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W 20 rocznicę Samorządu Terytorialnego

Mieszkańcy Gminy Chełmża w 20 rocznicę ustanowienia
samorządu terytorialnego spotkali się na uroczystej Sesji Rady Gminy
Chełmża, która miała miejsce w Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Pluskowęsach.

”- To, że nasza samorządowa gmina zaistniała na mapie Polski,
zawdzięczamy dzisiaj Komitetowi Obywatelskiemu, który przez prawie dwa
lata próbował o to walczyć. Tym wszystkim zaangażowanym w tworzenie
naszego samorządu chcę oddać honor i szacunek. Tak naprawdę świętujemy
dzisiaj wielki dzień. Przez 20 lat mogliśmy wybierać swoich sołtysów, radnych,
mogliśmy się rządzić” - mówił podczas sesji Wójt Gminy Jacek Czarnecki.
Szczególne wyrazy podziękowania gospodarz Gminy skierował do Komitetów
Społecznych, które zaangażowane były w budowę szkół, a dzisiaj się wcale
już o nich nie wspomina. „ - Innym jest dzisiaj samorząd jak z przed 20 laty. To
był inny czas, dostaliśmy zielone światło, kierowaliśmy się wielką energią
społeczną i entuzjazmem. Chcieliśmy wszystko nadrobić w zaległej
infrastrukturze. Tak było przez 7-10 lat powstałego samorządu” - kontynuował
Wójt.

Nie zabrakło także aktów solidarności ”- Dzisiejszą uroczystość
obchodzimy w cieniu klęski powodziowej jaka dotknęła wielu mieszkańców
Polski, zachęcam wszystkich do solidarności z nimi i proszę o dobrą wolę i
pomoc dla poszkodowanych” zaapelowała w swoim wystąpieniu była
posłanka I kadencji Sejmu RP Wanda Sikora.

Uroczystość uświetnił występ chóru Da Capo, który tworzą już od
ponad 10 lat uczniowie SP w Zelgnie i Gimnazjum w Pluskowęsach wraz z
absolwentami i zespołem „Młoda Chełmża” pod kierunkiem państwa Teresy i
Marka Pużanowskich.

Po raz pierwszy Rada Gminy Chełmża nadała tytuły „Zasłużony
dla Gminy Chełmża”. Wspomnianym tytułem uhonorowano osoby: Jerzego
Wronę - pierwszego Przewodniczącego RG Chełmża, ks. Kanonika
Zbigniewa Koślickiego - proboszcza parafii w Dźwierznie, Zbigniewa
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M u c h l i s k i e g o -
W i c e w o j e w o d ę
Toruńskiego, Jana Bł dka -
seniora RG Chełmża,
sołtysów -Czesława Ligaja
z Januszewa, Wiktora
Chacińskiego z Grzywny i
Te r e s ę S t o l a r s k ą z
Kiełbasina i obecnych
soł tysów: Władysława
Owczarczyka z Pluskow s
oraz sołtysa Zajączkowa
G e n o w e f ę N o w a k .
W y r ó ż n i o n y m
samorządowcom wręczone
zostały okolicznościowe
medale i pamiątkowe
dyp lomy. Docen ien i
samorządowcy dokonali
t a k ż e w p i s ó w d o
pamiątkowej Księgi Zasłużonych dla Gminy Chełmża.
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Wójt Gminy Jacek Czarnecki złożył wszystkim odznaczonym gratulacje i życzenia.
aK.Orłowsk

Powitanie lata 2010

Mieszkańcy Gminy Chełmża tegoroczne lato
powitali w słońcu, nad jeziorem chełmżyńskim w Zalesiu i
w iście wakacyjnym klimacie. Na festyn „Powitanie lata po
europejsku” inaugurującym nowy sezon turystyczny -
Lato 2010 oprócz mieszkańców Gminy przybyli
zaproszeni goście, mieszkańcy pobliskiej Chełmży i
Torunia, a wśród nich przedstawiciele władz
samorządowych z Marszałkiem Województwa Piotrem
Całbeckim na czele.

Relacja z festynu w kolejnym numerze KURENDY.
Foto. R. Bondzelewski

K.O.
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Młodzież poznaje samorząd

W konkursie uczestniczyli uczniowie ze szkół
podstawowych z Kończewic, Sławkowa i Grzywny oraz z gimnazjum w
Głuchowie. Urząd Gminy reprezentował z-ca wójta K. Bober, natomiast Radę
Gminy Wiceprzewodniczący B. Glaszka oraz Przewodniczący Komisji
Oświaty Cz. Tyszkiewicz.

Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej części uczestnicy
musieli wykazać się wiedzą i odpowiedzieć na 30 pytań testu obejmującego
zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu Gminy Chełmża. W
drugiej części zespoły uczniowskie wykonały praktyczne zadania jako
„petenci” w konkretnych sprawach w Urzędzie np. załatwić pozwolenie na
wycinkę drzewa, odroczyć termin zapłaty podatku, starać się o wydanie
dowodu osobistego. Uczniowie udawali się do biur odpowiednich referatów,
aby otrzymać informację o sposobie postępowania w celu załatwienia
„swojej” sprawy, a następnie dzielili się uzyskaną wiedzą przed komisją
konkursową.

Wyniki testu wykazały, że najlepszą wiedzą spośród wszystkich
uczestników wykazała się Joanna Przybysz, uczennica SP w Kończewicach,
drugie miejsce zajęła Dominika Wyczółkowska (SP Grzywna), trzecie
Martyna Szymańska (SP Sławkowo). Wśród gimnazjalistek pierwsze
miejsce zajęła Monika Gniadek. Laureatce pierwszego miejsca dodatkową
atrakcyjną nagrodę wręczono podczas uroczystej sesji Rady Gminy
Chełmża w Pluskowęsach w dniu 24 maja br. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody lub upominki ufundowane ze środków Rady Gminy
Chełmża.

Konkurs przygotowały D. Woźniak oraz I. Kępińska Bober z SP Kończewice
oraz Urząd Gminy Chełmża, który ufundował poczęstunek.

W dniu 21 maja, z okazji Święta Samorządowca, po raz kolejny
w Urzędzie Gminy Chełmża odbył się „Gminny konkurs wiedzy o
samorządzie lokalnym”.

