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Obchody X- lecia powołania Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP

Pierwszy Zjazd powiatowej organizacji strażackiej odbył się w
grudniu 1998 roku. Wybrano nowe władze Zarządu Powiatowego, na czele z
Prezesem dh. Wiesławem Bachanem-doświadczonym działaczem i
społecznikiem pełniącym tą funkcję do dnia dzisiejszego. W skład Zarządu
P o w i a t o w e g o Z O S P R P w e s z ł o
7 oddziałów gminnych i jeden miejski związek tj. Gmina Chełmża,
Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Zławieś Wielka i miasto
Toruń.

W powiecie działają 54 OSP w tym 4 zakładowe z łączną liczbą
1583 czynnych członków, 123 członków wspierających i 120 członków
honorowych, 8 kobiecych drużyn pożarniczych z łączną liczbą 90 członkiń i 24
młodzieżowe drużyny pożarnicze liczące 260 członków. W Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym zarejestrowanych jest 10 jednostek OSP z
powiatu toruńskiego.

Na posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego w dniu 7.12.2007 r
wystąpiono z inicjatywą fundacji sztandaru z okazji X-lecia powołania
Zarządu. Powołano Komitet Honorowy nadania sztandaru, na czele którego
stanął Starosta Toruński Pan Mirosław Graczyk.
Uroczystość ta stała się doskonałą okazją do uhonorowania i odznaczenia
zasłużonych druhów i osób związanych z pożarnictwem. Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji postanowieniem nadał Srebrną Odznakę
„Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej dh. Wiesławowi Bachanowi.
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadało Złoty Znak Związku druhowi
Piotrowi Janowskiemu. Medalem honorowym im.Bolesława Chomicza
wyróżniono druhów: Franciszka Piroga i Benedykta Młodzianowskiego.

W Chełmży 27.06 br. miały miejsce uroczystości X-lecia
powołania Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Toruniu
połączone z wręczeniem sztandaru tej organizacji.

Jednym z fundatorów sztandaru dla Oddziału Powiatowego ZOSP był
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP nadało:
Złoty Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa druhom:
Zdzisławowi Drapiewskiemu, Markowi Matłoszowi, Ryszardowi
Cichorackiemu, Włodzimierzowi Romanowskiemu, Maciejowi Zającowi,
Wiesławowi Ziółkowskiemu.

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali Panowie Piotr
Całbecki-Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Zdzisław
Gawroński-Wójt gminy Czernikowo.
Uroczyste obchody rozpoczęły się Mszą Św. w Chełmżyńskiej Katedrze w
intencji strażaków. Oficjalne otwarcie uroczystości nastąpiło na Rynku
Chełmżyńskim w gronie dostojnych gości.
Imprezami towarzyszącymi były VI Powiatowe Zawody sportowo-
pożarnicze OSP i MDP powiatu toruńskiego , które odbyły się na stadionie
miejskim oraz festiwal orkiestr dętych na Rynku Chełmżyńskim.

Wiesław Bachan

Wybory do Parlamentu Europejskiego

W dniu 7 czerwca br. na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzono wybory do
Parlamentu Europejskiego. W bydgoskim okręgu
wyborczym, do którego należy Gmina Chełmża
zgłoszono 10 komitetów wyborczych (95 kandydatów).
Komitety na które oddano najwięcej głosów to:
- KW Polskie Stronnictwo Ludowe - 337 ważnych głosów
- KW Platforma Obywatelska - 257 ważnych głosów
- KW Prawo i Sprawiedliwość - 223 ważnych głosów

Kandydaci którzy zebrali najwięcej ważnych głosów na terenie gminy:
- - 290, - 93,

- 92, - 84,
- 67

Frekwencja w Gminie Chełmża wyniosła 14,06% i największa była w obwodzie
nr 9 (Browina) 24,43% zaś najmniejsza w obwodzie nr 6 (Zelgno) 10,43%.
Łącznie uprawionych do głosowania było 7406 osób zaś liczba kart wydanych
wyniosła 1041, liczba głosów ważnych 1006.
Głosowanie w poszczególnych dziewięciu obwodach odbyło się poprawnie,
bez zastrzeżeń.

Pozostałe informacje statystyczne dostępne są na stronie:
http://bip.gmianchelmza.pl zakładka “Wybory”.

Eugeniusz Kłopotek Marek Krzystof Kolasiński Tadeusz
Antoni Zwiefka Janusz Władysław Zemke Richard Henry
Czarnecki

Paweł Rutkowski
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Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego odbyła się w
Gimnazjum w Pluskowęsach uroczysta Sesja Rady Gminy
Chełmża.

Z tegorocznym świętem samorządu zbiegły się inne ważne rocznice dla
historii Polski. Przede wszystkim rok 2009 Senat RP ogłosił Rokiem
Polskiej Demokracji. Ważne daty w historii Polski przypomniał
obecnym Przewodniczący Rady Janusz Iwański. Wspomniał między
innymi o takich datach jak: 440 rocznica Unii Lubelskiej Polski z Litwą ,
90 rocznica wyborów do Sejmu Ustawodawczego i 90 rocznica
wyborów do Samorządu Gminnego na mocy dekretu Marszałka
Piłsudskiego , 90 rocznica powołania na Wojewodę Pomorskiego
dr Stefana Łaszewskiego z Brąchnówka, 70 rocznica wybuchu II wojny
światowej i najazdu na nasz kraj Niemiec hitlerowskich i Armii
Czerwonej, 30 rocznica I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski , 20
rocznica obrad okrągłego stołu i 20 rocznica wyborów parlamentarnych
w Polsce i 19 rocznica wyborów do Samorządu Gminnego , 10
rocznica wstąpienia do NATO, 5 rocznica wstąpienia do Unii
Europejskiej.

Okoliczności spotkania stały się okazją do przyjęcia i
skierowania do najwyższych władz państwowych Sejmu i Senatu w
Polsce, Prezydenta RP, Premiera i członków Rady Ministrów
specjalnego apelu o wyciszenie waśni i sporów, kłótni i intryg
politycznych nie mających nic wspólnego z demokratyczną debatą o
stanie naszego państwa.
Apel został przyjęty w obecności prawie 200 zebranych: radnych V
kadencji Rady Gminy Chełmża i zaproszonych gości , w tym Senatora
RP Jana Wyrowińskego, Posłów RP Eugeniusza Kłopotka i Janusza
Dzięcioła, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Krzysztofa Sikory i Radnego Sejmiku Leszka
Plucińskiego oraz mieszkańców Gminy Chełmża.

Święto stało się okazją również do podsumowań, tego
wszystkiego co wydarzyło się w gminie przez dziewiętnastoletni okres
funkcjonowania samorządu a w szczególności: rozwój inwestycji
gminnych, rozwój przedsiębiorczości, okres powstania organizacji
pozarządowych. O tym wszystkim podczas sesji mówił Wójt Gminy
Jacek Czarnecki. Szczególną uwagę uczestników Wójt Czarnecki
zwrócił na tegoroczne wyróżnienie dla Gminy Chełmża przyznane
przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego za wykorzystanie funduszy
UE w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego w ostatnich
pięciu latach.

Uroczystość uświetnił występ Chóru Międzyszkolnego
SP Zelgno i Gimnazjum w Pluskowęsach pod kierunkiem Państwa
Teresy i Marka Pużanowskich. Montaż słowno muzyczny opracowały
panie Iwona Pietrowska i Elżbieta Piotrewicz.

Imprezą towarzyszącą były wystawy pod tytułem “Nawra z
tamtych lat” i “Dwa pałace, z których jeden nie miał szczęścia”
przygotowane przez Pana Feliksa Stolkowskiego.

Życzenia dla wszystkich samorządowców z Gminy Chełmża na
ręce Przewodniczącego Rady Gminy Janusza Iwańskiego
przekazali obecni gimnazjaliści z Gimnazjum w Pluskowęsach.

K.O.

Z profilaktyką zdrowotną na TY

Dzięki otwartości Proboszcza Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli
i Proboszcza Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

warsztaty te odbyły się po niedzielnej mszy świętej. Cieszy bardzo,
że tak duża liczba osób skorzystała z tej inicjatywy. Zagadnienia związane z
profilaktyką raka piersi, szyjki macicy, jelita grubego i prostaty przy pomocy
multimedialnej prezentacji zainteresowanym omówił pracownik Centrum
Onkologii w Bydgoszczy. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się w jaki
sposób dokonywać samokontroli swego organizmu, jakie mogą być objawy,
które mogłyby budzić niepokój ewentualnego rozwoju choroby
nowotworowej oraz jaki styl życia prowadzić, by ograniczyć ryzyko
zachorowania na raka. Jednakże najważniejsze jest to, aby jak najprędzej
zauważyć u siebie bądź bliskich niepokojące zmiany, z którymi czym prędzej
należy udać się do lekarza specjalisty.

Dodatkowo Gmina Chełmża uczestniczy także w „Regionalnym
Programie Profilaktyki Chorób Płuc”, w ramach którego mieszkańcy gminy
będą mieli wykonane badania spirometryczne oraz zdjęcia RTG płuc.
Program skierowany jest do osób palących papierosy lub byłych palaczy po
40 roku życia.

