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Marta Jaroszewska z Grzywny, Natalia Lorek z Mirakowa, Mateusz
Luntkowski z Dźwierzna, Katarzyna Nawrocka z Nawry, Agnieszka
Olech z Dziemion, Elżbieta Pawłowska z Bocienia, Justyna Śmiałek z
Grzegorza, Aleksandra Zając z Pluskowęs, Dawid Zieliński z Bielczyn,
Łukasz Zieliński z Grzywny, Julia Poniatowska z Nawry, Karol
Szczepankowski ze Sławkowa ,Aleksandra Taflińska z Nawry.

Uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez młodzież
i nauczycieli gimnazjum z udziałem Międzyszkolnego Chóru SP Zelgno i
Gimnazjum Pluskowęsy pod kierunkiem państwa Teresy i Marka
Pużanowskich.

Galę rozdania stypendiów zakończono patriotycznym akcentem w
wykonaniu gości - trzech wokalistek z Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Głuchowie. Dziewczęta są laureatkami pierwszego
miejsca na tegorocznym V Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko”
w Zamku Bierzgłowskim.

K.O.

Stypendia 2008’

Gaudemater Polonia laudacja - od wysłuchania tej
średniowiecznej polskiej pieśni hymnicznej
rozpoczęła się gminna uroczystość STYPENDIA
2008' , która tym razem odbyła się w Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Pluskowęsach.

Zofia Branicka Karolina
Krzemień Aleksandra Kulpińska
Szymon Stasiorowski Katarzyna Mieszczańska

Sabina Stodulska

Uroczystość
zgromadziła szerokie grono gości, w tym młodzież z rodzicami,
nauczycieli ze szkół gminnych, samorządowców z powiatu i gminy.
To coroczne spotkanie z młodzieżą z Gminy Chełmża ma już swoją
tradycję. Uczniowie, którzy kontynuują naukę w szkołach
ponadgimnazjalnych , liceum i gimnazjum akademickim po raz ósmy
odebrali stypendia im. Jacka Luntkowskiego. Najlepsi absolwenci szkół w
gminie w roku szk. 2006/2007 otrzymali wyróżnienie Wójta Gminy
Chełmża, a nauczycielom wręczone zostały nagrody samorządowe z
okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Spotkanie jest okazją, aby podziękować i pogratulować tym
wszystkim, którym nauka i praca na rzecz edukacji przynosi wiele
sukcesów, satysfakcji i radości.

Najlepszym absolwentom roku szkolnego 2007/2008 ze szkół
gminnych pogratulował Wójt Gminy Jacek Czarnecki jednocześnie
wręczając im dyplomy - wyróżnienia i upominki. Wyróżnienia, o których
mowa otrzymali absolwenci: - SP Zelgno,

- SP Sławkowo, - SP Grzywna,
- SP Kończewice, -

Gimnazjum Pluskowęsy i Gimnazjum Głuchowo.
W trakcie gali Stypendia im. Jacka Luntkowskiego 27 stypendystom
wręczył Zastępca Wójta Gminy Chełmża Kazimierz Bober. Łącznie z
tegoroczną edycją z funduszu stypendialnego skorzystało już w sumie 199
uczniów.

W tegorocznym gronie stypendystów znaleźli się:
Karolina Fałkowska z Pluskowęs, Paweł Gołębiewski z Grzywny,
Marcin Joeck z Kończewice, Paulina Kanigowska z Mirakowa,
Magdalena Kiliszek z Nawry, Kinga Kolasa z Drzonówka.

Najlepsi absolwenci razem z rodzicami.

Adriana
Saletnik z Nowej Chełmży, Marta Sobczyńska z Drzonówka, Angelika
Brzeska z Nowej Chełmży, Paulina Buller z Dźwierzna,

Szerokopasu, Patrycja Curlej z Zajączkowa, Emilia
Dobrowolska z Zelgna,Alicja Gruszka z Zalesia,

Katarzyna
Chylińska z
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Uwaga Podatniku!

Od 1. stycznia 2009 r. będą obowiązywały nowe stawki
podatku rolnego, podatku od nieruchomości, a także
zmieniona została wysokość opłaty za posiadanie psa.
Rada Gminy uchwałą z dnia 7 listopada obniżyła średnią
cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na terenie naszej gminy z kwoty 55,80 zł

za 1 decytone żyta ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego do kwoty 40,00 zł za 1 decytone żyta. W związku z
powyższym stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy będzie wynosiła
w 2009 roku 100,00 zł. Przyjęta stawka została od
kwoty zaproponowanej przez Prezesa GUS.
Uległy również zmianie stawki podatku od nieruchomości. Stawka podatku
od gruntów:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie
wynosiła 0,69 za 1 m ,

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego - 0,17 zł za 1 m z wyjątkiem gruntów
rekreacyjno wypoczynkowych, gdzie za 1 m trzeba będzie zapłacić -
0,33 zł.

Stawki podatku od budynków lub ich części będą kształtowały się w 2009 r.
w następujący sposób:

budynki mieszkalne - 0,54 zał za 1 m ,
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 18,72 zł za

1 m ,
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,24 za 1 m powierzchni
użytkowej,

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,01 za 1 m ,

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego i budynków letniskowych - 6,54 za 1 m powierzchni
użytkowej.

Podatek jest płatny w 4 ratach, których terminy przypadają na :
I rata - 15 marca;
II rata -15 maja;
III rata - 15 wrzesnia;
IV rata - 15 listopada.

Przypominamy również o obowiązującej opłacie od posiadania psa.
Wysokość tej opłaty wynosi 66,00 zł od jednego psa i dotyczy osób
fizycznych. Od opłaty zwolnione są osoby posiadające jednego psa w
gospodarstwie domowym. Opłatę od posiadania psa należy uiścić
jednorazowo do 15 maja 2009 roku, a także nie poźniej niż 2 tygodnie od
wejścia w posiadanie psa w trakcie roku podatkowego w pełnej wysokości.
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Agata Wojnar

Informacje o rozstrzygniętych postępowaniach
przetargowych

1) W dniu 06.11.2008r. został rozstrzygnięty przetarg na zaciągnięcie
kredytu długoterminowego w kwocie 2.800.000zł na finansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Chełmża. W postępowaniu
wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył

2) W dniu 14.11.2008r. został rozstrzygnięty przetarg na zimowe
utrzymanie dróg gminnych Gminy Chełmża w sezonie zimowym
2008/2009 obejmujący:
1/ odśnieżanie dróg gminnych
2/ usuwanie gołoledzi na drogach gminnych
3/ podstawienie środków transportowych wraz z materiałem pędnym i
osprzętem do prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg
gminnych.
Postępowanie zostało podzielone na 7części z uwzględnieniem danego
rodzaju sprzętu.
W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyli:
dla części III- obejmującej pracę samochodu ciężarowego z pługiem do
odśnieżania i piaskarką za cenę brutto 1 godziny pracy sprzętu 146,40zł
oraz dla części VII obejmującej pracę koparko-ładowarki z łyżką przednią
za cenę brutto 1 godziny pracy sprzętu 122,00 zł

Chełmża natomiast dla części V - obejmującej pracę ciągnika rolniczego
o mocy powyżej 70kM za cenę brutto 1 godziny pracy sprzętu 80,00 zł

Dla pozostałych
części, na które nie złożono żadnej oferty postępowanie zostało
unieważnione.

Bank Ochrony
Środowiska w Toruniu ul. Dominikańska 9 za cenę brutto oferty
802.761,15zł przy uwzględnieniu stałej marży 0,15%.

Przedsiębiorstwo
Robót Ekologicznych BIOTOR Sp. z o.o. Kończewice 64, 87-140

Kółko Rolnicze w Kuczwałach 87-140 Chełmża.

Anna Feeser-Bering

Radni wojewódzcy za węzłem

Podczas ostatniej Sesji Rady Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w dniu 17 listopada br. Radni opowiedzieli
się jednogłośnie za poparciem działań Rady Gminy Chełmża, Rady
Miejskiej Chełmża, Rady Gminy Łubianka oraz Marszałka
Województwa Kujawsko Pomorskiego dotyczących budowy węzła
autostradowego w miejscowości Dźwierzno i przyjęli w tej sprawie
specjalne stanowisko.

Radni Województwa Kujawsko Pomorskiego popierają wyżej
wspomniane działania, które uzasadniają następująco:

„Droga 551 stanowi ważny odcinek ciągów komunikacyjnych z
Bydgoszczy poprzez Chełmżę, Brodnicę w kierunku Olsztyna oraz z
Bydgoszczy poprzez Chełmżę. Golub Dobrzyń, Sierpc w kierunku na
Warszawę i jest jedną z niewielu dróg wojewódzkich, które według
przygotowanej dokumentacji, krzyżując się z zaprojektowaną autostradą
nie są z nią skomunikowane węzłami autostradowymi.

Węzeł autostradowy w Dźwierznie zlokalizowany w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa Wąbrzeźno, która z kolei komunikuje się
z drogą krajową nr 1 i miastem Chełmża, byłby najbliższym i najbardziej
dogodnym skomunikowaniem z autostradąA-1.

