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Na zdjęciu uczniowie SP Kończewice

Samorządowy serwis informacyjny
Z posiedzeń Rady Gminy Chełmża
Konferencja uwieńczająca projekt
„ Zacznij od nowa - aktywne działanie”
W listopadzie br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
zorganizował konferencję podsumowującą projekt systemowy „ Zacznij
od nowa - aktywne działanie” realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W konferencji wzięli udział uczestnicy
projektu, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
przedstawiciele firmy szkolącej „Info-biz” z Grudziądza oraz zastępca wójta
Kazimierz Bober. Podczas konferencji Kierownik GOPS - Anna Bykowska
zaprezentowała informacje na temat głównych założeń projektu, działań
podjętych w toku realizacji projektu oraz rezultatów i korzyści jakie przyniósł
projekt.
Po prezentacji multimedialnej głos zabrali Pani Mariola Wiśniewska dyrektor
„ Info - biz” z Grudziądza oraz zastępca wójta Kazimierz Bober, którzy zgodnie
podkreślili wartość jaką przyniosła realizacja naszego przedsięwzięcia. Po
części oficjalnej zaprosiliśmy wszystkich zebranych na poczęstunek.
Projekt GOPS realizowany był w okresie od 1 stycznia 2009 r. do
31 grudnia 2009 r. W projekcie wzięło udział 12 osób w tym 10 pań i 2 panów,
klientów GOPS w Chełmży. Celem głównym projektu było zaktywizowanie
społeczno zawodowe klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Chełmży zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz poprawa
funkcjonowania Ośrodka. Cel projektu został osiągnięty poprzez podniesienie
kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych oraz podniesienie
kompetencji życiowych i umiejętności interpersonalnych u klientów GOPS. W
toku realizacji projektu 10 pań z naszej gminy odbyło następujące zajęcia
trening kompetencji społecznych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
warsztaty wizażu, jak również konsultacje z doradcą zawodowym. Po
ukończeniu szkoleń pierwsza grupa 5 pań odbyła szkolenie na bukieciarkiflorystyki, natomiast druga grupa 5 pań na opiekunki dziecięce. Z kolei 2
panów uczestniczących w projekcie ukończyło szkolenia spawacza.
Mamy nadzieję, że nasz projekt wprowadzi korzystne zmiany w
życie uczestników projektu i sprawi, iż uwierzą w siebie i swoje możliwości
oraz podejmą działania, aby zaistnieć na rynku pracy, a tym samym poprawić
swoją sytuację życiową.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucja pośredniczącą w
realizacji projektu pierwszego stopnia jest Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko - Pomorskiego, natomiast instytucja
pośredniczącą drugiego stopnia jest Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Toruniu.
Joanna Murawska

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia
towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok. Życzymy,
aby był to Rok szczęśliwy w osobiste sukcesy, spełnione
marzenia i dążenia. Wszystkiego najlepszego na ten
świąteczny czas czytelnikom bibliotek gminnych oraz
mieszkańcom Gminy Chełmża
życzą Pracownicy Biblioteki Samorządowej w
Zelgnie z filiami w Grzywnie, Głuchowie, Skąpem.

AKCJA ZIMOWA
Zawiadomienia w sprawie złych warunków na drogach spowodowanych
przez niekorzystną aurę zimową proszę kierować do Łukasza Kowalskiego
pracownika Urzędu Gminy Chełmża telefonicznie pod nr 724 806 - 840 lub
055 675 60 76 oraz osobiście od poniedziałku do piątku do godziny 1500 w
pokoju nr 13 w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87 140 Chełmża.

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i
sukcesów w nadchodzącym roku wraz z podziękowaniami
za dotychczasową współpracę składa
Zarząd Stowarzyszenia Homo homini
Radosnych i spokojnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz wszystkiego najlepszego w
Nowym Roku Mieszkańcom Głuchowa życzy

W dniu 30 listopada br. odbyła się XLVII Sesja Rady Gminy Chełmża, w
której udział wzięli pracownicy Urzędu Gminy, Radni, Sołtysi oraz mieszkańcy
Gminy.
Podczas posiedzenia podjęto uchwały w sprawie:
- nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu we wsi Zelgno,
- ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strużal,
gmina Chełmża.
- przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków,
- Programu współpracy w 2010 r. Gminy Chełmża z organizacjami
pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi
działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
- uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.”,
- zatwierdzenia zmiany planu odnowy miejscowości Zelgno,
- zmiany budżetu Gminy Chełmża na 2009 r,
- wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Chełmża projektu
p.n. „Kompetentna kadra, profesjonalny urząd atutem powiatu toruńskiego”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Posiedzenie zakończono sprawozdaniem Wójta, z działań podjętych
w okresie między Sesjami.
B. Kozłowska

Wszystkim Klientom, Partnerom oraz Sympatykom naszej firmy
składamy życzenia spokoju i radosnych Świat Bożego Narodzenia
Oraz pomyślności i sukcesów w Nowym 2010 Roku
- Właściciele i Pracownicy Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów
„DIAGNOTEST” w Zelgnie
Aby Święta Bożego Narodzenia
były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok - Dobrym Czasem,

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

HARMONOGRAM
Zebrań Sprawozdawczych
w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych
w Gminie Chełmża w roku 2010
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jednostka OSP
OSP ZELGNO
OSP KUCZWAŁY
OSP SZEROKOPAS
OSP KOŃCZEWICE
OSP ŚWIĘTOSŁAW
OSP ZAJĄCZKOWO
OSP SKĄPE
OSP GRZEGORZ

Termin zebrania
20.01.10 r. godz.. 18,00
22.01.10 r. godz. 19,00
29.01.10 r. godz. 18,00
05.02.10 r. godz. 19,00
12.02.10 r. godz. 18,00
10.02.10 r. godz. 19,00
19.02.10 r. godz. 19,00
26.02.010r. godz. 18,00
Komendant
Gminny ZOSP RP
Wiesław Bachan

Niech ta Wigilijna Noc i Święta Bożego Narodzenia będą
chwilą
wytchnienia po pracowitym roku, niech będą okazją do
bardziej optymistycznego planowania bliższej i dalszej przyszłości.
Na Nowy Rok życzymy nam wszystkim spokoju o jutro w każdej rodzinie,
przyjaciół na trudniejsze chwile, umiejętności zespołowego działania na
rzecz lokalnych społeczności, by tworzyć przyszłość barwniejszą i
bardziej bezpieczną.
Życzymy zdrowia, szczęścia osobistego i pomyślności w
realizacji wszystkich noworocznych planów.
Komendant Gminny
Ochotniczych Straży Pożarnych
WIESŁAW BACHAN

Prezes
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
FRANCISZEK PIRÓG

Radna Maria Kucharzewska
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Samorządowy serwis informacyjny
Niewypały w Dźwierznie

INFORMACJA

W środę 2.12.2009 roku w naszej gminie, w miejscowości Dźwierzno, na
terenie pola ornego w pobliżu budowy autostrady, znaleziono 29 niewypałów z
czasów II wojny światowej, w tym 21 pocisków artyleryjskich (18
przeciwpancernych, 3 odłamkowe) i 8 różnych. Do przyjazdu minerskiego
patrolu oczyszczania pod dowództwem chor. Radosława Balmowskiego z
jednostki JW 1523 Inowrocław, teren zabezpieczał Strażnik Gminny. Akcja
usunięcia niewypałów została sprawnie i profesjonalnie przeprowadzona za
co dziękujemy Panu chorążemu.

