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Gimnazjaliści z Pluskowęs pamiętają
W ubiegłym roku Gimnazjum w Pluskowęsach zyskało
wspaniałe imię Jana Pawła II. Dlaczego warto dziś o tym wspomnieć?
Kwiecień to szczególny miesiąc. Drugiego kwietnia 2008 r. minęła trzecia już
rocznica śmierci tego Wielkiego Polaka. Ta rocznica zmusza do refleksji i
wspomnień, dlatego warto zrobić bilans dotychczasowej szkolnej działalności
.O twórczości Jana Pawła II, historii jego pontyfikatu, pielgrzymkach, nauce
naznaczonej miłością, sile modlitwy mówi się m.in. na religii, języku polskim
czy godzinach wychowawczych.

Organizowany od trzech lat na terenie Gimnazjum im. Jan Pawła II w
Pluskowęsach konkurs literacko-plastyczny zatytułowany „Jan Paweł II
pielgrzym globu i ludzkich serc” jest doskonałą okazją do wspomnień i refleksji.
Tegoroczna edycja skierowana była do uczniów z całego Dekanatu Chełmża.
Na ręce organizatorów wpłynęło wiele prac plastycznych i literackich.
Wszystkie prace uświadomiły nam, że nauki Jana Pawła II cały czas są
inspiracją działań dzieci i młodzieży z gminnych i miejskich szkół.

Światełko
Dziś, gdy mam trzynaście lat,
każą mi to, każą mi tamto.
Wymagają ode mnie dojrzałości,
Lecz prawa dają dziecięce.
Świat mnie nie rozumie,
a ja nie rozumiem świata.
Wciąż tylko więcej i więcej.
Ty jeden wierzyłeś w nas młodych,
ty jeden nas rozumiałeś.
„Wymagajcie od siebie” mówiłeś.
„By bardziej być” uczyłeś.
Dlatego, Ojcze, patrzę na Ciebie
W chaosie szumiącego świata
i widzę Twą naukę Testament.
Jak światełko w tunelu…
do Pana.
(Jędrzej Ziółkowski z Gimnazjum w Głuchowie)

Uroczyste podsumowanie zorganizowano w Chełmży w Galerii pod
Ratuszem. Przybyła nagrodzona młodzież wraz z rodzicami, przyjaciółmi
oraz rodzeństwem, zaproszeni goście i sympatycy twórczości uczniowskiej .
Wręczono pamiątkowe dyplomy i skromne nagrody. Nagrodzeni zostali
uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów: D. Dolecka, J. Pańczyk,
A.Wiercioch, A. Urbańska, J. Ziółkowski, E. Latańska, M. Makowska,
A.Włodarska, M. Szymańska, O. Ratajczak, A. Branicka, B. Bąk, B. Nowacki,
B. Dybowski, M. Fusiara, Ł. Miziołek, A. Woronowska, Sz. Przybyszewski,
P..Głowiński.
Wszyscy wysłuchali krótkiego montażu słowno-muzycznego w wykonaniu
młodzieży z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach oraz gratulacji od
p. dyrektor H. Antkowiak. Pod koniec uroczystości można było skosztować
smacznych słodyczy, porozmawiać o doznanych wrażeniach, wysokim
poziomie prac, uśmiechnąć się do obiektywu lokalnego fotografika czy
pooglądać ciekawe prace zdobiące ściany galerii. Całość podobała się - tak
mówiono w kuluarach.
Renata Szymecka

Samorządowy serwis informacyjny
Walne Zebranie
Stowarzyszenia Homo-homini
Frekwencja członków okazała się
wystarczająca, by bez opóźnienia rozpocząć coroczne
spotkanie wszystkich zainteresowanych działalnością
Stowarzyszenia Homo homini.
Tym razem zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, bowiem
dobiegła końca kadencja Komisji Rewizyjnej i Zarządu Stowarzyszenia, który
kierował organizacją od 2003 roku. W tym roku mija 5 lat obecności
Stowarzyszenia na terenie Gminy, działalności naznaczonej wysoką
sprawnością organizacyjną i skutecznością w
realizacji. Dzięki temu Homo homini jest znane
daleko poza granicami Gminy Chełmża.
Sprawozdania z działalności merytorycznej i
finansowej przedstawiła pani prezes Stanisława
Stasieczek. W roku 2007 Stowarzyszenie Homo
homini „przerobiło” 97 384,00 zł, realizując sześć
ważnych dla mieszkańców Gminy Chełmża
projektów: „Ziemia Gotyku lokalnie i globalnie”,
„Wędrujące Przedszkole”, „Akademia Zdrowia
trzeciego Wieku - 60 plus”, „Wieś aktywna- mozaika
inicjatyw dla zdrowia”, „Konferencja Kobiet
Aktywnych- Przebudzenie II” i „Potrawy tradycją
malowane”.
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała pracę Zarządu za rok 2007.
Odbyły się również wybory, których rezultatem skład osobowy Zarządu nie
uległ zmianie, podobnie jak i Komisji Rewizyjnej. Prezesem Homo homini
pozostała pani Stanisław Stasieczek, wiceprezesem pan Stanisław Antkowiak,
sekretarzem pani Katarzyna Orłowska, skarbnikiem pani Alicja Glaszka,
członkiem Ewa Czarnecka. W Komisji Rewizyjnej pracują panie Anna FeeserBering, Krystyna Kadukowska i Ewa Zgurzyńska.
Na Zebraniu podjęto uchwałę o zmianie wysokości składki członkowskiej,
która od 2008 roku wynosi 15zł rocznie, z zachowaniem ulg dla uczniów i
studentów.
W związku z pierwszą „piątką” Homo homini więcej na temat działań
Stowarzyszenia już wkrótce. Będą one tym bardziej ważne dla Czytelników
Kurendy, że Zarząd Stowarzyszenia Homo homini jest nominowany do
tegorocznej Nagrody Marszałka Województwa w kategorii komunikacji
społecznej.
Ewa Czarnecka

Kącik terapeutki
Dnia 24.04.2008 r odbył się otwarty miting Al.
Anon ( dla rodzin alkoholików ). Obecni byli
alkoholicy trzeźwiejący z innych miast razem
żonami, bliscy alkoholików z naszej gminy- żony,
dorosłe dzieci... Przyjechali alkoholicy z DPS
Browina, którzy objęci są opieką terapeutyczna
przez p. Renatę Derdzińską i teraz próbują
utrzymywać abstynencję od alkoholu. Obecni
byli również przedstawiciele Urzędu Gminy,
osoby z którymi współpracuję : Kierownik GOPS
p. Anna Bykowska, Przewodnicząca GKRPA w
Chełmży P. Stanisława Stasieczek, P. Katarzyna
Orłowska i opiekunka z DPS Browina,
sympatycy, przyjaciele ruchu. Spotkanie
przebiegło w miłej atmosferze.
Przed mitingiem dwom osobom, które ukończyły właśnie trwającą 8 miesięcy
Terapię Współuzależnienia uroczyście wręczyłam Dyplomy Ukończenia
Terapii.
Czym jest Al. Anon?
PREAMBUŁA AL. ANON :
Grupy rodzinne Al.- Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół
alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać problemy poprzez
dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Al. Anon nie jest
związana z żadną sektą , wyznaniem, ugrupowaniem politycznym,
organizacja lub jakąkolwiek instytucją. Nie bierze udziału w żadnych
sporach. W sprawach nie dotyczących wspólnoty Al Anon nie zajmuje
żadnego stanowiska, nie popiera ich, ani nie odrzuca. W Al. Anon nie ma
składek członkowskich. Jedynym motywem działania Al. Anon jest
niesienie pomocy rodzinom alkoholików, realizujemy to przez : praktykę
12 Stopni, przez serdeczne przyjmowanie i dodawanie otuchy rodzinom
alkoholików, oraz zrozumienie i dodawanie odwagi samemu
alkoholikowi.
Uprzejmie informuję, że kolejne mitingi Al. Anon będą odbywały się w
każdy ostatni czwartek miesiąca, o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy,
p..nr.2.
Serdecznie zapraszam.
Ewa Jasik Wardalińska- terapeutka

Informacja z GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 15 maja 2008
roku planuje zorganizować spotkanie dla Seniorów z terenu gminy
Chełmża po 75 roku życia. Impreza obędzie się w Szkole Podstawowej
w Sławkowie.
W programie poza częścią oficjalną, część artystyczną umili między innymi:
występ grupy dzieci, występ grupy lokalnych artystów (wspólne śpiewanie
piosenek). Goście zostaną poczęstowani obiadem oraz kawą i ciastem.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwrócili się z pisemną
prośbą do firm oraz lokalnych przedsiębiorców znajdujących się na terenie
naszej gminy i nie tylko o wsparcie finansowe i rzeczowe. Poproszono o
współpracę Sołtysów naszej gminy, aby dokonali rozeznania w swoich
miejscowościach czy są zainteresowane osoby uczestnictwem w tego
rodzaju spotkaniu.
Pracownicy GOPS są mile zaskoczeni chęcią współpracy i pomocy
Sołtysów oraz chęcią udzielenia wsparcia finansowego.
Na udział w imprezie zadeklarowało chęć wzięcia udziału około 100
Seniorów, co mile zaskoczyło organizatorów.
Do zobaczenia 15 maja 2008 roku.

