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Gmina Chełmża wyróżniona przez Wojewodę

W trakcie konferencji przedstawiono dane podsumowujące program w naszym
województwie. W ramach środków ZPORR wydano ponad 973 mln zł w
ramach 570 umów o dofinansowanie. W tej kwocie środki unijne z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu
Społecznego - stanowiły kwotę w wysokości 580 751 857 zł .
Zrealizowano projekty w takich dziedzinach jak modernizacja transportu,
budowa dróg, ochrona środowiska, edukacja, kultura, wsparcie
przedsiębiorstw, społeczeństwo informacyjne, szkolenia, fundusze
stypendialne itd. W ramach konkursów złożonych było łącznie 1187 wniosków
czyli dofinansowanie otrzymało mniej niż 50%.

Najwięcej środków wydano na projekty z zakresu infrastruktury drogowej (95
projektów z dofinansowaniem łącznym ponad 182 mln zł).
Podsumowanie było okazją do uhonorowania wyróżniających się
beneficjentów. Nagrodą były okolicznościowe statuetki wręczane przez
Wojewodę.

6 maja odbyła się w Bydgoszczy, na zaproszenie Wojewody
Rafała Bruskiego, konferencja podsumowująca wdrażanie
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-
2006 w województwie kujawsko-pomorskim. Mija właśnie okres
końcowego rozliczania środków tego programu.

Wśród wyróżnionych najbardziej aktywnych znalazła się także
Gmina Chełmża, która obok Gmin Stolno, Chełmno, Grudziądz i
Włocławek została nagrodzona w kategorii „gmin wiejskich” (jest ich w
województwie 94).

Gmina Chełmża uzyskała dofinansowanie do 5 zrealizowanych
przedsięwzięć (wybudowano ponad 3 km dróg, łączniki przy salach
gimnastycznych gimnazjów, zmodernizowano i zakupiono wyposażenie dla
SPOZ w Zelgnie, zmodernizowano SUW Morczyny oraz wybudowano
elementy infrastruktury turystycznej w Zalesiu). Łączna wartość
zrealizowanych w naszej gminie projektów w ramach ZPORR wyniosła
9 mln 429,6 tys zł natomiast otrzymane dofinansowanie stanowiło kwotę

W latach 2004-2007 oprócz ZPORR Gmina Chełmża z powodzeniem
aplikowała o środki unijne z innych programów uzyskując dotacje na 5
projektów z zakresu „Odnowy wsi” w Zelgnie, Sławkowie, Kończewicach,
Pluskowęsach i Kuczwałach a także w ramach programu Leader+.
Te dane jak również przyznane przez Wojewodę wyróżnienie stanowią
powód do satysfakcji dla pracowników Urzędu Gminy, którzy swoimi
staraniami przyczynili się do wspólnego sukcesu Gminy Chełmża.

6 mln 339,71 tys zł. Otrzymana dotacja to około 650 zł na każdego
mieszkańca Gminy.

Kazimierz Bober

“Jesteśmy różni, ale wszyscy jesteśmy Polakami”

Autorzy pracy - uczniowie klasy Ib SP. W Kończewicach



str. 2

Samorządowy serwis informacyjny

O doświadczeniach z budową autostrady A-1 i nie tylko

Omówienie doświadczeń związanych z zakończeniem
budowy I etapu autostrady A-1 i budowa węzła Dźwierzno w
Gminie Chełmża to tematy, którym główną uwagę poświęcili
członkowie i zaproszeni goście podczas Walnego
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na
Rzecz BudowyAutostradyA-1 w Mirakowie.
Gminy, które autostradę już mają przekazały swoje doświadczenia i
przestrzegały przed problemami, jakie mogą zaistnieć podczas
budowy. Głównie wskazywały na zabezpieczenie dróg lokalnych,
melioracji i granic działek gruntów prywatnych, z którymi będzie
najwięcej zgłoszeń i uwag do wykonawcy A-1. Współpraca z
wykonawcą autostrady A-1 to nie tylko problemy, ale i dobre strony.
To przede wszystkim umiejętność dobrej współpracy ze
środowiskiem gminnym, co chwalili obecni na spotkaniu Wójt Gminy
Starogard Gdański i Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin.

W obecności parlamentarzystów, zgromadzonych
przedstawicieli władz samorządowych, przedstawicieli Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podjęty został temat budowy
węzła autostradowego w Dźwierznie „- Od wielu lat wszyscy
inicjatywę budowy węzła wspierają, ale do tej pory brak konkretnego
odezwu w tej sprawie, a znamy jego znaczenie: węzeł generuje
miejscowy ruch drogowy, 11 km autostrady przebiegać będzie przez
Gminę Chełmża, z której mieszkańcy nie będą mogli skorzystać”
mówił Prezes StowarzyszeniaAndrzej Stanuch.

Podczas spotkania padły obiecujące deklaracje, ale czy po raz
kolejny są to tylko słowa? Obecny Dyrektor Departamentu
Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Janusz Czajkowski
zapewnił, że już wkrótce rozpoczną się prace nad przygotowaniem
decyzji środowiskowych w sprawie lokalizacji węzła i zlecony
zostanie projekt węzła w Dźwierznie z obwodnicą okolicznych
miejscowości. Z kolei Poseł Tomasz Lenz zapowiedział
monitorowanie tej sprawy i doprowadzenie jej do konkretnego
rozwiązania.

Do ostatnich ważnych kroków należy podjęta uchwała
Radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z listopada
2008 r popierająca Gminę Chełmża, Miasto Chełmża i ich
mieszkańców w dążeniach o budowę węzła autostradowego w
Dźwierznie. Z kolei 11 grudnia 2008 r Marszałek P. Całbecki oraz
Minister Infrastruktury C. Grabarczyk podpisali „pakiet drogowy dla
woj. kuj-pom”, w ramach którego m.in. zagwarantowano stworzenie
warunków dla budowy węzła w Dźwierznie oraz budowy obwodnicy
Zelgna i Dźwierzna poprzez przesunięcie wiaduktu w ciągu drogi nr
551 nad autostradą”. Warto przypomnieć, że w ideę budowy węzła
Dźwierzno zaangażowani byli do tej pory: Senatorowie: J.
Wyrowiński i M. Wojtczak, Posłowie: A. Kłopotek, T. Lenz, A.
Mężydło, A. Sobecka, J. Wenderlich, Marszałkowie: W.
Achramowicz, P. Całbecki i Wojewodowie: R. Bruski, M. Drab, A.
Ramlau. Obecni na spotkaniu włodarze gmin jeszcze raz zaapelowali
do parlamentarzystów o wolę polityczną w sprawie węzła.

K.Orłowska

Dzień Samorządu Terytorialnego

W maju będziemy obchodzić Dzień Samorządu
Terytorialnego. Dokładnie 27 maja 1990 r odbyły się pierwsze w pełni
demokratyczne wybory samorządowe do rad gmin i miast, które były
równocześnie pierwszymi w pełni wolnymi wyborami w Polsce po
II wojnie światowej. Był to przełomowy moment tworzący struktury
suwerennej III Rzeczypospolitej w oparciu o zasadę pomocniczości. Z kolei
osiem lat później zakres ważnych społecznie przemian ustrojowych
państwa został poważnie rozszerzony. Wprowadzono dodatkowo na
poziomie lokalnych samorządowy powiat, a na poziomie regionalnym -
samorządowo rządowe województwo. Dziś w działalności samorządu
terytorialnego ma swój bezpośredni i pośredni udział wiele tysięcy
obywateli, co jest podstawą demokratycznego państwa i społeczeństwa
obywatelskiego.
W tym roku mija 20 lat od momentu, kiedy na początku lutego 1989 r przy
Okrągłym Stole zasiedli do wspólnych rozmów przedstawiciele opozycji
demokratycznej, władz PRL i Kościoła. W wyniku zawartego porozumienia
4 czerwca przeprowadzono wybory, które dowiodły masowego poparcia
Polaków dla politycznych przemian. We wrześniu 1989 r powołano
pierwszy niekomunistyczny rząd, na czele którego stanął Tadeusz
Mazowiecki. Te przemiany otworzyły również drogę do budowy stabilnej
demokracji w państwie o bezpiecznych granicach i dobrych relacjach z
sąsiadami. Po dziesięciu latach Polska przystąpiła do NATO, a po piętnastu
latach do Unii Europejskiej.

Rok 2009 Senat RP ogłosił Rokiem Polskiej Demokracji. Mija
także dwudziestolecie założenia Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Gminne obchody Dnia Samorządu
zaplanowano na dzień

. Udział w
uroczystości zapowiedział
jeden z twórców reformy samorządowej,
były sędzia oraz prezes Trybunału
Konstytucyjnego, senator I i II kadencji,
który podczas spotkania weźmie udział
specjalnej debacie samorządowej.

22 maja w
Gimnazjum w Pluskowęsach

Jerzy Stępień,

K.O.
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Wykaz dzielnicowych oraz ich rejony służbowe

Na początek - ewidencja azbestu
Zakończona został na terenie gminy ewidencja azbestu. Ilość

zewidencjonowanych wyrobów azbestowych na dzień 31.01.2009 r wyniosła
2.608.386 ton. W minionym roku usunięto z obszaru gminy 9.537 ton
wyrobów azbestowych, a z dopłat do usuwanych wyrobów skorzystało
7 właścicieli posesji.