Ważnym argumentem przemawiającym za koniecznością
budowy węzła autostradowego jest aktualizowane studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Chełmża, znajdujące się w końcowej fazie opracowania, które
przeznacza tereny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie w/w
miejscowości na cele aktywizacji gospodarczej, co bez wątpienia służyło
by pobudzeniu gospodarczemu tych terenów.
W obecnym stanie rzeczy, nieuwzględnienie budowy wnioskowanego
węzła autostradowego jest wręcz zagrożeniem dla rozwoju tychże
terenów”.

K.O.

ROLNIKU !

W referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Nieruchomościami (pok. nr 6) wydawane są opinie Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego szkód powstałych w wyniku suszy w 2008 r. na podstawie
których rolnicy otrzymać mogą kredyty preferencyjne na wznowienie
produkcji w gospodarstwach rolnych.

Pomoc dla rolników - Susza 2008

GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży zakończył
rozliczenie środków przeznaczonych na pomoc dla rolników naszej
gminy strat powstałych po suszy br. Obecnie wypłacane są
odszkodowania. W tym roku do wpłynęło 387 wniosków z
czego pozytywnie rozpatrzono 349 wniosków, natomiast 38 osób
otrzymało decyzję odmowną : u 17 osób oszacowano straty poniżej
30 %, u 13 osób stwierdzono brak opłaconych składek KRUS,
natomiast u 8 osób brakowało protokołu strat.
Łączna kwota środków pieniężnych na pomoc rolnikom naszej gminy
wyniosła w tym roku 328 500 zł.

Joanna Murawska

UWAGA - Odbiorcy wody

W związku ze zbliżającym się okresem
zimowym Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie
Gminy w Chełmży przypomina o konieczności
odpowiedniego zabezpieczenia instalacji sieci
wodociągowej wewnętrznej wraz z wodomierzem
przed zamarznięciem, zwłaszcza w pomieszczeniach
nie ogrzewanych. Jednocześnie zwracam uwagę na
potrzebę skutecznej ochrony wodomierzy oraz pokryw studzienek
kanalizacyjnych przed kradzieżą.

Niewykonanie wymienionych obowiązków i zabezpieczeń
może być przyczyną awarii oraz strat, których koszty poniosą
użytkownicy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. O
zaistniałych awariach lub kradzieżach należy niezwłocznie
powiadomić tutejsze Gospodarstwo Pomocnicze.
(nr tel. 056-6753252, 056-6756657, 0603132522, 0601682100)

Wiesław Kazaniecki
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Spirometria i rtg płuc w Zelgnie

Mieszkańcy naszej Gminy w jedną z listopadowych sobót
mięli okazję wykonania sobie w Ośrodku Zdrowia w Zelgnie
badania spirometrycznego i zdjęcia rtg płuc. Realizowane one były
w ramach „Regionalnego Programu Profilaktyki Chorób Płuc”, a
sfinansowane zostały przez Samorząd Gminy. Badania wykonali
specjaliści z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii z
Bydgoszczy za pomocą specjalistycznego sprzętu . Przeprowadzone
badania pozwolą stwierdzić skalę zachorowań na POChP -Przewlekła
Obturacyjna Choroba Płuc. Choroba ta znana jest jako przewlekłe
zapalenie oskrzeli i rozedma płuc. Najczęstszą przyczyną POChP jest
palenie papierosów, dlatego adresatami programu były osoby palące
papierosy po 40 roku życia. POChP jest chorobą uleczalną, jeśli
wcześnie się ją rozpozna i leczy. Zbyt późno rozpoznana doprowadza do
ciężkiego upośledzenia oddychanie oraz różnych postaci raka płuc. W
tym celu Samorząd Gminy przy współudziale Samorządu Województwa
z myślą o zdrowiu swoich mieszkańców, w ramach profilaktyki
zdrowotnej, stwarza okazję i możliwości łatwego dostępu do różnego
rodzaju badań. Szkoda tylko, że z badań tych skorzystało tak niewielu,
zaledwie około 30 osób. Myślę, że osobom, które się im poddały wyjdą
one na zdrowie.

Anna Feeser-Bering

Holendrzy pomagają

Po raz drugi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Chełmży otrzymał pomoc z Holandii. Tym razem otrzymaliśmy
odzież, obuwie, zabawki, meble oraz artykuły gospodarstwa
domowego. Akcja „ Pomoc z Holandii” cieszy się dużym
zainteresowaniem wśród podopiecznych naszego Ośrodka. Rodziny
bardzo chętnie korzystają z tej formy pomocy. Wizyta Pana Goosa Nolta
przebiegła w przyjaznej atmosferze. Wspólnie odwiedziliśmy rodziny z
naszej gminy w celu zobrazowania sytuacji społecznej naszych
podopiecznych.
Cieszymy się z nawiązanej współpracy pomiędzy naszym Ośrodkiem a
stowarzyszeniem z Holandii. Mamy nadzieje, że przyniesie ona wiele
satysfakcji zarówno naszym darczyńcom jak i naszym podopiecznym.

Dziękujemy…
Zapraszamy osoby zainteresowane do naszego Ośrodka

Joanna Murawska

Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej 2008 r.

Od wielu lat późną jesienią na terenie województwa
Kujawsko-Pomorskiego odbywa się, wśród młodych
mieszkańców wsi Olimpiada Wiedzy Rolniczej.

XVIII Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej

Pan Piotr Wałachowski z Brąchnówka gm. Chełmża,

Olimpiada ma
przebieg dwuetapowy. Pierwszy etap w tym roku odbył się 20.11.2008
r. na terenie wszystkich powiatów woj. Kujawsko-Pomorskiego. Była to
już organizatorem,
której były Powiatowe Zespół Doradztwa Rolniczego.

Również na trenie powiatu toruńskiego taka olimpiada miała
miejsce. Z uwagi na liczne od wielu lat, uczestnictwo w olimpiadzie
młodych rolników z terenu prawie wszystkich gmin powiatu
toruńskiego, postanowiliśmy organizować to przedsięwzięcie,
sprawiedliwie - co roku w innej gminie. Tym razem uczestników
Olimpiady gościła Gmina Wielka Nieszawka. Dojechało do niej 31
młodych producentów rolnych, których powitał wójt Gminy Kazimierz
Kaczmarek oraz gościnnie w naszym powiecie, kierownik Oddziału
Przysiek K-P ODR Marek Nowacki. Na olimpiadzie obecni byli także
pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Toruniu
z/s w Chełmży wraz z kierownik Danutą Wilińską.

Uczestnicy olimpiady musieli zmierzyć się z 56-cioma
pytaniami zawartymi w teście konkursowym, których tematyka
dotyczyła zagadnień związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą,
ekonomiką, ochroną środowiska, ekologią, Unią Europejską i
zagadnieniami dotyczącymi BHP. Pytania nie należały do
najłatwiejszych i części uczestników sprawiały nie lada kłopot.

W tym roku najlepszą znajomością zagadnień rolniczych
wykazał się
który od kilku lat uczestniczył w olimpiadach. Pan Piotr pracuje wraz z
rodzicami na prawie 70 hektarowym gospodarstwie o kierunku bydło
mleczne i opasowe, zaocznie studiuje w Bydgoskiej Wyższej Uczelni
Rolniczej.

Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady czuwała komisja w
skład, której weszły osoby reprezentujące Starostwo Powiatowe w
Toruniu oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział w Przysieku. Obecni byli też goście - pracownicy samorządów
gminnych powiatu toruńskiego.

Jest już tradycją, że każdy uczestnik olimpiady wyjeżdża do
domu z nagrodą, dzięki licznym i hojnym sponsorom. Wśród nich
znaleźli się /wymieniając alfabetycznie/: Kujawsko-Pomorska Izba
Rolnicza, Starostwo Powiatowe w Toruniu, Urzędy Gmin: Chełmża,
Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka
oraz PZU SA w Toruniu. Ponadto wszyscy uczestnicy zostali
poczęstowani smacznym posiłkiem przygotowanym przez gościnną
gminę Wielka Nieszawka. Finalista poza nagrodą rzeczową otrzymał
także, przepięknie wygrawerowany okolicznościowy puchar
ufundowany przez gospodarzy imprezy.
Laureat raz jeszcze będzie musiał wytężyć umysł na etapie
Wojewódzkim, który odbył się 03.12.2007 r. w Zespole Szkół w Kowalu.

W imieniu organizatorów i własnym serdecznie dziękuję
wszystkim tym, którzy przyczynili się do przeprowadzenia i
uświetnienia XVIII Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej.

Danuta Wilińska
Kujawsko-Pomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Oddział w Przysieku
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Kanalizacja Kończewice-Głuchowo

Wykonawcą powyższej inwestycji była firma „PEKUM” Sp. z o.o. z siedzibą w
Toruniu ul. Batorego 44. Wartość powyższej inwestycji wynosi 1.050.000 zł.
Jest to kontynuacja prac polegających na skanalizowaniu Gminy Chełmża.
Wybudowana kanalizacja liczy 4262 m. Ścieki z Głuchowa trafiają do
przepompowni w Kończewicach, za pomocą której przesyłane są do
oczyszczalni w Chełmży.

