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Lato powitane

Coroczna inauguracja sezonu turystycznego w Gminie
Chełmża mająca miejsce w Zalesiu na stałe zapisała się w
kalendarzu imprez gminnych. Tutaj na plażę dokładnie

przybyli okoliczni samorządowcy szczebla
wojewódzkiego, powiatowego i gminnego i wspólnie z

mieszkańcami gminy powitali lato 2008. Grono obecnych gości zaszczycił
parlamentarzysta Poseł Janusz Dzięcioł z Grudziądza i Marszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. Mieszkańcy i pogoda
także dopisali.
Marszałek Piotr Całbecki przeciął niebieską wstęgę, która stała się symbolem
letniego wypoczynku. Inauguracja tegorocznego sezonu letniego w Zalesiu
szczególnie oczekiwana była przez mieszkańców Gminy i turystów.
Przy udziale Marszałka Województwa i Wójta Gminy Chełmża Jacka
Czarneckiego dokonano w tym dniu przecięcia drugiej wstęgi - zielonej
symbolizującej oddanie w użytkowanie nowej inwestycji zrealizowanej na
terenie tutejszego ośrodka.
W bieżącym sezonie w Zalesiu można wypoczywać jeszcze w
dogodniejszych warunkach jak do tej pory. Oddane zostały do użytku
między innymi urządzenia widokowe kładki spacerowe i platforma
widokowa, plac zabaw dla dzieci, pole namiotowe wraz z obiektami
towarzyszącymi: kuchnią letnią, prysznicami, grillem. Poza tym teren został
uzbrojony w sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz w instalację
energetyczną. Budowa nowej infrastruktury w tutejszym ośrodku związana
jest z zakończeniem pierwszego etapu projektu

współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.
Oczywiście w tym dniu nie zabrakło również miłych niespodzianek dla
Gości, które przygotowali sami organizatorzy, a lato w tym roku wyjątkowo
witano artystycznie: wokalnie i tanecznie . Marszałek Piotr Całbecki zagrał na
gitarze, a pozostali VIP-owie wyśpiewali dwie pasujące do lata piosenki:
„Żółte kalendarze" Piotra Szczepanika i „To już lato" kabaretu OTTO.
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„Zagospodarowanie
turystyczne rejonu Zalesie i stworzenie parku kulturowego nad
Jeziorem Grodzieńskim”

Oprócz
tego przybyli w tym dniu do Zalesia goście mięli okazję zwiedzić cały ośrodek
rekreacyjno-wypoczynkowy, a i przy okazji odwiedzić mieszkańców
miejscowego osiedla.

Laureat Konkursu „Teraz Polska”

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. jest pierwszą typowo
rolniczą firmą , która została laureatem tegorocznej edycji Konkursu
„Teraz Polska”.

Prestiżowe godło „Teraz Polska” otrzymała grupa produktów ”Odmiany
jakościowe pszenicy” w skład której wchodzą

. Przyznane wyróżnienie osobiście w Warszawie
odebrał prezes Zarządu HR Strzelce Wojciech Błaszczak.

To bardzo ważne wyróżnienie da Zakładu i ukoronowanie ogromu
wieloletniej pracy włożonej w wyhodowanie nagrodzonych odmian.
Produkty te wyróżniają się na tle całej gamy odmian pszenicy uprawianych w
Polsce, a godło „Teraz Polska” jest ugruntowaniem ich pozycji zarówno na
rynku krajowym jak i zagranicznym. Spółka współpracuje z kontrahentami z
kilkunastu krajów z całego świata, w tym tak odległych jak Nowa Zelandia,
Kanada czy USA. Odmiany Spółki doskonale znane także w Niemczech,
Czechach, na Węgrzech, Słowacji, Litwie czy Białorusi.
Nagrodzone Godłem „Teraz Polska” pszenice ozime, wyhodowane w
Strzelcach pod kierunkiem dr Zygmunta Nity, maja obecnie 23-procentowy
udział w krajowej repartycji nasiennej tego zboża. Udział natomiast pszenic
jarych, wyhodowanych w Kończewicach przez zespół mgr Danuty
Myszkiewicz oceniany jest na 28 procent.

HR Strzelce jest właścicielem blisko 100 odmian najważniejszych
gatunków roślin rolniczych, spośród których 12 ( w tym cztery pszenice:
Tonacja, Zyta, Nawra i Torka) uhonorowano w poprzednich latach Złotymi
Medalami Międzynarodowych Targów Rolniczych POLAGRAw Poznaniu.

Do tegorocznej edycji Konkursu zgłoszonych zostało w sumie 181
wniosków, z czego Kapituła Konkursu Godłem „Teraz Polska” wyróżniła 33
firmy i Gminy , w tym po raz pierwszy przedsięwzięcia innowacyjne. Ten
coroczny Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta RP.

TONACJA, SUKCES, ZYTA,
NAWRA, KOKSA I TORKA

K.Orłowska

Na scenie podczas tegorocznego otwarcia sezonu zaprezentowała się
artystycznie młodzież z naszej gminy oraz goście: Szkoła Muzyczna w
Chełmży, młodzież z Kowalewa Pomorskiego i z Gimnazjum im. Tony'ego
Halika z Radzików Dużych. Swój repertuar wokalno muzyczny
zaprezentował na scenie zalesieńskiej zespół „BROWINKI” z DPS w
Browinie. Z kolei ci, którzy lubią kabaret mięli okazję obejrzenia spektaklu

w wykonaniu aktorów z teatru im. W. Horzycy w
Toruniu.
Dla smakoszy specjałów lokalnych panie z Kół Gospodyń Wiejskich z

gminy przygotowały stoiska z produktami lokalnymi . W ofercie znalazły się
między innymi placki ziemniaczane z Grzywny, nalewka „Odlotowa” i sernik
z Głuchowa, konfitury truskawkowe i ogórki małosolne z Kiełbasina.
Poza tym można było zaopatrzyć się w pamiątkę ze stoisk z rękodziełem.
Prezentowano piękne frywolitki, rzeźby i wytwory z wosku pszczelego.
Symbolem prawdziwego lata stały się także piękne żaglówki, które w tym
dniu wypłynęły na Jezioro Chełmżyńskie.

”Wino, kobiety i śpiew”

K.Orłowska

UG Chełmża
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Podziękowanie
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szystkim delegacjom, gościom,
przedstawicielom gminy i straży pożarnej
terenu gminy, kołom gospodyń, sołtysom
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

podziękowania skł da
Eugeni sza Koszela

Żona z Rodziną

Informacje o rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych

Informacja o wszczętych przetargach

1) W dniu 27.03.2008r. został rozstrzygnięty przetarg na opracowanie
kompletnejwielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły
Podstawowej w Zelgnie ( etap I ) Gmina Chełmża. W postępowaniu wpłynęły
3 oferty. Najkorzystniejszą ofertą złożyło Biuro Projektowo-Badawcze
Budownictwa Ogólnego „MIASTOPROJEKT-BYDGOSZCZ” Sp. z o.o. z
Bydgoszczy, za cenę brutto 48.800,00zł.

2) W dniu 28.05.2008r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie prac
ziemnych wraz z założeniem trawników we wsiach: Bocień, Liznowo,
Kiełbasin, Browina. W postępowaniu wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejszą
ofertą złożyła Firma Centrum Usług Terenowych AGRO ARANŻACJE z
siedzibą w Toruniu ul. Mohna 71a/23, za cenę brutto 104.920,00zł.

3) W dniu 17.06.2008r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie remontu
dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i gruntowych ulepszonych w
ilości 29405,0 mb o pow. 115321,00 m wraz z uzupełnieniem materiałem
Zamawiającego oraz zakup 7000,0 ton pospółki z transportem, jej
wymieszanie i przesortowanie. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.
Najkorzystniejszą ofertą złożyła firma Profilowanie, Modernizacja Dróg,
Roboty Ziemne „DROZACH” J.K. Zacharewicz Mała Nieszawka ul. Wałowa
18 87-103 Toruń za cenę brutto oferty 1.869.883,83zł.