Zapraszamy do udziału w Majówce Europejskiej

W Zelgnie w dniu 23 maja br. na terenie parku
wypoczynku i rekreacji odbędzie się festyn gminny pn.
”Bocianiec po europejsku”.
Bocianiec to coroczna sztandarowa impreza . W roku
bieżącym odbędzie się w nieco innym wydaniu, po europejsku

to jest przy współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2007-2013.Natomiast już od rana na estradzie tutejszej szkoły
prezentować będą się szkolne zespoły artystyczne z gminy podczas
organizowanego co roku przez miejscową szkołę „Bocianiska”.

Projekt na festyn pn. ”Bocianiec po europejsku” zgłoszony został
przez UG Chełmża do konkursu „Majówka Europejska” ogłoszonego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego, w którym
otrzymał dofinansowanie w kwocie 5.700 zł.

Festyn będzie miał charakter informacyjno – sportowy. Festyn
rozpoczną Mistrzostwa Gminy Chełmża w Lekkiej Atletyce „Gminne Święto
Królowej Sportu” ( bieg na 60 m, skok w dal, bieg na 400 m, pchnięcie kulą).
Poza konkurencjami sportowymi odbędą się także konkurencje dotyczące
wiedzy o Unii Europejskiej dla dzieci i dorosłych. Dzieci uczestniczące w
festynie zaproszone zostaną do udziału w zajęciach plastycznych o tematyce
UE, które poprowadzi Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.
Instytucje i organizacje korzystające z funduszy europejskich przygotują
stoiska promocyjne z informacją o dostępnych funduszach dla mieszkańców
gminy. Informacje dotyczyć będą Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego ( dokładnie RPO, PROW) i Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz będą zachęcać do skorzystania z wymienionych Funduszy.
W prezentacji stoisk udział wezmą: UG Chełmża, Centrum Inicjatyw
Kulturalnych Gminy Chełmża, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Fundacja
Ziemia Gotyku LGD, Rejonowy Zespół Doradców Rolnych w Chełmży.
Rozstrzygnięty zostanie także konkurs na najsmaczniejszą potrawę
europejską. Do udziału w konkursie zaproszone zostały Koła Gospodyń
Wiejskich z Gminy Chełmża. Po zmaganiach sportowo – wiedzowych dla
uczestników festynu przewidziano ognisko ze wspólnym pieczeniem
kiełbasek. Festyn uatrakcyjni występ artystyczny zespołu muzycznego TWINS
z Malborka.

wsi Zelgno

K.Orłowska

Absolutorium dla Wójta

29 kwietnia na sesji Rady Gminy Chełmża, radni
udzielili Wójtowi Jackowi Czarneckiemu absolutorium za rok
2008.
Wymóg corocznego przedłożenia sprawozdania z wykonania
budżetu i uzyskania z tego tytułu absolutorium wynika z przepisów
ustawy o samorządzie gminnym. Prawidłowość wykonania budżetu
została pozytywnie oceniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową
i Komisję Rewizyjną Rady Gminy. Radni przychylili się do wniosku
komisji. Spośród 12 głosujących osób, 11 radnych poparło uchwałę
w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2008 rok, a jeden głos się wstrzymał.
12 radnych uznało , że realizacja budżetu zasługuje na ich
akceptację. Dochody gminy na 2008 rok planowano na
23.371.349zł, a wykonano na poziomie 23.608.968 zł. Uchwalony
przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych przewidywał kwotę
27.248.241zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 23.775.923 zł co
stanowiło 87,2% ogółu planu.
Wydatki inwestycyjne w 2008 r zostały zrealizowane w kwocie
4.885.740 zł co stanowi 83,3 % planu rocznego.
W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków w wielkościach
przedstawionych w sprawozdaniu Wójta za 2008 r, budżet jednostki
zamknął się deficytem w wysokości 166.955 zł wobec planowanego,
rocznego deficytu w wysokości 3.876.892 zł

K.O.

ZARZĄDZENIE Nr 25 / 09
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie ograniczenia zużycia wody z gminnej sieci wodociągowej na
terenie Gminy Chełmża na cele niezwiązane bezpośrednio ze zużyciem
na cele socjalno bytowe.

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 4.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420), § 3, § 12, § 27 ust. 1 Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chełmża (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z
2006 r. Nr 97, poz. 1502) zarządzam, co następuje

Wprowadzam na terenie całej gminy Chełmża zakaz używania wody z
wodociągu gminnego na cele niezwiązane bezpośrednio ze zużyciem na cele
socjalno bytowe we wszystkie dni tygodnia do:
- uzupełniania wody w oczkach wodnych,
- uzupełniania wody w stawach rybnych,
- w godzinach od 6:00 do 22:00 do podlewania ogródków przydomowych i

innych terenów rolnych przeznaczonych pod uprawę warzyw, owoców i
kwiatów oraz mycia sprzętu rolniczego i wszelkich pojazdów
mechanicznych.

1. Zabrania się używania wody z hydrantów przeciwpożarowych
podłączonych do gminnej sieci wodociągowej dla celów niezwiązanych z
zabezpieczeniem przeciwpożarowym.

2. Pobór wody z hydrantów przeciwpożarowych dla celów gospodarki
komunalnej, budowlanej i innych może odbywać się tylko w uzasadnionych
wypadkach i winien być każdorazowo uzgodniony z Gospodarstwem
Pomocniczym przy Urzędzie Gminy w Chełmży.

Winni nieprzestrzegania postanowień niniejszego zarządzenia będą
pociągani do odpowiedzialności karno - administracyjnej w trybie przepisów o
postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, obowiązuje do
odwołania oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.
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Koparko-ładowarka
dla Gospodarstwa Pomocniczego

W dniu 28 kwietnia 2009 r. dokonano odbioru koparko-ładowarki
JCB 3CX, która została zakupiona przez Urząd Gminy w Chełmży na
potrzeby robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie.
Powyższy sprzęt powiększy bazę sprzętową Gospodarstwa Pomocniczego
przy Urzędzie Gminy w Chełmży- Nowa Chełmża.

Budowa kolektora ściekowego

W miesiącu kwietniu Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Toruniu
jako inwestor inwestycji polegającej
na budowie kolektora ściekowego za
pośrednictwem którego ścieki z
terenu Gminy Chełmża oraz Miasta
Chełmża przesłane zostaną do
oczyszczalni ścieków w Toru
przystąpił do budowy kolektora
ściekowego Chełmża- Łysomice
przebiegającego przez Browin
B r ą c h n ó w k o . W y k o n a w c ą
p r z e d s i ę w z i ę c i a j e s t
Przedsiębiorstwo Budowlano –
Wdrożeniowe INŻBUD Sp. J. z
Grudziądza.

niu

ę i

Referat RGN

W miesiącu kwietniu 2009r. uporządkowane zostały tereny komunalne w
Głuchowie. W tych miejscach przewiduje się w ramach mikroodnowy
wykonanie terenów zielonych.

Referat RGN

Kolektor melioracyjny

W ramach przygotowań do budowy
pełnowymiarowego boiska piłkarskiego
w Kończewicach został ułożony kolektor
melioracyjny o średnicy Fi 500 w miejscu
rowu otwartego.

Referat RGN

REKULTYWACJA JEZIORA CHEŁMŻYŃSKIEGO

Celem złożonego projektu , na który gmina zamierza pozyskać
środki jest opracowanie wytycznych konstruowania programów ochrony i
rekultywacji jezior na przykładzie Jeziora Chełmżyńskiego. Przedsięwzięcie
maja wspierać partnerzy: Miasto Chełmża, Okręg Polskiego Związku
Wędkarskiego w Toruniu, Polska Akademia Nauk Instytut Geografii
Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńkiego w
Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Dorfin Sp. z o.o. w
Toruniu, Institute for Applied Freshwater Ecology Corp. w Seddiner See oraz
Ecologia Applicata srl. w Mediolanie. Okręg PZW Toruń należy do głównych
partnerów w tym projekcie.

W ramach projektu, który będzie realizowany w latach 2010- 2013
zaplanowano szczegółowe badania zlewni Jeziora Chełmżyńskiego oraz
badania funkcjonowania ekosystemu tego zbiornika. Obejmą one
charakterystykę hydrologiczną i geomorfologiczną oraz inwentaryzację
ilościową i jakościową zanieczyszczeń generowanych ze źródeł punktowych,
rozproszonych, obszarowych i atmosferycznych. Wykonane zostaną mapy
geologiczna i geomorfologiczna oraz hydrologiczna wraz z sozologiczną.
Rozpoznana zostanie gospodarka wodno-ściekowa w miejscowościach
otaczających jezioro, na podstawie której określone zostaną ładunki
zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł punktowych oraz rozproszonych.
Poza tym przeprowadzone zostaną selekcyjne odłowy mało cennych ryb z
gatunków krąpia i leszcza przy jednoczesnym zarybieniu zbiornika gatunkami
drapieżnymi takimi jak szczupak oraz sandacz.
Wyniki badań monitoringowych, które prowadzone będą w roku 2010
stanowić będą podstawę do opracowania działań mających na celu ochronę i
rekultywację zbiornika.
Na lata 2011-2012 przewiduje się przeprowadzenie pilotażu na zbiorniku, w
wyniku którego wody jeziora wykazywać będą wyższą klasę czystości.
Słuszność przeprowadzonych działań potwierdzona zostanie poprzez
badania monitoringowe przeprowadzone po zrealizowanym pilotażu.
Na rok 2012 przewiduje się opracowanie wytycznych, na podstawie których
można będzie dokonać podobnych zabiegów na innych jeziorach
zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej .
Zdobyte podczas realizacji projektu doświadczenie pozwoli nam na
podzielenie się wiedzą z innymi samorządami. Zamierzamy promować
osiągnięte wyniki prac poprzez media. W trakcie trwania projektu zostaną
wydane biuletyny oraz wytyczne w formie publikacji książkowej, z których
skorzystać będzie można przy rekultywacji zbiorników wodnych w kraju oraz
poza jego granicami.

