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Przed rozpoczęciem rywalizacji drużyn , odprawiona została polowa msza
święta którą celebrował kapelan naszych strażaków ks. kan. Zbigniew Koślicki

Komisję sędziowską pod przewodnictwem bryg. Andrzeja Urbańskiego
powołał Komendant Miejski PSP w Toruniu.
Po krótkiej odprawie i losowaniu numerów startowych rozpoczęto zawody w
grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych , dla których puchar ufundował
Przewodniczący Rady Gminy Pan Janusz Iwański, a nagrody rzeczowe
ufundował Zarząd Gminny ZOSP RP.

W kategorii MDP -chłopców zwyciężyła ekipa z OSP Kuczwały 933,02 pkt. w
składzie: Rafał Krzywdziński, Tomasz Czyszek, Radosław Kędziorek, Marcin
Słumski, Rafał Słumski, Łukasz Słumski, Bartosz Rusak, Patryk Błażejczyk,
Mariusz Górecki i Bartosz Rynkowski, opiekun drużyny dh. Robert Mucha.
Drugie miejsce zajęła drużyna z OSP Zelgno-876,09 pkt. w składzie: Krzysztof
Plewa, Krystian Buller , Piotr Sołtys, Michał Sawczak, Mateusz Pokorski,

Corocznie w gminie Chełmża odbywają się gminne zawody
sportowo-pożarnicze dla druhów z jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych. W tym roku zawody odbyły się w dniu 10 maja w
Kończewicach na stadionie Klubu Sportowego Gminy Chełmża „
Cyklon”, w których udział wzięło siedem drużyn w kategorii „A”- męska
oraz dwa zespoły Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - chłopcy z
jednostek Zelgno i Kuczwały.

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Mateusz Olech, Artur Dejewski, Szymon Dejewski, Przemysław Kobylarz,
Rafał Jaskulski i Damian Huzarski -opiekun drużyny dh. Grzegorz Palkowski
Kulminacyjnym punktem zawodów była rywalizacja w kategorii męskiej gdzie
mistrza Gminy z przed roku broniła jednostka z ZOSP Kończewice , a
aspiracje do zwycięstwa miało kilka drużyn. Jednak forma mistrzom z
ubiegłego roku dopisała i okazały puchar Wójta Gminy trafił ponownie do nich.

I miejsce ZOSP Kończewice z wynikiem - 110,85 pkt.
II miejsce OSP Zajączkowo - 117,59 pkt. ,
III miejsce ZOSP Grzegorz - 128,15 pkt. , następne miejsca OSP
Kuczwały 130,77 pkt., OSP Skąpe 135,12 pkt. , OSP Zelgno 144,88 pkt.,
OSP Szerokopas 156,32 pkt.
Puchar w tej kategorii oraz nagrody finansowe ufundował i wręczył Wójt
Gminy Chełmża Pan Jacek Czarnecki.

Sędzia główny zawodów bryg. Andrzej Urbański stwierdził , że zawody
zostały zorganizowane bardzo dobrze dziękując jednocześnie drużynom
startującym za udział i duże zdyscyplinowanie.
Do zobaczenia za rok.

Komendant Gminny OSP
Wiesław Bachan

Klasyfikacja zawodów w tej kategorii przedstawia się następująco:
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Serdecznie zapraszam.
Ewa Jasik Wardalińska- terapeutka

Prace nad monografią

Cennym źródłem informacji do powstającej publikacji mogą stać się
udostępnione przez mieszkańców Gminy fotografie rodzinne, zdjęcia i
pocztówki wsi, listy, kroniki, plany oraz inne materiały dotyczące przeszłości
każdej z miejscowości. Otrzymane materiały zostaną przez autora książki
starannie opracowane i zwrócone.
Z kolei wszyscy Ci, którzy włączą się w napisanie monografii o Gminie
Chełmża zostaną uwiecznieni na jej kartach. Bez żadnych wątpliwości
pozostaje, że książka ta na wiele lat stanie się ciekawym źródłem wiedzy o
przeszłości naszej Gminy.
Wszystkie ciekawe materiały źródłowe można dostarczać do p. Katarzyny
Orłowskiej do Urzędu Gminy lub kontaktować się telefonicznie z p. dr Piotrem
Bireckim pod numerami tel. 056 6754653 lub 605654679.

Trwają prace nad książką o Gminie Chełmża. Autorem tego
dzieła jest dr Piotr Birecki. Każda wieś we wspomnianej monografii
będzie miała udokumentowaną swoją historię, dzieje kultury i zabytki.

K.O.

Uczymy się dbać o zdrowie

W dniu odbyło
się spotkanie edukacyjne skierowane do osób dorosłych na temat chorób
nowotworowych głównie raka piersi, szyjki macicy i jąder. Spotkanie było
realizowane w ramach profilaktycznego programu zdrowotnego p.n.
„Regionalny Program Edukacji w Zakresie Profilaktyki Jelita Grubego i
Prostaty w Województwie Kujawsko-Pomorskim” współfinansowanego
przez Samorząd Województwa i Samorząd Gminy Chełmża. Warsztaty
poprowadziła pielęgniarka z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Uczestnicy
zajęć przekonali się, jak ważna jest profilaktyka zdrowia. To dzięki
odpowiedniej profilaktyce możemy uniknąć raka. Panie uczestniczące w
spotkaniu dowiedziały się jak należy dokonać samobadania piersi. Zdobytą
wiedzę mogły wykorzystać przy ćwiczeniach wykonywanych na fantomie.
W razie zmiany kształtu piersi, zmiany w obrębie skóry piersi, wyczuwalny
guzek lub stwardnienie to jedne z niepokojących objawów choroby, z
którymi niezwłocznie należy udać się do lekarza. Ponadto dzięki szerokiej
wiedzy osoby prowadzącej , przygotowanej prezentacji multimedialnej,
ulotkom, broszurom, prospektom zainteresowani zgłębili swoją wiedzę na
temat raka jelita grubego, raka gruczołu krokowego(prostaty), raka jąder i
raka szyjki macicy.

Ci, którzy uczestniczyli w zajęciach z przekonaniem stwierdzili,
że nie był to czas stracony. Szkoda tylko, że zainteresowanie zdobyciem
wiadomości o swoim zdrowiu wykazuje w dalszym ciągu tak mało osób. A
przecież to od naszej świadomości w głównej mierze zależy stan naszego
zdrowia.

Informuję także, że w dalszym ciągu trwają zapisy na
wyjazd w dniu do Centrum Onkologii w Bydgoszczy na

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

- 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.

08 maja 2008r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy

03 i 30 czerwca br.
bezpłatny

bezpłatne

Zapisu dokonać można za pośrednictwem;

Zachęcamy do skorzystania z okazji.
Anna Feeser-Bering

Sołtys i Rada Sołecka Wsi Zelgno
składają Pani Stanisławie Stasieczek

serdeczne wyrazy współczucia
i żalu z powodu nagłej śmierci męża.

„ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

wykorzystywanie
swojego potencjału

budowanie tożsamości człowieka sukcesu.

rodziców
rodziców kierowców

konkurs dla nauczycieli.

pod trym tytułem kryje się program
profilaktyczno edukacyjny, który Gminna
Komis ja Rozwiązywan ia Prob lemów
Alkoholowych w Chełmży zakupiła po raz 7.
P r o g r a m z o s t a ł s t w o r z o n y p r z e z
Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy
Radiowych i Fundację „Zachowaj Trzeźwy
Umysł.” z Poznania, a patronat sprawuje
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo
Sportu i Turystyki oraz Komenda Główna Policji.

Jak mówi koordynator kampanii p. Piotr
Adamski „ To jedyna taka oferta w Polsce!.

„ Zachowaj Trzeźwy Umysł” to program, który proponuje wiele korzyści dając
jednocześnie gwarancję jakości”. Założenia i cele kampanii przygotowała
Ewa Kosińska, psycholog z 30 letnim stażem pracy.