Realizacja inwestycji pozwoliła na odbiór ścieków gospodarczych ze 115
gospodarstw domowych.

W dniu 5 listopada 2008 r. doszło do odbioru inwestycji
budowy kanalizacji sanitarno-tłocznej Kończewice-Głuchowo.

Referat RGN

Scieżka pieszo - rowerowa

Trwa budowa ścieżki pieszo - rowerowej Zelgno Dźwierzno na odcinku
200 mb, która jest częścią ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 551 relacji Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno. Zarząd Dróg
Wojewódzkich finansuje materiał budowlany, a z budżetu gminy pokryte
zostaną koszty wykonawstwa odcinka ścieżki. Wykonawcą jest Firma
STONEBUD z Grzywny.

Ł.Kowalski

AKCJA ZIMOWA

W sprawie odśnieżania dróg na terenie Gminy Chełmża proszę
kontaktować się z Sołtysami, którzy powiadomią pracowników Urzędu Gminy
o drogach wymagających odśnieżenia.

Osoby prowadzące sprawę:
Kowalski Łukasz nr tel. 609799468

Teresa Wolin nr tel. 781202626
Wiesław Kazaniecki nr tel. 601 682 100

Inwestycje i remonty

Na spacer ścieżką

W gminie otwarta została
. Ścieżka

powstała dzięki zawartemu wcześniej porozumieniu
pomiędzy Gminą Chełmża a Nadleśnictwem Golub
Dobrzyń. Otwarcie ścieżki odbyło się w obecności
przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Toruniu, Nadleśnictwa Golub Dobrzyń, Urzędu Gminy,
Polskiego związku Wędkarskiego w Toruniu, nauczycieli i
młodzieży z gminy. Na pomyślne funkcjonowanie, ścieżkę
poświęcił Ks. Kanonik Roman Cieszyński.

Ścieżka GRODNO , to pierwsza tego rodzaju oferta edukacyjna na
terenie gminy, zarówno dla szkół miejscowych jak i z regionu.
Rozpoczyna się przy drodze publicznej Zalesie Mirakowo, ok. 7 km od
Chełmży, na terenie leśnictwa Gronowo i przeznaczona jest do ruchu
pieszego oraz rowerowego. Na początku ścieżki znajdują się miejsca
postojowe dla 5 samochodów osobowych, tablica informacyjna pozwalająca
zorientować się w terenie, a także ławeczki. Dogodnym miejscem parkowania
dla autokarów jest parking gminny przy Ośrodku Zalesie. Ścieżka liczy ok. 2
km długości, zlokalizowanych jest na niej 11 przystanków o tematyce leśnej,
przyrodniczej, historycznej i wędkarskiej. Orientacyjny czas zwiedzania dla
wycieczek pieszych to 2-2,5 h. Ścieżka przebiega przez teren o bogatych
walorach zarówno historycznych jak i przyrodniczych z pewnością wartych
bliższego poznania. Można na niej miło i bezpiecznie wypocząć. Ścieżka
prowadzi nas na półwysep, kiedyś wyspa na Jeziorze Grodzieńskim, miejsca
w którym zachowały się ślady pradawnego osiedla tzw. kultury łużyckiej ( z
początku epoki żelaza).

W celu pogłębienia wiedzy na temat walorów charakteryzujących
jej przebieg wydany został folder informacyjny, w który można się zaopatrzyć
w UG Chełmża, pok. nr 16.

Z kolei grupy zainteresowane zwiedzaniem ścieżki z leśniczym,
proszone są o kontakt z p. Lucjanem Opalińskim, Leśniczym Leśnictwa
Gronowo . .

ścieżka
historyczno przyrodnicza GRODNO

tel 056 684 21 14, 664 153 965

Na zdj. Podczas otwarcia ścieżki, przecięcia wstęgi z obecnych
gości dokonał także dr Jacek Gackowski z UMK w Toruniu, który jest
współautorem opracowanego folderu w jego części historycznej przystanki
9-11 dot. dziejów półwyspu grodzieńskiego.

K.O.

„Czego Jaś się nie nauczy…

……tego Jan nie będzie umiał”. Wielkie uznanie dla organizatorów
Festiwalu Pieśni Patriotycznej, który w tym roku odbył się w Zamku
Bierzgłowskim już po raz piąty i osiągnął rangę wydarzenia
wojewódzkiego. Znane i mniej popularne pieśni patriotyczne śpiewały
dzieci i ich starsi koledzy z gimnazjów. Warto było z nimi być, by w pełni
poczuć się Polakiem. Bardzo miło, że wśród wykonawców byli goście z
Gminy Chełmża. Wystąpili uczniowie ze SP w Grzywnie, ze SP w
Kończewicach i z placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z Głuchowa. Ci
ostatni w najstarszej grupie wiekowej okazali się niekwestionowanymi
zwycięzcami. Pierwszą nagrodę zespół, pod kierunkiem pana Jacka
Błaszczyka, wyśpiewał interpretacją wierszy Baczyńskiego.
Wyróżnienie przypadło dzieciom z Grzywny, które przygotowała pani
Grzęda. Laureatką najmłodszej grupy była Joasia Majewska, uczennica
klasy I z Kończewic. Joasia otrzymała drugą nagrodę oraz Nagrodę
Specjalną Marszałka Województwa. Do festiwalu przygotowały Joasię
jej mama Iwona Majewska i pani K. Ziółkowska.

Ewa Czarnecka
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Szkolenie „Wprowadzenie do projektu”

Kontynuacją spotkania informacyjnego dla organizacji
pozarządowych w dniu 13 listopada br. było szkolenie
poprowadzone aktywną metodami pracy w grupach i
dyskusją pn. ”Wprowadzenie do projektu”. Organizatorem
szkolenia była Fundacja Ziemia Gotyku. Szkolenie
poprowadziła trenerka z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka
Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w Toruniu.

Celem tego czterogodzinnego spotkania było zwiększenie wiedzy
uczestników w zakresie konstruowania projektu, jego analizy oraz celów.
Uczono się jak między innymi poprawnie przygotować harmonogram
projektu, czyli jak planować działania w czasie, jak sporządzić prawidłowo
budżet projektu. Na podstawie pytań Kto? Dla Kogo? Z kim? Co? Dlaczego ?
Gdzie ? Próbowano określać indywidualne potrzeby projektu i sposób, w jaki
wiążą się one ze sobą przy określaniu sensu i potrzeby projektu dla
określonego środowiska odbiorców.

Propozycja tematu szkolenia spotkała się ze zainteresowaniem ze
strony organizacji pozarządowych, szkół i instytucji kultury z gminy. W sumie
udział w szkoleniu wzięło 26 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali
zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Projekty mają jasno określone cele i zadania osiągnięcia jasno
określonych rezultatów. Ich celem jest rozwiązanie „Problemu”, a to
sprawia, że konieczna jest wcześniejsza analiza potrzeb. Projekt zawiera
propozycje jednego lub większej liczby rozwiązań i przez to służy trwałym
zmianom społecznym.

Ich cele muszą być możliwe do osiągnięcia, a to oznacza
konieczność wzięcia pod uwagę zarówno potrzeb, jak również
możliwych do wykorzystania zasobów: ludzkich i finansowych.

Mają początek i koniec oraz są realizowane w określonym miejscu i
kontekście.

Wymagają umiejętności planowania i wdrożenia oraz wiążą się z
zaangażowaniem różnych partnerów.

Są produktem wspólnych działań. Są prowadzone przez zespoły,
angażują różnych partnerów i są tworzone dla potrzeb innych.

Wszystkie projekty wypływają z nowych pomysłów. Są one adekwatna
odpowiedzią na potrzebę ( problem) w danym kontekście. Są
innowacyjne.

Każdy projekt jest inny i nowatorski, projekty zawsze wiążą się z dozą
niepewności i ryzyka.

Projekty są planowane i przekładane na cele, które muszą być mierzalne i
możliwe do oceny.

Mają wyraźne, możliwe do identyfikacji fazy.

K. Orłowska

Kilka wskazówek, na temat pisania dobrych projektów
Projekty mają cel

Projekty są realistyczne

Projekty są ograniczone w czasie i przestrzeni

Projekty są złożone

Projekty są wspólne

Projekty są unikatowe

Projekty są przygodą

Projekty są oceniane

Projekty są podzielone na fazy

Forum Programowe Ziemi Gotyku

Wspomnę, że Forum Programowe działa w Fundacji
jako ciało doradcze utworzone w celu podniesienia
skuteczności i optymalizacji działalności, a w swoich

działaniach wspiera realizację celów statutowych Fundacji. Forum tworzą
podmioty sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Pracami Forum
Programowego kieruje Przewodniczący, którego wybierają wszyscy
członkowie.

Forum Programowe podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
W bieżącym roku nastąpiła zmiana statutu Fundacji, nadając nowe
kompetencje Forum Partnerów LGD. Odtąd Forum ma wpływ na powołanie
członków nowego organu kontroli Komisji Rewizyjnej oraz składu Rady
Fundacji.