Izabela Kępińska- Bober

Wymiana doświadczeń w dziedzinie oświaty

Odbyło się pierwsze z cyklu pięciu spotkań organizowanych przez
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Projektu -
Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego
dostarczania usług publicznych w latach 2007-2011, dofinansowanego ze
środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W pracach Grupy
koordynowanych przez przedstawicieli Biura ZGW RP wzięli udział wójtowie
oraz osoby odpowiedzialne za oświatę z Gmin: Chełmża, Gardeja, Kisielice,
Prabuty i Rogóźno. Celem projektu jest pogłębianie wiedzy i umiejętności,
stworzenie możliwości wymiany doświadczeń między gminami oraz
wypracowanie rozwiązań mających na celu wzrost efektywności zarządzania
oświatą w gminach wiejskich. Następne spotkania Grupy zorganizowane
zostaną przy współudziale kolejnych Gmin - uczestników projektu.
Zakończenie cyklu prac przewidziane jest na miesiąc październik br.

Dnia 20 maja br. Gmina Chełmża gościła uczestników Grupy
Wymiany Doświadczeń w sektorze: Zarządzanie oświatą w gminach
wiejskich.

Hanna Jesionowska

Informacje o rozstrzygniętych
postępowaniach przetargowych

1) W dniu 18.05.2010r. został rozstrzygnięty przetarg na „Wykonanie
chodników w miejscowościach Grzywna i Kuczwały gm. Chełmża”. W
postępowaniu wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
JANBRUK z siedzibą w Grzywnie za cenę brutto oferty 80. 593,20 zł..
2) W dniu 18.05.2010r. został rozstrzygnięty przetarg na „Ubezpieczenie
majątku i interesów Gminy Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i
instytucjami kultury”. Zamówienie obejmuje 3-letni okres ubezpieczenia.
Postępowanie podzielone było na dwie części :
a/ część I dot. - Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy
Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Złożone
zostały w tej części 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło InterRisk T.U.
S.A. VIG, Przedstawicielstwo Generalne w Toruniu za cenę brutto 99.440,01
zł,
b/ część II dot. - Ubezpieczenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy
Chełmża
Złożone zostały w tej części 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło
UNIVERSUM TUnŻ S.A. z siedzibą w Warszawie za cenę brutto 11.964,00
zł.
3) W dniu 02.06.2010r. został rozstrzygnięty przetarg na „Adaptację budynku
poszkolnego w Grzywnie - etap I.” W postępowaniu wpłynęły 4 oferty.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STALBUD siedzibą w Złotorii

408.338,62 zł.
4) W dniu 07.06.2010r. został rozstrzygnięty przetarg na „Wymianę
istniejącego pokrycia z eternitu dachów na budynku Gimnazjum w
Pluskowęsach i budynku Szkoły Podstawowej w Kończewicach na nowe z
blachodachówki”. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma P.H.U. Eko-Flora Sp. z o.o. z siedzibą w Kowalewie
Pomorskim za cenę brutto oferty 118.035,00 zł.
5) W dniu 09.06.2010r. został rozstrzygnięty przetarg na „Odnowienie
elewacji budynku dawnej Pastorówki poprzez wymianę stolarki okiennej” w
miejscowości Zelgno. W postępowaniu wpłynęło 9 ofert. Najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma Zakład Stolarski STOL-REM z Włocławka

33.966,54 zł .

1) W dniu 29.04.10 r. został ogłoszony przetarg na „„Uporządkowanie
gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża: 1. Budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Chełmża-Nowa Chełmża-Pluskowęsy Zalesie Zelgno -
Dźwierzno Etap I i II, 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pluskowęsy
- Nowa Chełmża, 3. Budowa kanalizacji sanitarnej-tłocznej w m. Nawra
Bogusławki -Kończewice - Etap I wraz z wykupem wierzytelności”. Termin
składania ofert zaplanowano na dzień 29.06.2010r.

za cenę
brutto oferty

za cenę brutto
oferty

II. Informacja o wszczętych postępowaniach:

Anna Feeser - Bering

Pomóżmy powodzianom

W tym celu
Wójt Gminy powołał specjalny zespół do spraw organizacji pomocy dla
poszkodowanych w powodzi. W skład zespołu weszli pracownicy Urzędu
Gminy i sołtysi.

Wspomniana akcja obejmuje pomoc rzeczową jak zboże, pasze,
koncentraty dla zwierząt oraz pomoc finansową. Zebrane dary rzeczowe i
środki finansowe przekazane zostaną dwóm sołectwom z okolic Płocka z
Gminy Gąbin. Są to Borki Troszyn Polski i nowy Troszyn. Mieszkańcy sołectw,
którym zamierza pomóc Gmina Chełmża w powodzi stracili większość swojego
dorobku. Wspomniane sołectwa całkowicie zostały zalane. Okazana pomoc
przez mieszkańców Gminy Chełmża na pewno okaże się dużym wsparciem
dla wielu rodzin, zarówno rolniczych jak i tych nierolniczych zamieszkujących
wymienione miejscowości.
D e k l a r a c j e p o m o c y
mieszkańcy Gminy mogą
składać u swoich sołtysów.
Osoby chcące wesprzeć
poszkodowanych finansowo
mogą dokonywać wpłat na
s p e c j a l n e k o n t o :

W
akcję pomocy powodzianom w
nowym regionie włączyli się
druhowie OSP.

Władze samorządowe i mieszkańcy Gminy Chełmża nie
pozostali obojętni wobec tragedii powodzi w kraju w ostatnich
tygodniach. Na terenie Gminy ogłoszona została akcja pomocy
poszkodowanym, którą prowadzi Urząd Gminy w Chełmży.

5 3
102050110000950201983816
z dop isk iem „ Gmina
Chełmża dla powodzian”.

W pracach umacniania wałów przeciwpowodziowych Wisły w Kaszczorku i
porcie drzewnym w Toruniu udział wzięły na zmianę jednostki z Kończewic,
Kuczwał, Zelgna, Grzegorza, Zajączkowa.

K.Orłowska
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Stowarzyszenie z Marszałkiem o węźle Dźwierzno

Na zebraniu Gminę
Chełmża reprezentowali: Przewodniczący Rady Gminy J. Iwański oraz z-ca
Wójta K. Bober.