1) W dniu 29.05.2008r. został ogłoszony przetarg na wykonanie przebudowy
drogi gminnej nr 100530C Kuczwały-Mirakowo o długości 1000 mb
zlokalizowanej na działkach o Nr 77/2 i Nr 101 polegającej na zmianie
nawierzchni z gruntowej na nawierzchnię asfaltowo-bitumiczną. Termin
składania ofert wyznaczono na dzień 20.06.2008r.
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Anna Feeser-Bering

Przydomowe oczyszczalnie i wynajęcia lokali

W miesiącu maju zostało zawartych 130 umów na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża.
Obecnie kompletowane są wnioski, dostarczane są mapy sytuacyjno-
wysokościowe.
W miesiącu sierpniu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie
dokumentacji budowy 130 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Chełmża.

Również w maju został rozstrzygnięty przetarg na wynajęcie lokalu
użytkowego stanowiącego gminny zasób nieruchomości z
przeznaczeniem na usługi handlowe o pow. użytkowej 459 m wraz z
piwnicą o powierzchni 90 m znajdujący się we wsi Pluskowęsy i z prawem
do korzystania z gruntu o powierzchni 896 m stanowiącego działki 222/2
oraz 223/1 o powierzchni ogólnej 0,0896 ha.

W miesiącu czerwcu został rozstrzygnięty przetarg na wynajęcie lokalu
użytkowego stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Chełmża
z przeznaczeniem na usługi handlowe o pow. użytkowej 95,76 m
znajdujący się we wsi Kończewice wraz z prawem do korzystania z gruntu
o powierzchni 500 m stanowiącego część działki 241/7 oraz 242/2.
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Patryk Zabłocki

Budowa autostrady A1 czyli podsumowanie
10 lat pracy stowarzyszenia

W bieżącym roku przypada 10 rocznica powstania
Stowarzyszenia Gmin Pomorskich Na Rzecz Budowy
Autostrady A1. Tworzy je 13 gmin z województwa kujawsko-
pomorskiego i pomorskiego: Kowalewo Pomorskie, Chełmża,
Lubicz, Starogard Gdański, Pelplin, Morzeczyny Nowe,
Skórcz, Tczew, Smętowo, Pszczółki, Lisewo oraz Płużnica,
przez których terenach przebiega planowana trasa.

Dokładnie 2 czerwca w gminie Kowalewo Pomorskie
spotkali się członkowie Stowarzyszenia i podsumowali miniony okres
działalności. Udział w spotkaniu wzięli także przedstawiciele instytucji
rządowych, samorządowych oraz projektanci i wykonawcy, aby ocenić I etap i
omówić rozpoczęcie budowy II etapu autostradyA-1.

W październiku br. definitywnie zakończona będzie budowa
odcinka Rusocin- Nowe Marzy. Inwestor czyli konsorcjum GTC i wykonawca
firma Skanska przedstawili prezentację na ten temat.
Pani Anna Tomczak z GTC podkreślała, że największe problemy z
wykonaniem II etapu spodziewane są ze strony ekologów. Już teraz
oprotestowali sądownie projektowany most na wysokości Grudziądza.
Pomimo tego jest szansa, że II etap zakończy się w 2011r.

nie ma go w projekcie i brak jest decyzji lokalizacyjnej, jednak
potrzeba jego wybudowania jest poważna. Jak poinformował podczas
spotkania sam projektant Zenon Ryż, to doprojektowanie tego zjazdu nie
spowoduje przesunięcia terminu realizacji II etapu, jednak musi być oficjalna
na to decyzja. Kolejny problem według przedstawiciela Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad z Bydgoszczy pana Lecha Jaworskiego, jak i
członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pana Bartosza
Nowackiego to koszty zjazdu jak i przebudowy drogi wojewódzkiej, które
sięgną nawet 240mln zł czego żadna z tych instytucji nie jest w stanie pokryć.

Dyskutowano również o kłopotach w realizacji I etapu i o uniknięciu
ich w dalszej inwestycji.

Udział w spotkaniu wziął Wójt Gminy Jacek Czarnecki - Wiceprezes
Stowarzyszenia Gmin Pomorskich Na Rzecz BudowyAutostradyA1

Jeśli chodzi o sprawę węzła autostradowego w Dźwierznie, to
dzisiaj

K.K.

Sprzedaż nieruchomości
Trwają procesy przetargowe sprzedaży nieruchomości położonych

na terenie Gminy Chełmża.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przeglądanie strony internetowej
h t t p : / / b i p .gm inache lmza .p l zak ładka “O fe r t y i nwes tycy jne
/nieruchomości”

"Smukła figura-walka z nadwagą
u kobiet dojrzałych"

Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie ogłasza nabór
chętnych pań do programu

Profilaktyka otyłości obejmować będzie:
-zajęcia sportowe w rytm muzyki(aerobic, callanetics,siłownia,joga,
fitness),
-rejestr i kontrola masy ciała,
-ustalenie diet,
-opracowanie zestawów ćwiczeń wykonywanych w warunkach domowych.
Spotkanie organizacyjne odbędzie sie dnia 14 lipca 2008 roku o godzinie
19:00 w świetlicy wiejskiej w Zelgnie- budynek ośrodka zdrowia.
Kontakt telefoniczny pod numerem 0604647165

"Smukła figura-walka z nadwagą u kobiet
dojrzałych".

Szacowanie strat

Powołana została Gminna Komisję do spraw szacowania strat powstałych w
wyniku suszy. Zgłoszenia szacunkowych strat należy dokonać do
11.07.2008r. u sołtysa danej miejscowości z wyszczególnieniem upraw
ozimych i jarych. Powierzchnie upraw powinna być zgodna z wnioskiem
złożonym doARiMR w sprawie dopłat obszarowych.
Na dzień dzisiejszy proponowaną forma pomocy jest uruchomienie
preferencyjnych linii kredytowych.

Anna Krupska
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Wnioski dotyczące dożywiania dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuje o
.

Termin przyjmowania w/w wniosków . Do
wniosku należy dołączyć dochody za miesiąc czerwiec( w zależności od
źródła utrzymania):
-zaświadczenie o zarobkach- netto,
-odcinek od renty-emerytury,
-zaświadczenie o ilości hektarach przeliczeniowych,
-ostatni odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS,
-zaświadczenie potwierdzające pobieranie stypendium,
-potwierdzenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy (osoby
pozostające bez zatrudnienia).
Z w/w pomocy mogą skorzystać rodziny, których dochód nie przekracza
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie według Ustawy o
Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

konieczności złożenia wniosku dotyczącego dożywiania dzieci w szkole
upływa z dniem 31 lipca 2008 roku

tj. 526,50 zł

Informujemy jednocześnie, że nie złożenie wniosku w wyznaczonym
terminie spowoduje, że wniosek zostanie rozpatrzony odmownie.

ODESZLI Z NASZYCH SZEREGÓW

2 czerwca 2008 roku w wieku 84 lat zmarł

Długoletni strażak i działacz ochotniczego pożarnictwa, od
1946 roku członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkowie .
W swojej długoletniej służbie pełnił funkcje Prezesa Jednostki .
Za społeczną działalność został odznaczony między innymi:
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI, złotym , srebrnym , brązowym
medalem „ Za zasługi dla pożarnictwa „ ,Odznaką „ Strażak Wzorowy”.
W ostatniej drodze Zmarłemu towarzyszyli: rodzina, przyjaciele,
znajomi, delegacje OSP z pocztami sztandarowymi , poczet
sztandarowy ZBOWiD , członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP, przedstawiciele władz samorządowych.