W związku ze wspomnianymi zmianami statutowymi, delegaci
podmiotów uczestniczących w Forum w Papowie Biskupim dokonali wyboru
członków Komisji Rewizyjnej i części składu Rady Fundacji. Obecny
12-osobowy skład Rady Fundacji uzupełniły kandydatury osób: Katarzyna
Orłowska ( Gmina Chełmża), Elżbieta Żeglarska ( Gmina Łubianka), Robert
Kożuchowski ( Gmina Łysomice), Andrzej Modliborski ( Gmina Papowo
Biskupie). Z kolei obecnego grona partnerów wybrano następujący skład
Komisji Rewizyjnej: Danuta Zdrojewska ( Gmina Chełmża), Adam Kozłowski
(Gmina Łysomice), Krzysztof Sołtysiak ( Gmina Łubianka) i Rafał Jeziorny
(Papowo Biskupie). Członkowie Rady i Komisji Rewizyjnej zostali wybrani z
grona Partnerów według zasad określonych w statucie.

Zmiany statutowe dla Fundacji spowodowane zostały
przygotowaniami LGD do konkursu na wybór lokalnych grup działania z
województwa kujawsko-pomorskiego do wdrażania (oś 4
PROW na lata 2007-13). Poza zmianami statutowymi konieczne jest
organizacyjne i formalne przygotowanie LGD do konkursu na wybór lokalnych
grup działania w województwie kujawsko-pomorskim, które następnie będą
wdrażały tzw.

.
Obecnie trwają prace końcowe nad opracowaniem dokumentu strategii, który
zostanie przedstawiony do społecznych konsultacji Partnerów Fundacji i
złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu do 15 stycznia 2009 roku na
konkurs dla LGD.

W listopadzie odbyło się Forum Programowe
Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku. Forum
przewodniczył Wójt Jacek Czarnecki.

Podejścia Leader

lokalne strategie rozwoju w latach 2009-2015 m.in. poprzez
dotacje dla przedsiębiorców, rolników, jednostek samorządu
terytorialnego oraz organizacji społecznych i osób fizycznych

K. Orłowska

NIDA warto brać przykład

. Fundacja
NIDA funkcjonuje od 1994 roku i realizuje wiele ważnych inicjatyw społeczno-
gospodarczych, o których będzie mowa podczas spotkania. Fundacja NIDA
ma spore doświadczenie w takich obszarach działalności jak: wspieranie
rozwoju małej przedsiębiorczości prywatnej, tworzenie warunków dla rozwoju
turystyki, wspieranie wszelkich inicjatyw gospodarczych na rzecz
zmniejszenia bezrobocia i rozwoju gospodarczego, udzielanie poręczeń,
kredytów bankowych i pożyczek, prowadzenie doradztwa ekonomicznego,
działalności szkoleniowej, promocyjnej, pomoc samorządom lokalnym w
działaniach służących rozwojowi lokalnemu, organizowanie i obsługa
kontaktów zagranicznych władz samorządowych i przedsiębiorców.
Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostaną między innymi sołtysi i radni z
obszaru LGD Ziemia Gotyku zaangażowani wcześniej we wspomniany
projekt.

W dniu 13 stycznia 2009 r odbędzie się kolejne
szkolenie dla sołtysów w ramach projektu norweskiego
realizowanego przez Fundację ZG. Szkolenie poprowadzi

Krzysztof Margol - Prezes Zarządu Nidzickiej Fundacji Rozwoju

K.O.
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DEBATA OGÓLNOPOLSKA
13 stycznia 2009r.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA GOTYKU
FORUM AKTYWIZACJI OBSZARÓW

WIEJSKICH

Debata odbędzie się w dniu 13 stycznia 2009r.

jako członek
została zaproszona do współorganizacji ogólnopolskiej

debaty dotyczącej rozwoju wsi w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej UE.
Spotkanie ma na celu

zwiększenie udziału społeczności wiejskich w debacie na temat
przyszłości wsi oraz zwiększenie świadomości mieszkańców wsi na
temat wyzwań stojących przed polityką zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich.

Organizatorzy licza na udział w debacie przedstawicieli lokalnych
organizacji oraz innych podmiotów zainteresowanych rozwojem wsi
(urzędów marszałkowskich, samorządu, ośrodków doradztwa
rolniczego, szkół wiejskich) gotowych do zabrania głosu w sprawie
polityki wiejskiej z województwa kujawsko-pomorskiego oraz
województw sąsiednich: pomorskiego, zachodniopomorskiego,
wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i łódzkiego.
Przygotowaniem merytorycznym debaty (zakres tematyczny spotkania,
program spotkania, moderatorzy, materiały na spotkanie) zajmie się
FAOW. Za organizację debaty odpowiadać będzie Fundacja Ziemia
Gotyku. Spotkanie zorganizowane będzie przy wsparciu środków
Funduszu Partnerstwa i Fundacji Wspomagania Wsi.
Fundacja LGD „Ziemia Gotyku” zaprasza Partnerów Lokalnej Grupy
Działania Ziemia Gotyku do aktywnego włączenia się w organizację tego
ciekawego przedsięwzięcia.

K.Orłowska

Spotkanie organizacji

W dniu 13 listopada br. w UG Chełmża miało miejsce spotkanie
informacyjne, w którym udział wzięli przedstawiciele organizacji
pozarządowych z obszaru gminy. Tematem spotkania było omówienie
projektu Programu współpracy Gminy Chełmża z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2009. Poza tym, uczestnikom spotkania
przekazano informacje istotne dla ich działalności w przyszłym roku.

Przypomniano o roli LGD Ziemia Gotyku działającej na
zasadzie partnerstwa lokalnego i na rzecz rozwoju lokalnego gmin
Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie. Organizacje mogą
ustanowić partnerstwo z LGD, wcześniej zapoznając się z działalnością
LGD Ziemia Gotyku poprzez złożenie specjalnej deklaracji ustanowienia
partnerstwa z wymaganymi dokumentami. Obecnie trwa proces
odnawiania lub nawiązywania takich partnerstw. Druk wspomnianej
deklaracji można pobrać i złożyć w UG Chełmża, pok. nr 16.
Ustanowienie formalnego partnerstwa z Fundacją Ziemia Gotyku
przyczyni się do zacieśnienia współpracy oraz wspólnego aplikowania o
środki na działania społeczne w najbliższych latach 2009-2015.
Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.ziemiagotyku.com

Poza tym obecna na spotkaniu Prezes Stowarzyszenia Homo
homini pani Stanisława Stasieczek próbowała przekonać obecne Koła
Gospodyń Wiejskich do powołania i sformalizowania jednej organizacji
KGW, która reprezentowałaby interes wszystkich KGW z gminy i byłaby
organizacją mającą formę prawną, a co za tym idzie organizacją z
możliwościami aplikowania o środki na realizację projektów.

K.O.

Zajęcia w „Dziupli”

Spotkania odbywały się w od
wtorku do soboty i obejmowały zajęcia plastyczne, czytelnicze, muzyczne,
integrujące grupę, kulinarne i wiele innych. Miały one na celu wszechstronny
rozwój wychowanków, przygotowanie ich do rozwiązywania rozmaitych
problemów życiowych, ćwiczenie asertywności, przygotowanie do życia w
rodzinie, edukację prozdrowotną, przeciwdziałanie patologiom
(alkoholizmowi, narkomanii, agresji, nikotynizmowi). Zajęcia prowadzą
pedagodzy, posiadający kierunkowe przygotowanie zawodowe.
W ramach przyznanych środków z Urzędu Marszałkowskiego udało się
zakupić nagrody z okazji ,,Dnia dziecka”, gry edukacyjne i logistyczne
zarówno dla młodszych dzieci jak i dla starszej grupy wiekowej. Na potrzeby
świetlicy zatrudnienie w ramach dotacji znalazł opiekuna świetlicy oraz
pedagog. Ponadto dzieci wzięły udział w jednodniowej wycieczce.

Jak podkreślają pedagodzy, praca w świetlicy opierała się na
zaufaniu i szacunku. Podopieczni świetlicy mięli wyznaczone granice i normy
zachowań w postaci: nie używania wulgarnych słów, jeden mówi reszta
słucha, każdy jest równy nie ma lepszych i gorszych. O efektywności
profilaktyczno wychowawczej placówki może świadczyć postęp w zakresie
przestrzegania podstawowych zasad higieny osobistej, kultury zachowania,
integracji pracy w grupie oraz kulturalnego komunikowania się rówieśników z
osobami dorosłymi.
W ramach profilaktyki (zapobiegania narkomanii i uzależnieniom)
realizowany był program pt ,,UZALEŻNIENIOM NIE”. W ramach tego
programu młodzież obejrzała film edukacyjny pt. ,,Bezpieczne dziecko”.
Każdy miał możliwość przedstawienia i wypowiedzenia się na temat używek.
Program opierał się na pracy grupowej i indywidualnej. Ćwiczenia miały na
celu ukazanie nieprzyjemnych i i ,,przyjemnych” stron używania środków,
konsekwencji ich brania oraz wprowadzenie w skutki uzależnienia, w
szczególności: jak łatwo można uzależnić się. Ponadto grupa poznawała
przyczyny, dla których sięga się po narkotyki jak i powody dla których się tego
nie robi. W czasie zajęć powstawały rysunki grupowe i plakaty z hasłami
wypracowanymi przez grupę niezbędne do zrozumienia omawianego
problemu.

