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Niedziela Palmowa
Tak wspaniale przygotowali się do Palmowej Niedzieli uczniowie kl
III SP w Kończewicach. W klasie wystawili ponad 40 palm różnej wielkości.
Przy wykonaniu tych największych pomagali rodzice i dziadkowie. Wszystkie
palmy trafiły do kościołów i kaplic w Nowej Chełmży, Bielczynach i
Kończewicach.

Na stole święcone, a obok baranek,
Koszyczek pełny barwnych pisanek
I tak znamienne w polskim krajobrazie
W bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie.
Zielony barwinek, fiołki i żonkile
Barwami stroją uroczyste chwile.
W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie,
Gdy wielkanocne na stole śniadanie.
Z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych
najserdeczniejsze życzenia
Mieszkańcom Gminy
składają
Przewodniczący RG Chełmża
Janusz Iwański

E.Czarnecka

Wójt Gminy Chełmża
Jacek Czarnecki

Samorządowy serwis informacyjny
Porozumienie
Toruńskie Wodociągi - Gmina Chełmża
W dniu 14 marca br. pomiedzy Toruńskimi Wodociągami Sp. z
o.o. a Gminą Chełmża zostało podpisane porozumienie dotyczące sprawy
odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych z terenu Gminy Chełmża w
oczyszczalni należącej do Toruńskich Wodociągów. Porozumienie Wójt
Gminy Chełmża podpisał na podstawie upoważnienia wynikającego z
uchwały nr XXII/113/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 24 stycznia 2008
roku.
Zawarte porozumienie ustala zasady współpracy obydwu Stron w
przygotowaniu, realizacji i eksploatacji projektu pn. ”Odprowadzanie i
oczyszczanie ścieków z terenu Miasta Chełmża oraz Gminy Chełmża
przez Toruńskie Wodociągi”.
K.O.

Szanowni mieszkańcy gminy Chełmża!
W roku bieżącym napisana zostanie przeze mnie książka o
gminie Chełmża. Każda wieś będzie miała w niej osobne stronice, na
których znajdą się jej historia, dzieje kultury i zabytki. Będą też
umieszczone informacje o wydarzeniach wojennych i powojennych.
Zwracam się do Państwa z prośbą o udostępnianie fotografii rodzinnych,
zdjęć wsi, listów, kronik, planów oraz innych materiałów dotyczących
przeszłości Waszej wsi. Otrzymane materiały zostaną przeze mnie
starannie opracowane i oczywiście jak najszybciej zwrócone. Wszyscy ci,
którzy pomogą napisać dzieje gminy Chełmża zostaną uwiecznieni na
kartach jej monografii. Będzie to bowiem książka, która na wiele lat stanie
się ciekawym źródłem wiedzy o przeszłości gminy. Wszystkie materiały
można dostarczać do p. Katarzyny Orłowskiej do Urzędu Gminy, do
siedziby Fundacji Ziemia Gotyku w Brąchnówku (w poniedziałki, środy i
piątki) lub zawiadomić mnie telefonicznie pod numerami 566754653 lub
605654679.
Serdecznie dziękuję.
Dr Piotr Birecki

Plan pracy Strażnika Gminnego
Poniedziałek
Przyjmowanie interesantów
Praca w terenie
Przyjmowanie interesantów
Wtorek
Przyjmowanie interesantów
Praca w terenie
Przyjmowanie interesantów
Środa
Praca w terenie
Przyjmowanie interesantów
Czwartek
Przyjmowanie interesantów
Praca w terenie
Przyjmowanie interesantów
Piątek
Przyjmowanie interesantów
Podejmowanie interwencji

7.00 - 9.00
9.00 - 14.00
14.30 - 15.00
7.00 - 9.00
9.00 - 14.00
15.00 - 15.30
9.00 - 14.00
14.30 - 15.00
7.00 - 9.00
9.00 - 14.00
14.30 - 15.00
7.00 - 15.00
Funkcję Strażnika Gminnego pełni
powołany na to stanowisko pan
Grzegorz Stramek.
Kontaktować się można
bezpośrednio w Urzędzie Gminy
w Chełmży, ul. Wodna 2, pok. nr
5
lub telefonicznie pod nr 056 675
60 76-78 wew.48.
W najbliższym czasie podany
zostanie także do kontaktu numer
telefonu komórkowego Strażnika
Gminnego.
Red.

Podziękowanie
Podziękowanie Pani Joli Tatarewicz Bibliotekarce ze Skąpego za
długoletnią pracę w naszej bibliotece, za wszelką pomoc i za miły
uśmiech.
Wdzięczna Czytelniczka Lewandowska

Pierwsze kroki do elektronicznego urzędu
Urząd Gminy Chełmża jako jeden z trzech w Polsce otrzymał
środki finansowe na informatyzację z budżetu Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Po ponad roku od złożenia wniosku
dobiegają końca rozmowy w jaki sposób przekazane zostaną fundusze. Po
tym rozpocznie się proces szkoleń, wdrażania oprogramowania oraz
uruchamiania sprzętu biurowego i komputerowego.
System elektronicznego obiegu dokumentów to zestaw urządzeń oraz
programów, które umożliwiają rejestrację każdego pisma i każdej sprawy w
postaci elektronicznej. Dokument zdigitalizowany nie krąży po urzędzie w
formie papierowej, a jest przekazywany pomiędzy pracownikami poprzez
zintegrowane oprogramowanie komputerowe. Ułatwia to kontrole nad
stanem załatwionych spraw, ale również rozwiązuje problemy związane z
archiwizacją dokumentów. Elektroniczny obieg
dokumentów to również wyjście do obywatela. Każda
rejestrowana sprawa otrzyma numer w systemie i
poprzez specjalnie przygotowaną stronę Internetową
mieszkaniec będzie mógł sprawdzić na jakim jest etapie.
Wdrożenie systemu rozpocznie się w 2008 roku a
zakończy w roku 2009. Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji pokryje całkowity koszt
wdrożenia i uruchomienia systemu, a wyniesie on w
przybliżeniu 82 764 zł. Warto dodać, że projekt został
napisany bez udziału firm konsultingowych, tylko przez
pracowników Urzędu Gminy.
Paweł Rutkowski