W dniach 17-18 listopada 2009 r. w Falentach k. Warszawy
odbyło się I Ogólnopolskie Spotkanie potencjalnych Lokalnych Grup
Rybackich.
Organizatorami spotkania byli Europejska Sieć Obszarów Rybackich FARNET
oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy wsparciu Komisji
Europejskiej. Spotkanie miało na celu lepsze przygotowanie się LGR do
wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa oraz
do korzystania ze środków osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013) w Polsce.
Uczestnicy spotkania mieli okazja do zapoznania się z dobrymi przykładami
funkcjonowania LGR w Polsce i innych krajach UE.
Tworzące się stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Rybak”
reprezentowane było przez Pana Wójta Jacka Czarneckiego oraz Pana
Patryka Zabłockiego.
Referat RGN

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW
NA TERENIE GMINY CHEŁMŻA

W przypadku zauważenia przedmiotu przypominającego pocisk
prosimy o natychmiastowe powiadomienie Straży Gminnej pod numerem:
609-807-315 lub policji.
Straż Gminna
Grzegorz Stramek

Ośrodek Zdrowia w Zelgnie
podsumowuje mijający rok
Już po raz ostatni w tym roku 23 listopada członkowie Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie
spotkali się z Kierownikiem tejże jednostki. U schyłku każdego roku na
posiedzeniu Kierownik Ośrodka podsumowuje całoroczną działalność
placówki służby zdrowia. Informuje Radę Społeczną o tym co wydarzyło się w
mijającym roku zarówno w obszarze działalności statutowej tj. świadczenia
usług medycznych, o przeprowadzonych akcjach zdrowotnych oraz o
sprawach organizacyjnych jednostki. Szczególną uwagę zwrócono na
sytuację finansową. Na podstawie przygotowanego sprawozdania
obejmującego okres od stycznia do końca września 2009r. dowiedzieliśmy
się, że Ośrodek przede wszystkim pozyskuje dochody z umów zawartych z
Narodowym Funduszem Zdrowia, z dopłat pacjentów za ponad standardowe
badania oraz z dotacji udzielanej przez Samorząd Gminy. Podsumowanie za
miniony okres dochodów i wydatków zamyka się dodatnim wynikiem
finansowym. Dodatkowo księgowa placówki uspokoiła członków Rady, że po
zamknięciu całego roku sytuacja ta nie powinna się zasadniczo zmienić.
Istotnym przedsięwzięciem zrealizowanym w tym roku był remont
przeprowadzony w budynku. Na pewno w jego trakcie pacjenci spotkali się
niedogodnościami, jednakże już po zakończeniu prac remontowych estetyka
pomieszczeń, warunki pracy pracowników jak i obsługa pacjentów znacznie
się polepszyła.
Posiedzenie to obejmowało także plany związane z działalnością
Ośrodka na nadchodzący rok. Tu przedstawiony został wstępny plan
finansowy na 2010 rok. O rzeczywistych dochodach i kosztach będzie można
mówić po podpisaniu umów z NFZ.
Z całkowitym rozliczeniem finansowym za 2009 r. oraz z
faktycznym planem finansowym na 2010 r. członkowie Rady będą mogli
zapoznać się na kolejnym posiedzeniu w I kwartale następnego roku.
Na koniec spotkania Przewodniczący Rady Jacek Czarnecki złożył
wszystkim świąteczne życzenia.
Anna Feeser-Bering

Stawki za wywóz nieczystości stałych na 2010 rok

Selektywna zbiórka odpadów na terenie naszej gminy
prowadzona jest od 1996 roku. Urząd Gminy w sposób sukcesywny
wprowadził do gospodarstw domowych pojemniki 110-litrowe. Zostały
również wprowadzone pojemniki na tworzywa sztuczne (PET), SZKŁO I
PAPIER o pojemności 1100litrów. § 3 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Utrzymania
Czystości i Porządku na terenie Gminy Chełmża uchwalonego Uchwałą
Nr LH/413/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 6 czerwca 2006r
W pierwszej kolejności w pojemniki te wyposażone zostały szkoły, a następnie
centralne punkty we wsiach na terenie całej gminy.
Z dniem 1 stycznia 2009r. na terenie Gminy wprowadzony został program
selektywnej zbiórki odpadów u źródła ( tj. w gospodarstwach domowych)
oparty na systemie workowym (PET, SZKŁO) Ponadto przypomina się
mieszkańcom Gminy, że niezbędne jest posiadanie podpisanej umowy na
wywóz nieczystości stałych z firmą, która posiada wymagane koncesje i
zezwolenia.
SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW U ŹRÓDŁA (w gospodarstwach
domowych) OPARTY NA SYSTEMIE WORKOWYM(PET,SZKŁO)
OBOWIĄZUJĄCA W 2010ROKU.
Z dniem 1 stycznia 2010 roku każde gospodarstwo na terenie Gminy zostanie
wyposażone sukcesywnie przy odbiorze nieczystości stałych w 8 worków na
odpady (szkło-4szt, PET-4szt.) przez Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp.z.o.o, z którą to Urząd Gminy posiada podpisaną stosownie umowę.
Odbiór odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki będzie odbywał się w
miesiącach: kwiecień, czerwiec, sierpień, listopad
zgodnie z określonym dla poszczególnych miejscowości harmonogramem
odbioru odpadów stałych.
Jeżeli w workach do segregacji będą znajdowały się inne odpady niż (szkło,
pet, tworzywa sztuczne po chemii) przewidziane do wywozu worki nie
zostaną odebrane.

UWAGA ROLNICY
Urząd Gminy w Chełmży informuje, że usługi w zakresie odbioru, transportu i
utylizacji padłych zwierząt w roku 2010 prowadzić będzie na terenie gm.
Chełmża „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE HETMAN”
Sp. z o.o. Spalarnia Odpadów Zwierząt 87-400 Golub-Dobrzyń tel.
Kontaktowe (056)6832562 fax. (056)6822231, tel. Kom. 0515204663.
OLSZÓWKA
Referat RGN

Zwrot części podatku akcyzowego
Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.10.2009r. Nr
WFB.I.3011-64/09 zmniejszono plan dotacji przeznaczonej na zwrot części
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej. W związku z tym wypłata w/w zwrotu
będzie następowała według kolejności złożonych i zatwierdzonych wniosków.
Kolejne płatności będą realizowane w terminie późniejszym.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży informuje, że z
dniem 01 stycznia 2010r. na terenie gminy Chełmża podnosi stawki za
wywóz nieczystości stałych. Podwyższenie opłat spowodowane jest
wzrostem stawki za składowanie odpadów od 01 stycznia 2010r. oraz
podwyższenie kosztów wysypiska. Koszt wywozu 1m3- 122,55 zł (brutto)
Koszt wywozu 1 szt. pojemnika:
Poj. 601- 7,36 zł/szt.
Poj. 1101- 13,48 zł/szt.
Poj. 1201- 14,71 zł/szt.
Poj .2401- 29,42 zł/szt.
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Inwestycje i remonty

Sprawy obywatelskie

Odnowa wsi w w Grzywnie

UZALEŻNIENIE - CO TO ZA SIŁA?

W listopadzie Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Grzywnie rozpoczęła remont dachu kościoła,
remont parkingu i chodnika zlokalizowanego naprzeciwko kościoła oraz
budowę nowych chodników na terenie rekreacyjnym przy kompleksie
boisk „ Moje boisko ORLIK 2012 ”.

Grudzień jest miesiącem radości. Zaczynając od Mikołaja poprzez
Święta Bożego Narodzenia kończymy ten rok Sylwestrem. W wielu domach i
rodzinach ludzie już myślą w tej chwili o tym - co włożyć dzieciom w buty,
jakiej wielkości choinkę kupią, ile dań będzie na Wigilijnym stole i czy cała
rodzina zbierze się przy tym stole.
Ale nie wszędzie tak jest. W wielu rodzinach w Polsce, a może i na całym
świecie, wiele kobiet, a może i mężczyzn boryka się z problemem „Czy te
Święta przebiegną spokojnie”?
Dzieci myślą o tym, czy przyjdzie do nich Mikołaj? Kobiety, czy starczy im
pieniędzy na wyprawienie Świąt? Są też tacy mężczyźni i kobiety, którzy
myślą o tym „Jak zdobyć pieniądze, aby zakupić tyle alkoholu żeby starczyło
na Święta”, ponieważ w Święta sklepy są pozamykane. Co jest takiego w tym
napoju, że potrafi zburzyć spokój magicznych Świąt Bożego Narodzenia?
GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W CHEŁMŻY
ŻYCZY
WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM GMINY CHEŁMŻA
CIEPŁYCH RODZINNYCH
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Zadanie jest współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 313,322,323
„Odnowa i rozwój wsi” oraz ze środków budżetowych Gminy Chełmża.
Prace realizuje wyłonione w przetargu nieograniczonym Konsorcjum
Budowlane CKA którego liderem jest firma „CONFICIENS” Katarzyna
Krużewska z Torunia.
Obecnie zakończono remont parkingu i chodnika przed kościołem i
trwają prace przy dachu i chodnikach obok „ORLIKA”. Termin
zakończenia prac zgodnie z umową 03 luty 2010 jednak wykonawca
deklaruje, że przy obecnym postępie robót inwestycja zostanie
zakończona do końca 2009 roku.