Stowarzyszenie ,,Homo Homini” ma nadzieję, że uda się
pozyskać środki w przyszłym roku na realizację podobnego projektu,
ponieważ istnieją w gminie potrzeby na realizację takich przedsięwzięć.

Na terenie naszej gminy w miejscowości
Kończewice od 15 maja br. do 15 listopada br.
f u n k c j o n o w a ł a ś w i e t l i c a
socjoterapeutyczna. Uczęszczała do niej

grupa ok. 30 dzieci z Kończewic i okolic wsi.

A.Bykowska
Koordynator projektu

Jest grant dla bębnistów!

Rozstrzygnięty został konkurs regionalny
programu „Równać szanse”, do którego swój projekt
przygotowała młodzież współpracująca z Fundacją Ziemia

Gotyku LGD.
W rezultacie tejże współpracy powstał projekt „Bębnowy zawrót głowy”.
Pomysł stworzenia sekcji bębnistów zrodził się po powrocie z wyjazdu
zorganizowanego przez Fundację do wsi tematycznych Polski północnej
(wyjazd odbył się w ramach projektu finansowanego z Mechanizmu
Norweskiego). Konkurencja w pozyskaniu grantu była ogromna, ale
udało się i do dyspozycji młodzieży jest 7 000zł na utworzenie sekcji
bębnistów. Trud przygotowania wniosku wzięła na siebie grupa z Gminy
Łubianka, ale udział w projekcie jest otwarty dla wszystkich chętnych.
Dlatego serdecznie zapraszamy również młodzież z Gminy Chełmża do
aktywnego uczestniczenia tym ciekawym przedsięwzięciu. Informacje
szczegółowe o projekcie dostępne są w biurze Fundacji i na stronie
www.ziemiagotyku.pl

Ewa Czarnecka

Nasza Polska - nasza ojczyzna

Dnia 7 listopada odbyła się akademia z okazji obchodów
Dnia Niepodległości Polski. Akademia została przygotowana przez
członków koła polonistycznego, którzy przybliżyli zebranym historię
utraty niepodległości, a także długą drogę Polski do jej odzyskania.
Kolaż muzyczno - słowny przypominał najbardziej zasłużone
postaci, które przyczyniły się do tego, że Polska powróciła po latach
niewoli na mapę Europy oraz patriotyczne utwory zagrzewające
rodaków do walki o wolność Kraju nad Wisłą.

M.Griner
SP Sławkowo
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Delegacja mieszkańców z Gminy Chełmża wspólnie z Wójtem
Jackiem Czarneckim zaproszona została przez władze miasta i gminy
Pelplin do udziału we wspólnych uroczystościach obchodów. Dzień
ten, to jedno z ważniejszych świąt obchodzonych przez Polaków w kraju i
zagranicą dla uczczenia powstania suwerennego ośrodka władzy odrodzonej
Polski. Liczny udział mieszkańców Pelplina w obchodach 90. rocznicy

dzyskania Niepodległości Polski i delegacji z Gminy Chełmża jest tego
doskonałym wyrazem.

Uroczystości rozpoczęły się na cmentarzu parafialnym. Tam miało
miejsce złożenie wiązanek kwiatów na grobie pierwszego Wojewody
Pomorskiego Stefana Łaszewskiego przez oficjalne delegacje Gminy
Chełmża i Pelplina miejsca na mapie Polski : Pelplin i Brąchnówko łączy
historyczna postać Łaszewski urodził się w Brąchnówku, w patriotycznej
rodzinie Juliana właściciela Brąchnówka i Emilii z domu Prądzyńskiej.
Bazylice Katedralnej odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny. Po
Mszy św. uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik na Placu
Wolności przy akompaniamencie pelplińskiej orkiestry dętej. Przy pomniku
przybyłe poczty sztandarowe delegacje złożyły kwiaty.
Kolejna część uroczystości miała miejsce w sali kominkowej przy Kościele
Bożego Ciała gdzie uczestnikom spotkania zaprezentowane zostało
okolicznościowe przedstawienie zatytułowane "Do Niepodległej"
przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Pelplinie. Poza tym,
delegacja z Gminy zaproszona została do zwiedzenia samej Bazyliki
Katedralnej i Muzeum Diecezjalnego .

yjątkowym miejscem, które odwiedzili uczestnicy wyjazdu była Góra Jana
Pawła II. Dokładnie miejsce, gdzie 6 czerwca 1999 r. apież Jan Paweł II
celebrował szę świętą. Górę ozdabia dzisiaj pamiątkowy, podświetlany
krzyż, droga krzyżowa oraz pomnik

Na zdj. Mieszkańcy Gminy Chełmża, członkowie Stowarzyszenia Budowy Kopca
„Ziemia Polaków” przy grobie Stefana Łaszewskiego pierwszego Wojewody
Pomorskiego w Pelplinie.

K.Orłowska

Staropolskim obyczajem…

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

serdecznie zaprasza do udziału w

przedświątecznych spotkaniach pt.

Podczas spotkań uczestnicy

będą mogli zapoznać się ze sztuką wykonywania

ludowych i stylowych ozdób choinkowych m.in. ze słomy i nie

tylko, a także poznać historię choinki tzw. podłaźniczki.
Uczestnicy zapoznają się z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia
przy zapachu świątecznych pierników i dźwiękach staropolskich

kolęd.
Niech ten wspólnie spędzony czas i blask naszych serc

poprowadzi nas do światła wigilijnej gwiazdy.
Warsztaty organizowane są w grupach 10 -20 osobowych w
„Pracowni rękodzieła ludowego i artystycznego MALWA w

Zelgnie”.
Istnieje możliwość zorganizowania spotkania

w świetlicy wiejskiej lub w szkole.
Terminy do uzgodnienia.

Informacje i zgłoszenia pod numerem tel. 056 637 71 29.
Zapraszamy do udziału szkoły, KGW i wszystkich

zainteresowanych tradycjami Świąt Bożego Narodzenia.

„W blasku

wigilijnej gwiazdy”.

Bal w Starym Lesie

Po raz kolejny najmłodsi uczniowie Szkoły w Grzywnie mieli okazję
pochwalić się swoimi aktorskimi zdolnościami. Tym razem dzieci z

, oddziału i wraz ze swoimi
wychowawczyniami, zaprosiły na przedstawienie pt.

z cyklu . Leśna Wróżka zaśpiewała o leniwych
grzybkach, które zamiast stać przy dróżkach wolą siedzieć na
poduszkach. Na scenie pojawiły się czubajki, surojadki, modraszki i
opieńki, ale tylko dzielne muchomory wojowały z muchami, które bardzo
dokuczały Królowi Borowikowi.

Po inscenizacji zaproszeni goście, (którzy ku naszej wielkiej
radości przybyli licznie) zostali zaproszeni do obejrzenia galerii prac dzieci

oraz na kiermasz ich twórczości.

Pragniemy podziękować szanownym gościom za tak liczne
przybycie na przedstawienie oraz za nadzwyczajną hojność przy zakupie
prac dzieci na naszym mini-kiermaszu.

Ośrodka Przedszkolnego „Zerowego” Klasy 1
„Bal w Stary Lesie”

Cztery Pory Roku

Jesienne inspiracje

Katarzyna Daniszewska (Ośrodek Przedszkolny),
Anna Kordowska (oddział „O”), Anna Klimas (Klasa 1).

Edukacja i kultura

W wiosce świętego Mikołaja

Uczniowie klas 0-III z okazji zbliżających się Mikołajek mieli okazję
wybrać się do która znajduje się w Kołacinku
niedaleko od Łodzi. Czekało tam na nich wiele atrakcji - odwiedzili dom św.
Mikołaja, poszukiwali magicznej gwiazdki, zwiedzili stajnię reniferów, wysłali
gwiazdkę do nieba, widzieli młyn do mielenia złych uczynków dzieci. Poza tym
spacerowali po bajkowej ścieżce poznając wiele bajkowych postaci znanych z
książek, filmów i bajek. A to nie wszystko. Uczniowie mogli też zobaczyć żywą
szopkę bożonarodzeniową oraz obejrzeć w "Kinie pod dzwoneczkami" filmy o
tematyce świątecznej. Czekały ich także warsztaty plastyczne, gry i zabawy
przybliżające postaci z bajek.
Cały dzień minął uczestnikom wyprawy szybko a to dzięki wielu atrakcjom,
które były im dostępne. Jednak najważniejszą z nich był sam święty
Mikołaj, którego postać czuwała nad dobrą zabawą i atmosferą.

Krainy Świętego Mikołaja,

M.Griner
SP Sławkowo
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„Dziecięcy Raj”, „Puchatek”,
„Biedroneczka”, „Małe Smyki”…..

To tylko niektóre propozycje nazw dla
gminnego niepublicznego przedszkola w
Chełmży, które wpłynęły na ogłoszony wcześniej
konkurs. Konkurs miał na celu znalezienie nazwy,
charakterystycznej i łatwo identyfikowalnej,
stanowiącej wyróżnik dla przedszkola niepublicznego
Gminy Chełmża. Poszukiwania tej nazwy w wyniku
konkursu spowodowały, że tych propozycji jest sporo.