W pierwszej części obrad rozpatrywano sprawozdania z
działalności Stowarzyszenia za 2009 rok i udzielono absolutorium dla
Zarządu. Podjęto także Uchwałę o przyjęciu do Stowarzyszenia kilku gmin
kujawskich z naszego województwa przez obszar których przebiegać będzie
autostradaA-1.m.in. Włocławek, Kowal, Brześć Kujawski,

Następnie przedstawiciele GTC udzielili informacji na temat
aktualnego postępu prac na budowie A-1. Zapewniono o terminowości
postępu prac mimo pewnych kłopotów jakie wynikły w ostatnim czasie na
budowie dwóch mostów na rzece Wisła, a związanych z wysokim poziomem
wody w rzece i podtopieniu bazy budowy mostu w Grabowcu.

Walne Zebranie było wyjątkowe, ponieważ gościem był Marszałek
Województwa Kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. W swojej wypowiedzi
przedstawił m.in. sytuację na temat węzła autostradowego w Dźwierznie.
Zapewnił, że władze województwa wyrażają stanowisko, że węzłów
autostradowych na terenie województwa powinno być jak najwięcej i dlatego
wobec niemożności dołączenia inwestycji w Dźwierznie do obecnego etapu
budowy będą prowadzone przygotowania dokumentacji tego węzła za
pieniądze z budżetu województwa ( na ten cel zarezerwowano 8,1 mln zł). W
najbliższych dniach wszczęte zostaną procedury przetargowe na
wykonawcę tego zadania. W kolejnym etapie - po zakończeniu budowy
obecnego odcinka A-1 i jednoczesnym przygotowaniu dokumentacji będą
prowadzone starania o sfinansowanie budowy węzła z budżetu centralnego.
Pan Marszałek podkreślił, że chodzi tu nie tylko o budowę samego węzła, ale
o szersze rozwiązania komunikacyjne dotyczące także zmiany przebiegu
odcinków drogi 551 w postaci obwodnicy Zelgna i Dźwierzna, a także
obwodnicy Chełmży.

W dalszej części uczestnicy Zebrania udali się na teren budowy
A-1. Zwiedzano wytwórnię mas bitumicznych i laboratorium w Lisewie oraz
odcinek budowy autostrady pomiędzy Lisewem a Dźwierznem. Można było
zobaczyć rozmach prowadzonych prac na różnym etapie zaawansowania od
głębokich wykopów w ziemi, przez wznoszenie wiaduktów i przestawianie
linii energetycznych, ale także fragmenty z nawierzchnią asfaltową.Aktualnie
przy budowie pracuje ponad 2 tys osób.

26 maja w Lisewie odbyło się Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na rzecz Budowy Autostrady A-1,
którego członkiem jest także Gmina Chełmża.

K.Bober

Marszałek we wsi bocianów

Beneficjentami wspomnianych
umów są Gmina Chełmża i Papowo Biskupie.

Dzięki otrzymanym w ramach umowy przez gminę środkom w Zelgnie
remontowany jest obecnie budynek tzw. Pastorówki, w którym przygotowane
zostaną pomieszczenia na świetlicę wiejską. Powstanie też chodnik i kładka
dla pieszych. Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 515 tys. zł , z czego
250 tys. zł stanowi dofinansowanie z PROW.

Marszałek Województwa przy okazji zapoznał się osobiście z
realizowaną na terenie miejscowości inwestycją. Poza tym obejrzał rozbudowę
miejscowej szkoły, odwiedził Bibliotekę Samorządową z Pracownią MALWA i
spotkał się z dziećmi w Punkcie Przedszkolnym Ziemi Gotyku. Maluchów
obdarował specjalnie przygotowanymi na tę okazję upominkami.

Marszałek Województwa Piotr Całbecki w maju gościł w
Zelgnie, a powodem jego wizyty było podpisanie dwóch pierwszych
umów z przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku”,
które uzyskały środki na „Odnowę i rozwój wsi” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich z osi Leader.

Marszałek Województwa Piotr Całbecki z przedstawicielami Samorządu Gminy
Chełmża przy podpisaniu umowy. Od lewej: Marszałek Województwa Piotr Całbecki,
Wójt Gminy Jacek Czarnecki, Skarbnik Gminy Marta Rygielska, Przewodniczący Rady
Janusz Iwański, Radna Stanisława Stasieczek.

Panie P.Karwowska - instruktor i J.Błaszczyk - Dyr.CIK wręczyły Marszałkowi obraz
wykonany w miejscowej pracowni Malwa.

K.Orłowska

Stypendia socjalne

Pomoc ta adresowana jest do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych z rodzin, gdzie dochód
netto na osobę nie przekracza kwoty 351 zł. Na podstawie złożonych wniosków
przyznano świadczenia na okres 5 miesięcy dla 174 osób w łącznej kwocie
70.214,88 zł. Przyznane stypendium waha się w wysokości od 75 zł do 114 zł
miesięcznie dla ucznia, w zależności od kryterium dochodowego rodziny.
Pomoc przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków edukacyjnych.

Dokonano podziału środków i wypłacono stypendia socjalne
dla uczniów na okres I-VI/2010.

ZEAS Gminy Chełmża

Zagłębie Kiełbasin
Okolice Kiełbasina to obecnie największe zagłębie kopalni na

budowie autostrady A-1. Obecnie eksploatowanych jest sześć kopalni,
dwie zostały już zamknięte, a dwie kolejne rozpoczęły wydobycie w
maju. Największe zapotrzebowanie na kruszywo o różnej frakcji i różnej
wodoprzepuszczalności jest na odcinku III.

Dla laika piasek to piasek, ale różnorodność wydobywanego
materiału ma ogromne znaczenie. Wydobyty piasek musi być dokładnie
przesiany za pomocą specjalnego, automatycznego sortownika i
wymieszany w odpowiednich proporcjach i jeszcze raz przebadany. Obecnie
80% wydobycia przeznaczane jest na potrzeby warstwy mrozoochronnej.
Najbardziej wymagające jest przygotowanie materiału do produkcji kolumn
żwirowych.

Dla porównania: przygotowanie 500 ton materiału do produkcji
kolumn żwirowych wymaga takiego samego nakładu, co przygotowanie 5000
ton na warstwę mrozoochronną.

Dotychczas na odcinku III wydobyto 1 800 000 ton piasku, a na całej
budowie 7 300 000 ton.
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Laureat z naszej Gminy

Gospodarstwo pana Romualda Wiśniewskiego ze Sławkowa
zajęło III miejsce w etapie regionalnym VIII edycji Ogólnopolskiego
Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2010”. Konkurs
organizowany jest co roku przez Placówkę Terenową KRUS w
Grudziądzu.

