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Ten wyjątkowy czas
W pierwszą niedzielę Adwentu,
chrześcijanie rozpoczynają nowy rok
l i t u r g i c z n y, w k t ó r y m u p a m i ę t n i a j ą
najważniejsze wydarzenia historii zbawienia.
W tym czasie katolicy na nowo przeżywają
tajemnice życia Jezusa oraz prawd wiary.
Współcześnie Adwent to okres
przygotowania do uroczystości Narodzenia
Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna
Bożego do ludzi. Równocześnie jest czasem, w którym przez
wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku
oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów.
Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i
radosnego oczekiwania.
Zgodnie z nowym kalendarzem okres przygotowania do
Bożego Narodzenia to Adwent. Rozpoczyna się od pierwszych
nieszporów pierwszej niedzieli Adwentu przypadającej między 28
listopada a 3 grudnia. Adwent obejmuje cztery niedziele kończąc
się pierwszymi nieszporami Bożego Narodzenia 24 grudnia.
Ks. Kanonik Z. Koślicki.

Samorządowy serwis informacyjny
Opłatek Sołtysów

Ekwiwalent dla Ochotników

Sołtysi z Gminy Chełmża tym razem spotkali się w Urzędzie
Gminy na wspólnym spotkaniu opłatkowym. Spotkanie to było okazją
do krótkiego podsumowania mijającego 2008 roku w sołectwach, ale i
poruszenia spraw dotyczących roku 2009.
Podsumowanie prawie rocznej pracy dokonał Strażnik Gminny p.
Grzegorz Stramek. Mijający rok, jak określił na spotkaniu pan Wójt Czarnecki
był rokiem eksperymentu funkcjonowania Straży Gminnej w naszej gminie i w
wielkim stopniu odciążeniem chociażby od codziennych interwencji w terenie
innych pracowników. Pan Strażnik dokonując podsumowania, zwrócił uwagę
na sprawy śmieci w gminie, podorywanie dróg gminnych, sprawę psów.
Uczulił sołtysów na zwracanie uwagi na przystanki autobusowe, które ulegają
ciągłym dewastacjom i „straszą” w niektórych miejscowościach. W zakresie
bezpieczeństwa, podkreślił rolę kamizelek odblaskowych, uczulił na
ostrożność na czynnych dzisiaj przejazdach kolejowych. Poza tym przedłożył
zestawienie przyznanych mandatów i upomnień za wykroczenia naruszające
ład i porządek w gminie w 2008 r.
Łukasz Kowalski poinformował wszystkich sołtysów o Akcji Zima i w związku z
tym przyjętym systemie zgłoszeń. Pan Wiesław Kazaniecki Kierownik
Referatu Rolnictwa informował Sołtysów o nowym systemie selektywnej
zbiórki obowiązującym każde gospodarstwo domowe w gminie już od 1
stycznia 2009 roku. Temat śmieci pozostaje tematem, który wywołuje zawsze
wiele dyskusji i obaw mieszkańców, dlatego ważna będzie tutaj pomoc także i
Sołtysów w zorganizowaniu nowego systemu. Innym tematem, który zawsze
poddawany jest dyskusji to sprawa oświetlenia w gminie. W związku z tym,
pani Romualda Jagielska poinformowała o istniejącym systemie oświetlenia i
o ewentualnym zgłaszaniu uwag i awarii lamp.

Rada Gminy Chełmża podjęła uchwałę w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych
straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Uchwała
wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
W podjętej uchwale ustalono ekwiwalent pieniężny dla członków
ochotniczych straży pożarnych w następujących wysokościach: 8 zł za
każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym i 4 zł za każdą godzinę
udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną lub gminę.
Radę Gminy do ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych
straży pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu
upoważniła Ustawa z dnia 25.07.2008 r. o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpożarowej oraz niektórych ustaw / Dz.U. z dnia 10 września 2008 r.)
która weszła w życie 25 września 2008 r.
K.O.

Ostatnie pożegnanie
W miesiącu grudniu z głębokim żalem pożegnaliśmy
zmarłego
śp. Zdzisława Stepnowskiego
Sołtysa Sołectwa Bielczyny

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
Na spotkaniu gościł dr Piotr Birecki, który pisze Monografię Gminy
Chełmża. Sołtysi zapoznali się z zaawansowaniem prac nad tą publikacją.
Przygotowywana publikacja zawierać będzie archeologię gminy, wizytacje i
opisy gminy z XVII i XVIII w, mapy miejscowości, ok. 1000 nazwisk ludzi nawet
już od 1600 roku. Autor monografii skierował do Sołtysów gorącą prośbę o
wyszukanie wśród swoich mieszkańców materiałów i źródeł historycznych
mniej znanych lub wcale, które mogłyby zostać wykorzystane w monografii.
Zachęcał Sołtysów do współtworzenia tej wyjątkowej publikacji.
Koniec roku to także czas podsumowania pracy sołtysów. Od
bieżącego roku Sołtysi za swoją pracę otrzymują zamiast prowizji od
zebranego podatku stałe miesięczne wynagrodzenie. Oceny sołtysów na
podstawie zebranego podatku w stosunku do roku minionego dokonała pani
Skarbnik Marta Rygielska. Najwyższy procent ściągalności podatku rolnego w
roku bieżącym osiągnął p. Franciszek Piróg-Sołtys Grzegorza, tuż za nim p.
Genowefa Nowak-Sołtys Zajączkowa i Sołtys Dziemion- Henryk Kłoda.
Sołtysi zapoznani zostali, na podstawie przygotowanej prezentacji przez
Zastępcę Wójta Kazimierza Bobera, z obecnym stanem zaawansowania
spraw dotyczących węzła autostradowego w Dźwierznie i obwodnicy miasta
Chełmża.
Poza tym spotkanie stało się okazją do podziękowania, które
sołtysom przekazał Wójt Gminy Jacek Czarnecki za pracę w roku 2008. Pan
Wójt szczególną uwagę zwrócił na sprawne zaangażowanie Sołtysów w akcję
zbierania wniosków Susza 2008, dzięki czemu wiele rodzin rolników z końcem
roku mogło otrzymać 1000 zł zasiłku.
Spotkanie zakończył krótki występ artystyczny zespołu CIKUSIE
działającego przy Bibliotekach w Głuchowie i Skąpem przygotowany pod
kierunkiem P.. Moniki Zduńskiej oraz podziękowanie p. Dyrektor CIK-u
Justyny Błaszczyk za tegoroczną współpracę z Sołtysami Gminy w obszarze
aktywizacji świetlic wiejskich.
K.Orłowska

Uchwałą nr XXXI/198/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 7 listopada 2008r.
od dnia 1 stycznia 2009r. będą obowiązywały opłaty za dostarczoną
wodę i za odprowadzone ścieki do kanalizacji na terenie Gminy
Chełmża wg poniższej tabeli:

Niech radosne Święta Bożego Narodzenia
będą szczęśliwe dla każdego Mieszkańca Głuchowa
i przyniosą miłość, radość i nadzieję oraz dużo dobrego
w nadchodzącym Nowym Roku 2009
Maria Kucharzewska
Radna Sołectwa Głuchowo
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Aktywne społecznie i zawodowo
W listopadzie odbyła się konferencja
podsumowująca projekt ”Zacznij od nowa - aktywne
działanie”. Beneficjentom projektu wręczone zostały
specjalne certyfikaty poświadczające zdobyte
kwalifikacje w ramach projektu. Udział w konferencji
wzięły uczestniczki projektu, jego realizatorzy i
zaproszeni goście. Projekt realizowany był przez
okres miesięcy maj - grudzień przez Gminny Ośrodek
P o m o c y S p o ł e c z n e j w C h e ł m ż y, a c e l e m
wspomnianego projektu była aktywizacja kobiet poszukujących pracy, nie
pozostających obecnie w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności
zawodowej.
Projekt współfinansowany był w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Od października br. 12 bezrobotnych kobiet uczestniczyło w
specjalistycznych szkoleniach w zakresie opieki nad osobami starszymi i
niepełnosprawnymi. Beneficjentki wzięły
udział w 30 spotkaniach
warsztatowych, podczas których podniosły swoje kompetencje
i
umiejętności o charakterze zawodowym w kierunku opiekunek osób
starszych i niepełnosprawnych.
Dla uczestniczek projektu, do tej pory zajmujących się tylko i
wyłącznie domem, pozostających bez pracy ze względu chociażby na
opiekę nad dziećmi, ta inicjatywa stała się wyzwaniem i zachętą, aby
„zacząć od nowa poprzez aktywne działanie” . Panie bardzo
zaangażowały się w jego realizację i na nowo poczuły się potrzebne
zawodowo. Niektóre z nich myślą nawet poważnie o podjęciu nauki w
szkole średniej, chcąc tym samym podnieść swoje obecne kwalifikacje
zawodowe. Poza tym grupa się bardzo zżyła i zintegrowała. Panie
wymieniły się wieloma poglądami i doświadczeniami życiowymi.
Panie uczestniczące w realizacji projektu, zdobytą wiedzę
podczas warsztatów uzupełniły dwudniowymi praktykami w Domu
Pomocy Społecznej w Browinie, które pozwoliły im nabyć kolejne
doświadczenie do pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Wszystkim naszym Czytelnikom
życzymy pogodnych
i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wiele szczęścia w nadchodzącym
2009 roku
Redakcja Kurendy

W nowy rok - z nowym
budżetem
Wójt Gminy Chełmża w
ustawowym terminie tj. do 15 listopada
2008 złożył projekt budżetu Gminy do
biura rady i do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Toruniu. Uchwała w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Chełmża na 2009 r podjęta zostanie na
XXXIV Sesji RG Chełmża w dniu
22.12.br. Projekt budżetu dostępny jest
na stronie bip.gminachelmza.pl.
K.O.

Jest taki Dzień,
gdy jesteśmy wszyscy razem.
Dzień piękny, szczęśliwy, spokojny.
W którym Niebo Ziemi, Niebu Ziemia,
Wszyscy wszystkim ślą życzenia…
Wyjątkowych, Radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim czytelnikom bibliotek gminnych i
mieszkańcom Gminy Chełmża składa
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie

Co jeszcze w grudniu…
20.12. - Spotkanie opłatkowe Ochotniczych Straży Pożarnych
świetlica w Grzegorzu
22.12. - XXXIV Sesja Rady Gminy Chełmża ( Sesja Budżetowa)
29.12. - XXXV Sesja Rady Gminy Chełmża ( podsumowująca rok
2008')

Uczestniczki projektu “Zacznij od nowa - aktywne działanie”.
Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
K.O.

Z posiedzenia Rady Społecznej SPOZ w Zelgnie
W dniu 08 grudnia br. odbyło się ostatnie w tym roku
posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Ośrodka Zdrowia w Zelgnie. Spotkanie odbyło się w Urzędzie
Gminy, na którym podsumowano całoroczną pracę Ośrodka zarówno
od strony finansowej, z uwzględnieniem dochodów i wydatków
jednostki, poprzez obsługę pacjentów należących do przychodni, a
skończywszy na dodatkowych akcjach i programach zdrowotnych
adresowanych do mieszkańców Gminy, w których realizację duże
zaangażowanie wkładają Kierownik placówki wraz z pracownikami.
Z zestawienia dochodów i kosztów poniesionych na koniec III kwartału
wynik finansowy stanowi wartość dodatnią. Z całkowitym rozliczeniem
finansowym za 2008r. członkowie Rady będą mogli zapoznać się na
kolejnym posiedzeniu w I kwartale następnego roku. Ponadto
księgowa Ośrodka przedstawiła obecnym projekt planu finansowego
na przyszły rok oraz poinformowała, o zawartych umowach z NFZ-em
na świadczenia medyczne, na podstawie których w 2009r.
przychodnia w Zelgnie będzie mogła świadczyć usługi swoim
pacjentom.
Anna Feeser-Bering

Zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim członkom i ich rodzinom życzy
Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów
Oddziału Rejonowego w Chełmży
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia w
nadchodzącym 2009 roku
Panu Wójtowi Jackowi Czarneckiemu,
Wicewójtowi panu Kazimierzowi Bober,
Radzie Gminy oraz pracownikom UG
życzy
Zarząd Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Chełmży