Informacje o postępowaniach przetargowych
I. Informacje o rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych :
1) W dniu 07.02.2008r. został rozstrzygnięty przetarg na Bieżącą obsługę
geodezyjną Gminy Chełmża prowadzoną w 2008r. W postępowaniu wpłynęły
4 oferty. Najkorzystniejszą ofertą złożyła Pracownia Geodezyjna PROFIL
Grzegorz Pawelec ul. Murynowicz 7E/1 z Torunia , oferując ceny jednostkowe
poszczególnych usług w wysokości:
1/ pomiary sytuacyjno
wysokościowe dla celów budowlanych
wraz ze stanem prawnym ( ryczałt za 1ha ) 366,00zł
2/ wznowienie przebiegu granic działek:
a)
za pierwsze 4 punkty graniczne, ( ryczałt ) 457,500zł
b)
za każdy następny punkt graniczny, - 183,00zł
3/ dokumenty przewłaszczeniowe:
a)
za pierwszą działkę 146,40zł
b)
za każdą następną w ramach jednej jednostki
rejestrowej, - 14,64zł
4/ rozgraniczenia:
a)
za pierwsze 4 punkty graniczne ( ryczałt ) 457,50zł
b)
za każdy następny punkt graniczny 146,40zł
5/ podział nieruchomości bez dokumentów przewłaszczeniowych
a)
za dwie pierwsze działki 1073,60zł
b)
od 3 do 10 działek ( cena za działkę ) 183,00zł
c)
powyżej 10 działek ( cena za działkę ) 61,00zł
6/ tyczenie chodnika
a) za każde100m 183,00zł
7/ inwentaryzacja powykonawcza:
a) chodnika
- za każde 100m 213,50zł
b) sieci wodociągowej
- za każde 100 m 170,80zł
8/ wykonanie badania księgi wieczystej nieruchomości ( ryczałt ) 36,60zł
2) W dniu 19.02.2008r. został rozstrzygnięty przetarg na „dostawę
materiałów budowlanych”. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.
Najkorzystniejszą ofertą złożyła firma TROPS z Torunia za cenę brutto
oferty 126.963,80zł.
3) W dniu 05.03.2008r. został rozstrzygnięty przetarg na opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami w Gminie Chełmża dla przedsięwzięcia: Kanalizacja
sanitarna Chełmża (ul. 3-go Maja) Nowa Chełmża (ul. Szczypiorskiego)
Pluskowęsy (centrum) Pluskowęsy (Obrąb) Zalesie (centrum) Zalesie
(działki letniskowo-rekreacyjne) Pluskowęsy (Obrąb) Zelgo.
W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertą złożyła firma
P R A C O W N I A P R O J E K TO W O - I N W E S T Y C Y J N A I N Ż Y N I E R I A
SANITARNA z Chełmna za cenę brutto 137.616,00
II. Informacja o wszczętych przetargach:
1) W dniu 05.03.2008r. został ogłoszony przetarg na opracowanie
kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły
Podstawowej w Zelgnie ( etap I ) Gmina Chełmża. Termin składania ofert
wyznaczono na dzień 20.03.2008r.
Anna Feeser-Bering
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Nabór do przedszkola

Informujemy

W Gminie Chełmża rozpoczęły się zapisy do
pełnowymiarowego przedszkola dla dzieci w wieku 3-5
lat, którego siedziba zlokalizowana będzie w Chełmży na
ul.. Paderewskiego
11. Udział w zajęciach
p r z e d s z k o l n y c h b ę d z i e c z ę ś c i o w o o d p ł a t n y.
Deklarację zapisania swojego dziecka do przedszkola
należy złożyć w terminie do 31 maja 2008 roku w
Urzędzie Gminy Chełmża ul. Wodna 2, pokój nr 18.
Przedszkole swoją działalność rozpocznie z dniem 1
września 2008 roku. Karta zgłoszenia dostępna jest na:
www.gminachelmza.pl

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg
Wojewódzkich w Toruniu z dniem 03.03.br dokonał przeniesienia
przystanku autobusowego w Chełmży z dotychczasowego z ul.
Dąbrowskiego na ul. Toruńską z wybudowaną nową zatoką ( za
skrzyżowaniem z ul. Kościuszki).

K.O.

INFORMACJA Z GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka
Terenowa w Grudziądzu uprzejmie informuje osoby zainteresowane, że w
okresie wakacji 2008 roku organizowane są turnusy rehabilitacyjne dla
dzieci rolników:
w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu dla dzieci z
chorobami układu ruchu, w terminie od 23 lipca do 12 sierpnia,
w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej ,,Dukat” w Dąbkach dla
dzieci z chorobami układu oddechowego, w terminie od 13 lipca do 02
sierpnia.
ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKACJI DZIECI NA TURNUSY
REHABILITACYJNE
podstawą skierowania jest wniosek kwalifikacyjny wystawiony
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w
leczeniu, którego pozostaje dziecko, pozytywnie zaopiniowany i przyjęty
do realizacji przez Lekarza Inspektora Placówki Terenowej KRUS,
przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega
ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy,
wiek dziecka od 7 do 15 lat (nieukończone 16 lat),
rodzice ponoszą odpłatność za pobyt dziecka w kwocie 200 zł,
koszt podróży dziecka odpowiadający równowartości ceny
biletów PKS i PKP 2 kl. (w obie strony) pokrywają rodzice (opiekunowie
prawni),
dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych
ubezpieczone są od nieszczęśliwych wypadków na kwotę min. 5.000 zł
przez Centralę KRUS. Ubezpieczenie obejmuje pobyt dzieci na turnusie
wraz z dojazdem do ośrodka w dniu rozpoczęcia turnusu i z powrotem.
Osoby zainteresowane wyjazdem swoich dzieci na turnus rehabilitacyjny
prosimy o skontaktowanie się z Placówką Terenową KRUS w Grudziądzu
(tel. 056 4621241 wew. 305) do 30.03.2008r. Jednocześnie informujemy, iż
ilość miejsc na turnus rehabilitacyjny jest ograniczona.
Toruńskie Centrum Caritas serdecznie zachęca osoby zainteresowane
do korzystania z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego,
znajdującego się w Przychodni Chełmżyńskiej S.C., ul. Kościuszki 4 w
Chełmży. Głównym celem wypożyczenia sprzętu
jest pomoc w
odzyskaniu maksymalnie pełnej sprawności osobom niepełnosprawnym.
Dzięki współfinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych wypożyczenie powyższego sprzętu jest bezpłatne. W
uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość bezpłatnego dowiezienia
sprzętu do pacjentów.
W wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego znajduje się następujący sprzęt
rehabilitacyjny:
wózki inwalidzkie aktywne, tradycyjne, łóżka rehabilitacyjne ręczne i
elektryczne, materace pneumatyczne, granulowane, piankowe, balkoniki,
chodziki, kule, rowery stacjonarne stabilizatory, rotory, ortezy i wiele
innych.
Aby wypożyczyć sprzęt należy wpłacić kaucję, która jest zwrotna,
posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, przedstawić
skierowanie od lekarza oraz dowód osobisty osoby, dla której jest
wypożyczony sprzęt.
GODZINY OTWARCIA WYPOŻYCZALNI
00

00

Poniedziałek godz. 8 - 13
00
00
Wtorek godz 13 - 18
00
00
Środa godz 8 - 13
00
00
Czwartek godz 8 - 13
Telefon kontaktowy - 696218948

A.Bykowska

PROJEKT NGO
Zapraszamy do udziału w projekcie „Ziemia Gotyku aktywność, działanie, pasja!”.
Zaproszenie kierujemy do trzech grup odbiorców:
- sołtysów i członków rad sołeckich
- młodzieży w wieku 16-24 lata
- przedstawicieli organizacji społecznych .
Projekt jest realizowany na obszarze działania LGD Ziemia Gotyku gmin
Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie.
Zapisy!
Zgłoszenia proszę kierować na:
TEL. 0 607 772 689, 0 607 774 315, (może być sms z podaniem imienia,
nazwiska, adresu i tel. kontaktowego oraz maila)
E-MAIL: lgd@ziemiagotyku.com
Zakończenie naboru 28.03.2008 roku do godz. 10.00.
Szczegółowych informacji udziela Mariola Epa - koordynator projektu tel. 0 607 772 689, e-mail: lgd@ziemiagotyku.com .
M.Epa