Kryteria konkursu tworzą wysokie wymagania wobec
uczestników. Łączne spełnienie wszystkich określonych regulaminem
konkursu wymagań jest niezwykle trudne, a ważne jest aby nagradzane
gospodarstwa w jak najszerszym wymiarze, jako przykład dla innych,
reprezentowały zakładane właściwości wzorcowe.
Areał gospodarstwa pana Wiśniewskiego liczy 513 ha. Gospodarstwo
specjalizuje się w produkcji roślinnej. Świadczy o tym struktura zasiewów. W
roku bieżącym przedstawia się ona następująco: 110 ha buraki cukrowe, 70
ha ziemniaki, rzepak 60 ha i pszenica w areale 260 ha.

Udział w konkursie potwierdził, że gospodarstwo naszego
Laureata konkursu jest wzorcowym gospodarstwem rozwojowym. Dla
bezpieczeństwa osób w nim pracujących inwestuje w nowoczesny sprzęt
rolniczy tym samym doskonaląc techniczne środki pracy w gospodarstwie.
Wprowadzanie nowych, skomplikowanych maszyn i urządzeń prowadzi z
kolei do wzrostu produkcyjności gospodarstwa.
Gospodarstwo pana Wiśniewskiego niejednokrotnie w działalności
inwestycyjnej korzystało ze wsparcia finansowego w ramach funduszy Unii
Europejskiej.
Gratulujemy laureatowi konkursu !

K.Orłowska

FUNDUSZE DLA WSI I ROLNIKÓW

Z jakiego wsparcia finansowego w
obecnym okresie programowania
2007 - 2013 poza dopłatami
obszarowymi mogą korzystać rolnicy
i mieszkańcy wsi ?

Z czego wynika mniejsze zainteresowanie rolników działaniem jakim jest
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”?

Wieś to nie tylko rolnicy, to również mieszkańcy utrzymujący się z pracy
pozarolniczej. O jakie środki może ubiegać się ta część osób ?

Jak Pan Dyrektor ocenia dotychczas wykorzystane możliwości wsparcia
finansowego z UE przez mieszkańców wsi w naszym regionie?

Z czego to wynika?

*Akiedy odbędą się nowe nabory wniosków o kolejne wsparcie finansowe?

* Na jaką pomoc doradczą odARiMR mogą liczyć rolnicy ?

Dyrektor ARIMR:

Dyrektor ARIMR:

Dyrektor ARIMR:

Dyrektor ARIMR:

Dyrektor ARIMR:

DyrektorARIMR:

Dyrektor ARIMR:

Podstawowe

ź r ó d ł o ś r o d k ó w U E j a k i e

rozdysponowuje ARiMR dotyczy

dopłat obszarowych. Ten proces

przebiega sprawnie. Nie znam

rolników, którzy by nie występowali o

dopłaty obszarowe. Zakończyliśmy

obecnie w biurach powiatowych nabór wniosków o płatności obszarowe na rok

2010. Poza dopłatami obszarowymi rolnicy wykorzystują również środki na

modernizację gospodarstw rolnych. Gmina Chełmża jest obszarem z dużą ilością

bardzo dobrych gospodarstw, więc z tego programu rolnicy zakupują nowe

ciągniki, kombajny, inne maszyny rolnicze oraz budują lub modernizują obory,

chlewnie.

W dość dużym zakresie, gospodarstwa mające duży potencjał rolniczy

korzystają z programów rolnośrodowiskowych. Z kolei w znacznie mniejszym

stopniu rolnicy skorzystali do tej pory z działania „Różnicowanie w kierunku

działalności nierolniczej” .

*

Działanie jakim jest „Różnicowanie w kierunku

działalności nierolniczej” dotyczy szczególnie mniejszych gospodarstw rolnych,

które mają umiejętności i chcą sobie zwiększyć dochód z działalności

pozarolniczej. W związku z tym, podejmują dodatkową działalność np. w

zakresie usług budowlanych czy agroturystycznych. Wielu rolników skorzystało

z tego rodzaju dofinansowania. Wielkość dofinansowania wynosi do 100 tys zł i

stanowi 50% kosztów całkowitych zadania.

*

Takim działaniem jakie w ubiegłym roku zostało wdrożone

jest

„ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Na wsi dominują rolnicy, ale

pozostała 40 % część zamieszkujących wykonuje zawody poza rolnicze i właśnie

ci mieszkańcy mogą skorzystać z tego rodzaju wsparcia finansowego w kwocie

do 300 tys. zł.

*

Generalnie województwo kujawsko-pomorskie jest w

czołówce w kraju, które charakteryzuje bardzo wysoki poziom wykorzystania

środków unijnych przez mieszkańców. Nadmienię, że na jednego mieszkańca

województwa przypada 70 tys. zł środków UE wykorzystanych do tej pory.

Największe możliwości wsparcia pozostają nadal do wykorzystania w działaniu

„ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Wykorzystanie środków na „Różnicowanie w kierunku

działalności nierolniczej” to nie jest łatwy temat. Wiąże się on z kierunkiem

wyboru przez gospodarstwo działalności. Gmina Chełmża nie jest tego dobrym

przykładem, bo tu jest dużo dobrze funkcjonujących gospodarstw rolnych, które

nie są zainteresowane dodatkowym źródłem dochodu z działalności

pozarolniczej.

W czerwcu ogłoszony zostanie nabór wniosków o wsparcie

finansowe dla rolników prowadzących dodatkową działalność gospodarczą oraz

o dofinansowanie tworzenia nowych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach

działających na terenach wiejskich. Później w trzecim kwartale ARiMR

rozpocznie przyjmowanie wniosków na działanie „Renty strukturalne” i premie

dla młodych rolników. Z kolei w czwartym kwartale br. będzie można ubiegać się

o pieniądze na modernizacje gospodarstw.

Dzisiaj programy przez nas ogłaszane cieszą się ogromnym

zainteresowaniem przez rolników. Nie ma już problemu, aby im pomagać przy

opracowywaniu wniosków. Nie ma obaw, pytań, nie musimy zachęcac rolników

do zakupu ciągników. Rolnicy w Agencji pytają tylko o kolejne nabory

wniosków. Natomiast jako Agencja będziemy kłaść nacisk na działanie jakim

jest właśnie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, bo w dalszym

ciągu jak już wcześniej wspominałem, jest w województwie wiele małych

gospodarstw, które swój potencjał produkcyjny mogłyby wzmocnić właśnie

przez dofinansowanie z tego działania.