Zapisy prowadzone są w
Urzędzie Gminy Chełmża tel. 056 675 60 76 do 78 wew. 51.

Zachęcamy także do wykonania badań na czerniaka skóry oraz
inne nowotwory skóry. Wszystkie osoby bez względu na wiek posiadające
zmiany naskórne

będą miały możliwość dowiedzieć się, czy są
to zmiany groźne. Profilaktyka w tym zakresie prowadzona jest w ramach
„Regionalnym Programie Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry”.
Zapisy prowadzone są w Ośrodku Zdrowia w Zelgnie tel. 056 675 98 84 oraz
w Urzędzie Gminy Chełmża tel. 056 675 60 76 do 78 wew. 51.
Programy te współfinansowane są przez Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i Samorząd Gminy Chełmża.

W ramach zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu
umowy na realizację „Regionalnego Programu Edukacyjnego w
Zakresie Profilaktyki Jelita Grubego i Prostaty w Województwie
Kujawsko-Pomorskim” w niedzielę 14 czerwca br mieszkańcy naszej
gminy wzięli udział w warsztatach edukacyjnych promujących zdrowie.

w
Grzegorzu w
Nawrze

Już dzisiaj zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych
badań w dniu 12 lipca br , w godzinach od 9.00 do 15.00, miejsce
wykonywania badań Urząd Gminy Chełmża.

w dniu 29 sierpnia br w Samodzielnym Publicznym
Ośrodku Zdrowia w Zelgnie

Anna Feeser-Bering
Dożywianie dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuję, że
będą przyjmowane wnioski na dożywianie dzieci w

szkole. Wnioski przyjęte .
Kryterium kwalifikujące do przyznania w/w pomocy według Ustawy o Pomocy
Społecznej wynosi . Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie o zarobkach (netto) za poprzedni miesiąc
- zaświadczenie z Urzędu Pracy, że jest się osobą bezrobotną
- odcinek renty/emerytury
- zaświadczenie z UG o hektarach przeliczeniowych z gospodarstwa
rolnego
- ostatni opłacony odcinek KRUS
- zaświadczenie o innych uzyskanych dochodach w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku

do
dnia 31 lipca 2009 roku

po tym terminie będą rozpatrywane negatywnie

526,50 zł

Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym
SP w Kończewicach była organizatorem konkursowego

sprawdzianu wiedzy o samorządzie gminnym. Konkurs skierowany był do
uczniów ze szkół naszej gminy. Oprócz wiedzy teoretycznej młodzież miała za
zadanie załatwienie konkretnych spraw w UG Chełmża. Najsprawniejsi i
najskuteczniejsi „młodzi petenci” zostali nagrodzeni. Laureaci tegorocznego
konkursu to :

I miejsce - Patryk Andrzejewski SP Kończewice; II miejsce - Natalia
Błażejczyk SP Grzywna; III miejsce - Damian Trzpil - SP Grzywna

I miejsce - Karolina Rumińska Gimnazjum Głuchowo;II miejsce - Jakub
Cichocki - Gimnazjum Głuchowo;III miejsce - Magdalena Trzpil Gimnazjum
Pluskowęsy.

kategoria szkoły podstawowe

kategoria gimnazja

Uczestnicy
konkursu w
Referacie
Finansowym
próbowali
zasięgnąć
informacji na
temat ulgi w
podatku rolnym.

K.O.

GOPS
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Aktywna integracja

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej już po raz drugi
przystąpił do realizacji projektu pt. „Zacznij od nowa - aktywne
działanie”.

Celem projektu jest integracja społeczna oraz aktywizacja
zawodowa uczestniczek projektu. Grupa 10 kobiet, będących
podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od maja
uczestniczy w zajęciach które odbywają się w budynku Urzędu Gminy.
W ramach działań projektowych uczestniczki odbywają warsztaty z
zakresu treningu kompetencji społecznych (zaprezentowanie się
przed pracodawcą, komunikacja, odpowiedni ubiór i zachowanie
podczas rozmowy o pracę), aktywnego poszukiwania pracy (rozmowa
kwalifikacyjna, znajdowanie ofert pracy , pisanie podania i życiorysu)
oraz wizażu . Dodatkowo odbędą indywidualne konsultacje z doradca
zawodowym. Natomiast od lipca uczestniczki projektu rozpoczną
szkolenia zawodowe z zakresu opieki nad dzieckiem lub bukieciarstwa
i florystyki oraz odbędą praktyki zawodowe. Uczestnictwo w projekcie
jest bezpłatne.

Dzięki realizacji projektu, uczestniczki podniosą poziom
wiedzy i umiejętności zawodowych, które pozwolą na efektywne
poszukiwanie pracy oraz umożliwią sprawne poruszanie się po
współczesnym rynku pracy. Rezultat projektu zakłada powrót na rynek
pracy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Instytucją pośredniczącą w realizacji projektu jest
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Joanna Murawska

100 lat PSP

Z tej okazji zjechali tutaj goście z całego kraju. Obchodom
jubileuszowym towarzyszyły także I Międzynarodowe Zawody „Najtwardszy
Strażak Przetrwa”. Z okazji jubileuszu toruńska straż wyposażona została w
nowoczesne samochody o łącznej wartości ponad trzy miliony złotych. Tego
dnia nie mogło zabraknąć zabytkowych samochodów strażackich, które
krążyły po Starówce budząc duże zainteresowanie Torunian.

Zawodowa Straż Pożarna w Toruniu obchodziła jubileusz
swojego 100-lecia. Uroczystość odbyła się na Rynku Staromiejskim.

Od lewej: Piotr Kowal - Wójt Gminy Łysomice, Jerzy Czerwiński - Burmistrz
Miasta Chełmża, Jacek Czarnecki - Wójt Gminy Chełmża, Kazimierz Stafiej -
Komendant Miejski PSP, Mirosław Graczyk - Starosta Powiatu Toruńskiego,
Michał Zaleski - Prezydent Torunia,Andrzej Wieczyński - Wójt Gminy Obrowo.

K.O.

W dniu 21.05.2009 w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
gradobiciem objętych zostało 11 miejscowości gm. Chełmża. Straty wystąpiły
u 183 rolników. Obszar objęty gradobiciem to 2361 ha upraw polowych.

Nagrodzeni samorządowcy

Dzień Samorządu terytorialnego stał się okazją do
wyróżnienia i nagrodzenia przez Wójta Gminy Chełmża grona
pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.
Tegoroczne nagrody za dotychczasowe osiągnięcia i zaangażowanie w
pracę na rzecz samorządu gminnego otrzymały osoby: Teresa Wolin -
Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego UG,
Katarzyna Orłowska - samodzielne stanowisko ds. Promocji i Sportu,
Anna Kielak - referent Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół, Małgorzata Banach - podinspektor w Referacie Organizacyjnym
UG, Elżbieta Szramowska - pracownik socjalny z Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Jacek Szram - pracownik UG kierowca autobusu,
Paweł Brzeski - pracownik Gospodarstwa Pomocniczego przy UG.
Okolicznościowe dyplomy i nagrody wręczył nagrodzonym
pracownikom Wójt Jacek Czarnecki.

Wójt Jacek Czarnecki wręcza nagrodę pani Teresie Wolin - Kierownikowi
Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego UG Chełmża.

K.O.

Energia geotermalna do wykorzystania

Projekt dotyczy Szkoły Podstawowej w Kończewicach. W ramach
zadania zaplanowano ocieplenie ścian zewnętrznych budynków szkolnych
oraz poddasza, modernizację instalacji centralnego ogrzewania ze zmianą
obiegów grzewczych, wymianą grzejników, zaizolowaniem instalacji.
Zmodernizowana zostanie także instalacja ciepłej wody użytkowej i kotłownia
oraz zasilanie energetycznego kotłowni. Zainstalowana zostanie gruntowa
pompa ciepła sprzężona z kotłownią olejową.

Celem modernizacji systemu grzewczego jest ograniczenie zużycia
paliwa oleju opałowego zużywanego do ogrzewania obiektów oraz ciepłej
wody poprzez wykorzystanie energii geotermalnej. Pompa ciepła będzie
podstawowym źródłem energii cieplnej do ogrzewania i ciepłej wody. Przy
większym zapotrzebowaniu na ciepło system będzie wspomagany kotłem
olejowym. Dodatkowe zmniejszenie zużycia oleju opałowego przyniesie
oszczędności w kosztach utrzymania obiektów szkolnych oraz przyczyni się do
ograniczenia emisji szkodliwych substancji powstałych w wyniku spalania
oleju.
Całkowity koszt projektu wynosi 731 tys zł, a wartość wnioskowanej kwoty o
dofinansowanie 356 tys zł (48,7 %). Prace przewidziano na III kwartał 2010
roku.

Łącznie na konkurs złożono 38 wniosków na kwotę dofinansowania
27,7 mln zł. Dostępne w dniu ogłoszenia konkursu środki to 25,3 mln zł.

W maju br. Gmina Chełmża złożyła wniosek o dofinansowanie
projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego woj. kuj
pom w ramach działania

pod nazwą:
2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony

powietrza Przebudowa systemu ogrzewania centralnego i
ciepłej wody w Szkole Podstawowej w Kończewicach z wykorzystaniem
energii geotermalnej.