Całkowita wartość projektu to prawie 2 mln 127 tys. EURO.

Gmina Chełmża w ramach Programu Operacyjnego Europa
Środkowa pt. „Optymalizacja zarządzania zasobami wodnymi poprzez
zastosowanie programu ochrony i poprawy stanu jezior na przykładzie
Jeziora Chełmżyńskiego” złożyła wniosek aplikacyjny do Sekretariatu
Technicznego Programu Europy Środkowej w Wiedniu.

Referat RGN

Europa Środkowa - wstępne wyniki naboru

Znane są już pierwsze dane dotyczące naboru projektów w ramach
Programu dla Europy Środkowej do którego wniosek złożyła Gmina
Chełmża na realizację projektu pn.” „Optymalizacja zarządzania
zasobami wodnymi poprzez zastosowanie programu ochrony i
poprawy stanu jezior na przykładzie Jeziora Chełmżyńskiego”.

Do Wspólnego sekretariatu wpłynęło aż 179 wniosków, czyli dwa
razy tyle, ile w pierwszym naborze ( było 95 wniosków). Do konkursu
przystąpiło ponad 1600 partnerów. Najaktywniejsi okazali się Włosi, Niemcy
oraz Polska.

Obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna projektów. Informacja,
o projektach, które ostatecznie zostaną zaakceptowane przez Komitet
Monitorujący będzie znana nie wcześniej niż jesienią.

K.O.

Tak było Tak jest
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Inwestycje i remonty
Zabiegi pielęgnacyjne przy drogach

W miesiącach marcu i kwietniu Gospodarstwo Pomocnicze przy
Urzędzie Gminy Chełmża dokonało zabiegów pielęgnacyjnych przy
drogach gminnych:
-droga Kończewice-Bielczyny,
- droga Witkowo - Nowa Chełmża,
- część drogi Kończewice - Głuchowo
Prace polegały na wycięciu odrostów oraz usunięciu krzewów. Ponadto
przygotowano teren pod budowę chodnika Chełmża- Kończewice.

Referat RGN

Prace ziemne w Brąchnówku
Zakończono prace ziemne przy świetlicy i zespole pałacowo-

parkowym na części działki nr 43/16 w miejscowości Brąchnówko. Prace
polegały na karczowaniu krzewów, podcince drzew, usuwaniu korzeni,
obsypaniu skarp zbiornika wodnego, niwelacji terenu oraz posianiu trawy.
Roboty zostały wykonane przez Zakład Handlowo-Budowlany ,,AGA'' z
Torunia za kwotę 47. tyś. zł.

Parking w Grzegorzu

Zakończono budowę parkingu przy drodze powiatowej nr 1638 w
miejscowości Grzegorz.
Prace polegały na utwardzeniu istniejącego parkingu kostką betonową typu
POLBRUK o grubości 8 cm na powierzchni 570 m , w skład której wchodzi:
droga manewrowa 305 m , stanowiska postojowe parkingu 230 m , chodniki
35m .
Prace zostały wykonane przez Grupę Budowlaną Urzędu Gminy Chełmża.

2

2 2

2

Odnowa i rozwój wsi w gminie

W marcu Gmina Chełmża wystąpiła z wnioskiem o przyznanie
pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” do Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na zadanie pn. „Nasza wieś miejsce
czyste, zielone i bezpieczne - budowa małej infrastruktury w Kończewicach „
Sportowa oaza”.
Inwestycja przewiduje budowę na terenach zlokalizowanych za Szkołą
Podstawową w Kończewicach ogrodzonego wielofunkcyjnego boiska
sportowego o wym. 28 x 44m o nawierzchni z granulatu gumowego
składające się z dwóch boisk do koszykówki oraz boiska do piłki siatkowej i
ręcznej. Dodatkowo planuje się urządzenie skweru rekreacyjnego
składającego się z alejek oraz urządzonych terenów zielonych i „Zielonej
szkoły”.
Boisko wraz z terenem rekreacyjnym będzie ogólnie dostępne.

Z terenu Gminy Chełmża o wsparcie finansowe w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 działania „
Odnowa i rozwój wsi” ubiega się również Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św
KatarzynyAleksandryjskiej w Grzywnie.
Parafia ubiega się o środki na realizację projektu pn. „Uporządkowanie i
zagospodarowanie centrum wsi wokół XIII- wiecznego kościoła z
odnowieniem i konserwacją zabytkowego obiektu architektury sakralnej”.
Zakres projektu obejmuje remont dachu na budynku kościoła ( wymiana
dachówki na nową ), remont parkingu zlokalizowanego naprzeciwko kościoła
polegający na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki typu „polbruk” oraz
urządzenie skweru rekreacyjnego wraz z placem zabaw na terenach
zlokalizowanych przy dworcu PKP obok planowanego kompleksu boisk „
Moje Boisko Orlik 2012”.

Krystian Małek

Ł. Kowalski

Ł. Kowalski

Sprzątanie terenu gminy

W dniach 6-10.04.2009r. przeprowadzono na terenie Gminy
Chełmża wiosenne sprzątanie gminy. Rozdano 1600szt. worków oraz 1200
szt. rękawic. W sprzątaniu uczestniczyły Zarządy Dróg Wojewódzkich i
Powiatowych, właściciele nieruchomości oraz uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Chełmża oraz Związki
Wędkarskie. W sumie zebrano 12.140kg odpadów komunalnych. Odbiorem
odpadów zajęły się Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Chełmża. Odpady
zostały wywiezione na składowisko odpadów komunalnych w Niedźwiedziu.

Anna Kurpska
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Organizacje pozarządowe

Pospacerowali dla zdrowia

Grupa uczestników tej niecodziennej
wyprawy spaliła niemało kalorii, a 90 % mięśni ciał energicznie i
wydajnie pracowało, by się wzmocnić. Marsz objął także
rozgrzewkę poprzez ćwiczenia rozciągające oraz krótkie abc
prawidłowej techniki nordic walking. Uczestnicy wędrówki
pogłębili także wiedzę na temat obszaru Lokalnej Grupy
Działania Ziemia Gotyku. To pierwsza tego rodzaju sportowo
rekreacyjna inicjatywa Stowarzyszenia Homo homini , która
została zorganizowana przy udziale środków Województwa Kujawsko-
Pomorskiego.

Przy pięknej słonecznej pogodzie miłośnicy nordic walking wyruszyli z
Barbarki w Toruniu w kierunku Olka, Leszcza powracając na Barbarkę.
Długość trasy wyniosła prawie 20 km. Po drodze był czas na odpoczynek,
wspólny posiłek, rozmowy. Przeprowadzony został także konkurs wiedzowy o
Ziemi Gotyku, w którym nagrodami były oczywiście kijki do nordic walking.
Udział w grupie wzięły zarówno osoby starsze jak i młodsze, co potwierdza, że
nordic walking to doskonała forma aktywności od młodszych lat do późnej
starości.
„- Udział w imprezie był nieodpłatny, wystarczyło mieć tylko kijki nordic
walking, dobry humor i chęci. Celem zorganizowanej przez nasze
Stowarzyszenie wyprawy była przede wszystkim integracja wszystkich
sympatyków nordic walking z obszaru Ziemi Gotyku i dołączenie do
społeczności ludzi świadomych potrzeby aktywności ruchowej, dbających w
ten sposób o swoje zdrowie i formę fizyczną” - mówi koordynator projektu
Katarzyna Orłowska. Impreza popularyzowała nową, bardzo bezpieczną i
skuteczną formę ruchu.
” „ Tego rodzaju imprezy rekreacyjne pozwalają również na miłe i aktywne
spędzenie wolnego czasu, na dobrą zabawę oraz zwiedzenie pięknych okolic
obszaru naszej Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku” - podsumowuje
K a t a r z y n a O r ł o w s k a z e S t o w a r z y s z e n i a H o m o h o m i n i .

K.O.

Ponad trzydziestoosobowa grupa miłośników
nordic walking korzystając z zaproszenia Stowarzyszenia
Homo homini z Gminy Chełmża wzięła udział w wędrówce
szlakiem Ziemi Gotyku.