XXII Zgromadzenie Ogólne Związku
Gmin Wiejskich RP
Prawie 300 samorządowców wzięło udział w XXII
Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP, które odbyło się
w dniach 10-11 kwietnia w Poznaniu. Gminę Chełmża reprezentował
Wójt Jacek Czarnecki.
Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi ZGW RP. Do
sukcesów Zarządu przewodniczący Mariusz Poznański zaliczył między
innymi utrzymanie 0,6% rezerwy subwencji oświatowej, wykreślenie veta
wojewody w ustawie „o zasadach prowadzenia polityki rozwoju”, aktywny
udział przedstawicieli Związku w pracach Komitetu Regionów UE, a także
przywrócenie właściwej rangi Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.
Najważniejszym problemem, przed którym stoją obecnie
samorządowcy jest zniwelowanie rosnącej dysproporcji w rozwoju
obszarów wiejskich i miejskich. Mówiono także o trudnych rozwiązaniach
prawnych, które utrudniają racjonalne zarządzanie. Wymieniono między
innymi kłopoty z likwidacją szkół wiejskich, gdzie zawsze prawo veta ma
kuratorium, które nie dotuje szkół, ale może wstrzymać likwidację, nawet
jeśli placówka jest nierentowna. Dyskutowano również o problemach z
planem miejscowym. W kwestii systemu finansowania samorządów padł
pomysł wykorzystania podatku VAT dotąd nienaruszalnego dochodu
państwa, jako zastrzyku finansowego dla wsi. Samorządowcy debatowali
również nad problemami oświaty, nad Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich, a także Regionalnym Programem Operacyjnym.
Wśród samorządowych postulatów jest wprowadzenie
standardów dla oświaty, opieki społecznej i służby zdrowia, uznanie 6latków za uczniów, co umożliwi gminom otrzymanie na nich subwencji, a
także zwiększenie ilości środków z Unii Europejskiej przekazywanych na
rozwój wsi.
Na podst. serwisu samorzad.pap
K.Orłowska

Porozumienie Policja - Straż Gminna

W celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie Gminy Chełmża zostało podpisane w dniu 18 kwietnia br.
porozumienie pomiędzy Komendantem Miejskim Policji w Toruniu mł.
insp. Januszem Brodzińskim, a Wójtem Gminy Jackiem Czarneckim.
Porozumienie określa zakres współpracy pomiędzy Policją a Strażą
Gminną. Do wspólnych działań należeć między innymi będzie stała
wymiana informacji o zagrożeniach występujących na terenie Gminy w
zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego.
Poza stałą łącznością telefoniczną przynajmniej raz w miesiącu odbywać się
będą narady kierownictwa Komisariatu Policji w Chełmży i Straży Gminnej.
Na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na
obszarze Gminy, Komendant Komisariatu Policji w Chełmży razem z
Komendantem Straży Gminnej wyznaczać będzie wspólne lub samodzielne
patrole w miejsca zagrożone. Uzgadnianie koordynowania dyslokacji sił
Policyjnych i Straży Gminnej odbywać się będzie według ustalonych
zagrożeń.
Porozumienie upoważnia także Straż Gminną do współdziałania z
Policją przy zabezpieczeniu miejsc popełniania przestępstw i wykroczeń.
K.O.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Chełmża informuje, że Gmina Chełmża posiada
grunty przeznaczone pod ogródki działkowe w miejscowościach:
Kończewice, Nawra, Głuchowo.
Osoby zainteresowane dzierżawą ogródków działkowych proszone są o
kontakt z Panem Patrykiem Zabłockim w siedzibie Urzędu Gminy
Chełmża, ul. Wodna 2, pok. nr 6 lub telefonicznie pod nr (056) 675 60
76 do 78 wewn. 53.
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Samorządowy serwis informacyjny
Wymarzony dom - czemu nie

Z posiedzenia Rady Społecznej SPOZ w Zelgnie

Jeśli ktokolwiek ma jeszcze wątpliwości,
w co najlepiej zainwestować, to podpowiadamy - w
działkę pod dom w Gminie Chełmża.
Jeszcze w tym roku gmina zamierza zbyć 14 działek
budowlanych przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną i jedną działkę z
rozpoczętą budową pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Wspomniane nieruchomości zlokalizowane są w miejscowości Browina.
Średnia powierzchnia działki pod budownictwo jednorodzinne wynosi
0,5 - 0,6 ha. Wielkość działki pod zabudowę wielorodzinną to niecałe 0,13
ha. Sprzedaż działek nastąpi w drodze przetargu. Przetarg na część
działek planowany jest na koniec czerwca br.
Działki są korzystnie zlokalizowane w jednej z ciekawszych
miejscowości w gminie .To ładnie położony, z dobrym dojazdem do
okolicznych aglomeracji miejskich Chełmża, Toruń teren w pobliżu trasy
A1 . To jest właściwe miejsce dla każdego „domu marzeń”.
Bo cóż z nowo wybudowanej willi, kiedy zza okien dochodzić
będzie hałas, w tle będą dymić kominy zakładu przemysłowego, a tuż za
płotem powstanie droga szybkiego ruchu?
Tak nie będzie, jeśli ten wymarzony dom stanie w Browinie, na
którejś z proponowanych na sprzedaż działek .
Bliższe informacje na temat sprzedaży w/w nieruchomości
można uzyskać w Referacie Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki
Nieruchomościami pod nr tel. 056 675 60 76 wew.43.
K.O.

Uczymy się dbać o zdrowie
W związku z realizacją profilaktycznego
programu zdrowotnego p.n. „Regionalny Program
Edukacji w Zakresie Profilaktyki Jelita Grubego i
P r o s t a t y w Wo j e w ó d z t w i e K u j a w s k o Pomorskim” współfinansowanego przez Samorząd
Województwa i Samorząd Gminy Chełmża w dniu 08
maja 2008r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w
Chełmży ul. Wodna 2 zaplanowane jest spotkanie
edukacyjne skierowane do osób dorosłych.
Tematem spotkania będzie przybliżenie wiedzy związanej z
chorobami nowotworowymi głównie rakiem piersi, szyjki macicy i jąder.
Wiedzę tę mieszkańcom naszej gminy przekażą fachowcy z Centrum
Onkologii w Bydgoszczy, którzy oprócz prezentacji multimedialnej udzielą
wskazówek związanych z możliwością wczesnego wykrycia choroby
poprzez ćwiczenia praktyczne na fantomach.
Posiadanie odpowiedniej wiedzy i wykorzystanie jej w życiu codziennym
przyczyni się do obniżenia umieralności z powodu chorób
nowotworowych. Dlatego zapraszamy chętnych, zarówno Panie jak i
Panów do uczestnictwa w spotkaniu.
W celu określenia frekwencji prosimy o zgłoszenie swej
obecności telefonicznie do Urzędu Gminy w Chełmży 056 675 60 76 do 78
wew. 51 lub sekretariat.
Kolejnym przedsięwzięciem związanym z realizacją programu
jest zaplanowany na dzień 03 i 30 czerwca br bezpłatny wyjazd do
Centrum Onkologii w Bydgoszczy na bezpłatne badania
mammograficzne piersi, cytologię,
badanie ginekologiczne oraz
edukację z zakresu chorób nowotworowych.
1) z badania mammograficznego piersi mogą skorzystać kobiety w wieku
od 50-69 lat , u których w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie było ono
wykonywane,
2) z badania cytologicznego mogą skorzystać kobiety w wieku od 25-59
lat, u których ostatnia cytologia wykonywana była nie wcześniej jak 3 lata
temu.
Zapisu dokonać można za pośrednictwem;
- Urzędu Gminy w Chełmży (P. Anna Feeser - Bering, pokój nr 16) tel.
675-60-76 do 78
- Ośrodka Zdrowia w Zelgnie tel. 675-98-84
- Pani Stasieczek Stanisławy - tel. - 0606113779
do dnia 20 maja 2008r. wraz z wypełnieniem ankiety (decyduje kolejność
zgłoszeń).
Na badania należy zabrać ze sobą:
- dowód osobisty,
- dokument ubezpieczeniowy (książeczkę zdrowia lub odcinek z KRUS-u
z numerem ubezpieczenia )
- długopis.
Masz szansę sprawdzić swoje zdrowie, nie zastanawiaj się!
Skorzystaj z okazji!
Nic Cię to nie kosztuje.