*

Dziękuję za rozmowę.
Z Dyrektorem ARiMR oddz. w Toruniu rozmawiała K. Orłowska Red. KURENDY.

Mury pną się do góry

W trakcie rozbudowy jest Szkoła Podstawowa w Zelgnie.

Powstająca nowa część szkoły ma umożliwić od października nowego

roku szkolnego naukę na jedną zmianę. W rozbudowywanej części

budynku powstaną trzy klasy lekcyjne i pomieszczenie na bibliotekę

szkolną. Na inwestycję w najbliższym czasie zostanie złożony przez

Samorząd Gminny wniosek na dofinansowanie jej z Regionalnego

Programu Operacyjnego WK-P
K.Orłowska
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Oświetlenie w gminie

Zakończono budowę oświetlenia drogowego w Gminie Chełmża w

miejscowościach:
- na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2025 z drogą gminną nr
100544 C obejmującego ustawienie szafki oświetleniowej, ustawienie
3 słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami;
- na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 551 z drogą gminną nr
100521 C oraz drogą wewnętrzną będącą własności Gminy Chełmża
obejmującego ustawienie szafki oświetleniowej, ustawienie 3 słupów
oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami;
- przy drodze powiatowej nr 1629 obejmującego ustawienie
szafki oświetleniowej, ustawienie 2 słupów oświetleniowych z wysięgnikami i
oprawami;
- przy drodze wojewódzkiej nr 551 etap I obejmującego ustawienie
szafki oświetleniowej, ustawienie 4 słupów oświetleniowych z wysięgnikami i
oprawami.

Roboty wykonywane są przez firmę ENERGO-TOK Sp. z o. o. z siedzibą w
Toruniu za kwotę brutto.

Mirakowo

Kończewice

Parowa Falęcka

Zelgno

65.880,00 zł
Łukasz Kowalski

Budowa chodników

- : ścieżka pieszo - rowerowa o długości 180 mb;
- : chodnik o długości 139 mb;
- : chodnik o długości 140 mb;
- : chodnik o długości 100 mb.

Chodnik zostanie wykonany z kostki betonowej typu POLBRUK w kolorze
szarym o grubości 6 cm, natomiast zjazdy zostaną wykonane z kostki
betonowej typu POLBRUK o grubości 8 cm.
Roboty wykonywane są przez firmę ,,Przedsiębiorstwo Robót Drogowo
Budowlanych ,,DROBUD'' Sp. J. z siedzibą w Chełmży za kwotę

brutto.
Planowany termin zakończenia robót 24 sierpień 2010 r.
W ramach zamówienia uzupełniającego zostanie wykonany odcinek
końcowy ścieżki pieszo rowerowej przy drodze wojewódzkiej 555 Strzyżawa
Unisław Wąbrzeźno o długości 140 mb.
Roboty wykonywane są przez firmę ,,Przedsiębiorstwo Robót Drogowo

Budowlanych ,,DROBUD'' Sp. J. z siedzibą w Chełmży za kwotę
brutto.

Planowany termin zakończenia robót 9 lipca 2010 r.

Trwa budowa chodników i ścieżki pieszo rowerowej przy
drogach wojewódzk ich na teren ie Gminy Che łmża w
miejscowościach:
Kończewice
Dźwierzno
Sławkowo
Kiełbasin

143.665,05
zł

39.154,50 zł

Łukasz Kowalski

Droga Witkowo - Pluskowęsy

Rozpoczęto przebudowę drogi gminnej nr 100574 C Witkowo -

Pluskowęsy przebiegającej przez działkę nr 90 w miejscowości Witkowo

oraz działkę nr 36 w miejscowości Pluskowęsy na odcinku o długości

1312mb. Przebudowa polega na zmianie nawierzchni gruntowej na

nawierzchnię asfaltowo - bitumiczną. Roboty wykonywane są przez

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo ,,DROBUD” Sp. z o. o. z Wąbrzeźna za

kwotę 502.563,73 zł brutto. Przewidywany termin zakończenia prac

czerwiec 2010 r.

Zadanie podlega dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko - Pomorskiego w ramach Funduszu Wsparcia z budżetu
Województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 350.000,00 zł.

Łukasz Kowalski

Kontynuowane są prace przy budynku gminnym w Chełmży na

ul.Paderewskiego. Przebudowywana jest klatka schodowa wewnątrz

budynku. Prace budowlane prowadzone są przez Firmę Handlowo-

Usługową Z.Kuciak z Chełmży.
K.O.

Klatka schodowa w przebudowie
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Sprawy obywatelskie

,,GMINNA MAJÓWKA SENIORÓW”

Spotkanie dla seniorów z gminy Chełmża
zostało zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Chełmży wspólnie ze Szkołą Podstawową w Sławkowie( już po raz trzeci).
Tegoroczna ,,Gminna Majówka” zgromadziła ponad 180 seniorów. Warto
zauważyć, że najstarsi mieszkańcy zaakceptowali tego typu spotkanie i
wzorem lat ubiegłych licznie przybyli. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy
Chełmża- Pan Jacek Czarnecki, który rozpoczął spotkanie od ciepłych słów
skierowanych do wszystkich seniorów wyrażając zadowolenie, że ,,w gminie
Chełmża przybywa seniorów, którzy w jesieni życia potrafią aktywnie spędzać
czas i licznie wziąć udział w organizowanych imprezach, a jedną z nich jest
,,Gminna Majówka”. Ponadto Pan Wójt z dumą podkreślił, że takie spotkanie
na stałe wpisało się już w kalendarz gminnych imprez. Życzenia wszelkiej
pomyślności uczestnikom spotkania złożyli również zaproszeni goście:
Prezes Polskiego Związku Emerytów i Rencistów O/Chełmża Pan Jerzy
Więckowski, Radna Pani Stanisława Stasieczek oraz Ks. Proboszcz Leszek
Lewandowski
Wśród seniorów została zaproszona jubilatka Pani Stefania Sadowska, która
w tym roku ukończyła 100 lat. Z tej okazji jubilatce wręczone zostały bukiety
kwiatowe oraz odśpiewano ,, 200 lat”.