Uczestnicy wyprawy na Barbarce

Zdobądź wiedzę o zdrowiu

Celem konferencji było wprowadzenie do tematyki projektu
realizowanego przez Fundację Ziemia Gotyku wspólnie ze Stowarzyszeniem
Homo homini.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców terenów
wiejskich w zakresie edukacji prozdrowotnej. Mieszkańcy wsi mają
ograniczony dostęp do poradnictwa specjalistycznego, a ponadto nie radzą
sobie z dostosowywaniem diet do konkretnych schorzeń. Brak przestrzegania
zaleceń lekarskich wypływa również z uwarunkowań mentalnych,
przyzwyczajeń oraz zbyt małej wiedzy o wpływie diety na zahamowanie bądź
rozwój choroby. Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu poświęconego
tematowi chorób społecznych, powszechnie dzisiaj spotykanych, na które
cierpi większość społeczeństwa, który zreferował lekarz rodzinny

z Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie. Z kolei jak
zapobiec wielu chorobom poprzez zastosowanie odpowiedniej diety
tłumaczyła uczestnikom konferencji specjalista dietetyk. Z dużym
zainteresowaniem spotkał się poprowadzony podczas spotkania krótki kurs
udzielania pierwszej pomocy z elementami podstawowych zabiegów
resuscytacyjnych.
Konferencja była pewnego rodzaju kompendium wiedzy dla mieszkańców
Ziemi Gotyku wprowadzającym do tematyki zajęć w “Wiejskiej szkole
zdrowia”. Przed każdym zainteresowanym słuchaczem chcącym
uczestniczyć w zajęciach pozostaje 20-godzinne szkolenie, którego celem
będzie nabycie umiejętności przygotowania posiłków dietetycznych
wspierających leczenie określonych chorób. Organizatorzy szkoły planują w
tym kierunku przeszkolić 150 osób w sześciu grupach szkoleniowych. Zajęcia
warsztatowe poprowadzą instruktor kulinarny przy współpracy z dietetykiem.

Pierwsze warsztaty dla dwóch grup szkoleniowych odbędą się w
świetlicy wiejskiej w Nawrze (w okresie od 17 do 30 maja br.), a kolejne dla
pozostałych 4 zostaną zorganizowane w okresie od 1 września do 10
października 2009 r w świetlicy wiejskiej w Zelgnie. Nabór do szkoły zdrowia
trwa cały czas, a potwierdzeniem uczestnictwa jest wypełnienie specjalnego
formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest w biurze Stowarzyszenia
Homo homini w Chełmży .
Na zakończenie zajęć w “Wiejskiej szkole zdrowia” każdy z uczestników

otrzyma certyf ikat
MEN potwierdzający
zdobyte umiejętności i
certyfikat Fundacji ZG
za uczestnictwo.
T o k o l e j n a j u ż
inicjatywa Fundacji
Ziemia Gotyku i
S t o w a r z y s z e n i a
H o m o - h o m i n i
wspó ł f inansowana
przez Unię Europejską
z E u r o p e j s k i e g o
F u n d u s z u
S p o ł e c z n e g o w
ramach Programu
Operacyjnego Kapitał
Ludzki.

Wskazówek jak uniknąć chorób i jak dbać o zdrowie
wysłuchali uczestnicy konferencji, która odbyła się w Chełmży i
zainaugurowała zajęcia w “Wiejskiej szkole zdrowia”. Na konferencję
przybyło ponad 80 zainteresowanych mieszkańców z obszaru Ziemi
Gotyku.

Jarosław
Pikus

K.Orłowska

„Ekologiczny styl życia”

W temat rozważnego postępowania w
codziennych relacjach z przyrodą wprowadził dzieci pan
myśliwy . Następnego dnia
pierwszoklasiści wyjechali wraz z towarzyszącymi im
rodzicami do Brąchnówka, by zaprojektować eko-torbę dla
swojej mamy. Każda torba swoją dekoracją ma przypominać
o potrzebie oszczędzania wody, energii elektrycznej i gazu. W przerwie zajęć
plastycznych dzieci poszukiwały majowych pokrzyw, by następnie zrobić z
nich herbatkę do posiłku. Okazała się sporą atrakcją, więc tym bardziej
zasadne było przygotowanie młodych pokrzyw do suszenia. Uczestnicy
zajęć już wiedzą, że pokrzywa ma wiele wartości odżywczych i leczniczych. O
ekologiczny styl życia chodzi nam szczególnie, więc…. do zobaczenia w
Brąchnówku.

Rozpoczę ła s ię rea l i zac ja pro jek tu
„Ekologiczny styl życia”, na który grant pozyskało
Stowarzyszenie Homo homini od Zarządu Powiatu
Toruńskiego.

Roman Wiśniewski

Ewa Czarnecka

Zwyciężczynie konkursu wiedzowego o Ziemi Gotyku.
Od lewej M. Nowacka, Cz. Zych, M.Trzeciak, W. Kaźmirek
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„Edukacja kulturalna w przedszkolach”

Projekt jest
poszerzeniem oferty edukacyjnej dla dzieci z 39 ośrodków przedszkolnych
prowadzonych przez Fundację ZG w ramach projektu „Przedszkole otwiera
świat II”. Źródłem finansowania obydwu projektów jest EFS, w ramach PO KL
(działanie 9.1.1 i 9.5).

Realizacja bezpośredniego udziału w wydarzeniach kulturalnych
dzieci oraz chętnych rodziców rozpoczęła się od spektakli obejrzanych w
Baju Pomorskim w dniu 27 kwietnia. Na potrzeby realizacji zadania zostały
wykupione dwa spektakle (o 9.30 i 12.00) pt. „Kopciuszek” dla ponad 600
osób. Frekwencja na widowni była bardzo wysoka, co świadczy o
zainteresowaniu beneficjentów bywaniem w teatrze. Do tej pory Fundacja
oferowała dzieciom spotkania z aktorami w przedszkolach, które również
mają bardzo dobre recenzje. Aktualnie Kabaret „Trójka” z Bydgoszczy
odwiedza dzieci ze spektaklem dla nich przygotowanym.

W maju dzieci obejrzą kolejny spektakl w prawdziwym teatrze. Tym
razem będzie to sztuka „Wschód i zachód słonia” wystawiana dla odmiany na
małej scenie teatru Baj Pomorski w Toruniu. Spektakle zamówione zostały na
26 maja godz. 9.30, na 27-28-29 maja na godz. 9.30 i 11.30.

Na przełomie maja i czerwca dzieci wezmą udział w imprezach
integracyjnych organizowanych na terenie swoich gmin .Na każde takie
spotkanie dotrze do nich Grupa Bębnistów Ziemi Gotyku z przygotowanym
koncertem .Dokładne terminy jeszcze nie są ustalone. Wyruszenie w trasę
nastąpi po maturach , bowiem większość młodych muzyków to uczniowie
szkół średnich.

W drugiej połowie czerwca do ośrodków przedszkolnych dotrą
muzycy z przygotowanym dla przedszkolaków koncertem. Zakończenie
projektu przewidziane jest na 30 czerwiec 2009 roku.

Ideą projektu jest umożliwienie dzieciom udziału w „kulturze
wysokiej”, dlatego w realizacji zadania zwracamy szczególną uwagę na
właściwy dobór repertuaru.

„Edukacja kulturalna w przedszkolach”

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Koordynator projektu
Ewa Czarnecka, tel. 606 367 393

„Przystań” w Zelgnie

Działa ona w ramach projektu realizowanego przez
Stowarzyszenie Homo homini wpółfinansowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze
środków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień i Urząd Gminy w Chełmży. Zajęcia trwają od
poniedziałku do czwartku w godzinach od 15-17.00. W ramach
przebytych już spotkań uczestnicy mięli zajęcia z ciastoliną,
rysowali kolorową kredą projektując logo „Przystani”, odbyły się
gry i zabawy na świeżym powietrzu, gry stolikowe, ćwiczenia
integracyjne. Realizatorzy projektu zapraszają wszystkich
chętnych do wspólnej zabawy.

Od 1go kwietnia br. funkcjonuje w Zelgnie
świetlica „Przystań” dla dzieci i młodzieży z Zelgna i okolic.

K.Wolak

Organizacje pozarządowe

Zabawy językowe dla najmłodszych
Od 1 kwietnia na terenie gmin Chełmża oraz Łysomice ruszył

program „English Teaching Small Grants 2009” finansowany przez
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Fundację NIDA. Środki z
funduszu pozyskały: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Skąpe,
Stowarzyszenie „Homo homini” oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy
Łysomice. Wspólnie opracowaliśmy projekt sieciowy, który zakłada
współpracę i wzajemne wsparcie pomiędzy naszymi organizacjami w
realizacji programu „Zabawy językowe dla najmłodszych”.

Od kwietnia do listopada 2009 roku dzieci z przedszkoli w
Skąpem, Zelgnie, Sławkowie, Grzywnie, Gostkowie oraz Papowie
Toruńskim będą uczestniczyły w zajęciach z języka angielskiego.
Najmłodsi mieszkańcy naszych gmin poprzez zabawę oswajają się z
językiem obcym , ucząc się przy tym podstawowych słów i zwrotów. Wraz
z dziećmi na zajęcia przychodzą również rodzice, by wraz z maluchami
poznawać język angielski i wspólnie z nimi ćwiczyć w domu nowe
umiejętności.

Rodzice już od dłuższego czasu zauważali potrzebę
wprowadzenia języka angielskiego w przedszkolach: - Cieszę się, że
córka uczy się języka angielskiego, dzięki temu nie będzie miała problemu
z nauką tego języka w szkole podstawowej twierdzi tata Wiktorii.

Również pedagodzy uczący dzieci języka obcego uważają, że
przedszkole to najlepszy moment na wprowadzenie takich właśnie zajęć:
-Dzieci w wieku przedszkolnym świetnie przyswajają nowe słówka,
szczególnie, gdy nauka ma formę zabawy. Poprzez gry, piosenki,
ćwiczenia ruchowe maluchy szybciej uczą się języka angielskiego
-dopowiada Katarzyna Sowińska.

Kordynator projektu Iwona Galus

Przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych

Znana jest już wysokość dotacji (grantów) dla organizacji
pozarządowych przyznanych z budżetu Gminy na realizację zadań w
2009 roku w otwartym konkursie na zadania sportowe i kulturalne.
Łącznie zawarto umów na kwotę 35.000 zł. Na powyższą kwotę
składają się: 20.000 zł - przyznane w konkursie z zakresu ” Kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji” i 15.000 zł przyznane na cele
„Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu”.