15 czerwca 2008 roku w wieku 88 lat zmarł

Długoletni członek OSP Grzegorz , w której działał przez 72 lata , pełniąc
funkcje sekretarza i kronikarza jednostki oraz długoletni sołtys sołectwa
Grzegorz.
Za społeczną działalność został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi , Medalem 40-
lecia Państwa Polskiego, Medalem im. Bolesława Chomicza , złotym,
srebrnym i brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.
W ostatniej drodze Zmarłemu towarzyszyli: rodzina , przyjaciele ,
znajomi , delegacje OSP z pocztami sztandarowymi , przedstawiciel
PSP, członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP,
przedstawiciele władz samorządowych , radni i sołtysi z gminy
Chełmża.

Dh BRONISŁAW CURLEJ

Dh EUGENIUSZ KOSZELA

Cześć ich pamięci !

Profilaktyka zdrowotna

W ramach realizacji 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 w dniu 03
czerwca br 35 osobowa grupa kobiet z terenu naszej gminy uczestniczyła
w zorganizowanym wyjeździe do Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Panie miały możliwość wykonania badań mammograficznych na
pokazanym na zdjęciu aparacie mammograficznym, cytologicznych i
ginekologicznych.

Z badania mammograficznego piersi mogły skorzystać kobiety
w wieku od 50-69 lat , u których w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie było ono
wykonywane, zaś cytologię miały wykonaną kobiety w wieku od 25-59 lat,
które z ostatniego badania skorzystały nie wcześniej jak 3 lata temu.
Zainteresowane panie z wyjazdu były zadowolone. Teraz oczekują na
wyniki badań. Szkoda tylko, że z okazji tej skorzystało tak mało chętnych.
Przypomnijmy, że koszty badań pokryte zostały przez Samorząd
Województwa, natomiast koszty transportu sfinansowane zostały przez
Samorząd Gminy Chełmża

Aparat mammograficzny

Anna Feeser-Bering

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży
- Świadczenia Rodzinne informuje o składaniu
wniosków na nowy okres zasiłkowy 2008/2009

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Świadczenia Rodzinne,
ul. Paderewskiego 14, informuje o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym
od 01.09.2008 do 31.08.2008 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy
okres zasiłkowy 2008/2009 złoży wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami , świadczenia rodzinne przysługujące za
miesiąc wrzesień br.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy
okres zasiłkowy 2008/2009 złoży wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami w okresie ,
świadczenia rodzinne przysługujące

Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2007 r. małżonków
oraz dzieci pełnoletnich powyżej 18 roku życia pozostających na
utrzymaniu rodziców do 25 roku życia.
Zaświadczenie o ilości ha/przeliczeniowego w 2007 r., lub ksero nakazu
płatniczego za podatek rolny w 2007 r.
Zaświadczenia o wysokości pobieranego stypendium przez dzieci, na
które rodzice pobierają zasiłek rodzinny oraz dzieci wpisanych do
członków rodziny do ukończenia 25 roku życia.
Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ponadgimnazjalnej na rok
szkolny 2008/2009
Zaświadczenie z internatu potwierdzające tymczasowe zameldowanie na
pobyt czasowy ucznia
Zaświadczenia od komornika o stanie egzekucji za 2007 r. składają osoby
pobierające zaliczkę alimentacyjną, oraz osoby, które mają zasądzone
alimenty, a płacone są one w niższej wysokości niż alimenty zasądzone
wyrokiem sądowym lub nie są płacone.
Osoby przebywające na urlopach wychowawczych zaświadczenie od
pracodawcy o kontynuacji urlopu wychowawczego.
Inne dokumenty w zależności od sytuacji rodzinnej w tym:
Zaświadczenia o wynagrodzeniu netto z miesiąca poprzedzającego
złożenie wniosku o zasiłek rodzinny składają osoby, które w 2008 r.
uzyskały dochód, którego nie miały w 2007 r. np. podjęły
zatrudnienie, a poprzednio były bezrobotne, otrzymały rentę rodzinną,
otrzymały wyrok o zasądzonych alimentach itp.
Dokumenty, które zostały złożone w poprzednich okresach zasiłkowych
np. akty urodzenia dzieci, ksero dowodów osobistych, aktualne
orzeczenia o niepełnosprawności nie muszą być ponownie składane,
chyba, że nastąpiła zmiana np. dowodu osobistego.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy świadczeń
rodzinnych w tut. Ośrodku.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

do dnia 31 lipca
zostaną wypłacone do dnia 30 września

od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września
za miesiąc wrzesień wypłacone

zostaną do dnia 31 października br.
Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych wydawane będą po 1
lipca br.
Do złożenia wniosku niezbędne będą następujące dokumenty:

(należy dostarczyć po 1 września)

(należy dostarczyć po 1 września).

Joanna Masny

Agnieszka Grajkowska

Kondolencje
Pani Hani Ziółkowskiej z Bogusławek wyrazy głębokiego

współczucia z powodu śmierci Męża Włodzimierza Ziółkowskiego
składają Radny, Sołtys, Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich w
Nawrze.
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Sprawy obywatelskie

Wesoły Dzień Dziecka w Dziemionach
Po raz kolejny dzieci ze wsi Dziemiony miały okazję miło i zabawnie

spędzić swoje święto. 30 maja przed świetlicą wiejską zgromadziły się
zarówno te najmłodsze, jak również i te starsze. Milusińscy mieli okazję do
wzięcia udziału w wielu konkursach i zabawach. Wykazywali się różnymi
zdolnościami i sprawnościami, które były nagradzane nie tylko gromkimi
brawami, ale także nagrodami rzeczowymi. Inne atrakcje, które czekały na
dzieci to: malowanie twarzy, przejażdżka kucykiem, wata cukrowa, pieczone
kiełbaski i lody.
Cieszymy się, że można było sprawić dzieciom dużo radości i miały one
mnóstwo niezapomnianych wrażeń oraz świetną zabawę.

Nasi sponsorzy, którym serdecznie dziękujemy to: Rada Sołecka wsi
Dziemiony, prezes Kółka Rolniczego w Dziemionach Pan M. Dudek, Radny
Pan F. Piróg oraz Państwo Rębacz właściciele sklepu w Dziemionach.

Iwona Czarnecka

OBCHODY 135 - LECIA OSP SKĄPE

31 maja 2008 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Skąpem
obchodziła swoje 135-lecie powstania. Jest jedną z najstarszych
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Kujawsko-
Pomorskim, a najstarszą w powiecie toruńskim i gminie Chełmża.
Rozpoczęcie uroczystości nastąpiło na placu przy remizie OSP od zdania
raportu ,złożenia kwiatów i zniczy pod tablicą upamientającą poleglych
druhów.
W kaplicy została odprawiona msza święta w intencji strażaków
celebrowana przez gminnego kapelana Księdza Kanonika Zbigniewa
Koślickiego.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie
obelisku przedstawiającego Św.Floriana ufundowanego przez lokalną
społeczność i licznych sponsorów.

Przedstawiono bogatą historię jednostki oraz jej założycieli.
Wiceprezes Zarządu Oddział Wojewódzkiego ZOSP RP dh. Janusz Gerke
wraz z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego dh. Wiesławem Bachan
odznaczył
medalami resortowymi ;

Barbarę Dziarnecką , Annę Kosatka, Jacka Kwelle , Tomaszowa
Pniewskiego, Waldemara Borowicza,

Jolantę Tatarewicz , Piotra Śmiałka , Zbigniewa Borowicza , Przemysława
Deca,

Ewelinę Salamon , Adama Klicmana , Grzegorza Kobylakiewicza , Pawła
Deca , Marcina Kasprowicza , Zbigniewa Salamona , Marka Stokłosę ,
Sebastiana Machowskiego , Rafała Górskiego i Roberta Kossakowskiego.

w szeregach OSP otrzymali druhowie Marian Dziarnecki i
Jan Witkowski.

, otrzymali Anna Kosatka , Jerzy Borowicz i Jan
Składanowski.
Odznakę 35-lat,otrzymali Barbara Dziarnecka,Wiesław Dziarnecki i
Henryk Szczepański.