W dniu 28 marca 2008r. odbyło się pierwsze w tym roku
posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka
Zdrowia w Zelgnie. Członkowie Rady spotkali się w siedzibie Ośrodka
Zdrowia w Zelgnie. Przy tej okazji Kierownik pan Jarosław Pikus
oprowadził przybyłych gości po obiekcie zapoznając ich z poszczególnymi
gabinetami oraz posiadanym sprzętem medycznym, szczególnie tym
nowym, który udało się zakupić przy dofinansowaniu środków unijnych.
Przypomnijmy, że od 31 maja ubiegłego roku uchwałą Rady Gminy
Chełmża została powołana nowa Rada Społeczna. Członkowie Rady
swoje funkcje pełnić będą przez najbliższe cztery lata, bo tyle właśnie trwa
kadencja.
Na spotkaniu Rada Społeczna przede wszystkim skupiła się na
działalności finansowej Ośrodka. Kierownik przedstawił plan finansowy na
2008, który został zaopiniowany przez Radę stosowną uchwałą. Poza
podstawowymi zadaniami związanymi ze świadczeniem usług
medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii i
rehabilitacji finansowanych przez NFZ w tym roku zaplanowano realizację
programów profilaktycznych m.in.:
1. „Smukła figura” walka z nadwagą u kobiet dojrzałych,
2. programu obejmującego dzieci szkół podstawowych klas VI „Zdrowe
zęby”
oraz prowadzenie zajęć sportowych w siłowni, wykonanie badań
okulistycznych i badań słuchu, a także przeprowadzenie akcji
zdrowotnych w Zelgnie i Nawrze w zakresie chorób układu krążenia i
chorób płuc. Działania te finansowane będą przez Samorząd Gminy jak i
częściowo przez Ośrodek w Zelgnie.
By móc zatwierdzić plan działania na rok przyszły należało
dokonać rozliczenia roku ubiegłego. W tym zakresie Kierownik przy
pomocy księgowej przygotował roczne sprawozdanie finansowe za
2007rok. Ważnym elementem tego sprawozdania jest fakt, że rok ubiegły
udało się zamknąć dodatnim wynikiem finansowym, czyli krótko mówiąc
zyskiem. W tym zakresie także zostały podjęte przez Radę Społeczną
stosowne uchwały. Co do działalności Ośrodka nie wniesiono żadnych
uwag i skarg.
Wobec tego możemy cieszyć się, że na terenie naszej gminy mamy tak
sprawnie działającą służbę zdrowia i życzyć sukcesów w kolejnych latach.
Anna Feeser-Bering

ZAWODOWCY - OCHOTNICY
wspólnie ćwiczą

Ćwiczenia zgrywające są jednym z elementów
współdziałania druhów z jednostek ochotniczych straży
pożarnych naszej Gminy z zawodowcami z Jednostki RatowniczoGaśniczej w Chełmży.
Celem ćwiczeń jest koordynacja wspólnych działań w obiektach
użyteczności publicznej jak i w zakładach pracy.
Tegoroczne ćwiczenia odbywały się w obiektach firmy „Gamet” w
Chełmży przy ul.Targowej oraz Szkoły Specjalnej przy
ul.Wyszyńskiego.

Jednostka OSP Skąpe , która brała udział ćwiczeniach w obiekcie
Szkoły Specjalnej w Chełmży.
Korzyści z tego typu działań mają także właściciele, zarządcy obiektów
jak i osoby, które w tych obiektach przebywają , ponieważ nabywają
wiedzy praktycznej jak zachować się podczas prawdziwego pożaru.
W.Bachan

A. Feeser - Bering
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Inwestycje gminne
„Serce wsi Kuczwały”

Bliżej turysty
Na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w
Zalesiu przybyło w ostatnim czasie obiektów, które w najbliższym
sezonie będą służyć mieszkańcom Gminy i przybywającym
turystom. Od 2006 roku realizowane jest tutaj zadanie inwestycyjne w
ramach projektu „Zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalesia i
stworzenie parku kulturowego nad Jeziorem Grodzieńskim”.
Realizację zagospodarowania terenów rekreacyjnych w Zalesiu
podzielono na etapy. Obecnie dobiega końca realizacja pierwszego
etapu wspomnianego projektu inwestycyjnego.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wartość całkowita projektu
wyniesie prawie 3 mln zł. Z funduszy unijnych pochodzi ponad 1,3 mln zł,
resztę pokryje budżet państwa i środki własne Gminy Chełmża.
Za te pieniądze zakupiony został i ustawiony plac zabaw dla dzieci,
rozbudowano istniejące sanitariaty i dobudowano prysznice.

Wybudowana została także kuchnia letnia. Wykonany został pomost dla
łódek, dwa ciągi piesze z kładkami, a jeden z nich dodatkowo z tarasem
widokowym.

Dobiegają końca roboty ziemno - budowlane przy budowie pola
namiotowego z towarzyszącą infrastrukturą tj. altany ze stołami i
siedziskami, ławki, miejsce na ognisko i grill. Dodatkowo teren zostanie
ogrodzony płotem oraz zagospodarowany w zieleń izolacyjną.

Dzisiaj uporządkowany i zagospodarowany
teren przy świetlicy w Kuczwałach przekona już
każdego mieszkańca gminy, ze właśnie to miejsce
wsi stanowi jej centrum „Serce wsi”.
Właśnie pod taką nazwą został zrealizowany projekt
o d n o w y w s i K u c z w a ł y, k t ó r y p o l e g a ł n a
zagospodarowaniu terenu przylegającego do świetlicy
wiejskiej poprzez budowę małej infrastruktury. Roboty wykonało
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TAXLAS” z Torunia. Inwestycja
zrealizowana została przy współfinansowaniu ze środków Sektorowego
Programu Operacyjnego w zakresie działania „Odnowa wsi oraz
zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.
Miejsce to obecnie pozwala mieszkańcom, aby właśnie tutaj
skupiało się życie rekreacyjne. Młodzież i dorośli mają do dyspozycji
wielofunkcyjne boisko o powierzchni prawie 500 m. kw.

Dzieci mogą korzystać z uroków nowego placu zabaw wyposażonego w
ciekawe elementy zabawowe.

Na uporządkowanym terenie ustawione
zostały także ławki i ułożono chodniki
spacerowe. Całość terenu uzupełnia
wysadzona zieleń: trawniki, byliny,
drzewa i krzewy liściaste.
K.O.

Oficjalne podsumowanie zakończenia
inwestycji planuje się podczas
tegorocznego otwarcia sezonu na
pikniku „Powitanie Lata 2008”.

K.O.
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Sprawy obywatelskie
Koło Gospodyń Wiejskich WITKOWO

Koło Gospodyń Wiejskich w Dźwierznie

Po raz kolejny Panie z Koła Gospodyń Wiejskich spotkały się na
Dniu Kobiet w świetlicy wiejskiej. Taki dzień to świetna okazja do spotkań,
to także okazją by oderwać się od dni a codziennego!!! P. sołtys Kazimierz
Tatarewicz i Członek Rady Sołeckiej P. Roman Branicki złożyli Paniom
serdeczne życzenia dołączyli również kwiaty.
Życzymy Paniom z KGW Witkowo wszystkiego najlepszego.
J.T.

Dnia 29 lutego br. reaktywowano działalność Koła Gospodyń
Wiejskich w Dźwierznie do którego należą panie z Dźwierzna i
Januszewa.
W związku z tym, że obecnie w Dźwierznie nie ma lokalu przystosowanego
do prowadzenia spotkań członkiń KGW, pierwsze zebranie odbyło się w
pomieszczeniu suszarni w bloku. Na tym spotkaniu wybrano Zarząd KGW.
Przewodniczącą została p. Joanna Prażuch, zastępcą – p. Julita
Chojnacka, skarbnikiem – p. Krystyna Wolak, sekretarzem – p.
Małgorzata Ligaj, członkiem – p. Henryka Baczewska. Drugie spotkanie
członkiń KGW odbyło się 16 marca, czyli w Niedzielę Palmową i mimo, iż
ponownie miało ono miejsce w suszarni, upłynęło w miłej, świątecznej
atmosferze. Na stołach oprócz kawy i ciasta pojawiły się kwiaty i stroiki
wykonane przez członkinie naszego KGW na warsztatach w pracowni
rękodzieła artystycznego i ludowego MALWA w Zelgnie. Podczas tych
warsztatów uczyłyśmy się także haftu wstążeczkowego.
Dnia 8 marca uczestniczyłyśmy w Gminnym Dniu Kobiet
w Kuczwałach, gdzie miałyśmy okazję zaprezentować się podczas „Szansy
na Sukces” śpiewając piosenkę pt. „Ładne oczy”. Mamy nadzieję, że my
również będziemy mogły zorganizować taką wspaniałą imprezę w
budowanej u nas świetlicy.
Zarząd KGW
Dźwierzno - Januszewo

Rozpoczynają działalność
W gminie swoją działalność rozpoczęło kolejne Koło Gospodyń
Wiejskich. Tym razem Panie z Szerokopasu zdecydowały się na
działalność organizacji kobiecej w swojej miejscowości.
Przewodniczącą koła jest Violetta Maćkowska.
K.O.

