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Uczciliśmy Narodowe Święto Niepodległości
Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Gminie Chełmża
Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe,
odbyły się na terenie przyszłego Miejsca Pamięci Narodowej w Kończewicach. młodzież oraz mieszkańcy miasta Chełmża, Kończewic i
Podczas uroczystości dokonano poświecenia krzyża i odsłonięcia tablicy wielu wsi gminy Chełmża.
upamiętniającej Papieża Jana Pawła II. Inicjatorem wydarzenia byli członkowie
Stowarzyszenia Budowy Kopca „Ziemia Polaków”.

Na uroczystość przybyli; Poseł na Sejm RP Janusz Dzięcioł, Radny Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Leszek Pluciński, Ks. Płk. Prałat Marek
Karczewski, mjr Edward Kaniecki, Starosta Dariusz Meller, Burmistrz Chełmży
Jerzy Czerwiński, Przewodniczący Rady Miasta Chełmży Janusz Kalinowski,
Przewodniczący Rady Gminy Chełmża Janusz Iwański, Komendant Policji w
Chełmży Wojciech Zacharski, Za-ca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej
Andrzej Urbański, Prezes Powiatowego Zarządu PSLAndrzej Kłopotek.

ciąg dalszy artykułu na stornie 6

Są wydarzenia, które pokrzepiają…

Do takich niewątpliwie należy Festiwal Pieśni Patriotycznej w
Zamku Bierzgłowskim. Jest konkursem, do którego staje wielu
wykonawców ze szkół podstawowych i gimnazjów naszego
województwa. Stali obserwatorzy dostrzegają rosnący poziom
artystycznych popisów. Warto być w gronie bywalców tego festiwalu,
bo nie tylko o miejsca
na podium tam chodzi,
a więcej o rozbudzanie
patriotycznych uczuć
małych i dużych
Polaków. Również na
aktualnym VI z kolei
spotkaniu, trudno było
s i ę
Wśród gości byli kombatanci, członkowie, ofiarodawcy i darczyńcy o p r z e ć
wzruszeniom. Za to
Stowarzyszenia Budowy Kopca „Ziemia Polaków”.
szczególnie należy
p o d z i ę k o w a ć
wykonawcom i
g o ś c i o m t e j
l i s t o p a d o w e j
uroczystości.
Wspaniale, że wśród
nich każdego roku są
dzieci z naszej gminy.
W t y m r o k u
reprezentowała nas
Luiza Betkier ze SP w
Grzywnie, którą
przygotowała pani
Renata Grzęda.
Ewa Czarnecka

Samorządowy serwis informacyjny
Szpital z inwestycyjnym planem
Plan inwestycyjny Szpitala Powiatowego w Chełmży na
najbliższe lata 2009-2011 zakłada przeprowadzenie inwestycji za 16,5 mln
zł. Koszty inwestycyjne związane są z rozpoczętą już obecnie rozbudową
szpitala obok budynku istniejącego , z jego modernizacją i zakupem
nowoczesnego wyposażenia. Tak duże przedsięwzięcie inwestycyjne
możliwe będzie między innymi dzięki dostępnym funduszom UE z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego w kwocie 6 mln zł. Dzięki rozbudowie, powierzchnia
placówki wzrośnie o ok. 3 tys. m kw. Do końca bieżącego roku ma powstać
już bryła nowo rozbudowywanej części szpitala.
Szczegóły wspomnianych zamierzeń inwestycyjnych Szpitala w
Chełmży dokładnie przedstawił Radnym Gminy Chełmża zaproszony na
październikową sesję RG Chełmża, Radny Sejmiku i Prezes Szpitala Leszek
Pluciński .
„ - Dostosowanie szpitala do istniejących wymogów oraz potrzeb pacjentów to
już dzisiaj konieczność”- mówił podczas sesji Radny Leszek Pluciński. Szpital
zyskując nową powierzchnię, nie będzie miał potrzeby korzystania z budynku
na ulicy Hallera, gdzie obecnie znajduje się szpital dziecięcy.

pozyskanych z Unii Europejskiej, a także ze środków własnych, udziałowców
oraz podmiotów prywatnych.
W dalszej części posiedzenia podjęto uchwały w sprawie:
- wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej
umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy
Chełmża na okres do 3 lat z przeznaczeniem na ogródek przydomowy,
- przejęcia gruntów we wsi Sławkowo z przeznaczeniem na cele
infrastrukturalne Gminy Chełmża,
- wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej
umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Gminy
Chełmża na okres 1 roku z przeznaczeniem na zorganizowanie zaplecza
budowy robót ziemnych,
- uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Chełmża,
- zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko
Katolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie,
- zmiany budżet Gminy Chełmża na 2009 r.,
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- opłaty od posiadania psów.
Posiedzenie zakończono przedstawieniem informacji na temat
założeń do projektu budżetu Gminy na 2010 rok oraz sprawozdaniem Wójta,
z działań podjętych w okresie między Sesjami.
B. Kozłowska

Informacje o rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych
1) W dniu 30.09.2009r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie
chodnika w miejscowości Dziemiony o długości 300 mb z kostki betonowej
typu Polbruk. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę
złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD S.J. z
Chełmży za cenę brutto oferty 47.266,42 zł.
2) W dniu 12.10.2009r. został rozstrzygnięty przetarg na budowę
wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i
młodzieży w Dźwierznie W postępowaniu wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą
ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Rożek Mirosław
za cenę brutto oferty 412.646,87 zł.
3) W dniu 03.11.09r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie
przebudowy
klatki schodowej
w istniejącym budynku biurowym z
Radny podkreślił, że szpital będzie dysponował nowoczesnym przedszkolem przy ul. Paderewskiego w Chełmży. W postępowaniu wpłynęło
wyposażeniem jak aparaty do USG, na które środki finansowe pochodzą z 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Handlowo - Usługowa
zewnątrz. „- Problemy lokalowe zostaną rozwiązane przez nowo wybudowany Zbigniew Kuciak z Chełmży za cenę brutto oferty 174.885,55 zł.
obiekt, w którym prowadzona będzie m. in. tomografia, rentgeny, badania USG.
Na I piętrze budynku znajdzie się bogato wyposażony oddział porodowy,
Anna Feeser-Bering
natomiast oddział dziecięcy znajdować się będzie na II piętrze. Administracja
szpitala obejmie powierzchnię ok. 200 m²”- dodał radny wojewódzki . W wyniku
Chodnik w Dźwierznie
inwestycji, zmieni się również układ budynku m.in. wjazd do szpitala.
Tę poważna inwestycję na przestrzeni najbliższych lat wesprą także
Rozpoczęto budowę
udziałowcy spółki: Starostwo Powiatowe w Toruniu, Miasto Chełmża, Gmina
Chełmża oraz inne podmioty prywatne. Obecnie deklaracje w sprawie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr
udzielenia pomocy finansowej padły ze strony Miasta Chełmża, ale Radny 551 Strzyżawa - Unisław- Wąbrzeźno i
Pluciński nie krył, że oczekiwania pozostają również wobec Gminy Chełmża. boisku sportowym w miejscowości
Jednak podstawowym źródłem finansowania, które zasili już rozpoczęte Dźwierzno.
przedsięwzięcie inwestycyjne będzie wieloletni kredyt inwestycyjny. „- Ważną Chodnik na długości 125 mb oraz 1,5 mb
sprawą jest inwestowanie w zakup nowoczesnego sprzętu, a zakończona szerokości zostanie wykonany z kostki
inwestycja pozwoli spełnić standardy europejskie placówki oraz zaspokoi betonowej typu POLBRUK.
potrzeby mieszkańców” - podkreślił pan Leszek Pluciński, jednocześnie Prezes R o b o t y w y k o n y w a n e s ą p r z e z
Przedsiębiorstwo Robót Ekologicznych
Spółki.
Jeśli chodzi o rolę rozbudowy szpitala wobec budowanej autostrady ”BIOTOR” Sp. z o. o. z siedzibą w
A-1 to jest ona niewielka.
Wszystko zależy od wybudowania węzła Kończewicach za kwotę 17.088 zł
autostradowego w Dźwierznie, przez co zwiększyłaby się możliwość dostępu brutto.
do autostrady. Natomiast w chwili obecnej większość zdarzeń, które wynikną na Materiały brukarskie w postaci
(krawężników, obrzeży oraz kostki
autostradzie będzie prowadzona drogą lotniczą.
Dodatkowo Szpital poza swoją siedzibą w Chełmży, prowadzi na betonowej) do wykonania w/w zadania
terenie DPS w Browinie oddział opieki paliatywnej na 45 miejsc. Liczba miejsc zabezpiecza Gmina Chełmża.
na tym oddziale w najbliższej przyszłości zostanie utrzymana. Jak wyjaśnił pan
Prezes, obecnie występuje problem z kontraktowaniem usług medycznych.
NFZ zmienił zasady finansowania usług, w związku z czym przekazywana jest
mniejsza pula środków finansowych, mimo iż występuje proces „starzenia się
społeczeństwa”.
K.Orłowska