Teresa Wolin

Gradobicie

RGN



str. 4

LODY Z ROLNICZEJ ZAGRODY

-rozmowa z , właścicielką gospodarstwa rolnego w
Kończewicach i producentką smacznych lodów.

J.M- Trzy lata temu przeczytałam w „Niedzieli” ogłoszenie pewnej firmy
holenderskiej zachęcające rolników do zainteresowania się produkcją lodów.

J.M.- Raczej chodziło o produkty pochodzące z własnego gospodarstwa,
które wykorzystuje się do wytwarzania lodów. Są rolnicy, którzy dla tego celu
skupują mleko, a sami produkują owoce i odwrotnie. W naszym
gospodarstwie mamy mleko i owoce. Jeżeli brakuje nam owoców, wspierają
nas rodzice zbiorami z domowego sadu.

J.M.- W 2006 roku pojechaliśmy wspólnie z mężem na prezentację do
Niemiec. Wtedy w Polsce jeszcze nie było „Lodów z rolniczej zagrody”.
Pojechało dziesięć osób i po raz pierwszy smakowaliśmy cztery rodzaje
lodów, które stanowią stały zestaw smakowy na wszystkich prezentacjach.
Byliśmy zachwyceni walorami smakowymi. Decyzja o produkcji zapadła
właśnie wtedy. Po powrocie do kraju zaczęły się trudności towarzyszące
każdej nowej działalności. Wymagania okazały się bardzo wysokie. Najpierw
uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, bo lody produkujemy w budynku tylko
dla tej działalności przeznaczonym. Największym kosztem był zakup
maszyny do produkcji lodów, którą sprowadzaliśmy z Holandii. Od maja do
września 2008 roku u nas odbywały się raz w tygodniu prezentacje dla
rolników z całej Polski.

J.M.- W pakiecie otrzymaliśmy receptury na lody. Od Holendrów kupujemy
specjalne mieszanki cukrów i pasty do produkcji lodów. Firma pomagała nam
w rozruchu i sprzedaży, oferuje opakowania i naklejki oraz co bardzo ważne
nazwę „Lody z rolniczej zagrody”, obowiązującą we wszystkich krajach i
tłumaczoną na różne języki.

J.M.- Kiedy podejmowaliśmy decyzję o uruchomieniu produkcji, to nie byliśmy
świadomi jakie czekają nas trudności. Myślę o doraźnym nadzorze sanepidu i
stałym służb weterynaryjnych. Trzeba było napisać biznes-plan. Ale
najtrudniej jest rozliczyć wniosek o płatność w Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, skąd zamierzaliśmy pozyskać środki na
różnicowanie działalności pozarolniczej. Umowę podpisaliśmy, ale czy
otrzymamy dotację, nie wiem. Najważniejsze jest to, że lubię tę pracę i nie
żałuję, że się tego podjęliśmy. To nie jest nasze podstawowe zajęcie, a
dodatkowe źródło dochodu w gospodarstwie rolnym.

J.M.- Najlepszą formą promocji jest degustacja, dlatego jeździmy z wózkiem
na różne imprezy, gdzie wiele osób może je posmakować. A wybór jest spory.
Produkujemy dwa rodzaje lodów-owocowe sorbety i lody kremowe. Latem
mamy w ciągłej sprzedaży sorbety wiśniowe, truskawkowe, malinowe,
śliwkowe, gruszkowe, jabłkowe, czarną porzeczkę i bywają bananowe. W
ofercie lodów kremowych są: śmietankowe, waniliowe, piwne, toffi, orzech
laskowy, orzech włoski, czekoladowe i kawowe. W sezonie robię lody dwa
razy w tygodniu.

J.M.- Sprzedajemy je w domu, Kończewice 71( tel. 609 611 259). Pakowane
są w różnej wielkości pojemniki, zawsze oznakowane naklejkami firmowymi.
Zaopatrujemy wesela, imprezy rodzinne, byliśmy na kilku festynach, a
ostatnio z okazji Dnia Dziecka w szkole w Kończewicach i na otwarciu sezonu
letniego w Zalesiu.

Jolantą Maciejewską

K- Jak urodził się pomysł na rozszerzenie działalności rolniczej poprzez
produkcję lodów?

K- Czy rzeczywiście było to ogłoszenie tylko dla rolników?

K- Czy droga od pomysłu do jego realizacji była prosta?

K- Maszyna jest dość niepozorna pod względem wielkości, gdy
popatrzy się na całość lodziarni. Są to trzy pomieszczenia, w których m.
in. jest komora chłodnicza z zapasami zamrożonych owoców. Co poza
głównym urządzeniem zaoferowała Państwu holenderska firma?

K- Gdyby miała Pani znowu stanąć na starcie, to…?

K- Czas na reklamę. Jakie lody produkujecie i jak je promujecie?

K- Gdzie można je kupić?

K- Dziękuję za rozmowę i życzę dobrego sezonu.

Z Jolantą Maciejewską rozmawiała Ewa Czarnecka

Rolnictwo

Zmieniamy zawód

Dostosowanie się polskiej wsi do tendencji panującej w całe
UE wiąże się z obserwowanym w ostatnich latach ciągłym
zmniejszaniem zatrudnienia w sektorze rolniczym na rzecz działalności
pozarolniczej i poszukiwaniem nowych źródeł zarobkowania w
zawodach „nierolniczych”.

W perspektywie spodziewanego pogarszania się opłacalności
produkcji rolnej Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Minikowie w grudniu 2008 roku podjął „pierwszy krok” w kierunku reorientacji
zawodowej rolników poprzez realizację trzech projektów, w których głównymi
działaniami są: po pierwsze zbadanie gotowości rolników oraz członków
rodzin rolniczych do reorientacji zawodowej oraz poszukiwania pracy poza
gospodarstwem rolnym, po drugie zaproponowanie konkretnych rozwiązań w
postaci programu zawierającego uzgodnione kierunki działań dotyczące
kształcenia i pozyskiwania pozarolniczych źródeł dochodu przez
mieszkańców wsi.

Biorąc pod uwagę znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych,
jakim cechuje się województwo kujawsko-pomorskie istnieją podstawy, by
zakładać, iż jedynie niewielka część rolników, również z naszego
województwa (głównie gospodarstwa wielkoobszarowe), będzie mogła
utrzymać się z rolnictwa, pozostała część w niedługim czasie stanie przed
koniecznością wyboru nowego zawodu źródła utrzymania dla całej rodziny.

W bieżącym roku „pod okiem” socjologa z Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu we wszystkich 3 projektach przeprowadzono badania
ankietowe wśród reprezentatywnej grupy 300 rolników i domowników (osoby
w wieku 18-55 lat), które miały na celu poznanie gotowości tej grupy
mieszkańców wsi do zmieniających się warunków pracy w rolnictwie.

Jak wynika z badań, aż 80% ankietowanych z obszaru LGD „Ziemia
Gotyku” nie rozważa zaprzestania produkcji rolnej, widzi jednak możliwość
podjęcia dodatkowej pracy w zawodzie pozarolniczym, o ile będzie taka
potrzeba.

Podobna sytuacja dotyczy powiatu aleksandrowskiego i
mogileńskiego. Ponad 50% badanych w powiecie mogileńskim nie rozważa
opcji wygaszenia produkcji rolnej. Tylko 5% spośród badanych taką możliwość
bierze pod uwagę, zaś kolejna grupa 11% rozważa taką opcję w razie
pogorszenia się w sytuacji w rolnictwie. Spora grupa badanych (21%) nie wie,
czy do takiej możliwości mogłoby dojść.

Rozważanie zaprzestania produkcji rolnej to zdecydowanie cecha
starszych mieszkańców powiatu mogileńskiego w przedziale powyżej 40 roku
życia, podczas gdy w przedziale 18-25 lat nie występują one w ogóle.
Podobnie w powiecie aleksandrowskim problem mentalnej gotowości
wygaszenia produkcji rolnej jest ściśle skorelowany z wiekiem badanych im
młodsi, tym bardziej zdeterminowani do utrzymania produkcji rolnej (niecałe
12% ankietowanych). Pesymizm rolników ma ścisły związek z wiekiem
właściciela gospodarstwa (im starszy, tym wyższy). Wśród najmłodszych
respondentów z obszaru LGD „Ziemia Gotyku” (18-40 lat) taka opcja w ogóle
nie jest rozważana, natomiast wśród grupy 41-55 lat obejmuje aż 26% osób!

Jak wynika z badań we wszystkich 3 powiatach widać bardzo
wyraźną dominację zawodów stricte rolniczych, poza nielicznymi wyjątkami,
związane są one z pracą fizyczną oraz niewysokim poziomem kwalifikacji.

Jeśli chodzi jednak o zawód, którego zdobycie gwarantowałoby
wyższe szanse na dobrą pracę poza rolnictwem, badani we wszystkich
projektach byli w miarę zgodni; dla rolników najlepiej wyuczyć się zawodów
powiązanych z pracą fizyczną w sektorze budowlanym, a także zawodu
kierowcy i mechanika. Według kobiet atrakcyjne zawody to także informatyk i
zawody związane z usługami dla ludności (fryzjer, kelner, kucharz).