HALÓWKA KOMENDANTA
GMINNEGO ZOSP RP
Hala sportowa Szkoły Podstawowej w
Grzywnie była miejscem spotkania druhów w
IV edycji Halowej Piłki Nożnej drużyn
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy
Chełmża o Puchar Komendanta Gminnego
OSP.
Celem turnieju jest propagowanie tężyzny fizycznej , która tak bardzo
potrzebna jest naszym druhom w ich działaniach ratowniczogaśniczych.
Turniej jak co roku był bardzo zacięty a poziom bardzo wyrównany , o
poszczególnych miejscach decydowała różnica zdobytych i straconych
bramek.
Po raz kolejny, I miejsce i puchar Komendanta Gminnego zdobyła
drużyna ZOSP Kończewice , II-miejsce przypadło bardzo ambitnej
drużynie z OSP Grzegorz , III-miejsce drużynie z OSP Kuczwały , która
minimalnie wyprzedziła ekipę z OSP Skąpe.
Drużyny z rąk Komendanta Gminnego ZOSP Wiesława Bachana
otrzymały puchary ,dyplomy oraz piłki.

Z wystawą produktów do Torunia

Pięć Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy na zaproszenie
Fundacji „Odnowa Zabytków Torunia” i Muzeum Okręgowego wzięło udział w
kiermaszu potraw regionalnych, który miał miejsce na terenie tutejszego
Muzeum Etnograficznego w Toruniu
Gospodynie z Głuchowa, Kończewic, Bielczyn, Grzywny i Grzegorza miały
okazję po raz kolejny zaprezentować i zaprosić do degustacji swoich
specjałów mieszkańców Torunia.

Organizatorem wyjazdu na kiermasz było Stowarzyszenie Homo homini.

Zwycięska drużyna w składzie: Łukasz Woś , Andrzej Miłosz ,
Tomasz Dudek , Rafał Urbański, Grzegorz Urbański , Pawel
Guziński w towarzystwie Komendanta Gminnego ZOSP RP
dh.Wieslawa Bachana i sędziego turnieju Zenona Sadowskiego.
Sędzią turnieju był Pan Zenon Sadowski , który miał bardzo wiele pracy,
decyzje jednak podejmował słuszne.
Do zobaczenia za rok
Wiesław Bachan

ZAPROSZENIE
Druhowie z Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Chełmża zapraszają na
gminne zawody sportowo pożarnicze o
Puchar Wójta Gminy Chełmża,
które
odbędą się w dniu 10 maja br. o godzinie
10,00 na boisku klubu sportowego „ Cyklon” w Kończewicach.

Dzień Ochrony Zabytków należy do jednych z większych i
ważniejszych wydarzeń w regionie. Poza kiermaszem produktów
regionalnych w programie: zwiedzanie muzeów, otwarte podwoje obiektów
zabytkowych, wręczenie nagród osobom dbającym o spuściznę kulturową.
Ta coroczna impreza odbyła się miedzy innymi pod patronatem Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
K.Orłowska
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Organizacje pozarządowe
Akademia Młodych
Ziemi Gotyku ruszyła
Jako pierwsza młodzież z
Gminy Łubianka
zaprosiła swoich rówieśników do udziału również w
spotkaniu Akademii Młodych, które miało miejsce w
Brąchnowie. Akademia Młodych organizowana jest w
ramach obecnie realizowanego przez Fundację projektu „Aktywność,
działanie, pasja”. Wspomniany projekt finansowany jest ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej
Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Podczas spotkania gospodarze pochwalili się dotychczas zrealizowanym
przez siebie przedsięwzięciem
projektem "Alternatywny Warsztat
Wyobraźni". Zaprezentowały się poszczególne warsztaty biorące udział w
projekcie: Bronx Djs Team, taniec nowoczesny, pokaz sztuki walki MUAY
THAI, cheerleaderki "gest".

Prezent na „ Zajączka” dla przedszkolaków
Dzieci z zerówki oraz Ośrodków przedszkolnych w Grzywnie i
Łysomicach wraz z wychowawczyniami były 19 marca na wycieczce w
Toruniu. Uczestniczyły w zajęciach przyrodniczych w Ogrodzie
Zoobotanicznym. Pod kierunkiem pana prowadzącego zajęcia zgłębiały
tajniki wiedzy dotyczące różnic pomiędzy ptakami a ssakami. Na początek
zwiedzały ogród, wyszukując widoczne różnice, poznawały mieszkańców
ogrodu, gromadziły różne ciekawostki dotyczące ssaków i ptaków.
Samodzielnie uzupełniały karty pracy sprawdzające zdobyte wiadomości. Po
zajęciach w ZOO pojechały do teatru lalkowego Zaczarowany Świat, gdzie
obejrzały przedstawienie: “Toruńskie anioły”. Spektakl oparty był na jednej z
legend toruńskich. Wszyscy bardzo aktywnie uczestniczyli w przedstawieniu.
Teraz już każde dziecko, które było na wycieczce wie, co wspólnego mają
anioły z Toruniem.

Pomimo niezbyt sprzyjającej aury wróciliśmy bardzo zadowoleni i w dobrych
humorach.
Anna Klimas

Konferencja

Wspomniany projekt realizowany był przez aktywną młodzież z Gminy
Łubianka z programu „Młodzież w działaniu”, która ma także w swoim
dorobku osiągnięcia Młodzieżowej Rady Gminy Łubianka. Prezentacja
projektu "Alternatywny Warsztat Wyobraźni" miał zachęcić obecną na
spotkaniu młodzież do aktywności i do podejmowania działań w swoim
środowisku lokalnym.
Podsumowaniem spotkania była wspólna
dyskoteka i zabawa przy integracyjnym ognisku.
Do udziału w projekcie została
zaproszona młodzież w wieku 16-24 lata
mieszkająca na terenie 4 gmin: Chełmża, Łubianka,
Łysomice i Papowo Biskupie.
Podobne spotkania odbywać się będą raz
na kwartał na terenie jednej z gmin, a poza tym
młodzież weźmie udział w wakacyjnym obozie
integracyjnym i warsztatach dziennikarskich.
K.Orłowska

Związek za 2007 rok rozliczony
Dnia 12 lutego br. odbyło się Walne Zebranie
sprawozdawczo wyborcze w Polskim Związku Emerytów Rencistów i
Inwalidów Oddziału Rejonowego w Chełmży. W wyborach wzięło udział
142 członków i zaproszeni goście . Jednym z gości był między innymi Wójt
Gminy Chełmża Jacek Czarnecki. Na następne 5 lat przewodniczącym
Zarządu Związku został wybrany Jerzy Więckowski, sekretarzem Związku
została wybrana Jadwiga Perschke, skarbnikiem Daniela Gabriel. W
skład Zarządu weszły następujące osoby : Halina Fiugajska, Eugenia
Strzałkowska, Helena Dudka, Grzegorz Górowski. Została także wybrana
Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodnicząca Gabriela Łagód, v-ce
Przewodnicząca Melania Załęcka, sekretarz Romana Godzińska.
Zarząd Związku prowadzi ożywioną działalność dla swoich
członków. Emeryci jeżdżą na wycieczki po całej Polsce, uczestniczą w
zabawach, spotkaniach przy kawie, spotkaniu opłatkowym, Światowym
Dniu Inwalidy. Związek swoją działalnością obejmuje obszar miasta i gminy
Chełmża, zrzesza 342 członków. Emeryci płacą składkę roczną w kwocie
18zł. Zarząd przyjmuje interesantów w każdy czwartek od godz. 10.00
13.00. Biuro Związku mieści się w Chełmży na ul. Rynek Garncarski 3.
Biuro Związku