Z posiedzeń Rady Gminy Chełmża
W dniu 30 października br. odbyła się XLVI Sesja Rady Gminy
Chełmża, w której udział wzięli pracownicy Urzędu Gminy, Radni,
Sołtysi oraz zainteresowani sprawami uchwalenia Studium. Gościem
posiedzenia był również Radny Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego i Prezes Szpitala Powiatowego w Chełmży Pan Leszek
Pluciński oraz Burmistrz Miasta Chełmży Pan Jerzy Czerwiński.
Sesję rozpoczęto od przedstawienia przez Pana Leszka
Plucińskiego informacji na temat planów rozwoju Szpitala Powiatowego w
Chełmży. Całkowity koszt inwestycji na lata 2009-2011, dotyczącej m. in.
rozbudowy i modernizacji szpitala oraz zakupu nowoczesnego wyposażenia
wyniesie ok. 16,5 mln zł. Inwestycja finansowana będzie ze środków

Łukasz Kowalski

Sprawdź status swojej sprawy
W dniu 26.10.2009 podpisano protokół odbioru
systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Każda
sprawa zarejestrowana w systemie dostaje unikatowy numer
znany interesantowi zaś numer ten umożliwia sprawdzenie
statusu sprawy. Na stronie internetowej www.e-urzad.gminachelmza.pl
możemy uzyskać informację o osobie zajmującej się daną sprawą, aktualnym
statusie, przewidywanej dacie zakończenia oraz dodatkowych informacjach,
jeżeli pracownik zajmujący się sprawą takie informacje umieści(nie dotyczy
wydawania dowodów osobistych). Numer sprawy możemy uzyskać składając
wniosek w sekretariacie urzędu i prosząc jednocześnie o potwierdzenie
złożenia dokumentów.
Projekt współfinansowany jest przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Paweł Rutkowski
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Stawki zwrotu kosztów paliwa na 2010
0,85 zł - tyle w przyszłym roku wyniesie stawka zwrotu części
podatku akcyzowego za 1 l oleju napędowego dla rolników. Zgodnie z
projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku
akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej w 2010 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków
rolnych będzie wynosić 73,10 zł.
Zgodnie z przepisami zwrot podatku następować będzie za okresy
sześciomiesięczne na podstawie wniosków złożonych przez producentów
rolnych do wójta, wraz z fakturami VAT lub kopiami tych faktur, jednak w
kwocie nie przekraczającej równowartości kwoty stanowiącej iloczyn stawki
zwrotu podatku akcyzowego na 1 l oleju napędowego, liczby 86
(maksymalnego zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych), oraz
powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu
producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków.

Wigilia w Zelgnie

Projekt „ Zacznij od nowa – aktywne działanie”
po raz trzeci w Gminie Chełmża

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuje, iż po raz
kolejny złożył deklarację uczestnictwa w projekcie systemowym, który jest
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VII
Promocja Integracji Społecznej, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Oznacza to, że już trzeci raz będziemy wspierać naszych
podopiecznych i ich rodziny
poprzez działania mające na celu
zaktywizowanie ich do pełnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym i
zawodowym.
Poprzednie projekty cieszyły się dużym
zainteresowaniem wśród klientów Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej i w naszej opinii wniosły pozytywne zmiany do życia
uczestników projektu. Sukcesem jest to , że kilka z nich podjęło
zatrudnienie, niejednokrotnie po wielu latach nieaktywności zawodowej.
Mamy nadzieje, że kolejny nasz projekt przyniesie wiele dobrego
zarówno nam jak i przyszłym uczestnikom projektu.
J.M.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży wspólnie ze
Szkołą Podstawową w Zelgnie po raz kolejny organizuje spotkanie
wigilijne pod hasłem „Chcemy być razem” dla osób samotnych i
niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. Zarówno dzieci jak i osoby
dorosłe będą mogły się spotkać przy suto zastawionym stole, powspominać
dawne zwyczaje wigilijne, pośpiewać wspólnie kolędy. Jak co roku spotkanie
zostanie wcześniej umilone występami naszych młodych artystów. Po
zakończeniu imprezy uczestnicy obdarowani zostaną drobnymi upominkami,
aby miło mogli wspominać wspólnie spędzony czas. W spotkaniu mogą wziąć
udział osoby samotne oraz niepełnosprawne z terenu Gminy Chełmża
Wyższe kwoty zasiłków rodzinnych!
(zarówno dorośli jak i dzieci). Tegoroczna impreza odbędzie się 04.12.2009
roku.
Od 1 listopada 2009r. tj. od nowego okresu zasiłkowego zwiększą się

„KAMIZELKA DLA PIERWSZAKA”
Trzecia edycja akcji „ Bezpieczna droga do szkoły” dla uczniów klas
pierwszych szkół podstawowych z powiatu toruńskiego tym razem odbyła się
5 listopada w Toruniu w teatrze Baj Pomorski.
Akcja zorganizowana przez Komendę Miejską Policji w Toruniu, finansowana
dzięki środkom samorządu marszałkowskiego, starostwa powiatowego,
samorządów gminnych oraz sponsorów, ma na celu zapoznanie uczniów z
zasadami bezpiecznego zachowania i poruszania się po drogach.

Z naszej gminy w spotkaniu z funkcjonariuszami ruchu drogowe udział wzięło
102 uczniów z czterech szkół podstawowych, którzy otrzymali kamizelki
odblaskowe gwarantujące im większą widoczność na drodze.
Uczniowie na zakończenie spotkania obejrzeli spektakl dla dzieci „ Podróże
Guliwera”.
Wiesław Bachan

Program „Uczeń na wsi”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży wraz z dniem 30
września 2009 zakończył przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia
w ramach programu „ Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia
przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy
miejsko - wiejskie” finansowanego przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Na rok szkolny 2009/ 2010 wpłynęło 25 wniosków. Ogólna kwota
dofinansowania dla uczniów niepełnosprawnych naszej gminy wyniesie w
tym roku 57 000 zł. Program „ Uczeń na wsi” realizowany jest przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po raz ostatni.
J.M.

kwoty zasiłków rodzinnych oraz świadczenia pielęgnacyjnego.
Dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych przyjęto
następujące ustalenia:
?
wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń
rodzinnych pozostaje na obecnym poziomie,
?
podwyższa się, do poziomu nie niższego niż 40 proc. wartości
koszyka żywnościowego, wysokość zasiłku rodzinnego, co oznacza:
68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,
?
91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat,
?
98 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat,
?
?
na obecnym poziomie pozostają: dodatek do zasiłku rodzinnego z
tytułu urodzenia dziecka, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek
do zasiłku rodzinnego dla samotnie wychowujących dziecko, dodatek do
zasiłku dla rodzin wielodzietnych, dodatek do zasiłku rodzinnego na
kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu
rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, jednorazowa zapomoga z
tytułu urodzenia dziecka i zasiłek pielęgnacyjny.
Rząd zdecydował jednocześnie o podwyższeniu świadczenia
pielęgnacyjnego o 100 zł, z kwoty 420 do wysokości 520 zł.
Przypominamy również o tym, że od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu
się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane
będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że
matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co
najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Powyższy warunek nie
dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o
przysposobienie dziecka.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy świadczeń rodzinnych
Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży.