,otrzymał Waldemar Borowicz.
Pozostałym druhom wręczono także odznaki za wysługę lat oraz odznaki
„Wzorowy Strażak”.
W jubileuszu jednostki a zarazem gminnych obchodów „Dnia Strażaka”
brały udział delegacje jednostek z terenu Gminy , władze samorządowe ,
przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej , sponsorzy oraz
mieszkańcy gminy.

Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa dh.

Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa dh.

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa dh.

Odznakę 45-lat

Odznakę 40-lat

Odznakę 30-lat

dh.Wiesław Bachan

Prezes OSP Skąpe

Henryk Śmiałek

W imieniu całej Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Skąpem składam serdeczne podziękowanie Wszystkim
Ofiarodawcom którzy wsparli finansowo i swoją pracą budowę
figury Św. Floriana, która stanęła w centrum wsi ku pamięci i
szacunku pokoleniom Strażaków Ochotników , którzy nieśli swoją
służbę na rzecz drugiego człowieka przez okres 135 lat istnienia OSP
Skąpe. Dziękuję firmom, osobom prywatnym, którzy wsparli nas
finansowo i rzeczowo oraz za wielkę życzliwość przy realizacji tego
zamierzenia. Bez Państwa pomocy trudno byłoby nam zrealizować
naszą lokalną inicjatywę.
Z serdecznym podziękowaniem w imieniu OSP

Inwestycje i remonty

Zakończono budowę oświetlenia w miejscowości Bogusławki

Trwa budowa chodnika w miejscowości Grzywna od skrzyżowania z drogą
krajową E1 w stronę kościoła na długości 400mb. Inwestycja wykonywana
jest przez brygadę budowlaną Urzędu Gminy przy dotacji Zarządu Dróg
Powiatowych(dotacja w postaci materiałów: krawężniki, obrzeża drogowe
oraz polbruk).

Samorządowy serwis informacyjny

Łukasz Kowalski
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Bądźmy razem

Pod takim hasłem odbył się Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji
Dnia Dziecka w Toruniu zorganizowany przez Caritas. Bawiło się na nim 15
tys. dzieci z całego regionu. Nie zabrakło też uczniów ze Szkolnych Kół
Caritas z naszej gminy. Do Torunia pojechali wolontariusze z Gimnazjum w
Głuchowie z opiekunem p.D.Marks, Szkoły Podstawowej w Grzywnie z p.M.
Jelińską oraz Szkoły Podstawowej w Zelgnie z p.B.Wantowską.

Impreza rozpoczęła się którego trasa
przebiegała od Toruńskiego Centrum Caritas przy ul.Bydgoskiej do Bulwaru
Filadelfijskiego, gdzie miały miejsce niezliczone atrakcje przygotowane
przez Caritas. Każdy z uczestników festynu otrzymał pamiątkowe koszulki,
paczki z łakociami, za darmo korzystał też z wyżywienia. Imprezę uświetniły
występy czołowych wykonawców muzyki religijnej w Polsce , a także
młodzieżowe zespoły z Torunia. Ogromny podziw wśród uczestników
wzbudził podniebny spektakl zaprezentowany przezAeroklub Toruński.

Opiekunowie SKC i wolontariusze dziękują nauczycielom, którzy
poświęcili wolną sobotę, aby podjąć się opieki nad dziećmi w czasie wyjazdu,
aby mogło ich wyjechać jak najwięcej to jest:
p. L.Piórkowskiej z SP Zelgno oraz paniom H.Skrzypczak i M.Błaszkowskiej
z SP Grzywna.

Biegiem dla Janka Muzykanta,

Barbara Wantowska

Dzień Dziecka w Dźwierznie

31 maja w miejscowości Dźwierzno odbyła się impreza sportowa z
okazji Dnia Dziecka. Uczestniczyli w niej dzieci do wieku gimnazjalnego
włącznie. Na początku rywalizowały między sobą w konkurencjach
sportowych tj. biegi, rzut woreczkiem do celu, rzut kółkami ringo i skok w
worku. Walka była bardzo zacięta. Uczestnikom wręczono praktyczne
nagrody oraz dyplomy, które ufundowali lokalni sponsorzy. Po wysiłku
fizycznym, wszyscy otrzymali lody i słodycze. Na końcu dzieci zgromadziły
się przy ognisku, gdzie wspólnie smażyły kiełbaski. Dwa tygodnie wcześniej
ogłoszony został konkurs plastyczny pt. „Dzień Dziecka w mojej wsi”. Po
burzliwej dyskusji, komisja zdecydowała się wyróżnić pracę Natalii
Marszałkowskiej. Obrazek ten będzie zdobił ściany świetlicy wiejskiej, która
jest w trakcie budowy.

Sponsorami imprezy byli: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Rada Sołecka Dźwierznie i
Januszewa, p. Kazimierz Lewandowski, p. Roman Rzymski, p. Roman
Baczewski.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku także odbędzie się taka impreza,
ponieważ z tegorocznej wszyscy byli zadowoleni. Może znajdzie się jeszcze
więcej sponsorów, dzięki którym będziemy mogli jeszcze bardziej urozmaicić
święto naszym dzieciom. Zwycięzcom gratulujemy sukcesów. Do
zobaczenia 1 czerwca przyszłego roku…

Zarząd KGW i Rada Sołecka Dźwierzno-Januszewo

DZIUPLA zaprasza

Dziupla to niewielka świetlica we wsi Kończewice, ale za to
sympatycznie urządzona i tętniąca życiem. W ramach nowego projektu
Stowarzyszenia Homo homini pn. “Dziupla” zainaugurowana została jej
działalność socjoterapeutyczna.
„Dziupla” będzie realizowała profilaktyczny program zajęć dla dzieci i

młodzieży. Projekt na wspomniane zajęcia potrwa do listopada br. i
sfinansowany zostanie przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na kwotę prawie 8 tys. zł.
„Dziupla” to kolejny nowy pomysł Stowarzyszenia Homo homini, który zyskał
uznanie i dofinansowanie i może stać się on wzorcem na kolejne takie świetlice
w gminie.

„Dziupla” ma być miejscem, w którym dzieci i młodzież otrzymają
przede wszystkim pomoc w
real izacj i zadań, głównie
szkolnych, w przezwyciężaniu
trudności w kontaktach z
n a u c z y c i e l a m i i i n n y m i
dorosłymi. Świetlica ta ma
pełnić trzy podstawowe funkcje:
opiekuńczą, wychowawczą i
społeczną. Grupą docelową,
która bezpośrednio objęta
zostanie projektem to grupa 30
dzieci. W ramach działalności
„Dziupl i ” będzie możl iwe
p r o w a d z e n i e t e r a p i i
dostosowanej do potrzeb dzieci.
Dzieci w zajęciach będą mogły
uczestniczyć na zgodą rodziców
lub na wniosek pracowników
opieki społecznej, szkoły i
pedagoga szkolnego.

Między innymi z zaburzeniami zachowania i zaburzeniami
emocjonalnymi, zagrożonych uzależnieniami. Zajęcia w świetlicy będą się
odbywały na podstawie specjalnie opracowanych tygodniowych programów
pracy i będą prowadzone w formie bloków tematyczno - programowych.
Prowadzone będą od wtorku do soboty po cztery godziny codziennie. Pracą
świetlicy kierować będzie pedagog, terapeuta i opiekun świetlicy. Zadaniem
tych osób w środowisku będzie stworzenie miłej atmosfery, w której dzieci
będą miały poczucie bezpieczeństwa i zaufania. W pracy terapeutycznej
świetlicy wykorzystane zostaną terapia zajęciowa i socjoterapia. W obu tych
formach zajęć wykorzystane będą takie techniki jak burza mózgów, twórczość
plastyczna, śpiew i muzykowanie, gry i zabawy. Będzie realizowany program
profilaktyczny pn. ”Uzależnieniom - Nie”. Zaplanowane zostały także zajęcia
na temat komunikacji, asertywności, poczucia własnej wartości.
Organizowane będą wycieczki autokarowe, rowerowe i piesze, konkursy z
nagrodami. Podczas zajęć dzieci będą uczyły się kultywowania tradycji i
kultury lokalnej. Dzieci będą uczestniczyły w warsztatach kulinarnych oraz
gospodarczych. Nauczą się przygotowywać samodzielnie proste posiłki i
wykonywać inne proste czynności domowe. Odbędą się imprezy
okolicznościowe. Jeszcze przed rozpoczęciem wspomnianego projektu
świetlica ta pełniła także inne funkcje i wiele się w niej działo, a zajęcia z
projektu w świetlicy jeszcze bardziej wzbogacą jej ofertę w środowisku. Tutaj
odbywają się także zajęcia przedszkolne dla maluchów, działa agencja
pocztowa, kafejka internetowa.