Na zbliżające się Święta pragnę
złożyć Mieszkańcom Gminy Chełmża
życzenia przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem
pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń
Radny Powiatu Toruńskiego Ziemskiego
Kazimierz Lewandowski
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Rolnictwo i ochrona środowiska
Ważne dla rolników
- System Wzajemnej Zgodności
System Wzajemnej Zgodności
SWZ (ang. crosscompliance) jest instrumentem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i
polega na uzależnieniu płatności bezpośrednich oraz płatności w
ramach działań rolnośrodowiskowych, ONW, zalesianie gruntów
rolnych - od konieczności spełnienia przez rolników określonych w
przepisach norm dotyczących zarządzania w całym gospodarstwie
rolnym.
Na beneficjentach tych płatności spoczywa obowiązek utrzymania
całego gospodarstwa rolnego w dobrym stanie, utrzymania gruntów
rolnych w dobrej kulturze rolnej oraz obowiązek utrzymania powierzchni
trwałych użytków zielonych na odpowiednim niezmienionym poziomie.
W przyszłym roku kontrolerzy będą sprawdzać wymogi w ramach tzw.
Obszaru A, tzn. będą weryfikować czy rolnik przestrzega przepisów
dotyczących:
identyfikacji i rejestracji zwierząt;
?
ochrony dzikiego ptactwa;
?
ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem
?
spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne;
przestrzegania zasad stosowania osadów ściekowych w
?
rolnictwie;
ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi
?
przez azotany pochodzenia rolniczego;
wykonywania zabiegów ochrony roślin i używania innych
?
niebezpiecznych substancji w sposób nie zagrażający
środowisku.
Kolejne kryteria dotyczące zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt,
zgłaszania niektórych chorób zwierząt i zdrowotności roślin wejdą w
życie od 2011 roku. Wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt,
zgodnie z decyzją podjętą na ostatniej radzie ministrów ds. rolnictwa
UE, zaczną obowiązywać od 2013 roku.
„Wymogi wzajemnej zgodności” które wejdą w życie od 1 stycznia
2009 roku będą obowiązywać rolników, ubiegających się o:
płatności bezpośrednie do gruntów rolnych;
?
dopłaty ONW;
?
płatności z tytułu programu rolnośrodowiskowego;
?
płatności z tytułu zalesiania gruntów.
?
Od momentu złożenia wniosku, rolnicy będą zobowiązani do
przestrzegania kryteriów dobrej kultury rolnej, ochrony środowiska oraz
identyfikacji i rejestracji zwierząt w gospodarstwie rolnym przez cały rok
kalendarzowy. Będą również zobowiązani do umożliwienia
przeprowadzenia kontroli na miejscu na terenie gospodarstwa przez
upoważnionych urzędników. ARiMR będzie odpowiedzialna za kontrole
wymogów wzajemnej zgodności w zakresie spełniania przez rolnika
wymagań dobrej kultury rolnej oraz ochrony środowiska naturalnego.
Natomiast za kontrole wzajemnej zgodności w zakresie identyfikacji i
rejestracji zwierząt będzie odpowiedzialna Inspekcja Weterynaryjna.
Od przyszłego roku rolnika, który złożył wniosek w ARiMR o przyznanie
jednej z wymienionych wyżej płatności, może odwiedzić kontroler, aby
sprawdzić czy w gospodarstwie przestrzegane są wymogi wzajemnej
zgodności. Każda stwierdzona niezgodność będzie oceniana pod kątem
dotkliwości, zasięgu, trwałości i ewentualnej powtarzalności.
Kontrolerzy w pierwszej kolejności będą musieli ocenić, czy stwierdzona
niezgodność z wymogami wynika z nieumyślnego działania rolnika
(zaniedbanie), czy też jest umyślnym działaniem.
W przypadku, gdy stwierdzona niezgodność będzie wynikała z
zaniedbań rolnika, obniżka płatności wyniesie 3% całkowitej kwoty
płatności bezpośrednich. Na podstawie raportu z kontroli może być
wydana decyzja o obniżeniu skali potrącenia do 1% lub podwyższeniu
do 5% całkowitej kwoty. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest
odstąpienie od nałożenia sankcji finansowych. Gdy kontrolerzy
stwierdzą powtarzające się niezgodności, nałożona sankcja będzie
trzykrotnie wyższa, ale nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty
płatności bezpośrednich.
W tych przypadkach, gdy kontrolerzy stwierdzą, że rolnik celowo
dopuścił w swoim gospodarstwie do niezgodności z zasadami cross
compliance, nałożona sankcja będzie obniżała kwotę należnej płatności
obszarowej o 20%. W takich przypadkach ARiMR może, na podstawie
oceny zawartej w protokole z czynności kontrolnych, wydać decyzję o
obniżeniu nakładanych sankcji do poziomu 15% płatności lub, w
drastycznych przypadkach, może całkowicie pozbawić rolnika dopłat.
Informacje na temat wzajemnej zgodności można uzyskać w biurach
powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, w ośrodkach doradztwa
rolniczego.
Biuro Prasowe ARiMR

Organizacje pozarządowe
Rozwój wsi poprzez…..
Rozwój wsi poprzez aktywizację, integrację i
pozyskiwanie funduszy zewnętrznych był
tematem szkolenia, którego organizatorem była
Fundacja Ziemia Gotyku. Udział w szkoleniu
wzięli przedstawiciele sołectw z obszaru LGD,
organizacji pozarządowych, instytucji kultury i
szkół.
Prowadzącymi spotkanie byli pani Barbara Bąkowska
prezes Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego
Pasłęka” i Krzysztof Margol - prezes Nidzickiej Fundacji
Rozwoju NIDA, autorzy wielu publikacji nt. rozwoju lokalnego.
Szkolenie spotkało się z szerokim zainteresowaniem uczestników.
“- To, że jest tu Was tak wielu jest dla mnie miłym zaskoczeniem. W
naszym województwie mazurskim na podobne spotkania
przychodzi garstka ludzi” - powiedział Krzystzof Margol. “- Druga
rzecz, która mnie zaskoczyła, to zupełna odmienność poruszanych
problemów. W naszym rejonie zawsze słyszy się jedno: bieda,
bieda, bieda. Wy wszyscy mówicie o integracji” - kontynuował
prowadzący.
Rozwój społeczności lokalnej to
proces służący
rozwiązywaniu problemów lokalnych i stwarzaniu warunków do
zaspokajania potrzeb mieszkańców poprzez zaangażowanie
mieszkańców, instytucji i wszelkich grup interesu oraz władz.

Podczas spotkania próbowano definiować najczęstsze
problemy pojawiające się na terenie danych miejscowości, które
uniemożliwiają realizację ciekawych przedsięwzięć w środowisku
lokalnym. Po przeprowadzonej analizie problemów najczęściej
pojawiający się to brak integracji środowiska lokalnego, brak
optymalnego wykorzystania istniejących zasobów m.in. istniejącej
infrastruktury kulturalno sportowej i brak inicjatywy społecznej
wśród mieszkańców.
Aktywni mieszkańcy, integracja środowisk wsparte funduszami
zewnętrznymi gwarantują rozwój wsi. To bardzo ważne
Uczestnicy szkolenia zapoznani zostali możliwościami
finansowania programów wsi z takich funduszy jak Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich, LEADER+, Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, Europejski Fundusz Wspierania Wsi.
K.O.

W święta Bożego Narodzenia
najpiękniejszych marzeń spełnienia i miłości,
a w Nowym Roku życzliwości
i wspaniałych chwil radości
Mieszkańcom Gminy Chełmża
życzy
Stowarzyszenie Homo homini
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Sprawy obywatelskie
Nowe władze PZ ERiI Z O/O w Toruniu

Druhowie i Druhny z gminy w Sejmie

Dnia 28. XI 2008 roku w Polskim Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Zarządzie Okręgowym w Toruniu odbył się
Nadzwyczajny Zjazd Wyborczy Delegatów VIII kadencji, na którym
wybrano nowe władze. Ze względu na stan zdrowia zrezygnował z
pełnionej funkcji przewodniczący Bronisław Lewicki. Na nowego
przewodniczącego wybrano p. Marię Bołądź. V-ce przewodniczącym
została p. Barbara Sołtys, skarbnikiem Jan Małecki, Księgową Irena
Kiełtyka. Członkiem Zarządu został Jerzy Więckowski z
Chełmżyńskiego Oddziału Rejonowego PZ ERiI.
Na Zjazd został zaproszony członek Związku z Gminy Chełmża, pan
Dawiec Sebastian z Browiny, który uhonorowany został Złotą Odznaką.
Odznaczenie wręczyła Przewodnicząca Zarządu Głównego PZ ERiI w
Warszawie p. Elżbieta Arciszewska.
Zarząd PZ ERiI oddz.Chełmża