Przedsiębiorco !
Informuję, że zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24
grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. z 2007
r. Nr 251, poz. 1885, z późn.zm.) do dnia 31 grudnia 2009 r. należy
dokonać
przeklasyfikowania
według PKD 2007 działalności
podmiotów wpisanych do tut. ewidencji przedsiębiorców przed
dniem 31 grudnia 2007 r.
Formularze wniosków EDG-1można pobierać:
1)
strona internetowa www.bip.gminachelmza.pl;
2)
lub w Referacie Spraw Obywatelskich , pokój nr 15;
Informacje na temat Polskiej Klasyfikacji Działalności można uzyskać
na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego
www.stat.gov.pl - „ klasyfikacje „lub telefonicznie pod nr nr : (56) 611
71 34 ; (56) 675 60 76/8 wew. 44
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Inwestycje i remonty
Aleja lipowa
W celu ochrony 74 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna
rosnących przy drodze powiatowej w miejscowości Dziemiony, Rada
Gminy Chełmża ustanowiła je pomnikiem przyrody, dla którego przyjęto
nazwę „Aleja Lipowa”.
Wcześniej, na podstawie złożonego wniosku przez mieszkańca wsi
Dziemiony wszczęto procedurę związaną z podjęciem uchwały przez Radę
Gminy o objęciu formą ochrony przyrody wspomnianej alei lip rosnących przy
drodze powiatowej Chełmża Świętosław Węgorzyn w m. Dziemiony.
Wystąpiono do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Bydgoszczy w
sprawie oceny drzewostanu wnioskowanego do objęcia ochroną.
Pozytywna opinia Konserwatora zdecydowała o objęciu alei lip w
Dziemianach ochroną prawną w formie pomnika przyrody. Drzewa te, uznano
za okazy przyrody żywej o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej i
krajobrazowej. Obwody tych drzew wynoszą od 147 cm do 269 cm.
K.Orłowska

Zelgno. Zwycięską drużyną została drużyna z SP Kończewice.
Wszystkie drużyny w nagrodę otrzymały pamiątkowe puchary i piłki.
Nowo otwarty obiekt
poświęcił Ks. Kanonik Wiesław Roczniak.
Obecny Wicemarszałek
Województwa wręczył Ks. Kanonikowi list
gratulacyjny za działalność na rzecz lokalnej społeczności i mieszkańców
Gminy Chełmża. Podczas spotkania na nowo wybudowanym Orliku nie
zabrakło celnych goli i rzutów Gości Honorowych, które wzbudziły wśród
publiczności spore emocje. Z okazji otwarcia Orlika skorzystał także
miejscowy klub Sportowy „SOKÓŁ”, którego trener Sławomir Rentflejsz
dokonał prezentacji zespołu zawodników. Wydarzenie gminne swoimi
występami tanecznymi i wokalnymi uświetniła grupa cheelenderek z
Gimnazjum w Głuchowie.
K.Orłowska

Chodnik w Dziemionach

Zakończono budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2022
Orlik wzbił się do lotu
Dziemiony - Zelgno w miejscowości Dziemiony na odcinku o długości 300
W miejscowości Grzywna od miesiąca funkcjonuje nowy obiekt mb i szerokości 1,5 mb. Chodnik został wykonany z kostki betonowej typu
sportowy składający się z kompleksu nowoczesnych boisk do piłki POLBRUK w kolorze szarym o grubości 6 cm natomiast zjazdy zostały
nożnej, siatkówki i koszykówki.
wykonane z masy asfaltowej. Roboty wykonała firma Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo Budowlanych ,,DROBUD” Sp. J. z Chełmży za kwotę
47.266,42 zł brutto.

Na zdj. uczestnicy turnieju piłkarskiego rozegranego podczas otwarcia
kompleksu.
Ta gminna inwestycja wybudowana została w ramach rządowego programu
„Moje Boisko
Orlik 2012” zakładającego budowę ogólnodostępnych,
bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem
socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem programu jest
udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w
celu aktywnego uprawiania sportu.
Uroczyste przecięcie wstęgi na nowym obiekcie odbyło się z udziałem
Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Edwarda Hartwicha,
przedstawiciela Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, władz samorządu
powiatowego i gminnego oraz mieszkańców Gminy Chełmża, dzieci i
młodzieży.

Materiały brukarskie w postaci (krawężników, obrzeży oraz kostki betonowej)
do wykonania w/w zadania zabezpiecza Powiat Toruński.
Łukasz Kowalski

Ścieżka pieszo-rowerowa
Rozpoczęto kontynuację budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy
drodze wojewódzkiej Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno w miejscowości
Kończewice w okolicach skrzyżowania z drogą krajową nr 1.

Tutejszy kompleks boisk to również miejsce treningu dla miejscowego Klubu
Sportowego “Sokół” z Grzywny.
Roboty wykonywane są przez Brygadę Budowlaną Urzędu Gminy Chełmża.
Otwarcie Orlika zainaugurował rozegrany pierwszy Turniej Piłki Materiały brukarskie w postaci (krawężników, obrzeży oraz kostki betonowej)
Nożnej Szkół Podstawowych Gminy Chełmża. W turnieju rywalizowały cztery do wykonania w/w zadania zabezpiecza Zarząd Dróg Wojewódzkich .
drużyny piłkarskie ze szkół podstawowych Grzywna, Kończewice, Sławkowo i
Łukasz Kowalski
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Sprawy obywatelskie
ŚWIETLICA „PRZYSTAŃ” ZAPRASZA

Trwają rybackie konsultacje

Zapraszamy dzieci i
młodzież na zajęcia świetlicowe do
„Przystani” przy bibliotece w Zelgnie
w każdy wtorek i czwartek od godz.
14.00-17.00. Spotkania
przewidziane są do końca grudnia
b r. P r o p o n u j e m y c i e k a w e i
pożyteczne spędzanie czasu
wolnego przy wspólnej zabawie i
pracy. W ostatnim czasie robiliśmy
jesienne stroiki, których głównym
elementem były róże wykonane z
naturalnych liści. Rozwiązujemy
krzyżówki, łamigłówki, zagadki, wykonujemy prace plastyczne, a także
jesteśmy otwarci na pomysły uczestników. ZAPRASZAMY!!!

Zakończył się pierwszy etap konsultacji społecznych dla
mieszkańców zamieszkujących obszar ośmiu gmin wchodzących w
skład Lokalnej Grupy Rybackiej „Rybak”. W skład partnerstwa
wchodzą gminy: Chełmża, Płużnica, Wąbrzeźno, Radzyń Chełmiński,
Świecie nad Osą, Grudziądz, Łasin i Rogoźno.
Udział w dotychczasowych konsultacjach, które odbyły się w
Chełmży, Świeciu nad Osą i Łasinie udział wzięło 60 osób. Uczestnicy
spotkań to przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i
społecznego. Próbowali oni określić słabe i silne strony oraz szanse i
zagrożenia obszaru działania nowo powstałej LGR, które posłużą do
opracowania diagnozy opisywanego obszaru. Podczas spotkań padały
również propozycje celów, jakie powinny być określone dla LGR „Rybak”
oraz konkretne już przykłady projektów do Lokalnej Strategii Rozwoju
Obszarów Rybackich. W pracach nad przygotowaniem Strategii Rozwoju
Obszarów Rybackich aktywnie uczestniczą rybacy, wędkarze,
przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych oraz władze
Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu. Prace nad strategią trwają
nadal i wszystkie zainteresowane podmioty (w szczególności
reprezentujące sektor społeczny i gospodarczy) wciąż mogą składać
propozycje projektów i aktywnie włączyć się w działania stowarzyszenia,
którego biuro znajduje się w Urzędzie Gminy w Chełmży, przy ul. Wodnej 2.
Ogólnopolski konkurs dla lokalnych grup rybackich potrwa do końca
stycznia 2010 r, a Lokalna Grupa Działania „Rybak” ma szansę pozyskać
ok. 15 mln złotych na realizację projektów w latach 2010 – 2015. Złożone w
tym czasie strategie zostaną ocenione przez Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, a najlepsze z nich uzyskają dofinansowanie na realizację
konkretnych zadań, zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów
Rybackich. Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby i podmioty do
czynnego włączenia się w prace stowarzyszenia, które przyczynią się do
rozwoju naszego regionu.
O powołaniu Lokalnej Grupy Rybackiej „Rybak” zdecydowano
dokładnie 27 sierpnia 2009r. Celem przystąpienia ośmiu gmin do
stowarzyszenia jest zrównoważony rozwój obszarów zależnych od
rybactwa oraz pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej, w
ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich". Pozwoli to na wdrożenie
konkretnych projektów i inwestycji, m. in. na infrastrukturę rybacką i
wędkarską, budowę dróg dojazdowych i ścieżek prowadzących do jezior,
zaplecze turystyczne, tworzenie kąpielisk, pomostów, małej architektury
nad jeziorami oraz promocję obszaru.
P.Zabłocki