1.Dla Szkół Podstawowych : „ W poszukiwaniu Kwiatu paproci” gdzie celem
głównym jest budowanie poczucia własnej wartości i

rozwojowego do czerpania zadowolenia z życia. Tu
dzieci mogą realizować się w 3 konkursach: plastycznym, w którym chodzi o
dostrzeżenie i nazwanie swoich mocnych stron; olimpijskim „ szybciej, wyżej,
mocniej” w którym odpowiadają na pytania testowe dotyczące olimpiady, jest
to konkurs indywidualny, a także konkursie dla świetlicy lub klas
„Odkrywamy swoje mocne strony” gdzie dzieci szukają mocnych stron
swojej klasy, a następnie organizują „akcję” np. przemarsz przez wieś, albo
happening podczas którego wręczą sprzedawcom alkoholu naklejki i ulotki
profilaktyczne z napisem:” Bez dowodu nie kupisz”.
2. Dla gimnazjów : „ Zdobywamy Mount Everest” gdzie celem podstawowym
jest Młodzi ludzie uczniowie
szkół gimnazjalnych również mają w propozycji 3 konkursy : plastyczny, który
polega na określeniu swojego marzenia oraz sposobu jego realizacji;
olimpijski : „ Citius, altius, fortius” gdzie powinni odnaleźć odpowiedzi na
pytania testowe związane z olimpiadą; konkurs dla świetlic i klas, w którym
należy przeprowadzić dyskusję na temat mocnych stron klasy, następnie
nazwać je i zorganizować imprezę związaną z zaletami grupy. Dla
wszystkich uczniów są przewidziane cenne nagrody.
Program obejmuje swoim zasięgiem również , są specjalnie dla
nich przygotowane ulotki i gdzie oczekujemy, że
rodzic zadeklaruje swojemu dziecku, że nigdy nie będzie prowadził
samochodu będąc pod wpływem alkoholu.
Tegoroczna kampania proponuje 40 nauczycieli,
którzy przedstawią najciekawsze i najlepiej opracowane scenariusze
profilaktycznej lekcji wychowawczej zaproszeni zostaną na 3-dniowe
szkolenie w Zakopanem. Ten konkurs został opracowany z myślą o
ułatwieniu nauczycielom zaangażowanym w akcję awansu zawodowego (!)
Z okazji Dnia Dziecka szkoły zorganizują DZIEŃ SPORTU pod hasłem „
Zachowaj Trzeźwy Umysł”
Patronat medialny nad programem objęła Gminna Gazeta „ Kurenda”, a
także prosimy o patronat „Gazetę Pomorską” i „ Nowości” i TV Bydgoszcz
mamy nadzieję, że tak ciekawe przedsięwzięcie zostanie pokazane szerszej
rzeszy ludzi, bo szkoły realizują je z dużym przejęciem i zaangażowaniem i
naprawdę mamy się czym pochwalić ! Nadmienię na koniec, że wzorem lat
ubiegłym w tym roku również do programu przystąpiły wszystkie gminne
szkoły : SP Zelgo, SP Kończewice, SP Sławkowo, SP Grzywna, Gimnazjum
Pluskowęsy i Gimnazjum Głuchowo, a także Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza w Głuchowie.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich czytelników.

Co nowego w tym roku?

Proponujemy w tym roku dwa inspirujące hasła:

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne

W związku z coraz częściej występującym zjawiskiem nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Chełmży informuje, że w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na
prawo do świadczeń rodzinnych osoba uprawniona do świadczeń
rodzinnych jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym
organu wypłacającego świadczenia zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

(art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych). Do powyższych
zmian zalicza się między innymi: - uzyskanie dochodu, - zaprzestanie nauki, -
zmiana szkoły, - ubycie członka rodziny - wyjazd członka rodziny za granicę
itd.

Nienależnie pobrane
świadczenia rodzinne podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi
odsetkami

Zatajenie tych faktów spowoduje, iż wypłacane świadczenia staną
się świadczeniami nienależnie pobranymi, a organ zażąda zwrotu tych
świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami.

Agnieszka Grajkowska

Jest taka wdzięczność, kiedy chcesz dziękować
ks. Jan Twardowski

Wszystkim, którzy dzielili ze mną smutek i żal w bolesnych dla mnie
chwilach, okazali wiele serca, życzliwości, ofiarowali modlitwę, kwiaty, złożyli
kondolencje oraz uczestnictwo we mszy św. i pogrzebie mojego męża

śp. Zbigniewa Stasieczek
Rodzinie, znajomym, przyjaciołom, delegacjom, sąsiadom wyrazy

wdzięczności składa
Żona z Rodziną

PODZIĘKOWANIE
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Zacznij od nowa - aktywne działanie

Projekt realizowany jest w zakresie
działania 7.1, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt skierowany jest do beneficjentów Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Chełmży, długotrwale bezrobotnych kobiet
(zarejestrowanych w PUP), nie posiadających aktualnych kwalifikacji
zawodowych.

Celem projektu jest aktywna integracja społeczna oraz aktywizacja
zawodowa 12 kobiet zakwalifikowanych do udziału w projekcie, które
wyłonione zostały w wyniku analizy danych dot. bezrobocia oraz profilu
klientów opieki społecznej na terenie gminy Chełmża.

Główne działania projektowe w zakresie aktywnej integracji
społecznej obejmują kompleksowe wsparcie dla beneficjentów projektu w
postaci zajęć motywacyjno-aktywizujących, doradztwa zawodowego,
pomocy finansowej jak również kursu dla opiekunek osób starszych i
niepełnosprawnych. Dzięki realizacji projektu, uczestniczki zostaną
wyposażone w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na efektywne
poszukiwanie zatrudnienia i umożliwią sprawne poruszanie się po rynku
pracy. Ponadto spowoduje wzrost samooceny, motywacji i aktywności, jak
również podniesie wiarę we własne możliwości. Dodatkowo cztery petentki,
które ukończą kurs zostaną zatrudnione w ramach prac społecznie
użytecznych na terenie gminy Chełmża.

Rezultat projektu zakłada powrót na rynek pracy
a w konsekwencji reintegrację społeczną kobiet objętych
działaniami projektowymi.

Jeszcze w maju 2008 roku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Chełmży rozpocznie realizację projektu
systemowego „Zacznij od nowa aktywna
integracja”, współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu
operacyjnego „ Kapitał Ludzki”.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna Bykowska

Turnusy rehabilitacyjne dla osób chorych na

stwardnienie rozsiane

25.05.2008-07.06.2008, 15.06.2008-28.06.2008, 29.06.2008-12.07.2008,
27.07.2008-09.08.2008, 17.08.2008-30.08.2008, 07.09.2008-20.09.2008,
21.09.2008-04.10.2008, 12.10.2008-25.10.2008, 26.10.2008-08.11.2008,
16.11.2008- 29.11.2008, 30.11.2008-13.12.2008

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu organizuje turnusy
rehabilitacyjne dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Ośrodek
istnieje od 1997 roku i do tej pory z turnusów skorzystały 2034 osoby z
całej Polski. Przeciętnie w roku organizowanych jest 14 turnusów
rehabilitacyjnych. Ośrodek wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt
rehabilitacyjny oraz oferuje usługi rehabilitacyjne tj. : kinezyterapia,
ćwiczenia indywidualne i grupowe, masaże, wodolecznictwo,
elektrolecznictwo, magnetoterapia, inhalacje, światłolecznictwo, zajęcia
treningowe, gimnastyka korekcyjna i manualna.

Terminarz turnusów rehabilitacyjnych:

Koszt turnusu 840 / 870 zł. w zależności od terminu turnusu
Koszt opiekuna - 630 zł

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel.
(0-54) 284-18-65/ 284-18-49

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Apel do mieszkańców Gminy Chełmża

Wokół każdego z nas są osoby, które potrzebują pomocy. To właśnie

Ty możesz im pomóc! Każdy gest dobrej woli pozwoli im uwierzyć w

dobroć drugiego człowieka i da nadzieję na lepszą przyszłość.
Jeśli możesz i chcesz przekazać :

1. łóżeczka dziecięce
2. wózki dziecięce
3. ubrania dziecięce
4. obuwie dziecięce
5. zabawki
6. sprzęt AGD

prosimy o kontakt z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Chełmży przy ul. Paderewskiego 14 lub kontakt
telefoniczny pod numerem ( 0-56) 675-60-19

Za okazaną pomoc, serdeczność i dobre serce z góry
DZIĘKUJEMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Programy profilaktyczne dla kobiet

W związku z prowadzoną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Powiat

Toruński i Polskie Radio Pik akcją profilaktyczną dla mieszkańców

województwa kujawsko-pomorskiego Szpital Powiatowy w Chełmży w

dniu (sobota) zaprasza na badania z

zakresu:
1. Programu profilaktyki raka piersi
2. Programu profilaktyki raka szyjki macicy

przeznaczony jest
, które nie miały w ostatnim roku wykonywanej mammografii.

a. przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety,
b. badanie mammograficzne: 2x2 zdjęcie wraz z opisem.
Istnieje możliwość uzupełnienia diagnostyki o badania USG lub biopsję
cienkoigłową w funkcjonującej na terenie szpitala Poradni Profilaktyki Chorób
Piersi.

osobista lub telefoniczna pod numerem telefonu

Badania będą wykonywane w Pracowni Rentgenodiagnostyki Szpitala w
sobotę 7 czerwca 2008 roku w godzinach 8 - 15 .

przeznaczony jest
. Badania są przeprowadzane 1 raz na 3 lata.

a. badanie podmiotowe i wypełnienie ankiety,
b. pobranie materiału do badania cytologicznego,
c. badanie ginekologiczne,
d. edukację w zakresie prewencji nowotworu szyjki macicy,
e. przekazanie pacjentce wyniku badania i informacji na temat dalszego
postępowania.

osobista lub telefoniczna pod numerem telefonu

Badania będą wykonywane w Poradni „K” Szpitala Powiatowego w Chełmży
w sobotę 7 czerwca 2008 roku w godzinach 9 -13 .
W przypadku obu programów istnieje możliwość rejestracji na późniejszy
termin.

7 czerwca 2008 roku bezpłatne

dla kobiet od 50 do 69
roku życia

(056) 675 22 55
wew. 220.

dla kobiet w
wieku od 25 do 59 roku życia

(056) 675 22 55
wew. 273.