Grudzień dla Druhen i Druhów z naszej gminy rozpoczął się
wizytą w polskim parlamencie w Warszawie. Przewodnikiem delegacji
był były Poseł Andrzej Kłopotek. W programie wizyty był pobyt w
Sejmie i zwiedzenie sal obrad znanych tylko z telewizji oraz spotkania
z parlamentarzystami, zwiedzanie domu poselskiego a na koniec
wycieczka po Łazienkach Królewskich w Warszawie.
Dla większości z uczestników pobyt w gmachu Sejmu, a przede
wszystkim możliwość bezpośredniego spotkania wielu znanych osobistości
świata polityki było niezwykłym przeżyciem.Strażacy poznali osobiście
posłów, którzy obecnie decydują o kształcie Rzeczypospolitej. Wśród
spotkanych posłów byli miedzy innymi :Eugeniusz Kłopotek, Janusz
Kalinowski, Jerzy Wenderlich, Janusz Piechociński, Marek Borowski,
Tadeusz Cymański, Marzanna Drab i wielu innych znanych nam tylko z
telewizji. Niektórzy z nich próbowali odpowiadać na pytania w sprawach,
które wzbudzają szczególne zainteresowanie wśród strażaków ochotników,
rolników. Na dłuższą rozmowę z druhami zdecydowali się posłowie
Eugeniusz Kłopotek i Janusz Piechociński.
Wspomnę, że zasadą jest, iż zwiedzanie parlamentu odbywa się w
poniedziałki i wtorki, a więc w dni, kiedy Senat i Sejm nie obradują, natężenie
pracy parlamentu jest zwykle mniejsze, a możliwości odwiedzenia
ciekawych miejsc - większe. Delegacja z gminy miała szczęście do
stuprocentowej obecności parlamentarzystów, ponieważ Kluby i Komisje
sejmowe akurat wyjątkowo odbyły się we wtorek, w dzień wizyty.

Emeryci, renciści i inwalidzi z Chełmży
na spotkaniu opłatkowym

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chełmży
zorganizował w dniu 09.12.2008 r. w sali Chełmżyńskiego Ośrodka
Kultury spotkanie opłatkowe.
Na spotkanie przybyło 114 członków Związku oraz zaproszeni goście w
osobach: ks. Pawła Dąbrowskiego, Burmistrza Miasta Chełmży p. Jerzego
Czerwińskiego, v-ce Starosty p. Dariusza Mellera, p. Małgorzaty Polikowskiej
sponsora Związku, pani Urszuli Meszyńskiej kierownika miejscowej biblioteki
oraz pani Katarzyny Orłowskiej redaktora gazety „Kurenda”.
Po przywitaniu obecnych, obszerne wystąpienie, mówiące o kulturze, tradycji i
obrzędach Świąt Bożego Narodzenia wygłosił przewodniczący Związku.
Została w nim przedstawiona króka historia opłatka wigilijnego w Polsce.
Dla uświetnienia spotkania opłatkowego wystąpił chełmżyński chór pod nazwą
„Święta Cecylia” pod batutą dyrygenta p. Alfonsa Dorawy, śpiewając
tradycyjne kolędy polskie. W/w chór szczyci się 140 letnią nieprzerwaną
działalnością, a Dyrygent chóru 50 leciem pracy z tym zespołem śpiewaczym.
Większość członków chóu to członkowie związku emerytów.

Uczestnicy wyjazdu dziękują Panu Andrzejowi Kłopotkowi za zaproszenie i
oprowadzenie po gmachu Sejmu oraz pomoc w zorganizowaniu wycieczki.
K.O.

Spotkanie to było także okazją do wręczenia członkini naszego związku pani
Barbarze Pawłowskiej, mieszkance Browiny z gminy Chełmża Złotej
Honorowej Odznaki. Z upoważnienia Zarządu Głównego PZERiI w Warszawie
odznaczenie wręczyli przewodniczący p. Jerzy
Więckowski i v-ce
przewodnicząca Jadwiga Perschke z Chełmżyńskiego Oddziału Rejonowego.
Przew. J.Więckowski

Wystawa kart
bożonarodzeniowych
W grudniu można obejrzeć w UG
Chełmża, sala nr 4 wystawę pt. ”Zabytkowe
kościoły Diecezji Toruńskiej na kartkach
bożonarodzeniowych”. Na kartach w szacie
zimowej prezentowanych jest dwanaście
kościołów, w tym kościoły z naszej gminy.
Autorem wystawy jest Feliks Stolkowski, a
fotografie kościołów wykonał Piotr Stolkowski.
Wcześniej wystawa była dostępna w Kościele
Parafialnym w Nawrze i przy okazji można było
zakupić prezentowane kartki bożonarodzeniowe.

Gdy nadejdą te piękne święta,
każdy o bliskich swoich pamięta.
Przesyłam gorące życzenia.
Niech gwiazdka pomyślności
co zabłyśnie znów o zmroku,
zaprowadzi Was do szczęścia
w nadchodzącym Nowym Roku
Mieszkańcom Sołectw Liznowo, Witkowo i Zelgno
Radna Stanisława Stasieczek
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2009 Roku składamy
Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym.
Niech te świąteczne dni, przeżywane w naszych domach w sposób
szczególnie ciepły i radosny, przyniosą spełnienie planów i pragnień
oraz dodadzą sił potrzebnych w strażackiej służbie.
Serdeczne życzenia kierujemy do Państwa rodzin i bliskich
oraz osób wspierających rozwój ochrony przeciwpożarowej.
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
dh. Franciszek Piróg
Komendant Gminny
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
dh. Wiesław Bachan