Wspólne pieczenie

29 październikadzieci z Ośrodka Przedszkolnego Fundacji ZG w
Grzywnie wraz z oddziałem "0" p. Anny Kordowskiej i klasa II p. Anny
Klimas, wzięły udział w warsztatach kulinarnych pod czujnym okiem Pań z
Koła Gospodyń Wiejskich. Ogromną frajdą było przygotowanie
owocowych kompotów, bułeczek maślanych i słodkości z cynamonowym
nadzieniem. Dzieci miały okazję kroić, obierać, wałkować ciasto, lepić
bułeczki, a także smakować szczególnie pyszną czekoladę. Z uwagą
odmierzały ilość potrzebnych produktów. Warsztaty zakończyły się
degustacją smakowitych wypieków. Paniom z Koła Gospodyń z Grzywny
serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.
Małgorzata Buller

Wieści z Biblioteki w Zelgnie
Czytanie jak fruwanie

Czytelnikami miesiąca października zostali;
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie Paulina Nikoniuk
Filia Biblioteki Samorządowej w Grzywnie Daria Grodzicka
Filia Biblioteki Samorządowej w Głuchowie Julia Witkowska
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki

„Dekoracje wiejskie”
Nagrodzone sołectwa w konkursie „Dekoracje wiejskie” to: Brąchnówko,
Kończewice, Nawra. Wręczenie dyplomów i upominków odbyło się
21.10.2009r w siedzibie organizatora konkursu CIK’u w Brąchnówku.

Naszą Bibliotekę odwiedzają i świetnie się bawią dzieci z zerówek oraz klasa
III z SP Zelgno, a także dzieci ośrodka przedszkolnego Fundacji ZG..
Wypożyczają książki, rysują, rozwiązują różne zadania w naszej „Krainie
Uśmiechniętej Książki”. Dziękujemy Paniom Wychowawczyniom, które
znajdują czas na to by tu przyjść z dziećmi, Są to Panie Jolanta Milewska,
Małgorzata Machalska, Edyta Szymańska i Karolina Patalon. Zapraszamy
również dzieci na zajęcia świetlicowe.
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Chełmża
Zbudowanie Miejsca Pamięci Narodowej poświęconego wszystkim
walczącym o wolność Polakom jest inicjatywą Stowarzyszenia Budowy Kopca
„Ziemia Polaków”. Okolicznościowe wystąpienie do zgromadzonych skierował
wiceprezes stowarzyszenia Franciszek Kuczka.

Przy dźwiękach werbli przybyłe na uroczystość delegacje złożyły wiązanki
kwiatów pod Murem Pamieci.
W trakcie uroczystości na ręce Wójta Jacka Czarneckiego i Prezesa
Stowarzyszenia Lucjana Bytniewskiego przekazane zostały kolejne ziemie
na budowę Kopca „Ziemia Polaków”. Woreczek z ziemią z lasów na Barbarce
przekazał Radny Miasta Torunia Bogdan Major. Drugim ofiarodawcą ziemi
pochodzącej z miejsc bitew w Tułowicach i Śladowie był Ludwik Bryska z
Nawry.

Aktu uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej Jana Pawła II dokonali
mjr Edward Kaniecki i Lucjan Bytniewski.

W dalszej części uroczystości uczestnicy zostali zaproszeni do SP w
Kończewicach. Na przybyłych czekała kolejna atrakcja. Było nią obejrzenie
Pokazu Działania Plutonu Moździerzy, który zaprezentowała Grupa
Rekonstrukcji Historycznej 63 Toruńskiego Pułku Piechoty.

Mur Pamięci, w którym umieszczone zostały ziemie ofiarowane
stowarzyszeniu poświęcili ks. Płk. Prałat Marek Karczewski oraz
ks Paweł Dąbrowski

W szkole odbył się pokaz filmu poświęconego straceniom na Barbarce, do
którego wprowadzenie przygotował pan Bogdan Major. Uczniowie
Gimnazjum w Głuchowie wystąpili w specjalnie wyreżyserowanym na tę
okazję montażu słowno-muzycznym.

Dla uczczenia pamięci wszystkich poległych i pomordowanych w walkach za
Ojczyznę kpt. Marek Serocki odczytał Apel Pamięci, po którym zabrzmiała
salwa kompanii honorowej Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. Gen.
J. Bema w Toruniu.

Do wspólnego śpiewania znanych pieśni patriotycznych włączyła się
publiczność, co znakomicie ułatwiły przygotowane przez CIK śpiewniki.
Spotkanie zakończyło się również wspólnym poczęstunkiem. Na
pyszną grochówkę, drożdżówkę i kawę zaprosiło obecnych Stow. Budowy
Kopca.
-„Ta uroczystość pozostanie we mnie do końca życia”- powiedział na
pożegnanie jeden z mieszkańców Chełmży.
Organizatorem uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości
byli Wójt Gminy Chełmża i Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia
Polaków”.
E.Czarnecka
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Święto Odzyskania Niepodległości w Toruniu
Święto Odzyskania Niepodległości ….na wesoło
Kto skorzystał z medialnego zaproszenia Pana Marszałka nie mógł
narzekać na brak atrakcji na toruńskich Jordankach. Frekwencji na takich
imprezach nie da się do końca przewidzieć, to fakt. Na brak zainteresowania
społeczeństwa utyskiwać nie można, bo ludzie tłumnie przybyli na wspólne
świętowanie. Zawiedzeni mogli być jedynie ci, którzy uznali tę okoliczność za
doskonałą do szeroko rozumianego konsumowania, gęsiny w szczególności.
Dzień ten był promocją mięsa, którego jesteśmy czołowym producentem
w Europie, będąc równocześnie na szarym końcu wśród jego konsumentów.
Mało kto wie, że mięso gęsie posiada niezwykłe walory zdrowotne i
dietetyczne ma mniej tłuszczu niż cielęcina. Gęsina jest bogata w witaminy i
składniki mineralne. Od wieków znane są właściwości lecznicze tłuszczu
gęsiego.