Na wszystkich zaproszonych gości czekał poczęstunek. Miłym akcentem
okazało się wręczenie słodkich upominków. Ponadto, każdy z uczestników
otrzymał symboliczną różyczkę. Spotkanie uświetnione zostało występem
artystycznym grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sławkowie oraz grupy
artystów Teatru Impresaryjnego ,,Afisz” z Torunia. Przedstawieniem pt

artyści wprowadzili widzów w klimat
przedwojennej lwowskiej gwary i specyficzny kresowy zaśpiew.
Podczas spotkania seniorzy mieli możliwość zbadania ciśnienia oraz
poziomu glukozy. Zorganizowane zostały również konkursy, a biorące udział
w nich osoby otrzymały atrakcyjne nagrody. Na zakończenie imprezy została
zrobiona wspólna fotografia, którą każdy uczestnik otrzyma.

Dzień 19 maja 2010 roku w gminie Chełmża należał do
seniorów. W tym dniu w sali Szkoły Podstawowej w Sławkowie odbyła
się ,,Gminna Majówka”, na którą zostali zaproszeni najstarsi
mieszkańcy z terenu gminy.

,,Jeśli
Kochać to tylko we Lwowie”,

Gminna Majówka upłynęła w miłej, spontanicznej i podniosłej atmosferze.
Seniorzy udowodnili, że osobom w ich wieku coś się od życia należy i bawili
się przez wiele godzin. Opuszczając salę powtarzali tylko jedno zdanie:

Coroczne spotkania są radosnymi chwilami, które pozostają w pamięci. Na
tego typu uroczystościach zauważalna jest integracja. Seniorzy mogą
poczuć, jak są dla nas ważni i przyjąć naszą wdzięczność za lata pracy i
wychowywanie dzisiejszego pokolenia. Dziękujemy wszystkim osobom które
pomogły w organizacji spotkania w szczególności Pani Barbarze Dunajskiej -
Dyrektor SP Sławkowo , personelowi szkoły w Sławkowie oraz Pani Zofii
Demel - pielęgniarce z Ośrodka Zdrowia z Zelgna.

GOPS Chełmża

,,Dziękujemy i pragniemy spotkać się w takim gronie za rok”.

Festyn w Nawrze

W dniu 30.05.10 w Nawrze zorganizowany został festyn
odpustowo-rodzinny tzw. Majówka Nawrzańska. Uroczystość rozpoczęła
Msza św. Po mszy przy miejscowej świetlicy wiejskiej pod przysłowiowym
grzybkiem rozpoczął się festyn. Liczne konkursy dla dzieci i dorosłych, loteria
fantowa, mecz siatkówki oraz inne atrakcje cieszyły się wśród mieszkańców
ogromnym powodzeniem.
Panie z Nawry i Bogusławek upiekły smakowite ciasta. Przy okazji próbę
testową przeszedł nowy sprzęt nagłośnieniowo-muzyczny, który zakupiony
został ze środków za konkurs „Moja wieś - Moje sołectwo” edycja 2009.
Zabawa była bardzo udana, mimo że przerywał ją deszcz, to trwała do
późnych godzin.

Dziękujemy Ks. Proboszczowi Tadeuszowi Kozłowskiemu, Panu
Wójtowi Jackowi Czarneckiemu oraz wszystkim osobom, które pracowały,
pomagały i wspierały, aby ten festyn mógł się odbyć i był udany. Zebrane
fundusze podczas festynu przekazane zostały na remont ołtarza w naszym
kościele parafialnym oraz na zakup fantów na loterię dla Gimnazjum w
Głuchowie.

Sołtysi Nawry i Bogusławem

Alicja Glaszka i Marzena Młodzianowska

Pokaz malowania paznokci w Bielczynach

W świetlicy w Bielczynach odbył się pokaz malowania paznokci
zorganizowanych przez tutejsze Koło Gospodyń Wiejskich . Spotkanie
cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno starszych jak i młodszych
pań. Nie było to pierwsze tego typu spotkanie zorganizowane przez Koło
Gospodyń dla mieszkańców. W okresie zimowym odbyły się pokazy:
kosmetyków, makijażu oraz spotkanie z historykiem panem Piotrem
Bireckim, który zapoznał nas z historią Bielczyn. Planowane są następne
spotkania z ciekawymi ludźmi.

Danuta Powaszyńska
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Wydarzenia gminne

II Turniej KGW w Gminie Chełmża
Już po raz drugi w Kończewicach odbył się Gminny

Turniej Kół Gospodyń Wiejskich.

I miejsce KGW z Głuchowa II miejsce KGW z
Kończewic, III miejsce KGW Szerokopasu .

I miejsce KGW z Kończewic II miejsce dla KGW Głuchowo,
III miejsce dla KGW w Kiełbasinie

I miejscem zostało KGW z
Kiełbasina, II miejscem nagrodzono KGW w Głuchowie oraz
III miejsce przyznano KGW z Brąchnówka.

Podobnie jak w roku ubiegłym tak i teraz - było dużo śmiechu i
dobrej zabawy. Panie uczestniczące w turnieju zaskakoczyły
pomysłami, sztuką aktorstwa i wielobarwnością swoich scenicznych
strojów.
Do turnieju przystąpiło pięć Kół. Sześcioosobowe jury oceniało
uczestniczki w pięciu konkurencjach. Kolejność prezentacji program
turnieju uświetnił swoimi występami przybyły zespół folklorystyczny
„KRUSZYNIOKI” z podwłocławskiego Kruszyna.
Scenkę kabaretową „Kobieta na bezludnej wyspie” można uznać za
najsympatyczniejszą konkurencję. Istotną rolę w tej scence odgrywał
dialog (czasami monolog) przedstawiony przez panie z niezwykłym
poczuciem humoru. Panie, jak zawodowe aktorki, zaprezentowały nam
- widzom wspaniałe widowisko. Gromkie brawa, emocje, aplauz
widzów i oczywiście doping „dla swojego koła” stworzyły
niepowtarzalną atmosferę na sali.To musiało się podobać. Jury
przyznało ,

„Taniec” - twista i polkę można było obejrzeć w wykonaniu
dwuosobowych zespołów. Panie zadbały o stroje i dodatki, bo oprócz
tańca z układem choreograficznym oceniany był także strój.
Wychodzące tanecznym krokiem na scenę tancerki i tancerze...
ubarwili ją różnokolorowymi strojami. Publiczność na widowni
wtórowała tańczącym oklaskami. Jury w tej konkurencji przyznało

,
przypadło . Z kolei w konkurencji,

podczas której panie próbowały naśladować w śpiewie znaną nam
wszystkim Marylę Rodowicz najwyżej oceniona została pani Violetta
Maćkowska z KGW w Szerokopasie, która acapella wykonała utwór
pt. ”Sekretarka”. To był naprawdę odważny debiut.

