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Gala sportu - Głuchowo 2009’

Już po raz kolejny gwiazdy sportu rozbłysły w hali sportowej w
Głuchowie - podsumowaliśmy osiągnięcia w sporcie szkolnym i gminnym
za rok 2008. Wielką Galę rozpoczął tradycyjnie turniej klas I-III
podstawówek, w którym udział wzięło w sumie 108 uczestników. Później
podsumowano osiągnięcia sportowe mieszkańców gminy. Najlepszym
sportowcom i drużynom wręczone zostały dyplomy, puchary i nagrody.
Swoją obecnością galę zaszczycili niecodzienni goście : koszykarki exstra
klasy Emilia Tłumak i Patrycja Gulak - reprezentujące drużynę ENERGA
Katarzynki z Torunia, Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia
LZS w Toruniu i Wiceprezes Polskiego Związku Kolarskiego - Michał
Marszałkowski oraz były hokeista i Prezes Klubu Hokejowego w Toruniu -
Andrzej Kończalski.

5 z Chełmży, a trzecie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w

Poza tym dopisali sportowcy, animatorzy i pasjonaci sportu z gminy,
młodzież, rodzice. Sportowa atmosfera spotkania udzieliła się wszystkim
obecnym, a na pewno w dużej mierze przyczynił się do tego rozegrany
wcześniej turniej „Jestem sprawny”.

Zwycięzcą turnieju została drużyna ze Szkoły Podstawowej w
Kończewicach pod opieką Małgorzaty Krajewskiej. Drużynie za I miejsce
przypadł w nagrodę duży pluszowy miś i nagroda finansowa w kwocie 700 zł
na zakup sprzętu sportowego ufundowana przez Kujawsko-Pomorskie
Zrzeszenia LZS w Toruniu. Tuż za Kończewicami była Szkoła Podstawowa
nr

Sławkowie. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy, a
zawodnicy medale.

Jednym z głównych punktów spotkania była prezentacja najlepszych
sportowców, drużyn i ich osiągnięć w sporcie za miniony rok. Podsumowania
dokonali koordynator sportu szkolnego Wojciech Rosiński i koordynator
sportu gminnego Marcin Sadowski.

W gronie szkolnych gwiazd sportu nagrodzeni zostali:
- SP Grzywna,

- SP Kończewice,
- SP Sławkowo,

SP Zelgno, - Gimnazjum Głuchowo,
Gimnazjum Pluskowęsy.

Z kolei w sporcie gminnym najlepszą drużyną w 2008 r i jak do tej pory
niepokonaną została drużyna z Głuchowa, która otrzymała w nagrodę 2.500 zł
na zakup sprzętu i odzieży sportowej. Podobnie Sezon 2008 w Gminnej Lidze
Piłki Nożnej najlepszy okazał się również dla drużyny piłkarskiej z Głuchowa,
która w nagrodę otrzymała kolejne 1.500 zł. Specjalne wyróżnienie Fair Play
otrzymała drużyna piłkarska z Parowy Falęckiej.

Poza tym wyróżnienie Wójta Gminy za promocję gminy poprzez
osiągnięcia sportowe na szczeblu ponadlokalnym otrzymali: braciaAntoś i Jaś
Łapczyńscy z Browiny(uprawiają hokej), Artur Brokopp z Kończewic(mistrz w
gminnym tenisie stołowym) i drużyna siatkarska Diagnotest z Zelgna.

Marek
Banaszak, Radosław Łagodziński Sandra Kuligowska,
Aleksander Rasmus Marcin Pajączkowski, Adam
Lewandowski Mateusz Szeląg, Karolina Aniołkowska -

Kamila Szulc, Jakub Cichocki Adam
Zieliński,Agnieszka Zygarska -

Uczestnicy turnieju “Jestem sprawny”, którego pomysłodawcą i corocznym organizatorem jest Wojciech Rosiński - Szkolny Koordynator Sportu

K. Orłowska



str. 2

Samorządowy serwis informacyjny

Miliony dla wsi

O milionach dla wsi w naszym województwie dyskutowali
wójtowie gmin 29 stycznia br. w Świekatowie podczas Konwentu
Wójtów. Udział w konwencie wziął Wójt Jacek Czarnecki.
Bieżący rok ma być rokiem inwestycji. Samorządowcy liczą na budowę
dróg, domów kultury i wodociągów z unijnego dofinansowania. Wójtowie
z nadzieją spoglądają na Regionalny Program Operacyjny, w którym
dziesięć milionów euro przeznaczono na drogi gminne. Sto trzydzieści
milionów unijnego wsparcia dofinansuje budowę kanalizacji,
wodociągów i oczyszczalni ścieków. Kolejne pięćdziesiąt dwa miliony na
odnowę i rozwój wsi mają pozwolić na budowę świetlic, boisk czy domów
kultury.
Zarząd Województwa postawił sobie za cel, by projekty
współfinansowane z funduszy unijnych zostały zrealizowane w każdej
gminie. Tak się stanie, jeśli koszt każdego nie przekroczy kwoty czterystu
tysięcy.

K.O.

Promujemy zdrowie

Tak jak w roku ubiegłym również i w 2009r. mieszkańcy Gminy
Chełmża będą mogli brać udział w podejmowanych przez samorząd
inicjatywach promujących zdrowie. Jest to możliwe dzięki uczestnictwu
naszej Gminy w realizowanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego następujących programach profilaktycznych:
1. „Regionalnym Programie Profilaktyki Chorób Płuc”;
2. „Regionalnym Programie Edukacji w Zakresie Profilaktyki Jelita
Grubego i Prostaty w Województwie Kujawsko-Pomorskim”;
3. „Regionalnym Programie Wczesnego Wykrywania Nowotworów
Skóry”.
Biorąc udział w w/w programach można będzie wykonać badania
rentgenowskie płuc w specjalistycznym autobusie, który przyjedzie do
jednej z miejscowości naszej Gminy.
Ponadto będzie można także skorzystać z bezpłatnych badań
mammograficznych i cytologicznych oraz uczestniczyć w
przeprowadzonym przez lekarzy specjalistów z Centrum Onkologii
spotkaniu edukacyjnym. W ramach programu wczesnego wykrywania
nowotworów skóry przewidziane są zajęcia edukacyjne oraz badania
przesiewowe na czerniaka skóry oraz inne nowotwory złośliwe skóry.
Konkretne terminy poszczególnych działań w danym programie oraz
bliższe informacje ustalone zostaną po podpisaniu umowy z Urzędem
Marszałkowskim, o czym będziemy informować na bieżąco w następnych
numerach Kurendy, a także na stronie internetowej Gminy Chełmża

Anna Feeser-Bering
.www.gminachelmza.pl

„Uczeń na wsi”

Przez cały rok szkolny 2008/2009 Gmina Chełmża realizuje
projekt "Uczeń na wsi" finansowany ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Założenie programu
to pomoc osobom niepełnosprawnym zamieszkującym gminy wiejskie
oraz miejsko-wiejskie w zdobywaniu wykształcenia.

Głównym założeniem programu "Uczeń na wsi"
realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych jest wspieranie procesu edukacji, który stanowi
jeden z najważniejszych elementów aktywizacji społecznej osób
niepełnosprawnych. Strategia programu nastawiona jest na
wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez niepełnosprawnych
uczniów poprzez poprawę warunków ich kształcenia, umożliwienie
uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych mających na celu
podnoszenie sprawności fizycznej i psychicznej, likwidację barier
transportowych utrudniających lub uniemożliwiających kontynuowanie
nauki.

W wyniku realizacji programu młodzi ludzie dostali szansę na
własny rozwój. Większość z korzystających z tego sposobu wsparcia
wykorzysta przyznane im środki na zakup książek, pomocy
dydaktycznych, odzieży czy opłacenie zajęć dodatkowych.
Dofinansowanie może być przyznawane osobie z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności na okres jednego roku szkolnego, spełniającej
dodatkowo kryterium dochodowe.

Program "Uczeń na wsi" to jedna z form wsparcia ukierunkowana na
osoby niepełnosprawne, tworząca warunki do rozwoju ale jednocześnie
wymagająca aktywności ze strony osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów.

Ogółem z programu realizowanego na terenie gminy w roku szkolnym
2008/2009 skorzystały 22 osoby niepełnosprawne. Łącznie na
realizację programu w roku szkolnym 2008/2009 udało się pozyskać
21.768 złotych.

Drogi rowerowe w powiecie

W Chełmży odbyły się konsultacje
społeczne w sprawie realizacji projektu:
„Poprawa bezpieczeństwa na drogach
publicznych poprzez wybudowanie dróg
rowerowych”. Projekt znajduje się na Indykatywnej
Liście Projektów Kluczowych Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i
współfinansowany jest ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Budżetu Państwa i środków własnych
samorządów. Projekt dotyczy budowy sieci dróg rowerowych na terenie
powiatu toruńskiego.