Boisko wielofunkcyjne w Dźwierznie
Na ukończeniu jest budowa boiska wielofunkcyjnego w Dźwierznie. Obiekt
realizuje firma „Hydro_Eko” z Chojnic która w październiku zakończyła
budowę kompleksu boisk „ Moje boisko Orlik 2012 ”.
Krystian Małek

Chodnik w Sławkowie
Rozpoczęto budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 499
Ostaszewo -Sławkowo w miejscowości Sławkowo.
Chodnik na odcinku o długości ok 130 mb oraz 1,5 mb szerokości
zostanie wykonany z kostki betonowej typu POLBRUK w kolorze szarym
o grubości 6 cm.
Roboty wykonywane są przez firmę Jan Jałocha Firma Budowlano
Brukarska JANBRUK, z siedzibą w Grzywnie 146, 87-140 Chełmża za
kwotę 14.625,00 zł brutto.
Materiały brukarskie w postaci (krawężników oraz kostki betonowej) do
wykonania zadania zabezpiecza Gmina Chełmża.
Planowany termin zakończenia 15 grudnia 2009 r.

Alkoholizm (zespół uzależnienia od alkoholu, choroba alkoholowa,
uzależnienie od alkoholu, nałóg alkoholowy) to ciężka, śmiertelna,
przewlekła i postępująca choroba polegająca na fizycznym i psychicznym
uzależnieniu od alkoholu. Alkoholizm to choroba, która dotyka nie tylko pijącą
osobę, ale całą rodzinę uwikłaną w codzienną frustrację, tłumienie emocji,
rozczarowania, kłamstwa, stresy, lęki, obawy i dramaty. Jednak można ją z
całą pewnością zatrzymać w każdej fazie. Alkoholizm to choroba, którą
trzeba leczyć!
Na świecie co trzy minuty rodzi się nowy człowiek. Rodzice wiążą z
nim olbrzymie nadzieje. I jak myślicie, jest to zły człowiek? Na pewno nie.
Nawet w momencie, kiedy ten człowiek zacznie nadużywać alkoholu lub
narkotyków, on nadal pozostaje dobrym człowiekiem, tylko jego zachowania
wynikające z picia i brania są złe. Tych zachowań i nawyków można się
pozbyć. Wystarczy tylko bardzo chcieć, pomyśleć o ciepłych rodzinnych
Świętach, o dzieciach i o tym co do tej pory straciliśmy.
GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO- INFORMACYJNY
JEST CZYNNY W CHEŁMŻY PRZY UL. WODNEJ 2 POKÓJ 2
W ŚRODY I CZWARTKI OD GODZINY 14.30 DO 17.30.
A. Dębczyński

Zdrowych, Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w Nowym Roku
życzy
Kierownik i Pracownicy
Gospodarstwa Pomocniczego
przy Urzędzie Gminy Chełmża
Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła
rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i
pomyślność. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku życzenia zdrowia, wielu dobrych dni i wszelkiej
pomyślności Czytelnikom KURENDY
Składa
Redakcja

Kowalski Łukasz

Chodnik Kończewice - Ogrodniki
Rozpoczęto budowę chodnika przy drodze gminnej nr 100582 C
w miejscowości Kończewice – Ogrodniki.
Chodnik na odcinku o długości ok 200 mb oraz szerokości 1,5 mb
zostanie wykonany z kostki betonowej typu POLBRUK w kolorze
szarym o grubości 6 cm. Roboty wykonywane są przez firmę
Przedsiębiorstwo Robót Ekologicznych BIOTOR z siedzibą w
Kończewicach 64, 87 – 140 Chełmża za kwotę 21.960,00 zł brutto.
Materiały brukarskie w postaci (krawężników, obrzeży oraz kostki
betonowej) do wykonania zadania zabezpiecza Gmina Chełmża.
Planowany termin zakończenia 21 grudnia 2009 r.

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.
Kowalski Łukasz Termin dostawy zamówionych nasion od 15 lipca do 25 sierpnia 2010 roku.

Z poważaniem A. Kłopotek
Tel. 691958057
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Informacje z oświaty

Sprawy obywatelskie

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2009/2010
Gminna Komisja Stypendialna w składzie: Stanisława Stasieczek,
Stanisław Żak, Maria Piątkowska, Anna Bykowska i Anna Kielak
rozpatrzyła wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny
2009/2010. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendium przysługuje
uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i
kolegiów pracowników służb społecznych
do czasu ukończenia
kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. O pomoc mogą
ubiegać się uczniowie z rodzin, gdzie dochód netto na członka rodziny nie
przekracza 351 zł. Stypendium przeznaczone jest na dofinansowanie
zakupu przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, podręczników oraz
dodatkowych zajęć i wyjazdów edukacyjnych.
W bieżącym roku szkolnym wpłynęło łącznie 212 wniosków, z których 202
spełniało warunki wymagane dla pozytywnego rozpatrzenia.
Rozdysponowana została kwota dotacji przekazanej na ten cel przez
Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 56.333,04 zł. Środki te
pozwoliły na przyznanie stypendium na okres IX-XI/2009 r. w wysokości od
90 do 123 zł miesięcznie na jedno dziecko. Realizacja wypłat na podstawie
przedłożonych rachunków i faktur nastąpi do dnia 15 grudnia 2009r. Po
otrzymaniu dotacji na rok 2010 przyznana zostanie pomoc na kolejne
miesiące bieżącego roku szkolnego.