Scenka sprawnościowa „Jak w bajce” polegała na
precyzyjnym oddzieleniu kilku gatunków nasion. Na hasło „start”
uczestniczki segregowały ziarenka, a publiczność je dopingowała w tej
konkurencji. Ocenie podlegała szybkość i precyzja. Najszybszym
kołem i zarazem nagrodzonym

Panie zaprezentowały również swój kunszt kulinarny, tym
razem w formie ciasta. Zaprezentowano ciasta konkursowe o nazwach
„Rozkoszna chwila”, „ Tort Champion”, „ Pokusa”, „ Tort Ambasador” i
„ Kosz słodkości”. Miano najsmaczniejszego ciacha jury przyznało
wypiekowi o nazwie „Kosz Słodkości” z Kiełbasina, a panie w nagrodę
otrzymały „Makuchę 2010”. Po tych licznych zmaganiach turniejowych
-

Laureatki tegorocznego
tytuły po raz pierwszy wzięły udział w turnieju. Poza tym uczestniczące
Koła otrzymały za poszczególne konkurencje atrakcyjne nagrody,
ufundowane przez Wójta Gminy Chełmża, Posła RP Janusza
Dzięcioła, Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii, Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy
Chełmża oraz Zarząd Gminny ZOSP. Już poza samym turniejem Wójt
Gminy przyznał nagrodę specjalną pani Henryce Mateckiej, którą
spośród wszystkich pań wyróżnił odważny śpiew wielu przyśpiewek,
przy których mięliśmy okazję się wszyscy bawić. Pani Henryka w
październiku wyjedzie na weekendowy wypoczynek do SPA.

nagrodą GRAND PRIX w kwocie 1000 zł zostało uhonorowane
Koło Gospodyń Wiejskich z Szerokopasu.

K.Orłowska

Laureatki II Gminnego Turnieju - KGW Szerokopas

I miejsce na scenie kabaretowej “Kobieta na bezludnej wsypie” zajęło KGW

Głuchowo. Od lewej: G.Stasiorowska i T. Parzyszek.

W tańcu twist panie i ... panowie

Zaprezentowane ciasta turniejowe zadziwiły nie tylko wyglądem ale i smakiem.

Panie wzięły udział także w konkurencji sprawnościowej



II TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH W GMINIE CHEŁMŻA

str. 8



str. 9

GMINNA MAJÓWKA - SPOTKANIE SENIORÓW GMINY CHEŁMŻA
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Bocianisko - Zelgno 2010

Gimnazjum w Głuchowie - kabaret “Bez nazwy” w utworze “Co nam w duszy

gra”.

Zespół wokalno-instrumentalny “Kucyk” SP Kończewice wykał utwór “Ja

mam tylko jeden świat” i “Nie zabieraj mi strun”.

Gimnazjum w Pluskowęsach - zespół taneczny męski “Kosmodysk”.

Zespół wokalny SP Grzywna “Została tylko melodia”.

Zespół taneczny SP Zelgno “Figielek” w tańću do melodii “Kabaret”.

Zespół taneczny z Małej Szkoły w Brąchnówku w tańcu “Kazaczok”.

Teatrzyk “Zelinki” SP Zelgno w inscenizacji teatralnej “Spotkanie”.

Kto by się spodziewał... zielone kalosze na 10 urodziny Bocianiska od Wójta

Gminy. K.O.
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Inicjatywy społeczne

Dzień Dziecka w Dźwierznie

W dniu 30-go maja 2010 roku obchodzili my Dzie Dziecka w
D wierznie. Sponsorami imprezy by a Gminna Komisja Rozwi zywania
Problemow Alkoholowych i Przeciwdzia ania Narkomanii, Pan Kazimierz
Lewandowski, Pan Kazimierz Buller, Pan Wojciech Chojnacki i Pan Dariusz
Podsiedlik, za co serdecznie dzi kujemy. Dzi kujemy równie Paniom z
Ko a Gospody Wiejskich D wierzno - Januszewo za przygotowanie tej
imprezy i Pani Patrycji Luntkowskiej za opraw muzyczn . Dla dzieci
przygotowano skromne, ale s odkie paczki, zorganizowano pocz stunek,
przygotowano grilla, zosta y przeprowadzone konkursy, w których do
zdobycia by y s odko ci i mo na by o równie pota czy , a przed sal
poskaka na rozstawionej trampolinie.

ś ń
ź ł ą

ł

ę ę ż
ł ń ź

ę ą
ł ę

ł
ł ł ś ż ł ż ń ć ą

ć

Krystyna Wolak

Dzień Matki i Dzień Dziecka
w ośrodku przedszkolnym w Nawrze

1 czerwca 2010 r. był dniem wielkiego święta w ośrodku
przedszkolnym w Nawrze realizujący projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej. W tym dniu połączyliśmy ze sobą dwa tak ważne dla siebie
święta. Najpierw dzieci przygotowały program artystyczny i upominki dla
swoich kochanych mam. Podziękowały tym samym swoim mamom za ich
wielki trud w wychowaniu dzieci.

Następnie wszystkie nasze dzieci otrzymały życzenia i prezenty z
okazji Dnia Dziecka. Radości było co niemiara.
Dziękujemy wszystkim sponsorom za prezenty i tak : p.Wójtowi Jackowi
Czarneckiemu; p.sołtys z NawryAlicji Glaszka; p. sołtys z Bogusławek
H. Młodzianowskie; p.radnemu B.Glaszka oraz kochanym rodzicom.
Upominki były wspaniałe.

Marianna Rolbiecka

Dzień Dziecka w Nowej Chełmży

Wszystkie dzieci z niecierpliwością oczekiwały daty 1 czerwca.
Tego też dnia w Nowej Chełmży zorganizowano dla najmłodszych
mieszkańców wsi Dzień Dziecka. Na dzieci czekało wiele atrakcji: wspólne
gry, zabawy z chustą animacyjną, malowanie twarzy oraz ognisko
przygotowane osobiście przez Pana Sołtysa. Spotkanie zostało
zorganizowane w ramach zajęć prowadzonych w świetlicy wiejskiej, które
odbywają się dzięki współpracy Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy
Chełmża i Rady Sołeckiej Sołectwa Nowa Chełmża.
Zajęcia prowadzone są cyklicznie dwa razy w tygodniu już trzeci miesiąc! Zaś
od wakacji ruszamy razem z programem „Fabryka Marzeń”.