Program profilaktyki

Rejestracja

Program profilaktyki

Rejestracja

raka piersi

raka szyjki macicy

Program obejmuje:

Program obejmuje:

00 00

00 00

KONKURS „PIĘKNA ZAGRODA”

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Chełmża do
udziału w
Organizatorem etapu gminnego konkursu jest Urząd Gminy
w Chełmży.
Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia można otrzymać u
Sołtysa wsi lub w Urzędzie Gminy, pok. nr 16.

VIII gminnej edycji konkursu „Piękna Zagroda”

Strażacy - Nurkowie w Zalesiu

Bazą uczestników biorących udział w ćwiczeniach
praktycznych sprawdzających możliwości prowadzenia działań
ratowniczych w zakresie ratownictwa ekologicznego na obszarach
wodnych był ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy w Zalesiu.
Ćwiczenia przeprowadzone w dniu 15 maja 2008 r. na Jeziorze
Chełmżyńskim miały na celu działania służb ratowniczych podczas
zdarzeń związanych z usuwaniem skutków nie kontrolowanego rozlewu
substancji ropopochodnej na obszary wodne.
W ćwiczeniach zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
udział wzięły specjalistyczne grupy wodno-nurkowe z Włocławka,
Bydgoszczy , Torunia , Szubina, Golubia Dobrzynia , Jednostka
Ratowniczo-Gaśnicza z Chełmży oraz nasze jednostki OSP z Kuczwał i
Skąpego.
Zdarzenie , które nie tak dawno miało miejsce na rzece Wiśle w okolicach
Torunia gdzie stwierdzono substancje ropopochodne , przyczyniło się do
podjęcia działań do przeprowadzenia całego cyklu ćwiczeń z zakresu
działań ratownictwa wodnego.
Nurkowie strażacy po odbytych ćwiczeniach skontrolowali teren
naszego kąpieliska , oraz obszar znajdujący się wokół nowo
wybudowanego pomostu celem usunięcia znajdujących się na dnie
jeziora pozostałości , które mogłyby być niebezpieczne dla kąpiących się
ludzi.
Przy strażackiej grochówce w obecności Z-cy Komendanta
Wojewódzkiego PSP, Komendanta Miejskiego PSP , Wójta Gminy i
Burmistrza Miasta Chełmży podsumowano ćwiczenia oraz
współdziałanie z naszymi jednostkami OSP biorącymi udział w
manewrach i stwierdzono że cel ćwiczeń został osiągnięty.

Wiesław Bachan
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Kolorowe wsie

W roku bieżącym wzorem lat ubiegłych przystąpiono do
nasadzenia kwiatów na terenie następujących miejscowości:

Bielczyny, Drzonówko, Dziemiony, Dżwierzno- Januszewo, Głuchowo,
Grzegorz, Grzywna, Kończewice, Liznowo, Mirakowo, Morczyny, Nawra,
Nowa Chełmża, Pluskowęsy, Skąpe, Sławkowo, Świętosław, Bocień,
Witkowo, Zajączkowo, Zelgno.
Dostawcą kwiatów w roku bieżącym jest Gospodarstwo Ogrodnicze Państwa
Teresy i Zenona Muszyńskich , Kończewice 96.

Anna Krupska
Regulacje gruntów

W miesiącach kwiecień - maj na terenie gminy Chełmża doszło do regulacji
gruntów przejętych od IHR Strzelce oraz RSP Głuchowo. Określono areał
oraz dzierżawców ogródków działkowych w miejscowościach: Kończewice,
Nawra, Głuchowo.

Patryk Zabłocki

Wykaszanie terenów zielonych

Z dniem 5 maja br. na terenie Gminy Chełmża przystąpiono do
wykaszania terenów zielonych wg kolejności sołectw. Wykonawcą prac jest
Gospodarstwo Pomocnicze Przy Urzędzie Gminy Chełmża.

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Chełmży ul. Wodna 2 ogłasza przetarg pisemny (zbieranie
ofert) na sprzedaż n/w sprzętu:

dwu
osiowy o ładowności 4 tony, rok
produkcji 2002, nr fabryczny 44222,
produkcji FMR BIAFAMAR S.A., stan
bdb - cena wywoławcza

nr
fabryczny 020226, rok produkcji
2002, produkcji POLMOT Warfama
S.A, stan bdb cena wywoławcza
8

Oferty cenowe należy składać w
z a m k n i ę t y c h k o p e r t a c h w
sekretariacie Urzędu Gminy w
Chełmży ul. Wodna 2 pokój nr 19 do
dnia 12 czerwca 2008 r. do godz. 9 (z
dopiskiem na kopercie

). Okres związania
ofert mija 12 czerwca 2008 r.
Sprzęt oglądać można w bazie
Gospodarstwa Pomocniczego w m.
Nowa Chełmża (w godzinach od 7
do 15 ) od poniedziałku do piątku.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12
czerwca 2008r. o godz. 9 w Sali nr 4
Urzędu Gminy w Chełmży 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 zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania
przyczyny.

1. Rozrzutnik obornika

2. Ładowacz „TROLL”

”Przetarg na
sprzęt rolniczy”

12.000 zł
(brutto)

.000 zł (brutto)

00

00

00

30

„Gminna Majówka”

W dniu 15 maja br. w Szkole Podstawowej w Sławkowie
odbyła się „ Gminna Majówka”, zorganizowana przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży. Gośćmi honorowymi
imprezy byli seniorzy, zamieszkujący naszą gminę. Zaproszeni
goście stawili się jak jeden mąż, ubrani w uroczyste stroje, wszystkim
dopisywały humory. Przybyłych seniorów serdecznie powitali
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna
Bykowska, Wójt Jacek Czarnecki , jak również przewodniczący
Polskiego Związku Emerytów i Rencistów pan Jerzy Więckowski.
Naszą majówkę rozpoczął występ artystyczny dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Sławkowie, który bardzo spodobał się naszym
gościom. Następnie był poczęstunek wyśmienity obiad, potem kawa
i smaczne ciasta i słodycze.

Wielką atrakcją okazał się występ zespołu instrumentalno-
wokalnego „ Browinki’ z Domu Pomocy Społecznej w Browinie, który
wzbudził w naszych seniorach wiele pozytywnych emocji i
sentymentalnych wspomnień.
Na koniec wszyscy uczestnicy imprezy zostali obdarowani
upominkiem oraz uwiecznieni na pamiątkowej fotografii.

Dzięki temu spotkaniu seniorzy mieli okazję wspólnie spędzić czas w
miłej atmosferze, nawiązać nowe znajomości, odnowić te stare i
powspominać dawne czasy. Wszyscy goście byli bardzo
zadowoleni Serdecznie dziękowali nam za organizację i za to, że o
nich nie zapomnieliśmy. Mamy nadzieję, że w następnym roku
spotkamy się ponownie… Nasza impreza „ Gminna Majówka” odbyła
się dzięki uprzejmości pani Dyrektor Barbary Dunajskiej oraz
wsparciu sponsorów. Firmie „ DEPOL” za przekazanie rajstop i
skarpet dla naszych seniorów, naszym lokalnym przedsiębiorcom za
słodycze, kawę i napoje oraz Sołtysom za owocną współpracę i
wsparcie finansowe z całego serca serdecznie

.

. Dziękujemy

Anna Bykowska

KOLOROWA WIEŚ

KOŃCZEWICE

Jak co roku Rada Sołecka wsi

Kończewice zadbała o

zagospodarowanie terenów zielonych

poprzez nasadzenia kwiatów w

centrach wsi.
Dzięki tej akcji nasza miejscowość

zyskała na swej atrakcyjności.
Sołtys wraz z Radą Sołecką pragnie

podziękować osobom, które pomagały

w upiększaniu naszej miejscowości.

Marzenna Barczyńska
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Sprawy obywatelskie

Nad morzem i w górach turnusy rehabilitacyjne

Mieszkańcy Gminy Chełmża, którzy uczestniczą w
codziennych zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w
Browinie po raz drugi wzięli udział w turnusie rehabilitacyjnym.
Wyjazdy odbyły się w dwóch terminach: pierwszy w dniach 3-17 kwietnia
do Krynicy Morskiej, drugi natomiast od 18 kwietnia do 1 maja 2008 roku
do Zakopanego. Głównym założeniem turnusu była specjalistyczna
rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych m. in. krioterapia,
koloroterapia, inhalacje, body detox oraz inne. Po zajęciach
rehabilitacyjnych uczestnicy wyjazdu mieli czas na zwiedzanie
miejscowych atrakcji. W Zakopanem odwiedzili Muzeum Tatrzańskie,
Muzeum Stylu Zakopiańskiego, Galerię Sztuki Nowoczesnej Hasiora.

Dużą atrakcją okazały się piesze wycieczki po Tatrzańskim i Ojcowskim
Parku Narodowym, jednak największą atrakcją, która sprawiła
uczestnikom wiele radości był wjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch.
Prawie wszyscy po raz pierwszy brali udział w wieczorku tanecznym z
góralską orkiestrą. Dzięki wycieczce uczestnicy mieli okazję poznać
miejscową kulturę oraz zajadali się tradycyjnymi góralskimi potrawami.