K.O.
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SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW NA TERENIE GMINY CHEŁMŻA
Selektywna zbiórka odpadów na terenie naszej gminy
prowadzona jest od 1996 roku. Urząd Gminy w sposób sukcesywny
wprowadził do gospodarstw domowych pojemniki 110-litrowe.
Zostały również wprowadzone pojemniki na tworzywa sztuczne
(PET), SZKŁO I PAPIER o pojemności 1100litrów.
W pierwszej kolejności w pojemniki te wyposażone zostały
szkoły, a następnie centralne punkty we wsiach na terenie całej gminy.
Z dniem 1 kwietnia 2008r. wprowadzony został pilotażowy program
selektywnej zbiórki odpadów u źródła ( tj. w gospodarstwach
domowych) oparty na systemie workowym (PET, szkło) w
następujących sołectwach:
-Kończewice, Kończewice Ogrodniki,
-Bogusławki,
-Nawra,
-Głuchowo,
-Parowa Falęcka,
W sołectwach tych zlikwidowano tzw. gniazda zlokalizowane w
centrach wsi.
Selektywna zbiórka odpadów oparta na tzn. „gniazdach”
pozostała w miejscowościach: Bielczyny, Bocień, Brąchnówku,
Browina, Drzonówko, Dziemiony, Dźwierzno, Grzegorz, Grzywna,
Kiełbasin, Kuczwały, Liznowo, Mirakowo, Morczyny, Nowa
Chełmża, Pluskowęsy, Skąpe, Sławkowo, Strużal, Szerokopas,
Świętosław, Windak, Witkowo, Zajączkowo, Zalesie, Zelgno.
W myśl § 3 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Utrzymania Czystości i
Porządku na terenie Gminy Chełmża uchwalonego Uchwałą Nr
LH/413/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 6 czerwca 1996r.
przypomina się mieszkańcom, że niezbędne jest posiadanie podpisanej
umowy na wywóz nieczystości stałych z firmą, która posiada
wymagane koncesje i zezwolenia.
Od dnia 1 stycznia 2008r. wymaga się od mieszkańców
bezwarunkowego spełnienia powyższego zapisu.
Z dniem 1 stycznia 2009 roku wymagane będzie, aby 100%
gospodarstw domowych posiadało pojemniki na opady stałe. Poza tym
zlikwidowane zostaną tzw. „gniazda”, a system selektywnej zbiórki
odpadów oparty na workach zostanie wprowadzony we wszystkich
miejscowościach Gminy Chełmża.
SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW U ŹRÓDŁA (w
gospodarstwach domowych) OPARTY NA SYSTEMIE
WORKOWYM (PET, SZKŁO)
Od dnia 1 stycznia 2009 każde gospodarstwo znajdujące się na terenie
Gminy Chełmża wyposażone zostanie w 12 worków na odpady (6
żółtych worków przeznaczonych na tworzywo sztuczne-PET, 6 szarych
worków przeznaczony na szkło).
Przydział worków na gospodarstwo domowe- 6 worków w miesiącu
styczniu( 3 przeznaczone na szkło, 3- na tworzywo sztuczne), kolejne 6
w miesiącu lipcu. Segregacja odpadów u źródła pozwoli zlikwidować
nieporządek przy „gniazdach” znajdujących się w centrach wsi.

Ścieki do Torunia
W dniu 9 grudnia 2008 r została
podpisana umowa na odbiór ścieków z terenu gminy
pomiędzy Gminą Chełmża a Toruńskimi
Wodociągami Sp. z o.o. w Toruniu.
Toruńskie Wodociągi wybudują kolektor sanitarny
za pomocą którego ścieki z obszaru Gminy i Miasta
Chełmża będą przesyłane do Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ostaszewie, a
następnie do oczyszczalni ścieków w Toruniu.
Planuje się zakończyć powyższą inwestycję do
listopada 2009 r.
Referat RGN

Odbiór zapełnionych worków będzie odbywał się raz na kwartał
( zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów), przez Zakład
Gospodarki Komunalnej w Chełmży.
Patryk Zabłocki
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Edukacja i kultura
„Nie jesteś sam”
- to słowa piosenki- to słowa piosenki
Serdeczny uścisk pomocnej ręki
To słowa ciepłe, miłości pełne
I serca przyjaciół na zawsze wierne”

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w
Zelgnie już po raz dziewiąty była organizatorem spotkanie
integracyjnego dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych oraz osób
samotnych z terenu Gminy Chełmża.
Bajkowa dekoracja i cudowne widowisko przygotowane przez
uczniów i nauczycieli wprowadziły zebranych w świąteczny nastrój i
wzruszyło do łez.
Tematem wiodącym koncertu było przesłanie mówiące o tym, że
nikt nie powinien być sam- co przełożyło się w zabawne scenki mówiące o
przyjaźni, miłości pewnego chłopca, jego wielkiej tęsknocie i spełnionych
marzeniach, gdy ukochana wróciła wraz z innymi Polakami do kraju na
święta. Było więc lotnisko, stewardesa linii lotniczych „Londyn- spełnione

Marzenia”, dużo piosenek w wykonaniu Międzyszkolnego Chóru Szkoły
Podstawowej w Zelgnie i Gimnazjum w Pluskowęsach, który od niedawna
nosi nazwę „Da Capo” oraz wiele energergetyzujących tańców
przygotowanych przez zespół taneczny „Figielek” i zespół taneczny z
Gimnazjum w Pluskowęsach, pokaz cyrkowców z Bocienia, a także

Na zdjęciu Jagódka Dobrzyńska wygrywa kolędę na cymbałkach.
Z zaproszenia w tym wyjątkowym spotkaniu skorzystali:
- gospodarze naszej gminy,
- Radni powiatowi, gminni,
- pracownicy GOPS, którzy pomagali nam w przygotowaniach,
- pracownicy Urzędu Gminy,
- dyrektorzy szkół naszej Gminy, Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Chełmży i bibliotek,
- przedstawiciele DPS w Chełmży,
- księża z parafii Dźwierzno,
- Rada Sołecka wsi Zelgno,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Zelgnie,
- Ochotnicza Straż Pożarna z Zelgna
Nie zabrakło oczywiście Św. Mikołaja, który przywiózł dla dzieci wielkie
paczki i sympatyczne upominki dla dorosłych.
To wspaniałe spotkanie mogło odbyć się dzięki ogromnemu
zaangażowaniu wszystkich pracowników szkoły oraz życzliwości
sponsorów, którymi byli: M.K. Lewandowscy- właściciele Stacji
„Diagnotest” J.R. Bober; p. R. Rzymski; p. B. Tymuła;
p. J.M. Demel- właściciele sklepów w Zelgnie; p. B. Demska
właścicielka apteki „Nagietek”, Rada Sołecka wsi Zelgno; KGW
Zelgno; Toruńskie Centrum Caritas.
Dyrekcja i grono pedagogiczne dziękują za pomoc
pracownikom GOPS-u w Chełmży, pracownikom DPS-u w Browinie,
Gospodarstwu Pomocniczemu Urzędu Gminy, strażakom OSP Zelgno
oraz rodzicom naszych uczniów.
„Dziękujemy za to, że co roku możemy liczyć na Waszą
pomocna dłoń, a wszystko po to by nasze przesłanie poświadczało
ważną prawdę, że nikt nie powinien być sam”.
Dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie,
Pracownicy Szkoły Podstawowej w Zelgnie.
Tekst napisała: Ewa Maria Zgurzyńska

Były w kinie

wzruszająca kolęda „Lulajże Jezuniu” w wykonaniu małej Jagódki
Dobrzyńskiej.
Czas na wyjazd do Cinema City znalazły panie z Koła
Po uroczystym koncercie nadszedł czas na wspólną biesiadę. Do
suto zastawionych stołów zasiedli wspólnie z niepełnosprawnymi i Gospodyń Wiejskich w Głuchowie. W wyjeździe towarzyszył im Sołtys
Pan Józef Nikiel. Tym razem Panie wybrały z repertuaru komedię pt.” To
samotnymi goście, którzy przybyli tego dnia do Zelgna.
nie tak jak myślisz kotku…”.
K.O.
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Edukacja i kultura
Wiadomości ze Szkoły Podstawowej w Zelgnie