Oferty Państwowego Funduszu
Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
1. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych ustala termin od dnia 1
kwietnia do dnia 30 kwietnia 2008 roku na przyjmowanie przez
Oddziały PFRON wniosków gmin o dofinansowanie zakupu pojazdu w
ramach obszaru B pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI pomoc w
zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące
gminy wiejskie oraz gminy miejsko wiejskie”.
2.Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych ustala termin od dnia 14 lutego do dnia 31 marca
2008 roku na przyjmowanie przez Oddziały PFRON wniosków o
dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „SPRAWNY
DOJAZD - pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu
osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B”.
3.Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych ustala termin od dnia
17 marca do dnia 30 kwietnia 2008 roku na
przyjmowanie przez Oddziały PFRON wniosków o
dofinansowanie w ramach realizacji programu pn.
„Komputer dla Homera 2003 program pomocy w
zakupie sprzętu elektronicznego oraz
oprogramowania umożliwiającego rehabilitację
zawodową i społeczną osób niewidomych i
niedowidzących”.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji w/w
programów można uzyskać w najbliższym oddziale Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu, ul. Szosa
Chełmińska 28, tel. (0-56) 654-66-92 lub 655-60-02 w. 31 ,e-mail:
torun@pfron.org.pl.
K. Orłowska

Świąt prawdziwie Wielkanocnych
z jajkiem, słońcem i dyngusem,
z wiarą mocną w lepsze jutro i nadzieją...
a przy stole niech zasiądą Przyjaciele,
których miłość, dobroć, radość
pozostaną z Państwem na dni wiele
życzy Mieszkańcom Gminy
Zarząd Stowarzyszenia Homo homini
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Nowe zasady gospodarowania PFOŚiGW w Toruniu
obowiązujące od 1 stycznia 2008r.

Ogłoszenie
Urząd Gminy
Chełmża ul. Wodna 2, 87140 Chełmża, ogłasza
p r z e t a r g
pisemny(zbieranie ofert) na
sprzedaż n/w sprzętu:
1) rozrzutnik obornika
dwu osiowy o ładowności 4
tony, rok produkcji 2002, nr
fabryczny 44222,
produkcji FMR BIAFAMAR
S.A., stan bdb - cena
wywoławcza 12.000 zł
(brutto);

2) ładowacz „TROLL” nr
fabryczny 020226, rok
produkcji 2002, produkcji
POLMOT Warfama S.A,
stan bdb
cena
wywoławcza 8.000 zł
(brutto).
Pisemne oferty z ceną
należy składać w
zamkniętych kopertach w
sekretariacie Urzędu Gminy
Chełmża, ul. Wodna 2,
pokój nr 19 do dnia 7
kwietnia 2008 r. do godz. 900
(z dopiskiem na kopercie
”Przetarg na sprzęt
rolniczy”). Okres związania
ofert mija 7 kwietnia 2008 r.
Sprzęt oglądać można w
bazie Gospodarstwa
Pomocniczego w
miejscowości Nowa
Chełmża (w godzinach od
700 do 1500) od poniedziałku
do piątku.
Otwarcie ofert nastąpi w
dniu
7 kwietnia 2008 r. o godz. 930 w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. (056) 675 66 57 i (056) 675 60
76 do 78 wewn. 53 lub 601682100.
Urząd Gminy Chełmża zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez
podania przyczyny.
W. Kazaniecki

Celem działania Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej jest dofinansowanie przedsięwzięć zmierzających
do poprawy stanu środowiska na terenie Powiatu Toruńskiego, a także
zwiększanie świadomości ekologicznej jego mieszkańców.
O przyznanie dotacji z PFOŚiGW w Toruniu mogą ubiegać się
osoby prawne oraz osoby fizyczne. Wysokość dotacji ze środków
PFOŚiGW w Toruniu nie może przekroczyć:
- 60% kosztów zadania realizowanego przez jednostki samorządu
terytorialnego oraz osoby prawne, w których jednostki samorządu
terytorialnego posiadają więcej niż 50% udziałów,
- 50% kosztów zadania realizowanego przez osoby fizyczne i prawne
polegające na demontażu i utylizacji pokryć dachowych z eternitu, lub
wymianie rur azbestowych w instalacji wodno-kanalizacyjnej;
- 20% kosztów zadania realizowanego przez innych wnioskodawców, przez
których rozumie się osoby prawne, nie wymienione powyżej oraz osoby
fizyczne.
Osoby fizyczne i prawne mogą ubiegać się o
współfinansowanie m.in. na:
- wymianę tradycyjnych źródeł energii na bardziej przyjazne środowisku w
obiektach użytkowanych powyżej 5 lat,
- wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej (pompy ciepła, zestawy
solarne) w obiektach użytkowanych powyżej 5 lat,
- demontaż i utylizację pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowocementowych,
- ochronę powierzchni ziemi poprzez budowę płyt obornikowych, zbiorników
na gnojówkę i gnojowicę.
Jednym z warunków przyznania dotacji jest złożenie wniosku,
przed datą rozpoczęcia zadania wraz z niezbędnymi załącznikami
określonymi w zależności od rodzaju zadania.
Powiatowy Fundusz nie finansuje kosztów dokumentacji technicznej, wykupu
gruntu pod inwestycje, kosztów nadzoru inwestorskiego, podatku VAT (jeżeli
nie stanowi on kosztu dla dotowanego), wydatków które zostały poniesione
przed datą złożenia wniosku oraz opłat z tytułu kar i odsetek za zwłokę.
Więcej informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania i
stosowanych zasad można uzyskać pod nr tel. 056 6608300 wew. 280 lub 206
oraz na stronie internetowej www.powiattorunski.pl.
K.O.