Pan Marszałek Piotr Całbecki wraz z innymi honorowymi gośćmi zaśpiewał
patriotyczą pieśń

Domowe wyroby wędliniarskie i cukiernicze znikały ze stoisk bardzo
szybko
Przygotowano bogatą ofertę miodów i powideł

Swoje prace demonstrowała pani Małgorzata Górecka, u nas kojarzona
z Malwą
Gęsina na świetego Marcina to pomysł promowania naszego regionu

Na Jordankach był ścisk, wrzawa i odczuwalna radość ze wspolnego
świętowania

Wielka atrakcją dla mieszkańców Torunia był pokaz darcia pierza
Ewa Czarnecka
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Edukacja i kultura
„Dąb Pamięci” w Pluskowęsach
21 października w Gimnazjum w Pluskowęsach odbyła się
niecodzienna uroczystość - został posadzony Dąb Pamięci ku czci
ofiary mordu katyńskiego porucznika Bogumiła Nowickiego.
Projekt
sadzenia drzew ku pamięci pomordowanych na
Wschodzie jest pomysłem Stowarzyszenia PARAFIADA w Radzyminie,
które stworzyło program „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Ideą tego pomysłu
jest posadzenie ponad 21 tysięcy drzew-jedno drzewo dla każdej ofiary
mordu, dokonanego na oficerach, urzędnikach i inteligencji polskiej przez
NKWD w kwietniu 1940 roku. Okazją jest zbliżająca się 70. rocznica tej
zbrodni.
Zaproszenie na uroczystość przyjęli m.in.: Wicestarosta Toruński
p. Dariusz Meller, Wójt Gminy Chełmża p. Jacek Czarnecki, Prezes
Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Toruniu p. Bogdan Taczak z małżonką,
Prezes Koła Sybiraków w Chełmży p. Leszek Masłowski, sołtys Pluskowęs
p. Władysław Owczarczyk, radny p. Jerzy Kałdonek, p. Tomasz Zieliński,
przedstawicielka Rady Rodziców p. Ligaj, nauczyciele i uczniowie naszej
szkoły. Koło Historyczne „KLIO” przygotowało ciekawy montaż słowno
muzyczny, składający się z pięknych wierszy Cz. Miłosza, K. Wierzyńskiego,
K. Ilłakowiczówny oraz piosenek Jacka Kaczmarskiego i Pawła Kukiza.
W trakcie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy
wspominali swoich bliskich oraz własną przeszłość. Zebrani zostali
zapoznani z życiorysem Bogumiła Nowickiego - bohatera uroczystości.
Bogumił Nowicki urodził się w Chełmży w 1907 roku. Był lekarzem
weterynarii, a także absolwentem Akademii Sztuk Pięknych. Uczył się
również w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii - szkołę tę ukończył w
1934 roku uzyskując nominację na pierwszy stopień oficerski, tj. ppor.
rezerwy kawalerii. Po skończeniu szkoły otrzymał przydział do 12 Pułku
Ułanów Podolskich. Ten młody i wykształcony chełmżanin dostał się do
niewoli rosyjskiej i został więźniem Kozielska. Na mocy rozkazu Stalina z
5 marca 1940 roku został rozstrzelany.
Ostatnim, najważniejszym punktem uroczystości było wkopanie
sadzonki dębu. dokonali tego uczniowie Gimnazjum wspólnie z Wicestarostą
Toruńskim, Wójtem Gminy Chełmża oraz p. Bogdanem Taczakiem ze
Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Toruniu.

regionie. Jest to kościół jednonawowy, posiadający kolebkowe sklepienie.
Zbudowany na przełomie XIII i XIV wieku na kamiennych fundamentach z
domieszką cegły w okresie wojen szwedzkich mocno ucierpiał. Nieomal
wszystkie elementy, zdobiące kościół w średniowieczu uległy zniszczeniu,
choć zachowały się przykłady XV – wiecznych rzeźb.
Stan obecny zabytek ten zawdzięcza proboszczowi ks. Romanowi
Cieszyńskiemu. Dzięki ogromnemu nakładowi pracy i wielkiemu oddaniu
sprawie renowacji
świątynia otrzymała zaszczytny tytuł „ZABYTEK
ZADBANY”.

Dziewczęta z Pluskowęs wykonały serię zdjęć, dokumentując w ten sposób
wygląd dzisiejszy zabytku. Prezentacja ta zyskała uznanie w oczach jury
konkursu. Odpowiadając bezbłędnie na wszystkie pytania konkursowe i
sławiąc piękno kościoła w Kiełbasinie reprezentantki naszej szkoły zyskały
uznanie w oczach jury.
Po części konkursowej uczestnicy wraz z opiekunami udali się do Bazyliki
Trójcy Świętej, którą zwiedzili z przewodnikiem, księdzem Pawłem.
Na zakończenie pobytu w Chełmży uczennice i opiekunowie zostali
zaproszeni do baru „FILIP” na pizzę. Był to jeden z przyjemniejszych, a na
pewno najsmaczniejszy, moment konkursu.
Nagrody uczestnikom wręczali Wicestarosta Toruński p. Dariusz Meller oraz
p. Jan Krajewski, pracownik Starostwa Powiatowego.
Uczennice Gimnazjum w Pluskowęsach przygotowywały się do konkursu pod
okiem p. Hanki Kaźmirek.

Podróże z faaaaaantazją
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - oddział dla Dzieci i
Młodzieży w Chełmży zaprosiła dzieci z „Małego Przedszkola” do
udziału w konkursie plastycznym pt. „Podróże fantazją”.
Celem konkursu było uczczenie 80- tych urodzin Wandy Chotomskiej, autorki
wielu książek dla dzieci.
Realizacja projektu była możliwa dzięki pomocy Urzędy Gminy w
Chełmży, który sfinansował zakup sadzonki oraz tabliczki pamiątkowej
natomiast Rada Rodziców oraz p. Krzysztof Krzywdziński ufundowali
ogrodzenie.
Uroczystość była piękną, pożyteczną i niezapomnianą lekcją
historii dla młodego pokolenia. Posadzony dąb będzie przypominał
wszystkim o ponurej przeszłości naszej ojczyzny.
Koordynatorem lokalnym programu była p. Hanka Kaźmirek

Sławimy piękno Kościoła Parafialnego w
Kiełbasinie
3 października 2009 roku w chełmżyńskim gimnazjum odbył
się konkurs pod nazwą „Skarby Powiatu Toruńskiego”. Impreza ta
została zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Naszą
szkołę – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach - reprezentowały
uczennice klas drugich: Zofia Branicka, Katarzyna Biernacka i Karolina
Krzemień, które zdobyły I miejsce. W rywalizacji wzięły udział, niestety, tylko
trzy gimnazja : Gimnazjum Nr 1 z Chełmży, Gimnazjum z Lubicza i Gimnazjum
z Pluskowęs. Uczennice biorące udział w konkursie musiały wykazać się
znajomością większości „skarbów” naszego powiatu oraz przygotować
prezentację o wybranym zabytku.
Miłośniczki historii
z Pluskowęs
postanowiły przybliżyć pozostałym
uczestnikom imprezy kościół parafialny w Kiełbasinie, ponieważ jest to
budowla warta poznania, zwiedzenia, dowiedzenia się o niej czegoś więcej.
Kościół w Kiełbasinie należy do najstarszych budowli sakralnych w naszym

Dzieci 5,6 letnie wykonały pracę zatytułowaną „Przygody jeża spod miasta
Zgierza”, a udział przedszkolaków w konkursie nagrodzono dyplomem,
książką i pamiątkową fotografią.
Kontynuacją przygód jeża, było przedstawienie „Gdzie zimują
jeże”, teatru „Zaczarowany
Świat” z Torunia, który odwiedził nasze
przedszkole.
Dzieci z zainteresowaniem śledziły przygody głównego bohatera jeża
Kolczatka, po czym występujących aktorów nagrodziły brawami.
G.K.
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Edukacja i kultura
Wycieczka do Gniezna
Dnia 10 listopada 2009 roku uczniowie Gimnazjum z Pluskowęs
udali się do teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie.
Młodzi teatromani zasiedli w trzech pierwszych rzędach widowni, aby obejrzeć
spektakl „Mała Apokalipsa” według powieści Tadeusza Konwickiego.
Adaptacja groteskowej powieści politycznej wywołała uśmiech na twarzach
gimnazjalistów.