Przypomnijmy, że przedszkole swoją
działalność rozpoczęło z dniem 1 września br.
Siedziba jego mieści się w Chełmży, przy ul.
Paderewskiego 11.
Pozostałe ciekawe propozycje nazw, które będą konkurować, o miano

nazwy, która ostatecznie zawiśnie na budynku przedszkola to: „Tęczowa
kraina”; „Bajkowa kraina”, „Uśmiechnięte buźki”; „Wesołe krasnoludki”;
„Biedroneczki”; „Radosne maluchy”; „Stokrotki”; „Zaczarowany świat”,
„Wiejska Radość”; „Złoty Kłos”; „Pomocna Dłoń”; „ Ze wsi i miasta
przedszkolaki chcą należeć do jednej paki”, „Przyjaźń”, Nasze
przedszkole”, „Bambino”; „U Misia Puchatka”; „Miś”, „Trampolinka”,
„Przedszkole pod muchomorkiem”; „Kangurek”, „Tęcza”, „Kolorki”, „Mała
Akademia”.

W grudniowej gazecie ogłoszone zostaną wyniki konkursu.
Wcześniej Komisja konkursowa zastanowi się i zdecyduje, która nazwa
na stałe będzie towarzyszyła gminnemu niepublicznemu przedszkolu.

Nagrodę dla uczestnika konkursu za najbardziej pomysłową i
oryginalną nazwę dla przedszkola funduje Rada Gminy Chełmża.

Pragnę także wyjaśnić , że wspomniane przedszkole nie jest
przedszkolem miejsko gminnym, mimo że uczęszczają do niego maluchy
z Miasta Chełmża i Gminy Chełmża. Placówka ta jest gminnym
niepublicznym przedszkolem, którego założycielem jest samorząd Gminy
Chełmża, a organem obecnie prowadzącym i odpowiedzialnym za
edukację i wychowanie maluchów - „Szkoły Toruń,Artur Wojciechowski”.

K.Orłowska

Las woła nas - wycieczka na Barbarkę

W ramach realizacji programu „ Las woła nas jesienią ,
zimą i wiosną” grupa dzieci z Grzywny wraz z wychowawczyniami
uczestniczyła w wycieczce na Barbarkę k/ Torunia. Dzieci brały
czynny udział w zajęciach edukacyjnych, które miały na celu zdobycie
umiejętności rozpoznawania drzew iglastych i liściastych. Uczestnicy
rozpoznawali wybrane drzewa po liściach i owocach. Dostrzegały i
szczegółowo określały barwę jesiennych liści, gromadziły materiał
przyrodniczy, z którego wykonają zielniki. Wyjazd ten był doskonałą
okazją do pokazania dzieciom jak wygląda złota polska jesień. Po
skończonych zajęciach wszyscy biesiadowali przy ognisku piekąc
kiełbaski( oczywiście zachowując należytą ostrożność). Przed
wyjazdem z lasu dzieci skorzystały z miejscowego placu zabaw. W
wycieczce, jako opiekun uczestniczyła również pani M. Talarek.

A. Klimas, A. Kordowska, K. Daniszewska

Gratulacje dla nauczycieli

Podczas uroczystej gali rozdania stypendiów gminnych,
miało miejsce wręczenie nauczycielom ze szkół w gminie nagród
samorządowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Nagrody wręczył Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki życząc
wyróżnionym nauczycielom satysfakcji w pracy z dziećmi i młodzieżą,
efektywnej współpracy, dalszych sukcesów i osiągnięć zawodowych,
zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Tegoroczne nagrody
samorządowe otrzymali:

jest nauczycielem dyplomowanym z 28
- letnim stażem pracy z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach.
Pani Kaźmirek jest nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie.
Jako nauczyciel gimnazjum swoje działania skupia na edukacji
regionalnej, a ich wynikiem są organizowane przez szkołę liczne
konkursy historyczne i udział uczniów w tych konkursach. Należy tutaj
wymienić takie konkursy jak: „Historia i zabytki regionu Gminy Chełmża”
i
„Z architekturą na Ty”.
Jest organizatorką corocznej Gimnazjady Historycznej o tytuł „Omnibusa
historycznego” i licznych wyjazdów edukacyjnych dla młodzieży po
Polsce.

Przy współpracy z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
opracowała i zrealizowała projekt „Przywracamy pamięć o żydowskich
mieszkańcach Miasta i Gminy Chełmża”, którego finałem stało się
odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Chełmży. Pomaga uczniom w
podejmowaniu trudnych decyzji związanych z ich przyszłością.
Opracowała i wdrożyła program dotyczący orientacji i poradnictwa
zawodowego „Kim będę?”. W swojej dotychczasowej pracy nauczyciela
pięciokrotnie otrzymała Nagrodę Dyrektora Szkoły ( lata 2000 - 2005).
Poza tym w szkole pełni funkcję lidera Wewnątrzszkolnego
Doskonalenia Nauczycieli( przeprowadza narady szkoleniowe) i funkcję
Prezesa Szkolnego Ogniska ZNP.

to nauczyciel mianowany z
27-letnim stażem pracy. Jest nauczycielką Szkoły Podstawowej w
Kończewicach. W latach 2003, 2004 i 2006 pani Pawlikowska otrzymała
nagrodę Dyrektora Szkoły. Od wielu lat zajmuje się działaniami na rzecz
rozwoju samorządności uczniów. Jest opiekunem Samorządu
Szkolnego, który pod jej kierunkiem organizuje wiele działań na terenie
szkoły. Są to imprezy i uroczystości szkolne.
Od siedmiu lat pani Pawlikowska prowadzi szkolną akcję Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szkoła brała udział w ogólnopolskim
programie „Ratujemy, uczymy ratować”. Inna akcja promowana przez
panią Pawlikowską to „Góra Grosza” zbiórka pieniędzy na rodzinne
domy dziecka. Od roku 2002 to także współorganizatorka
międzygminnego konkursu literackiego „W świecie baśni” oraz Przeglądu
Teatrzyków Szkolnych. Jej działania wpływają na promocję szkoły w
lokalnym środowisku.

Tegoroczne nagrody samorządowe otrzymali również
dyrektorzy obydwu gimnazjów gminnych:

- Dyrektor Gimnazjum w
Pluskowęsach. To nauczyciel z 15 - letnim stażem pracy pedagogicznej.
Od 2003 roku z tytułem nauczyciela dyplomowanego. Funkcję Dyrektora
Gimnazjum pełni od września 2000 roku do chwili obecnej.

Wcześniej, w 2001 roku otrzymała już nagrodę samorządową
za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą i osiągnięcia w pracy
zawodowej .

- Dyrektor Gimnazjum w Głuchowie.
Jest nauczycielem z 20 - letnim stażem pracy pedagogicznej. Od 2003
roku nauczyciel dyplomowany. Funkcje Dyrektora Gimnazjum pełni od
2000 roku do chwili obecnej.
Dodatkowo od września 1997 roku koordynuje sport szkolny pełniąc tym
samym funkcję Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego. Wcześniej
koordynował także sport gminny.

Nagrodę samorządową otrzymał już w 2001 roku.
Poza tym obydwaj Dyrektorzy pracują na rzecz stowarzyszeń

działających przy obydwu gimnazjach. Pani Hanna Antkowiak pełni
funkcję członka Stowarzyszenia HORYZONT, a pan Rosiński jest
prezesem Stowarzyszenia SOWAw Głuchowie.
Warto nadmienić, że nagrodzeni dyrektorzy swoją pracę na obecnym
stanowisku podjęli w placówkach , które rozpoczęły działalność tuż po
przeprowadzonej reformie oświatowej w gminie w 2000 r. Należało
wówczas dobrać kadrę nauczycielską, przeprowadzić nabór uczniów.
Gimnazja w początkowym okresie funkcjonowały także w zawężonym
obszarze zaplecza dydaktycznego. Dopiero w roku 2006 zakończono
rozbudowę ich obiektów, dostosowanych do współczesnych standardów
nauczania.

Pani Hanka Kaźmirek

Pani Mirosława Pawlikowska

Pani Hanna Antkowiak

Pan Wojciech Rosiński

K.O.
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„Legenda o browińskim herbie”

Dawno, dawno temu, kiedy nie było
samochodów, telefonów i rowerów, a o komputerach
już nie wspomnę, kiedy przyroda była dzika i
nieokiełznana, koryto rzeki Fryby było wypełnione aż
po brzegi.

Przepiękne pagórki porośnięte roślinnością
przyciągały różne gatunki zwierząt, dlatego też
okoliczni osadnicy chętnie polowali i łowili ryby. To miejsce szczególnie
upodobał sobie syn właścicieli okolicznego dworu. Młody szlachcic,
który miał na imię Marcin, bardzo lubił to piękne miejsce. Łowiąc ryby
często słyszał tęskne westchnienia dobiegające z głębi rzeczki. Bardzo
był ciekaw, co to może być. Z czasem westchnienia przerodziły się w
piękny, ale bardzo smutny kobiecy śpiew.