OGŁOSZENIE
Z DNEM 1 KWIETNIA 2008 r. NA TERENIE GMINY CHEŁMŻA
WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW
1. PILOTAŻOWY PROGRAM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW U
ŹRÓDŁA (gospodarstwo domowe) OPARTY NA SYSTEMIE WORKOWYM
(PET, SZKŁO)
w następujących miejscowościach: Kończewice sołectwo (+ Kończewice
Ogrodniki), Bogusławski, Nawra, Głuchowo, Parowa Falęcka

2. SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW OPARTA NA GNIAZDACH
(PET, SZKŁO) w następujących miejscowościach
Bielczyny
k. sklepu
Skąpe
centrum wsi, na wysokości p. Dec
Dziemiony
centrum wsi przy stawie
Grzegorz
k. sklepu
Liznowo
k. p. Kuligowskiej
Szerokopas
k. remizy OSP
Świętosław
k. remizy OSP
Bocień
k. sklepu
Zajączkowo
k. remizy OSP
Dźwierzno
k. sklepu
Zelgno
k. sklepu
przy blokach k. oczyszczalni ścieków
Pluskowęsy
przy blokach
Zalesie
k. sklepu
Kiełbasin
k. sklepu
Panie z KGW w
Mirakowo
k. pałacu
Głuchowie
Morczyny
k. sklepu
przygotowały wspólnie
Sławkowo
k. sklepu
okazałą palmę
Kuczwały
k. sklepu
wielkanocną, która
Grzywna
k. stawu (szklarni)
została przekazana do
Browina
k. sklepu
Kaplicy Bł. Juty w
Brąchnówko
k. przystanku
Bielczynach jako
Nowa Chełmża
k. świetlicy wiejskiej
symbol zbliżających się
ul. Szczypiorskiego bud. komunalny
Świąt Wielkanocnych.
Windak
k. starej szkoły
Drzonówko
na wysokości p. Olech
Strużal
za sołtysem
K.O.
Witkowo
na wysokości p. Smul

Palma wielkanocna z Głuchowa
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Sprawy obywatelskie
Walne zebranie Członków
Stowarzyszenia Budowy Kopca
Ziemia Polaków
Trzeciego marca 2008roku pan prezes
Stowarzyszenia Lucjan Bytniewski przedstawił
sprawozdanie z działalności w 2007 roku. Finansową
działalność zaprezentował skarbnik Stowarzyszenia p. Franciszek Piróg.
Swoją opinię o działalności Stowarzyszenia Budowy Kopca Ziemia
Polaków przedstawiła Komisja Rewizyjna. Przyjęto nowych członków
Stowarzyszenia. Składkę członkowską ustalono w kwocie 20zł rocznie.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kuczwałach
Koło Gospodyń Wiejskich w Kuczwałach Nowy Rok 2008
rozpoczęło Zabawą Sylwestrową, którą współorganizowaliśmy z tutejszą
Ochotniczą Strażą Pożarna. Zabawa była bardzo udana, bawiło się na
niej ponad 100 osób.
W styczniu zorganizowaliśmy spotkanie dzieci z Mikołajem, który
obdarował je bogatymi paczkami ze słodyczami. Zabawę tą
współfinansował Urząd Gminy, opiekun wsi p. W. Kazaniecki, KGW i
rodzice. Karnawał w Kuczwałach zakończył się również zabawą dla
dorosłych.
Kuczwalskie koło w sali wiejskiej przygotowało część gastronomiczną
spotkania dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z całej gminy z
Okazji Święta Kobiet w dniu 8 marca. Następnego dnia przygotowaliśmy
spotkanie dla wszystkich zainteresowanych pań z Kuczwał. Gośćmi
naszymi był zarząd Miejscowej OSP, Radny Powiatowy p. W. Kazaniecki ,
sołtys wsi
p. R.Jarzynka z radą sołecką i radny gminny p. S. Żak.

E.Cz.

DZIEŃ KOBIET W KOŃCZEWICACH
9 marca z okazji Dnia Kobiet w świetlicy wiejskiej w Kończewicach,
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich i Rady Sołeckiej, zorganizowały spotkanie
dla mieszkanek swojej miejscowości. Warunkiem uczestnictwa w wspólnej Wszystkie panie zostały obdarowane kwiatami, słodkimi upominkami i
serdecznymi życzeniami.
biesiadzie było zabranie z domu dobrego humoru.
Trzeba przyznać, że wszystkie panie wzięły sobie to do serca i świetnie się
bawiły. Panie stwierdziły, że w dzisiejszych czasach brakuje im takich,
spotkań, gdzie można posiedzieć, porozmawiać i przez chwilę zapomnieć o
obowiązkach dnia codziennego.

Od początku roku dwa razy w tygodniu w naszej sali odbywają się
Wieczór upłynął w miłej atmosferze, mamy nadzieję na spotkanie w przyszłym ćwiczenia AEROBIKU, poza tym część członkiń koła już drugi rok
systematycznie wyjeżdżają na basen do Chełmży. Już wkrótce będziemy
roku.
Marzenna Barczyńska obchodziły 10 rocznicę reaktywacji Koła Gospodyń Wiejskich.
Marlena Lis
Wszystkiego co najlepsze

na Święta Wielkiej Nocy,
wiosennych nastrojów,
ciepłej, radosnej atmosfery,
miłych spotkań z Najbliższymi
oraz smacznego jajka
i mokrego Lanego Poniedziałku
życzy

Czytelnikom KURENDY
Redakcja

Piękna jest radość w święta,
Ciepłe są myśli o bliskich,
Niech pokój, miłość
i szczęście otoczy dzisiaj Was
wszystkich
tego Mieszkańcom Głuchowa życzy
Radna Maria Kucharzewska
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Gminny Dzień Kobiet
O kobietach i dla kobiet
W ten wyjątkowy dzień, jakim jest ósmy marca aż 150 pań z
naszej Gminy przybyło do Kuczwał, aby uczcić swoje święto. Tak jak w
tytule tegorocznego spotkania było trochę i kobietach i dla kobiet.
Wszystkie „kobietki” miały uśmiech na twarzy, a obecni na spotkaniu
panowie spisali się na medal. Były życzenia, kwiaty, poezja i śpiew.
„Na dzień dobry” wszystkie panie powitane zostały miłym „Bukietem
życzeń”, który przekazali panowie Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki,
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Franciszek Piróg i Prezes Zarządu
Powiatowego ZOSP RP Wiesław Bachan.
Z tej okazji na krótkie spotkanie z poezją Zbigniewa Herberta
zaprosili wszystkich obecnych aktorzy Teatru Wiczy z Torunia. W spektaklu
wykorzystane zostały wiersze Zbigniewa Herberta z tomu Rovigo z 1992 roku.
Podczas spotkania wysłuchano również znanych piosenek dedykowanych
specjalnie dla wszystkich kobiet. Wspomniane utwory muzyczne
prezentowane były w ramach gminnej „Szansy na sukces”, którą poprowadziła
pani Justyna Blaszczyk dyrektor CiK-u . „Szansę na sukces” na scenie starali
się wykorzystać również panowie.
Z uwagą wysłuchaliśmy także wiersza, jaki przygotowała i
zaprezentowała na scenie pani Alicja Glaszka z Nawry.
Zapewne miłym zaskoczeniem dla wszystkich pań były impresje muzyczne w
wykonaniu pana Wojciecha Rosińskiego, który swą grą przypomniał kilka
znanych szlagierów muzycznych, a panie z wielką ochotą wtórowały mu
śpiewem. Nie obyło się bez „Stu lat” dla wszystkich pań. Paniom przy tej okazji
wręczone zostały piękne tulipany.
Uroczysty charakter tego wyjątkowego dnia podkreśliła obecność
przedstawicieli OSP z naszej Gminy i zorganizowany poczęstunek, o który
zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kuczwałach.

Przy bogato nakrytych stołach spotkało się 150 pań z terenu całej
gminy.

Tradycyjne tulipany wręczył reżyser teatru Wiczy Romuald
Pokojski.