W drodze powrotnej uczestnicy turnusu zwiedzili Wawel w Krakowie oraz
kopalnię soli Wieliczkę.
Równie niezapomnianych wrażeń dostarczyła naszym mieszkańcom
wycieczka Do Krynicy Morskiej, podczas której zwiedzili oceanarium w
Gdyni, planetarium we Fromborku oraz Zamek Krzyżacki w Malborku.
Dużym przeżyciem okazał się wyjazd uczestników do stadniny koni w
Jantarze, gdzie mogli stawić czoła nowym ciekawym wyzwaniom.
Turnusy dostarczyły uczestnikom niezapomnianych wrażeń oraz dużo
wspaniałych przeżyć, których długo nie zapomną szczególnie ze względu
na fakt, że niektórzy po raz pierwszy wyjechali poza swoje miejsce
zamieszkania. Uczestnicy z utęsknieniem będą czekali na kolejną taką
wyprawę, która w niedługim czasie mamy nadzieję nastąpi…

J. Murawska
K. Stachyra

To już ponad pół wieku

W dniu 7 czewca br. w Kuczwałach

odbędą się obchody 60-lecia

powstania miejscowego KGW

i jego 10-letniej reaktywacji.

Uroczystość odbędzie się

w świetlicy wiejskiej.

Ku czci społeczności żydowskiej

W Chełmży przy ul. Hallera na ścianie szpitala odsłonięta
została tablica upamiętniająca społeczność żydowską miasta.

Tablica powstała z inicjatywy nauczycieli i uczniów Gimnazjum w

Pluskowęsach, uczestniczących w programie „Przywróćmy Pamięć”, przy

wsparciu Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego oraz

. W miejscu gdzie dziś stoi jeden ze szpitalnych budynków do

roku 1939 mieściła się synagoga. Wcześniej uczestnicy uroczystości

odwiedzili pobliską miejscowość Dźwie no, gdzie na cmentarzu znajduje się

pomnik upamiętniający ofiary kobiecych obozów pracy w Bocieniu i

Szerokopasie oraz Grodno stoi pomnik wzniesiony w hołdzie

Żydówkom będącym ofiarami filii obozu pracy w Stutthof.

Samorządu

Powiatowego

rz

. W miejscu tym

(Rb)(Rb)

Zaproszenie

31 maja br. Kończewice zapraszają na otwarcie świetlicy

środowiskowej “Dziupla” i festyn wiejski z wieloma atrakcjami.

Zapraszamy
do udziału w konkursie kulinarnym!

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie propozycji
,

które będzie proste w wykonaniu, tanie, estetyczne i tak dobre, by
jednoznacznie kojarzyło się z naszą wsią i ją promowało.

Oceny dokona komisja konkursowa po wcześniejszej degustacji.
Upieczone ciasteczka będzie można sprzedawać na festynie.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.
Nagroda gwarantowana!

Zgłoszenia przyjmuje pani Sołtys
tel. 693 491 300

„ciasteczka z Kończewic”
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Ziemia Gotyku w partnerstwie

W dniu 16 maja 2008 r. w siedzibie Departamentu Polityki
R e g i o n a l n e j K u j a w s k o - P o m o r s k i e g o U r z ę d u
Marszałkowskiego odbyło się spotkanie, na którym Lokalne
Grupy Działania z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
zawiązały Partnerstwo mające na celu realizację projektu „KUJ-
POM-INFO - Informacja drogą do sukcesu w efektywnym

wykorzystaniu funduszy europejskich dla rozwoju lokalnego”, o którego
dofinansowanie będą ubiegały się w ramach konkursu dotacji na
przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy
Europejskich, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

W skład partnerstwa weszły następujące Lokalne Grupy Działania:
1) Fundacja Lokalna Grupa Działania Wieczno
2) Fundacja Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na soli”
3) Fundacja Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”
4) Fundacja Partnerstwo dla Krajny i Pałuk
5) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”
6) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu
Radziejowskiego”
7) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Vistula Terraculmensis
8) Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej
”Inkubator Przedsiębiorczości”
9) Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz
10) Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

Głównym celem projektu, którego partnerem wiodącym jest Fundacja Lokalna
Grupa Działania Wieczno, jest dostarczenie mieszkańcom województwa
Kujawsko Pomorskiego wiedzy i informacji na temat pozyskiwania środków
unijnych w latach 2007-2013.

Mariola Epa
Fundacja Ziemia Gotyku
Lokalna Grupa Działania

III FORUM ORGANIZACJI

POZARZĄDOWYCH

Do Głuchowa w dniu 10 maja br. przybyli
przedstawiciele organizacji pozarządowych na III
Forum Organizacji Pozarządowych pn. „

Forum to coroczne
wydarzenie mające związek z wyjątkowym miejscem kultu w
Gminie Chełmża - Sanktuarium Bł. Juty w Bielczynach.

Podążając
śladami Błogosławionej Juty…”.

To tutaj przed 750 laty przybyła i zamieszkała Błogosławiona Juta z
Sangerhausen. Żyła jako pustelnica i służyła modlitwą, pomocą i radą
okolicznym mieszkańcom. Przedmiotem jej specjalnej opieki byli wszyscy
chorzy i potrzebujący pomocy. Podążając śladami patronki tej wsi zrodził
się pomysł na coroczne spotkania w Gminie Chełmża organizacji
społecznych, które wypełniają podobną misję w codziennym życiu.

W organizację tego wydarzenia włączyli się Fundacja Ziemia
Gotyku Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie SOWA przy
Gimnazjum w Głuchowie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Chełmży. Otwarcia Forum dokonał Wójt Gminy Jacek Czarnecki, a
wspólną dyskusję nad tematem spotkania poprowadził Prezes
Stowarzyszenie SOWAprzy Gimnazjum w Głuchowie Wojciech Rosiński.

Temat wiodąc spotkania to „Organizacje pozarządowe
naprzeciw problemom społecznym osób niepełnosprawnych”.
Dyskutowano na temat możliwości poprawy sytuacji osób
niepełnosprawnych na wsi. Podczas tegorocznego forum organizatorzy
podjęli temat trudny i ważny, któremu mimo wszystko poświęcamy
mniejszą uwagę. A przecież są wśród nas osoby niepełnosprawne i wiele
dobrego można dla nich samych i wspólnie z nimi zrobić. Służą ku temu
liczne programy wsparcia, o czym próbowała przekonać uczestników
spotkania Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
do Spraw Osób Niepełnosprawnych pani Maria Dreszer . Z kolei wybrane
organizacje i instytucje zaprezentowały swoje doświadczenie w pracy z
osobami niepełnosprawnymi. Doświadczeniami w tym obszarze działań
pochwaliły się Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Browinie,
Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” z Chełmży i SP w Zelgnie.

Forum Organizacji Pozarządowych już po raz trzeci dało
możliwość organizacjom i ich członkom prezentacji ciekawych pomysłów
i doświadczeń. Tym razem z zakresu organizowania i niesienia pomocy
drugiemu człowiekowi.

Forum Organizacji Pozarządowych to również właściwy
moment do podejmowania tematu rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, pobudzania aktywności społecznej i do pełnego
angażowania się w rozwiązywanie lokalnych problemów, za którymi stoi
człowiek.

W atmosferę spotkania wprowadził wszystkich obecnych
przygotowany przez młodzież z Gimnazjum w Głuchowie spektakl o życiu
Bł. Juty.

Gimnazjaliści z Głuchowa wystąpili także w krótkim koncercie
muzycznym, a ich koledzy z Brąchnowa gościnnie zaprezentowali się w
układzie tańca nowoczesnego.

K.O.
Tegoroczne Forum zorganizowane zostało przy wsparciu udzielonym
przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w
ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Grzywna zaprasza

28 czerwca br. w Grzywnie odbędzie się Festyn Rodzinny.
Organizatorami imprezy są Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich.

Zarząd Fundacji „Ziemia Gotyku”

otrzymał absolutorium

W maju, tym razem w UG w Łubiance, odbyło się
spotkanie Zarządu Fundacji z Fundatorami i Radą Fundacji. Rada
Fundacji po zapoznaniu się ze sprawozdaniami merytorycznym i

finansowym jednogłośnie udzieliła Zarządowi Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD
absolutorium za rok 2007. Był to bardzo ważny rok w działalności Fundacji,
której efekty widoczne były na całym obszarze Ziemi Gotyku. Sukcesy nie
powstrzymały jednak prezesa P. Bireckiego przed złożeniem rezygnacji z
pełnionej funkcji. Pan dr P. Birecki decyzję rezygnacji uzasadniał zbyt dużą
ilością trudnych obowiązków zawodowych, którym musi sprostać, a które są
dla niego priorytetowe. Jego zadania przejął dotychczasowy zastępca, pan
Paweł Puczkarski. Na spotkaniu rezygnację z członkostwa w Radzie złożył
również pan Jarosław Bukowski, fundator Fundacji. Korzystając z
przysługującego mu prawa wskaże osobę, nowego członka Rady Fundacji. Na
spotkaniu omawiano również konieczne zmiany w Statucie Fundacji, które
będą umożliwiały ubieganie się o fundusze z programu Leader w latach 2009-
2013. warunkiem ubiegania się o te środki jest opracowanie nowej Strategii
rozwoju dla Ziemi Gotyku.