Co zaproponowały mieszkańcom organizacje pozarządowe z obszaru
Gminy Chełmża w zakresie kultury i sportu w roku 2009?

Między innymi Stowarzyszenie HORYZONT przy Gimnazjum w
Pluskowęsach będzie organizatorem Nocy Świętojańskiej w Zalesiu w
dniu 20 czerwca i Święta Latawca w październiku br. za łączną przyznaną
kwotę 10.100 zł. Stowarzyszenie „Wieś dla Wsi” ze Sławkowa zamierza
wykorzystać wiejski obiekt chaty przy miejscowej szkole do
przeprowadzenia i zorganizowania cyklu warsztatów z rękodzieła,
poświęconych dawnym tradycjom, obyczajom, do udziału w których
zamierza zaprosić mieszkańców okolicznych wsi. Na ten cel otrzymało
dotację w wysokości 3.500 zł. Z kolei Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno
Oświatowe „Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku za otrzymana dotacją
w kwocie 4.200 zł. we wrześniu przy okazji gminnych dożynek
zorganizuje wystawę narzędzi i maszyn rolniczych od sochy do
wielofunkcyjnych agregatów pod nazwą „Od Kołodzieja do Farmera” . To
samo Stowarzyszenie zaprosi także mieszkańców gminy do udziału w
konkursie fotograficznym „Naszej Gminy ciekawe zakątki”, a na jego
organizację przydzielona została dotacja w kwocie 1.200 zł.
Z kolei konkurs „Wiersze znane i nieznane” przeprowadzi Stowarzyszenie
„Wieś dla Wsi” ze Sławkowa, które z dotacji na ten cel wyda 1.000 zł.

Dzięki przyznanym dotacjom wiele wydarzy się także w sporcie szkolnym i
gminnym. Uczniowskie Kluby Sportowe „Impet” w Głuchowie, „Huragan” w
Kończewicach, „Stoper” w Sławkowie i „Wilczek” w Pluskowęsach szkolić
będą dzieci i młodzież w piłce siatkowej, nożnej , zorganizowane zostaną
turnieje sportowe. Poza tym dzieci z Kończewic skorzystają dodatkowo z
zajęć na basenie. Z kolei PCK Oddział w Chełmży za dotację 1.500 zł
przeszkoli uczniów i nauczycieli szkół w gminie z zakresu udzielania
pierwszej pomocy. Natomiast Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-
Oświatowe „Edukacja i Przyszłość” podczas wakacji zorganizuje
Świętojański i Dożynkowy Turniej Piątek Piłkarskich Mistrzostwa Sołectw
Gminy Chełmża w piłce nożnej Pań i Panów i zaprosi do udziału już w IV
Przełajowych Biegach Niepodległości w Brąchnówku.

K.Orłowska
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Sprawy obywatelskie

Jak konkurują ze sobą Kociewianki

„O wiejskiego pożycia nudach i kłopotach, jak bawić się
trzeba i jak czas podzielić, by życie uprzyjemnić i wieś
rozweselić” temu wszystkiemu mogły się przyjrzeć i o tym
wszystkim posłuchać członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, które
wzięły udział w wyjeździe do Gminy Starogard Gdański.
Reprezentacja aż osiemnastu Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy
Chełmża miała okazję uczestniczyć w V Powiatowym Turnieju Kół
Gospodyń Wiejskich w Jabłowie w Powiecie Starogardzkim.
Mieszkanki z Gminy Chełmża podglądały jak dziewięć KGW
Kociewianek, ze sobą rywalizuje w różnych konkurencjach turnieju,
bo niebawem im samym przyjdzie się zmierzyć w podobnym
gminnym konkursie.

Kwiat kociewskich gospodyń co roku rywalizuje podczas
wspomnianego turnieju w pięciu konkurencjach tematycznych. Na
tegorocznej edycji turnieju kobiety zaprezentowały po jednym
produkcie tradycyjnym, tym razem była to potrawa mięsna. Następnie
przedstawiły swoją miejscowość w albumowym wydaniu. Pięknie
literacko i scenograficznie panie odegrały baśń bądź legendę o swojej
miejscowości . Chyba najwięcej radości sprawiły wariacje w
przygotowanych scenkach kabaretowych pn. „Wakacje u mojej babci”.
Prezentacja „Bezpiecznego roboczego stroju w rolnictwie” zadziwiła
wszystkich inwencją gospodyń.

Uczestniczki wyjazdu z gminy, miały okazję pogratulować zwycięstwa
w turnieju paniom z Koła Gospodyń Wiejskich Koteże, które
wywalczyły główną nagrodę Wicestarosty Starogardzkiego w
tegorocznym turnieju. Wcześniej wspomniane KGW Koteże było
gościem III Gminnego Dnia Kobiet w Kuczwałach. Kociewianki
zapewne zjadą do Gminy Chełmża na tegoroczny turniej KGW, które
spróbują tej rywalizacji po raz pierwszy. Turniej KGW Gminy Chełmża
planowany jest na 30 maja br. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z
Gminy Chełmża jak i ich znajome z Kociewia zamierzają nie
poprzestawać na dwóch wspólnych spotkaniach i chcą nawiązaną
znajomość kontynuować i rozwijać.
Wiadomość z ostatniej chwili. KGW Koteże w turnieju wojewódzkim,
który odbył się w Żukowie zajęły I miejsce.

Zapraszamy na

I Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Chełmża

30.05.2009 r, SP Kończewice, godz. 11.00

W programie:

„ Inwalida - to po prostu człowiek”
Członkowie Chełmżyńskiego Oddziału Polskiego Związku

Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chełmży w dniu 22 kwietnia br. spotkali się
z okazji Światowego Dnia Inwalidy. Hasło tegorocznego spotkania brzmiało
„ Inwalida to po prostu człowiek”. Na początku zebrania Pan Przewodniczący
Zarządu PZERiI Oddział w Chełmża Jerzy Więckowski przywitał
zgromadzonych gości m.in.: Przewodniczącą PZERiI p. Marię Bołądź, V-ce
Starostę Pow. Toruńskiego p. Dariusza Mellera, Burmistrza Miasta Chełmży p.
Jerzego Czerwińskiego,Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zarządu
Oddziału Okręgowego PZERiI w Toruniu p. Bronisława Lewickiego, Dyrektora
ZGM p. Zbigniewa Kręgla i przedstawicieli mediów lokalnych.
Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu finansowemu, które udzielili: Zarząd
Starostwa Powiatowego w Toruniu, Burmistrz Miasta Chełmży, Wójt Gminy
Chełmża oraz Prezes ZGM w Chełmży.

Swoim występem uroczystość uświetnił Łukasz Chmielewski, który
wystąpił w repertuarze Elvisa Presleya.

“- Osoby niepełnosprawne wyzwalają w nas różne odczucia od
podziwu, poprzez zakłopotanie, aż po złość. Należy je jednak traktować jak
równoprawnych partnerów w życiu społecznym i politycznym. Należy zrobić
wszystko, aby osoby te znalazły swoje miejsce w społeczeństwie, by przestały
czuć się wyeliminowanie i odrzucone” - mówił podczas spotkania
Przewodniczący Jerzy Więckowski. Najważniejszym celem obchodów było
podjęcie działań służbowych ku lepszemu rozumieniu potrzeb osób
niepełnosprawnych. “-Powinniśmy pamiętać, że tylko wspólne działania
sprzyjać będą umocnieniu przekonania, że inwalida to po prostu człowiek,
który za swoją niepełnosprawność ponosi dodatkowe koszty osobiste i
społeczne”, kontynuował pan Więckowski.

E. Lewandowska

FABRYKA MARZEŃ …..działa !

Fabryka Marzeń to program

aktywizacji świetlic wiejskich w

nasze j gm in ie . P rog ram jes t

współfinansowany przez CIK Gminy

Chełmża, GKRPA w Chełmży, GOPS

o r a z R a d y S o ł e c k i e s o ł e c t w

biorących udział w programie. Są to

m.in.: Mirakowo, Grzegorz, Nowa

Chełmża, Grzywna- biblioteka.
W każdej z wybranych świetlic do
programu ( świetlice z sołectw
wyrażających chęć udziału w programie) będą miały miejsce przeróżne
wydarzenia prowadzone przez instruktorów zatrudnionych przez CIK Gminy
Chełmża , którzy poprowadzą stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Do
programu włączeni zostaną również seniorzy oraz KGW działające w
miejscowościach, w których będzie realizowany program.
W ramach programu każda świetlica biorąca udział w projekcie zostanie
wyposażona na czas realizacji w materiały plastyczne, gry planszowe, stół z
piłkarzykami, sprzęt sportowy, radiomagnetofon CD, chustę animacyjną itp.

Zostanie zorganizowany Dzień Matki połączony z Dniem
Dziecka przy wspólnym ognisku. Uczestnicy Fabryki Marzeń
wezmą udział w atrakcyjnej wycieczce.
ZAPRASZAMY

Justyna Błaszczyk

Wieści z KGW Nawra
Koło brało udział w warsztatach rękodzieła Malwa

organizowanych przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych. Efektem tych
warsztatów była piękna palma, która w Niedzielę Palmową powędrowała do
Kościoła. To już drugie takie spotkanie w naszej świetlicy i mamy nadzieję, że
będzie ich więcej.