Podsumowując przedstawione dane stwierdzić należy, iż na
wszystkich trzech analizowanych obszarach świadomość konieczności
szukania pracy poza gospodarstwem najczęściej pojawia się w małych
gospodarstwach oraz tak jak już wspominano wśród właścicieli gospodarstw
w średnim wieku. Dla ludzi młodych reorientacja zawodowa zdaje się być
raczej formą poszukiwania dodatkowej alternatywy na rynku pracy (warto
mieć dwa zawody).

K.O.

Honorowy Przyjaciel Biblioteki

Podczas Powiatowego Dnia Bibliotekarza w
Chełmżyńskim Ośrodku Kultury zostały przyznane
statuetki Honorowego Przyjaciela Biblioteki. W naszej
gminie również znalazła się taka osoba, jest to Pani
Jadwiga Lewandowska mieszkanka Skąpego.
Gratulujemy i dziękujemy !

J.Pawełczyk

Podziękowanie

Paniom bibliotekarkom z Biblioteki Powiatowej i Miejskiej w
Chełmży oraz Paniom, z Bibliotek Gminnych składam serdeczne
podziękowania za wyróznienie mnie przepiękną statuetką przyjaciela
biblioteki, którą otrzymałam w Powiatowym Dniu Bibliotekarza 2009 r.

Dziękuję, Lewandowska J.
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Sprawy obywatelskie

Gratulacje dla Państwa Fusiarów

Taki jest wynik rejonowego konkursu „Bezpieczne gospodarstwo
rolne” przeprowadzonego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego. Gospodarstwo Państwa Fusiarów wraz z dwoma innymi
będzie reprezentowało nasz region w wojewódzkim etapie konkursu na
najbezpieczniejsze gospodarstwo w Polsce. Na uroczyste wręczenie
nagród do grudziądzkiej siedziby KRUS-u przybył także Wójt Gminy
Chełmża Jacek Czarnecki, który osobiście pogratulował zwycięskim
gospodarzom.

Państwo Fusiarowie prowadzą wspólnie 54 ha. gospodarstwo rolne o
roślinno-zwierzęcym kierunku produkcji. To także wcześniejsi laureaci
konkursu “Piękna zagroda” na szczeblu gminnym i powiatowym.

Państwo Tadeusz i Maria Fusiarowie z Dziemion prowadzą
najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne na terenie dawnego
województwa toruńskiego.

K.O.

Festyn parafialny

Dnia 17 maja br. w Grzegorzu odbył się Festyn Parafialny ku czci
Św. Andrzeja Boboli, patrona tamtejszej parafii. W programie było wiele
atrakcji oraz zabawa na terenie kompleksu pałacowo parkowego.

KGW Witkowo
Panie z Koła Gospodyń w Witkowie spotkały się z okazji Dnia Matki.

Tradycyjnie były życzenia i pyszne ciastko i kawa. Takie spotkania są bardzo
ważne ponieważ jest to wspaniała okazja, by przez kilka godzin oderwać się od
codziennych problemów.

„Pamięć musi wiecznie trwać”

ZHP Hufiec Chełmża - Organizator VII Festiwalu Piosenki Religijnej
ku czci bł. ks. St. W. Frelichowskiego pragną złożyć Wójtowi Gminy Chełmża
słowa serdecznego podziękowania i uznania, które są wyrazem szczerej
wdzięczności za pomoc oraz wsparcie udzielone przy organizacji festiwalu.

Tylko ludzie dobrej woli i wielkiego serca wiedzą jak ważne jest wychowanie
dzieci i młodzieży, przekazywanie im pięknych wartości duchowych, by
pamiętali o przeszłości, o ludziach, którzy dali przykład człowieczeństwa
najwyższej próby, byli wzorem miłości i pokory; by wiedzieli za jakim
przykładem podążać.

Modlitwa o urodzaj

Dla mieszkańców Drzonówka to tradycja, dla innych - to
niezwykłe wydarzenie o wymiarze religijnym i społecznym. Mowa o
corocznej Mszy św. odprawianej w intencji urodzaju.

Trudno wyobrazić sobie lepszą scenerię dla tego niezwykłego
spotkania mieszkańców wsi z Bogiem i ze sobą. Na łące rozstawione
krzesła, które wyniesiono z maleńkiej świetlicy lub przyniesiono z domów.
Ustawiono je naprzeciw ołtarza zrobionego na potrzeby tej właśnie chwili.
Jest stół pokryty białym obrusem, krzyż z brzozowych pni ubrany kwiatami
i mali ministranci pięknie prowadzący wspólną modlitwę w oczekiwaniu na
przybycie księdza. Za drewnianym płotem łan kwitnącego rzepaku, staw
w którym podczas Mszy św. wesoło rechoczą żaby i wszechobecny śpiew
ptaków. Modlitwa sama płynie z serc zebranych tu ludzi. Kończy ją rzecz
niezwykła- spotkanie przy stole, który przed chwilą był stołem
eucharystycznym, a teraz gromadzi wokół siebie wszystkich uczestników
Mszy św. ponownie, choć inaczej. Ksiądz proboszcz L. Lewandowski
przynosi tacę z gorącymi napojami, a panie z Drzonówka stawiają na nim
pyszne domowe ciasta. Póki słońce nie zajdzie trwać będą miłe
pogaduszki, wspomnienia i snucie planów na przyszłość.

Ewa Czarnecka

Pomyślne prognozy dla szpitala

Umożliwiło to znaczący wzrost wynagrodzeń we wszystkich
grupach zawodowych, ale także rozpoczęcie kolejnych niezbędnych
inwestycji. Niestety NFZ w kontrakcie podpisanym na 2009 r obniżył o ok. 7%
wycenę procedur szpitalnych i ambulatoryjnych, znacznie pogarszając
prognozy finansowe na kolejny rok.

Organizacyjnie był to natomiast rok trudny, z powodu dwukrotnych
zmian zasad rozliczania z NFZ. Najważniejszym jednak problemem,
szczególnie w szpitalach powiatowych, pozostają i w najbliższych latach będą
sprawy kadrowe i inwestycyjne. Różnice płacowe oraz centralizacja szkoleń
lekarzy powodują trudności w pozyskaniu nowych specjalistów. Natomiast w
zakresie pielęgniarstwa mała atrakcyjność zawodu i niewystarczające
kształcenie z roku na rok nasilają problem. Z kolei trwający kryzys i spadek
wartości złotówki mogą też utrudnić plany inwestycyjne związane z procesem
dostosowawczym szpitali. Ponadto w roku 2008 Szpital złożył dwa istotne
wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Pierwszy wniosek w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotyczył
dofinansowania zakupu nowej karetki specjalistycznej dla Zespołu
Ratownictwa Medycznego. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi
blisko 341 tys. zł.
Drugi wniosek o dofinansowanie rozbudowy i modernizacji obiektów Szpitala
został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie działania 3.2. „Rozwój
infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej”. Wsparcie z EFRR
wyniesie około 5.560 tys. zł.
W 2008 roku NFZ zwiększył limity procedur na oddziałach szpitalnych, co
umożliwiło hospitalizację większej o 8 % ilości pacjentów w porównaniu do
2007 roku. Wiąże się to oczywiście ze zwiększeniem o 7 % ilości wykonanych
badań diagnostycznych, jak również wzrostem o 8 % liczby
przeprowadzonych operacji.
Natomiast spadek o 10 % wykonanych porad w poradniach specjalistycznych
obrazuje ograniczenie dostępności spowodowane niewystarczającymi
limitami, narzuconymi przez Fundusz.

Warto wspomnieć, że od początku istnienia Spółki na inwestycje,
remonty i wyposażenie szpitala przeznaczono 11.880 tys. zł z różnych
źródeł finansowania. W tym Spółka 5.600 tys. zł, UE + budżet państwa -
3.145.000 zł, PFRON - 740.000 zł, udziałowcy, fundusze celowe i aport
sprzętu 2.395 tys. Zł

Rok 2008 pod względem finansowym dla Szpitala
Powiatowego w Chełmży był wyjątkowy. Przychody spółki w stosunku
do 2007 r wzrosły o 36,4 %, a rok zakończono zyskiem netto w
wysokości 196 tys. zł.

K.O.
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Organizacje pozarządowe

Zdobywają wiedzę o zdrowym żywieniu

Od maja br. realizowane są dla mieszkańców
obszaru Ziemi Gotyku zajęcia w Wiejskiej szkole zdrowia.
Organizatorem szkoły jest Fundacja Ziemia Gotyku LGD w
Brąchnówku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Homo
homini. Do tej pory warsztaty odbywały się w świetlicy
wiejskiej w Nawrze. Udział w nich wzięły dwie grupy po 25
osób każda. Kolejne grupy warsztatowe zaplanowane są na
miesiące lipiec- sierpień w miejscowościach Kuczwały i
Głuchowo. Podczas warsztatów uczestnicy pod okiem
dietetyka poznają diety dostosowane do różnych schorzeń.
Następnie przy pomocy kucharza instruktora samodzielnie
przygotowują zalecane potrawy.

Uczestnicy projektu podczas warsztatów uczą się
radzić 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. Problemy te dotyczą zarówno osób
dorosłych, jak i dzieci. Dlatego szkoła stawia za cel główny
edukację prozdrowotną.