Ewa Czarnecka, członek
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Spotkanie w Marózie

W dniach 15-17 maja 2008 w Marózie (województwo
warmińsko-mazurskie) przedstawicele około 250 organizacji
pozarządowych spotkało się na VII Spotkaniu Organizacji
Pozarządowych Działających na Obszarach Wiejskich. Spotkanie było
okazją do poszerzenia umiejętności zarządzania organizacją, poznania
sprawdzonych i dobrych projektów rozwoju lokalnego, uzyskania informacji o
możliwościach finansowania nowych inicjatyw oraz nawiązania kontaktów i
wymiany doświadczeń.

W spotkaniu uczestniczyło prawie 500 przedstawicieli organizacji
pozarządowych.

Gminę Chełmża reprezentowali w Marózie przedstawiciele Stowarzyszenia
Homo homini, Stowarzyszenia SOWA przy Gimnazjum w Głuchowie i
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.

Celem tegorocznego spotkania było podkreślenie znaczenia dziedzictwa
kulturowego wsi dla jakości życia społeczeństwa. Przekazano uczestnikom
informacje na temat narzędzi i informacji na temat środków finansowych,
umożliwiających realizację projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego
wsi. Ale także określono nowe funkcje dziedzictwa kulturowego celem
zdobycia dla nich akceptacji społecznej. W czasie spotkania uczestnicy brali
udział w warsztatach

i wykładach poświęconych problemom zachowania dziedzictwa kulturowego
na wsi. Prowadzącymi byli eksperci lub praktycy, którzy zrealizowali podobne
projekty. Z naszej Gminy swoim doświadczeniem w realizacji projektów
dotyczących dziedzictwa kulturowego z obecnymi organizacjami dzieliło się
Stowarzyszenie SOWA prowadząc warsztaty.

Aby podkreślić wagę problemu uczestnicy (zarówno liderzy organizacji
lokalnych jak i zaproszeni eksperci) przygotowali wspólną deklarację, która w
szczególny sposób podkreśliła znaczenie dziedzictwa kulturowego dla
utrwalania lokalnej tożsamości kulturowej, podnoszenia jakości życia
mieszkańców i rozwoju obszarów wiejskich. Adresatem deklaracji poza
uczestnikami spotkania są władze rządowe i samorządowe, którym
deklaracja zostania przekazana. Innym dodatkowym efektem spotkania była
decyzja o powstaniu Kanonu Dobrej Praktyki, zbioru zasad i standardów,
którymi powinny się posługiwać organizacje pozarządowe i lokalni liderzy w
swoich działaniach na rzecz zachowania kultury.

K.Orłowska

Akademia Młodych Liderów - 2 spotkanie!

31 maja 2008 roku godz. 11.00, Brąchnówko.

Fundację Pokolenia z Tczewa oraz Młodzieżową Radę
Powiatu Tczewskiego

Pracownia Umiejętności, Bank Inicjatyw
Młodzieżowych, Działaj Lokalnie, Wolontariat w Powiecie Tczewskim.

Fundacji Ziemia
Gotyku tj. Pałacu w Brąchnówku (gmina Chełmża)

lgd@ziemiagotyku.com

Fundacja Ziemia Gotyku zaprasza na drugie spotkanie Akademii
Młodych, tym razem do udziału w „Warsztacie kreatywnego
myślenia”.

Tym razem młodzież z terenu Ziemi Gotyku spotka się z młodzieżą
reprezentującą

. Tematem spotkania będą inicjatywy podejmowane
przez młodzież tczewską m.in.

Bogate doświadczenia grupy młodych z Tczewa będą okazją do wymiany
doświadczeń i insp i rac j i d la młodz ieży z Z iemi Gotyku.
Spotkanie odbędzie się najprawdopodobniej przy siedzibie

. Przy okazji młodzież
odwiedzi siedzibę LGD oraz pozna sposoby jej funkcjonowania i aktualnie
realizowane projekty.
Spotkanie ma charakter szkoleniowy oraz integracyjny, dlatego zakończy się
przy ognisku. Istnieje możliwość prezentacji śpiewu i gry na instrumentach
muzycznych.
Zapraszamy do udziału młodzież z gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice i
Papowo Biskupie.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

Red.

Kolejny raz sięgamy po środki

z programu Leader!

J e ś l i c h c e s z d o ł ą c z y ć d o g r o n a l u d z i
współdecydujących o kierunkach rozwoju Ziemi Gotyku i

przeznaczeniu środków finansowych z tego programu- rozpocznij od
udziału w konferencji, którą 5 czerwca w godz. 13.00-17.00 na terenie
Zamku Bierzgłowskiego organizuje Fundacja Ziemia Gotyku.
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli lokalnych
samorządów, rad sołeckich, organizacji społecznych, lokalnych
przedsiębiorców, rolników, młodzież oraz wszystkie osoby zainteresowane
rozwojem Ziemi Gotyku.
W programie konferencji:
1. Najnowsze informacje o programie Leader w nowym okresie
programowania 2008-2013.
2. O partnerstwie lokalnym jako skutecznej formie współpracy-prawie
wszystko. Ciekawe prezentacje dobrych praktyk z naszego terenu.
3. Informacje o znaczeniu partnerstwa w Programie Operacyjnym Kapitał
Ludzki
4. Dyskusja
Potwierdzenia udziału w konferencji (imię, nazwisko, adres, nazwa
instytucji lub organizacji delegującej oraz telefon) można dokonać
telefonicznie nr………………… oraz mail :

Zaprasza
Zarząd Fundacji Ziemia Gotyku LGD

biuro@ziemiagotyku.com

„Przedszkole dla mnie i dla mamy”

finansuje EFS

Kontynuacja zajęć przedszkolnych w 7 ośrodkach na
terenie gminy była możliwa dzięki grantowi jaki Gmina Chełmża
pozyskała z Konkursu 9.1 PO KL. Grant w wysokości 50 tys.

złotych zabezpieczył potrzeby finansowe tych placówek na okres od kwietnia
do końca czerwca. Ośrodek z Brąchnówka został przeniesiony do Skąpego,
gdzie nie ma problemu z frekwencją dzieci, bo codziennie korzysta z
przedszkola 15 maluchów. 30 maja dzieci wraz z rodzicami spotykają się w
Zalesiu na spotkaniu integracyjnym, którego inspiracją jest święto mam i
dzieci. W czerwcu będą również wspólne wyjazdy do teatru i na zajęcia
edukacji plastycznej. Partnerem Gminy w realizacji tego zadania jest
Stowarzyszenie Homo homini.

Koordynator projektu
Ewa Czarnecka

Długo czekaliśmy, ale jest….!

Wniosek do działania 9.1.1. został przygotowany i
złożony przez członków Zarządu Fundacji „Ziemia Gotyku” już w
lutym. Konkurs rozstrzygnięto kilka dni temu, a jego rezultat jest

bardzo korzystny dla ponad 500 dzieci, które od września 2008 do czerwca
2009 będą mogły korzystać z ośrodków „Przedszkole otwiera świat II”.
Jednym słowem- kontynuujemy to, co z dużym powodzeniem realizowane
było na terenie czterech powiatów, a dziewięciu gmin-ponownie otwieramy
drzwi wiejskich przedszkoli. Wartość nowego projektu wynosi ponad 1 300
000 zł. Mając tak bogato wyposażone ośrodki jesteśmy spokojni o finanse.
Oby tylko na czas zasiliły budżet Fundacji i nie przywoływały stresów z
początków ubiegłorocznego projektu. Podpisanie umowy Urząd
Marszałkowski przewiduje na czerwiec. W sierpniu rozpoczynamy nabór
dzieci i nauczycieli oraz szkolenia dla personelu projektu.

Ewa Czarnecka
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“Cała Polska Czyta Dzieciom”

W VII kampanię Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania

Dzieciom włączyły się przedszkola ze Skąpego: „Przedszkole dla

mnie i dla mamy” i zerówka. Zaproszenie do wspólnego czytania

bajek maluchom przyjęli także pracownicy Urzędu Gminy w

Chełmży. W jeden z wtorkowych poranków bajkę o Kopciuszku

maluchom przeczytała pani Ania Feeser-Bering.
K.O.

Edukacja i kultura

Dzień Książki i Praw Autorskich

w Bibliotece w Zelgnie

23 kwietnia tradycyjnie już obchodzono Światowy Dzień
Książki i Praw Autorskich.Nasza Bibliotekę odwiedziły dzieci z
Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Zelgnie. Gościły u nas; kl.Ia z p.
Edytą Szymańską, Zerówka z p. .Małgorzatą Machalską, p.Małgorzata
Buller z dziećmi z Ośrodka Przedszkolnego oraz kl.IIb z p. Anną
Pakaszewską.
Dzieci poznały pracę bibliotekarza, a także zapoznały się z nowymi,
ciekawymi książkami.
Dodam, że pomysłodawcą Święta Książki był walencki (od miasta
Walencja) wydawca i dziennikarz Vicente Clavel Andrés, który w 1923
roku zorganizował pierwszy Festiwal Książki Hiszpańskiej.