Gośćmi spotkania były także panie: Kierownik USC w Chełmży Pani
Bogumiła Wilczyńska, Księgowa PiMBP w Chełmży Pani Beata
Jabłońska i Dyrektor Banku PKO w Chełmży Pani Małgorzata
Kwietniewska.

Spotkanie z poezją Zbigniewa Herberta, było dla wielu pań nowym
wrażeniem artystycznym.

Okazały bukiet róż wręczył pani Marlenie Lis, przewodniczącej
KGW w Kuczwałach - Wójt Gminy Chełmża pan Jacek Czarnecki.
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Gminny Dzień Kobiet

Mini - recital pana Wojciecha Rosińskiego zdecydowanie podniósł Panowie nieco stremowani tak dużą kobiecą publicznością składali
temperaturę spotkania, czego dowodem były gromkie brawa Paniom życzenia pełne serdeczności i ciepła.
publiczności.

W “Szansie na sukces” zaprezentowały swój wokal między innymi
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Dźwierzna.

Paniom kroku w śpiewaniu próbowali dotrzymać obecni Panowie,
którzy także skorzystali z “Szansy na sukces”.

Wspólne śpiewanie podobało się wszystkim obecnym.

Jako pierwsza na scenie pojawiła się nauczycielska reprezentacja
Pań chętnych do wspólnej zabawy w gminnej “Szansie na
sukces”.
Tekst i zdjęcia K.Orłowska
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Organizacje pozarządowe

Edukacja i kultura

Homo homini w telewizji

Gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej rozstrzygnięty
1 marca na terenie Gimnazjum w Pluskowęsach został
rozstrzygnięty etap gminny XXXI
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
Do rywalizacji stanęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Kończewicach,
Gimnazjum w Głuchowie i Gimnazjum w Pluskowęsach oraz
przedstawiciele jednostek OSP z Kuczwał, Zelgna, Zajączkowa,
Szerokopasu, Skąpego, Grzegorza i Świętosławia.
Po teście pisemnym i finale ustnym gminę Chełmża na etapie powiatowym w
Łysomicach będą reprezentować:
- w kategorii szkół podstawowych Aleksander Rasmus i Piotr Krause ze SP
w Kończewicach
- w kategorii szkół gimnazjalnych Przemysław Ziółkowski Gimnazjum w
Głuchowie i Paulina Ligaj Gimnazjum w Pluskowęsach.
Nagrody rzeczowe dla zwycięzców zostały ufundowane przez Wójta Gminy
Chełmża, Przewodniczącego Rady Gminy oraz Zarząd Gminny ZOSP.
Oprócz konkursu wiedzowego został rozstrzygnięty konkurs plastyczny. Jury
spośród pięknych i różnorodnych technicznie prac wyłoniło laureatów.

Nowe doświadczenie pań ze Stowarzyszenia Homo - homini, to
występ przed kamerą telewizyjną. Przygotowany w siedzibie CIK’u
program był częścią emitowanej przez TV Bydgoscz kampanii
Rzeczpospolita Obywatelska.
W Poniedziałek 17 marca br.
Przedstawiciele Stowarzyszenia zostali zaproszeni na spotkanie z
Marszałkiem Sejmu Panem Bronisławem Komorowskim, które
transmitowała Regionalna TVP oddział Bydgoszcz.
E.Cz.

„Przedszkole otwiera świat” na finiszu
W dniu 4 kwietnia br. odbędzie się konferencja podsumowująca
realizację projektu “Przedszkole otwiera świat”. Projekt realizowany był przez
Fundację Ziemia Gotyku od 1 kwietnia 2007 roku w 9 gminach na terenie 4
powiatów. W sumie w ramach projektu prowadzone było 39 przedszkoli.
Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów i
instytucji włączonych w realizację projektu, jego koordynatorzy i nauczyciele
prowadzący przedszkola.
W programie konferencji zaplanowano m.in.: prezentację multimedialną
podsumowującą “Projekt w obrazach”, “Projekt w liczbach” prezentacja
projektu od strony statystyk i co najważniejsze - przedstawienie przez Zarząd
Fundacji planów na przyszłość co do realizacji przedsięwzięć w obszarze
edukacji wczesnoszkolnej.

Konferencja odbędzie się w hotelu IMPERIUM w Chełmży, ul. Mickiewicza 5.
Rozpoczęcie konferencji godz. 16.00.
K.O.

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych
w prawdziwie wiosennym nastroju
smacznego jajka i pogody ducha
Mieszkańcom Liznowa, Zelgna i Witkowa

W kategorii klas „0”
Im Oliwia Sałacka SP Zelgno
IIm Roksana Dołkowska SP Zelgno
IIIm Magdalena Szulc SP Zelgno
W kategorii klas I-III
Im Natalia Kowalkowska SP Kończewice
IIm Ewelina Cicha SP Zelgno
IIIm Aneta Przybysz SP Kończewice
W kategorii klas IV-VI
Im Marta Rosińska SP Zelgno
IIm Krzysztof Wojas SP Kończewice
IIIm Martyna Szymańska SP Sławkowo
W kategorii gimnazja
Im Monika Termer Gim. Pluskowęsy
IIm Joanna Domańska Gim. Pluskowęsy
IIIm Maja Figurska Gim. Głuchowo
RZEŹBA, PŁASKORZEŹBA, APLIKACJA
Im Aneta Durda Gim. Pluskowęsy
IIm Kamil Gajewski Gim. Pluskowęsy
IIIm Sandra Ramowska Gim. Pluskowęsy
PRACA NA SZKLE, HAFCIARSTWO
Im Marta Sadowska SP Kończewice
Im Martyna Dawiec Gim. Pluskowęsy
IIm Agnieszka Włodarska Gim. Pluskowęsy
IIIm Natalia Borowicz Gim. Pluskowęsy