Nabór do projektu jest otwarty. Osoby zainteresowane udziałem
mogą zapisywać się na kolejne grupy szkoleniowe, które wezmą udział w

z a j ę c i a c h
r e a l i z o w a n y c h w
miesiącach wrześniu i
październiku br.

W s z e l k i e
zapytania związane z
p ro jek tem można
kierować telefonicznie
d o k o o r d y n a t o r a
projektu pod nr tel.
609807316.

K.Orłowska

Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe
„Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku

zaprasza do udziału
w konkursach zorganizowanych w ramach
realizacji zadania publicznego w dziedzinie

1.) Konkurs

„OD KOŁODZIEJA DO FARMERA”

2.) Konkurs fotograficzny:
Naszej Gminy ciekawe zakątki

„KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI”

pod tytułem :

Przegląd i wystawa narzędzi i maszyn rolniczych od sochy do
wielofunkcyjnych agregatów podczas gminnych dożynek w dniu
05.09.2009r w Brąchnówku

Celem realizacji zadania dofinansowanego przez Wójta Gminy Chełmża
jest :
1)Prezentacja narzędzi do uprawy roli w ujęciu historycznym od narzędzi
najbardziej prostych po wielofunkcyjne agregaty rolnicze
2) Promocja najnowszych maszyn i technik uprawy roli .
3)Promocja historii i kultury wsi , zwyczajów i tradycji .
4) Promocja swojskich kiełbas i swojskiego chleba

Każdy wystawca maszyn rolniczych zabytkowych i nowoczesnych otrzyma
wartościową nagrodę . Nagrody otrzymają także producenci i wystawcy
potraw tradycyjnych i swojskich : kiełbas , chleba , nalewek itp.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 25.08.2009r w siedzibie CIK i w Małej
Szkole w Brąchnówku , a także u p.Katarzyny Orłowskiej Promocja Gminy

Polegający na prezentacji najciekawszych zakątków Gminy Chełmża w
postaci pojedynczych fotografii formatu 24-30 lub większych , a także albumu
fotograficznego kilka fotografii z opisem umieszczonych w antyramie , na
sztaludze bądź innej ciekawej formie prezentacji podczas wystawy
dożynkowej w dniu 05.09.2009r .

W konkursie mogą brać udział fotografie i reprodukcje przedstawiające
naszą wieś na starej fotografii. Albumy należy wykonać i dostarczyć
organizatorom do 25.08.2009r Najciekawsze prace fotograficzne otrzymają
atrakcyjne nagrody rzeczowe podczas gminnych dożynek w Brąchnówku.

Ścieżka pieszo-rowerowa

Prace polegają na zmianie nawierzchni gruntowej na nawierzchnię
utwardzoną kostką betonową typu POLBRUK. Prace wykonywane są
przez firmęART BUD z siedzibą w Żołędowie za kwotę 76.450,08 zł brutto.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przekazał na realizację
inwestycji dotację w postaci prefabrykatów betonowych o wartości
80.000,00 zł brutto.Planowane zakończenie inwestycji to sierpień 2009 r.

Rozpoczęto budowę ścieżki pieszo rowerowej Kończewice
Chełmża przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Unisław-
Wąbrzeźno na odcinku o długości 500 mb i szerokości 2,5 mb.

Przebudowa drogi Kuczwały - Mirakowo

Rozpoczęto przebudowę drogi gminnej nr 100530 C Kuczwały -
Mirakowo na odcinku o długości 1649 mb polegającą na zmianie
nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltowo-bitumiczną. Roboty
wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych
,,DROBUD” Sp. J. z Chełmży za kwotę 800,101 zł brutto.
Przewidywany termin zakończenia prac - 30 czerwca 2009 r.

Zakład Remontowo - Budowlany
Mariusz Grzegórski

ul. Widok 16, 87-731 Waganiec

Tel. 0 501 009 204

Oprócz prac i usług z zakresu
budownictwa ogólnego wykonuje:

- prace rozbiórkowe konstrukcji
niebezpiecznych

- usuwanie materiałów zawierających
azbest.

Zakład udziela pomocy w załatwianiu
wniosku o refundację kosztów rozbiórki, transportu i utylizacji
materiałów niebezpiecznych ( azbestu).
Koszt usługi do uzgodnienia.
Firma zapewnia również pokrycie dachu nowym materiałem
własnym lub powierzonym.
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Wszystkie panie biorące udział zasłużyły na najwyższe wyrazy uznania - za
radość, humor i wspólną zabawę.

Pomysłów na „Bezpieczny roboczy strój w rolnictwie” nie brakowało.

Nagrodę Grand Prix zwycięskiemu KGW z Kończewic wręczył osobiście
organizator Wójt Jacek Czarnecki.

Odśpiewanie hymnu i prezentacja herbu było jedną z pięciu konkurencji
turnieju.

Panie przygotowały specjalne stoiska z potrawami i ciastami, a przy okazji
prezentowały także dorobek kulturowy swoich miejscowości jak m.in. KGW
z Kiełbasina.

Panie odkryły swoje talenty aktorskie w przygotowanych przez siebie
scenkach kabaretowych.

Oczywiście KGW z Grzegorza poza barwnymi strojami firmowało znaną
nam wszystkim nalewkę Grzegorzankę.Poza bogato zastawionymi stołami panie z KGW zaskoczyły wszystkich

swoimi barwnymi strojami.

Fotoreportaż z I Gminnego Turnieju KGW - Kończewice 2009

K.O.
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Bocianiec i BocianiskoPiknik “Powitanie lata”
Powitali lato

W klimat tegorocznego lata wprowadził uczestników plenerowej
imprezy ponad półtoragodzinny Przegląd Twórczości Artystycznej
Mieszkańców Gminy i Miasta Chełmża. Na scenie podczas wielkiej rewii
artystycznej wystąpili tancerze, wokaliści, muzycy i cyrkowcy. Po występach
młodych artystów zagrał dla wszystkich zespół Mc Gyver Band.

Repertuar zespołu rozgrzał uczestników pikniku równie gorąco jak
słońce. Czym zespół podbił serca słuchaczy? Otóż, w niesamowicie prosty
sposób: zaprezentował muzykę z odpowiednią dawką rock'n'rolla, reggae,
popu.

Niemałą atrakcją był także występ dwóch kabaretów pań, a w role
aktorek wcieliły się panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Kończewicach i w
Głuchowie. Podczas pikniku były czynne stoisk przygotowane przez niektóre
KGW z gminy i innych twórców lokalnych. Można było spróbować
przepysznych potraw, ciast i nalewek.

W tle jeziora specjalny pokaz żaglówek na dzień pikniku
przygotował Klub Sportowo-Turystyczny Włókniarz z Chełmży. Niemała
atrakcję dla dzieci, jak i dorosłych stanowili wędrowni szczudlarze, którzy
przyjechali do Zalesia aż ze Żnina.
Piknik rozpoczął się dzień wcześniej Wielkim Turniejem Siatkówki
Rekreacyjno-Plażowej, w którym udział wzięło 17 drużyn. Mimo
niesprzyjających warunków pogodowych turniej został rozegrany, a najlepsze
drużyny za wytrwałość nagrodzone. Miejsca zwycięskie turnieju wygrały
sobie drużyny:
I miejsce Czajkowscy - Łysomice
II miejsce Drużyna „Trzy i pół”
III miejsce Drużyna „Głuchowo”
IV miejsce Drużyna „DIAGNOTEST” Zelgno.

Nagrodę pierwszą w turnieju ufundował Radny Powiatowy
Kazimierz Lewandowski, a dla pozostałych drużyn organizator Urząd Gminy
w Chełmży.

Organizatorzy pikniku liczą, że tegoroczny sezon będzie udany nie
tylko dla turystów odwiedzających Gminę Chełmża, ale dla wszystkich
mieszkańców.

K.O.

Mieszkańcy Gminy Chełmża powitali sezon letni 2009 '
podczas pikniku „Powitanie Lata” w ośrodku rekreacyjno-
wypoczynkowym w Zalesiu nad jeziorem Chełmżyńskim. Bez bocianów nie da rady

Bociany to ptaki, które na stałe wpisały się w krajobraz wsi
Zelgno. Poza tym, że wizerunek tego ptaka umieszczony jest w logo
miejscowości, dzieci i młodzież z gminy co roku gromadzą się na
wspólnym Bocianisku przeglądzie artystycznym szkół gminnych, a
mieszkańcy Zelgna na Bociańcu.

Bocianiec to coroczna sztandarowa impreza tutejszej
miejscowości. W roku bieżącym odbyła się w nieco innym wydaniu, czyli
po europejsku. Festyn współfinansowany był przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Odbyły się Mistrzostwa
Gminy w Lekkoatletyce, konkursy wiedzowe o UE. Rozstrzygnięty został
konkurs KGW na najsmaczniejszy przysmak europejski, w którym
zwyciężyły panie z KGW z Zelgna z kanapeczkami rybnymi z sałatką z
tortellini.