Jest taki dzień...
Jest taki dzień w roku, kiedy udajemy się na mogiły,
zapalamy lampki, kładziemy kwiaty- jako symbol,
że pamiętamy o tych, co już od nas odeszli na zawsze...
To taki czas zadumy, modlitwy nad zmarłymi duszami...
Jak co roku w ostatnich dniach października uczniowie Szkoły
Podstawowej w Kończewicach brali udział w uporządkowaniu cmentarza w
pobliskiej Browinie. Przy pięknej jesiennej pogodzie i wielkim zaangażowaniu
uczniów szybko uporaliśmy się z porządkami. W tegorocznej akcji brały
udział klasy IIIb, V, VIa i Vib.
D. Woźniak

„EKO - Logika” z cyklu „Zielona Polska”

Pod takim tytułem odbyło się spotkanie edukacyjno artystyczne w Bydgoszczy, z udziału w którym skorzystało 38 osób z
naszej gminy. Dokładnie do udziału w wyjeździe zaproszone zostały osoby,
które zatrudnione są podczas sezonu w poszczególnych miejscowościach i
dbają o zieleń, porządek i estetykę danej miejscowości oraz ich opiekunowie
tj. radni, sołtysi.
W trakcie spotkania uwagę uczestników poświęcono takim zagadnieniom
jak świadoma konsumpcja, odpady, oszczędzanie surowców naturalnych,
zmiany klimatyczne. Podczas krótkiej prezentacji audiowizualnej
wspomniano również o sieci NATURA 2000, zagrożonych gatunkach i ich
ochronie w Polsce. W części artystycznej spotkania zagrali znani nam
wszystkim SKALDOWIE, których występ wzbudził niemałe emocje i
spowodował sympatyczną i rozrywkową atmosferę spotkania.
K.Orłowska
Po dwugodzinnym spektaklu uczniowie zwiedzali firmę „Ozdoba”,
która zajmuje się produkcją szklanych ozdób choinkowych. Wszystkich
zaciekawiła ręczna produkcja bombek. Zawroty głowy wywołały kolorowe
sopelki, bałwanki, szyszki.
Uczniowie zamówili sobie ozdoby choinkowe z imionami lub dedykacjami.
Następnie wszyscy podziwiali architekturę katedry gnieźnieńskiej.
Agnieszka Hońdo-Brudz

„Jesienne grzybobranie”

6 października dzieci ze szkoły w Grzywnie( Ośrodek
przedszkolny Fundacji ZG, zerówka, klasa II) brały udział w zajęciach
przyrodniczych w lesie, połączonych z grzybobraniem. Niestety
tegoroczna aura nie sprzyjała grzybom. Dzieci znalazły jedynie dwa
podgrzybki i widziały jednego małego muchomora. Brak grzybów
rekompensowały ciekawe zajęcia prowadzone przez leśników. Dzieci
dowiedziały się, w jaki sposób obliczyć wiek drzewa, rozpoznawały,
nazywały drzewa liściaste, iglaste, nauczyły się rozpoznawać lipę
drobnolistną
i szerokolistną.
Zbierały materiał przyrodniczy na warsztaty plastyczne. Ponadto nazbierały
kasztanów, które zostały sprzedane w skupie, a pieniądze z ich sprzedaży
pozwoliły dzieciom pojechać na wycieczkę do Muzeum Piernika oraz
WORDu. Na zakończenie pobytu w lesie wszyscy uczestnicy otrzymali
przewodniki kieszonkowe „ Na tropie zwierząt”. W zajęciach uczestniczyły
również wychowawczynie Katarzyna Daniszewska, Anna Kordowska oraz
Anna Klimas.

Przedszkole otwiera świat III

W dniu 6 listopada 2009r w Szkole Podstawowej
w Pigży (gmina Łubianka) odbyła się uroczystość
podpisania umowy o dofinansowanie projektu
"Przedszkole otwiera świat III" pomiędzy Urzędem
Marszałkowskim,a Fundacją Ziemia Gotyku LGD.Na ten
fakt czekaliśmy z ogromną niecierpliwością. Ze strony
urz ę du umow ę podpisa ł Marsza ł ek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki z reprezentantami
fundacji Pawłem Puczkarskim i Aleksandrą Chudzik.
Świadkami tego wydarzenia był Wójt Gminy Łubianka pan Jerzy Zająkała i
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pigży pani Małgorzata Cieślik. Dotacja
udzielona fundacji w wysokości 2,9 mln pochodzi ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Uroczystość podpisania umowy umiliły występy dzieci z 2 grup przedszkolnych
działających w Pigży pod opieką pani Gabrieli Obrębskiej i pani Lucyny
Pszczółki-Nikiel. Zaproszonym gościom najmłodsi zaprezentowali się w
ciekawym programie artystycznym opartym na pięknych tańcach, grze na
instrumentach, ładnych wierszykach i piosenkach oraz tematycznie dobranych
strojach. Udowodniły w ten sposób jak bardzo potrzebne są przedszkola na
wsiach i ile można nauczyć się przez 2 miesiące w przedszkolu.Widownia,
nagradzając występy dzieci gromkimi brawami, była zachwycona. Z Urzędu
Marsza ł kowskiego wszystkie dzieci otrzyma ł y prezenty (plecaki z
niespodzianką w środku). W odpowiedzi na taki miły gest obdarowały
uczestników spotkania kwiatkami wykonanymi przy pomocy swoich pań.
Niektórzy z gości chętnie odwiedzili nasze punkty przedszkolne podziwiając
ich wyposażenie. I w takiej to radosnej atmosferze uroczystość dobiegła
końca. Wszystkim, którzy przyczynili się do bardzo dobrej organizacji
uroczystości składam serdeczne podziękowania.

Z zebranych materiałów przyrodniczych, głównie liści dzieci wykonały na
warsztatach plastycznych w szkole „ Jesienne postacie”. Uczestnicy
warsztatów pracowali w grupach mieszanych, złożonych z przedszkolaków,
zerówkowiczów i uczniów klasy drugiej. Wszystkie prace zostały
wyeksponowane w holu naszej szkoły.
Anna Klimas

Aleksandra Chudzik
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Święto latawca

Dnia 4-tego października, już po raz trzeci obchodziliśmy na
terenie Gimnazjum w Pluskowęsach ŚWIĘTO LATAWCA.
Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie „Horyzont” przy
Gimnazjum w Pluskowęsach.
Przedsięwzięcie współfinansował Urząd Gminy Chełmża. Pomimo
niesprzyjających warunków pogodowych frekwencja dopisała.
Zwolennicy podniebnych atrakcji przybyli całymi rodzinami, aby
przynajmniej spróbować puścić swoje latawce. Wiatr obszedł się z nimi
mało łaskawie, ale zdeterminowani zapaleńcy barwnych widowisk ,nie
poddawali się i w rezultacie mogliśmy podziwiać ich latawce na
pluskowęskim niebie. Te z nich, które przetrwały próbę atmosferyczną,
zostały zaprezentowane na sali gimnastycznej naszego Gimnazjum. W
tym też obiekcie uczestnicy festynu mogli podziwiać pokazy modeli
samolotowych, obejrzeć sprzęt spadochronowy, barwne zdjęcia z
obszaru gminy Chełmża, wykonane z lotu motolotnią. Równolegle na
boisku szkolnym co odważniejsi mogli spróbować swoich sił na
wózkach od motolotni. Członkowie aeroklubu grudziądzkiego chętnie
udzielali wskazówek co do obsługi sprzętu. Amatorzy tejże atrakcji
niedługo jednak wytrzymywali na wietrznym boisku i chętnie korzystali z
życzliwości gimnazjalistek, które serwując gorącą kawę i herbatę, nie
dopuściły do całkowitego wychłodzenia organizmu uczestników
festynu. W trakcie Święta Latawca, nie zabrakło konkursów
tematycznych zarówno o charakterze sportowym, jak też modelarskim
czy plastycznym. Oprócz nagród ufundowanych przez organizatorów,
pojawiły się również atrakcyjne nagrody przekazane przez Bank
Spółdzielczy Chełmno. Organizatorzy imprezy dołożyli tez starań, aby
pomimo trudnych warunków pogodowych nie zabrakło takiego punktu
programu jak ognisko, przy którym wszyscy uczestnicy mieli okazję się
ogrzać i spożyć podpieczoną przez siebie kiełbaskę. To pełne wrażeń
niedzielne popołudnie można zaliczyć do tych, które integrują lokalną
społeczność z różnych miejscowości i w różnym wieku.
Danuta Zdrojewska

Felieton o LGD Ziemia Gotyku
Na stronie internetowej www.dobrepraktyki.edu.pl Fundacja
„Ziemia Gotyku” LGD zaprezentowała swoje doświadczenia w
realizacji projektów unijnych. Strona powstała w ramach projektu
"Fundusze w akcji". Jej celem jest promowanie wśród mieszkańców
województwa Kujawsko-Pomorskiego pozytywnych efektów
wykorzystywania Funduszy Europejskich i zachęcenie przedstawicieli
organizacji pozarządowych do korzystania z Funduszy Europejskich.