Kwietniowa konferencja „Przedszkole otwiera
świat” podsumowała edukacyjny projekt, który
realizowała Fundacja Ziemia Gotyku w okresie od 1
lutego 2007r do końca marca roku bieżącego. Udział w
spotkaniu wzięli realizatorzy projektu, Zarząd Fundacji,
przedstawiciele samorządów lokalnych i panie nauczycielki i specjaliści.
Na konferencję przybyła również pani Alina Bojakowska z Fundacji
Rozwoju Dzieci im. J.Amosa Komeńskiego, pełniąca rolę koordynatora
merytorycznego projektu. W ramach projektu prowadzone było w sumie
39 ośrodków przedszkolnych dla maluchów w wieku 5- 3 lat utworzonych
w 9 gminach na terenie
4 powiatów naszego województwa . Realizację projektu koordynowały
panie Ewa Czarnecka i Aleksandra Chudzik oraz pan P. Birecki. Dzieci
bardzo chętnie uczęszczały do przedszkola i uczestniczyły
w
organizowanych zajęciach. Frekwencja maluchów była
bardzo
zadowalająca. Miesięcznie do przedszkoli uczęszczało 522 dzieci.
Projekt o wartości 2 mln złotych sfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego stworzył możliwości finansowe na doposażenie
ośrodków. W nowe pomoce dydaktyczne, zabawki, materiały papiernicze
oraz odkurzacze i czajniki elektryczne. Odziały przedszkolne wzbogaciły się
również w kąciki biblioteczne z nową literaturę dziecięcą. Zestawy książek
podarowane zostały przez partnera Fundację J.A. Komeńskiego. Maluchy
brały udział w wycieczkach edukacyjnych. Z maluchami pracowała kadra
specjalistów - logopedzi ,psycholog, pedagodzy. Panie nauczycielki przy
współpracy z rodzicami były inicjatorkami wielu ciekawych tematycznie
zajęć. Realizacja projektu „Przedszkole otwiera świat” została poddana
kontroli i ocenie przez audyt zewnętrzny otrzymując pozytywną opinię.
Pozytywnej oceny projektu dokonał także Ośrodek Ewaluacyjny w
Bydgoszczy.
Projekt rozbudził nadzieję dzieci i rodziców na dalszą jego
kontynuację. Dlatego władze samorządowe gmin uczestniczących w
projekcie zapewniły środki na jego realizację do końca bieżącego roku
szkolnego. Naszej gminie udało się pozyskać grant 50 tys. zł na dalszą
kontynuację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Natomiast
Fundacja nie zamierza kończyć swego dzieła „Przedszkole otwiera świat” i
obecnie oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu na wniosek złożony do
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
K.O.
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Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża
Zabawa z wolontariuszkami w Zelgnie
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża
zorganizowało spotkanie z wolontariuszkami z Torunia w celu
zrealizowania przedświątecznych zajęć dla dzieci i młodzieży.
Wolontariuszki działają w ramach ogólnopolskiego Programu „Wolontariat
studencki”. Jest to program finansowany przez Polsko-Amerykańską
Fundację Wolności i realizowany przez Stowarzyszenie KLANZA w Lublinie.
Głównym elementem Programu są projekty edukacyjne realizowane przez
studentów-wolontariuszy na rzecz dzieci i młodzieży ze szkół wiejskich i z
małych miast. Wśród wolontariuszy - studentów Program ma na celu
kształtowanie postaw społecznych, rozwijanie ich pasji i umożliwienie
realizacji ich pomysłów, zaś dzieciom i młodzieży ma pomóc w wyrównaniu
ich szans edukacyjnych.
Spotkania odbyły się w Bibliotece Samorządowej w Zelgnie w dniach 17-18
marca 2008r w godzinach popołudniowych. Panie Joanna Czachor, Joanna
Pydyn oraz pani Joanna Sadowska przeprowadziły z dziećmi zajęcia
manualne i plastyczne.

Malwa w ZELGNIE
Od marca bieżącego roku przy bibliotece w
Zelgnie działa „Pracownia rękodzieła ludowego i
artystycznego MALWA”. Panie uczestniczące w
warsztatach miały okazję wykonywać kwiaty z bibuły, palmy
i stroiki wielkanocne, haft wstążeczkowy oraz koszyki z
ratanu. Zajęcia prowadzi pani Małgorzata Górecka artystka ludowa. Zajęcia odbywają się w każdy piątek od
15.00-18.00 w Zelgnie. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Uczestnicy
pokrywają częściowo koszty materiałów potrzebnych do wykonania
danych produktów.

Osoby chętne mogą zgłaszać się pod numerem telefonu: 056
675 98 27 lub 056 637 71 29. Serdecznie zapraszamy wszystkich
zainteresowanych sztuką ludową i rękodziełem do uczestnictwa w
warsztatach.
Justyna Błaszczyk
Dzieci rozwijały swoje zainteresowania i pasje poprzez lepienie figurek z
masy solnej. Wykonywały także stroiki i dekoracje wielkanocne oraz własne
rysunki wyklejane kaszą i watą. Na zakończenie spotkań wolontariuszki
przeprowadziły gry i zabawy dla wszystkich młodych uczestników
wprowadzając iście świąteczny nastrój.
CIK Gminy Chełmża z wolontariatem studenckim współpracuje już od lipca
2007 roku, organizując m.in. zajęcia wakacyjne z wolontariatem.
Paulina Karwowska

Cyrkowe żonglowanie na polanie w
Bocieniu
Od maja ruszają zajęcia cyrkowe w Bocieniu.
Projekt jest finansowany przez Polską Fundację
Dzieci i Młodzieży w ramach programu „Przyłącz się”.
Projekt nosi tytuł „Żonglowanie na polanie” i ma na celu
utworzenie dziecięco- młodzieżowej grupy cyrkowej w
Bocieniu. W ramach projektu został zakupiony
profesjonalny sprzęt cyrkowy m.in. poiki, talerze,
maczugi, monocykl, szczudła itp. Zajęcia poprowadzi
instruktor cyrkowy pan Rafał Cendrowski , żongler, cyrkowiec, grupy
cyrkowej WOAK z Torunia i aktor Teatru WICZY.
Zajęcia będą się odbywały przez dwa miesiące maj i czerwiec raz w tygodniu
na polanie w Bocieniu. W ramach projektu uczestnicy będą mieli okazję
wyjechać do Brodnicy na Ogólnopolskie Dziecięce Spotkania Cyrkowe.
Projekt zakończy się w sierpniu 2008 roku festynem pt. „Familijne
żonglowanie na polanie”.
Justyna Błaszczyk

ROZEŚMIANA ŚWIETLICA w
Nowej Chełmży
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy
Chełmża rozpoczęło w kwietniu cykl zajęć
świetlicowych pt. ROZEŚMIANA ŚWIETLICA.
Zajęcia są adresowane do dzieci i młodzieży
zamieszkujących Nową Chełmżę. Mają one na
celu pomóc dzieciom w zorganizowaniu
bezpiecznej, ciekawej formy spędzania czasu wolnego. Odbywają się
dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych i trwać będą aż do
czerwca 2008r. W programie są realizowane zajęcia plastyczne,
konkursy, zajęcia sportowe, gry i zabawy.

Biblioteka w Grzywnie zaprasza

Biblioteka w Grzywnie serdecznie zaprasza dzieci
z Grzywny do udziału w cotygodniowych spotkaniach pt.
Tęczowa biblioteka. Spotkania mają na celu
zorganizowanie czasu wolnego najmłodszym po szkole w
sposób atrakcyjny, ciekawy i bezpieczny w miejscu jakim
jest biblioteka.
Wspólna zabawa, wykonywanie ciekawych prac
artystycznych i działanie w grupie są celem tęczowych zajęć . Program ma na
celu pokazanie, że biblioteka to nie tylko gromadzenie i wypożyczanie
książek, ale miejsce wspólnych i ciekawych spotkań.
Justyna Błaszczyk

Dla mieszkańców wsi jest to wielka atrakcja, a dzieci faktycznie
opuszczają świetlice z uśmiechem na twarzy.
Paulina Karwowska
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Biblioteka w Zelgnie
Biblioteka w Zelgnie pracuje od 11 lutego zapraszamy!!
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy młodsi czytelnicy przygotowali świąteczne
kartki, wykonali koszyczki oraz przygotowali wystawę!!! Zapraszamy do
oglądania naszych prac.

Spotkanie w Kielbasinie

W Kiełbasinie zostało zorganizowane spotkanie założycielskie
Koła Gospodyń Wiejskich. Na spotkanie przybyły Panie zainteresowane
działalnością KGW z sołectwa Kiełbasin. Podczas spotkania Panie
zapoznały się z założeniami i działalnością innych kół z naszej gminy oraz
wybrały reprezentantów. Przewodniczącą KGW została Pani Ewa
Kasprzak, zastępcą pani Małgorzata Kubiak i skarbnikiem pani Maria
Banasiak.
Justyna Błaszczyk

DZIEŃ PRZYJAŹNI W GIMNAZJUM
W GŁUCHOWIE
W poniedziałek 31.03..08. w Gimnazjum w Głuchowie odbył
się Dzień Przyjaźni. Tego dnia uczniowie nie brali udziału w
zwykłych zajęciach dydaktycznych, tylko prezentowali wcześniej
przygotowane scenkii przedstawiające przyjaźń, plakaty
promujące przyjaźń, wiersze o tematyce przyjaźni. Organizatorami
całej imprezy byli wychowawcy klas i pedagog szkolny.
Z każdej klasy wybrane osoby prezentowały przygotowany
materiał, który oceniany był przez jury w składzie: Magdalena
Pluskota nauczycielka j. polskiego, Krzysztof
Szczechowski
nauczyciell matematyki oraz Adrianna Kaniecka pedagog szkolny,
wych. Świetlicy.

Plakat promujący przyjaźń wykonany przez uczniów kl. III b.
I miejsce zajęła klasa II a (wychowawca p. Małgorzatą
Syrocka - Fornalik). II miejsce zdobyła klasa I b (wychowawca
p. Barbara Łaukajtys), z kolei III miejsce należało do klasy II b
(wychowawca p. Bożena Koprowska).