Stoisko z informacją o funduszach UE, z informacją o
aktualnych projektach realizowanych w gminie przygotował UG Chełmża
wspólnie z pracownią rękodzieła „Malwa” i świetlicą socjoterapeutyczną
„Przystań” z Zelgna. Podczas festynu wystąpił zespoł TWINS z Malborka
i odbył się wieczorny pokaz żonglowania ogniem.

Na zdj. od lewej Panie: Henryka Matecka - KGW Brąchnówko, Jolanta
Sarnowska - KGW Zajączkowo, Barbara Salomon - KGW Zelgno.

Na zdjęciu: Zelinki z SPZelgno w scence “O owadach”.

Z kolei w miejscowej szkole tego samego dnia odbywała się
wielka rewia młodych talentów aktorskich, wokalnych, tanecznych ze
szkół w gminie. Podsumowano także międzyszkolny konkurs plastyczny
pn.” Jak bociany radzą sobie z kryzysem”. Wypełniona w teatr, śpiew i
tańce zabawa w szkole w Zelgnie odbyła się już po raz dziewiąty.

K.O.
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„Wiejska Szkoła Animacji Kultury” działa…..

W miesiącu maju rozpoczęły się zajęcia w „Wiejskiej Szkole Animacji
Kultury”. W szkoleniach uczestniczy grupa 20 osób- mieszkańców Gminy
Chełmża. Są to m.in. młodzież, panie bibliotekarki z bibliotek gminnych,
nauczyciele oraz osoby zainteresowane działalnością kulturalną w
lokalnym środowisku. Zajęcia obejmują następującą tematykę:
komunikacja, pedagogika zabawy, zajęcia plastyczne/artystyczne, zajęcia
teatralne, grafika komputerowa, kurs udzielania pierwszej pomocy.
Animatorzy spotykają się dwa razy w miesiącu w Szkole Podstawowej w
Kończewicach. Uczniowie WSzAK zdobywają umiejętności organizacji
imprez lokalnych, dekoracji świetlic wiejskich, organizacji spotkań
edukacyjno-kulturalnych w swoich wsiach itp. „Kształcenie na animatora
kultury daje szansę uczestnikom projektu zdobycia nowych kwalifikacji i
wykorzystania ich w lokalnej społeczności”- podkreśla koordynator
projektu Justyna Błaszczyk.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 9. Działanie 9.5.

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pracownia rękodzieła ludowego
i artystycznego MALWA

Pracownia rękodzieła ludowego i artystycznego MALWA to
projekt realizowany przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy
Chełmża, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 9,
Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu prowadzone są warsztaty przez artystów ludowych z
zakresu rękodzieła ( ozdoby z bibuły, wianki świętojańskie, hafciarstwo,
plecionkarstwo), garncarstwa ( wykonywanie naczyń ceramicznych i
formowania naczyń na kole garncarskim, dobór wzorów malarskich),
rzeźby (wykonywanie rekwizytów obrzędowych, zabawek ludowych z
drewna) oraz warsztatów malowania na szkle i drewnie. Projekt ma na
celu zachowanie unikalnych umiejętności sztuki ludowej. Warsztaty
odbywają się od cyklicznie 1 raz w tygodniu w każdy piątek w godzinach
od 15.00-18.00. w pracowni działającej przy Bibliotece Samorządowej w
Zelgnie. Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały
szkoleniowe, nabywają umiejętności rękodzielniczej sztuki ludowej.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. ZAPRASZAMY !!!

Justyna Błaszczyk

Dzień Dziecka i Fabryka Marzeń
w Bielczynach- inauguracja !

1 czerwca w świetlicy w Bielczynach zorganizowano święto
najmłodszych- Dzień Dziecka. Tym samym rozpoczęto cykl zajęć dla dzieci i
młodzieży “Fabryka Marzeń” w ramach programu, do którego Bielczyny
przyłączyły się od 1 czerwca. W spotkaniu udział wzięły również dzieci z
Windaka. Najmłodszym zorganizowano mnóstwo zabaw przy muzyce,
konkursów i rozgrywek. Były lody i różne słodkości. Spotkanie zorganizowały
panie z KGW Bielczyny oraz Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy
Chełmża. Nagrody i słodycze ufundowali: Wiesław Kazaniecki- Radny
Powiatowy; Danuta Powaszyńska- Radna Gminy Chełmża oraz pani
Grażyna Brzana.

Justyna Błaszczyk

Przystań w Zelgnie

1 czerwca

Jednocześnie zapraszamy chętne dzieci na nasze zajęcia
świetlicowe przez całe wakacje.

dzieci świętowały swój dzień.
Najpierw wspólnie wykonaliśmy makijaże twarzy,
wcale to nie była taka łatwa sprawa. Było przy tym
dużo śmiechu i zabawy. Następnie się trochę posilić upiekliśmy
kiełbaski. Na koniec dzieci otrzymały słodycze i drobne upominki. (Dzień
Dziecka został zorganizowany przy współpracy „Przystani” i biblioteki w
Zelgnie)

J.Pawełczyk

Wieści z Biblioteki w Zelgnie

10 czerwca odbył się powiatowy konkurs recytatorski

Dziewczynki
wypadły świetnie!!!

Sandra Więzowska zajęła I miejsce
Wiktoria Borowicz zajęła II miejsce
Paulina Olech otrzymała dyplom

Czytanie jak fruwanie
Zwycięzcami miesiąca maja są:

Agata Łagód
Natalia Wojciechowska

Emila Starzyk
Oliwia Lewandowska

Gratulujemy

organizowany przez
Miejską i Powiatową Bibliotekę w Chełmży pt. „Językowe połamańce”.
Uczestniczyły w nim dzieci z klas I i II . Naszą gminę reprezentowały Sandra
Więzowska, Paulina Olech i Wiktoria Borowicz z SP Zelgno.

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie -
Filia Biblioteki Samorządowej w Grzywnie -

Filia Biblioteki Samorządowej w Głuchowie -
Filia Biblioteki samorządowej w Skąpem -

J.Pawełczyk

Ogłoszenie

Zgubiłam
Zanalazcę proszę o kontakt, tel 606367393.

aparat fotograficzny z naklejką TP.

Nagroda gwarantowana!



str. 12

Edukacja i kultura

Wielkie świętowanie w Grzywnie
- z okazji Dnia Matki i Ojca

Dzieci z klasy I, oddziału zerowego oraz Ośrodka przedszkolnego
zaprosiły swoich rodziców na piknik z okazji Dnia Matki i Ojca. Rodzice stawili
się punktualnie, otwarci na nowe wyzwania przygotowane przez swoje
pociechy. Na początku obejrzeli inscenizację bajki „ Calineczka”. Następnym
punktem programu była mini lista przebojów w wykonaniu dzieci. Mali artyści
prezentowali się w takich przebojach jak: Jesteś szalona, Jak się masz
kochanie, Jak anioła głos i wielu innych. Między piosenkami- dedykacjami
składały swoim rodzicom życzenia w postaci wierszy. Na zakończenie części
artystycznej dzieci zaprosiły rodziców do konkursów. Trzeba było się
wykazać nie lada odwagą i umiejętnościami. Uciechy i radości było tak dużo,
że nie da się tego opisać! Picie „Kubusia” z butelki przez dziecięcy smoczek
było wielkim wyzwaniem dla Tatusiów! Na zakończenie tej części spotkania
dzieci wręczyły rodzicom własnoręcznie pomalowane obrazki gipsowe:
słonecznik i tulipany wraz ze szczerymi życzeniami.

Następnie rozpoczęliśmy wielkie pieczenie kiełbasek. Niestety
pogoda spłatała nam figla. Zamiast kiełbasek z grila były kiełbaski z
piekarnika, ale za to z przyprawą grilową! Smakowały równie dobrze jak z
grila.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za wspólną zabawę i pomoc w
organizacji.

Anna Klimas

Ogłoszenie

Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe
„Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku

zaprasza dzieci w wieku 7-13 lat
do udziału

w organizowanych w dniach 10-16.08.2009
półkoloniach pod tytułem :

Bezpieczne Wakacje

W programie atrakcyjne zajęcia w Małej Szkole oraz dwudniowy pobyt
w dniach 12-13.08.2009r z noclegiem
w Leśnej Szkole na Barbarce.
Pierwszeństwo udziału w półkoloniach
mają dzieci z Brąchnówka i Browiny .

Zapisy w Małej Szkole w
Brachnówku oraz w sklepie w
Browinie u p.Jolanty Sadowskiej
do dnia 30.06.2009r

Kursy dla nauczycieli
Gmina Chełmża jako jedna z sześciu gmin powiatu toruńskiego

bierze udział w realizacji projektu partnerskiego powstałego w
kooperacji Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego

. Koordynatorem przedsięwzięcia jest powiat toruński.
Realizowane jest ono przy udziale środków z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu
oświaty”. W projekt zaangażowanych jest łącznie 31 samorządów:
5 powiatów byłego województwa toruńskiego (brodnicki, chełmiński,
grudziądzki, toruński, wąbrzeski), miasta Toruń i Grudziądz oraz
6 gmin powiatu toruńskiego (gminy: Chełmża, Czernikowo, Lubicz,
Łubianka, Obrowo i miasto Chełmża).

Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli i
pracowników administracyjnych systemu oświaty poprzez objęcie ich
doskonaleniem zawodowym w 2009 roku. Doskonalenie ma uzupełnić i
podwyższyć kompetencje dydaktyczne i wychowawcze nauczycieli oraz
podnieść poziom kompetencji pracowników administracji w zakresie
organizacji i finansowania działalności oświatowej.

Z możliwości udziału w szkoleniach skorzysta 26 pracowników
szkół Gminy Chełmża, w większości nauczycieli. Dla uczestników
programu przygotowana została oferta 11 kursów obejmujących przede
wszystkim krótkie formy doskonalące, trwające co najmniej 40 godzin.
Kursy zaplanowane zostały zgodnie z lokalną i regionalną polityką
edukacyjną oraz po uwzględnieniu wyników najnowszych badań potrzeb
szkoleniowych kadr systemu oświaty. Największym zainteresowaniem
wśród pracowników oświaty naszej Gminy cieszą się następujące kursy:
- Podnoszenie efektów kształcenia (48 godzin),
- Ocenianie kształtujące jako nowoczesna metoda służąca rozwojowi
ucznia (40 godzin),
- Praca z uczniem zdolnym (40 godzin),
- Praca z uczniem o specyficznych potrzebach (40 godzin),
- Pozyskiwanie funduszy UE dla szkół i placówek oświatowych (40
godzin),
- Techniki i metody efektywnego uczenia się (50 godzin),
-Aktywni i kompetentni pracownicy administracji oświatowej (50 godzin).

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy mają opłacone
pełne uczestnictwo w szkoleniach, w tym również koszty dojazdu,
wyżywienia, noclegu, wydania materiałów szkoleniowych i dyplomów.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 840.000 zł z czego
713.000 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś
pozostałe 126.000 zł stanowią środki własne koordynatora i partnerskich
jednostek samorządu terytorialnego. Koszt realizacji projektu na terenie
Gminy Chełmża to 31.270 zł, z czego 26.580 zł stanowią środki
Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś 4.690 zł udział własny Gminy.
Realizacja programu potrwa do 2 października br.

„Nauczyciel uczący się podniesienie kwalifikacji kadr systemu
oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i
2009”

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Chełmża

Wycieczka do Zakopanego 2009

Uczniowie klasy VI SP w Kończewicach na zakończenie roku
szkolnego uczestniczyli w wycieczce do Zakopanego. Wycieczka odbyła się
dzięki pomocy i dofinansowaniu, które klasa otrzymała oraz wpłat własnych.
Sponsorami byli:Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Chełmża, firma „Sharp” oraz Sołectwo z Głuchowa. Zdobyliśmy
szczyt: 1377 m. n. p.m. oraz zwiedziliśmy w
jaskinię oraz Wjechaliśmy na oraz

Zwiedziliśmy skocznie pod podziwiając widok Zakopanego.
Korzystaliśmy również z Aqua Parku w Zakopanym.

Wrażeń i przeżyć nie opiszą żadne słowa. Za umożliwienie nam tej
przygody dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli nas
finansowo.

Sarnią Górę Dolinie Kościeliskiej
Mroźną Mylną. Gubałówkę Kasprowy

Wierch.

Nosalem

Uczniowie klasy VI
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Recytujmy poezję, bo warto!

Szkoła Podstawowa w Sławkowie była organizatorem konkursu
międzyszkolnego . Uczniowie w dwóch grupach
wiekowych - klasy 0-I i II-III interpretowali wybrane przez siebie wiersze
zamieszczone w podręcznikach wydawnictwa MAC EDUKACJA.
Organizatorem imprezy było stowarzyszenie "WIEŚ DLA WSI", które
otrzymało dofinansowanie konkursu z Urzędu Gminy Chełmża przy
współpracy z SP im. M. Kopernika w Sławkowie i wydawnictwa MAC
EDUKACJA. Dzięki hojnym sponsorom wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody. Imprezę uświetnił występ teatru z
przedstawieniem

Laureaci w I kategorii 0-I klasy:

I miejsce Agata Wiśniewska i Aleksandra Olech SP Zelgno wiersz Lidi
Piórkowskiej "Coś strasznego", II miejsce Wasiniak Miłosz SP Grzywna, III
miejsce Zuzanna Światkowska SP Sławkowo, III miejsce Nikola Klyszcz SP
Brzozówka
oraz

II kategoria II-III

I miejsce Klaudia Sztoltman SP Zelgno Danuty Wawiłow "Na wystawce", II
miejsce Mateusz Kopik SP Sławkowo, III miejsce Angelika Kuligowska
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży w Chełmży

Wiersze znane i nieznane

Zaczarowany Świat
Licho w worku.

M. Griner

Sport gminny i szkolny

GMINNA LIGA TENISA STOŁOWEGO

Dobiegły końca rozgrywki historycznej, pierwszej edycji
Gminnej Ligi Tenisa Stołowego. Przypomnę, że inauguracyjny turniej
odbył się w pierwszy piątek lutego i tak cyklicznie w tenisowe piątki
trwał do końca kwietnia. Na poszczególnych indywidualnych
turniejach gracze zdobywali punkty do ogólnej klasyfikacji.
W połowie maja na oficjalnym zakończeniu rozgrywek poznaliśmy
najlepszych zawodników.
W kategorii kobieco-młodzieżowej sklasyfikowano 23 uczestników.
Zwyciężyła, uważam że najbardziej zaangażowana i usportowiona
kobieta w naszej gminie Natalia Baczewska z Dźwierzna. Wygrała
ona 7 z 10 turniejów i zdobyła w sumie 266 punktów. Dalsze, czołowe
miejsca zajęli:
2. Guziński Rafał, 3. Ostrowska Edyta, 4. Klawiński Filip, 5. Gruszka
Artur
W kategorii open mężczyzn sklasyfikowano 34 tenisistów, wśród
których najlepszym okazał się Krzysztof Olech z Dziemian. To drugi
prestiżowy triumf pana Krzysztofa w tym sezonie. Nie tak dawno pan
Olech został indywidualnym mistrzem w tenisie stołowym w Gminie
Chełmża. Na kolejnych miejscach w czołówce rankingu uplasowali
się:
2. BrokoppArtur, 3. ŚwierczAndrzej, 4. Kielak Zbigniew, 5. Wiśniewski
Krzysztof

Wyżej wymienieni zawodnicy otrzymali puchary i atrakcyjne nagrody
rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy Chełmży.
3 miesiące z tenisem stołowym, 57 sklasyfikowanych zawodników,
setki pojedynków, przez pryzmat liczb, ale i niepowtarzalnej sportowej
atmosfery pierwszą edycję Gminnej Ligi Tenisa Stołowego należy
uznać za bardzo udaną. Uważam, że był to doskonały pomysł mojego
ojca, od lat miłośnika i organizatora tej tenisowej imprezy.
Na łamach „Kurendy” wielkie dzięki za pomoc!

Marcin Sadowski

„Gminne Święto Królowej Sportu”

Nasza impreza sportowa
rozpoczynała ten popularny festyn. Najpierw na starcie stanęli sprinterzy, aby
rozegrać pojedynek o tytuł najszybszego człowieka w gminie. Najlepszy
okazał się Michał Sosnowski z Grzywny, który wygrał bieg na 60 metrów z
czasem 8,04 sekundy. Pozostałe miejsca na podium zajęli: Patryk Rentflejsz
(2miejsce) i Robert Licznerski (3miejsce). W drugiej biegowej konkurencji tym
razem na dystansie 400 metrów zwyciężył Mateusz Szczepański z Bocienia,
drugi był Robert Licznerski, a trzeci Patryk Rentflejsz.

Coroczne mistrzostwa gminy w lekkiej atletyce pt. „Gminne
Święto Królowej Sportu” tym razem dołączono do sztandarowej
imprezy wsi Zelgo „Bocianiec po europejsku”.

Skok w dal to konkurencja, w której w naszej gminie dominuje
reprezentant Nawry Mateusz Pawłowski, 3 edycje i 3 zwycięstwa to
jego bilans. Tym razem wygrał z wynikiem 5,07metra.
Na drugim miejscu sklasyfikowany został Mateusz Szczepański, a na
trzecim Michał Sosnowski.
Pchnięcie kulą to konkurencja, w której liczy się technika i siła. Tymi
umiejętnościami popisał się Daniel Ramowski i to tylko raz w pierwszej
serii zostając mistrzem Gminy Chełmża w tej konkurencji z wynikiem
12,50 metra. Do mistrza olimpijskiego z Pekinu Tomasza Majewskiego
zabrakło tylko ok. 10 metrów. Nieco więcej do mistrza stracili Mateusz
Pawłowski (2miejsce) i Przemysław Bogun (3miejsce).
Wszyscy zawodnicy punktowali dla miejscowości, które reprezentowali
do klasyfikacji drużynowej. W tym roku stolicą gminnej lekkiej atletyki
została Grzywna-38punktów, drugie miejsce zajął Bocień, trzecie
Nawra i Zelgno, a czwarte było Dźwierzno.
Uczestnicy „Święta Królowej Sportu” otrzymali pamiątkowe medale
najlepsi nagrody rzeczowe, ale przede wszystkim lekka atletyka w
takiej formie to dobra zabawa, możliwość pokonywania nie tyle rywali
co siebie, swoich możliwości, to co w sporcie indywidualnym smakuje
najbardziej.