J.Tatarewicz

Konkurs Recytatorski

Nasza gminę reprezentowały uczennice z Gimnazjum w Pluskowęsach im.
Jana Pawła II Magda Wierzbicka i Dorota Wiśniewska.
Po konkursie organizatorzy zaprosili nas do Osieckiej Izby Muzealnej, po
której oprowadzał nas pan Michał Kokot

Dziękuję Dorocie i Magdzie, że podjęły się tak trudnego wyzwania jak
poznanie niełatwej poezji jaką tworzył Herbert!

Okazji Roku Zbigniewa Herberta 30 kwietnia w Obrowie odbył
się finał konkursu recytatorskiego, który został zorganizowany przez
Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Chełmży

Kierownik Biblioteki Samorządowej w Zelgnie
Jola Tatarewicz

Gminne eliminacje

W bibliotece w Zelgnie odbyły się gminne eliminacje do
powiatowego konkursu recytatorskiego pt. „Odkurzone wierszyki”.
Do konkursu przystąpiło 15 uczestniczek w dwóch grupach wiekowych
;grupa młodsza-klasy I-II oraz starsza klasy III-IV. Recytatorki
prezentowały twórczość Tuwima, Fredry i Papuzińskiej.
Jury w składzie; Iwona Drożyńska (dyrektor SP Zelgno), Ewa Katlewska (
była kierownik B-ki w Zelgnie) oraz Justyna Błaszczyk (dyrektor B-ki w
Zelgnie) obejrzało interpretacje wierszy i podjęło następującą decyzje;
W grupie młodszej zwyciężyła MagdaAdamkiewicz z kl. II z Zelgna drugie
miejsce zajęła Daria Kręcicka z kl. II z Grzywny, trzecie miejsce Natalia
Dębska z kl. II z Zelgna.
W grupie starszej pierwsze miejsce zajęła Kinga Marchlewska z kl. III z
Grzywny, drugie Sara Michalska kl. III ze Skąpego, a trzecie Anita
Kujawska z kl. IV z Zelgna

Na eliminacjach gościły dzieci z przedszkola „Przedszkole dla mnie i dla
mamy” oraz kl. III z SP Zelgno. Zwyciężczynie konkursu z miejsc
pierwszego i drugiego będą reprezentowały gminę Chełmża w finale
powiatowym, który odbędzie się 4 czerwca w Bibliotece Gminnej w Małej
Nieszawce.

J. Tatarewicz

KWIATY DLA MAMY

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

Kwiaty dla mamy

Kwiaty dla mamy,

Kwiaty dla mamy

serdecznie zaprasza do udziału w akcji z okazji Dnia Matki i Dnia
Dziecka. to cykl warsztatów malarskich dla dzieci,
młodzieży i mam organizowanych w plenerze przy bibliotekach
gminnych i świetlicach wiejskich. Podczas spotkania dzieci, młodzież
wspólnie z mamami namalują obrazy na drewnie pt.
tworząc piękną galerię. Wspólne malowanie będzie artystycznym
wyrazem uczuć do swoich mam z okazji tego pięknego majowego
święta-Dnia Matki połączonego z Dniem Dziecka.
Plener malarski pt. rozpocznie swoją podróż po
Gminie Chełmża już 20 maja i potrwa do 5
czerwca.

Biblioteka w Głuchowie 20.05.2008r.
Biblioteka w Skąpem 21.05.2008r.
Biblioteka w Zelgnie 26.05.2008r.
Biblioteka w Grzywnie 27.05.2008r.
Nowa Chełmża 28.05.2008r.
Dziemiony 29.05.2008r.
Kuczwały 02.06.2008r.
Zajączkowo 03.06.2008r.
Mirakowo 04.05.2008r.
Kończewice 05.05.2008r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Harmonogram spotkań:
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Edukacja i kultura

Majowe Święto Konstytucji

lekcją patriotyzmu

Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja w tym roku odbyły się
w Szkole Podstawowej w Kończewicach. Uczniowie zaprezentowali ciekawy
program artystyczny, który z przyjemnością obejrzeli nie tylko zaproszeni
goście, ale cała społeczność szkolna. Była to żywa lekcja patriotyzmu, którą
szczególnie uatrakcyjniły wystąpienia pana F.Kuczki i pana starosty D.
Mellera. Obaj panowie są członkami Stowarzyszenia Budowy Kopca „Ziemia
Polaków”. Słowa skierowane do młodzieży o historii Polski, o jej bohaterach i
wielkiej potrzebie pielęgnowania polskiej kultury i tradycji głęboko zapadły w
serca obecnych.

Święto narodowe było okazją do oficjalnego przekazania kolejnych ziem z
miejsc pamięci narodowej, a tym samym objaśnieniem zgromadzonym idei
budowy Kopca „Ziemia Polaków”.

Ewa Czarnecka

Podsumowano siatkarskie rozgrywki

sezonu 2007/8

Dnia 26 kwietnia 2008 r odbyło się uroczyste podsumowanie
rozgrywek siatkarskiej ligi oldbojów LZS sezonu 2007-8. Uroczystość
uświetniła obecność gości w osobach: Przewodniczącego Rady Kuj-pom
Zrzeszenia LZS M. Marszałkowskiego, Starosty Powiatu Wąbrzeskiego K.
Maćkiewicza, Wicestarosty Powiatu Toruńskiego - D. Mellera, Burmistrza
Chełmży - J. Czerwińskiego oraz wójtów Gmin Chełmża - J. Czarneckiego i
Papowo Bisk. - A. Zielińskiego, Łysomice P. Kowala. Najpierw w kościele
parafialnym w Grzywnie odbyła się uroczysta msza św koncelebrowana
przez 4 księży: ks. Kanonika W. Roczniaka, ks G. Pszenicznego z parafii
Biskupice (członek drużyny Łubianka), ks M. Linowieckiego z parafii Ryńsk
(członek drużyny Ryńsk) oraz ks. R. Pełech z parafii Świecie (opiekun
sportowców wiejskich LZS).

Następna część uroczystości odbyła się w szkole w Sławkowie, gdzie
nastąpiło podsumowanie rozgrywek, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
i upominków. Zwycięzcami tegorocznej edycji została drużyna Zelgna, która
w 26 meczach przegrała tylko 2 razy. Drugie miejsce zajęła drużyna Chełmża
X a trzecie BOŚ Toruń. Gmina Chełmża była w tej lidze mocno
reprezentowana, ponieważ oprócz Zelgna występowały jeszcze drużyny z
Głuchowa, Kończewic i Grzywny.
Była to jednocześnie okazja do świętowania małego jubileuszu ponieważ
odbyło się już pięć edycji rozgrywek. Z tej okazji wręczono pamiątkowe
medale i puchary.
Część konsumpcyjna zasponsorowana została zgodnie z tradycją ligi przez
drużynę zwycięską.
W miłej atmosferze wspólnej siatkarskiej biesiady wszyscy umawiali się na
kolejne spotkania turniejowe w okresie wiosny i lata oraz na kolejną edycję
ligi - już na jesieni tego roku.

Zwycięska drużyna z Zelgna

Kazimierz Bober

Skąpe plac zabaw rośnie !

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skąpe podjęło inicjatywę
rozbudowy placu zabaw przy przedszkolu w Skąpem. Celem było
dobudowanie zjeżdżalni dla dzieci z naszej wsi. Koszt takiej inwestycji wyniósł
2 440 zł. Część kwoty otrzymaliśmy od Sołtysa i Rady Sołeckiej. Pozostałą
sumę, czyli 940 zł, pozyskaliśmy od przedszkolaków i ich rodziców ze zbiórki
pieniążków oraz puszek i makulatury. Dzieci bardzo chętnie zaangażowały się
w akcję zbierania surowców wtórnych, która ciągle trwa. Za fundusze
uzyskane ze zbiórki Stowarzyszenie planuje uzupełnienie placu zabaw o
kolejne urządzenia. Mamy nadzieję, że wraz z pomocą mieszkańców wsi,
plan zostanie zrealizowany.

Iwona Galus

Biblioteka w Zelgnie

„Tydzień Bibliotek”- 5-9 maja pod hasłem „ Biblioteka miejscem
spotkań'

Współczesna
biblioteka pełni bowiem nie tylko tradycyjnie przypisywane jej funkcje
gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, ale coraz częściej jest
miejscem prezentacji twórczości artystycznej, edukacji, doradztwa, rozwoju
zainteresowań, czyli przyjaznym miejscem spotkań różnych osób.
Z tej okazji wydaliśmy pierwszy numer gazetki bibliotecznej „Boblitek”, której
autorkami są dziewczyny z klasy VI Ada Luntkowska, Kamila Jeziorowska,
Martyna Buller.
Przygotowano okolicznościową wystawę pt.” Biblioteka miejscem spotkań”
Bibliotekę odwiedziły dzieci z Zerówki z P. Małgosią Machalską,, które
wykonały zakładki do książek oraz kl. III z P. Zytą Luntkowska z życzeniami na
Dzień Bibliotekarza a także P. Małgorzata Buller z najmłodszymi z ośrodka
przedszkolnego “Przedszkole dla mnie i dla mamy”.
Na tych spotkaniach rozmawialiśmy o bibliotekach, informacji, potrzebie
czytania jak również o potrzebach samych małych czytelników.
W ramach Tygodnia Bibliotek przy współpracy bibliotek z naszej gminy
zorganizowano eliminacje gminne do powiatowego konkursu
recytatorskiego.
Wybraliśmy się także na wycieczkę z aparatem po Zelgnie, Dźwierznie i
Witkowie. Rozpoczęliśmy w ten sposób cykl fotograficzny- który będzie trwał
od wiosny do zimy.Dziękuję że Natalia Dębska, Madzia Adamkiewicz, Agata
Łagód, Dorota Wiśniewska, Magda Wierzbicka, Daria Krojna, Michalina
Krywalska znalazły czas i wspólnie szukałyśmy wiosennego piękna.