Obejmuje on pięć tras, które wytyczone zostaną na obszarze
Chełmży, gmin Chełmża, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Zławieś
Wielka, Unisław. Oprócz przedstawicieli samorządów w konsultacjach
uczestniczyli członkowie stowarzyszeń Rowerowy Toruń. Koncepcję
przebiegu wspomnianych pięciu tras o łącznej długości prawie 10 km
przygotował zespół z Uniwersytetu Technologiczno Przemysłowego z
Bydgoszczy.

Podczas spotkania dla zaprezentowanej koncepcji projektu
uczestnicy przedstawili długą listę wątpliwości. Zarzucono projektantom
koncepcji między innymi rozrzutność w planowaniu dodatkowych kładek
nad ciekami wodnymi, przeprowadzanie ścieżek przez las, gdyż z
powodu takiej lokalizacji raczej nie będą z nich korzystali rowerzyści nocą
w obawie o własne bezpieczeństwo. Zarzutów było mnóstwo,
projektanci starali się wyjaśniać wszelkie wątpliwości. Jak zapewnił
Starosta Powiatu Mirosław Graczyk, to tylko wstępna koncepcja, do
której zapewne nie raz jeszcze zostaną wprowadzone zmiany.
Jeśli chodzi konkretnie o naszą gminę, trasa rowerowa przebiegać
będzie przez miejscowości: Sławkowo, Mirakowo, Morczyny, Zalesie
Pluskowęsy, Nowa Chełmża, Grzywna, Kuczwały.

Na dzień dzisiejszy koszt wybudowania ok. 100 km ścieżek
szacowany jest na ponad 30 mln. zł. Jeszcze w lutym Starostwo zamierza
ogłosić przetarg na wykonawcę dokumentacji, która umożliwi w 2010
roku rozpoczęcie budowy tras rowerowych.

K.Orłowska

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Chełmża informuje, że w roku 2009 będzie można składać
wnioski o zwrot podatku akcyzowego w następujących terminach:

do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju
napędowego w terminie

do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju
napędowego w terminie

Druki wniosków dostępne są w:
Urzędzie Gminy Chełmża biuro nr 6

- Stronie internetowej bip.gminachelmza.pl

I TERMIN
01.03.2009 do 31.03.2009 r.

od 01.09.2008 r. do dnia 28.02.2009 r.,

II TERMIN
01.09.2009 r. - 30.09.2009 r.

od 01.03.2009 r. do dnia 31.08.2009 r.

-

Stawka podatków od budynków związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej( od metra kw.)

GOPS
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Zebrania wiejskie w gminie

Miesiąc luty i marzec to czas zebrań wiejskich w naszej gminie.

Do tej pory z władzami gminy spotkali się już mieszkańcy takich sołectw

między innymi jak: Sławkowo, Strużal, Kiełbasin, Drzonówko,

Kończewice, Browina, Zelgno, Dźwierzno, Grzywna, Nawra,

Grzegorz. Ostatnie zebranie zaplanowane jest na dzień 16 marca w

Bielczynach.
Celem tych corocznych spotkań z mieszkańcami jest

przedstawienie założeń budżetowych gminy, rozliczenie Sołtysa i Rady
Sołeckiej z wykonanych zadań, omówienie spraw bieżących w gminie, ale
przede wszystkim zapoznanie się i zebranie wszelkich uwag i spraw
nurtujących na co dzień mieszkańców i w dalszej kolejności ich
rozwiązanie.

Na zdj. Zebranie mieszkańców sołectwa Januszewo - Dźwierzno.
Foto. A.Bykowska

K.O.

Samorządowy serwis informacyjny
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w 2008 roku

Budżet Ośrodka w 2008 roku wynosił ogółem :
Z tego przeznaczono na :

Świadczenia Rodzinne -2.563 712,00 zł.
Ośrodek Pomocy - 875 328,00 zł.
pomoc finansową skierowano do 466 rodzin. Łącznie

zostało wydanych 2. 231 decyzji administracyjnych. Na świadczenia
rodzinne wydano 1 080 decyzji, 21 decyzji wydano na zaliczkę
alimentacyjną do miesiąca września. Natomiast 42 decyzje wydano od
miesiąca października na fundusz alimentacyjny.
Do najczęściej stosowanych form pomocy wynikających z ustawy o
pomocy społecznej był zasiłek okresowy. Z tego tyt. wydanych zostało
192 decyzji.

W 2008 roku nasza Gmina po raz kolejny włączyła się do
realizacji programu wieloletniego

. Zostało zawarte przedmiotowe porozumienie w tej sprawie
pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża, w którym
Wojewoda przyznał dotację celową w wysokości 160.000 zł, natomiast
udział środków własnych gminy wyniósł 40.000 zł. Ogółem GOPS
otrzymał 200.000 zł.Tą formą pomocy objętych zostało 382 dzieci.
Posiłki wydawane były we wszystkich placówkach oświatowych na
terenie naszej Gminy i w innych szkołach poza naszym terenem, czyli tam
gdzie uczęszczają do szkół dzieci i młodzież pochodzące z naszej
Gminy. Do końca roku wydanych zostało 50.386 posiłków. Dzieci
otrzymywały pomoc przez cały okres nauki.
Do najczęstszych powodów udzielania pomocy ze strony Ośrodka było
bezrobocie. Pod koniec listopada stopa bezrobocia w powiecie wyniosła
12,9 %. Z ogółu osób zarejestrowanych w PUP z terenu gminy Chełmża
339 osób posiadało status osób bezrobotnych, poszukujących pracy z
czego ponad połowę stanowią kobiety (202 osób). Ilość osób z prawem
do zasiłku dla bezrobotnych wynosiła 87 osoby.

Jednym z najważniejszych dokonań pracowników GOPS było
przygotowanie dokumentu jakim jest

, który
porusza nurtujące społeczność lokalną problemy społeczne takie jak:
ubóstwo, bezrobocie, występowanie w rodzinach zjawiska
niepełnosprawności, alkoholizm czy brak dostosowania się do życia po
opuszczeniu zakładu karnego, bezradność opiekuńcza i wychowawcza.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży po raz
pierwszy odważył się zorganizować ,,Gminną Majówkę” dla seniorów
powyżej 75 roku życia z terenu Gminy. Spotkanie przerosło nasze
oczekiwania. Przybyło na nie ponad 80 seniorów. Śpiew i występy
artystyczne umilone zostały przez lokalnych artystów z Grzywny oraz
przez zespół ,,Browinki” działający przy DPS w Browinie. Wszyscy
uczestnicy imprezy byli zadowoleni i wyrażali chęć do ponownego
spotkania. Wśród seniorów zawiązały się nowe znajomości, o które tak
trudno w życiu codziennym osób starszych.

Ośrodek od ubiegłego roku współpracuje z Toruńskim Centrum
,,Caritas” w Toruniu w zakresie pomocy żywnościowej dla podopiecznych
Ośrodka. Dzięki temu w ramach programu: „Dostarczanie żywności
najuboższej ludności Unii Europejskiej” pomoc została udzielona 876
osobom. Skala ilości osób uprawnionych do tego rodzaju pomocy
świadczy o coraz bardziej powszechnym zjawisku ubożenia wielu rodzin
z terenu naszej Gminy. Ogólna wartość przekazanych produktów
spożywczych wyniosła 128.123,69 zł. W związku z koniecznością
przywozu produktów , Ośrodek poniósł koszty w wysokości 3 399,81 zł.

Dzięki nawiązanej współpracy z organizacją charytatywną z
Holandii (ludźmi dobrej woli) pracownicy Ośrodka od sierpnia wydawali
odzież, obuwie oraz zabawki dla rodzin korzystających ze świadczeń
pomocy Ośrodka. Ponadto Ośrodek włączył się w akcję charytatywną tj.
zbieranie wśród mieszkańców gminy odzieży, zabawek oraz zbędnych
artykułówAGD, które przekazywane były najbardziej potrzebującym.

W bieżącym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina
Chełmża uruchomiła szereg przedsięwzięć umożliwiających dzieciom i
młodzieży spędzenie udanego lata.
W organizację letniego wypoczynku dla dzieci aktywnie włączył się także
Ośrodek Pomocy Społecznej. Jedną z akcji, której wspólnie partnerowała
Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była
wspólna organizacja kolonii letnich dla dzieci, które odbyły się w
miejscowości Brodnica.. W koloniach wzięło udział 31 dzieci z rodzin
wymagających wsparcia. Poza tym Ośrodek po raz pierwszy
współorganizował półkolonie p.n. dla łącznej grupy
120 dzieci z terenu gminy. Dodatkowo GOPS otrzymał od Chorągwi
Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy
18 bezpłatnych miejsc obozu nad Zalewem Koronowski w miejscowości
Krówka Leśna.