Alicja Glaszka

K.O. Nowa forma wsparcia sołectw

W dniu 20 lutego 2009 r uchwalona została
ustawa o funduszu sołeckim. Ustawa ta w swej zasadniczej części

opiera się na postulatach zgłaszanych przez środowiska samorządowe, w

tym przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Ustawa ukierunkowana jest

na sołectwa i opiera się na zasadzie dobrowolności tworzenia funduszu

przez gminy oraz częściowej rekompensacie wydatków przez budżet

państwa. Nowe przepisy dają gminom chcącym skorzystać z tej formy

wspierania sołectw odpowiednie instrumenty prawne. Środki funduszu

mają zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które będą

zadaniami własnymi gminy i służą poprawie warunków życia

mieszkańców sołectw. Korzyścią dla gmin będą dodatkowe środki z

budżetu państwa, które w przypadku nie utworzenia funduszu nie będą

przysługiwać. Najwyższe dofinansowane będą otrzymywać gminy o

najniższych dochodach, zaś najmniejsze gminy najbogatsze.
To Rada Gminy wyrazi zgodę albo nie wyrazi zgody na utworzenie

funduszu sołeckiego w następnym roku budżetowym.
Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach w czerwcowym numerze
KURENDY. K. Orłowska
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Edukacja i kultura

Warsztaty teatralne w Kijewie Królewskim

Grupa teatralna „Fantazja” z Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Pluskowęsach z wielką przyjemnością przyjęła zaproszenie,
podobnie jak uczniowie ze szkół podstawowych z Brzozowa, Trzebcza
Szlacheckiego, Dubielna i Podwieska. Licznie reprezentowana była również
grupa gospodarzy. W sumie w spotkaniu wzięło udział około stu osób.

„Przygoda na szczycie” to czas zabawy, zawierania znajomości,
wymiany doświadczeń twórczych, zdobywania różnych umiejętności
artystycznych, zawsze też mówienia o czymś ważnym. Hasłem przewodnim
w tym roku była „Młodość”. Pod tym kątem zostały przygotowane
autoprezentacje grup, bardzo swobodne i wesołe. Radość młodości
przebijała też z ćwiczeń integracyjnych na początku spotkania i rozgrywek
sportowych kończących dzień. Poważniej przyszło się nad nią zastanowić
podczas zajęć warsztatowych. Warsztaty prowadzili: Barbara Rogalska
aktorka Baja Pomorskiego w Toruniu, Marta Zawadzka instruktor tańca
współczesnego z WOAK u w Toruniu, Elżbieta Supczińska doświadczony
pedagog dramy oraz Andrzej Pietrzak konstruktor lalek teatralnych w Teatrze
Baj Pomorski. Kilkugodzinna praca warsztatowa została zamknięta
prezentacjami grup. Wszyscy na chwilę stali się aktorami i widzami. Nawet
opiekunki grup po krótkim warsztacie poprowadzonym przez Magdalenę
Stanisławską, organizującą spotkanie, zaprezentowały scenicznie swoje
rozumienie młodości.

Ktoś powiedział: „Jestem młodością, jestem radością...”
I tej było najwięcej w Kijewie Królewskim. Była też młodość

zamyślona, zatroskana, poważna. Zawsze świadoma. Doprawiana tym
wszystkim, co w młodym człowieku, w jego myślach, uczuciach, życiu.

Przed odjazdem grupy teatralne otrzymały od organizatora
dyplomy i drobne upominki. Podobnie jak podczas poprzednich spotkań w
Kijewie - było sympatyczne, twórczo i ciekawie. Do zobaczenia za rok!

W Zespole Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim odbyła się
szósta edycja międzyszkolnych spotkań artystycznych pod nazwą
„Przygoda na szczycie”.

Renata Szymecka
Magdalena Stanisławska

O dziejach i zabytkach Chełmży
Jak brzmi średniowieczna nazwa miasta Chełmża, w jakim

okresie miasto było siedzibą biskupów, w którym roku na miasto
napadły wojska polsko-tatarskiego, kiedy powstał Chór Cecylia, skąd
przybyła Błogosławiona Juta i jaka rolę odegrała w życiu mieszkańców,
w którym roku powstała Cukrownia - to tylko niektóre zagadnienia z
testu wiadomości o dziejach i zabytkach regionu Gminy Chełmża, z
którymi musieli się zmierzyć uczestnicy historycznego konkursu
miejsko-gminnego, którego organizatorem już od dziesięciu lat jest
Gimnazjum w Pluskowęsach.

Swoją obecnością podczas konkursu zaszczycili Poseł na Sejm RP
Łukasz Zbonikowski, Wicestarosta Powiatu Toruńskiego Dariusz Meller i
Wicewójt Gminy Chełmża Kazimierz Bober.

Do konkursu przystąpiły reprezentacje pięciu szkół: Gimnazjum w
Pluskowęsach, Szkoła Podstawowa w Sławkowie, Szkoła Podstawowa w
Zelgnie, Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 3 z Chełmży.

Poza testem indywidualnym, jaki musieli rozwiązać młodzi
pasjonaci historii Chełmży i okolic była jeszcze praca z tekstem, który
należało przetłumaczyć z gwary Chełmżyńskiej, rozpoznawanie zabytków i
ułożenie puzli o tematyce historycznej na czas.

W konkurencji indywidualnej z wiedzy o dziejach i zabytkach
Chełmży najlepsze okazały się uczennice:

,
i III miejsce zajęła Paulina Błaszczyk ze

Szkoły Podstawowej nr 3 z Chełmży. Nagrody dla zwycięzców tej konkurencji
ufundowało Starostwo Powiatowe w Toruniu i wręczył je zwycięzcom
Wicestarosta Dariusz Meller.

I miejsce - Natalia Meger z
Gimnazjum w Pluskowęsach II miejsce - Katarzyna Biernacka
Gimnazjum w Pluskowęsach

Z „ Kangurem” w góry

n

Tradycyjnie już od wielu lat uczniowie Szkoły Podstawowej w
Kończewicach biorą udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym
„Kangur”, którego koordynatorem w szkole jest nauczyciel matematyki- Jerzy
Jałocha. W tegorocznej edycji, tego popularnego wśród dzieci i młodzieży
konkursu, wzięło udział 17 uczniów klas IV-VI oraz 7 z klasy II b. Uczennica
klasy Va naszej szkoły - odniosła ogromny sukces
zdobywając , którą jest wyjazd dnia 31 maja 2009r. a

5-dniowy obóz matematyczny w Bieszczady.

Szczęśliwej zwyciężczyni gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w
kolejnych edycjach „Kangura”.

Daria Urbańska
Nagrodę Główną

Wszystkim Pracownikom bibliotek samorządowych w Gminie
Chełmża z okazji Dnia Bibliotekarza życzę wytrwałości,
uporu, ciekawych pomysłów i energii w

upowszechnianiu czytelnictwa i krzewieniu
kultury wśród mieszkańców.

Wójt
Jacek Czarnecki

Wieści z Biblioteki
Dzień z Biblioteką!!!

7 maja 2009 w bibliotece w Zelgnie zorganizowano „Dzień z
Biblioteką”. Natalią UsenkoGłównym punktem było spotkanie autorskie z
znaną i lubianą autorką książek dla dzieci. Pani Natalia jest przesympatyczną
wesołą osobą, która czytając głośno swoje książki podrywała dzieci do
wspólnej zabawy. Na zakończenie spotkania podpisywała książki i dawała
autografy oraz wpisała się do kroniki biblioteki.
Następnym wydarzeniem tego dnia była wizyta Wróżki (p. Paulina
Karwowska), było to „Bajkowe Spotkanie z Wróżką” . Wróżka używała zaklęć i
czarów by zachęcić dzieci do zabawy i konkursów. Na zakończenie dzieci
rysowały bajkowe postacie, powstały przepiękne prace, które można oglądać
w Bibliotece w Zelgnie.
Na „Dzień z Biblioteką” przybyły dzieci z Zerówki SP Grzywna, dzieci z kl.I SP
Kończewice oraz dzieci z SP Zelgno. Dziękujemy.

,

Poetka Natalia Usenko wśród uczestników spotkania.
J.Pawełczyk

K.O.

BOCIANISKO

W Szkole Podstawowej w Zelgnie w
dniu 23 maja 2009 r

odbędzie się
IX Przegląd Zespołów Artystycznych

Szkół Gminy Chełmża
„BOCIANISKO”.