Pewnego razu Marcin przyszedł nad rzekę z małym Bolkiem
swym siostrzeńcem. Ciekaw był, czy chłopiec również słyszy te wodne
śpiewy. Bolek uważnie się wsłuchiwał, ale nic nie słyszał. Coraz bardziej
pochylał się nad taflą wody, aż się poślizgnął i wpadł do rzeczki. Silny
nurt porwał go niczym małą lalkę.

„Ratunku!” wołał rozpaczliwie Bolek, ale Marcin nie umiał
pływać i chociaż bardzo chciał, nie potrafił pomóc chłopcu. Lecz nagle z
wody wyłoniła się kobieca postać. Blada, rudowłosa dziewczyna była
bardzo piękna i smutna zarazem. Chwyciła Bolka i oddała Marcinowi:
- Dziękuję powiedział szlachcic ze łzami w oczach.
Piękna postać tylko jęknęła żałośnie i zniknęła w wodzie.

Od tej pory Marcin codziennie przychodził nad rzekę i z
utęsknieniem wypatrywał pięknej pani. Ona jednak się nie pojawiła.

Pewnego razu Marcin zamyślony siedział pod jarzębiną i
wpatrywał się w wodę. Na drzewie siedziały dwa kruki. Nagle chłopak
spostrzegł, że ptaki mówią ludzkim głosem. Zaczął się więc wsłuchiwać
w ich rozmowy:
- TaAnna coraz częściej się wynurza -zaczął pierwszy z nich.
- Tak, ten chłopiec podobno słyszał jej śpiew.
- Zauważyłem jak wrzuciła ten pierścień, był złoty i z diamentem.
- A ja widziałem jak zły książę z zamku krzyżackiego rzucił na nią klątwę i
od tej pory biedna dziewczyna za dom ma tę rzeczkę...
- Przyjaciele-przerwał im nagle Marcin-pomóżcie mi. Dam wam to,
czego zechcecie. Byle bym mógł ujrzeć znówAnnę.
- Dobrze, w takim razie chcemy tylko, abyś przyniósł nam dwa worki
zboża. W każdym worku ma być jedno złote ziarenko-odpowiedziały na
to kruki.

Marcin zrobił tak, jak życzyły sobie kruki. Przyniósł nad rzeczkę
dwa wory pełne zboża, a w każdym będzie ukryte jedno złote ziarenko.
Kruki poprosiły go, by znalazł te złote ziarenka, a w nagrodę zobaczy
Annę.

Młody szlachcic wziął się szybko do pracy, a nie było to łatwe
zadanie. Wszystkie ziarenka miały piękny, złoty kolor. Długo Marcin
szukał i szukał, aż zza chmur wyszło piękne słońce i dwa ziarenka
zalśniły swoim blaskiem.

Gdy kruki dostały to co chciały, zerwał się wiatr, woda wyrzuciła
na brzeg diamentowy pierścień. Jeden z kruków chwycił pierścień i
pofrunął daleko przed siebie. Nagle jeden z myśliwych polujących w
pobliżu strzelił do niego z łuku i skaleczył mu skrzydło. Kruk runął na
ziemię. Z pomocą przyszedł jego ptasi przyjaciel, który chwycił w swój
dzióbek pierścień i doleciał do miejsca, gdzie uwięziona byłaAnna.

Gdy dziewczyna wynurzyła się z wody, kruk rzucił jej pierścień
w dłoń. W tej chwili złe zaklęcie straciło swoją moc, a Anna wyszła na
brzeg. Rudowłosa piękność najpierw pobiegła do zranionego kruka i
jednym dotknięciem go uleczyła. Myśliwy zaś, który był sprawcą
nieszczęścia ptaka, zaczął się jąkać i tak mu zostało do końca życia.

Zły książę, kiedy dowiedział się, że jego czar przestał działać,
bardzo się wściekł. Nie mógł znieść myśli, że zwykła dziewczyna, która
nie chciała zostać jego żoną, teraz znów jest wolna. Popatrzył nagle w
stronę rzeki, a stamtąd leciały dwa czarne kruki. Jeden z nich trzymał w
dziobie pierścień, a drugi dwa złote ziarenka. Książe cieszył się ,że
będzie znów najbogatszym w okolicy, odebrał swój pierścień, ale gdy go
dotknął pierścień zamienił się w kamień . Wziął też dwa złote ziarenka do
ręki, które tak zalśniły, że oślepiły go swym blaskiem. Niewidomy i
bardzo zły książę rzucił ziarna przed siebie. Te z kolei trafiły w jego wielki
zamek, zmieniając go w starą lepiankę. Odtąd ślepy i biedny tułał się jak
żebrak po okolicy.

Marcin i Anna pobrali się, zamieszkali nad rzeką Frybą, w
miejscowości, która dziś nazywa się Browina. Żyli oni długo i
szczęśliwie, a w herbie Browiny widnieją po dziś dzień dwa czarne kruki
z pierścieniami w dziobach.

Dominika Murawska- Mała Szkoła w Brąchnówku

WYPADEK- TO NIE PRZYPADEK

Akcja ta dała możliwość
wyrażenia uczniom własnych poglądów i odczuć na temat bezpieczeństwa
ruchu drogowego i wypadków drogowych. Młodzież podjęła aktywną
dyskusję odwołując się do własnych przeżyć i doświadczeń. Uczniowie nie
tylko utrwalili wiadomości poznane na zajęć z wychowania
komunikacyjnego, ale również mogli porozmawiać z osobami, które w swojej
codziennej pracy spotykają się z wypadkami na drogach oraz ich ofiarami.
Gośćmi gimnazjalistów byli przedstawiciele straży pożarnej z Jednostki
Ratowniczo- Gaśniczej w Chełmży, którzy przybliżyli uczniom elementy
pierwszej pomocy tak niezbędnej w początkowych minutach po wypadku
oraz policjanci z Komisariatu Policji w Chełmży, którzy omówili przyczyny
powstawania wypadków, a także sposoby zapobiegania im. Uczniowie dzielili
się swoimi pomysłami dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa na polskich
drogach, a szczególności w swoich miejscowościach oraz w pobliżu szkoły.
Młodzież otrzymała ulotki informacyjne, opracowane przez swoich kolegów,
mówiące, jak bezpiecznie poruszać się po drogach. Na zakończenie zostały
rozdane elementy odblaskowe, które poprawią widoczność uczestników
ruchu drogowego.

Uczniowie klas I Gimnazjum w Pluskowęsach brali udział w
ogólnopolskiej akcji „Wypadki na drogach- porozmawiajmy”, która
odbywała się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Krajowej
Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Tomek demonstruje na Arku, w jaki sposób można sprawdzić, czy
poszkodowany jest przytomny.

Koordynator akcji Beata Niedziałkowska

Legendy, które warto poznać

Prace, które zostały zgłoszone na konkurs, po
części nawiązują do legend mniej lub bardziej znanych, ale i pojawiły się
legendy zupełnie nieznane, które warto, abyśmy jako mieszkańcy gminy
poznali. Zostaną one opublikowane w kolejnych numerach Kurendy.

Jak wynika z nadesłanych prac konkursowych, najbardziej
popularną i znaną legendą w gminie jest legenda o Bł. Jucie. Na konkurs
wpłynęło dziewięć prac literackich. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z
treścią i wartością literacką prac konkursowych, zdecydowała się nagrodzić w
poszczególnych kategoriach wiekowych następujących uczestników :
kategoria kl. II III :
„Legenda o browińskim herbie”,
kategoria kl. IV-VI

: „Legenda o powstaniu nazwy Jeziora
Grodzieńskiego”,
kat. dorośli - „ Zbiór legend, które warto
poznać”.

W konkursie przyznano także wyróżnienie dla pracy literackiej pani
, za opisaną legendę o cudownym obrazie Matki

Boskiej Łaskawej Nawrzańskiej z Dzieciątkiem.
Redakcja Kurendy gratuluje wymienionym laureatom i dziękuje

wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, dzięki którym udało się
zgromadzić ciekawy zbiór legend, który być może zainspiruje kolejne osoby
do poszukiwań kolejnych podań dotyczących odległych dziejów naszej „Małej
Ojczyzny”.

Nagrody w konkursie ufundowane zostały przez samorząd gminny,
a laureaci konkursu o terminie odbioru nagród zostaną osobiście
poinformowani.
Zgodnie z wcześniejsza zapowiedzią w regulaminie konkursowym, w
bieżącym numerze gazety publikujemy pierwszą z nagrodzonych prac.

Trud wyszukania ciekawych legend związanych z historią
obszaru Gminy Chełmża zadali sobie uczestnicy konkursu literackiego
ogłoszonego przez Redakcję Kurendy. Konkurs wzbudził
zainteresowanie wśród mieszkańców gminy, zarówno wśród tych
młodszych jak i starszych.