Wieści z biblioteki…..
Podsumowanie konkursu plastycznego organizowanego przez Bibliotekę
Samorządową w Zelgnie pt. Bukiety na cztery pory roku, odbędzie się 10
grudnia w Bibliotece w Zelgnie.

Dla kogo Małe projekty
Zasady i warunki uzyskania dotacji w ramach „Małych projektów”
omówione zostały podczas zorganizowanego szkolenia jakie miało miejsce
w UG Chełmża. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali partnerzy Forum
Ziemi Gotyku z gminy. Omówione zostały również zasady wypełniania
wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” dla małych projektów.

Powyższe zagadnienia omówiła Wiceprezes Fundacji ZG Mariola
Epa- Pikuła.
K.Orłowska

Sport szkolny i gminny
Dzień Niepodległości na sportowo
W rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości na boisku
Orlik 2012 w Grzywnie odbyły się 2 turnieje w piłkę nożną.
W godzinach dopołudniowych rozegrany został turniej piłkarski
drużyn seniorskich. W zawodach wzięło udział 5 zespołów. Po 5- godzinnej
rywalizacji systemem „każdy z każdym” zwyciężył team Sokół Chełmża, II
miejsce zajęli piłkarze z Głuchowa, III miejsce- Senior Grzywna, IV- Sokół
Grzywna, V- Zagłoba Chełmża. Trzy pierwsze zespoły otrzymały puchary
ufundowane przez drużynę Senior Grzywna, wręczane przez kapitana tego
zespołu pana Krzysztofa Grabowskiego.
Skład zwycięskiej drużyny Sokół Chełmża:
1. Rafał Dittmann
2. Paweł Lipiński
3. Mariusz Rybacki
4. Marcin Wojciechowski
5. Adam Mulewski
6. Mirosław Dejewski
7. Sebastian Dejewski
8. Piotr Strzygielski.
Od godz. 15 swoje zmagania zaczęli młodzi piłkarze z
gimnazjów i szkół podstawowych naszej gminy. Po zaciętej walce
zwyciężyła drużyna FC Rowery z Browiny, II miejsce zajął zespół Torpedy
Grzywna, III- FC Orlik 2012 Grzywna, IV- Wiatraki Głuchowo, V- BrowinoGrzywna. Puchar dla najlepszej drużyny ufundował organizator turnieju
Zenon Sadowski.
Skład zwycięskiej drużyny z Browiny:
1. Cezary Zalech
2. Łukasz Trzpil
3. Michał Łuczak
4. Łukasz Sadowski
5. Szymon Trzpil
6. Przemysław Trzpil
7. Mateusz Rutkowski
Zmagania sportowe w ten szczególny dzień, na pięknym
obiekcie Orlik 2012, są dodatkową okazją do radości i dumy, że żyjemy w
wolnym, niepodległym i kwitnącym kraju.

Obiekt sportowy w Grzywnie czynny jest w
następujące dni:
poniedziałek – piątek
w godz. 16.00 – 20.00
sobota – niedziela
w godz. 15.00 – 20.00
Funkcję animatora sportu na obiekcie
pełni p. Zenon Sadowski.
Tel. kont. 056 675 78 43, kom. 603983309
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Serwis informacyjny
Ostatni dzwonek w szkole zdrowia
W Zelgnie odbyła się konferencja podsumowująca
projekt „Wiejska szkoła zdrowia” realizowany przez
ponad pół roku przez Stowarzyszenie Homo homini w
partnerstwie z Fundacją Ziemia Gotyku Lokalna Grupa
Działania. Podczas spotkania 131 uczestnikom projektu
wręczone zostały zaświadczenia o uczestnictwie w
warsztatach prowadzonych przez “Wiejską szkołę zdrowia”. Głównym
założeniem projektu była edukacja prozdrowotna poprzez zorganizowane
warsztaty dietetyczne.

Słuchacze wspomnianej szkoły uczyli się jak poprzez zdrowe
odżywianie można
wspomagać leczenie chorób powszechnie dzisiaj
spotykanych w rodzinach takich jak cukrzyca, nadciśnienie, choroby układu
krążenia, otyłość i nadwaga, choroby nowotworowe i alergie. Następnie
uczestnicy nabywali praktyczne umiejętności przygotowywania określonych
potraw podczas warsztatów dietetyczno żywieniowych. Zajęcia prowadzone
były w sześciu grupach warsztatowych, które odbyły się w miejscowościach :
dwukrotnie w Nawrze, Kuczwałach, Głuchowie, Brąchnówku i w Zelgnie.
Każda z grup zaliczyła w wymiarze 20 godzin zajęcia we wspomnianej szkole.
Zajęcia prowadziły instruktor kulinarny i dietetyk, zatrudnione na potrzeby
projektu.
Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony głównie kobiet, które
chętnie wzięły w nim udział. Dzięki projektowi uczestniczący w nim
mieszkańcy obszaru Ziemi Gotyku na pewno zwiększyli
praktyczne
umiejętności stosowania diet, zdobyli wiedzę jak odpowiednią dietą
wspomagać leczenie cukrzycy, nadciśnienia, choroby wieńcowej, chorób
nowotworowych, otyłości i nadwagi oraz alergii, a przede wszystkim zwrócono
uwagę uczestników na to, jak ważna jest edukacja prozdrowotna. Uczestnicy
projektu bardzo pozytywnie ocenili i podsumowali projekt, przede wszystkim
interesującą jego tematykę, przygotowane potrawy, fachowość prowadzących
warsztaty. “Wiejska szkoła zdrowia” poza aspektem edukacyjnym pozwoliła
również na nawiązanie
nowych znajomości i kontaktów pomiędzy
mieszkańcami czterech gmin partnerskich zaproszonych do projektu.
Uczestnicy liczą, że nie poprzestaną na edukacji prozdrowotnej w “Wiejskiej
szkole zdrowia”. Oczekują na kolejne propozycje realizatorów i deklarują chęć
udziału w kolejnych ciekawych pomysłach.
Projekt mógł zostać zrealizowany dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
K.Orłowska

Zapraszamy na
Festiwal Produktu Lokalnego
Ziemi Gotyku
Mieszkańcy Ziemi Gotyku będą mięli okazję spotkać
się 12 grudnia w Oberży „Kuźnia” w Łysomicach w
przedświątecznej atmosferze, przy dźwiękach kolęd i
pastorałek oraz w zapachach regionalnych potraw,
aby poznać tradycyjne produkty kulinarne oraz prace
rękodzielników z terenu LGD „Ziemia Gotyku”.
Koła Gospodyń Wiejskich, pszczelarze, rzeźbiarze, malarze, wszyscy, którzy
chcieliby zaprezentować polskie tradycje kulinarne i rękodzielnicze mogą
podczas spotkania zaprezentować swoje produkty.
W celu wzięcia udziału w prezentacji stoiska z produktami należy
złożyć kartę zgłoszenia na organizację stoiska na Festiwalu Produktu
Lokalnego "Ziemi Gotyku". Na stoiskach będzie można degustować produkty,
a także zakupić produkty do domu. A dzieła rękodzielników mogą stanowić
doskonały pomysł na bożonarodzeniowy prezent.
Festiwal będzie miał charakter ludowy i regionalny. Podczas festiwalu będzie
kilka konkursów m.in. konkurs plastyczny dla dzieci pt. Święta Bożego
Narodzenia (każde dziecko dostanie drobny gadżet), konkurs wiedzy o
tradycjach bożonarodzeniowych dla dorosłych (gadżety), stoiska będą
oceniane przez zwiedzających w formie plebiscytu. Na Festiwalu zostanie
rozstrzygnięty Konkurs na Znak Promocyjny "Ziemi Gotyku". Regulamin
konkursu znajduje się na www.ziemiagotyku.com, a nabór wniosku potrwa
do końca listopada.
W sprawie organizacji stoiska podczas festiwalu należy kontaktować się z
Biurem Fundacji Ziemia Gotyku pod nr tel. 607 745 091.
K.O.