Uśmiech anioła
Balkon…
A na nim On…
Niby anioł, bo biały cały,
i jak anioł uwielbiany.
Skrzydła miał młode
z przyjaznych serc zbudowane.
Ku Bożej chwale wypowiadał słowa
dotąd niewypowiedziane.
Nosił ornat, miał pastorał
i coś jeszcze, to co lubił.
Od pychy wolał uśmiech
- skarb, który na jego drżących ustach królował.
Aniołem był prawdziwym,
po ziemi wędrował
i chętnych ze złem do walki werbował.
Do Boga prowadził,
wszystkich gromadził,
kochał młodych.
Zwał ich świata tego radością.
Otulał swymi skrzydłami i swoją miłością.
I ja tego anioła spotkałam,
jego nauki głęboko w duszy schowałam.
Balkon jest pusty…
Znikła postać biała…
Ach!
Widocznie coś w niebie
do załatwienia miała!

(Ewa Latańska z Gimnazjum w Pluskowęsach)

Jedna z uczennic prezentująca wiersz o tematyce przyjaźni.
Wśród wartości, które warto umacniać i pielęgnować z
pewnością powinna znaleźć się przyjaźń. To niezwykle ważne, aby
uczniowie mielii świadomość, jak wielką rolę w życiu ona odgrywa.
Szkoła jest miejscem, w którym nawiązują się przyjaźnie trwające
często przez całe życie. Tego typu akcje szkolne niewątpliwie
propagują i zachęcają uczniów do wyznawania i rozwijania wartości
duchowych.
„Pieniądze? Jak ćmy się rozlecą.
Sława? Nieraz płakał, kto cię miał.
Przyjaźń? Szukaj jej ze świecą.
Nocą, na wietrze, wśród skał.”
K.I. Gałczynski
Tekst: Adrianna Kaniecka
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PRZEMEK TRZECI W POWIECIE
W Zespole Szkół w Łysomicach odbył się finał
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu
powiatowym.
Naszą gminę w kategorii szkół podstawowych reprezentowali
Aleksander Rasmus z Piotrem Krause ze SP w Kończewicach, a w
kategorii gimnazjalistów - Przemek Ziółkowski z Gimnazjum w
Głuchowie i Paulina Ligaj z Gimnazjum w Pluskowęsach.
Nasi reprezentanci wykazali się dużą wiedzą o ochronie p.pożarowej i
należeli do wyróżniających się uczestników , czego dowodem jest III miejsce
Przemka Ziółkowskiego.

Na zdjęciu:Przemek Ziółkowski odbiera z rąk Prezesa Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Toruniu dh. Wiesława Bachan dyplom i nagrodę za
zdobycie III miejsca w kategorii gimnazjalistów.
Do turnieju naszych uczniów przygotowywali nauczyciele Pani Beata
Niedziałkowski z Gimnazjum w Pluskowęsach , Pani Jolanta Targosz z SP w
Kończewicach oraz druh Roman Wierzbowski z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kończewicach.
Wiesław Bachan

Laureatka Konkursu Polonistycznego
Uczennica klasy trzeciej Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Pluskowęsach, Paulina Ligaj, jest pierwszą w historii naszej Szkoły
laureatką etapu wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego
organizowanego corocznie przez Kuratorium Oświaty i Wychowania
w Bydgoszczy. Zajęła II miejsce wśród najlepszych polonistów
województwa kujawskopomorskiego. Świetnie spisała się również druga
reprezentantka naszego Gimnazjum, Katarzyna Mieszczańska, finalistka
etapu wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego, która w nagrodę
otrzymała dodatkowe punkty przy rekrutacji do wybranej przez siebie
szkoły ponadgimnazjalnej.
Nasza laureatka, Paulina Ligaj, ma już stres egzaminacyjny za
sobą. Nie będzie zdawać egzaminu w części humanistycznej, jest z niego
zwolniona (otrzyma maksymalną ilość punktów 50). Ma również swobodę w
wyborze dalszego miejsca nauki, każda szkoła przyjmie ją na zasadzie
pierwszeństwa.

Uroczystość nagradzania laureatów Konkursu Polonistycznego w Pałacu
Młodzieży w Bydgoszczy. Druga od lewej w pierwszym rzędzie Paulina Ligaj.
Elżbieta Piotrewicz

Wiadomości z Szkoły Podstawowej w Sławkowie
Topienie Marzanny czas zacząć - Pierwszy Dzień Wiosny
Pierwszy Dzień Wiosny młodzież z SP Sławkowo przywitała
na kolorowo - każda z klas ubrana była w jednym kolorze, który
wcześniej wylosowała. Dzieci z tej okazji wybierały najpiękniejszą
"panią wiosnę", w rolę których wcieliły się przedstawicielki każdej z klas.
Atrakcją były także konkursy sportowe przygotowane na ten dzień przez
Samorząd Uczniowski. Z kolei Wielkanocy poświecone był zajęcia
dydaktyczne przybliżające tradycje, zwyczaje i historię tego święta oraz
warsztaty, na których dzieci uczyły się ozdabiać pisanki.
Warsztatów muzycznych ciąg dalszy
Uczniowie po raz kolejny zarówno w miesiącu marcu, jak i
kwietniu mieli okazję brania udziału w warsztatach muzycznych
prowadzonych przez pracowników Filharmonii Pomorskiej z
Bydgoszczy. Tematem marcowej imprezy były Słodkie tańce, czyli tańce
mazurkowe. Uczniowie poznawali melodie mazurka, kujawiaka i
oberka. Starali się doszukiwać cech wspólnych i różniących te tańce
oraz wybijać ich rytm. Z kolei kwietniowy warsztat nosił tytuł Nieznane
oblicze znanych instrumentów. Zadaniem młodzieży było odgadywanie
zagadek o instrumentach oraz ich wnętrzu. Muzycy opowiedzieli o tym,
jak powstaje dźwięk i zaprezentowali niekonwencjonalne sposoby jego
wydobycia. Uczniowie przekonali się, że instrument też obdarzony jest
swoistą "duszą".
Uczcijmy pieśnią i wierszem postać Jana Pawła II
Kolejna rocznica śmierci Jana Pawła II została przez uczniów i
grono pedagogiczne uczczona akademią literacko-muzyczną.
Młodzież oprócz recytacji wierzy, przygotowała krótką informację na
temat życia i działalności papieża Polaka, jego dziełach i czynach.
Całość została ozdobiona pieśniami i piosenkami religijnymi
wychwalającymi imię naszego sławnego rodaka, którego czyny i
postawa pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Akademię
przygotował i poprowadził szkolny katecheta.

Najlepsi z ortografii

M. Griner

Dnia 21.04.08 w Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmży
odbył się III Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny klas II i III. W
konkursie wzięło udział 18 uczniów z sześciu szkół. Gminę
Chełmża reprezentowały szkoły z Zelgna, Kończewic i Sławkowa.
Pozostali uczestnicy to uczniowie trzech chełmżyńskich szkół
podstawowych. Konkurs obejmował pisanie ze słuchu oraz
uzupełnianie brakujących liter w wyrazach. Uczniowie wykazali sie
bardzo dobrą znajomością zasad ortograficznych. Wyróżniono 5
uczestników: Szymon Grajkowski i Aleksandra Bulińska z SP 5
Chełmża, Katarzyna Szudyczyńska z SP 3 Chełmża, Agata Łagód SP
Zelgno i Przemysław Trzpil - SP Sławkowo.

I miejsce zdobyła Joanna Pawlikowska z SP 5 Chełmża, II miejsce
Andrzej Koślicki z SP 2 Chełmża oraz Agata Maj z SP Kończewice,
III miejsce zajął Maksymilian Habant z SP 2 Chełmża. Gratulujemy
zwycięzcom! Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział a
nauczycielom dziękujemy za przygotowanie uczniów do konkursu.
Organizatorzy
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Sport gminny i szkolny
Koszykówka….to jest to!!!