Malwa

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r.
„Wyprawka szkolna” w miesiącu listopadzie dokonano wypłaty
dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas I-III
szkoły podstawowej oraz uczniów I klasy gimnazjum. Dofinansowanie
przeznaczone jest dla uczniów z rodzin najuboższych. Wypłacane jest ono
do wysokości poniesionych wydatków udokumentowanych rachunkami,
przy czym nie może przekroczyć kwoty:
1)
150 zł dla ucznia klasy I i II szkoły podstawowej,
2)
170 zł dla ucznia klasy III szkoły podstawowej,
3)
280 zł dla ucznia klasy I gimnazjum.
Z tej formy wsparcia skorzystało 85 uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów Gminy Chełmża na łączną wartość 14.757,66 zł. Zadanie
sfinansowano w całości z przyznanej dotacji.
Radosna szkoła
Trwa realizacja rządowego programu „Radosna szkoła kraina sprawności
i zdrowia”, w ramach którego tworzone są miejsca zabaw w budynkach
szkół podstawowych. Program
zakłada wspieranie organów
prowadzących szkoły w tworzeniu odpowiednich warunków do aktywności
ruchowej dla najmłodszych uczniów w kontekście obniżenia wieku
rozpoczynania obowiązku szkolnego. Maksymalna wysokość
przewidzianego programem wsparcia finansowego w przypadku tworzenia
miejsc zabaw wyposażonych w pomoce dydaktyczne wynosi:
- dla szkół liczących w klasach I-III od 1 do 69 uczniów 6.000 zł,
- dla szkół liczących w klasach I-III 70 i więcej uczniów 12.000 zł.
Środki finansowe pozyskane od Wojewody Kujawko-Pomorskiego na
sfinansowanie przedsięwzięcia w szkołach Gminy Chełmża wyniosły
łącznie 35.921 zł, z czego:
- Szkoła Podstawowa w Grzywnie - 6.000 zł
- Szkoła Podstawowa im. ks. L. Poeplau w Kończewicach - 11.936 zł
- Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Sławkowie - 6.000 zł
- Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Zelgnie 11.985 zł.
Uzyskane wsparcie oraz udział własny Gminy polegający na odpowiednim
przygotowaniu pomieszczeń pozwoli na urządzenie miejsc do zabaw i gier
ruchowych oraz służących zapewnieniu wypoczynku i relaksu dla
najmłodszych uczniów.
Współpraca międzynarodowa
W dniach 2-7 listopada br. grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w
Sławkowie przebywała w Gornej Oriahovitsi, w Bułgarii. Był to pierwszy z
serii wyjazdów organizowanych w ramach Programu Comenius, do
realizacji którego szkoła przystąpiła na podstawie umowy finansowej
zawartej pomiędzy Gminą Chełmża a Fundacją Rozwoju Systemu
Edukacji. Projekt jest jednym z czterech programów sektorowych
Programu „Uczenie się przez całe życie”, jego główne założenia to:
- partnerska współpraca europejska placówek edukacyjnych,
- uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego,
- przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli, poprzez umożliwienie im
odbycia stażu w roli asystenta.
Kraje partnerskie biorące udział w Programie to: Bułgaria, Węgry,
Polska, Słowenia, Finlandia, Turcja i Rumunia. Zamierzenie zostanie w
całości sfinansowane ze środków funduszy pomocowych w wysokości
15.000 euro, jego realizacja potrwa do lipca 2011 r.
Hanna Jesionowska

„Pracownia rękodzieła ludowego i artystycznego MALWA” projekt
współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego POKL- inicjatywa Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża został wybrany spośród niewielu z województwa kujawskopomorskiego przez TVP2 do nagrania programu „ Pejzaż z Europą w tle”program publicystyczny dotyczący ciekawych pomysłów przy wsparciu
środków z UE. Telewizja odwiedziła m.in. Szkołę Podstawową w Sławkowie
(gdzie znajdowała się w tym czasie „Wędrująca wystawa”) oraz „Pracownię
rękodzieła ludowego i artystycznego MALWA” mającą swoją siedzibę w
Bibliotece w Zelgnie. Emisja programu odbędzie się w lutym 2010 r. w TVP2,
Telewizji Polonia oraz TVP Bydgoszcz.

Justyna Błaszczyk

Życzenie świąteczne…
Przy blasku świec,
Na białym obrusie,
I łamaniu opłatkiem,
Pomyśl o maleńkim Jezusie.
Niech ta chwila przyniesie Ci radość,
Szczęście i pocieszenie,
Bo patrzy z góry dobry Bóg
i Syna zsyła nam,
Aby spełnił się wielki cud,
Tego chce nasz Ojciec, Pan.
Na te Święta Bożego narodzenia
i 2010 Nowy Rok
dla Mieszkańców Nawry i Bogusławek
oraz Przyjaciołom
najlepsze życzenia składają
Alicja i Benedykt Glaszkowie
z Nawry.

Serdeczne życzenia wielu radosnych doznań z okazji
Świąt Bożego Narodzenia,
wszystkiego co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego
Nowego Roku Mieszkańcom Liznowa, Zelgna i Witkowa
składa
Radna Stanisława Stasieczek

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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Fotoreportaż
Dziewiąta edycja stypendiów
im. Jacka Luntkowskiego
W Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Sławkowie miała
miejsce jedna z
ważniejszych corocznych dla Gminy Chełmża
uroczystości - wręczenie
Stypendiów im. Jacka Luntkowskiego.
Organizatorem uroczystości jest Wójt Gminy Chełmża. Coroczne
spotkanie z młodzieżą z Gminy Chełmża ma już swoją tradycję.
Stypendia gminne im. Jacka Luntkowskiego odebrali uczniowie, którzy
kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych , liceach i gimnazjum
akademickim.

Wpisu do pamiątkowej Księgi Stypendialnej dokonali kolejni uczniowie,
którzy odebrali stypendium po raz pierwszy. We wspomnianej księdze
zapisywane są przez młodzież “złote myśli” i ich marzenia na
przyszłość.

W gronie tegorocznych stypendystów znaleźli się: Natalia Błażejczyk
z Browiny, Zofia Bulińska z Browiny, Eliza Dec ze Skąpego, Małgorzata
Filus z Nowej Chełmży, Monika Fusiara z Dziemiony, Łukasz Koczur z
Januszewa, Dariusz Kwiatkowski z Nowej Chełmży, Ewa Latańska z
Dziemion, Joanna Maćkiewicz z Mirakowa, Marta Maćkiewicz z
Zalesia,Katarzyna Mieszczańska ze Sławkowa, Marta Saletnik z Nowej
Chełmży, Sabina Stodulska z Kończewic, Angelika Szprenglewska z
Dziemion i Katarzyna Wojas z Parowy Falęckiej, Łukasz Pikus z Zelgna,
Karol Haliński z Grzywny, Karolina Fałkowska z Pluskowęs, Magdalena
Kiliszek z Nawry, Kinga Kolasa z Drzonówka, Paweł Gołębiewski z
Grzywny, Marcin Joeck z Kończewic, Marta Sobczyńska z Drzonówka,
Ta coroczna uroczystość w gminie jest również spotkaniem i
Patrycja Curlej z Zajączkowa, Katarzyna Chylińska z Szerokopasu, wyjątkową okazją aby uhonorować i nagrodzić nauczycieli ze szkół w
Emilia Dobrowolska z Zelgna, Marta Jaroszewska z Grzywny, Katarzyna gminie nagrodami z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tegoroczne
Nawrocka z Nawry, Elżbieta Pawłowska z Bocienia.
nagrody otrzymały panie: Barbara Dunajska - Dyrektor SP w
Sławkowie, Maria Kaszyńska - Dyrektor SP w Kończewicach, Maria
Bulińska nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum w
Głuchowie i Anita Dundelska - nauczyciel religi, techniki i biblioteki w SP
w Sławkowie.

Listy gratulacyjne za wzorowe wyniki w nauce wręczone zostały uczniom
ze szkół gminnych z tytułem „Najlepszego Absolwenta” w roku szkolnym
2008/2009 otrzymali: Mikołaj Bas Absolwent Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Pluskowęsach, Jakub Cichocki absolwent Gimnazjum w
Głuchowie, Dominika wasiniak absolwentka SP w Grzywnie, Patryk
Andrzejewski absolwent SP w Kończewicach i Magdalena Polak
absolwentka SP w Zelgnie. Gratulacje dla wyróżnionych absolwentów,
stypendystów, ich rodziców oraz nagrodzonych nauczycieli przekazała
obecna na uroczystości pani Anna Kupczyk naczelnik Wydziału Oświaty i
Sportu UM w Brodnicy.

Uroczystość uświetnił wyjątkowy koncert w wykonaniu orkiestry
młodzieżowej „CAMPANELLA” z Cekcyna, która przybyła na
zaproszenie do Sławkowa. Prawie czterdziestoosobowa grupa
młodzieży
z Gminy Cekcyn miała okazję wystąpić z bogatym
programem dla młodzieży z Gminy Chełmża i gości spotkania. Występ
orkiestry przyjęty został niezwykle ciepło, a zakończony owacjami na
stojąco.
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Chcemy być razem
„Chcemy być razem”
zaprosiło swoich gości na kolejne spotkanie integracyjne
pod nazwą „Razem w tradycje”
Wszystkich gości powitano jak zwykle serdecznie, grudniowo,
przed mikołajkowo, choć w nieco odmiennej scenerii dnia 4 grudnia 2009r.
w Szkole Podstawowej w Zelgnie.
Najgoręcej Pani Dyrektor witała wiernych uczestników spotkań,
tych, dla których od lat jest to szczególny dzień w roku - dzień, w którym
niepełnosprawne dzieci i niepełnosprawne osoby dorosłe oraz osoby
samotne z Gminy Chełmża (podopieczni GOPS-u) spotykają się w ramach
programu „Chcemy być razem”.