K.O.

Światowy Dzień Zdrowia

Z okazji przypadającego 7 kwietnia Światowego Dnia Zdrowia Zarząd
Rejonowy PCK w Chełmży oraz Szkolne Koło PCK przy Gimnazjum w
Pluskowęsach zorganizowały V edycję konkursu

W tym roku
. Uczniowie wykonali piękne plakaty

zawierające dużo ciekawych informacji związanych z tematyką zdrowotną.
Komisja oceniała zgodność z tematem, pomysłowość, estetykę oraz wkład
pracy.

W kategorii klas IV VI najładniejsze plakaty wykonały:
Szkoła Podstawowa w Sławkowie,

- Szkoła Podstawowa w Zelgnie,
Szkoła Podstawowa w Sławkowie,

Szkoła Podstawowa w Zelgnie.

W kategorii gimnazjalistów:
- Gimnazjum w Pluskowęsach,

- Gimnazjum w Pluskowęsach,
Gimnazjum w Pluskowęsach,

Gimnazjum w Pluskowęsach.
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.
W imieniu organizatorów pragnę jeszcze raz podziękować nauczycielom, pod
których kierunkiem uczniowie wykonywali plakaty.

„Szlachetne zdrowie, nikt
się nie dowie...”. zadaniem uczestników było wykonanie
plakatu promującego zdrowy styl życia

I miejsce Martyna Szymańska -
II miejsce Zofia Branicka
III miejsce Maria Góźdź -
IV miejsce Ewelina Ligaj -

I miejsce Joanna Rolbiecka
II miejsce Joanna Domańska
III miejsce Joanna Branicka -
IV miejsce Magdalena Trzpil

Joanna Michalska

Wydarzenia gminne 2008’

13 lipiec - Piknik rodzinny w Dźwierznie
20 lipiec- Mecz Miasto i Gmina Chełmża w ramach XXVIII

Dni Chełmży
31 sierpień - Dożynki Diecezjalno- Samorządowe w Chełmży

6 wrzesień - DOŻYNKI GMINNE W NAWRZE
12 wrzesień - Jubileusz 100-lecia SP w Sławkowie i nadanie szkole

im. M. Kopernika
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Świętowały swój jubileusz

W Kuczwałach dostojnego jubileuszu swojej działalności
doczekało się miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Koło powstało
dokładnie przed 60 laty i ten piękny jubileusz był powodem spotkania w
gronie dawnych i obecnych członkiń z udziałem przybyłych gości. Udział w
spotkaniu wzięli między innymi Wicestarosta Powiatu Toruńskiego Dariusz
Meller i Wójt Gminy Jacek Czarnecki, przedstawiciele organizacji
społecznych z Gminy, Rada Sołecka wsi. Były miłe życzenia, drobne
upominki i kwiaty, ale przede wszystkim nie zabrakło wspomnień mieszkanek
Kuczwał, które tworzyły 60 letnią tradycję Koła. Poprzez ten spory okres
działalności wiele się działo, a organizacją w tym czasie kierowały panie:
EdytaTrokowska, Hieronima Stasiorowska, Wacława Zielińska i Halina
Klimas. Od 1997 roku KGW przewodniczy pani Marlena Lis.
60- letnią historię Koła Gospodyń Wiejskich w skróconej wersji, bo w wierszu
ujęła jedna z mieszkanek pani Janina Szwed, który to podczas spotkania
został gościom odczytany.
60 lat działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Kuczwałach to piękna
historia, ale i nowe wyzwania. Jubilatki przy tej okazji spróbowały swoich sił
wokalnych , a i może to był początek dla nich zupełnie czegoś nowego.
Przygotowały na tę okazję piosenkę z akompaniamentem i zaprosiły
wszystkich Gości do jej wysłuchania.

Uroczystość jubileuszowa stała się również okazją, gdzie panie z KGW w
Kuczwałach podziękowały tym wszystkim, którzy wspierali dotychczasowe
działania Koła. Twierdząc, że każdy gest sympatii i wsparcia dodaje im sił i
podsyca wiarę w sens istnienia ich organizacji. Dlatego dalej chcą się
rozwijać, działać na rzecz swojej społeczności lokalnej. Mają nadzieję, że
wytrzymają kolejną próbę czasu i przeżyją niejeden jeszcze piękny jubileusz,
czego z całego serca Paniom z Kuczwał życzymy.

Jubileuszowy tort podzieliły najstarsze członkinie KGW.

K.Orłowska

STO LAT DLA JUBILATÓW

W miesiącu czerwcu br. miała miejsce uroczystość poświęcona
jubileuszowi długoletniego pożycia małżeńskiego, który obchodzili
Państwo Maria i Józef Kucharzewscy z Głuchowa. Dostojnym jubilatom
Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki wręczył medale od Prezydenta
RP Lecha Kaczyńskiego. Ponadto jubilaci otrzymali pamiątkowy list
gratulacyjny i kwiaty.Uroczystość była okazją do wspomnień, wzruszeń i
refleksji nad upływającym czasem, a jej uwieńczeniem była wspólna
fotografia.

K.Orłowska

SKOŃCZYŁY SIĘ FIGLE, SWAWOLE…

20 czerwca 2008 roku zakończył się rok szkolny w zerówce w
Grzywnie. Przez dziesięć miesięcy dzieci sumiennie pracowały, aby
zasłużyć na dyplomy ukończenia oddziału przedszkolnego. Nawet w tym
ostatnim dniu roku szkolnego dzieci musiały popracować. Przed
rodzicami, gronem pedagogicznym oraz koleżankami i kolegami ze
starszych klas zaprezentowały program rozrywkowy CYRK. Występ
został przygotowany wspólnie z dziećmi i panią K. Daniszewską z
Ośrodka przedszkolnego w Grzywnie. Za popisy cyrkowe „ mali artyści”
zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Cyrkowcom udało się rozbawić
wszystkich obecnych na uroczystości. Po występie przyszedł czas na
wręczenie dyplomów, nagród książkowych oraz podziękowania i
życzenia wakacyjne. W tym dniu obecni byli wszyscy rodzice
zerówkowiczów. Na pamiątkę zrobiliśmy jeszcze sobie wspólne zdjęcie w
plenerze.

Bardzo dziękuję wszystkim rodzicom dzieci z zerówki za pomoc i
zaangażowanie w uroczystości i imprezy klasowe.

Anna Klimas

Obchody Tygodnia Polskiego Czerwonego Krzyża

W ramach obchodów Tygodnia Polskiego Czerwonego Krzyża.
młodzież z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowesach uczestniczyła w
kursie pierwszej pomocy.

Kierownik Biura Rejonowego PCK pani Alicja Jabłońska
zapoznała uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy i pokazała
sposób wykonywania sztucznego oddychania oraz masażu serca.

W części praktycznej kursu każdy uczeń miał możliwość
przećwiczenia tych ratujących życie czynności.