Historia małego hokeisty

Na początku marca w Grzywnie odbyły się Mistrzostwa Gminy
Chełmża w mini koszykówce chłopców i dziewcząt.
Zawody zdominowane zostały przez reprezentantów szkoły podstawowej w
Zelgnie, którzy zwyciężyli w jednej i drugiej kategorii.
Tydzień później w tej samej sali, dziewczęta wzięły srogi rewanż za
niepowodzenie w ubiegłorocznym finale powiatowym. Zdobywając komplet
zwycięstw pokonały drużyny z Czernikowa, Złejwsi Wielkiej, Warszewic,
Dobrzejewic i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży.
Drużyna chłopców o prymat w Powiecie Toruńskim walczyła w Złejwsi
Wielkiej, gdzie oprócz gospodarzy stawiły się również drużyny z Łysomic,
Pigży, Dobrzejewic, Czernikowa i Szkoły Podstawowej Nr 5 z Chełmży.
Reprezentanci Zelgna tryumfowali we wszystkich spotkaniach grupowych, w
półfinale pokonali drużynę gospodarzy. Skład pary finałowej był taki sam jak w
zeszłym roku, Zelgno kontra S.P. nr 5, jednak przebieg spotkania był znacznie
mniej dramatyczny. Drużyna z Zelgna od początku do końca kontrolowała
przebieg gry i zdobyła upragniony złoty medal. Obydwie drużyny awansowały
do ćwierćfinałów Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, w którym
spotkają się z reprezentantami Grudziądza, Golubia Dobrzynia i Torunia; zaś
stawką rywalizacji będzie awans do grona siedmiu najlepszych drużyn
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Tą piękną, ale i poważną dyscyplinę
sportu
pokochał jeden z młodszych
mieszkańców Browiny. Rodzice zauważając
zainteresowanie syna tym sportem posłali go
do szkółki hokejowej w listopadzie 2007 roku i
już mogą cieszyć się z pierwszych osiągnięć
swojej pociechy. Mowa jest o Jasiu
Łapczyńskim. Jaś jest podopiecznym Adama
Kiedewicza, który trenuje drużynę młodych
hokeistów „SOKOŁY” w Toruniu. MKS Sokoły
( rocznik 1999/2000) ma już na swoim koncie
brązowy medal w ostatnich mistrzostwach
Polski Uczniowskich Klubów Sportowych,
które odbyły się w Oświęcimiu. O wspomniane
mistrzostwa wspólnie z kolegami
toruńczykami walczył także Jaś z Browiny.
Sukces drużyny zauważony został przez prezydenta Torunia Michała
Zaleskiego, który wręczył młodym adeptom toruńskiej szkółki kije
hokejowe. Przed młodymi Sokołami duże szanse i perspektywy.
Jak sam trener drużyny zauważa,
ten ogólnopolski sukces
Sokołów dobrze rokuje zespołowi na przyszłość. Można myśleć, że na tym
etapie u małych adeptów liczy się przede wszystkim zabawa na lodzie, ale
jak sam trener przyznaje, mecze ich budzą
czasami większe emocje, niż te
pierwszoligowe. Dużym wsparciem dla
młodych hokeistów jest klub i ich rodzice,
dzięki czemu wszyscy mogą cieszyć się z tak
dobrego wyniku.
Gratulujemy Jasiowi sukcesów
sportowych wywalczonych na lodzie.
Życzymy wiele wytrwałości i radości w
rozwijaniu swojej wielkiej pasji sportowej
jaką jest hokej.
Wspomnę, że Jaś swoją pasją do
hokeja „zaraził” już swojego brata Antka,
który również próbuje gry na lodzie.
K.Orłowska

V edycja ligi zakończona
Składy zwycięskich drużyn (dziewczęta):
Malwina Kazaniecka, Izabela Denderz, Weronika Osowiecka, Ewelina
Wójcik, Marta Rosińska, Marta Błądek, Anna Wiercioch, Marita Gruszka,
Natalia Szeląg, Kornelia Stasiorowska, Karolina Aniołkowska, Dominika
Cicha, Barbara Zając

Zakończyła się V edycja siatkarskiej ligi old-boy. W
tegorocznych rozgrywkach wzięło udział 14 drużyn, łącznie ok. 170
zawodników z Miasta i Gminy Chełmża, Torunia, Gmin Łubianka,
Łysomice, Wąbrzeźno i Zławieś Wielka. Uczestnikom przyświecała
idea:'Sport i rekreacja to zdrowotna racja”. Od początku istnienia ligi aktywnie
uczestniczyły w niej reprezentacje z Gminy Chełmża. W obecnej edycji wzięły
udział 4 zespoły: Głuchowo, Kończewice, Zelgno i Grzywna ale w
zespołach tych występowali często mieszkańcy innych miejscowości Gminy
Chełmża. Duży sukces w zakończonej V , jubileuszowej edycji odniosła
drużyna Zelgna, która wygrała rozgrywki odnosząc 24 zwycięstwa i tylko 2
porażki. Uroczyste podsumowanie rywalizacji nastąpi 26 kwietnia podczas
mszy św o godz 18 w Grzywnie i spotkania w Sławkowie.
Uczestnicy ligi tworzą prężną grupę spotykającą się nie tylko z racji
rozgrywek ligowych, ale także organizują sobie nawzajem dodatkowe
turnieje zarówno w halach sportowych jak i latem na piasku lub sztucznej
trawie. Corocznie odbywał się także bal siatkarzy.
K.Bober
Ilość
Lp.

Ilość

Ilość

rozegr zwycięstw porażek

zdobyte

Sety

punkty

wygrane przegran

meczy

Chłopcy: Mateusz Szeląg, Adrian Kowalski, Mateusz Bąk, Bartosz Bąk,
Damian Sierbiński, Damian Pawłowski, Dawid Ziółkowski, Patryk Gruszka,
Arkadiusz Grzankowski, Bartosz Szprenglewski, Bartłomiej Rozworski,
Szymon Kopczyński , Karol Szczepański
Z ostatniej chwili !!!!!
Drużyna dziewcząt zajęła drugie miejsce w Ćwierćfinale Wojewódzkim
Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Koszykarze po ciężkim boju awansowali do półfinału Mistrzostw
Województwa i
o finał wojewódzki walczyć będą w osławionej
włocławskiej Hali Mistrzów. Trzymajcie za nas kciuki!!!
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Serwis informacyjny
Grupa pospieszy z pomocą

Ogłoszenie

Chcesz pomóc bliskiemu? Zacznij od siebie!
Nabierz wsparcia, siły, wiary i nadziei! Nie czekaj już
dłużej, przyjdź, czekamy na Ciebie!
GRUPA WSPARCIA AL.- Anon dla wszystkich, którzy mają
wśród swoich najbliższych osobę z problemem alkoholowym.( żony,
mężowie, matki, ojcowie, siostry, szwagrowie i dorosłe dzieci alkoholików
Kalendarz imprez gminnych 2008’
wszyscy, którym jest ciężko, bo ich bliski pije).
Urząd Gminy Chełmża,ul. Wodna 2, pokój nr 2
30.04. Apel z okazji Święta Narodowego 3 Maja i każdy ostatni czwartek miesiąca
uroczyste przekazaniem ziemi na budowę Kopca
godz. 16.00 18.00

Sołtys wsi Bielczyny informuje, że istnieje możliwość wynajęcia sali w
Bielczynch w dniu 27 kwietania. Dzień wart uwagi ze względu na
odbywające się przyjęcia pierwszej Komunii Świętej.

„Ziemia Polaków” - SP Kończewice
01.05.
Zawody lekkoatletyczne „Gminne Święto ZAPRASZAMY !
Królowej Sportu” - Zelgno
Grupa zapewnia anonimowość, dyskrecję osób i wypowiedzi.
10.05. III Forum Organizacji Pozarządowych z regionu Gimnazjum w Głuchowie
Dyrektor Gimnazjum
10.05. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy
w Głuchowie,
Chełmża - boisko sportowe Kończewice
nauczyciel sztuki oraz uczniowie
11.05. Odpust ku czci Bł. Juty - Sanktuarium w Bielczynach
serdecznie dziękują
17.05. „BOCIANISKO” - VII Przegląd Zespołów Artystycznych Gminy
Radnemu Powiatu Toruńskiego
Chełmża - SP Zelgno
Panu Henrykowi Preuss
31.05. Jubileusz 135 lecia OSP w Skąpem
07.06. Jubileusz 50-lecia KGW w Kuczwałach
za przekazanie szkole
14.06.-15.06 Piknik „Powitanie Lata 2008” - ośrodek rekreacyjnomateriałów oraz przyborów plastycznych umożliwiających
wypoczynkowy w Zalesiu, Międzynarodowy Turniej Siatkówki
wszystkim uczniom gimnazjum
Rekreacyjno-Plażowej, III Przegląd Twórczości Muzycznej Mieszkańców
opanowanie materiału
Gminy i Miasta Chełmża „„Śpiewać i tańczyć każdy może…”
Prezentacje Produktów Lokalnych Ziemi Gotyku
z plastyki i muzyki.
24.06. Noc Świętojańska - ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy w
W momencie, kiedy rodzice często nie są
Zalesiu
w stanie wyposażyć swojego dziecka
28.06. Festyn letni - Grzywna
w materiały niezbędne do nauki
05.07. Gminna koszykówka uliczna - Głuchowo
dar pana Henryka Preuss
06.07. Piłkarskie Mistrzostwa Gminy Chełmża - Kończewice
jest tym bardziej cenny.
26.07. Gminny BEACH SOCCER ( Futbol na plaży)- Zalesie
27.07. Mistrzostwa Gminy Chełmża w siatkówce plażowej 2 osobowej
Z całego serca dziękujemy!
-ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy w Zalesiu
31.08. Dożynki Diecezjalne - Konkatedra im. Św. Trójcy w Chełmży
06.09. Dożynki Gminne - Nawra
Tegoroczne dni Św. Juty w
30.11. Mistrzostwa Gminy w piłce ręcznej - Głuchowo
Sangerhausen, Niemcy
07.12. Gwiazdkowy Turniej w piłkę halową o Mistrzostwo Gminy
5 - 7.05.2008
Chełmża
grudzień „Chcemy być razem” impreza integrująca dla
5 maja - Wyprawa po mieście „Śladami św. Juty”
niepełnosprawnych i samotnych mieszkańców Gminy - SP Zelgno
Nabożeństwo ekumeniczne w kościele katolickim
Serce Jezusa.
Dostojni Jubilaci
6 maja - Wspólny obiad „Za wzorem św. Juty” z
Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki
wręczył bezdomnymi i inwalidami miasta.
odznaczenie nadane przez Prezydenta RP „Za Długoletnie Pożycie 7 maja - Dyskusja w ramach „Tydzień Europy” na
Małżeńskie” państwu Aleksandrze i Janowi Gniadek z Głuchowa.
temat „ Moja wizja przyszłej Europy”. Koncert w kościele ewangelickim sw.
Ulrycha.