Przypomniano, że „Chcemy być razem” po raz pierwszy kadra
Szkoły Podstawowej
w Zelgnie powiedziała sobie w 2001 roku, gdy w
ramach programu „Domino” realizowanego przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych włączyliśmy się w działania Gminy
Chełmża organizując pierwsze spotkanie integracyjne.
A już zaraz za rok wiadomo było, że to nie skończy się na jednym
spotkaniu, bo musi być takie miejsce w naszej Gminie, taka szkoła, gdzie
chociaż raz w roku wszyscy Ci, którzy doświadczeni są w życiu bardziej od
innych, będą mogli spotkać się, by wspólnie spędzać czas, by poznawać się i
pomagać sobie nawzajem. I to się nie zmieniło przez te kolejne lata.
Wiele ciekawych scenografii, niepowtarzalnych klimatów, które na
długo zapadły w serca uczestników.
A tegoroczny wieczór nosił tytuł „Razem w tradycje”
To niezwykłe spotkanie: najpierw zwiedzano wystawę z wytworami
dawnego rzemiosła, sprzętu i gospodarstwa polskiej wsi zgromadzonego z
obszaru dawnego Pomorza. Wystawa była ekspozycją mówiącą o Historii i
Tradycji regionu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku, przygotowana
przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice. Zwiedzający o
interesujących szczegółach dowiedzieli się o od kustosza wystawy pana
Adama Kozłowskiego, który z wielką pasją i oddaniem prezentował to, co
gromadzi od lat. Zaprezentowane na wystawie najstarsze, ciekawe
eksponaty były ponad stuletnie.

Uwagę zwracała prezentacja wytworów rękodzieła artystycznego
nawiązujących do kultury ludowej, a wykonanych przez członkinie Pracowni
Rękodzieła Artystycznego „MALWA”, działającej przy CIK Gminy
Chełmża, a mającej swoją siedzibę w bibliotece samorządowej w Zelgnie.
Można było również zobaczyć: barwne dekoracje z elementami sztuki
ludowej wykonane przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w
Zelgnie.

Główny punkt stanowił piękny koncert pn. „Razem w tradycje”niezapomniane spotkanie z piosenką, muzyką ludową i zabawnymi scenkami
rodem ze wsi polskiej. Artystycznych
uniesień na ludową nutę
doświadczaliśmy za sprawą chórzystów Szkoły Podstawowej w Zelgnie i
Gimnazjum w Pluskowęsach Chóru „Da Capo” prowadzonego przez państwa
Teresę i Marka Pużanowskich, małych tancerek z zespołu „Figielek”
prowadzonych przez panie Annę Pałaszewską i Iwonę Cuprjak oraz młodych
miłośników aktorstwa teatrzyk „Zelinki” pani Lidii Piórkowskiej, która między
innymi była współautorką tekstów.
A nasz specjalny gość mocno słyszalny już od samego wejścia do
szkoły to Kapela Ludowa z Łysomic działająca pod kierunkiem Pana
Aleksandra Mozola, któremu towarzyszyli pani Beata, panowie Tomek i Marek.
Kapela po mistrzowsku przygrywała, śpiewała i bawiła gości
A wszystko zakończyła wspólna biesiada przy obficie zastawionych
stołach, na których królowały tradycyjne, lubiane przez wszystkich potrawy
kuchni polskiej. Najbardziej oczekiwano jednak na prezenty, które w tym roku
rozdawał „Dobry Wędrowiec”- wysłannik Świętego Mikołaja.

I nic nie mogłoby się zdarzyć, gdyby nie pomoc naszych sponsorów,
którzy od lat sprawiają, że ten dzień zawsze jest szczególny.
Dziękuję więc w imieniu obdarowanych i własnym:
Pani Kierownik i pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Chełmży za środki przekazane na organizacje całego spotkania, wsparcie
i pomoc
oraz
-Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu z oddziału w
Toruniu
za prezenty pozyskane od Międzynarodowej Fundacji
Charytatywnej „Samaritans Purse”
- Marii i Kazimierzowi Lewandowskim właścicielom Stacji „Diagnotest”
z Zelgna
- Joannie i Rafałowi Bober- właścicielom sklepu wielobranżowego z
Zelgna
- Romanowi Rzymskiemu- właścicielowi sklepu spożywczego w
Zelgnie
- Joannie Bielińskiej- właścicielce sklepu spożywczego w Zelgnie
- Radzie Sołeckiej z sołectwa Zelgno
- Bogusławie Demskiej właścicielce apteki „Nagietek” z Zelgna
- Toruńskiemu Centrum „Caritas”

Jak zwykle nie zawiedli zaproszeni goście ( przedstawiciele
organizacji niosącym pomoc niepełnosprawnym i potrzebującym, władze
gminy, dyrektorzy placówek kultury i oświaty)
Szczególne podziękowania składam niezastąpionej kadrze
nauczycielskiej oraz pracownikom administracji i obsługi, jak również uczniom
Szkoły Podstawowej w Zelgnie, którzy ja zwykle
D A L I Z S I E B I E W S Z Y S T K O.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zelgnie
Iwona Drożyńska
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Organizacje pozarządowe
W kasie pusto, ale się kreci….
Wróżby w Sławkowie
Wróżby andrzejkowe w ośrodku przedszkolnym w Sławkowie
„Przedszkole otwiera świat III”. Pierwsze wspólne czary mary w
przedszkolu, czyli wróżby andrzejkowe. Przybyła czarodziejka ,która
zapoznała dzieci z tradycją wróżb andrzejkowych, wyjaśniła ich znaczenie .
Dzieci wcieliły się w pomocników czarodziejki. Czarodziejka wróżyła, co
czeka na nas w przyszłości. Wróżono z bucików, talerzyków, wosku ,
czarodziejskiej kuli przy pomocy zaklęcia, tańczono z zaklętą miotłą.

Fundacja Ziemia Gotyku od pół roku boryka się z
brakiem środków na realizację projektu „Przedszkole
otwiera świat III”. Przypomnijmy, że realizacja projektu
rozpoczęła się od 1 lipca br, a umowę z Urzędem
Marszałkowskim podpisano 6 listopada. Minął jeszcze jeden
długi miesiąc zanim pierwsze pieniądze pojawiły się na koncie
Fundacji. To niezwykle trudna sytuacja, gdy do realizacji projektu zatrudnia
się ponad 60 osób i nie mając przysłowiowego grosza, trzeba zapewnić
realizację projektu.
Z wielką pomocą przyszły Rady Gmin udzielając Fundacji
pożyczki zabezpieczającej na dwa miesiące płace nauczycielek. Każda
Rada Gminy dla nauczycielek, które pracują w ośrodkach na terenie tychże
gmin. Decyzje te uratowały Fundację od problemów pracodawcy
zalegającego z wypłatą wynagrodzeń, ale przede wszystkim uratowały
istnienie ośrodków, bo ileż miesięcy można pracować bez wynagrodzenia!
Za te decyzje Radom Gmin, Burmistrzowi i Wójtom bardzo dziękujemy.
Pieniędzy za swoją pracę nie mogły otrzymać panie prowadzące zajęcia
logopedyczne, pedagog, doradca metodyczny oraz zespół zarządzający
projektem.
Pierwsze zasilenie konta pozwoliło uregulować tylko część
zaległości płacowych oraz przelać środki do wszystkich firm, które dotąd
cierpliwie czekały na pieniądze. I znowu konto opustoszało w ciągu jednego
dnia! Nie mogło być inaczej, skoro w ośrodkach odbywały się koncerty i
występy aktorów, pojawiły się piękne zabawki, szkoliły się panie
nauczycielki, zaopatrzono przedszkola w środki czystości itd.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia do wszystkich
dzieci dotarły upominki-gadżety promocyjne od Fundacji Ziemia Gotyku.
Serdecznie dziękujemy Panu F. Krutelewiczowi, właścicielowi
Firmy FRANK, który wyposażył 585 dzieci w opaski odblaskowe. Dzięki nim
dzieci będą bezpieczniejsze.