ELEWARR Sp. z o.o.
00 -193 Warszawa, ul. Stawki 2
Oddział Spółki
w Nowych Proboszczewicach
09 - 412 Proboszczewice ul. Bielska 2a
0 24 261-24-01; fax 0 24 367-52-62
proboszczewice@elewarr.com.pl

S Z A N O W N Y R O L N I K U !!!

Jako przedstawiciel Firmy „ELEWARR” z siedzibą w
Wąbrzeźnie informuje, że można zawrzeć z naszą Firmą umowę
kontraktacyjną na wyprodukowanie nasion rzepaku ze zbiorów 2010
roku .
Ponadto można złożyć zamówienie na nasiona odmian rzepaku pod
zasiew na lata 2010/11, które to nasiona zostaną dostarczone na
miejsce wskazane przez zamawiającego.
Termin płatności za dostarczone nasiona pod zasiew 40 dni.
Termin dostawy zamówionych nasion od 15 lipca do 25 sierpnia
2010roku.
Z poważaniem A. Kłopotek
Tel. 691958057

Wykaz sponsorów sztandaru SP w Kończewicach
1.Samorząd Gminy Chełmża
2.Rodzina Poeplau
3.Sołectwo Bielczyny
4.Sołectwo Głuchowo
5.Sołectwo Nawra
6.Sołectwo Windak
7.Sołectwo Kończewice
8.Bank Spółdzielczy w Brodnicy oddział w Chełmży
9.Zakład Hand.Bud.”Aga”p. Krzysztof Wilczyński
10.Transbruk Barczyńscy
11.Hodowla Roślin Strzelce
12.Spółdzielcze Zrzeszenie Marketingów Rolników Indywidualnych „
Hodrol”
13.Stacja Paliw Browina p. Tomasz Augustyniak
14.P.P.H.U „ Euro-kork”p. Wiesław Kalinowski
15.Drozach” Kazimierz Zacharewicz
16.Grażyna Henryk Brzana
17.Ewa Jacek Czarneccy
18.Izabela Kazimierz Bober
19.Emilia Tomasz Magda Kalinowscy

19.Emilia Tomasz Magda Kalinowscy
20.Maria Trzeciak
21.Ludmiła Roman Maron
22.Anna Krużewska
23.Zakładowa Ochotnicza Straż Poż arna w Koń czewicach
24.Jolanta Janusz Targosz
25.Sławomir i Dorota Kurdynowscy
26.Pracownicy Urzędu Pracy w Chełmży
27.Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kończewicach
28.Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Kończewicach
29.Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Koń czewicach
30.Pracownicy administracji i obsługi Szkoły Podstawowej w
Kończewicach
31.Uczniowie kl.I
32.Uczniowie kl.II A
33.Uczniowie kl.III A
34.Uczniowie kl. IV
35.Uczniowie kl. V
36.Uczniowie kl.VI A
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Informacje z Centrum Inicjatyw Kultularnych

Animator kultury z dyplomem
Impreza promocyjna „Animator kultury dla twojej wsi ”podsumowała
i zakończyła ponad półroczną działalność Wiejskiej Szkoły Animacji Kultury
prowadzonej przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża w
Brąchnówku. Z zaproszenia do udziału w szkole skorzystała grupa 20 osób,
w tym młodzież szkół ponadgminazjalnych,
studenci, członkowie
organizacji lokalnych, nauczyciele, bibliotekarze. Wspomniana impreza

„- Myślę, że udało się osiągnąć zamierzone cele projektu, a dowodem
tego była wspomniana impreza promocyjna podsumowująca projekt.
Dużą rolę odegrał tutaj Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu,
który służył nam przez cały czas fachowym wsparciem merytorycznym, a
to duży plus dla całego przedsięwzięcia” - kontynuuje Justyna Bł aszczyk.
Na zakończenie Szkoły Animacji Kultury każdy ze sł uchaczy otrzymał
specjalne
zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione przez
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu i Centrum Inicjatyw
Kulturalnych Gminy Chełmża. Wiejska szkoł a animacji kultury bardzo
pozytywnie oceniona została przez samych jej uczestników, którzy
jednogłośnie uznali, że to doskonały pomysł na integrację środowiska,
zachęta do działania, a sam animator jak określili, to czł owiek aktywny,
odpowiadający na potrzeby środowiska, dobry organizator, otwarty
człowiek , potrafiący zintegrować społeczność wiejską.
Wiejska Szkoła Animacji Kultury to projekt, który współ finansowany
był
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Gadżety promocyjne na przeprowadzone konkursy dla
uczestników imprezy ufundowała FIRMA FRANK pana Franciszka
Krutelewicza z Chełmży, za co organizatorzy imprezy bardzo dzię kują .
K.Orłowska

„Wystawa wędruje ….”

Wędrująca wystawa jest dalszą realizacją projektu „Pracownia
rękodzieła ludowego i artystycznego MALWA” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Działanie 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

była wielką rewią i barwnym pokazem zdobytych przez słuchaczy szkoły
umiejętności artystycznych w tym krótkim czasie i sprawdzianem dla
zdobytej przez nich wiedzy w zakresie aktywizowania kulturalnego
mieszkańców wsi.
Słuchacze szkoły zdobywali fachową wiedzę i nabywali umiejętności
w zakresie organizacji imprez lokalnych, dekoracji świetlic wiejskich,
organizacji spotkań edukacyjno- kulturalnych w swoich wsiach. Zajęcia w
szkole dotyczyły konkretnych dziedzin jak komunikacja, pedagogika,
zajęcia plastyczne/artystyczne , teatralne, grafika komputerowa, kurs
pierwszej pomocy oraz BHP.”- Uczestnicy zajęć w szkole próbowali
znaleźć odpowiedzi na podstawowe zagadnienia : jak za pomocą kultury
zmieniać życie społeczne, dzięki czemu animatorom kultury udaje się
ożywić społeczność, w której żyją, jakie metody działań wybrać, skąd
czerpać pomysły i inspiracje i kiedy takie działania przynoszą efekty” – Wystawa promuje zebrane prace uczestników warsztatów: obrazy, rzeźby,
mówi koordynator projektu i dyrektor placówki kulturalnej prowadzącej gliniane garnki, haft oraz prace rękodzielnicze np. kwiaty z bibuły. Podczas
wystawy prezentowany jest również film opowiadający o MALWIE pn.
szkołę Justyna Błaszczyk.
Spotkanie z rękodziełem. Wraz z wystawą wędruje „Księga zwiedzających”
do której wpisują się uczestnicy wystaw. Do tej pory MALWA odwiedziła:
Zelgno (tutaj rozpoczęto wędrówkę festynem folklorystycznym pn. W cieniu
Malwy i tradycji), Brąchnówko, Kończewice, Nawrę, Grzywnę, Papowo
Biskupie, Grzegorz, Pluskowęsy, Sławkowo. Dalej wyruszy do Łysomic
(24.11-27.11.), Łubianki (30.11-03.12), Skąpe (07.12-09.12), Głuchowo
(10.12-11.12). Wystawa w Głuchowie, zamknie etap projektu „Wędrującej
wystawy” na terenie gminy oraz będzie uroczystym zakończeniem projektu.
Justyna Błaszczyk

Kończewice

Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża
zaprasza do udziału w cyklu świątecznych spotkań
warsztatowych z zakresu sztuki rękodzielniczejdekoracje świąteczne: dekoracja choinkowe,
dekoracje stołu wigilijnego, stroiki świąteczne oraz
tradycyjne ozdoby choinkowe z juty.
Zajęcia poprowadzi instruktor rękodzieła ludowego
„Pracowni rękodzieła ludowego i artystycznego
MALWA” pani Małgorzata Górecka. Zgłoszenia do
udziału w warsztatach oraz ustalenie terminu oraz
miejsca pod nr tel. 56 637 71 29.
Serdecznie zapraszamy!
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