Międzynarodowy Dzień Języków

Do Częstochowy wiedzie szlak
W związku z kontynuacją projektu ścieżki regionalnej „ Oddalamy
się coraz bliżej” realizowanego przez nauczyciela religii p. Barbarę
Wantowską, uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej w Zelgnie dnia
18 października 2008 r. wzięli udział w pielgrzymce autokarowej na Jasną
Górę.
Projekt ten jest realizowany w trzech kolejnych klasach drugiego etapu
edukacyjnego. Jego założeniem jest oddalanie się od miejsca
zamieszkania, aby lepiej poznać kulturę i tradycje, szczególnie religijne,
swojego regionu oraz aby poprzez te zajęcia przybliżyć się do Boga.
Najpierw uczniowie poznają najbliższą okolicę i różne formy kultu lokalnego,
następnie dalsze okolice regionu oraz ich tradycje, szczególnie religijne.
Konkretne działania to: poznanie historii i tradycji związanych z kapliczkami i
krzyżami przydrożnymi, zwiedzanie kościoła parafialnego w Dźwierznie,
zwiedzanie kościoła dekanalnego: Konkatedry p.w. Trójcy Świętej w
Chełmży i „ Do Częstochowy wiedzie szlak ”.
Wiele jest powodów, aby pielgrzymować do tego niezwykłego miejsca
min.: poznanie historii Jasnej Góry i Cudownego Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej, kształtowanie postawy pielgrzyma, kształtowanie
tożsamości narodowej. Ponadto poznanie Jasnej Góry jako miejsca, które
dla wielu Polaków jest symbolem Bożej Opatrzności miejsca, do którego
pielgrzymują miliony osób, by oddać siebie, swoich bliskich, swoje otoczenie
pod opiekę Matki Bożej. Najważniejszym punktem programu pielgrzymki
była oczywiście Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu. Uczniowie
zwiedzili Bazylikę Jasnogórską, Muzeum 600-lecia, Arsenał, Salę Rycerską,
Skarbiec. Podążali też wałami jasnogórskimi, na których znajduje się pomnik
„ Największego pielgrzyma Jana Pawła II”, ołtarz polowy a wokół
monumentalne rzeźby przedstawiające stacje Drogi Krzyżowej. Ważnym
miejscem Jasnej Góry jest kościół św. Barbary, przy którym młodzi
pielgrzymi zaczerpnęli wody z Cudownego źródła Matki Bożej.
Oto niektóre z wypowiedzi uczniów po pielgrzymce:
„ Gdy zobaczyłam dwie rysy na prawym policzku Jasnogórskiej Pani, serce
zaczęło mi bić jak dzwon. Przypomniała mi się historia, którą opowiadał
przewodnik. Zrozumiałam, co jest w życiu najważniejsze i za co powinnam
serdecznie dziękować Czarnej Madonnie”.
„ Jeszcze nigdy nie widziałam tylu ludzi w kościele.”
„Takiej pielgrzymki nigdy nie zapomnę.”

W
szkole odbył się Międzynarodowy Dzień Języków.
Uroczystość przygotowana została przez nauczycieli języka
angielskiego: panią Izabelę Myszkowską i pana Dariusza Regiela. Święto
rozpoczęło się od występów klas młodszych zaprezentowały one angielskie
piosenki i rymowanki. Następnie uczniowie klas czwartych odegrali krótkie
scenki rodzajowe. Uroczystość zakończył występ klas szóstych, które
zapoznały pozostałych uczestników apelu z podstawowymi informacjami
dotyczącymi Wielkiej Brytanii.

Mikołaj w Głuchowie

Izabela Myszkowska

Dziś do Głuchowa Mikołaj ma zawitać.
Więc wszystkie dzieci tu na tej sali się zbierają
Na Mikołaja z niecierpliwością czekają.
Czekają aż z Laponii przyjedzie,
Wielkie wory prezentów przywiezie.
Sanie w renifery zaprzężone.
Przez góry, śniegi jadą w tę stronę.
W saniach Mikołaj, prezenty na nich.
Będzie rozdawał dzieciom
Jak tylko będą je chciały.
Grzeczne dzieci prezenty dostaną.
Niegrzeczne rózgą zganione zostaną,
By pamiętały i w drugim roku Orawę obiecały.
Bo Mikołaj rok w rok odwiedza nas na Święta
I o grzecznych, miłych, wesołych dzieciach pamięta.
Teresa Parzyszek
…. sań i reniferów nie było, ale Mikołaj do Głuchowa dotarł i prezenty
dzieciom rozdał. Gromadka , która przybyła na spotkanie z Mikołajem liczyła
prawie 80 dzieci, którym towarzyszyli rodzice i dziadkowie. Na mikołajkowej
scenie wystapiła grupa cyrkowa z Bocienia - LOKOMOTYWA i wokalistki z
zespołu CIKUSIE przy Bibliotece w Głuchowie.
Były wspólne konkursy, zabawy, o które zadbały panie instruktorki z CIK-u.
Poza tym panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Głuchowie pomogły Mikołajowi
przygotować upominki dla milusińskich.
Świąteczny i radosny nastrój tego mikołajkowego wieczoru udzielił
się również rodzicom. Wszyscy bawili się doskonale.

Barbara Wantowska

Powiatowy Konkurs Plastyczny
Gimnazjum nr 1 w Chełmży oraz Gimnazjum w Pluskowęsach
po raz piąty wspólnie organizowało konkurs plastyczny. W tym roku była
to I edycja Powiatowego Konkursu Plastycznego pod tytułem „Widok z
mojego okna”. W konkursie brała udział młodzież gimnazjalna z Czernikowa,
Rzęczkowa, Łysomic, Turzna, Chełmży i Pluskowęs.
Podsumowanie konkursu, połączone z wręczeniem nagród, wystawą
pokonkursową oraz prezentacją talentów wokalnych i tanecznych uczniów
z Gimnazjum w Chełmży i naszej szkoły, którą reprezentowały:
- Ewa Klicman, Agnieszka Denderz, Asia Smul, Monika Stopińska
miało miejsce 15 listopada 2008r. w murach chełmżyńskiego Gimnazjum.
Nagrody i dyplomy z Gimnazjum w Pluskowęsach otrzymały:
II miejsce Malwina Łagód kl. IIb
Wyróżnienia
Ewa Klicman kl. IIIa
Weronika Tarka kl. III b
Konkurs został zorganizowany i przeprowadzony przy współpracy p. Anny
Pawlikowskiej z Gimnazjum nr 1 w Chełmży.
Nauczyciel plastyki Beata Niedziałkowska

Impreza zorganizowana została z wpłat rodziców i przy udziale finansowym
samorządu gminnego.
K.O.
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Edukacja i kultura
Wieści z Biblioteki w Zelgnie