J.Tatarewicz

Wybór hasła „Biblioteka miejscem spotkań” umożliwia
popularyzację różnych form pozyskiwania czytelników.

Wyjazd do Krynicy Morskiej

Rada Sołecka wsi Grzywna organizuje jednodniowy wyjazd do

Krynicy Morskiej. Koszt 26 zł. Wyjazd 12 lipca godz. 5:00. Zapisy u

Sołtysa.
Zapraszamy
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Sport gminny i szkolny

Wieści z bieżni lekkoatletycznej

Sportowcy i Sportsmenki ze Szkoły Podstawowej w Zelgnie , jak
zawsze głodni sukcesów, od pierwszej konkurencji walczyli o pozycje
medalowe. Mądra taktyka, obycie na arenach sportowych i przede wszystkim
chęć zwycięstwa sprawiły, że już drugi sezon z rzędu przywieźli z zawodów
„kilogram” medali.

W kategorii Chłopców z 955 punktami zajęliśmy I miejsce,
poprawiając ubiegłoroczny wynik o dwie lokaty.

W kategorii Dziewcząt indywidualnie Malwina Kazaniecka oraz
Karolina Aniołkowska zajęły odpowiednio I i II miejsce w skoku w dal i
dołożyły jeszcze po złotym medalu w konkurencjach biegowych
( Malwina zwyciężyła w biegu na 60m ,a Karolina na 600m ).

Drużynowo - zdobywając 978 punktów - zajęły III miejsce,
powtarzając w okrojonym składzie, bardzo dobry ubiegłoroczny rezultat.

13.05.2008 roku na Stadionie Miejskim w Toruniu odbyły się
Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym w
kategorii dziewcząt i chłopców.

Składy drużyn
Dziewczęta : Malwina Kazaniecka, Karolina Aniołkowska, Izabela

Denderz, Dominika Cicha, Marita Gruszka
Chłopcy : Mateusz Bąk, Szymon Kopczyński, Adrian Kowalski,

Damian Sierbiński, Michał Osowiecki
Marcin Rosiński

ATMOSFERA LEKKIEJ ATLETYKI

Impreza ta debiutowała przed rokiem w
harmonogramie zawodów sportowych w naszej gminie i urzekła uczestników
przede wszystkim swoim przesympatycznym charakterem. Obiekt w Zelgnie
choć czysty i zadbany to z warunkami lekkoatletycznymi wspólnego ma nie
wiele. A jednak można na nim biegać, skakać, rzucać...Zawodnicy to nie
medaliści czy reprezentanci kraju, ale ludzie, którzy kochają sport i w wolnym
czasie lubią się nim zajmować. A w takim klimacie tworzy się niepowtarzalna
atmosfera czystego, najprawdziwszego sportu.
Rywalizację w "Święcie Królowej Sportu" zdominował zawodnik z Nawry
Mateusz Pawłowski, który wygrał aż 4 z 5 rozgrywanych konkurencji. Tym
samym zapewnił on Nawrze zwycięstwo w klasyfikacji druzynowej. Jego
największym rywalem podczas lekkoatletycznych zmagań był Michał
Sosnowski reprezentujący Grzywnę. Najliczniejszą drużynę wystawiło do
zawodów sołectwo Głuchowo.
Oto szczegółowe wyniki Mistrzostw Gminy Chełmża w LekkiejAtletyce:

1.Michał Sosnowski 1.Mateusz Pawłowski
2.Mateusz Pawłowski 2.Michał Sosnowski
3.Robert Licznerski 3.Patryk Rentflejsz
4.Dariusz Rentflejsz

1.Mateusz Pawłowski 1.Mateusz Pawłowski 1.Nawra
2.Krzysztof Wiśniewski 2.Michał Sosnowski 2.Grzywna
3.Mariusz Talarek 3.Robert Licznerski 3.Głuchowo

W pierwszy dzień majowego weekendu na boisku sportowym w
Zelgnie odbyły się Mistrzostwa Gminy Chełmża w Lekkiej Atletyce pt.
"Gminne Święto Królowej Sportu".

60 metrów skok w dal

pchnięcie kulą 400 metrów klasyfikacja drużynowa

Marcin Sadowski

LIGA NA START

Rozgrywki
cieszą się zawsze dużą popularnością wśród mieszkańców Gminy Chełmża.
Prestiżu rozgrywką dodaje fakt, iż w lidze udział bierze najwięcej uczestników
ze wszystkich innych zawodów gminnych, trwa najdłuższy okres czasu, bo
kilka miesięcy, wymaga dużo zaangażowania i kreatywności od zespołów, a
na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody. Do tegorocznej edycji zgłosiło się
9 drużyn, co prezentuje poniższy terminarz rozgrywek:
TERMINARZ
GMINNEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ
SEZON 2008
I RUNDA

I KOLEJKA (12.05 - 18.05) II KOLEJKA (19.05 - 25.05)
BROWINA : PLUSKOWĘSY KUCZWAŁY : BROWINA
NAWRA : MIRAKOWO GRZYWNA : NAWRA
GŁUCHOWO : KOŃCZEWICE PLUSKOWĘSY : GŁUCHOWO
PAROWA FALĘCKA : KUCZWAŁY MIRAKOWO : PAROWA FALĘCKA
GRZYWNA : pauza KOŃCZEWICE : pauza

III KOLEJKA (26.05 - 1.06) IV KOLEJKA (2.06 - 8.06)
NAWRA : KUCZWAŁY KUCZWAŁY : GŁUCHOWO
BROWINA : KOŃCZEWICE GRZYWNA : MIRAKOWO
MIRAKOWO : PLUSKOWĘSY PLUASKOWĘSY : PAROWA FAL.
PAROWA FALĘCKA : GRZYWNA KOŃCZEWICE : NAWRA
GŁUCHOWO : pauza BROWINA : pauza

V KOLEJKA (9.06 - 15.06) VI KOLEJKA (16.06 - 22.06)
BROWINA : GŁUCHOWO NAWRA : PLUSKOWĘSY
PLUSKOWĘSY : GRZYWNA BROWINA : GRZYWNA
MIRAKOWO : KUCZWAŁY GŁUCHOWO : PAROWA FALĘCKA
PAROWA FALĘCKA : KOŃCZEWICE KOŃCZEWICE : MIRAKOWO
NAWRA : pauza KUCZWAŁY : pauza

VII KOLEJKA (23.06 - 29.06) VIII KOLEJKA (30.06 - 6.07)
KUCZWAŁY : KOŃCZEWICE KUCZWAŁY : PLUSKOWĘSY
GRZYWNA : GŁUCHOWO BROWINA : PAROWA FALĘCKA
MIRAKOWO : BROWINA GŁUCHOWO : NAWRA
PAROWA FALĘCKA : NAWRA KOŃCZEWICE : GRZYWNA
PLUSKOWĘSY : pauza MIRAKOWO : pauza

IX KOLEJKA (7.07 - 13.07)
NAWRA : BROWINA

GRZYWNA : KUCZWAŁY
PLUSKOWĘSY : KOŃCZEWICE

MIRAKOWO : GŁUCHOWO
PAROWA FALĘCKA : pauza

Gospodarze meczów wymienieni są na pierwszym miejscu.
Po 13 lipca krótka przerwa i spotkanie między I a II rundą.
Tytułu najlepszej drużyny sprzed roku broni zespół z Browiny.

Spotkaniem w Głuchowie z przedstawicielami drużyn
zainaugurowana została IV edycji Gminnej Ligi Piłki Nożnej.

Marcin Sadowski



str. 11

Serwis informacyjny

Uwaga!