Joanna Michalska
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Aleja Dinozaurów w Grzywnie

Nikt nigdy nie widział żywego dinozaura,
bo dinozaury wymarły miliony lat przed pojawieniem
się na Ziemi człowieka. O tym, że jednak istniały
przekonały się dzieci z Ośrodka Przedszkolnego i
„zerówki” w Grzywnie oraz dzieci z „zerówki” z
Brąchnówka będące na wspólnej wycieczce w Jura
Parku. W Solcu Kujawskim, gdzie powstał park
dinozaurów, zgromadzono liczne skamieniałości,
szczątki licznych roślin i zwierząt zachowane w skale. Dzieci były
zachwycone naturalnej wielkości modelami dinozaurów. Park
zwiedzaliśmy z przewodnikiem. Przeszliśmy ścieżką edukacyjną,
wzdłuż której rozmieszczone są modele dinozaurów naturalnej
wielkości. Uczestniczyliśmy w warsztatach paleontologiczno-
plastycznych, zrobiliśmy sobie piknik. A na koniec poszliśmy do parku
rozrywki. Dzieci wspaniale się bawiły na placu zabaw wyposażonym w
gry, zjeżdżalnie, stymulatory. Zmęczeni, ale szczęśliwi powróciliśmy
do domów.

A po kilku dniach, mając w pamięci wspomnienia z wizyty w
parku, postanowiliśmy stworzyć własny „Jura Park”. W ten sposób
przy Szkole Podstawowej w Grzywnie powstała „ALEJA
DINOZAURÓW”. Dzięki zdobytej wiedzy dzieci potrafiły wykonać na
szarym papierze rysunki i modele poznanych dinozaurów. Wyjazd ten
zapewnił nam podwójną korzyść. Po pierwsze- zwiedzając park (a
naturalnej wielkości modele dinozaurów robiły „piorunujące” wrażenie)
wiele dowiedzieliśmy się o prehistorycznych gadach, a po drugie
wyjazd był inspiracją do zaangażowania się w stworzenie własnego
prehistorycznego rezerwatu (utrwaliliśmy zdobytą wiedzę). Uważam,
że dzieci zarówno dobrze bawiły się zwiedzając, jak również tworząc
własny „park.”

Katarzyna Daniszewska

Ośrodek Przedszkolny w Grzywnie

Z Janem Pawłem II na ustach i w sercu
Społeczność uczniowska i nauczycielska Gimnazjum im. Jana

Pawła II w Pluskowęsach 16 maja 2008 roku, a więc w rocznicę urodzin
patrona, miała swoje święto. Przygotowywaliśmy się do tego dnia bardzo długo
i rzetelnie. Wszyscy zaangażowali się w realizację zadań, bawiąc się przy tym
doskonale.

Z samego rana 16 maja na sali gimnastycznej odbył uroczysty apel
poświęcony pamięci papieża Polaka. Zaproszeni goście, rodzice, młodzież
gimnazjalna i nauczyciele wysłuchali wierszy autorstwa młodych twórców
naszej szkoły w interpretacji kolegów i koleżanek z grupy teatralnej „Fantazja”.
Członkowie Międzyszkolnego Chóru pod kierownictwem państwa
Pużanowskich zadbali o nastrojową oprawę muzyczną. Wszyscy wsłuchiwali
się w słowa ukochanej „Barki” Jana Pawła II , refren przepięknej pieśni „Ty tylko
mnie poprowadź”, skocznych rytmów ludowych przyśpiewek i poważnej
melodii „Abba Ojcze”.

Po tej części artystycznej uczniowie wraz z wychowawcami udali się
do klas, gdzie przyszło im rozwiązywać niezwykle skomplikowany test
dotyczący życia i działalności Jana Pawła II. Wszyscy wykazali się niebywałą
wiedzą oraz umiejętnością sprawnego i szybkiego odpowiadania na konkretne
pytania. A potem… Potem nastąpiła najsmaczniejsza część całej imprezy:
konsumpcja kremówek. Rada Rodziców naszego gimnazjum zakupiła dla
wszystkich członków społeczności uczniowskiej przepyszne ciastka
„papieskie kremówki”. Do dzisiaj mam ich smak w ustach (myślę, że inni też ).

Następnie wróciliśmy na salę gimnastyczną, gdzie zostały
zaprezentowane wszystkie tegoroczne sukcesy uczniów naszej szkoły. Na
podium dumnie wkraczali wspaniali siatkarze, piłkarze, literaci, artyści,
matematycy, chemicy, fizycy, pieśniarze i recytatorzy…wraz ze swymi
mistrzami. Tego dnia nastąpiło również uroczyste podsumowanie szkolnego
konkursu plastycznego i literackiego o Janie Pawle II. Zwycięzcy otrzymali
niezwykłe nagrody: okolicznościowe tomiki poezji , w których znalazły się
najpiękniejsze wiersze uczniów gminnych i miejskich szkół, którzy przez
ostatnie trzy lata brali udział w konkursie „Jan Paweł II pielgrzym globu i
ludzkich serc”. Ta niezwykła książeczka pod wielce znaczącym tytułem „MÓJ
NAUCZYCIELU I MISTRZU” została w całości sfinansowana ze środków
uzyskanych przez szkołę.

Ten dzień na długo pozostanie w naszych sercach. Zdjęcia pozwolą
nam co jakiś czas odświeżać pamięć i wspominać. Dzień, podczas którego po
raz kolejny udowodniliśmy, że jesteśmy godni swego Patrona.

Renata Szymecka

Wspomnienia z wycieczki

Dniach 11-14 czerwca br. kl. VI ze Szkoły Podstawowej w
Kończewicach wyjechała na ostatnią wspólną wycieczkę . Trasa obejmowała
Częstochowę- Kraków- Zakopane Wieliczkę i Oświęcim. Program wycieczki
był bardzo bogaty- począwszy od zwiedzania jasnogórskiego sanktuarium ze
skarbcem, katedry na Wawelu, kościoła Mariackiego i krakowskiej Starówki,
poprzez wyprawę nad Morskie Oko, w Dolinę Kościeliską, wjazd kolejką na
Gubałówkę, zakopiańskie Krupówki, aquapark, a w drodze powrotnej
zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce i Muzeum KLOświęcim.

Niewątpliwie największa atrakcją jednak okazał się trening na
skoczni samego…Adama Małysza. Nasz wielokrotny mistrz skoków
narciarskich nie tylko obdarował całą grupę autografami, ale także pozował do
wspólnego zdjęcia.

Zorganizowanie tak atrakcyjnej wycieczki możliwe było dzięki
współfinansowaniu różnych osób i instytucji. W tym miejscu uczniowie i ich
opiekunki pragną serdecznie podziękować: GKRPA, Panu Wójtowi
J.Czarneckiemu, Radzie Sołeckiej Głuchowa, RSP w Głuchowie w osobie
Pani Janiaczyk oraz Panu R.Kucharskiemu z Chełmży.

Dzięki Państwa pomocy możliwe było zorganizowanie wycieczki,
która już na zawsze pozostawi w naszej pamięci wiele niezapomnianych
wrażeń. DZIĘKUJEMY!

Uczniowie klasy VI z opiekunkami D.Woźniak i M.Pawlikowską
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Wiadomości z Szkoły Podstawowej w Sławkowie

Warsztaty muzyczne po raz kolejny
W góry czy nad morze

Instrumenty do
plecaka

- oto jest pytanie, a raczej temat kolejnych
warsztatów muzycznych. Zanim zaczniemy pakować plecaki, uczniowie w
maju zastanawiali się wspólnie z kompozytorem Johanem Straussem nad
tym, czy wolą górskie wycieczki, czy nadmorskie plażowanie. W związku z
tym kołysali się w rytm marsza i takt walców tego kompozytora.
Najważniejszym tematem warsztatów był tym razem rytm i metrum.

Z kolei w czerwcu muzycy zaprezentowali warsztaty na temat
budowy i sposobu efektownego wykorzystania różnych instrumentów
muzycznych. Spotkanie nosiło bowiem znamienną nazwę

. Niewiele instrumentów można schować na wakacje do plecaka -
jednak można się na nie udać mając pokaźny zasób wiedzy na ich temat.
Wokół nas jest mnóstwo materiałów, których można użyć do muzykowania.