Justyna Kozłowska

Wszystko w naszych rękach
30 listopada dzieci z przedszkoli w naszej
gminie (Skąpe, Zelgo, Sławkowo i Grzywna)
zakończyły naukę języka angielskiego w ramach
projektu „Zabawy językowe dla najmłodszych”
realizowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności ENGLISH TEACHING, którego operatorem jest Nidzicka
Fundacja Rozwoju NIDA.
Przedszkolaki od kwietnia tego roku uczyły się języka angielskiego poprzez
zabawę. W ramach zajęć dzieci wystąpiły na pikniku rodzinnym z okazji Dnia
Dziecka oraz w Przedszkolu z okazji Święta Pluszowego Misia. Miały również
okazję poznać amerykańskie tradycje związane ze Świętem Halloween.
Rezultaty są wprost zniewalające. Teraz dzieci potrafią niejednokrotnie więcej
niż ich rodzice.
Wszystko w rękach rodziców. Jeżeli wyrażą chęć, dzieci będą miały
możliwość kontynuowania nauki języka angielskiego. Taka szansa dla dzieci
z małych miejscowości to niejednokrotnie przepustka do dalszych sukcesów,
zarówno w szkole jak i w dorosłym życiu.

Lalki dotarły do dzieci aż z Krakowa, bo tam mieści się jedyna w Polsce
wytwórnia lalek.
Ewa Czarnecka
koordynator organizacyjny projektu

Konkurs z Żyrafą

Dzieci z Ośrodka przedszkolnego w
Sławkowie „Przedszkole otwiera
świat III” pogłębiając swoje
wiadomości o ochronie środowiska
wzięły udział w akcji „W trosce o
Naturę”, opracowanego przez Polski
System Recyklingu Organizacja
Odzysku SA (PSR), wykonały prace
z o d p a d ó w, k t ó r e u l e g a j ą
recyklingowi. Była to żyrafa
wykonana z kartonów, świnka
skarbonka wykonana z puszki, a
także jedna z dziewczynek wzięła
udział w pokazie mody w sukni
balowej wykonanej z gazet. Dzieci
zdobyły wyróżnienie za Żyrafę, która
się bardzo podobała. Otrzymały
dyplom i atrakcyjne upominki.
Justyna Kozłowska

Tekst Stowarzyszenie Skąpe
Zdj. K.Kadukowska
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Edukacja i kultura
Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej 2009
Od wielu lat późną jesienią na terenie województwa KujawskoPomorskiego rozgrywana jest Olimpiada Wiedzy Rolniczej. Ma ona
przebieg dwuetapowy. Pierwszy etap realizowany jest na terenie
poszczególnych powiatów naszego województwa, w tym roku odbyła się
19.11.2009 r. Była to już XIX Olimpiada Wiedzy Rolniczej, organizatorem
której był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Na szczeblu powiatowym za organizację Olimpiady odpowiadały Powiatowy
Zespół Doradztwa Rolniczego.
Również na trenie powiatu toruńskiego taka Olimpiada miała miejsce i
cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników. Traktując wszystkich
mieszkańców powiatu w sposób
sprawiedliwy, jako organizatorzy
postanowiliśmy każdego roku lokalizować tę uroczystość w innej gminie. Tym
razem uczestników Olimpiady gościła Gmina Lubicz, a konkretnie Zespół
Szkół CKU w Gronowie. Na miejsce olimpijskich zmagań dojechało 42
młodych producentów rolnych, których powitał Wójt Gminy Pan Marek
Olszewski oraz dyrektor Zespołu Szkół CKU w Gronowie Pan Zbigniew
Piotrowski.

Jest już tradycją, że każdy uczestnik olimpiady wyjeżdża do domu z
nagrodą, dzięki licznym i hojnym sponsorom. Ogólna pula nagród w tym roku
osiągnęła wartość 4500,00 zł. Wśród sponsorów znaleźli się /wymieniając
alfabetycznie/: Bank Spółdzielczy w Toruniu ul. Lelewela, KujawskoPomorska Izba Rolnicza, PZU S.A. w Toruniu, Starostwo Powiatowe w
Toruniu, Urzędy Gmin: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice,
Obrowo, Zawieś Wielka. Finalista poza nagrodą rzeczową otrzymał także,
przepięknie wygrawerowany okolicznościowy puchar ufundowany przez
gospodarzy imprezy.
Ponadto wszyscy uczestnicy i goście zostali posileni smacznym obiadem,
kawą i ciastem przygotowanymi w szkolnej stołówce, których sponsorem była
gmina Lubicz.
Laureat raz jeszcze musiał wytężyć umysł w drugim etapie - wojewódzkim,
który odbył się 09.12.2009 r. w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą.
W imieniu organizatorów i własnym serdecznie dziękuję gospodarzom gminy,
i obiektu szkolnego, sponsorom, członkom komisji, uczestnikom i gościom
oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do przeprowadzenia i uświetnienia
XIX Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej.
Danuta Wilińska
Kujawsko-Pomorski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Oddział w Przysieku

Bezpieczna droga do przedszkola

W tym roku uczestnicy olimpiady musieli zmierzyć się z 45-cioma
pytaniami zawartymi w teście konkursowym, których tematyka dotyczyła
zagadnień związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą, ekonomiką, ochroną
środowiska, ekologią, Unią Europejską i BHP. W ogólnej ocenie uczestników
pytania nie należały do najtrudniejszych, a miła atmosfera jaka towarzyszyła
spotkaniu korzystnie wpłynęła na uzyskane wyniki.
Po ocenie rozwiązanych testów najlepszą znajomością zagadnień
rolniczych wykazał się Pan Leszek Wróbel z Wybcza gm. Łubianka
zdobywając 40 punktów i I miejsce. Pan Leszek wraz z żoną prowadzi
gospodarstwo o pow. 14,47 ha i specjalizuje się w produkcji bydła mlecznego,
opasów i trzody chlewnej. Drugie miejsce zajął Pan Sławomir Lewandowski
z Kawęczyna gm. Obrowo zdobywając 36 punktów, natomiast trzecie po
dogrywce ustnej zajął Pan Krzysztof Żbikowski z Rzęczkowa gm. Zawieś
Wielka z ilością 35 punktów. Pozostali uczestnicy, również z gminy Chełmża
wykazali się dużą znajomością zagadnień rolniczych, spora część
uczestników zdobyła po 34 punkty na 45 możliwych. Chełmżę godnie
reprezentowało ośmioro uczestników: P. Bytniewski, Z. i T. Klicman, R.Kopik,
Ł.Kotewicz, A. Lis, J i S Maciejewscy.
Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady czuwała Komisja Konkursowa w
skład której weszły osoby reprezentujące Starostwo Powiatowe w Toruniu,
Zarząd Powiatu Toruńskiego, Gminę Obrowo, Zespół Szkół CKU w Gronowie,
Radę Gminy Lubicz, Bank Spółdzielczy w Toruniu. Obecni byli też goście
pracownicy Urzędu Gminy Lubicz i Łubianka, przedstawiciele PZU S.A. Toruń
oraz pracownicy K-P ODR.