W związku z obowiązkiem wymiany książeczkowych dowodów
osobistych wszystkie osoby, które pobierają zasiłki rodzinne, zasiłki
pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i zaliczkę alimentacyjną

proszone są o dostarczenie ww. dokumentu do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Chełmży, ul Paderewskiego 14 do Działu Świadczeń
Rodzinnych.

i nie dostarczyły jeszcze kserokopii nowych dowodów osobistych

Agnieszka Grajkowska

Nieruchomości do sprzedaży

Wójt Gminy Chełmża podaje informacje o nieruchomościach do
sprzedaży:
- nieruchomość gruntowa, położona na terenie wsi Browina, oznaczona
jako działka nr 122/18 o powierzchni 0,1286 ha z rozpoczętą
budową domu mieszkalnego wielorodzinnego parterowego z
poddaszem nieużytkowym (wykonane fundamenty w części ok. w
stosunku do założeń projektowych) z przeznaczeniem na budownictwo
wielorodzinne.
- nieruchomość gruntowa, położona na terenie wsi Zajączkowo, wg
dokumentacji ewidencji gruntów oznaczona numerem 14 o
powierzchni 0,1991ha, użytek B-RIVa z przeznaczeniem na
budownictwo jednorodzinne
- wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży:

Więcej informacji na: bip.gminachelmza.pl

Pani Stanisławie Stasieczek

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci Męża

Składają Członkinie KGW w Grzywnie

Pani Stanisławie Stasieczek

serdeczne współczucie

z powodu śmierci Męża Zbigniewa składa

Koło Gospodyń Wiejskich w Nawrze

BARDZO PROSZĘ O POMOC !!!

Nazywam się Marcin Czajka i pochodzę z Zawiercia. W
maju 2006 roku zostałem bestialsko wepchnięty pod
pociąg przez nieznanych sprawców. Na skutek
wypadku amputowano mi lewą kończynę dolną.
Pomimo niepełnosprawności wciąż mam wyznaczone
ważne cele w życiu i potrafię uparcie do nich dążyć.
Teraz najważniejszym z nich jest pozyskanie środków
na protezę, gdyż chciałbym powrócić do pełnego
funkcjonowania w społeczeństwie. Uwielbiam aktywny,
sportowy tryb życia. Dzięki protezie miałbym szanse
wrócić do uprawiania dyscyplin, które wcześniej
trenowałem, m.in. tenisa i koszykówki; teraz jest to
niemożliwe.. Moim marzeniem jest także podjęcie
studiów informatycznych i pracy zawodowej w tym
kierunku, a tym samym usamodzielnienie się i

częściowe odciążenie rodziców od pełnego utrzymywania mnie. Zwracam
się z gorącą prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy mogliby pomóc mi
uzbierać środki na protezę lewej nogi, a tym samym przyczynić się do
lepszego i bardziej samodzielnego życia. Koszt nowej protezy wynosi
25.000 PLN, co zdecydowanie przerasta możliwości finansowe moje i
rodziny.

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i

Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”

Www.fundacjapomozity.sprint.pl

63 1160 2202 0000 0000 2920 6273

: „Proteza dla Marcina Czajki”(z dopiskiem )

Poinformuje Młodych

TORUŃSKI PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU
"MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU" ZAPRASZA NA SPOTKANIE
INFORMACYJNE DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PROGRAMEM
"MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU", KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 6.06.2008 R., O
GODZ. 16.00 W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NA UL.
PRZEDZAMCZE 11/15 W TORUNIU.
O ZASADACH I POSZCZEGÓLNYCH AKCJACH PROGRAMU
"MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU", PLANOWANIU PROJEKTÓW ORAZ JAK I
KIEDY SKŁADAĆ WNIOSKI OPOWIE REGIONALNA KONSULTANTKA
ALICJACHAJEWSKA
PROSIMY ZAINTERESOWANE OSOBY O ZGŁASZANIE SIĘ DO DNIA
2.06.2008 ROKU, NA ADRES MAILO LUB
TELEFONICZNIE:+48 605 39 98 59. POZA TYM KONSULTACJE
DOTYCZĄCE WNIOSKÓW ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDY WTOREK W CIM-
ie, OD 15.00 DO 17.00 PO WCZEŚNIEJSZYCH ZAPIASCH (TEL.:+48 605
39 9859)

WY: alucek@poczta.fm

M.Śliwińska

Obchody 135 - lecia OSP w Skąpem

W dniu 31maja br. w Skąpem odbędzie się uroczystość
jubileuszowa z okazji 135-lecia Jednostki OSP połączona z Gminnymi
Obchodami Patrona Braci Strażackiej Św. Floriana. Rozpoczęcie
uroczystości nastąpi o godz. 15.00 na placu przy remizie OSP.
W programie uroczystości:
- zdanie raportu
- złożenie kwiatów i zniczy pod tablicą upamiętniająca poległych Druhów
OSP Skąpe
- Msza św. w Kaplicy
- odsłonięcie i poświęcenie figury Św. Floriana
- ceremonia wręczenia odznaczeń
- festyn i zabawa.

Pani Prezes

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

składają
członkowie Zarządu Homo-homini

Stanisławie Stasieczek

Męża

ZAPROSZENIE
NA FESTYN WIEJSKI
W KOŃCZEWICACH

organizowany
z okazji Dnia Mamy i Dnia Dziecka

w dniu 31 maja na placu zabaw

W programie:
-o 16.00 - uroczyste otwarcie świetlicy środowiskowej w
naszej wsi-spotykamy się pod świetlicą
-od 16.30 do 19.00 zabawy z nagrodami dla dzieci i rodziców
-o 18.00 rozstrzygnięcie konkursu na „ciasteczko z
Kończewic”
-od 20.00 do 2.00 zabawa taneczna dla dorosłych z
atrakcjami, np. karaoke.

Zapraszają organizatorzy:
Panie z KGW, Rada Sołecka,
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KURENDA

(skład)

„BYĆ ARTYSTĄ - BRZMI DUMNIE”

Młodzi artyści szkół Gminy Chełmża 17 maja 2008r. spotkali się po
raz ósmy na „Bocianisku” w Szkole Podstawowej w Zelgnie

Prezentacje to wielki, ciekawy koncert ułożony w taki sposób by ani
przez chwilę nie było nudno a każdy wybrał i zdecydował co podobało mu się
najbardziej. Jak zwykle na początek wspólnie odśpiewano „Bociani blues”. I
rozpoczęły się prezentacje w trzech kategoriach artystycznych.

w wykonaniu zespołu „Kończynka” ze Szkoły
Podstawowej z Kończewic z imponującym układem „Skrzydła Isis” i dostojnym
polonezem, bardzo wdzięczne dziecięce tańce w wykonaniu zespołu
„Figielek” z Zelgna oraz dzieci z Małej Szkoły w Brąchnówku.
Nie zabrakło również dyskotekowych bardzo dynamicznych układów zespołu
Gimnazjum w Pluskowęsach oraz aerobiku ze Szkoły Podstawowej w Zelgnie.

zaproponowały zabawne prezentacje „Igraszki krasnali”
teatru „Zelinki” ze Szkoły Podstawowej w Zelgnie , „Bajeczka o małpeczce” ze
Szkoły Podstawowej w Grzywnie oraz program kabaretowy „Wojtusiów” z
Gimnazjum w Głuchowie. Było na co popatrzeć.

Obok tańców i teatrów rozbrzmiewało wszechobecne śpiewanie do
którego entuzjastycznie włączała się wspaniała widownia.

: „Małgośki” z Gimnazjum w Głuchowie,
„Kucyk” ze Szkoły Podstawowej w Kończewicach, „Fiołki” ze Szkoły
Podstawowej w Grzywnie oraz Międzyszkolny Chór Szkoły Podstawowej w
Zelgnie i Gimnazjum w Pluskowęsach rozśpiewały wszystkich.

Były też porywające prezentacje mini-listy przebojów, w których obejrzeliśmy
Danutę Rinn, Jana Kiepurę w wykonaniu Agaty i Arka z Zelgna oraz rockowa
wersję „Jazina z bażin” i młodych przedstawicieli różnych zawodów w przeboju
z lat siedemdziesiątych „YMCA” zaprezentowanych przez gimnazjalistów z
Pluskowęs.

Było SUIPER !!!

I TAŃCE

II TEATR

III ZESPOŁY WOKALNE

:

Tradycyjnie bardzo przyjemną chwilą był czas podziękowań,

nagród i upominków. Wszystkie uczestniczące w przeglądzie szkoły

zabrały ze sobą pamiątkowe dyplomy i - po

raz kolejny wykonane przez Pana Romana Branickiego. Każdy

występujący w przeglądzie zespół otrzymał .
Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny pn.

i podsumowano realizację
ogólnopolskiego programu „Bocian biały” w tym roku poświęconego
rekultywacji łąk. Pomysłowość młodych plastyków przerosła wyobrażenia
organizatorów.

Wszyscy wyjeżdżali rozśpiewani , zadowoleni z nadzieją
kolejnego spotkania za rok.
Organizację oceniono na szóstkę. Był pyszny obiad, wielka punktualność
prezentacji, świetnie zorganizowane dowozy i przemili goście, których
nie rzadko brała ochota by wbiec na scenę i dołączyć do występujących.
Niech żałują Ci, którzy nie byli.

Zespoły taneczne i wokalne będzie można obejrzeć na
„Otwarciu lata w Zalesiu”.

statuetki małych bocianów

żabę
Szeroka

oferta szkoleń zawodowych dla bocianów czyli jakie zawody
mogłyby bociany wykonywać w Polsce?”

„

Z serdecznymi podziękowaniami pracownikom
Szkoły Podstawowej w Zelgnie ,

wszystkim opiekunom zespołów oraz młodym artystom
jak również gościom, którzy znaleźli dla nas czas

Dyrektor Szkoły w Zelgnie
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