3.439.040 zł.

W 2008 roku

,,Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”

,,Wakacyjna wyspa”

Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Chełmża na lata 2008-2015

Ośrodek z Caritas pozyskał dla dzieci pochodzących z najbiedniejszych
rodzin naszej gminy zeszyty, kredki oraz długopisy, które stanowiły
uzupełnienie wyprawki szkolnej.

Podsumowując, trzeba stwierdzić, że 2008 rok był rokiem
bardzo pracowitym dla pracowników GOPS- znacznie więcej pracy i
problemów w porównaniu ze wszystkimi poprzednimi latami.
Prowadzona na bieżąco diagnoza środowisk rodzinnych wyraźnie
wskazuje, że istniejące problemy i trudności będą narastały. W rodzinach,
gdzie występuje przemoc zakładana jest przez policję '' Niebieska Karta''.
Ponadto do Ośrodka coraz częściej zgłaszają się osoby szukające nie
tylko pomocy finansowej, ale także porady. Chcą jedynie zwierzyć się ze
swych trudności i kłopotów życiowych, przez co pracownicy Ośrodka
stają się powiernikami i zyskują mandat zaufania.
W tym miejscu należy także wspomnieć o postępującym się starzeniu
populacji w naszej Gminie. Spowodowane to jest wyjazdami młodych
ambitnych mieszkańców Gminy za pracą w inne regiony kraju i poza jego
granice. W wyniku tego pozostają jednostki mało aktywne, które już są
albo z pewnością staną się podopiecznymi naszego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Praca , którą wykonują pracownicy jest niezwykle trudna,
często utożsamiana z wypłacaniem zasiłków a tak naprawdę ma ona o
wiele szerszy zakres. Jest to praca ciężka, to my pracownicy Ośrodka
musimy być i jesteśmy odporni na stresy i przykre uwagi ludzi, którzy
oczekują ciągle więcej. Coraz częściej spotykamy się także z postawą
obojętną, a w wielu przypadkach niestety wręcz roszczeniową ale i w
takich sytuacjach robimy wszystko aby dany problem rozwiązać z
korzyścią dla zainteresowanego.

A.Bykowska

Stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej(od metra kw.)
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Sprawy obywatelskie

HARMONOGRAM SZKOLEŃ NA 2009 r.
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego

w Toruniu z/s w Chełmży

Informacje dotyczące w/w szkoleń można uzyskać pod nr 056 675 22 60

Złoty Jubileusz

50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Melania i
Stanisław Guculakowie z Głuchowa. Z tej okazji w dniu 6 lutego 2009 r w
Urzędzie Stanu Cywilnego w Chełmży Wójt Gminy Jacek Czarnecki
udekorował Jubilatów medalami „Za Długoletnie Pożycie małżeńskie”, które
nadał Prezydent RP.

Państwo Melania i Stanisław Guculakowie pobrali się dokładnie 27
marca 1958 roku w Szczawnie Zdroju. W Głuchowie mieszkają od 1959 roku.
Wychowali dwie córki, a Złotą Jesień umilają im trzy wnuczki i jedna
prawnuczka. Złote Gody z wielkim wzruszeniem przeżyli w gronie
najbliższych.

USC Chełmża

POŻEGNANALIŚMY
GEN. BRYG. PROF. DR HAB.

ELŻBIETĘ MAGDALENĘ ZAWACKĄ
Pseudonim Zelma, Sulica, Zo

19 III 1909 - 10 I 2009
Honorowa Obywatelka Torunia,

oficer Armii Krajowej, emisariuszka
Komendanta Głównego Armii Krajowej do
Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie
(1943) , c i choc iemna , pows tan iec
warszawski, więzień okresu stalinowskiego,
p racown ik naukowy Un iwersy te tu
Gdańskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja
Kopern ika w Toruniu, społecznik ,
założycielka Fundacji „Archiwum i Muzeum
Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby
Polek”, Kustosz Pamięci Narodowej,
współtwórczyni Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej, m.in. dwukrotna
Dama Orderu Virtuti Militari, pięciokrotnie
odznaczona Krzyżem Walecznych, Złotym
Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii
Krajowej oraz Orderem Orła Białego.

Pożegnaliśmy Elżbietę Zawacką,
toruniankę, człowieka, który całe życie
poświęc i ł O jczyźn ie . Nagradzana
pięciokrotnie Krzyżem Walecznych,
dwukrotnie Krzyżem Zasługi z Mieczami.
Polska wyzwolona z komunizmu uznała w pełni Jej zasługi i otrzymała Order
Orła Białego i stopień generała.

Z Jej inspiracji po odzyskaniu pełnej niepodległości powstała w
Toruniu Fundacja „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej i
Wojskowej Służby Polek”. Ta niepospolita kobieta pozostanie wzorem
postawy patriotycznej dla wszystkich, którzy bliżej poznają koleje Jej życia.

Cześć Jej Pamięci!

Stawka podatku od budynków mieszkalnych
(od metra kw.)

Zmiana siedziby

W związku ze zmianą siedziby Starostwo Powiatowe w Toruniu informuje,
że nastąpiła zmiana adresu.

Ponadto informuje się, iż:

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

nadal mieszczą się przy ul. Szosa Chełmińska 30/32.
Natomiast Wydział Architektury i Budownictwa nadal mieści się przy ul.
Dekerta 24.

Nowe dane adresowe:
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

tel. 056 662 88 88, fax. 056 662 88 89

�

�

�

Spotkanie dla najmłodszych

W styczniu br. w Kuczwałach odbyło się spotkanie noworoczne
dla dzieci. Były konkursy, dzieci fajnie się bawiły. Dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Sławkowie przedstawiły program artystyczny. W spotkaniu
udział wzięło prawie 60 dzieci. Najlepszą frajdę sprawiły im upominki. KGW
w Kuczwałach dziękuje wszystkim sponsorom za dofinansowaniu paczek dla
dzieci.

KGW Kuczwały

Podziękowanie
KGW oraz dzieci z Kuczwał dziękują Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Sołtysowi i
Radzie Sołeckiej oraz Radnemu Stanisławowi Żak za dofinansowanie do
paczek dla dzieci z sołectwa.

KGW Kuczwały
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Sprawy obywatelskie

Laury dla hodowców z gminy

W dniach 10-11 stycznia br. miała miejsce w
Toruniu XXIII wystawa gołębi rasowych. Organizatorem
wystawy było Stowarzyszenie Hodowców Gołębi
Rasowych w Toruniu z/s w Wielkiej Nieszawie. Udział we
wspomnianej wystawie wzięli także hodowcy gołębi z
naszej gminy z Kuczwał. Pan został zwycięzcą i
otrzymał puchar w konkursie na rasę Lahore, a pan wygrał
konkurs na rasę Indiana.

Honorowy patronat nad wystawą objęli Starosta Powiatu
Toruńskiego Mirosław Graczyk i Wójt Gminy Wielka Nieszawka Kazimierz
Kaczmarek.
Wystawa stała się okazją pokazania dorobku hodowlanego z ostatnich lat, jak
również gołębi wyhodowanych w sezonie lęgowym 2008. Na wystawie
zaprezentowane zostały okazałości wielu rzadkich ras takich jak beneszowski,
mookee, koroniarz końcaty. Prezentowane też były rasy, które występują
także najliczniej czyli karier, niemiecki wystawowy, garłacz pomorski, ryś
polski.

W sumie podczas wystawy zaprezentowano 766 gołębi w 59
rasach. W wystawie uczestniczyło 59 wystawców z całej Polski.
Rozstrzygnięto 21 konkursów w poszczególnych rasach i wytypowano 21
zwycięzców w rasie. Kilkadziesiąt gołębi wyróżniono pucharami, jak również
przyznano puchary za rzadkie rasy.

Józef Pąk
Adam Krawczyk

K.O.

Plan działalności
Komisji Kultury i Organizacji Wolnego Czasu w 2009 r.
przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Oddziału Rejonowego w Chełmży.

Wycieczki krajoznawczo turystyczne

Uroczystości

Zabawy taneczne

1.Światowy Dzień Inwalidy dnia 22.04.2009 r. w CHOK. Godz. 12.00
2.Spotkanie opłatkowe dnia 09.12.2009 r. w CHOK. Godz. 12.00

Plan pracy może ulec zmianie ze względów finansowych i organizacyjnych.
Informację odnośnie zapisów na wycieczki, zabawy i spotkania
okolicznościowe można uzyskać w każdy czwartek od godz 10.00 13.00 w
biurze Związku.