Pod powyższym hasłem zorganizowano spotkanie dzieci
„Małego przedszkola” w Chełmży z policjantami, którzy mówili o swojej
trudnej i niebezpiecznej pracy. Odpowiadali na zadawane przez dzieci
pytania, przestrzegając przed nierozważnym poruszaniem się po drogach,
bez opieki dorosłych, uświadamiali również, jaką rolę pełni policjant w
ruchu drogowym. Historyjka obrazkowa opowiedziana przez policjanta p.
K. Kwietniewskiego brzmiała bardzo przekonywująco. Taki sposób
przekazywania wiedzy dzieciom ma je w przyszłości przygotować do
rozważnego i mądrego udziału w ruchu drogowym.
Spotkanie z funkcjonariuszami policji zakończyło się
wręczeniem niespodzianek – książek i odblasków.
Wizyta przedstawicieli ruchu drogowego na długo zapisze się w
pamięci dzieci. Dziękujemy p. G. Stramek za okazaną pomoc.
G.K.

Z okazji nadchodzących Świat Bożego Narodzenia
przesyłam wszystkim Mieszkańcom Gminy Chełmża
najserdeczniejsze życzenia:
Niech te Święta będą dla Państwa
niezapomnianym czasem,
spędzonym w gronie bliskich, bez
pośpiechu, trosk i zmartwień.
zaś zbliżający się Nowy 2010 Rok niech
przyniesie
Państwu szczęście i pomyślność.
Życzę wiary w to, iż marzenia się
spełniają,
A miłość i dobro zwycięża.
- Radny Powiatu Toruńskiego
Ziemskiego Kazimierz Lewandowski
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Edukacja i sport
Wycieczka nagrodą dla uczestników
IX Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych
20 października 2009r. uczestnicy IX Konkursu Szopek
Bożonarodzeniowych wzięli udział w wycieczce do skansenu w Osieku nad
Notecią. Uczniowie szkół z Grzywny, Zelgna i Kończewic poznali kolejne,
ciekawe miejsce naszego regionu. Skansen oferuje zwiedzającym przez cały
rok wiele atrakcji, z których kilka mogliśmy szczegółowo poznać.
Przygodę w skansenie rozpoczęliśmy od obróbki lnu. Od pani
przewodnik dowiedzieliśmy się, że wyłącznie do kobiet należały obowiązki
związane z uprawą i przerobem lnu. Następnie objaśniła i pokazała kolejne
etapy jego obróbki, po czym każdy z nas dostał garść lnu i … własnoręcznie
musiał go odziarnić (usunąć torebki nasienne przy pomocy grzebienia
zwanego dzieżgoniem), potem przystąpić do międlenia (które polegało na
połamaniu tak zwanego drewnika w celu oddzielenia włókien od paździerzy) i
trzepania (w celu usunięcia resztek paździerzy i czesania na szczotkach).
Wszyscy zgodnie uznali, że była to bardzo ciężka praca.
Kolejne etapy powstawania włókna lnianego poznaliśmy w chacie. Po
wyczesaniu lnu przystępowano do przędzenia na kołowrotku, do motania na
motowidle, a następnie prania, gotowania i suszenia przędzy. Teraz można
było rozpocząć tkanie na krośnie. Przy pomocy pani przewodnik niektórym
uczestnikom wycieczki udało się utkać kilka centymetrów lnianego materiału.
W kolejnej chacie przekonaliśmy się, że kobiety na wsi nawet przy
pracach domowych musiały mieć dużo siły. Żeby zrobić masło trzeba bowiem
mieć krzepę. Najpierw słuchaliśmy, w jaki sposób dawniej je wyrabiano, a
potem każdy musiał zmierzyć się z ubijaniem śmietany w kierzance.
Wspólnymi siłami udało nam się wyprodukować osełki żółtego masła.
Po tak ciężkiej pracy fizycznej przyszedł czas na posiłek. Pajdy chleba
posmarowane zrobionym przez nas masłem i palona na miejscu, pachnąca
kawa zbożowa rozeszły się w mgnieniu oka, a smakowały… palce lizać!

Mikołaj w SP w Kończewicach
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kończewicach nawiązały do
tradycji z Mikołajem w krótkim przedstawieniu, które przygotowała klasa III pod
kierunkiem pani Małgorzaty Krajewskiej. Dzieci skierowały w nim prośby do
św. Mikołaja miedzy innymi o spokój w domu, o zdrowie dla chorych dzieci, o
zabawki dla dzieci z domów dziecka.
Upominki Mikołajkowe dla dzieci przywieźli motocykliści ze Stowarzyszenia
Viator z Torunia , za co szkoła bardzo dziękuje.

Podsumowanie rundy jesiennej piłkarzy nożnych
Klubu Sportowego Gminy Chełmża CYKLONU
Kończewice w sezonie 2009/2010
Seniorzy, drużyna występująca w rozgrywkach o mistrzostwo klasy okręgowej
grupy I zajęła 11 miejsce, zdobyła 19 punktów, 7 zwycięstw, 1 remis, 8 porażek.
Bilans bramkowy to 35 bramek strzelonych, 42 stracone. Najwięcej bramek
zdobyli Paweł Walecki i Dawid Młodzik po 9
Marek Hadryś- trener: „Nasz zespół znajduję się w okresie przebudowy
wprowadzamy nowych zawodników, brakuję nam jeszcze zgrania,ciągle
szukamy nowych zawodników”.
Juniorzy młodsi grupa I okręg Toruń, zespół zajął 5 miejsce zdobywając 7
punktów: 2 zwycięstwa, 1 remis, 3 porażki, 13 bramek strzelonych, 14
straconych.
Najlepszym strzelcem został K. Kuffel 4 bramki, R. Etmański 3, Ł. Nowacki 2, K.
Adamek, S. Jaskulski, O. Etmański, M. Susmarski, K. Abramuk 1.
Marek Zając- trener: „Muszę powiedzieć, że mój zespół rywalizuję z chłopcami
starszymi od siebie o 2- 3 lata, mimo tego rozgrywamy wyrównane i
równorzędne spotkania. Tworzymy zgrany kolektyw, chłopcy rokują nadzieję,
że za parę lat nareszcie będziemy mieli swoich wychowanków”.
Młodzicy najmłodsza grupa piłkarzy zajęła 3 miejsce zdobywając 21 punktów:
7 zwycięstw, 2 porażki.
Na koniec obejrzeliśmy jeszcze kuźnię, młyn, chatę rybaka,
Najlepszym strzelcem został Łukasz Deruś 16 bramek.
kościół, remizę strażacką oraz szkołę z początku XX wieku, która zrobiła na
Wyróżniający się zawodnikiem jest Maciej Andrzejewski.
nas największe wrażenie, ponieważ wyglądała zupełnie inaczej niż te, w
których uczymy się dzisiaj.
Zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do domu z
postanowieniem, że w tym roku także weźmiemy udział w Konkursie Szopek
Bożonarodzeniowych organizowanym w Grzywnie.
Szczególne podziękowania składamy Panu Henrykowi
Olejniczakowi, dzięki któremu od lat uczestnicy Konkursu Szopek jeżdżą na
wycieczki oraz Panu Tomaszowi Szczepańskiemu za bezpieczne
dowiezienie nas na miejsce.
Organizator Konkursu i wycieczki
Hanna Skrzypczak - SP w Grzywnie