Mikołajki w Kończewicach

Biblioteki w naszej gminie zakupiły książki z pieniędzy
Grudzień to czas niespodzianek i prezentów. Od lat mikołajki
ministerialnych za kwotę prawie 8 tys. zł. Zapraszamy do czytania kojarzą się z tajemniczością i oczekiwaniem na Św. Mikołaja.
nowości!!!
W tym roku pozwoliłam dzieciom nie tylko z niecierpliwością

oczekiwać na wizytę ukochanego świętego, ale również wcielić się w rolę
Św. Mikołaja i jego pomocników. Uczniowie kl. II a w Kończewicach
przygotowali mikołajki dla całej społeczności szkolnej oraz dla grup
przedszkolnych z Głuchowa,
Nawry i Kończewic. Uczniowie
zaprezentowali przedstawienie pt. „Witaj Św. Mikołaju”. W rolę Św.
Mikołaja wcielił się Daniel Hojnacki. Po przedstawieniu aktorzy
poczęstowali przedszkolaków cukierkami i wesoło się z nimi bawili.
Spotkanie mikołajkowe zostało uatrakcyjnione występem szkolnej grupy
cyrkowej „Drops”. Żonglerzy i akrobaci byli gromko oklaskiwani małymi
rączkami najmłodszych mieszkańców gminy. Po występach starszych
kolegów przedszkolacy próbowali żonglować i nawet nieźle im to

W bibliotece w Zelgnie odbywają się systematycznie spotkania z
najmłodszymi czytelnikami. Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży otrzymała
nazwę „ Kraina Uśmiechniętej Książki”, tam też odbywają się spotkania z
najmłodszymi. Dzieci mogą wybrać i wypożyczyć książkę jak również pobawić
się książkami, zabawkami oraz maskotkami , które przyniosła Natalka
Dębska z SP Zelgno.
25 listopada Świętowaliśmy z Najmłodszymi Dzień Pluszowego Misia. Byli z
nami: zerówki z P. Jolą Milewską oraz P. Małgosią Machalską a także kl. II z
P. Edytą Szymańską.

wychodziło. Spotkanie mikołajkowe było doskonałą okazją do zabawy i
integracji.
Dobrze, że w kalendarzu jest grudzień, miesiąc, który niesie tyle
radości naszym milusińskim i nam dorosłym również.
Małgorzata Krajewska

Podziękowanie
Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne
gminnego Małego Przedszkola w Chełmży,
serdecznie dziękują Fundacji Ziemia Gotyku
za dotychczasowe wsparcie i pamięć.
Ufundowany występ Kabaretu Trójka z
Bydgoszczy przysporzył dzieciom wielu
wrażeń i pozytywnych emocji, a ,,mikołajkowy
telewizor” na pewno umili zimowe popołudnia
w przedszkolu. Jeszcze raz dziękujemy i
zachęcamy do dalszej współpracy.
Troje gimnazjalistów z naszej gminy reprezentowało biblioteki na Powiatowym
Konkursie Ortograficznym „O Pióro Starosty”. Byli to : Natalia Baczewska
(gimnazjum Pluskowęsy), Kamila Szulc (gimnazjum Głuchowo) oraz Mikołaj
Bas (gimnazjum Pluskowęsy).
Uczestnicy mięli okazję zwiedzić Katedrę Chełmżyńską oraz obejrzeć występ
kabaretu „Trójka” z Bydgoszczy.
Jedną z finalistek była Natalia Baczewska, która zajęła II miejsce!
Jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy naszym uczestnikom.
Jola Pawełczyk

Wszystkim Klientom, Partnerom i Sympatykom
naszej firmy składamy na cudowny, pełen radości czas Świąt
Bożego Narodzenia życzenia
wiele szczęścia i radości,
a Nowym Roku spełnienia najskrytszych marzeń
Firma DIAGNOTEST Kazimierz Lewandowski

Przylecieli z nieba Anieli
Caluścy w srebrze i bieli,
Gwiazda Betlejemska jasno zaświeciła,
Że Najświętsza Panienka
Jezuska powiła.
Bo pochylił się nad ziemią Pan
I przysłał Boże Dziecię,
By ludziom słowa takie rzekł,
Że dobroć ważna jest na świecie.
Srebrnym puchem posypał
Domy, pola i las,
By przy Wigilijnym stole
Miłość zakwitła w nas.
My też ślemy Wam życzenia
Niech spełniają się marzenia,
By te święta i Nowy Rok
Rozświetliły życia mrok.

Mieszkańcom Nawry i Bogusławek
oraz Przyjaciołom
Alicja i Benedykt Glaszkowie
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Sport gminny i szkolny

Warsztaty plastyczne w Skłudzewie

Piłkarze ręczni z Kończewic

26 listopada 2008 r. uczniowe klasy IV a i IV b Szkoły
Podstawowej w Zelgnie razem z wychowawcami uczestniczyli w
warsztatach plastycznych w Skłudzewie, w Fundacji
Piękniejszego Świata.
Dzieci zwiedziły okolice siedziby Fundacji, odwiedziły galerię i
zgromadzone tam prace plastyczne wykonane w różnych technikach.
Następnie wykonały szkice rysunkowe, do których inspiracją była
otaczająca przyroda, obejrzane prace w galerii oraz zbliżające się
święta.
Szkice stały się kanwą do wykonania właściwej pracy, jaką było
malowanie na szkle.
W tajniki tej techniki malarskiej wprowadziła dzieci p. Danuta Warmbier,
która poprowadziła zajęcia.
Powstały piękne, barwne prace, które dzieci przywiozły do szkoły i
pokazały swoim kolegom oraz rodzicom podczas ogólnoszkolnego
spotkania.

Zawodnicy Szkoły Podstawowej w Kończewicach w składzie
P. Andrzejewski, P. Araszewski, D. Siołkowski, Ł. Klawiński wygrali zawody
powiatowe w piłce ręcznej i awansowali do półfinału w Brodnicy, gdzie zajęli
trzecie miejsce, nie awansując do finału.
Maciej Zdrojewski

Mikołajki w Zelgnie
Dnia 05 grudnia do O ś rodka
przedszkolnego w Zelgnie zawitał św.
Mikołaj, który wręczył każdemu dziecku
upominek ufundowany przez Fundację
Ziemia Gotyku. Radość dzieci w tym dniu była ogromna.
Przedszkolacy podziękowali św. Mikołajowi śpiewając mu
piosenki, których wcześniej się nauczyły. Poza tym w Naszym Ośrodku
oprócz Mikołajek nauczycielka z pomocą rodziców zorganizowała
dzieciom Andrzejki. Nie zabrakło atrakcji a także najrozmaitszych wróżb,
min. lania wosku, wrzucania pieniążka do "studni życzeń", ustawiania
butów,tańca na gazecie itp. Myślę, że dla dzieci, które wcześniej nie
chodziły do przedszkola było to wielkie przeżycie.Jak widać w naszych
ośrodkach dzieje się naprawdę bardzo dużo. Warto również wspomnieć o
tym, iż dnia 31 października ośrodek przedszkolny w Zelgnie odwiedził
kabaret "Trójka". W przedstawienu dzieci brały aktywny udział, wspólnie z
aktorami śpiewały piosenki, a na sam koniec
mogły pobawić się lalkami.