Mali aktorzy

Najmłodsi, a jednak bardzo zdolni już aktorzy, przygotowani przez
wychowawczynię z Ośrodka Przedszkolnego w Grzywnie Katarzynę
Daniszewską i Annę Klimas z „zerówki” w Grzywnie, wystąpili na przeglądzie
teatrzyków szkolnych w Kończewicach. Wspólnie przygotowany występ na
motywach bajki o „Śpiącej Królewnie i (więcej niż 7-miu) krasnoludkach.”
bardzo spodobał się jury przeglądu teatrzyków szkolnych. Wywarł tak dobre
wrażenie, że został uhonorowany pisemnym podziękowaniem. I wcale nie
musieliśmy używać zaklęć, by oczarować szanowne jury. „… prysnął czar
zaklęcia, pokochała Śnieżka Księcia…” a nas chyba pokochała publiczność.

Katarzyna Daniszewska

Z Ośrodka Przedszkolnego w Grzywnie.”

W NIEBIESKICH OCZACH MAMY…..

Są w kalendarzu wspaniałe daty. Jedną z takich dat jest 26 maja.
W tym dniu wszystkie dzieci z zerówki w Grzywnie zaprosiły swoje mamy na
wielką uroczystość. Wraz z wychowawczynią przygotowały przedstawienie
tematycznie związane z Dniem Matki. Świetnie odgrywały przygotowane
scenki i radośnie śpiewały piosenki. Po występie wręczyły mamom kwiaty
i laurki z życzeniami, które wcześniej wykonały na zajęciach . Ponadto
zostały przygotowane pewne zagadki i zadania dla mam. Wszystkie mamy
chętnie włączyły się do zabawy. Czas szybko mijał przy pysznych
wypiekach, wspólnych tańcach i rozmowach. Z pewnością każda mama
wróciła do domu w bardzo dobrym humorze i mile będzie wspominała to
spotkanie.

A. Klimas

Sezon w Zalesiu otwarto turniejem

Dnia 14 czerwca w ramach pikniku „Powitanie Lata” odbył się
kolejny turniej siatkówki rekreacyjno-plażowej. Wzięło w nim udział 18
drużyn ( w tym 1 dziewczęca) z terenu od Kikoła, przez Kowalewo POM,
Chełmże i okolice, Toruń po Bydgoszcz. Rozgrywki prowadzono na 4
boiskach.
Po rywalizacji w grupach wyłoniono 8 ćwierćfinalistów, którzy dalej grali
systemem pucharowym. Od tej fazy rozgrywek aż do finału mecze były
bardzo zacięte, w większości rozstrzygane po tiebrekach. Ostatecznie w
turnieju zwyciężyła drużyna „Głuchowo”, która 2:1 pokonała drużynę „GR
Czajkowscy” z Papowa Tor i odebrała piękny kryształowy puchar i nagrody
rzeczowe. III miejsce zajęła drużyna „3 i pół” (Łysomice + Toruń) po wygranej
z drużyną „Diagnotest” Zelgno. W czołowych drużynach dominowali
zawodnicy z Torunia. Na boisku byli także zawodnicy drużyn ligowych np.
„Delecty” Bydgoszcz. Świadczy to o rosnącym poziomie turnieju.

Zdobywcy miejsc I-IV otrzymali nagrody rzeczowe i puchary. Upominkami
nagrodzono także członkinie drużyny dziewczęcej.
Turniej zorganizowano ze środków budżetu Gminy Chełmża przy udziale
sponsorów Przewodniczącego Rady Gminy Chełmża, „Diagnotest” K.
Lewandowski Zelgno, „Frank” z Chełmży.

W skład zwycięskiej drużyny z Głuchowa wchodzili Bartek Kamiński,
Dariusz Kierys, Piotr Domżalski, Jakub Pawłowski.

O tym jakie to materiały i jak je wykorzystać opowiadali muzycy
podczas czerwcowego spotkania z uczniami.

Uczniowie SP Sławkowo postanowili świętować
wspólnie z , którego obchody odbyły się 30 maja na ternie szkoły.
Były konkurencje sportowe, gry i zabawy ruchowe, a wszystko wespół z
przybyłymi na imprezę rodzicami. Zanim rozpoczęła się część sportowa
imprezy, uczniowie w klasach poznawali historię i najważniejsze treści
dotyczące praw dziecka. Wykonywali plakaty i plansze przedstawiające
prawa dziecka na różnych kontynentach. Mamy usłyszały również wiersze
napisane przez uczniów na ich cześć, a także słuchały opisów postaci - mamy.
Następnie wspólna zabawa przeniosła się na boisko szkolne - tam już czekały
grillowane kiełbaski, napoje i słodycze, które były przygotowane przez Radę
Rodziców.

Za pomoc w organizacji imprezy podziękowania należą się mamom
z Rady Rodziców, które brały nie tylko czynny udział w przygotowaniu

, ale także pomagały w obsłudze części kulinarnej imprezy.

Dzień Dziecka
Dzień Dziecka

Dniem Matki

Dnia
Dziecka

M.. Griner

K.Bober
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Historia KGW w Kuczwałach

Organizacja swój początek zapisała dokładnie w 1948 roku, a
założycielką jej była pani Edyta Trokowska. Koło wówczas liczyło 9 członkiń.
Pani Trokowska funkcję przewodniczącej Koła pełniła przez 21 lat.

W 1967 roku obowiązki przewodniczącej przejęła pani Hieronima
Stasiorowska, a sekretarzem Koła była pani Anna Kwiatkowska, funkcję
skarbnika pełniła paniAleksandra Rajca.

W tym czasie Koło zajmowało się organizacją różnych kursów m.in. kroju i
szycia, hafciarstwa, organizowano kursy gastronomiczne, robótki na
drutach. Panie brały udział w konkursie ogródków przydomowych i
warzywno-kwiatowych. Na wystawie powiatowej w Toruniu w 1965 roku
zdobyły I miejsce.

Organizowano wieczorki i zabawy, a dochód z tych imprez przeznaczano
między innymi na choinkę noworoczną dla dzieci, na dzień dziecka i dzień
kobiet . Panie organizowały wspólne wyjazdy do pobliskiego Torunia,
Bydgoszczy, wycieczki krajoznawcze.

Członkinie brały udział w pochodach pierwszomajowych. W 1964 roku
nasza organizacja typowała delegatki na zjazd Ligi Kobiet. Od 1967 Koło
przyjęło pod swoją opiekę świetlicę wiejską.

Przy pomocy ówczesnego Związku Kołek Rolniczych w Toruniu
udało się paniom z KGW zwiększyć liczbę kursów autobusowych P.K.S. przez
Kuczwały. Z własnych funduszy Koło Gospodyń Wiejskich w Kuczwałach
przekazało pieniądze na budowę pomnika „Matki i Dziecka” w Warszawie.

Z okazji 25 rocznicy Państwa Ludowego zorganizowano zbiórkę
pieniężną w obrębie wsi na Fundusz Budowlany Szkół i Internatów. Koło
organizowało także akcje o charakterze międzynarodowym. W 1970 roku
przekazane zostały pieniądze na odzież dla dzieci z Wietnamu.
Koło Gospodyń Wiejskich w Kuczwałach współpracowało między innymi z
Kółkiem Rolniczym, Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska”, z
Komitetem Rodzicielskim i mleczarnią.