życzy
Radna Stanisława Stasieczek

Zdrowych, wesołych Świąt Wielkiej Nocy oraz Lanego
Poniedziałku wszystkim Członkom i ich Rodzinom
Życzy
Zarząd Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddziału
Rejonowego w Chełmży
Organizator konkursu Beata Niedziałkowska
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Niedawno otrzymaliśmy przesyłkę od pana Policzera
zwierającą list, zdjęcia oraz czek na 500 $. W liście syn zamordowanej
Bieżący rok szkolny jest niezwykle pracowity dla Anny Policzer dziękuje nam za wysiłki, jakie podejmujemy, aby
części uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w uświadomić społeczeństwu tragiczną historię, która miała miejsce w
Pluskowęsach. Młodzież tejże szkoły
młodzi naszej okolicy.
miłośnicy historii, skupieni w Kole Historycznym
„KLIO” wraz z opiekunem realizują projekt pt.
„Przywracamy pamięć o żydowskich mieszkańcach
Miasta i Gminy Chełmża ich historii i kulturze”.
Wspomniany projekt powstał we współpracy z
Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w
Warszawie i jest częścią programu Przywróćmy Pamięć. Nadrzędnym
celem angażowania młodzieży w działalność tego rodzaju jest nauczenie
jej szacunku do ludzi reprezentujących inną kulturę i wyznających inną
religię. Uczestnictwo w programie stwarza okazję do wykształcenia w
młodych ludziach postawy otwartości i tolerancji, która przyda się w życiu
codziennym.
Pieczenie macy
Realizując swój projekt młodzież podejmuje szereg ciekawych
przedsięwzięć, mających na celu przywrócenie pamięci o obywatelach
pochodzenia żydowskiego, zamieszkujących nasz region Chcąc poznać
historię i kulturę Żydów uczniowie opiekują się pomnikiem
pomordowanych Żydówek w Grodnie, poznają muzykę i tańce żydowskie,
zapoznają się z tajnikami kuchni koszernej (w kuchni szkolnej pieczono
macę i gotowano cymes). Młodzież uczestniczyła w warsztatach w
Bydgoszczy oraz pojedzie na Marsz Żywych do Oświęcimia. Tworzone są
gazetki omawiające elementy kultury żydowskiej. Uczniowie
przeprowadzają wywiady z ludźmi, którzy pamiętają okres wojny i okupacji
Na zdjęciu Adam Policzer, dyrektor gimnazjum Hanna Antkowiak i Ana
i mogą podzielić się swoją wiedzę holokauście.
Policzer, córka Adama.
Holokaust to nie tylko suche fakty i liczby - to także ludzkie twarze.
Dzięki Adamowi Policzerowi wiemy, jak wyglądały jego matka, kuzynka i
ciotka - trzy z kilku tysięcy ofiar, które zakończyły swoje życie w
Bocieniu.
Myślę, działania podejmowane przez uczniów naszej szkoły
przyniosą pożytek nie tylko im samym, ale również społeczeństwu Miasta i
Gminy Chełmża.
Hanka Kaźmirek

Przywracamy pamięć

Grupa uczennic odwiedziła p. Lecha Góreckiego, p.Genowefę Dejewską
oraz p. Wiktorię Ostrowską, którzy opowiedzieli o holokauście w
Bocieniu, Dźwierznie i Grodnie.
Zorganizowano konkurs na najładniejszą menorę. Najwyżej
oceniono pracę ucznia klasy I A Pawła Niedziałkowskiego.
Jednym z przedsięwzięć, koniecznych do prawidłowej i zgodnej z
założonymi celami realizacji projektu jest zdobycie jak najszerszej wiedzy o
naszych żydowskich współmieszkańcach. Intensywne poszukiwania
informacji o chełmżyńskich Żydach dały pozytywne rezultaty pozyskano
sporą porcję wiadomości, które zostaną opublikowane w prasie lokalnej.
Ważnym działaniem w ramach projektu Przywracamy pamięć o
żydowskich mieszkańcach… jest wmurowanie i odsłonięcie tablicy, która ma
przypominać mieszkańcom Miasta i Gminy Chełmża o ich wielokulturowym
dziedzictwie. Wspomniana tablica z odpowiednim napisem zostanie
umieszczona na tzw. szpitalu dziecięcym od strony ulicy Hallera. Uroczyste
odsłonięcie nastąpi 14 maja 2008 r.
Sponsorami tej części projektu, czyli fundatorami tablicy są
Starostwo Powiatowe w Toruniu oraz Fundacja Ochrony Dziedzictwa
Żydowskiego.
Młodzież gimnazjalna z Pluskowęs ma też sprzymierzeńców ,
którzy wspierają jej działania w różnych formach. Pomoc ta polega na
ukierunkowaniu działań, darowizn w postaci finansowej pozyskano środki od
p. Stanisława Klicmana, p. Kazimierza Lewandowskiego, p. Jerzego Gila),
pozycji książkowych (od Wydawnictwa Adam Marszałek), udostępnianiu
posiadanych materiałów.
Szczególnym osiągnięciem w poszukiwaniu śladów Żydówek z OK.
Stutthof jest nawiązanie kontaktu z synem jednej z ofiar hitlerowskiej
przemocy w Bocieniu w 1944 roku p. Adamem Policzerem, zamieszkałym na
stałe w Vancouver Wraz z córką Aną przyjechał do pluskowęskiego
gimnazjum i oboje wyjechali z Pluskowęs zafascynowani naszą działalnością.

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża
serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych sztuką
ludową do udziału w warsztatach do pracowni rękodzieła
artystycznego i ludowego MALWA w Zelgnie.
W ofercie m.in.: wykonanie kwiatów z bibuły; koronki;
malowanie na drewnie i na szkle, plecionkarstwo, hafciarstwo;
a także warsztaty okolicznościowe: wykonanie stroików i
dekoracji świątecznych itp.
Warsztaty prowadzi artystka ludowa pani Małgorzata Górecka.
Spotkania w pracowni odbywają się w piątki w godzinach
Od 16.00-18.00 w Bibliotece Samorządowej w Zelgnie.
Informacje i zapisy pod numerem
tel. 056 675 98 27 lub 637 71 29

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
Istnieje możliwość zorganizowania warsztatów
w świetlicach wiejskich.
Tematyka do ustalenia.
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Sport gminny i szkolny
Drużynowy Tenis dla Sadowskich

Gminna Gala Sportowa

Do Gimnazjum w Pluskowęsach zjechali miłośnicy tenisa
stołowego aby rozegrać turniej o Drużynowe Mistrzostwo Gminy
Chełmża w Tenisie Stołowym.

Jest taki dzień w roku w naszej gminie, gdy brać sportowa na
chwilę zapomina o treningach, rozgrywkach, turniejach sportowych i
razem spotyka się w Głuchowie. Okazją ku temu jest Wielka Gala Sportu
organizowana przez Urząd Gminy i Gimnazjum w Głuchowie.
Podczas gali sportowej zostały podsumowane osiągnięcia
sportowców z gminy, zarówno tych młodszych jak i starszych za rok
2007. W dowód uznania otrzymali oni pamiątkowe statuetki, dyplomy i
nagrody. Wyróżnieni sportowcy uhonorowani zostali przez Wójta Gminy
Jacka Czarneckiego i obecnych gości
Wicestarostę Powiatu
Toruńskiego Dariusza Mallera i Prezesa Kujawsko-Pomorskiego
Zarządu LZS Michała Marszałkowskiego.
Mieszkańcy Gminy rywalizują co roku w sporcie gminnym o dwie
główne nagrody: o nagrodę główną w Sportowej Klasyfikacji Sołectw
Gminy Chełmża i o pierwszą nagrodę w Gminnej Lidze Piłki Nożnej.
Jak do tej pory, tak i w 2007 roku niepokonane w Sportowej
Klasyfikacji Sołectw pozostało Sołectwo Głuchowo. Zawodnikom tego
sołectwa przypadła nagroda wartości 2.500 zł, z której sfinansowany
został zakup dresów sportowych dla drużyny siatkarzy i piłkarzy.
Z kolei pierwsza nagroda w Gminnej Lidze Piłki Nożnej za sezon
2007 przypadła tym razem Sołectwu Browina. Wartość nagrody to
1.500 zł.
Wszystkie pozostałe drużyny także uhonorowano pucharami i
pamiątkowymi dyplomami za udział w imprezach sportowych w
minionym roku.
Przy okazji sportu gminnego zawsze staramy się nagradzać i
wyróżniać mieszkańców, którzy osobiście włączają się w organizację
imprez sportowych lub sami je organizują i promują sport w gminie jak i
poza jej obszarem. Podczas tegorocznej gali wyróżnienie takie otrzymał
pan Bogdan Kondej z Grzywny, który od lat jest organizatorem
“Mistrzostw Województwa Kujawsko
Pomorskiego w Kolarstwie
Szosowym”.
Podczas gali uhonorowani także zostali młodzi sportowcy ze szkół w
gminie za swoje dotychczasowe osiągnięcia sportowe i za zdobyte
medale dla swoich szkół i gminy.
W gronie tym znaleźli się: SP Grzywna - Banaszak Marek, Zalech
Cezary, Gimnazjum w Pluskowęsach - Katarzyna Mieszczańska i
Natalia Baczewska, SP Kończewice - Tomasz Kucharski i Mateusz
Murawski, SP Sławkowo - Damian Domański i Ewelina Ucińska, SP
Zelgno - Tomasz Szczepański i Szymon Kopczyński. Z kolei z
Gimnazjum w Głuchowie tym razem na wyróżnienie zapracowały
koszykarki: Sylwia Młodzianowska, Magdalena Kurkowska, Zofia
Bulińska, Justyna Felska, Katarzyna Owczarczyk, Monika Osiak,
Magdalena Jancarz, Sabina Stodólska, Marta Kaźmierska, Anna
Domańska, Natalia Jancarz i Patrycja Pleskot.
Docenieni zostali także nauczyciele wychowania fizycznego za