Początek prezentacji zespołów
godz. 10.00.
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Sport gminny i szkolny
Siatkarskie wieści

18 kwietnia 2009 r odbyło się uroczyste podsumowanie
rozgrywek siatkarskiej ligi oldbojów sezonu 2008-9

drużyna Zelgna

. Uroczystość
uświetniła obecność gości w osobach: Przewodniczącego Rady Kuj-
Pom Zrzeszenia LZS M. Marszałkowskiego, Wicestarosty Powiatu
Toruńskiego - D. Mellera, zastępcy Burmistrza Chełmży M. Kuffla oraz
wójtów Gmin Zławieś Wlk T. Smarza, Łysomice P. Kowala, Chełmża
z-cy K. Bobera oraz przewodniczącej Rady Gminy Papowo Bisk.
A. Chudzik. Najpierw w kościele parafialnym w Grzywnie odbyła się
uroczysta msza św koncelebrowana przez 3 księży: ks. Kanonika
W. Roczniaka, ks G. Pszenicznego z parafii Biskupice (członek drużyny
Łubianka) oraz ks. R. Pełech z parafii Świecie (opiekun sportowców
wiejskich LZS).
Następna część uroczystości odbyła się w gminie Łysomice, gdzie w
karczmie „Siwy dym” nastąpiło podsumowanie rozgrywek, ogłoszenie
wyników, wręczenie nagród i upominków. Zwycięzcami tegorocznej
edycji, drugi raz z rzędu, została , która wygrała
wszystkie 22 mecze. Drugie miejsce zajęła drużyna Chełmża X, a
trzecie Grzywna. Gmina Chełmża była w tej lidze mocno
reprezentowana, ponieważ oprócz w/w występowały jeszcze drużyny z
Głuchowa i Kończewic. Pamiątkowymi statuetkami wyróżniono
najlepszych zawodników poszczególnych drużyn oraz wszystkie
biorące udział w rozgrywkach kobiety, a także zawodników powyżej 50
lat.
Część konsumpcyjną zasponsorowana została zgodnie z tradycją ligi
przez drużynę zwycięską. Wspólną siatkarską biesiadę prowadzono w
sali udekorowanej koszulkami wszystkich drużyn uczestniczących w
rywalizacji.

Kapitan drużyny Zelgna K. Lewandowski odbiera puchar dla zwycięzców ligi

Ilość Ilość zdobyte Sety

Lp. Drużyna zwycięstw porażek punkty

wygrane przegrane

1. "DIAGNOTEST"Zelgno 22 0 63 66 12

2. Chełmża 20 2 58 62 21

3. Grzywna 15 7 40 49 39

4. KS Pigża 12 10 35 43 38

5.

GR Czajkowscy Papowo

Tor. 11 11 34 40 40

6. Powiat Wąbrzeski 10 12 32 40 40

7. Głuchowo 11 11 32 43 45

8. LZS Pędzewo "Marwit" 10 12 29 43 49

9. Chełmża Junior 7 15 22 36 51

10. Ryńsk 5 17 19 27 53

11. Kończewice 4 18 17 31 58

12. Łubianka 5 17 15 24 58
Kolejną okazją do spotkania siatkarzy był turniej poświęcony

pamięci W. Jóźwickiego, jednego z założycieli ligi oldbojów, zmarłego
nagle przed kilku laty. 25 kwietnia w Górsku i Złejwsi WLk 6 drużyn
rozegrało turniej. Drużyny reprezentowały poszczególne
zaprzyjaźnione jednostki administracyjne, były złożone z zawodników
powyżej 35 lat. W turnieju zwyciężyła reprezentacja Łysomic, która w
finale po zaciętym meczu pokonała reprezentację Gminy Chełmża.
Okazały puchar za zdobycie II miejsca wywalczyli na parkiecie J. Pikus,
K. Bober,A. Kalisz, P. Orłowski, D. Orłowski i W. Lewandowski.

HALÓWKA KOMENDANTA GMINNEGO
ZOSP RP

Wieslaw Bachan

Hala sportowa Szkoły Podstawowej w Grzywnie była
miejscem spotkania druhów w V - edycji Halowej Piłki Nożnej zespołów
reprezentujących Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Chełmża o
Puchar Komendanta Gminnego OSP.
Celem turnieju jest propagowanie tężyzny fizycznej , która tak bardzo
potrzebna jest naszym druhom w ich działaniach ratowniczo-gaśniczych.
Turniej jak co roku był zacięty a poziom coraz bardziej wyrównany

odatkową motywacją uczestniczących drużyn było przełamanie zwycięstw
w odbytych do tej pory turniejach drużyny reprezentującą jednostkę z
Kończewic.
W decydującym meczu o pierwsze miejsce drużyna z jednostki Zajączkowa
starała się bardzo o zwycięstwo nad ZOSP Kończewice, ale mimo
wyjątkowej determinacji, górą była drużyna Kończewic
Po raz kolejny, I – miejsce i puchar Komendanta Gminnego zdobyła drużyna
ZOSP Kończewice - II-miejsce przypadło bardzo ambitnej drużynie z OSP
Zajączkowo , III-miejsce drużynie z OSP Grzegorz , która minimalnie
wyprzedziła ekipę z OSP Kuczwały.
Drużyny z rąk Komendanta Gminnego ZOSP RP Wiesława Bachana
otrzymały puchary ,dyplomy oraz piłki do piłki nożnej.
Sędzią turnieju był Pan Andrzej Karwowski , który miał bardzo wiele pracy,
decyzje jednak podejmował słuszne.

.
D

Zwycięska drużyna w składzie: Łukasz Miłosz, Andrzej Miłosz, Tomasz
Dudek, Rafał Urbański, Grzegorz Urbański, Sławomir Urbański, Paweł
Pawlikowski w towarzystwie Komendanta Gminnego ZOSP RP
dh.Wieslawa Bachana i sędziego turniejuAndrzeja Karwowskiego.

Gminne Święto Królowej Sportu

W dniu na terenie parku

wypoczynku i rekreacji w Zelgnie odbędą się GMINNE

ZAWODY LEKKOATLETYCZNE.

Rozpoczęcie zawodów godz.

W programie zawodów przewidziano następujące

konkurencje lekkoatletyczne:

bieg na 60 m, skok w dal, bieg na 400 m, pchnięcie kulą.

Zgłoszenia udziału w imprezie należy kierować do

Gminnego Organizatora Sportu pod nr tel. 605 139 796

23 maja 2009 r

13.00.
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KONTRAKTACJA
RZEPAKU
NA 2009r

TRWA CAŁY CZAS
W TWOIM DOMU LUB

U NAS

TWOIM Partnerem
DBAJACYM O TWÓJ RODZINNY

BUDZET

TWOIM Partnerem
DBAJACYM O TWÓJ RODZINNY

BUDZET

ELEWARR WĄBRZEŹNO

ZADZWOŃ tel(056)6882523/691958057
e-mail wabrzezno@elewarr.com.pl

APEL O POMOC

ADAŚ KIERZKOWSKI ur. 13.09.2008 roku
Wrodzona wada serca pod postacią przełożenia wielkich pni

tętniczych, zwężenia odpływu lewej komory, niewydolność oddechowa.

Pierwsze 2 m-ce swojego życia spędził w CZDZ w Warszawie. Wrócił do
domku, ale nie na długo. Dnia 20 listopada Adaś pojechał na kontrolę do
kliniki. I już tam pozostał. Podczas badania kontrolnego wykryto u niego
zapalenie wsierdzia, Adaś był w stanie zagrożenia życia. 29 listopada został
podłączony do respiratora, dnia 3 marca przeszedł zabieg tracheostomii. Po
krótkim czasie doszło do zapalenia płuc, wtedy do niedwydolności płuc i
zakrzeplicy żyły głównej górnej. Lekarze nie potrafią odpowiedzieć czy
uratują jego serduszko... Adaś ma siedem miesiecy nie wie jak się
uśmiechać, nie gaworzy... jedyne co może robić to leżeć przywią-zany do
łóżeczka szpitalnego. Jest tak chory, że rodzice od 29 listopada nie mogą
wziąć synka na ręce, a on na pewno tego potrzebuje.

Czy tak powinno wyglądać życie bezbronnego dziecka przecież on nikomu
nie zrobił krzywdy?? Lekarze w Warszawie starają się jak mogą, ale nie
wykonali u synka korekty wady serca, dlatego Adaś nie oddycha
samodzielnie. Teraz jest tak słaby, że lekarze nie widzą możliwości
przeprowadzenia tej operacji. Staramy się, aby zajął się naszym dzieckiem
profesor Malec w Monachium, ale leczenie to ok. 200 000 zł. Nasza sytuacja
jest bardzo ciężka mamy jeszcze 3 dzieci, ledwo starcza nam na jeżdzenie
do synka:(

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z
Pomocą” nr kont: 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362 tytułem:

Anna Kierzkowska
Bank Zachodni WBK Oddział 9 w Bydgoszczy
Nr Konta: 91 1090 1072 0000 0001 0930 3514

Adaś urodził się z wada serca TGA i LVOTO od grudnia leży pod
respiratorem!!!

Wpłaty prosimy kierować na konto:

lub na konto MamyAdasia, żeby mogła jeździć do synka:

ZA WSZELKĄ POMOC BARDZO DZIĘKUJEMY!!!

darowizna na leczenie i rehabilitację KierzkowskiAdamAndrzej

http://nasza-klasa.pl/profile/25083052

http://www.dzieciom.pl/7054

http://www.ludzie-
serca.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=216

http://www.podaruj-
zycie.com.pl/forum/viewtopic.php?p=5301&sid=2ee4cec26e6b3e29360d22da56e06f7d

PROSZĘ POMÓŻCIE!!!NIE PRZECHODZCIE OBOJĘTNIE OBOK JEGO
CIERPIENIA ON NAS POTRZEBUJE, BEZ WASZEJ POMOCY RODZICE
NIE SĄ W STANIE LECZYĆ GO ZAGRANICĄ.

Konkurs „Piękna Zagroda”
Urząd Gminy w Chełmży wspólnie ze Starostwem Powiatowym w

Toruniu i Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w
Minikowie Oddział w Przysieku zapraszają mieszkańców do udziału w
kolejnej już edycji konkursu „Piękna Zagroda”.

Celem konkursu jest podniesienie estetyki wyglądu wsi. Wsie
mają być zadbane, uporządkowane, z funkcjonalną, ładną, otoczoną zielenią
architekturą .