Marcin Sadowski
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Sport szkolny

Zaproszenie

do wzięcia udziału w warsztatach terenowych realizowanych
w ramach programu pt.”Integracja pokoleń przez zajęcia
sportowe ” finansowany ze środków Urzędu Gminy Chełmża

1.Organizator : UKS IMPET przy SP im. M Kopernika w Sławkowie,
Sławkowo 4 87-140 Chełmża
2.Termin realizacji: 27 kwiecień -30 listopada 2009
3.Zadania:

a. prowadzenie zajęć STEP-u, siatkówki i inne.
b. zajęcia sportowe z piłką siatkową na sali gimnastycznej szkoły.

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych ze wsi Sławkowo, Mirakowo,
Morczyny oraz osoby chętne z innych miejscowości.
4. Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną

lub dzwonić pod numer 0566757539 lub
zgłosić się bezpośrednio na zajęcia w godz. 17-18.30 środy i piątki.
spslawkowo@poczta.onet.pl

SPORTOWE OSTATKI
W GMINNYCH SZKOŁACH

PIŁKARSKO I LEKKOATLETYCZNIE…

TO SĄ ZNACZĄCE WYNIKI

Czwórbój chłopców:V- VI klasy ( 60m, skok w dal, rzut p.palantową,
1000m.)

Czwórbój dziewczęta :V- VI klasy ( 60m, skok w dal, rzut p.palntową,
600m.)

Trójbój chłopców : IV klasy ( 60m, rzut p.palantową, skok w dal)

Trójbój dziewczynki : IV klasy ( 60m, rzut p.palantową, skok w dal)

Piłkarsko i lekkoatletycznie zakończono sportowy rok szkolny w naszej
gminie. Pierwsi na boiska piłkarskie wybiegli gimnazjaliści. Spotkanie
chłopców, było bardzo wyrównane i zakończyło się wynikiem 1:0 dla
Głuchowa. Mecz dziewcząt dostarczył wielu emocji , a ilość sytuacji
podbramkowych rozgrzewała kibiców i same zawodniczki do czerwoności.
Aby wyłonić zwycięzców potrzebne było wykonywanie rzutów karnych.
Bardziej precyzyjne okazały się gimnazjalistki z Pluskowęs, które wygrały 1:0.

Przez jeden dzień w Zelgnie gościła „królowa sportu”. Biegi, rzuty i skoki
to konkurencje rozgrywane w ramach rywalizacji w trójboju i czwórboju
dziewcząt i chłopców. Obserwując poziom rywalizacji można było oczekiwać
dobrych rezultatów. Oczekiwania się potwierdziły. Uzyskano wyniki
przekraczające 1000 punktów czwórbojowych a to już bardzo znaczące
rezultaty. Oto szczegółowe wyniki w poszczególnych kategoriach :

I miejsce SP w Kończewicach 1080 pkt.
II miejsce SP w Zelgnie 1076 pkt.
III miejsce SP w Sławkowie 924 pkt.

I miejsce SP w Sławkowie 815 pkt.
II miejsce SP w Zelgnie 813 pkt.

I miejsce SP w Zelgnie 548 pkt.
II miejsce SP w Kończewicach 512 pkt.
III miejsce SP w Sławkowie 402 pkt.

I miejsce SP w Sławkowie 367 pkt.
II miejsce SP w Zelgnie 340 pkt.
III miejsce SP w Kończewicach 288 pkt.

Dziękuję opiekunom I. Szymańskiej, M.Zdrojewskiemu oraz M. Rosińskiemu
za przygotowanie uczniów oraz za sprawne przeprowadzenie zawodów w
których wzięło udział 80 uczniów.

W.Rosiński

LESZCZYŃSKA LEKCJA KOSZKÓWKI

Podczas majowego weekendu zespół dziewcząt Gimnazjum w
Głuchowie wziął udział w Międzynarodowym Turnieju Koszykówki „ Leszno
Cup”. Świadoma konfrontacja z dwa lata starszymi zawodniczkami była
fantastyczną lekcją dla naszych dziewcząt. Mimo, że przegraliśmy- zgodnie z
oczekiwaniem- wszystkie spotkania, to postawa zespołu wzbudzała
sympatię widowni i trenerów. Doceniono wolę walki, nieustępliwość oraz
chęć uczenia się od lepszych. Zawarte zaś znajomości dają nadzieję na
udział w kolejnych turniejach.

Jako trenerzy i organizatorzy wyjazdu chcielismy podziękować rodzicom za
to, że pokryli koszty udziału pociech w tej sportowej eskapadzie. Dziękujmy
również Pani Stanisławie Stasieczek za pomoc przy organizacji transportu
oraz Panu Józefowi Majewiczowi za wsparcie finansowe zakupu strojów
sportowych dla zawodniczek.

Tydzień po powrocie z Leszna rozegraliśmy mecz towarzyski w
drużyną rówieśniczek MKS u Chełmno. Nasza drużyna rozgromiła
przeciwniczki różnicą 30 punktów. Nauka nie poszła w las…….

Wojciech i Marcin Rosińscy

ROSNĄ NASTĘPCZYNIE EMILII TŁUMAK…
Trzydzieści dziewczynek z klas I-IV szkół podstawowych bierze

udział w treningach piłki koszykowej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w
Głuchowie i prowadzone są przez Marcina Rosińskiego. Finansowane są
przez Urząd Gminy Chełmża w ramach realizacji projektu . Podczas zajęć
dzieci stawiają pierwsze kroki w trudnej dyscyplinie jaką jest koszykówka.
Wraz z końcem roku szkolnego nastąpi wakacyjna przerwa a zajęcia zostaną
wznowione w pierwszych dniach września.Mam nadzieję, że wakacje nie
wygaszą zapału zarówno u dzieci jak i u rodziców. Tym ostatnim dziękuję za
współpracę fajnie oglądać rodziców, którym na sercu leży zdrowie i
sprawność swoich pociech. Tak trzymajcie !!!

W.Rosiński

Ogłoszenie

Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe
„Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku

1) Zawody piłkarskie : Dożynkowy Turniej Piątek Piłkarskich

2) IV Przełajowy Bieg Niepodległości dla miłośników biegania

od lat 7 do ...

Dla najlepszych zawodników i zespołów medale , dyplomy i
atrakcyjne nagrody rzeczowe.

zaprasza do udziału
w konkursach zorganizowanych w ramach
realizacji zadania publicznego w dziedzinie

Sportu , Kultury Fizycznej i Rekreacji
pań i

panów w dniu 14.08.2009r w godz. 10.00-18.00

W dniu 14.08.2009r w godz. 10-14. na terenie parku w Brąchnówku
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Serwis informacyjny

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

“ Fabryka marzeń”

„FABRYKA MARZEŃ” to program zajęć dla dzieci i
młodzieży realizowany w świetlicach wiejskich Gminy Chełmża.
W każdej z wybranych świetlic do programu, mają miejsce

przeróżne wydarzenia prowadzone przez instruktorów zatrudnionych przez
CIK Gminy Chełmża i GKRPA, którzy prowadzą stałe zajęcia z dziećmi i
młodzieżą. Realizacja programu odbywa się przy współpracy z Radami
Sołeckimi miejscowości biorących udział w programie oraz KGW z tych wsi.
„Fabryka Marzeń” ruszyła w następujących miejscowościach: Mirakowo,
Grzegorz, Bielczyny. Do udziału przygotowuje się Nowa Chełmża.
Podstawą funkcjonowania programu jest współpraca Centrum Inicjatyw
Kulturalnych Gminy Chełmża i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Chełmży w zakresie integracji, przeciwdziałania
uzależnieniom i upowszechniania kultury.

Program jest finansowany przez: Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża,
Rady Sołeckie.
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KURENDA

(skład)

Uczniowie Gimnazjum w Pluskowęsach brali udział w dwóch
edycjach Wojewódzkiego Konkurs Fotograficznego, który został
zorganizowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.
Celem konkursu było umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego
talentu, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycznie, podniesienie
wiedzy ekologicznej oraz rozbudzenie zainteresowań naszym regionem.
Na konkurs wpłynęło 1200 prac.
W kategorii szkół gimnazjalnych w pierwszej edycji konkursu „Jesień w
Kujawsko- Pomorskiem” czołowe miejsca zajęli:
I miejsce- Tomasz Niedziałkowski kl. I a (Chełmża)
II miejsce- Justyna Wiśniewska kl. II c (Sławkowo)
III miejsce- Paulina Rutkowska kl. II c (Kuczwały)

I miejsce Tomasz Niedziałkowski

II miejsce Justyna Wiśniewska

III miejsce Paulina Rutkowska

W drugiej edycji konkursu „Zima w Kujawsko- Pomorskiem” nagrody
otrzymali:
II miejsce- Agnieszka Zygarska kl. III c (Mirakowo)
Wyróżnienia- Justyna Wiśniewska kl. II c (Sławkowo)

Emilia Tokarz kl. I a (Dziemiony)

II miejsce
Agnieszka Zygarska

Wyróżnienie Emilia Tokarz

Wyróżnienie Justyna Wiśniewska

Organizator etapu szkolnego: Beata Niedziałkowska
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