Przewodniczący
Jerzy Więckowski

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Chełmży

ul. Rynek Garncarski 3

Kim jesteśmy, jak działamy, jakie cele osiągamy?
Związek jest organizacją społeczną pozarządową, samodzielną i niezależną,
z 60-letnią tradycją, zrzesza 360 członków.

Naszym członkom Związku oferujemy następujące działania:

prezentujemy stanowiska i wolę swoich członków wobec władz
państwowych, wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych,
dotyczących warunków bytowych naszej społeczności,

występujemy w środkach masowego przekazu prasie lokalnej,
regionalnej, radiu i telewizji,

współpracujemy z organizacjami administracji państwowej,
samorządowej, terytorialnej i organizacjami społecznymi,

w okresie jesienno zimowym pozyskujemy sponsorów na środki
czystości i żywność

organizujemy spotkania towarzyskie, spotkania przy kawie,
wieczorki taneczne, wycieczki turystyczno krajoznawcze,
Światowy Dzień Inwalidy, Spotkanie Opłatkowe,

prowadzimy bezpłatne porady prawne dla członków Związku,

zabiegamy o sponsorów i członków wspierających dla uzyskania
środków finansowych i wsparcia materialnego,

wydajemy wszystkim emerytom i inwalidom zaświadczenia
ulgowe 37% na przejazd PKP,

prowadzimy Związkową Kasę Pogrzebową

wydajemy wnioski do sanatorium, na turnusy rehabilitacyjne i na
wczasy,

pomagamy emerytom w uzyskaniu grupy inwalidzkiej w celu
wyjazdu do sanatorium.

Wstępujcie do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, by tym
samym powiększyć wielką rodzinę emerycką.
Biuro Zarządu: 87-140 Chełmża

Rynek Garncarski 3
czynne w każdy czwartek od godz. 10-tej 13 -tej
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Przewodniczący
Jerzy Więckowski

Rajd harcerski

W dniach 23-25.01.2009 w Zelgnie odby si rajd harcerski
zorganizowany przez 1 Che m y sk Gimnazjaln Dru yn Harcersk
Pasieka im. Zawiszy Czarnego. Udzia w nim wzi li harcerze oraz dzieci i
m odzie z Zelgna, Che m y, Che mna i Torunia.
Rajd rozpocz si wieczorem na che m y skim rynku, gdzie odby si apel
poleg ych z okazji 89. rocznicy wyzwolenia miasta. Nast pnie uczestnicy udali
si do szko y w Zelgnie, gdzie sp dzili dwa dni bawi c si i rywalizuj c w
harcerskiej atmosferze. Podczas rajdu odby y si dwie trasy terenowe w
okolicy Zelgna, a sobotni wieczór u wietni koncert-niespodzianka. Wszyscy
powrócili do domów w wietnych humorach oraz z wieloma nagrodami.
Organizatorzy pragn podzi kowa dyrekcji szko y podstawowej w Zelgnie za
udost pnienie budynku szko y oraz za udzielon pomoc, bez której to
przedsi wzi cie nie mog oby si uda .
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ę ę ł ę ć
Z harcerskim pozdrowieniem

* C Z U W A J ! *
Wies aw Dominiczakł

Sprzęt dla druhów z OSP Kuczwały

16 stycznia 2009 r. w miejscowości Nowa Wieś Królewska druhowie
z OSP Kuczwały , w obecności Komendanta Wojewódzkiego PSP Tomasza
Leszczyńskiego odebrali z rąk przedstawiciela Marszałka Województwa Pana
Marka Smoczyka sprzęt wartości 7.500 złotych.
Strażacy pozyskali m.in. prądownicę , buty ocieplane „oficer”, buty skutery,
węże tłoczne, zbiornik do wody, latarkę z ładowarką, kominiarki, hełmy bojowe.
Powyższy sprzęt wzbogaci wyposażenie jednostki oraz poprawi
bezpieczeństwo druhów/ wyposażenie osobiste/ w działaniach ratowniczo-
gaśniczych.

Otrzymane wsparcie było efektem złożenia wniosku do Marszałka
Województwa przez Zarząd Jednostki OSP w Kuczwałach z inicjatywy
Komendanta Gminnego ZOSP RP dh Wiesława Bachana.

Wspólne zdjęcie z przedstawicielem Marszałka

W.Bachan
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Organizacje pozarządowe

Strategia gotowa

Z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemia Gotyku
można zapoznać się Strategia
pozytywnie została zaopiniowana przez

Następnie dokument ten 27 stycznia br. został złożony wraz z wnioskiem o
wybór Lokalnej Grupy Działania na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju do
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W ciągu najbliższych 3 miesięcy LSR
zostanie oceniona przez ekspertów. Po pozytywnej ocenie Fundacja Ziemia
Gotyku otrzyma pieniądze na jej wdrożenie w latach 2009-2015. Otrzymane
w ten sposób środki umożliwią mieszkańcom obszaru objętego Lokalną
Strategią Rozwoju (LSR) realizację projektów. Realizacja strategii powinna
przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in.
poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie
powstawania nowych miejsc pracy. W ramach realizacji LSR,
zatwierdzonych przez samorząd województwa, to Lokalna Grupa Działania
wybierać będzie projekty do realizacji w ramach środków przyznanych na
realizację strategii. Wnioski te będą mogły dotyczyć projektów
kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 - Jakość
życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej: -
różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, -tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw, -odnowa i rozwój wsi oraz innych projektów zwanych
dalej „małymi projektami”.

Forum Programowe w
dniu 9 stycznia 2009 roku.

K.Orłowska

na stronie .www.ziemiagotyku.com

Dla rolników i ich rodzin

Im większe gospodarstwo-tym większy optymizm,
że gospodarstwo będzie się rozwijać, zaprzestanie produkcji
rozważają małe gospodarstwa rolne, gospodarstw w
otoczeniu ubywa - mieszkańców na wsi przybywa, pracy w
otoczeniu wsi więcej, im mniejsze gospodarstwo - większe
doświadczenie rolnika i domowników z rynkiem pracy.
Prezentacji tych wstępnych wyników wywiadów kwestionariuszowych w
gospodarstwach rolnych z obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia
Gotyku i wstępnej identyfikacji kierunków reorientacji zawodowej
rolników i/lub członków ich rodzin dokonał podczas konferencji w
Chełmży dr Wojciech Knieć socjolog z UMK w Toruniu.

Te pierwsze opracowane wyniki zostały przytoczone na
podstawie przeprowadzonej ankiety wśród 300 gospodarstw rolnych w
ramach projektu

Projekt
realizowany będzie do lipca br. Głównym założeniem projektu jest
aktywizacja w kierunku reorientacji zawodowej rolników i/lub członków
ich rodzin, którzy nie są w stanie obecnie lub nie będą mogli w przyszłości
utrzymać się z rolnictwa. Cechą wspólną i dominującą obszaru objętego
projektem jest jego rolniczy charakter oraz duża ilość gospodarstw. W
ostatnich latach sytuacja zarówno w zakresie rolnictwa jak i lokalnego
rynku pracy w sposób dynamiczny się zmienia (wejście do UE,
stworzenie Pomorskiej Strefy Ekonomicznej w Ostaszewie). Zmiany te są
zauważalne ale nie są zbadane i trudno określić w jaki sposób wpłynęły
na lokalny rynek pracy. Nie jest zbadany potencjał i potrzeby w zakresie
reorientacji rolników i członków ich rodzin. Dlatego służyć temu ma
nawiązanie dialogu społecznego pomiędzy przedstawicielami lokalnych
organizacji, instytucji i rolnikami/członkami ich rodzin oraz wspólne
przygotowanie rekomendacji zawodowych dot. pożądanych kierunków
reorientacji zawodowej rolników i/lub członków rodzin rolniczych z
obszaru gmin wiejskich objętych działaniem LGD "Ziemia Gotyku".
Rekomendacje te będą miały charakter lokalnego paktu na rzecz
zatrudnienia i stanowić będą dla przedstawicieli lokalnych władz i
instytucji odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe podstawę do
realizacji projektów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich na terenach
powiatów toruńskiego i chełmińskiego.

„Pierwszy krok do reorientacji zawodowej rolników i
członków ich rodzin z obszaru działania LGD Ziemia Gotyku”.