To okres wielu ciekawych przedsięwzięć w miejscowości Kuczwały
z udziałem członkiń Koła. W tym czasie wiele się wydarzyło, panie zebrały
nowe doświadczenia, nawiązały nowe kontakty. W ich grafik pracy wpisały się
cykliczne imprezy organizowane w naszej gminie, spotkania organizowane
przez zaprzyjaźnione organizacje, czy wreszcie ich własne. Organizują
swoim dzieciom wypoczynek i wolny czas poprzez takie imprezy jak Dzień
Dziecka, Mikołajki, Gwiazdka. Dbają o edukację swoich wnuków, dzieci,
dlatego starają się uczestniczyć we wszelkich przedsięwzięciach
edukacyjnych. Przede wszystkim projekt „Wędrujące przedszkole” pozwolił
zintegrować się ich dzieciom i rodzicom.
Pomagają w organizacji wiejskich festynów np. obchody Świętego Floriana,
letnie festyny dla naszych mieszkańców. Spotykają się podczas Dnia Kobiet i
na zebraniach Koła.
Włączają się w organizację imprez o charakterze gminnym. Dwukrotnie były
współorganizatorkami Dożynek Gminnych ( 2001 rok i 2007 rok).
Uczestniczyły w gminnych i ponadgminnych prezentacjach produktów
lokalnych.
Lubią się bawić, czego dowodem mogą być organizowane przez nie w
miejscowej świetlicy zabawy andrzejkowe, sylwestrowe i karnawałowe.
Organizują wyjazdy dla mieszkańców swojej wsi nad morze i na basen.
I co najważniejsze, przy tak wytężonej pracy członkiń KGW starają się dbać o
swoje zdrowie i kondycję. Uczestniczą w gminnych wyjazdach na badania
profilaktyczne, a w wolnym czasie od obowiązków domowych uprawiają
gimnastykę. Od początku bieżącego roku spotykają się dwa razy w tygodniu
w świetlicy na aerobiku. Porządkują teren w centrum wsi i sadzą kwiaty.
Dekorują co roku wieś babami ze słomy. Panie pomagają od strony
kulinarnej przy organizacji spotkań gminnych takich jak m.in. Gminny Dzień
Kobiet, Dożynki Gminne. Przy różnych okazjach promują produkty lokalne.

Starają się współpracować z innymi organizacjami pozarządowymi
w naszej Gminie. Szczególnie na uwagę zasługuje współpraca ze
Stowarzyszeniem Homo homini. Dzięki szerokiej działalności Homo homini
miały okazję być partnerem w realizacji takich projektów jak np. Wędrujące
przedszkole, Aktywna wieś - Mozaika inicjatyw dla zdrowia. Bardzo cenią
sobie również współpracę z miejscową jednostką OSP, Radą Sołecką Wsi.

Ich „oczkiem w głowie” jest dbałość o dobre wyposażenie zaplecza
kuchennego naszej świetlicy wiejskiej. Na dzień dzisiejszy mają bardzo
dobrze wyposażoną kuchnię, a ich wiejska świetlica może konkurować z
innymi równie dobrze zagospodarowanymi obiektami.
W roku 1997 Koło po zmianie poprzedniego Zarządu, rozpoczęło swoją
działalność w nowym składzie:
Przewodnicząca - Lis Marlena
Wice-przewod. - Nadstawna Barbara
Skarbnik - Frelik Alicja
Sekretarz - Furgała Małgorzata
Na podstawie zebranych ustnych informacji i protokołów ze spotkań KGW
w Kuczwałach z lat 1948-2008

….a jak wyglądała działalność Koła Gospodyń Wiejskich w
Kuczwałach w ostatnich 10 latach…. ?

Opr. M.Lis

Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych

Dom Pomocy Społecznej w Browinie 26 czerwca br. zorganizował
VIII Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Celem imprezy była
integracja społeczna osób niepełnosprawnych ze środowiskiem i promowanie
ich twórczości artystycznej. Uczestniczyli w nim mieszkańcy DPS Browina,
DPS Pigża, DPS Wielka Nieszawka, DPS Wąbrzeźno, DPS Dobrzejewice i
uczestnicy ŚDS Browina, ŚDS Osiek, Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” z
Chełmży i „Homo-Homini”z terenu Gminy Chełmża. Łącznie w Przeglądzie
wzięło udział ponad 130 osób.

Uczestnicy zaprezentowali występy wokalne, przedstawienia teatralne,
skecze, recytowali poezję. Podczas imprezy obejrzeć było można również
wystawę prac rękodzielniczych. Najlepsi zostali wyróżnieni i nagrodzeni.
Wszyscy otrzymali również nagrody i dyplomy za uczestnictwo w przeglądzie.
Nagrody ufundowali sponsorzy osoby współpracujące z DPS w Browinie i
lokalne władze. Przegląd zakończył się wspólnym pieczeniem kiełbasek przy
ognisku i muzyce. Imprezie towarzyszyła doskonała zabawa i pełna
życzliwości atmosfera.

OGŁOSZENIE

Sprzedam 7 ha gruntów w Świętosławiu przy trasie
Płużnica-Dźwierzno.

Tel. kontaktowy 609 899 862.

Ż N I W A 2008

ELWARR Sp. z o.o. WĄBRZEŹNO

Jeśli chcesz sprzedać zboże osiągając za nie maksymalny zysk,
A transakcje z nami przeprowadzić dla siebie

na dogodnych warunkach, prosimy Cię zadzwoń:

Jako firma z tradycjami i gwarancjami wypłacalności
gotowi jesteśmy do negocjacji z Tobą

kiedy zdecydujesz się na sprzedaż
we wskazanym lub ustalonym z nami miejscu i czasie.

Nasi fachowcy swoimi kompetencjami gwarantują rzetelną
obsługę i terminową realizację umów.

ELEWARR Sp. z o.o. Wąbrzeźno tel. 0-56 688 25 23.

Problemy rolników rozwiązujemy do 14 dni!
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Fotoreportaż - “Noc Świętojańska”

Noc Świętojańska w Zalesiu nad jeziorem Chełmżyńskim to festyn dla
mieszkańców gminy z nutą magii i tajemniczych znaków nawiązujący do
zwyczajów i obrzędów słowiańskich.
Wspomniane zwyczaje i obrzędy jak donoszą dawne podania, miały zapewnić
świętującym zdrowie i urodzaj.

W obrzędowość tego wydarzenia w Zalesiu uczestników festynu
wprowadziła inscenizacja obyczajowa przygotowana przez uczniów
Gimnazjum w Pluskowęsach.

W programie poza obrzędami sobótkowymi odbyły się liczne konkursy i
zabawy na scenie. Uczestnicy festynu debiutowali wokalnie na scenie
wykorzystując swoją „Szansę na sukces”, a wspierał ich zespół muzyczny
REMIX ze Skąpego.

Była to noc ognia i wody. Rozpalono ognisko sobótkowe, odbył się pokaz
tańczących ogni, na niebie rozbłysły fajerwerki a na jezioro wypłynęły wianki
świętojańskie.

Organizatorami imprezy już po raz drugi było Stowarzyszenie HORYZONT
przy Gimnazjum w Pluskowęsach, skupiające grono nauczycieli i uczniów.
Organizacyjnie i finansowo imprezę wsparł Urząd Gminy w Chełmży.

Można było wziąć również udział w loterii fantowej przygotowanej przez
organizatorów festynu. Wspólnie odśpiewano w tym dniu 100 lat dla
Janów, Janków i Janin.

K.O.
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KURENDA

(skład)

Przecięcia błękitnej wstęgi będącej symbolem lata dokonał Marszałek Piotr
Całbecki.

Piknik w Zalesiu przy sprzyjającej pogodzie skupił tłumy uczestników, którzy
z zainteresowaniem obejrzeli i wysłuchali przygotowany przez organizatora
program z udziałem wielu znakomitych artystów.

W tegoroczne melodyjne powitanie lata włączył się także Marszałek
Województwa Piotr Całbecki z obecnymi gośćmi i VIP’ami.

W trakcie pikniku czynne były stoiska ze smakołykami kulinarnymi
przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich z gminy i z lokalnym
rękodziełem.

W obecności uczestników pikniku przecięta została wstęga zielona, tym razem
symbolizująca oddanie w użytkowanie nowej inwestycji, która zrealizowana
została na terenie tutejszego ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego.

Na scenie estradowej w Zalesiu po raz pierwszy zadebiutowała grupa
cyrkowa młodzieży i dzieci z Bocienia o nazwie „Lokomotywa”, która działa
przy Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża w Brąchnówku.
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