Alicji Glaszka z Nawry

Dominika Murawska Mała Szkoła w Brąchnówku

Martyna Szymańska Szkoła Podstawowa im. Mikołaja
Kopernika w Sławkowie

Krystyna Wolak zam. Dźwierzno

K. Orłowska
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Sport gminny i szkolny

Mali Mistrzowie

Pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski w Nowym
Targu 4 października br. i drugie miejsce na Mistrzostwach Polski
w Toruniu 11 października br to sukcesy najmłodszych hokeistów
drużyny MKS „SOKOŁY” z Torunia z udziałem Jasia i Adasia
Łapczyńskich z Browiny.
Podczas udziału drużyny w Mistrzostwach w Nowym Targu na
rywalizację drużyn składały się trzy etapy. Najpierw chłopcy jeździli w
slalomie, następnie graLI w mini meczu, a na końcu strzelaLI rzuty
karne. Każda konkurencja była oddzielnie punktowana, tam też drużyna
MKS „SOKOŁY” Toruń pokonała drużyny z Gdańska i Warszawy i bez
problemu weszła do turnieju finałowego w Nowym Targu.
W Nowym Targu „SOKOŁY” rozegrały też mecze z drużynami, które

dostały się do finału. Podopieczni Adama Kiedewicza (mowa o drużynie
Jasia rocznik 2000-2001) pokonali gospodarzy mistrzostw „Skalnych”
Nowy Targ 4:0, karne: 2:1 oraz młodych hokeistów z Jastrzębia 4:1,
karne: 2:2. Drużyna MKS „Sokoły” zdobyła złoty medal Mistrzostw
Polski UKS - rocznik 2000/ 2001. W turnieju uczestniczyli obaj bracia
Jasiu i Antoś. Dla Antka był to pierwszy turniej, grał on na pozycji
obrońcy. Z kolei Jasiu wystąpił w turnieju na pozycji bramkarza. Sprzęt
bramkarski ubrał pierwszy raz dwie godziny przed meczem, poradził
sobie doskonale otrzymując tytuł najlepszego bramkarza Turnieju UKS
najmłodszej grupy wiekowej w Polsce.
W zespole Jasia jest 18 chłopców.

Zdjęcie z Mistrzostw Polski , Jasiu - czwarty od lewej strony.
K.O.

( na podst. nadesłanych inf. do Redakcji).

KRONIKA SPORTU SZKOLNEGO

JESIEŃ, TO POCZĄTEK REALIZACJI SZKOLNEGO
KALENDARZA SPORTOWEGO NA ROK 2008/2009. TRADYCYJNIE
UCZNIOWIE NASZEJ GMINY ROZPOCZĘLI OD BIEGÓW
PRZEŁAJOWYCH. ROZEGRANO JE NA TRASIE PRZYGOTOWANEJ
ZALESIU, A UCZESTNICZYŁY W NICH WSZYSTKIE SZKOŁY Z NASZEJ
GMINY. W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH ZWYCIĘŻALI :
-

I MIEJSCE M. ZIÓŁKOWSKA ZELGNO
II MIEJSCE S. KULIGOWSKA KOŃCZEWICE
III MIEJSCE E.LIGAJ ZELGNO

I MIEJSCE P. ARASZEWSKI KOŃCZEWICE
II MIEJSCE Ł. KLAWIŃSKI KOŃCZEWICE
III MIEJSCE A. KUMOR KOŃCZEWICE

-

I MIEJSCE K.LIGAJ PLUSKOWĘSY
II MIEJSCE R.STRAMEK GŁUCHOWO
III MIEJSCE M. STASIOROWSKA GŁUCHOWO

I MIEJSCE M.POKORSKI PLUSKOWĘSY
II MIEJSCE M. KAJL PLUSKOWĘSY
III MIEJSCE A.ZIELIŃSKI GŁUCHOWO

W ROZEGRANYCH ZAWODACH W UNIHOKEJU WZIĘŁY UDZIAŁ
WSZYSTKIE SZKOŁY NASZEJ GMINY. ZAWODY JAK SIĘ MOŻNA
DOMYŚLEĆ OBFITOWAŁY DUŻĄ ILOŚCIĄ SYTUACJI, W KTÓRYCH NIKT
NIKOMU NIE ZAMIERZAŁ USTĄPIĆ. MISTRZAMI W POSZCZEGÓLNYCH
KATEGORIACH ZOSTALI :

W KATEGORII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIEWCZYNKI ZE SŁAWKOWA
GRAJĄCE W SKŁADZIE : A. SŁUMSKA, M. TRZPIL, P... BANASZAK,
M. SKOCZEK, E. KRÓL, K. KOTKIEWICZ, N. TYSZKIEWICZ, N. SŁUMSKA,
M. SZYMAŃSKA, K. MIESZCZAŃSKA OPIEKUN I.SZYMAŃSKA

W KATEGORI CHŁOPCÓW WYGRAŁ ZESPÓŁ Z ZELGNA, KTÓRY GRAŁ W
SKŁADZIE:
B.ROZWORSKI, P.KŁUSEK, K.JURKIEWICZ, B. SZPRENGLEWSKI,
P.GRUSZKA, K. BOROWICZ, K. KOLASA, B.BĄK OPIEKUN M.ROSIŃSKI

GIMNAZJALISTKI Z PLUSKOWĘS PO ZŁOTO SIEGNĘŁY W SKŁADZIE :
N.BOROWICZ, J.DOMAŃSKA, N.BACZEWSKA, A.DENDERZ, K.TRZPIL,
K.OŚMIAŁOWSKA,A. KRZEMIEŃ,A.ZYGARSKA, P...ANIOŁKOWSKA,
A. PIETRAS,A. WŁODARSKA OPIEKUN M.NOWACKA.

DRUGI KOMPLET ZŁOTYCH MEDALI I PUCHAR ZABRALI : J. CICHOCKI,
T. CICHOCKI, P. LISEWSKI, M.STANULA, M.SAWORSKI,A. ZIELIŃSKI,
S. KURDYNOWSKI, A. GRÓDECKI, KTÓRZY BRONILI BARW GIMNAZJUM
W GŁUCHOWIE -OPIEKUN M. ZAJĄC.

SZKOŁY PODSTAWOWE

SZKOŁY GIMNAZJALNE

BYŁO DUŻO TWARDYCH STARĆ I NIUSTEPLIWEJ WALKI.

DZIEWCZYNKI

CHŁOPCY

DZIEWCZYNY

CHŁOPCY

Od lewej: K.Ligaj, M. Stasiorowska, R.Stramek

CZARODZIEJE CELULOIDOWEJ PIŁECZKI .
W KOLEJNYCH ZAWODACH RYWALIZOWALI MIŁOŚNICY TENISA

STOŁOWEGO O TYTUŁY NALEPSZYCH DRUŻYM . KILKUGODZINNA
RYWALIZACJA ZAKOŃCZYŁA SIĘ SUKCESAMI NASTĘPUJĄCYCH
ZESPOŁÓW.
W KATEGORII „PODSTAWÓWEK” KOMPLET MEDALI ZDOBYŁY
DRUZYNY Z ZELGNA. ZESPÓŁ DZIEWCZĄT REPREZENTOWAŁY
I. DENDERZ ORAZ N. SZULC NATOMIAST CHŁOPCY GRALI W
SKŁADZIE D.PAWŁOWSKI I M.KOTYRA.
PODOBNIE PODWÓŁJNYM SUKCESEM PLUSKOWĘS ZAKOŃCZONO
RYWALIZACJĘ GIMNAZJALISTÓW. ZESPÓŁ DZIEWCZĄT ZAGRAŁ W
SKŁADZIE : NATALIA. BACZEWSKA, N. BOROWICZ A CHŁOPCÓW
M.SZELAG I A. KOWALSKI.

W. Rosinśki
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Serwis informacyjny

Części i akcesoria samochodowe
ROB - CAR

Zapraszamy
Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
Sobota 8:00 - 14:00

Ul. Kard. Wyszyńskiego 20 tel.056 6755377
87-140 Chełmża tel. kom. 603509529

robson102@neostrada.pl

Jarmark Adwentowy
13.12.2008 r,

Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku

zaprasza na kiermasze produktów pochodzących
z gospodarstw ekologicznych, książek, wyrobów

rękodzieła ludowego i artystycznego, pokazy
dekoracji stołu wigilijnego, układania kompozycji

świątecznych, wykonywania ozdób z masy solnej,
przygotowywania potraw wigilijnych.

Wyjazd z Chełmży godz. 8:45. Zbiórka przy Cukrowni, ul.Bydgoska
koszt wyjazdu 3zł/osoba. Zgłoszenia kierować do RZDR w Chełmży.

Planowany powrót około godz. 13:15.

HARMONOGRAM
Zebrań Sprawozdawczych

w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych

Komendant Gminny ZOSP RP
Wiesław Bachan

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

składamy

Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

wyrazy uznania i podziękowania za pracę i
zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej

wśród mieszkańców Gminy Chełmża, za udzielaną pomoc
i wsparcie tym najbardziej potrzebującym.

Życzymy, aby podejmowane przez Państwa inicjatywy,
były źródłem satysfakcji, a zdrowie i wszelka pomyślność

zawsze Państwu dopisywały.

Przewodniczący RG Chełmża Wójt Gminy Chełmża
Janusz Iwański Jacek Czarnecki
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