Do zawodów zgłosiło się 16 dwuosobowych zespołów z całej naszej gminy.
Drużyny w wyniku losowania podzielone zostały na 4 grupy gdzie systemem
każdy z każdym rywalizowały o zwycięstwo, bo tylko ono gwarantowało
awans do półfinałów. Do najlepszej czwórki awansowały zespoły z Głuchowa:
rodzina (ojciec i córka) Małgorzata i Zenon Sadowscy oraz koledzy Krzysztof
Wiśniewski i Krzysztof Wiśniewski 2. W tym pierwszym z półfinałów lepsi
okazali się Sadowscy wygrywając 3:0 i uzyskali awans do wielkiego finału.
Także mecz derbowy, tym razem miejscowości Dźwierzno między
Ireneuszem i Mariuszem Huzarskimi, a Jarosławem Baczewskim i Tomaszem
Huzarskim, był stawką drugiego z półfinałów. I w tym przypadku okazało się ,
ż e w r o d z i n i e s i ł a i a w a n s d o f i n a ł u u z y s k a l i H u z a r s c y.
Wielki finał między rodzinami Sadowskich i Huzarskich zakończył się
zwycięstwem tych pierwszych. Więc tytuł najlepszej drużyny w tenisie
stołowym po raz drugi z rzędu zdobyli reprezentanci z Głuchowa Małgorzata i
Zenon Sadowscy. W meczu o trzecie miejsce triumfowało dwóch Krzysztofów
Wiśniewskich także reprezentujących Głuchowo. Najlepsze
zespoły otrzymały pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe ufundowane
przez Urząd Gminy Chełmża.
Marcin Sadowski

Najmłodsi na sportowo

Tegoroczną Galę Sportową w Głuchowie rozpoczął wielki turniej
„JESTEM SPRAWNY” z udziałem 90 najmłodszych uczniów z naszych szkół
w gminie z klas I-III.
Turniej ten rozegrany został już po raz czwarty. Impreza ta w sobie łączy
elementy sportu i dobrej zabawy. Ten półtoragodzinny turniej z pewnością
zadowolił zarówno młodych zawodników jak i obecnych kibiców. Pierwsze
miejsce tym razem wybiegały sobie maluchy z SP w Zelgnie. Kolejne miejsca
przypadły szkołom: II miejsce - Mała Szkoła w Brąchnówku, III miejsce - SP
Kończewice, IV miejsce- SP Sławkowo i V miejsce - SP Grzywna.
Z całą pewnością wielkim przeżyciem dla maluchów była ceremonia
dekoracji. Medale, puchary i pamiątkowe dyplomy wręczali maluchom
wspólnie Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki i obecni goście Wicestarosta
Powiatu Toruńskiego Dariusz Maller i Prezes Kujawsko-Pomorskiego
Zarządu LZS Michał Marszałkowski.

Nad całością turnieju czuwał sam jego organizator pan Wojciech
Rosiński, który przygotował i prowadził zabawy.
K.O.

dotychczasową wyróżniającą pracę na rzecz upowszechniania i krzewienia
kultury fizycznej wśród młodzieży w naszej gminie. Takie podziękowanie z
rąk Wójta Gminy Jacka Czarneckiego otrzymali panowie: Daniel
Ramowski z Gimnazjum w Pluskowęsach i Marcin Rosiński z SP w
Zelgnie.
Liczymy wszyscy, że rok 2008 będzie jeszcze bardziej udany od tego
poprzedniego, jakże owocnego 2007 roku.
Wszystkim sportowcom z Gminy Chełmża życzę powodzenia w
nadchodzącym sezonie.
K. Orłowska
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Serwis informacyjny
Podziękowanie
Wszystkim, którzy w tak bolesnej chwili dzielili wspólnie z nami
smutek i żal, okazali wiele serca i współczucia, uczestniczyli we mszy św.
i ceremonii pogrzebowej i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
naszą Kochaną Mamę, Teściową, Babcię i Prababcię

śp. Kazimierę Zych
Serdeczne podziękowanie Proboszczowi Parafii ks. Leszkowi
Łobodzińskiemu, ks. Kanonikowi Zbigniewowi Koślickiemu, Rodzinie,
Krewnym, Przyjaciołom, Sąsiadom, Delegacjom
składa Syn Bogdan z Żona Czesią oraz Dziećmi i Wnukiem.

Szpital Powiatowy w Chełmży
w okresie od stycznia do grudnia 2008 roku
zaprasza na bezpłatne badania profilaktyczne w zakresie
PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI*

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO POMORSKIEGO
oraz
CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY
i KUJAWSKO POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zapraszają PANIE w wieku 50-69 lat
na bezpłatne badania
MAMMOGRAFICZNE
Badania odbędą się 5 i 6 kwietnia 2008r. w godz. od 900 do 1300
MIEJSCE BADAŃ:
Mammobus z Centrum Onkologii
Parking przy Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu , plac Teatralny 2
REJESTRACJA:
Od 26 lutego 2008r. osobiście w departamencie Polityki Zdrowotnej
Urzędu Marszałkowskiego p. 414
lub telefonicznie (056) 62-18-529, (056) 62-18-534 w godz. 8.00-15.30
(od poniedziałku do piątku)