W swoich założeniach konkurs jest zachętą do dbania o poprawę
estetyki zabudowy oraz warunków higieniczno sanitarnych gospodarstw.

Ogród stanowi integralną część gospodarstwa, stąd też jednym z
kryteriów oceny będzie stan gospodarstwa (estetyka, wykorzystanie
elementów proekologicznych itp. ).

Jak co roku, tak i tym
razem konkurs organizowany
jest w dwóch etapach (
gminnym i powiatowym) oraz
w d w ó c h k a t e g o r i a c h

i
Na

szczeblu gminnym dodatkowo
rozpatrywana jest kategoria :

P r z y p o m i n a m y, ż e
laureaci pierwszych miejsc w
konkursie nie mogą brać
udziału w trzech kolejnych
edycjach konkursu. Na
zgłoszenia czekamy do

. Deklaracje do
konkursu do pobrania w
Urzędzie Gminy Chełmża, ul.
Wodna 2, pok. nr 16, u p.
Katarzyny Orłowskiej.

najbardziej zadbana zagroda
wiejska najbardziej zadbana
działka siedliskowa.

wspólnota mieszkaniowa.

15
czerwca br

K.O.

Uniwersytet Trzech Gmin
w Gimnazjum w Brąchnowie

Finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Fundacja Fundacji Ziemia Gotyku LGD w partnerstwie z Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Brąchnowie od marca 2009 r. realizuje projekt z
działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich.

Projekt zapewni młodzieży i dorosłym z gmin
Chełmża, Łubianka i Łysomice możliwość uczęszczania na dodatkowe
zajęcia, które będą się odbywać w Gimnazjum w Brąchnowie. Młodzież
będzie mogła uczęszczać na warsztaty teatralne, kurs języka angielskiego i
tworzenia stron www. Dorośli zaś będą mieli szansę uczestniczyć w
zajęciach konwersacyjnych języka angielskiego oraz warsztatach
sportowych ponadto chętni min. przedsiębiorcy będą mogli stworzyć pod
czujnym okiem informatyka stronę internetową swojej działalności lub
zainteresowań.
Bliższe informacje nt terminów i godzin zajęć znajdują się na stronie

w zakładce nowości.

Uniwersytet Trzech Gmin

www.ziemiagotyku.com

O F E R T A
Gospodarstwa Pomocniczego przy

Urzędzie Gminy w Chełmży
Tel. 056 6756657

- usługi w zakresie utrzymania terenów zielonych ( koszenie)
- wywóz nieczystości płynnych
- usługi koparko- ładowarką
- wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- utrzymanie i konserwacja pomników Pamięci Narodowej
- usługi równiarką w zakresie utrzymania dróg
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KURENDA

(skład)

Podążają śladami Bł. Juty

„Bądź prawdziwy, autentyczny, otwarty na drugiego człowieka”
- te słowa podczas odprawionej mszy św. skierował Ks. Kanonik dr hab.
Mirosław Mróz do młodych wolontariuszy, którzy już po raz czwarty
przybyli do Bielczyn na Zlot Wolontariuszy Diecezji Toruńskiej.
Organizatorem tego corocznego, majowego zlotu w Bielczynach jest
grudziądzkie Centrum CARITAS im. Bł. Juty.
Bielczyny to miejscowość w Gminie Chełmża z którą wiąże się historia życia
Błogosławionej Juty, która w XIII wieku przybyła tutaj z odległej Turyngii w
Niemczech, osiedliła się w pustelni nad Jeziorem Głuchowskim i codziennie
podążała do pobliskiej Chełmży, aby tutaj nieść pomoc osobom chorym i
biednym. Bł. Juta jest patronką Dzieł Miłosierdzia Diecezji Toruńskiej To
właśnie postać Bł. Juty ma młodym ludziom uświadomić i pozwolić obrać
właściwą drogę na sposób życia we współczesnym świecie.

Tradycją już się stało, że młodzież na zlot do Sanktuarium w
Bielczynach przybywa z Chełmży spod Konkatedry pieszą pielgrzymką. W
tegorocznym zlocie uczestniczyło ponad 400 wolonatariuszy wraz ze swoimi
opiekunami.

Tradycyjnie po mszy młodzież wzięła udział w festynie z zabawami i
konkursami, któremu towarzyszyła wesoła i zabawowa atmosfera. Była także
przerwa na poczęstunek. W koncercie muzyki chrześcijańskiej, tym razem
wystąpił ze swoim repertuarem zespół wokalistek z Czernikowa, a z
mocniejszym brzmieniem znany nam zespół Czaqu z Torunia. Poza tym
siostry Elżbietanki przygotowały i wystąpiły w specjalnym przedstawieniu
adresowanym do młodzieży , przesłaniem którego było pokazanie młodzieży,
że zło wybieramy sami i nigdy nie jest za późno, aby od niego się odwrócić,
zmienić postępowanie, żyć inaczej, niosąc dobro innym.
Organizacje tego wydarzenia co roku wspierają finansowo samorządy Gmina
Chełmża i Miasto Chełmża.

Kolejni pielgrzymi do Sanktuarium przybyli na niedzielne
nabożeństwo odpustowe, które odprawione zostało pod przewodnictwem
Jego Ekscelencji ks. Biskupa Józefa Szamockiego. Tradycyjnie msza
zakończyła się uroczystą procesją wokół tutejszej kaplicy.

K.O.

W maju zawsze Święto Mamy,
więc życzenia Jej składamy….

STRAŻACY ŚWIĘTOWALI

W tym roku druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej
gminy obchodzili święto swojego patrona Św.Floriana w dniu 1 maja, a
gospodarzem tej uroczystości była jednostka z Szerokopasu.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w intencji strażaków w kościele
parafialnym w Dźwierznie, którą celelebrowałi Kapelan strażaków Ks.
Kanonik Zbigniew Koślicki wspólnie z księdzem Leszkiem Łobodzińslim
oraz ks. Leszkiem Lewandowskim.
Po mszy świętej wszyscy udali się na cmentarz parafialny, gdzie złożono
symboliczną wiązankę kwiatów oraz zapalono znicze na grobach zmarłych
strażaków.
Oficjalne uroczystości odbyły się na placu koło remizy OSP Szerokopas,
gdzie dh. Franciszek Piróg Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP ,
Z-ca Wójta Kazimierz Bober oraz Dowódca Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej w Chełmży Ireneusz Flis złożyli zebranym druhnom i druhom
życzenia z okazji ich święta i podziękowali za bezinteresowną społeczną
służbę na rzecz lokalnej społeczności.
Wyróżniono n/w druhów odznakami za długoletmią służbę w działalności na
rzecz ochrony p.pożarowej, otrzymali je druhowie
40 lat -dh Franciszek Piróg, Zdzisław Rosek,
35 lat -dh-Czesław Modrzyński,Bogdan Gąsiorowski, Kazimierz Gębski
30 lat dh-Stanisław Tarka,
25 lat dh-Zbigniew Tarka,Mirosław Dybowski,Stanisław Gredecki,Czesław
Wieczorkowski,Andrzej Młodzianowski,Henryk Strzałkowski,Józef
Gredecki,Marian Kluza, Franciszek Wisniewski,
20 lat dh-Bogdan Cebula, Jacek Czarnecki, Grzegorz Zalewski, Mirosław
Siekaczyński, Jerzy Gałka,
15- lat dh -Stanisław Gil, Grzegorz Tarka,
10- lat dh -Janusz Śmigielski, Jan Ostrowski, Zbigniew Gredecki, Piotr
Włodarski,Andrzej Miłosz, Stanisław Urbański,
5 -lat dh Tomasz Zmura, Leszek Wróblewski, Tomasz Kwiatkowski,

Mieczysław Sołtysiak, Kamil Gałka, Rafał Urbański, Grzegorz Urbański.

Po oficjalnych uroczystościach, bawiono się na pikniku przy wspólnym
ognisku, gdzie przygotowano atrakcję w postaci pokazów z ogniem oraz w
świetlicy wiejskiej, gdzie na druhów czekało pyszne jedzonko przygotowane
przez Panie z KGW Szerokopas.

Dh. Wiesław Bachan

“Czytanie jak fruwanie”
Biblioteki informują

Najwięcej w miesiącu kwietniu książek przeczytali:

Biblioteka Zelgno

Zostali wyłonieni pierwsi laureaci naszego konkursu
„Czytanie jak fruwanie”

Biblioteka Zelgno: Pan Jan Syrocki oraz Malwina Jędrzejewska
Filia Biblioteki Samorządowej w Grzywnie: Pani Renata Siedlecka, Natalia
Jeszke
Filia Biblioteki Samorządowej w Głuchowie: Pani Ewa Kuligowska, Julia
Orłowska
Filia Biblioteki Samorządowej w Skąpem: Pani Anita Stopikowska, Karolina
Salamon

Z okazji Dnia Książki i Praw Autorskich bibliotekę odwiedziły klasy „o” z
paniami Jolantą Milewską, Małgorzatą Machalską i kl.II z panią Edytą
Szymańską.
Dla kl.I było głośne czytanie książki „Pilot i ja”, następnie dzieci wykonały
przepiękne ilustracje, które można obejrzeć w bibliotece.
W „Krainie Uśmiechniętej Książki” dzieci z zerówki wykonały mapę wędrówki
Czerwonego Kapturka na podstawie tekstu bajki Czerwony Kapturek.

J.Pawełczyk
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