K.Orłowska

Starają się o pieniądze

-

kolejny

Podobnie

Stowarzyszenie Homo homini z początkiem br. podjęło
starania o pozyskanie środków na kolejne, ciekawe inicjatywy
zarówno dla starszych jak i młodszych mieszkańców gminy
zainteresowanych współpracą z naszą organizacją.
W tym celu Stowarzyszenie złożyło kilka wniosków do instytucji
przydzielających dofinansowanie. Do Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Marszałkowskiego złożone zostały wnioski na

dofinansowanie następujących zadań :
- w zakresie turystyki i krajoznastwa - „Nord walking na szlaku Ziemi Gotyku”,

w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej –
„Bezpieczna wieś’
- w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień
projekt „Świetlica socjoterapeutyczna - Przystań w Zelgnie”
- w zakresie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo,
informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – „Vademecum dla
ngo”.
Do Programu Kapitał Ludzki na działanie 9.5 : „Edukacja kulturalna w
przedszkolach” zostały przygotowane dwa projekty: „Edukacja kulturalna w
przedszkolach”- projekt dla najmłodszych mieszkańców wsi i projekt „Wiejska
szkoła zdrowia” z myślą o osobach, które na skutek chorób muszą zmienić
sposób żywienia. W celu podniesienia umiejętności w zakresie nauki języka
angielskiego wśród dzieci i ich rodziców złożony został wniosek do
Programu ENGLISH TEACHING, prowadzonego przez Polsko-Amerykańską
Fundację Wolności i Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA na realizację zadania
„Zabawy językowe dla najmłodszych”. Stowarzyszenie zamierza także swoje
działania skupić na edukacji ekologicznej wśród młodzieży szkolnej i w tym
celu przygotowany został wniosek do Zarządu Powiatu Toruńskiego na
sfinansowanie projektu pn.” Ekologiczny styl życia”. Stowarzyszenie
wnioskowało do Państwowego Funduszu Rehabil i tacj i Osób
Niepełnosprawnych na sfinansowanie przedsięwzięc dla osób
niepełnosprawnych z obszaru gminy, a dokładnie na realizacje projektów
„Wycieczka w Bieszczady – Solina” i „Przegląd twórczości osób
niepełnosprawnych w DPS Browina”.

Uwaga organizacje pozarządowe
Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z
2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm. )

otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z
realizacją zadań Gminy Chełmża w roku 2009 w zakresie:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie
internetowej Gminy Chełmża: w zakładce
„Ogłoszenia i komunikaty” lub w Urzędzie Gminy Chełmża ul. Wodna 2
p. nr 16.

WÓJT GMINY CHEŁMŻA
ogłosił

Oferty należy składać do dnia 11 marca 2009 r. do godz. 15.00 w
sekretariacie Urzędu Gminy Chełmża, pok. nr 19 ul. Wodna 2, 87-
140 Chełmża.

www.bip.gminachelmza.pl

K.Orłowska
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Edukacja i kultura
Informacje ze Szkoły Podstawowej w Sławkowie

Nasze kochane Babcie i Dziadkowie!

Walka o medale rozpoczęta...

Jak co roku uczniowie klas 0-III przygotowali imprezę uświetniającą
Dzień Babci i Dziadka. Ci, zjawili się z wielką ochotą na imprezę
przygotowaną przez ich ukochane wnuki. Dzieci zaprezentowały program
muzyczno-recytatorski opracowany pod okiem wychowawców, a także laurki i
drobne upominki. Nie zabrakło słodkości, którymi wnuczkowie obdarowali
swoje ukochane Babcie i Dziadków.

...i to od razu z sukcesem. Dziewczęta klas IV-VI zdobyły III miejsce
w Powiatowym Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt, w którym pokonały szereg
przeciwników. Trenowały pod okiem pani Iwony Szymańskiej, której
trenerskie rady doprowadziły dziewczyny do sukcesu. Gratulacje dla
zwycięzców!!!

M. Griner

Noc w szkole?

Pomysł zorganizowania „Wieczoru Baśni i Bajek” spotkał się wśród
uczniów klas I III z dużym zainteresowanie, a wśród rodziców z
niedowierzaniem. Noc w szkole? To chyba coś nie tak? A jednak. Dzieci
13.02.09 przybyły do szkoły na godzinę 18 wyposażone w ulubione baśnie,
stroje postaci z bajek, poduszki i śpiwory. Celem spotkania było
zainteresowanie dzieci czytaniem, uważnym słuchaniem i ukazanie jak
bardzo ważne są to umiejętności dla powodzenia w codziennym życiu.

Chodziło także o lepsze wzajemne poznanie i zabawę. Spotkanie rozpoczęło
się rozwiązywaniem bajkowej krzyżówki. Po tym, czytane przez
zaproszonych gości baśnie i bajki, przeplatane były różnorodnymi
tematycznymi konkursami, zabawami i słodkimi poczęstunkami. Zabawa była
świetna i trwała do godziny 3 rano. O tej porze zauważalne stały się pierwsze
oznaki zmęczenia i głowy dzieci zaczęły wtulać się w poduszki. Mała drzemka
była dozwolona. Po przebudzeniu uczestnicy stwierdzili, że taki wieczór musi
odbyć się przynajmniej jeszcze raz.

Chciałabym podziękować za udział w wieczorze pani M. Kaszyńskiej, J.
Błaszczyk, panu K. Boberowi, J. Lipowskiemu, pani B. Łuczak, K. Orłowskiej
za słodkie wypieki, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za wsparcie finansowe, pani J. Targosz i M. Krajewskiej za
poświęcony czas, koleżankom i kolegom ze szkoły, obsłudze za pomoc w
przygotowaniach.

00

00

Małgorzata Lipowska

„Ferie z biblioteką”
Biblioteki gminne zapraszają młodszych
czytelników do wspólnego spędzania czasu
wolnego w ferie pośród książek, bajek,
filmów….

Drzewko złotych myśli

Kolorowe igraszki
Kukiełkowy świat

Gra w kości
Moja ulubiona postać bajkowa

Bajkowe Kalambury
Projekcja bajek lub filmów- Małe kino

Wycieczka- niespodzianka

Dla aktywnych uczestników zajęć wycieczka-niespodzianka !

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie zaprasza na
spotkania „Ferie z biblioteką”
w dniach 23.02.2009-27.02.2009r. w godzinach
od 12.00-15.00

Biblioteka w Skąpem zaprasza od 23-27 lutego w godzinach 11.00-14.00

Biblioteka w Grzywnie zaprasza od 16 do20 lutego, w godzinach od
12.00-15.00:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

23.II- wieszanie na gałązkach kolorowych
karteczek ze „złotymi myślami” zaczerpniętych ze zbiorów przysłów,
cytatów, aforyzmów.

zajęcia plastyczne

24.II. wykonywanie kukiełek z rękawiczek lub
kopert

- nagroda dla mistrza

25.II. konkurs plastyczny -technika
dowolna

turniej

26.II.
Śpiewaj z nami Karaoke

27.II. dla aktywnych uczestników zajęć.

23.II- Zajęcia plastyczne- krajobraz zimowy; Zimowe zagadki.
Wykonywanie prac różnymi technikami: farby, szkic, wydzieranka, przy
użyciu świeczek.

24.II. Rozśpiewana biblioteka- zabawy muzyczne KARAOKE w
bibliotece

25.II. Rozgrywki planszowe; Turniej w gry: Memo - kto z nas ma
najlepszą pamięć; Chińczyk; Klocki- utworzenie jak najwyższej budowli;
Układanie puzzli na czas; Zapomniane gry: kółko i krzyżyk, statki ; Zabawy
ruchowe

26.II. Witamy w „BAJKOLANDII” Projekcja bajek:
Koziołek Matołek oraz Piękna i Bestia Quiz związany z tematyką bajek.
Chwila dla malucha- program edukacyjny dla najmłodszych
Zagadki muzyczne zgadnij z jakiej bajki jest dany utwór muzyczny
Mini prace plastyczne.

27.II. Wycieczka- niespodzianka dla aktywnych uczestników zajęć.

16.02- Kolorowe igraszki ,

17.02 Drzewko złotych myśli;

18.02 - Zajęcia plastyczne: krajobraz zimowy lubmoja
ulubiona postać

bajkowa , do wyboru przez dzieci ;

19. 02 zabawy muzyczne- Śpiewaj z nami !

20. 02- projekcja bajek „Małe kino”

Biblioteki gminne informują…..

W 2008 roku stan księgozbioru w bibliotekach gminnych (Zelgno,
Głuchowo, Skąpe, Grzywna)na koniec roku liczył 46 958 woluminów.
Zarejestrowano ogółem 992 czytelników, wypożyczono 19 871 książek i
czasopism. Ogółem zakupiono 911 woluminów za kwotę 13 985,85. Od
2008 roku Biblioteka Samorządowa w Zelgnie ( wraz z filiami w Głuchowie,
Grzywnie i Skąpem) funkcjonując jako instytucja kultury , otrzymała środki z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości
wydawniczych w kwocie 7 967,00 zł. Zaprenumerowano 20 tytułów
czasopism za kwotę 2 149,00 zł.
Apelujemy do wszystkich czytelników o zwrot zaległych książek oraz
zapraszamy do bibliotek.