Zaproszenie do muzeum
Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na wystawę: „Gotfryd
Ossowski” i „ U źródeł nowoczesnej archeologii” czynną od 18 stycznia
do 1 czerwca 2008 r., Dom Eskenów, ul. Łazienna 16
Patriotyzm, polskość, zachowanie własnej tożsamości „ Polacy
pod zaborem pruskim”. Jak wyglądały dwory ziemiaństwa polskiego na
Pomorzu? Jak wyglądało polskie życie kulturalne i naukowe pod zaborem?
Dlaczego powstało Towarzystwo Naukowe w Toruniu? Skąd wzięły się
zaproszenia na wystawę w Paryżu 1878 r. i Berlinie 1880 r.? Jacy wielcy
Polacy przyjmowani byli w dworach ziemiaństwa polskiego w końcu XIX w.?
Na te i inne pytania odpowiada wystawa poświęcona działalności Gotfryda
Ossowskiego, pierwszego i jedynego polskiego archeologa zaproszonego na
Pomorze w XIX w. Poprzez inicjatywę powstania i początki działalności
Towarzystwa Naukowego w Toruniu na tle wyglądu miasta i dworów
ziemiańskich postanowiono pokazać bogatą działalność patriotyczną
inteligencji i ziemiaństwa polskiego pod zaborem pruskim w II połowie
XIX w.

Państwo Gniadek w latach 50-tych przybyli na Pomorze i osiedli w
Głuchowie. Pani Aleksandra urodziła się i wychowała w Koszówce, woj.
małopolskie, a pan Jan w Garwolinie w województwie mazowieckim.
Poznali się i zawarli związek małżeński w 1957 r. w Chełmży.
Wychowali wspólnie 5 dzieci , a radością ich jesieni życia jest 9 wnucząt.
Do osiągnięcia wieku emerytalnego prowadzili gospodarstwo rolne.

Wystawę można zwiedzać w Domu Eskenów, ul. Łazienna 16, od wtorku do
niedzieli w godz. 10-16 (środa dzień bezpłatny, pozostałe dni bilet normalny 7
zł., bilet ulgowy 4 zł)
Zgłoszenia oprowadzania: Dział Naukowo-Oświatowy lub Dział Archeologii,
tel. (0-56)62-270-38
Pod. K.O.
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Serwis informacyjny
Obchody Światowego Dnia Inwalidy
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału
Rejonowego w Chełmży obchodził dnia 22.04.2008 roku w Restauracji
„Imperium" Światowy Dzień Inwalidy pod hasłem „Podejmujemy
przyjazne działania wobec osób niepełnosprawnych".
W spotkaniu brało udział 127 członków Związku oraz zaproszeni goście.
Obecni na spotkaniu byli miedzy innymi przedstawiciele lokalnych
samorządów: Wicestarosta Powiatu Dariusz Meller, Zastępca Wójta Gminy
Kazimierz Bober i Wiceburmistrz Miasta Chełmża Marek Kuffel oraz
Wiceprzewodnicząca PZERiI Zarządu Oddziału Okręgowego w Toruniu
Barbara Sołtys.
Przewodniczący Zarządu Oddziału Rejonowego w Chełmży Jerzy
Więckowski przywitał gości i członków Związku. Wygłosił obszerne
przemówienie, poruszając w nim sprawy osób niepełnosprawnych,
korzystania z turnusów uprawniających oraz niskich emerytur i rent. W
wystąpieniu podkreślił, że niepełnosprawnym należy się lepsze i godne życie.
Światowy Dzień Inwalidy stanie się ważnym wydarzeniem i powinien
zaowocować dobrą współpracą z przedstawicielami instytucji rządowych i
samorządowych, że organizacje osób niepełnosprawnych są im bliskie.
Działania te są wielką naszą powinnością wobec ludzi pokrzywdzonych przez
los.
Cyrkowe żonglowanie na polanie w Bocieniu już niebawem rusza...

III Edycja Konkursu MiejskoGminnego
„ŚLADAMI BŁOGOSŁAWIONEJ JUTY”
POD PATRONATEM PROBOSZCZA PARAFII P.W. ŚW. MIKOŁAJA W
CHEŁMŻY KS. INF. ZYGFRYDA URBANA

Gościom zaproszonym, członkom Związku życzono dużo zdrowia, aby każdy
dzieńprzynosił radość, zwłaszcza w kręgach osób niepełnosprawnych.
Spotkanie uświetnił występ zespół wokalno - muzycznego z Chełmżyńskiego
Ośrodka Kultury, którym kieruje p. Henryk Zatorski.
Uczestnicy spotkania poczęstowani zostali obiadem, kawą i ciastem
Zarząd PZERiI w Chełmży

Niedziela Miłosierdzia w Grzegorzu
W parafii w Grzegorzu 30 kwietnia odbyło się spotkanie pod hasłem:
Niedziela Miłosierdzia. W ramach tego odbyło się nabożeństwo w kościele ,
następnie spotkanie w świetlicy w Grzegorzu uczestników spotkania z
udziałem księdza proboszcza Sylwestra Ćwiklińskiego , sołtysa przy słodkim
poczęstunku i przy muzyce w wykonaniu organistki tutejszej parafii.
Justyna Błaszczyk

To już 10 lat !
Mieszkańcy Gminy Chełmża już 10 lat korzystają z usług Samodzielnego
Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie. Placówkę obsługuje 12
osobowa kadra. W Nawrze mieści się Filia Ośrodka.
Placówka przez ten dziesięcioletni okres działalności przeszła wiele zmian,
które w sposób znaczący podniosły jakość świadczonych usług
medycznych. Mieści się tutaj dobrze wyposażony i
zorganizowany gabinet rehabilitacji. W roku 2006
budynek Ośrodka poddany został modernizacji,
zakupiono nowy sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.
Wydatki te współfinansowane były ze środków UE z
programu ZPORR.
Redakcja KURENDY życzy kolejnych, tak udanych
dziesięcioleci Ośrodka, Pracownikom pomyślności i
zadowolenia z wykonywanej misji na rzecz dobra
Mieszkańców Gminy Chełmża.

Błogosławiona Juta wyróżniała się w
swej działalności troską o człowieka. Jej Postać
może służyć nam przykładem w rozwiązywaniu
naszych trudnych życiowych sytuacji.
ÄCele konkursu
ÄPogłębienie wiedzy na temat patronki Chełmży
ÄPoznanie wartości niezwykłej niewiasty żyjącej
osiem wieków temu
ÄKrzewienie pozytywnych wartości w środowisku
ÄKorzystanie z różnych źródeł wiedzy
ÄPobudzenie twórczego myślenia
ÄUczczenie rocznicy przybycia Juty do Chełmży
Konkurs literacki: (kategorie wiekowe: szkoła podstawowa: kl. IV-VI;
młodzież gimnazjalna i licealna, dorośli):
1.
Współczesne życie bł. Juty.
Konkurs plastyczny: (kategorie wiekowe: szkoła podstawowa: kl. II-III, IVVI; młodzież gimnazjalna i licealna, dorośli):
1.
2.
3.

Projekt na widokówkę o bł. Jucie.
Projekt statuetki bł. Juty
Wykonanie statuetki bł. Juty w drewnie, gipsie i innym
materiale.

Konkurs multimedialny: (kategorie wiekowe: młodzież gimnazjalna i
licealna, dorośli)
ÄZaprojektuj

stronę internetową poświęconą osobie i działalności
błogosławionej Juty.
ÄFilm video lub DVD pt. „Droga bł. Juty”.
Podpisane prace należy 5 maja 2008 r. dostarczać do Powiatowej i
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Prejsa Dział Zbiorów Specjalnych I
piętro, ul. Rynek 4.Podsumowanie konkursu 9 maja 2008 r. o godz.1700 w
Bibliotece.
Wszelkie informacje dotyczące życia i działalności bł. Juty można znaleźć
w Dziale Zbiorów Specjalnych biblioteki i w numerach w Głosu
Chełmżyńskiego.
Cykliczny konkurs odbywa się co roku w maju z okazji odpustu bł. Juty
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