Program przeznaczony jest dla kobiet od 50 do 69 roku życia, które:
- nie miały w ostatnim roku wykonywanego badania mammograficznego,
- otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w 2007 roku BADANIOM BĘDĄ MOGŁY PODDAĆ SIĘ PANIE W WIEKU 50-69 LAT,
pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania po upływie 12
KTÓRE W CIĄGU OSTATNICH 24 MIESIĘCY NIE KORZYSTAŁY Z
miesięcy.
BEZPŁATNYCH BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH, FINANSOWANYCH
Program swoim zakresem obejmuje:
PRZEZ NFZ
a. przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety,
Prosimy
o
zabranie
ze
sobą:
b. badanie mammograficzne: 2x2 zdjęcie wraz z opisem.
1) dowodu osobistego,
Istnieje możliwość uzupełnienia diagnostyki o badania USG lub biopsję
2) książeczki ubezpieczeniowej,
cienkoigłową w funkcjonującej na terenie szpitala Poradni Profilaktyki Chorób
3) okularów (osoby słabo widzące)
Piersi.
Rejestracja osobista lub telefoniczna pod numerem telefonu (056) 675 22 55
Banki piszą do Ministra
wew. 220.
W
świetle
zaistniałej sytuacji, czyli braku odpowiednich limitów
Badania są wykonywane w Pracowni Rentgenodiagnostyki Szpitala od
akcji kredytowej i dopłat umożliwiających udzielenie w 2008 r. przez banki
poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1700.
kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do
*Program finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
oprocentowania, banki takie jak
Gospodarczy Bank Wielkopolski
S.A.,Mazowiecki Bank Regionalny S.A.,Bank Polskiej Spółdzielczości
1 % PODATKU DLA SZPITALA
S.A.,Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. zwróciły się w miesiącu lutym br.
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań które umożliwiłyby
POWIATOWEGO W CHEŁMŻY
bezproblemowe udzielenie tychże kredytów preferencyjnych.
Od kilku lat możemy decydować komu przekażemy część naszego
Przyznane w bieżącym roku przez ARiMR limity zabezpieczyły
podatku.
tylko w niewielkim zakresie realizację inwestycji w bieżącym roku, w tym w I
Przepisy dają każdemu podatnikowi możliwość przekazania 1% jego
kwartale br. Potrzeby w tym zakresie są znacznie wyższe. Tym bardziej że nie
podatku za miniony rok wybranej organizacji pożytku publicznego.
było żadnej informacji skierowanej w mediach czy za pośrednictwem
Zwracamy się do państwa z prośbą o wykorzystanie tej możliwości i
banków, że udzielanie kredytów preferencyjnych w 2008 roku jest zagrożone
przekazanie 1% swego podatku na rzecz Szpitala Powiatowego Sp. z
z uwagi na brak środków finansowych, a wprowadzone w ostatnim czasie
o.o. w Chełmży, który w kwietniu 2004 roku podpisał umowę ze
warunki i zasady udzielania kredytów branżowych w czterech liniach,
Stowarzyszeniem Polska Misja Medyczna.
potwierdziły że pomoc krajowa w powyższym zakresie rozszerza się.
Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?
W związku z powyższym inwestorzy poczynili działania
?
podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
zmierzające do przeprowadzenia inwestycji w swoich gospodarstwach
rolnych, czy zakładach przetwórczych ponosząc odpowiednie koszty, z
?
podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów
zamiarem ich realizacji w ramach kredytów preferencyjnych, związane z:
ewidencjonowanych,
?
podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i - przygotowaniem dokumentacji w celu zaciągnięcia kredytu(plan inwestycji,
kosztorys, itp.),
korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
- wniesieniem przedpłat na zakupy (np. w dużej mierze dotyczących zakupu
nieruchomości rolnych, ruchomych środków trwałych),
Aby przekazać 1% swojego podatku dochodowego należy:
1.
Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym - rozpoczęciem prac budowlanych,
i niepowodzeniem wynikającym z powyższego obarczają banki kredytujące.
(PIT-36, PIT-37 lub PIT-28)
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w Aktualnie w bankach oczekują na załatwienie wnioski kredytowe, do których
bank podjął decyzję o udzieleniu kredytów pod warunkiem uzyskania limitów,
ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę
a brak z AriMR odpowiednich limitów, bądź informacji o ich braku powoduje
organizacji:
ogólną dezorientację w tym zakresie.
Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna
Należy przy tym dodać, że kredyty preferencyjne są instrumentem
i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym:
mającym sprzyjać restrukturyzacji, modernizacji oraz rozwojowi rolnictwa i
0000162022
przetwórstwa rolno-spożywczego, a
w związku z tym winny być
Wpisujemy również kwotę, którą chcemy przekazać, nie może ona
zabezpieczone środki finansowe na ich udzielanie. Jednocześnie pragniemy
jednak przekraczać 1%
zapewnić Pana Ministra, że banki są przygotowane do współuczestniczenia
podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po
w finansowaniu rolnictwa.
zaokrągleniu do pełnych
Z uwagi na powyższe Banki oczekują z Ministerstwa precyzyjnej
dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdof).
informacji o sytuacji w zakresie możliwości udzielania w 2008 r. kredytów
2.
Pieniądze - 1% podatku należnego na konto PMM przekaże
preferencyjnych, aby odpowiednio poinformować klientów
urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.
zainteresowanych korzystaniem z kredytów preferencyjnych. Uważają, że
Uwaga
Informacja na temat ewentualnego braku możliwości finansowania powinna
?
nie możemy podzielić swojego 1% między kilka organizacji
być przekazana z wyprzedzeniem co najmniej 6 miesięcy, ponieważ brak
?
1% możemy przekazać tylko w zeznaniach podatkowych
odpowiedniej informacji o stosownym terminie podważa wizerunek banków
złożonych w terminie (dla PIT-36, PIT-36L, PIT-37 do 30
w terenie a klientów naraża na ponoszenie dodatkowych kosztów. Ponadto w
kwietnia 2008r., dla PIT-28 do 31 stycznia 2008r.).
świetle zaistniałej sytuacji Banki proponują, aby pomimo wszystko podęto
Uzyskane dotychczas od Państwa pieniądze wykorzystaliśmy na zakup działania w celu umożliwienia udzielania kredytów, chociażby w pierwszej
aparatury medycznej, niezbędnej do realizacji programu profilaktyki kolejności na wnioski złożone dotychczas w bankach, aby zapewnić
realizację rozpoczętych już inwestycji i tym samym ograniczyć koszty
chorób układu krążenia.
Zgromadzone środki z pewnością pozwolą nam na dalszą realizację poniesione przez klientów banków oczekujących na zaciągnięcie kredytu
naszej misji, jaką jest niesienie pomocy ludziom, których życie i zdrowie preferencyjnego.
Banki wyrażają nadzieję na pozytywne rozwiązanie tego problemu.
jest zagrożone.
Na podstawie pisma inf. z lutego br.
lek.med. Leszek Pluciński
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Serwis informacyjny
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia,
radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego słońca oraz samych
sukcesów
Mieszkańcom Gminy Chełmża
składa
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża
w Brąchnówku

Radosnych Świąt Wielkanocnych,
smacznego jajka oraz Lanego Poniedziałku
Wójtowi Gminy Chełmża, Wice Wójtowi,
Radzie Gminy oraz Pracownikom Urzędu Gminy
życzy
Zarząd Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Oddziału Rejonowego w Chełmży