Justyna Błaszczyk
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Dzie Babci i Dziadka w przedszkoluń

W dniu 23.01.2009r dzieci z o rodka przedszkolnego
"Przedszkole Otwiera wiat II" w S awkowie zaprosi y Babcie i
Dziadków, aby razem uczci Ich wi to.

Dzieci przygotowa y wyst py artystyczne oraz w asnor cznie wykonane
upominki. Po zako czeniu cz ci oficjalnej zaproszono Babcie i Dziadków do
wspólnej zabawy. Zaproszeni go cie mogli sprawdzi si w wielu
konkurencjach, takich jak: ubijanie bia ek, przyszywanie guzików, dmuchanie
balonów. Zadania te oczywi cie wykonywali dziadkowie. Babcie mog y
sprawdzi si w nast puj cych konkurencjach; skr canie rubek, budowanie
wie z zapa ek. Zasiadaj c przy wspólnym stole, kawie oraz s odko ciach
Dziadkowie wraz z Babciami za piewali piosenki ze szkolnych lat,
wspominaj c swoje lata m odo ci.
Dzi kujemy Wszystkim Babciom i Dziadkom za mile sp dzone chwile oraz
zaszczycenie Nas Sw obecno ci .

ś
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ą ś ą
Justyna Koz owskał

Chwila muzyki z przedszkolakami

Dzieci z ośrodka przedszkolnego Przedszkole
Otwiera Świat II w Sławkowie miały zaszczyt wysłuchać
koncertu „CYMBAŁY INSTRUMENT WIRTUOZOWSKI.”
W wykonaniu:
ZINAIDA SAWATSEJAWA cymbały
WADIM SIMONOWICZ cymbały
EUGENIUSZ CHUDAK-MORZUCHOWSKI - fortepian, prowadzenie.

Dzieci z wielkim podziwem uczestniczyły w koncercie. Wysłuchały około
dziesięciu kompozycji na cymbały solo oraz z towarzyszeniem fortepianu. Były
to m.in. kompozycje Vivaldiego, Couperina, Paganiniego, Liszta, Sarasate i
wielu innych kompozytorów. Najwięcej radości sprawił dzieciom fakt
sprawdzenia się w roli muzyków grających na cymbałach.

Justyna Kozłowska

Bal karnawałowy w Szkole Podstawowej
w Kończewicach

Z UNICEF „ Na ratunek dzieciom w Kongo”

Pod koniec minionego roku uczniowie Szkoły Podstawowej w
Kończewicach przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji UNICEF

”, której Ambasadorami Dobrej Woli byli
znani aktorzy: Małgorzata Foremniak i Artur Żmijewski. Miała ona
charakter kampanii informacyjno-pomocowej.

W czasie zajęć prowadzonych w szkole przez koordynatorkę
akcji Mirosławę Pawlikowską, dowiedziały w jak ciężkich warunkach
żyją ich rówieśnicy w Demokratycznej Republice Konga, gdzie rocznie
umiera ponad pół miliona dzieci. Z zainteresowaniem i ogromnym
przejęciem oglądały prezentację multimedialną dotycząca sytuacji
dzieci w Kongo. Dzięki temu zobaczyły, że brakuje im wszystkiego:
jedzenia, wody, lekarstw, szczepionek, a ogromna większość nie chodzi
do szkoły. Po zajęciach wszystkie deklarowały chęć przyłączenia się do
akcji, przyklejając swoją dłoń obrysowaną i wycięta z papieru na
specjalnym plakacie.

Przed feriami zimowymi nastąpiło podsumowanie i
zakończenie akcji. Po raz kolejny nasi uczniowie pokazali, że są
wrażliwi na problemy swoich rówieśników w innych krajach i chętnie
niosą pomoc potrzebującym. Podczas trwania kampanii zebraliśmy
środki, dzięki którym możliwe będzie zakupienie ponad 750 ratujących
życie dziecka szczepionek przeciwko odrze.

Udział naszej szkoły w akcji „ Na ratunek dzieciom w Kongo”
dał uczniom szansę, aby choć przez chwilę pomyślały o swoich
rówieśnikach w Kongu i zrozumiały, że same również mogą pomóc,
decydując na co chcą przeznaczyć, nawet bardzo niewielkie, swoje
pieniądze.

„ Na
ratunek dzieciom w Kongo

Koordynator akcji
Mirosława Pawlikowska
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Przyjemności dla Babci i Dziadka

Dzieci z Ośrodka przedszkolnego Przedszkole otwiera świat II,
oddziału przedszkolnego oraz klasy I Szkoły Podstawowej w Grzywnie
zaprosiły swoje Babcie i Dziadków 22 stycznia 2009 roku do wspólnej zabawy.

Uroczystość miała umilić czas zaproszonym gościom z okazji Ich święta. Na
sali gimnastycznej zgromadziła się około setka zaproszonych Babć i
Dziadków. Dzieci wspólnie z wychowawczyniami zaprezentowały
inscenizację „ W ZOO”. Były również tradycyjne wiersze skierowane do Babć i
Dziadków. Ponadto przygotowano wiele konkursów, m.in. Zagadki smoka,
Karmimy wnuczęta, Kwiatek dla Babci lub Dziadka, Taniec z wnuczkiem na
gazecie. Odbył się również specjalnie przygotowany taniec wnucząt z Babcią i
Dziadkiem do piosenki „ W zielonym gaju”. Zaproszeni goście z przyjemnością
brali udział w konkursach i zabawach, nucili znane im z młodości piosenki.
Wszystkie Babcie i Dziadkowie zostali obdarowani upominkami w postaci
gipsowych świeczników w kształcie serc i słoneczników. Na zakończenie
uroczystości każdy z gości rozpoznawał się na rysunku wykonanym przez
wnuka lub wnuczkę. Oczywiście wszyscy goście rozpoznali się bezbłędnie i w
nagrodę zabrali swoje podobizny do domu. O słodki poczęstunek zadbali
rodzice dzieci, które przygotowały uroczystość. Babciom i Dziadkom
serdecznie dziękujemy za tak liczne i niezawodne przybycie, a rodzicom
dzieci za pomoc w organizacji imprezy.

Anna Klimas
Anna Kordowska

Katarzyna Daniszewska

Bale w karnawale

Dnia 31.01.2009. w Szkole Podstawowej w Grzywnie odbył się bal
karnawałowy. Młodsza grupa: przedszkolaki z Ośrodka przedszkolnego
Przedszkole otwiera świat II, dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas :
pierwszej, drugiej i trzeciej bawili się jako pierwsi. Każdy kto przybył na bal
miał na sobie odpowiedni kostium. Przebrania były bardzo pomysłowe i
oryginalne, np. chłopcy przebrali się za dziewczynki. Nie zabrakło również
rycerzy, piratów, księżniczek, cyganek, różnych zwierzątek, owadów, postaci
z bajek i filmów dla dzieci oraz śnieżynek. Dla uczestników zabawy
przygotowano wiele konkursów z nagrodami. Wszystkie konkursy były
zabawne i przyjemne. Oczywiście główną atrakcją był Mikołaj, który pojawił
się na balu. Każde dziecko otrzymało paczkę ze słodyczami. Tuż przed

odejściem Mikołaj zatańczył wspólnie z dziećmi. O słodki poczęstunek w
trakcie zabawy zadbały panie z Koła Gospodyń w Grzywnie, panie z Komitetu
Rodzicielskiego oraz rodzice dzieci, którzy pomagali w przygotowaniu
ciepłych napojów i słodkości. Po skończonej zabawie dzieci już zastanawiały
się jakim kostiumem karnawałowym zaskoczyć w przyszłym roku.

Anna Klimas

Styczeń w Grzywnie

Styczeń był miesiącem pełnym
ciekawych wydarzeń w Grzywnie. Do dzieci z
Ośrodka Przedszkolnego, realizującego projekt
„Przedszkole Otwiera Świat II” finansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego,
przyjechali muzycy z koncertem pt. „Cymbały
jako instrument wirtuozowski.” Występ obejrzeli
wszyscy uczniowie w szkole.

Dzieci z przedszkola, oddziału „zerowego” i klasy pierwszej z okazji
„Dnia Babci i Dziadka” przygotowały przedstawienie pt. „W ZOO.”