GRY ZESPOŁOWE NA ZAKOŃCZENIE
SEZONU

Dwie bardzo popularne gry zespołowe zakończyły sportowy
sezon w Gminie Chełmża.
30 listopada na hali sportowej Głuchowie spotkali się miłośnicy piłki
ręcznej, aby stoczyć rywalizację o mistrzostwo naszej gminy. W rozgrywkach
udział wzięły trzy sołectwa: Głuchowo, Grzywna i Pluskowęsy. Mecze
rozgrywane były w grupie systemem „każdy z każdym”. Po twardej, męskiej i
emocjonującej rywalizacji uzyskano następujące rezultaty:
Grzywna-Pluskowęsy 5:5; Głuchowo-Grzywna 15:4; Głuchowo-Pluskowęsy
14:9.
Tym samym tytuł mistrzów Gminy Chełmża przypadł gospodarzom
zawodów- zawodnikom z Głuchowa. Drugie miejsce lepszym stosunkiem
bramek zajęli szczypiorniści z Pluskowęs. Trzecie miejsce przypadło
Grzywnie. Zwycięski zespół reprezentowali: Bryska Krzysztof, Gil Rafał,
Kamiński Marek, Karwowski Andrzej, Orłowski Dariusz, Orłowski Piotr,
Owczarczyk Sebastian, Nowicki Waldemar, Sadowski Zenon.
Najlepszym rzucającym Mistrzostw Gminy w Piłce Ręcznej z trzynastoma
trafieniami został także zawodnik z Głuchowa - Sadowski Zenon.
Na zakończenie turnieju odbyła się miła uroczystość. Swoją bogatą karierę
zakończył wielki pasjonat sportu, trener, wychowawca sportowych pokoleń
pan Karwowski Andrzej. W swoje imieniny (zawody odbywały się w
Andrzejki) otrzymał on pamiątkowy puchar, a pozostali uczestnicy odśpiewali
panu Karwowskiemu tradycyjne „Sto lat”. Panie Andrzeju na łamach
„Kurendy” dziękuje za wszystko!
Tydzień później w Gimnazjum w Pluskowęsach odbył się
prestiżowy turniej o Mistrzostwo Gminy Chełmża w Piłce Halowej. Do
zawodów zgłosiło się osiem drużyn, które w wyniku losowania podzielone
zostały na dwie grupy. W grupie „A” o awans do półfinałow rywalizowały:
Zajączkowo, Dźwierzno, Grzywna, Pluskowęsy2, natomiast w grupie „B”
zagrały: Głuchowo, Pluskowęsy1, Lech-Trans Grzywna i Nawra. Po dwie
najlepsze drużyny z grupy zmierzyły się ze sobą w półfinałach. W pierwszym z
nich Grzywna uległa pierwszemu zespołowi Pluskowęsy 0:4, a w drugim
Głuchowo pokonało 2:1 Pluskowęsy2.
W meczu o trzecie miejsce Grzywna okazała się lepsza od Pluskowęs2
wygrywając 3:1. w najważniejszym meczu dnia- wielkim finale gospodarze
czyli Pluskowęsy1 pokonały faworyzowane Głuchowo 5:3. Poza sukcesem
drużynowym wyróżnienia indywidualne także pozostały w Pluskowęsach.
Najlepszym bramkarzem turnieju został Wierzbowski Dawid, a największą
liczbę bramek zdobyli Rejewski Mateusz i Więzowski Mateusz po 9,
wszyscy reprezentanci gospodarzy.
Sołectwa, które wzięły udział i odniosły sukces w powyższych imprezach
zdobyły ostatnie już punkty do ogólnej klasyfikacji na najbardziej
usportowioną miejscowość w Gminie Chełmża. Przez cały rok 2008 w
gminnych zawodach udział wzięło 17 miejscowości. Zdecydowanym
zwycięstwem i „królami” sportu gminnego przez najbliższy rok chwalić mogą
się sportowcy z Głuchowa.
Końcowa klasyfikacja sołectw na najbardziej usportowioną miejscowość w
Gminie Chełmża:
7.
Pluskowęsy 11
1. Głuchowo 42pkt.
8.
Nowa Chełmża 9
2. Grzywna 24
9.
Sławkowo 5
3. Kończewice 17
10.
Dziemiony, Browina, Kuczwały 3
4. Nawra 16
11.
Zalesie 2
5. Dźwierzno 14
12.
Skąpe, Mirakowo, Parowa Falęcka,
6. Zelgno 12
Zajączkowo po 1 pkt.

Przedszkole realizuje projekt “Przedszkole otwiera świat II” W styczniowej „Kurendzie” ukarze się harmonogram imprez sportowych na
finansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu nadchodzący nowy rok 2009.
Społecznego.
Zapraszam do zabawy w sport z Gminą Chełmża!

Gminny Organizator Sportu - Marcin Sadowski

Martyna Poeplau

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz do Siego Roku
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Chełmża
życzy
Dyrekcja , Grono Pedagogiczne,
społeczność szkolna
oraz obsługa Gimnazjum w Głuchowie.

Bal Sylwestrowy
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Sławkowie zaprasza na
Bal Sylwestrowy dn. 31.12.2008r. na godz. 20.00. Oferujemy zabawę do
białego rana przy zespole muzycznym, wspaniałe jedzenie oraz wiele innych
atrakcji.
Cena biletu od pary 220,00 zł.
Na zgłoszenia czekamy do 28.12.08r. pod nr
telefonu (056)6757539
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Serwis informacyjny
Grupa 3 latków z "Małego Przedszkola" w Chełmży,
składa podziekowanie,
Panu Zbigniewowi Wilczewskiemu oraz Panu Piotrowi Polcynowi,
z firmy MELAR, za pomoc w wykonaniu półek do szafek.
Jednocześnie przesyła z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
życzenia zdrowych i radosnych Świąt
-wychowankowie grupy 3-latków
opiekunowie: Grazyna Kwiatkowska, Dorota Wiśniewska

Rodzina poszukuje stołu z krzesłami.
Osoby posiadające takie meble i chcące je przekazać
proszone są o kontakt z GOPS w Chełmży.

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego
Narodzenia,
powodzenia i zadowolenia
w Nowym Roku 2009
Mieszkańcom Zelgna
życzą
Sołtys i Rada Sołecka
Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru
Przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
Żyje własnym pięknem,
A Nowy Rok niech przyniesie
pomyślność i szczęście.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
życzy
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

Kto ma myśleć za rowerzystów i pieszych?
Kto ma odpowiadać za nieoświetlonych rowerzystów i
pieszych, którzy w mroczne jesienno-zimowe wieczory beztrosko
wędrują drogami naszej gminy? Nie mają świateł przy rowerach ani
odblaskowych elementów na ubraniach. Za dzieci do lat 15 odpowiadają
rodzice, ale co ze starszymi, skoro wiek nie idzie w parze ze zdolnością
myślenia o swoim i innych użytkowników dróg bezpieczeństwie? Zbliżają
się najpiękniejsze Święta w roku. Dajmy sobie i innym szansę, by były
szczęśliwe i radosne, by nikogo z powodu lekkomyślności nie zabrakło przy
rodzinnym stole. Nie czekajmy na świętego Mikołaja, że obdarzy nas
odblaskowym znaczkiem. Zróbmy to dla siebie już dziś, od zaraz. Życzymy
wszystkim Czytelnikom Kurendy szczęśliwych powrotów do domu.
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