Pogodnych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz
szczęśliwego Nowego 2010 Roku wszystkim
Członkom Związku oraz Ich Rodzinom
życzy
Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Chełmży
Miłych, spokojnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Do Siego 2010 Roku Panu Jackowi Czarneckiemu Wójtowi ,
panu Kazimierzowi Boberowi Wicewójtowi, Ich Rodzinom oraz
pracownikom Urzędu Gminy w Chełmży
Zenon Sadowski- trener: „Grupa młodzików pomimo tego, że gra pierwszy
życzy
sezon robi ogromne postępy i osiąga bardzo dobre wyniki. Jestem zadowolony
Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Chełmży
z ich postawy i mam nadzieję, że w przyszłości będzie równie dobrze.”
Marek Zając
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Sport gminny i szkolny
SREBRNE MEDALE. CHŁOPCY Z ZELGNA WYWALCZYLI BRĄZOWE
MEDALE GRAJĄC W SKŁADZIE: KAMIL ŻYWICKI, KAMIL KOWALSKI,
SPORTOWA JESIEŃ W SZKOŁACH GMINNYCH SYPNĘŁA ŁUKASZ POKORSKI, DAWID DOMACHOWSKI, MATEUSZ KARULSKI,
WIELOMA MEDALAMI
KTÓRE ZDOBYWALI NASI UCZNIOWIE W MARCIN FLOREK, RAFAŁ NOWAKOWSKI, KAMIL BOROWICZ, MIŁOSZ
RYWALIZACJI POWIATOWEJ. PO WRZEŚNIOWYCH
BIEGACH KŁUSEK, MIŁOSZ SZCZEPAŃSKI, KRYSTIAN ROMANOWSKI, MICHAŁ
PRZEŁAJOWYCH, PRZENIEŚLIŚMY SIĘ DO HAL SPORTOWYCH. NA ZIÓŁKOWSKI.
PIERWSZY OGIEŃ POSZŁY ROZGRYWKI UNIHOKEJA. NA ETAPIE
KOŃCZY SIĘ KOLEJNY ROK PEŁEN WYDARZEŃ
GMINNYM W KATEGORII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WŚRÓD SPORTOWYCH,KTÓRYCH BOHATERAMI BYLI UCZNIOWIE NASZEJ
DZIEWCZĄT WYGRAŁA DRUŻYNA
ZE SŁAWKOWA A WŚRÓD GMINY.
CHŁOPCÓW DRUŻYNA Z GRZYWNY. RYWALIZACJA GIMNAZJALISTÓW ZAPEWNE ICH SUKCESY
SĄ WYPADKOWĄ WSPÓŁPRACY
ZAKOŃCZYŁA SIĘ REMISEM. W KATEGORII CHŁOPCÓW LEPSZE BYŁO UCZNIÓW,NAUCZYCIELI, DYREKTORÓW I SAMORZĄDU ORAZ
GŁUCHOWO, A W KATEGORII DZIEWCZĄT DRUŻYNA Z PLUSKOWĘS.
ATMOSFERY AKCEPTUJĄCEJ RYWALIZACJĘ SPORTOWĄ NASZYCH
WYCHOWANKÓW.

SYPNĘŁO MEDALAMI

DZIĘKUJĄC
Z A K O L E J N Y R O K W S P Ó Ł P R A C Y, Ż Y C Z Ę
NAUCZYCIELOM W-F. DYREKTOROM SZKÓŁ, ORGANOWI
PROWADZĄCEMU, PANIOM ZEAS ORAZ MŁODYM SPORTOWCOMZDROWYCH, RODZINNYCH, POGODNYCH ŚWIAT BOŻEGO
NARODZENIA ORAZ SZCZĘŚCIA W NADCHODZĄCYM NOWYM ROKU.
WOJCIECH ROSIŃSKI

„CITIUS, ALTIUS, FORTIUS”

WSZYSTKIE ZESPOŁY REPREZENTOWAŁY NASZĄ GMINĘ
PODCZAS MISTRZOSTW POWIATU TORUŃSKIEGO. NAJWIĘKSZY
SUKCES ZANOTOWAŁY DZIEWCZYNKI ZE SŁAWKOWA, KTÓRE W
SKŁADZIE : MAGDALENA BULLER, KINGA KOTKIEWICZ, NATALIA
MIESZCZAŃSKA, NATALIA SŁUMSKA, NATALIA TYSZKIEWICZ, EDYTA
KRÓL, KAMILA MIESZCZAŃSKA, MARTA SKOCZEK, MARTYNA
SZYMAŃSKA, KAMILA TYSZKIEWICZ - ZDOBYŁY MISTRZOSTWO
POWIATU.
DRUŻYNY PLUSKOWĘS ( WERONIKA SOWIECKA, ALINA PIETRAS,
MONIKA ZNANIECKA, PATRYCJA WITKOWSKA,PATRYCJA SIKORKA,
EWELINA UCISKA, MARTYNA KAZANIECKA, KORNELIA
STASIOROWSKA, IZABELA DENDERZ, KAROLINA ANIOŁKOWSKA)
ORAZ GŁUCHOWA ( RADOSŁAW WOJCIECHOWSKI, TOMASZ
KUCHARSKI, DANIEL STOLKOWSKI, ŁUKASZ NOWACKI, PAWEŁ
BOBER, BARTOSZ PAWKIN,KRYSTIAN KUFFEL, KRZYSZTOF
A D A M E K , S Y LW E S T E R J A S K U L S K I , T Y M O N C I C H O C K I )
PRZYJECHAŁY Z MISTRZOSTW ZE SREBRNYMI MEDALAMI.

Od maja do listopada w sali gimnazjum w Głuchowie realizowano program
„Citius,Altius,Fortius” finansowany przez Gminę Chełmża. W czasie
trwania programu wszyscy chętni mogli rozwijać swoje umiejętności w takich
dyscyplinach jak halowa piłka nożna, piłka siatkowa oraz piłka koszykowa.
Zajęcia prowadzili pani Maria Bulińska, panowie Marek Zając oraz Wojciech i
Marcin Rosińscy. W sumie działaniem objęliśmy około 80 uczniów od
„zerówki” do III klasy gimnazjalnej. Formą podsumowującą efekty naszych
działań były mecze towarzyskie oraz trzy turnieje.
W turnieju piłki siatkowej uczestniczyły drużyny: Pluskowęs, Głuchowo I
Głuchowo II. Wygrało Głuchowo i przed Pluskowęsami i Głuchowem II.

W rywalizacji koszykarskiej uczestniczyły dwie drużyny z Torunia Sidenu i
Pierników, drużyna Zelgna oraz drużyna dziewcząt z klas piątych .
Turniej wygrał Siden przed Zelgnem i drużyną dziewcząt, co było dużą
niespodzianką.

KOLEJNĄ POZYCJĄ W KALENDARZU SPORTOWYM BYŁY
ROZGRYWKI DRUŻYNOWE W TENISIE STOŁOWYM. W ROKU
BIEŻĄCYM SZKOŁY PODSTAWOWE NIE WZIĘŁY UDZIAŁU W
RYWALIZACJI, A RYWALIZACJĘ GIMNAZJALISTÓW
WYGRAŁY
DRYŻYNY Z GŁUCHOWA.
W GÓRSKU, GDZIE ODBYŁ SIĘ TURNIEJ POWIATOWY CHŁOPCY Z
GŁUCHOWA ŁUKASZ NOWACKI I MIKOŁAJ SZULC ZDOBYLI
MISTRZOSTWO POWIATU, A DZIEWCZYNY MARTA SZRAMOWSKA I
EDYTA OSTROWSKA PRZYWIOZŁY Z GÓRSKA BRĄZOWE MEDALE.
ZESZŁOROCZNY SUKCES CHŁOPCÓW Z KOŃCZEWIC W MINI
PIŁCE RĘCZNEJ SPOWODOWAŁ, ŻE TA DYSCYPLINA WESZŁA NA
STAŁE DO KALENDARZA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.
ODBYŁY SIĘ
TURNIEJE GMINNE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW, W
KTÓRYCH WYŁONIONO MISTRZÓW GMINY. WŚRÓD DZIEWCZĄT
GRZYWNA A WŚRÓD CHŁOPCÓW ZELGNO REPREZENTOWAŁY GMINĘ
W ROZGRYWKACH POWIATOWYCH. DZIEWCZYNKI Z GRZYWNY W
SKŁADZIE : NATALIA PAZIEWSKA, JULITA TRZPIL, DOMINIKA
WYCZÓŁKOWSKA, OLIWIA FAŁKOWSKA, PAULINA KACZMARCZYK,
ANGELIKA Kasprzak, NATALIA JEASCHKE, MARTA ZALECH, KINGA
MARCHLEWSKA, ROKSANA URBAŃSKA, DARIA POLCYN ZDOBYŁY

Rywalizacja podczas halowego turnieju zakończyła realizację programu.
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