Wspólnie wybraliśmy się do Baja Pomorskiego w Toruniu na
przedstawienie, z niezwykłymi efektami multimedialnymi, „Kto z Was chciałby
pocieszyć pechowego nosorożca.” oraz wyjechaliśmy na Barbarkę, gdzie
wzięliśmy udział w zajęciach edukacyjnych. Mimo mrozu, humory nam
dopisywały, bo udało nam się zaobserwować wiele gatunków ptaków.
Przygotowaliśmy przysmaki dla ptaków i dowiedzieliśmy się jak pomóc
przetrwać zwierzętom zimę. Na koniec wypiliśmy gorącą herbatę w pięknej
leśniczówce.

Miesiąc zakończył się balem karnawałowym, ale o tym już w innym
artykule.

Na zdjęciu dzieci z Ośrodka Przedszkolnego, oddziału „zerowego” i klasy pierwszej
ze szkoły w Grzywnie.

Katarzyna Daniszewska

„Jaka to melodia”

Ewa Lewandowska mieszkanka Mirakowa wzięła udział w lutym br. w
nagraniu do programu TVP 1 „Jaka to melodia” .

takich odcinków udział wzięła nasza
mieszkanka. Z jaką wygraną wróciła do domu, mogą dowiedzieć się Państwo
oglądając wspomniany odcinek programu dokładnie 19 marca br.

K.O.

„Jaka to melodia” to teleturniej o tematyce muzycznej emitowany
przez . Zadaniem zawodników jest rozpoznawanie na czas utworów
muzycznych i podanie ich tytułów. W każdym odcinku teleturnieju bierze
udział 3 uczestników. W jednym z

TVP1
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Gimnazjalna Liga Piłki Halowej w Głuchowie

W październiku i grudniu przeprowadzony został coroczny
turniej Gimnazjalnej Ligi piłki halowej chłopców. Cieszył się on bardzo
dużym zainteresowaniem uczniów. Podsumowanie Ligi odbyło się na
szkolnym apelu.

Puchar Dyrektora Gimnazjum w Głuchowie za zajęcie I miejsce
w rozgrywkach trafił w ręce drużyny o nazwie „Cyklon” (K. Adamek, S.
Jaskulski, M. Susmarski, K. Kuffel, Ł.Substyk, J. Lis, M. Zyblewski, A.
Stasiorowski). II miejsce zajęła drużyna „Dream Team” (Daniel i Dawid
Stolkowscy, K. Abramuk, M. Góraj, P. Bober), a III „Młodzi Gniewni”
(T.Kran, B. Pawkin, P. Przymus, T. Bukowski,K. Zieliński, T. Kucharski,
Szymon Zieliński).

Najskuteczniejszym strzelcem turnieju został K. Adamek, który
zdobył 14 bramek, najlepszym bramkarzem okazał się J. Lis.

Zwycięscy otrzymali sprzęt sportowy i pamiątkowe dyplomy.
Organizatorem turnieju był Marek Zając.

W.Rosiński

„GRAJ W PIŁKĘ NOŻNĄ Z PSL-EM”

Pod taką nazwą rozegrany został powiatowy turniej piłki
nożnej chłopców, który odbył się 24 stycznia w hali Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Chełmży. Organizatorem był Zarząd Powiatowy PSL , który
sfinansował imprezę, a wsparcia rzeczowego udzieliła Spółdzielnia
Mleczarska w Łowiczu, którą reprezentował Wiceprezes Rady
Nadzorczej Jan Wałachowski- mieszkaniec Brąchnówka.

Do turnieju zgłosiły się zespoły z Gminy Czernikowo, Lubicz Górny,
Wielka Nieszawka, Łysomice, SP 2 Chełmża, SP 3 Chełmża, Gmina
Chełmża Głuchowo i Kończewice.

Drużyny podzielone zostały na dwie grupy po 4 zespoły,
rozgrywano mecze systemem „każdy z każdym”. Po eliminacjach
kolejność przedstawiała się następująco. Grupa I: Lubicz Górny, Wielka
Nieszawka, SP 2 Chełmża, Czernikowo. W Grupa II pierwsze miejsce
zajęła drużyna z Gminy Chełmża Kończewice, SP 3 Chełmża, Łysomice,
Głuchowo. Do półfinału awansowały drużyny z Lubicza Górnego,
Wielkiej Nieszawki, Kończewic i SP 3 Chełmża. Pozostałe drużyny
rozgrywały mecze o kolejne miejsca w turnieju.

O miejsce 7-8 walczyły drużyny z Gmin Czernikowo i Gminy
Chełmża Głuchowo. Zwyciężyła drużyna z Czernikowa 1:0 a bramkę
strzelił Machtylski Mateusz. Następne mecze dostarczały bardzo dużo
emocji i przeżyć. O miejsce 5-6 walczyły drużyny z Łysomic, SP 2
Chełmża. Zwycięsko tę rywalizacje zakończyła drużyna z Łysomic 2:0 .
Po bramkach Parzyszka Piotra, Pszuka Mateusza. Mecz o 3-4 miejsce to
dramat, po wyniku 0:0 strzelano serie rzutów karnych, a szczęście
sprzyjało drużynie z Lubicza Górnego, która pokonała Wielką Nieszawkę
7:6.

Wielki Finał. Trenerzy obu zespołów SP 3 Chełmża - Aldona
Lutek i Gminy Chełmża Kończewice Zenon Sadowski przekazują
ostatnie wskazówki swoim drużynom. Zdenerwowani i emocje udzielają
się zawodnikom i kibicom na trybunach, wśród których są rodzice, siostry,
bracia, a także dziadkowie młodych bohaterów finału. Gwizdek sędziego i
zacięła się gra, która przez całe spotkanie była bardzo wyrównaną.
Zwycięską bramkę zdobył Klawiński Łukasz, a cichym bohaterem
spotkania był bramkarz Gminy Chełmża Andrzejewski Patryk. Końcowy
gwizdek, Kończewice zwyciężają.
Kolejność miejsc w turnieju była następująca:

Gmina Chełmża - Kończewice:

SP 3 Chełmża; Gmina Lubicz Górny;
Gmina Wielka Nieszawka; Gmina Łysomice; SP 2
Chełmża; Gmina Czernikowo; Gmina Chełmża
Głuchowo.

Najlepszym strzelcem turnieju został
zdobywca 6 bramek. Jako najlepszego

bramkarza wybrano Macieja Rumińskiego z Lubicza Górnego.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Mateusz Góriak z Wielkiej
Nieszawski.

Za pierwsze miejsce w turnieju drużyna otrzymała puchar
ufundowany przez Posła Rzeczpospolitej Polskiej Pana Eugeniusz
Kłopotka i złote medale. Fundatorem pucharu za drugie miejsce był Pan
Andrzej Kłopotek - Prezes Zarządu Powiatowego PSL. Za trzecie miejsce
w turnieju medale i puchar wręczył jego fundator Pan Andrzej Karwowski
Prezes Miejsko-Gminnego Zarządu PSL. Pozostałe drużyny otrzymały
także puchary i medale za uczestnictwo.

I miejsce A. Gruszka, P. Andrzejewski,
P. Guzowski, K.Wiśniewski, S. Ostrowski, Ł. Klawiński B.
Szprenglewski, P.Araszewski, opiekun Sadowski Zenon;
II miejsce III miejsce IV miejsce

V miejsce VI miejsce
VII miejsce VIII miejsce

Łukasz Klawiński - Gmina
Chełmża Kończewice,

Marta Karwowska

TO BYŁ KAWAŁEK DOBREJ PIŁKI
SIATKOWEJ

W rozegranych zawodach o mistrzostwo Gminy Chełmża szkół
gimnazjalnych w piłce siatkowej rywalizujące zespoły Pluskowęs i
Głuchowa wykazały się sporymi umiejętnościami. Poziom prezentowany
przez zawodników mógł zadowolić miłośników tej dyscypliny. Rozegrane
mecze dziewcząt i chłopców dostarczyły obserwatorom, opiekunom i
zawodnikom wielu wrażeń sportowych. Rywalizację i podwójną koronę
mistrzowską wywalczyli gimnazjaliści z Pluskowęs- gratulacje !
Dziewczyny z Pluskowęs grały w składzie : N. Baczewska, A.

Włodarska, A. Zygarska, K. Trzpil, J. Peszek, W. Rytwińska, P.
Aniołkowska, J. Branicka, A. Pietras, J. Romańska, M. Znaniecka, J.
Plewa opiekunem zespołu była pani Marzena Nowacka.
Gimnazjaliści z Pluskowęs po złoto sięgnęli w składzie: A. Zieliński, W.
Widzowski, M. Sawczak, P. Wierzbowski, M. Szeląg, M. Szczepański, E.
Kajl, M. Sobieszak, P. Stojanowski, M. Marcinkowski, R. Łagodziński
opiekunem grupy był Daniel Ramowski.

AMBICJI NIE BRAKOWAŁO…..

Tydzień po gimnazjalistach na parkiet wybiegli uczniowie szkół
podstawowych naszej gminy. Mistrzostwa w mini siatkówce odbyły się
Głuchowie. Ambicji nie brakowało gorzej było z umiejętnościami.
Pocieszający jest fakt, że wszystkie szkoły przystąpiły do zawodów.
Wielogodzinna rywalizacja zakończyła się sukcesem dziewcząt ze
Sławkowa i chłopców z Zelgna.
Ekipa ze Sławkowa której opiekunem była I. Szamańska zagrała w
składzie :
A. Słupska, P. Banaszek, M. Trzpil, E. Król, K. Mieszczańska, K. Gębka,
M. Skoczek, M. Szamańska, N. Słumska, N. Tyszkiewicz.
Chłopcy z Zelgna którymi opiekował się M. Rosiński wystapili w składzie :
K. Borowicz, M. Kłusek, M. Sowiecki, D. Jeziorski, B. Szpreglewski, M.
Szczepański, D. Pawłowski, B. Bąk, B. Rozworski, M.. Sowiecki.

GRATULACJE !!!

Miła wiadomość dotarła do nas z Czernikowa, gdzie gimnazjalistki
w Pluskowęs zdobyły upragniony tytuł mistrza powiatu w piłce siatkowej. Był
to w pełni udany rewanż za ubiegłoroczną finałową porażkę.
Brawo dziewczyny !

W. Rosiński
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Serwis informacyjny
SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. W CHEŁMŻY

WAŻNY KOMUNIKAT
dla mieszkańców miasta i gminy Chełmża

oraz gmin Łubianka i Łysomice

Od 14 stycznia bieżącego roku obowiązuje nowy system
telefonicznego powiadamiania służb ratunkowych. Dotychczasowy numer

alarmowy
jest obecnie obsługiwany przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w
Toruniu. Numeru tego należy używać tylko w stanach nagłego zagrożenia
życia, wypadków oraz porodów.
W przypadku innych zachorowań nie zagrażających życiu, wymagających
wizyty lekarskiej w domu pacjenta, należy postąpić w następujący sposób:
- jeżeli trzeba wezwać lekarza w godzinach pracy przychodni, do której
pacjent należy, a więc od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18,
dzwonimy pod numer telefonu swojego lekarza rodzinnego,
- jeżeli trzeba wezwać lekarza od poniedziałku do piątku po godzinie 18 oraz w
weekend-bez względu na porę dnia i nocy, wówczas należy dzwonić pod

numer telefonu . Telefon ten obsługiwany jest przez
lekarza POZ w Szpitalu Powiatowym w Chełmży i służy również do zlecania
transportów.

999

(056) 675 26 09

Zmiany w ustawie o ewidencji ludności
i dowodach osobistych

W związku z wejściem w życie z dnien 1 stycznia 2009r. niektórych

przepisów dotyczących zmian w ustawie o ewidencji ludności i dowodach

osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) informuję, że

posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w

następujących przypadkach:
• zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym tj.
zmiany imienia, nazwiska, daty urodzenia, imion rodziców, miejsca

zamieszkania – w ciągu 14 dni. Niedokonanie wymiany dowodu

osobistego w w/w terminie skutkuje unieważnieniem z urzędu tego

dokumentu po upływie 3 miesięcy.
• uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności

utrudniającej ustalenie tożsamości osoby – niezwłocznie.
• upływu terminu ważności dokumentu – nie później niż na 30 dni przed

upływem terminu ważności dokumentu.

Ż N I W A 2009

ELWARR Sp. z o.o. WĄBRZEŹNO

Jeśli chcesz sprzedać zboże osiągając za nie maksymalny
zysk,

A transakcje z nami przeprowadzić dla siebie
na dogodnych warunkach, prosimy Cię zadzwoń:

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

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

Nasi fachowcy swoimi kompetencjami
gwarantują rzetelną obsługę i terminową

realizację umów.

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

Problemy rolników rozwiązujemy do 14 dni!

Ogłoszenie - kupię nieruchomość

Kupię dom do 300 000zł lub zamienię mieszkanie w

Toruniu 61m2 z dopłatą
Tel 505090738

T a z i m o w a

dekoracja jest kolejnym

w c i e l e n i e m b a b y z

Kończewic. Razem z

mieszkańcami witała okres

świąteczny udając św.

Mikołaja. Teraz będzie

W a l e n t y n k ą , c z y

M a r z a n n ą ? - o t y m

zdecyduje pani sołtys wsi.

E. Cz.

Baba z Kończewic pozdrawia

Spotkanie w sprawie Autostrady A-1

W dniu 10 lutego br. w Zelgnie miało
miejsce spotkanie informacyjne mieszkańców
gminy, przedstawicieli firm zainteresowanych
budową Autostrady A-1, dokładnie odcinka
przeb iega jącego przez obszar gminy.
Organizatorem spotkania była SKANSKA NDI.

Celem spotkania było poinformowanie
przez przedstawicieli SKANSKA o zapotrzebowaniu na usługi i zatrudnienie
przy Projekcie A-1.Zatrudnienie będą mogli znaleźć zarówno pracownicy
umysłowi : inżynierowie, majstrowie, kierownicy budowy, specjaliści BHP,
rozliczeń, koordynatorzy transportu/sprzętu oraz pracownicy fizyczni m.in.:
cieśle, robotnicy m

K.O.

ostowi, zbrojarze, betoniarze, monterzy konstrukcji
stalowych, mechanicy. Istnieje także zapotrzebowanie na dostawców i
wykonawców w zakresie materiałów budowlano-drogowych, transportu, ale i
również na zakwaterowanie i catering.

Zainteresowani swoje oferty mogą bezpośrednio przesyłać na
podane ad resy kon tak towe Skanska NDI ( ma te r i a ł y :

, podwykonawcy: ,
transport: , zakwaterowanie i catering:

, z a t r u d n i e n i e :
, ,

. lub za pośrednictwem Urzędu Gminy w
Chełmży : zatrudnienie - Sekretariat UG, pok. nr 19 i usługi i dostawcy- pok. nr
12.

maciej.trzciński@skanska.pl jacek.szuta@skanska.pl
anna.lamkiewicz@skanska.pl

m a l g o r z a t a . d a b r o w s k a @ s k a n s k a . p l
malgorzata .wos ik@skanska.p l Joanna.drobka@skanska.p l
emilia.sobczak@skanska.pl

Koncerty na cymbały i pianino

…Zrobiły w naszej gminie i ośmiu pozostałych, w
których Fundacja Ziemia Gotyku prowadzi ośrodki
przedszkolne, prawdziwą furorę. Do przedszkoli zostali
zaproszeni artyści , wirtuozi gry na cymbałach aż z Białorusi.
Wykonawcy koncertów są laureatami międzynarodowych konkursów gry na
cymbałach, instrumencie u nas mało znanym. Gościom z Białorusi
towarzyszył polski pianista pan Eugeniusz Morzuchowski. W większości
miejscowości, w których odbywały się koncerty z atrakcji tej skorzystało
znacznie więcej dzieci, bowiem Fundacja Ziemia Gotyku zapraszała dzieci
szkolne oraz rodziców.

E.Cz.
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KURENDA

(skład)

Gminny turniej “Jestem sprawny” charakteryzuje się różnorodnością
konkurencji sportowych, w których mają okazję rywalizować ze sobą
uczniowie kl. I-III ze szkół podstawowych. Tym razem najmłodszym wiernie
kibicowali rodzice i dziadkowie.

Pierwszą nagrodę w tegorocznym turnieju w Głuchowie wywalczyła drużyna
ze Szkoły Podstawowej w Kończewicach. Jeszcze raz gratulacje dla
sportowców, którzy przyczynili się do tego zwycięstwa

Uczestnicy Gali Sportu mięli okazję poznać obecne koszykarki Emilię Tłumak
i Patrycję Gulak, reprezentujące barwy drużyny ENERGA Katarzynki Toruń.

Nagrodę za I miejsce w sporcie gminnym w roku 2008 dla Sołectwa
Głuchowo Wójt Gminy Jacek Czarnecki wręczył reprezentantowi drużyny
Waldemarowi Nowickiemu.

Wyróżnienie za promocję Gminy Chełmża na szczeblu
ponadgminnym dla drużyny siatkarskiej DIAGNOTEST z Zelgna odebrali
obecni na spotkaniu Łukasz Lewandowski i Daniel Ramowski.

Drużyna piłkarska z Głuchowa za I miejsce w Gminnej Lidze Piłki
Nożnej Sezon 2008’ otrzymała w nagrodę 1.500 zł na zakup obuwia
sportowego.

K.Orłowska
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