W imieniu własnych oraz moich podopiecznych dziękuję Panu Józefowi
Kielakowi Sołtysowi wsi Nowa Chełmża za pomoc i owocną współpracę.

Paulina Karwowska

Dzień Dziecka w Grzegorzu

6 czerwca w parku w Grzegorzu odbył się festyn z okazji Dnia

Dziecka zorganizowany przez KGW Grzegorz. Dzieci aktywnie

uczestniczyły w konkursach i zabawach. Rodzice jednocześnie mile

spędzili czas przy kawie. Poczęstunek sfinansowała Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień za co uczestnicy

festynu serdecznie dziękują.
KGW Grzegorz

Podziękowanie za Majówkę

Seniorzy ze wsi Głuchowo i Kuczwały, którzy wzięli
udział w tegorocznej „Majówce Seniorów” kierują wyrazy

podziękowania i głębokie słowa uznania dla organizatorów za
trud organizacji tego wyjątkowego spotkania.

Dziękujemy za miłe spotkanie, za wspólne rozmowy i życzymy
sobie i Organizatorom kolejnych tak udanych spotkań. Na pewno

swoją obecnością nie zwiedziemy !
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Rozśpiewana biblioteka!

Organizatorem karaoke była Biblioteka Samorządowa w Zelgnie oraz CIK
Gminy Chełmża. Wzięło w nim udział ok. 50 uczestników z terenu naszej
gminy.
Teksty piosenek wyświetlane były na ekranie projekcyjnym.
Uczestnicy mieli możliwość przygotowywania się do występu w bibliotekach
gminnych, gdyż w każdej z nich dostępny jest specjalny program karaoke.
Na zakończenie spotkania każdy otrzymał pamiątkowy dyplom.

Pomimo kapryśnej pogody tego dnia panowała miła i wesoła atmosfera..
Wszyscy wspaniale się bawili.

Dnia 15 maja 2010r. w bibliotece w Skąpem zorganizowano
karaoke dla dzieci i młodzieży pn. „Dmuchawce, latawce, wiatr”.

Ilona Witkowska

Wieści z Biblioteki w Zelgnie

Współczesna biblioteka, zwłaszcza biblioteka publiczna,
stopniowo przestaje być wyłącznie zbiorem książek i czasopism
drukowanych; staje się miejscem, gdzie czytelnik angażuje swój słuch, a
wzrok służy nie tylko rejestracji kształtu liter, ale również odbiorowi bogactwa
obrazów i zdjęć.
Stąd właśnie hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek „Obrazy Słowa
Dźwięki”.
Z tej właśnie okazji w Bibliotece Samorządowej zorganizowano cykl spotkań
pod takim właśnie hasłem odbiorcami owych spotkań były dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Zelgnie.

Spotkanie Autorskie z Panem
Wojciechem Widłakiem

Specjalnie dla dzieci już po raz trzeci Książnica
Kopernikańska organizuje cykl spotkań z autorami
ulubionych książek zatytułowany Literatura na Kółkach.
W projekcie wzięła udział Biblioteka Samorządowa w
Zelgnie.
Spotkanie miało miejsce 21 maja 2010 w Szkole
Podstawowej w Zelgnie.
Dziękujemy Dyrekcji SP Zelgno za pomoc w
przygotowaniu tego spotkania.

Z wizytą w teatrze

W maju dzieci z ośrodków przedszkolnych: w
Głuchowie, Zelgnie oraz Skąpym działających w ramach projektu
„ Przedszkole Otwiera Świat” wzięły udział w wyjeździe do Teatru
Lalek „ Zaczarowany Świat ” w Toruniu.

Teatr Lalek jest jedynym teatrem w Polsce przeznaczonym głównie dla dzieci
w wieku przedszkolnym. Już od sześćdziesięciu lat uczy, bawi i wychowuje,
stanowi pierwszy próg w edukacji teatralnej dzieci. Jak rozweselić smutny, bo
przecież bezludny, stary księżyc? O tym jest przedstawienie pt. „Śpiewając z
księżycem”, w którym to uczestniczyły przedszkolaki. Nie jest to opowieść, ale
składanka scenek, dialogów i inscenizowanych piosenek mających rozbawić
ponuraka z nieba, a przy okazji dziecięcą widownię. Małym widzom bardzo
podobało się przedstawienie, co można było zauważyć po wpatrzonych,
zachwyconych oczach dziecięcych. Dzieci bardzo chętnie dzieliły się swoimi
wrażeniami z pobytu w teatrze, czego owocem są śliczne rysunki,
przedstawiające barwne postaci.

I. Markiewicz

Wakacje tuż, tuż

Propozycję wyjazdów wakacyjnych dla grupy 35 uczestników
dzieci i młodzieży z gminy przygotował Gminny Zarząd ZOSP przy
współfinansowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

Grupa 25 osób w terminie 1-14 lipiec br. wyjedzie na obóz
szkoleniowo - wypoczynkowy dla Dowódców Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych do miejscowości Piła - Młyn. W ofercie wypoczynku dla
młodzieży przewidziano m.in. zawody sportowe, szkolenie ze znajomości
przepisów p.poż, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, konkursy
piosenki, wybory MIS i Mistera, wycieczki piesze i rowerowe. Z kolei 10
osobowa grupa młodzieży wypoczywać będzie na podobnym obozie ale w
Wambierzycach k/ Polanicy Zdrój w woj. dolnośląskim w terminie od 28 lipca
do 9 sierpnia br.

K.Orłowska

Dzień Dziecka
w Sławkowie

Dzieci z ośrodka przedszkolnego w
Sławkowie „ Przedszkole Otwiera
świat III” składają podziękowania
Panu Jackowi Czarneckiemu Wójtowi
G m i n y C h e ł m ż a z a m i ł e
niespodzianki z okazji Dnia Dziecka.

J.Kozłowska

Działalność bibliotek Organizacje pozarządowe

Dzień Mamy w Sławkowie

W ośrodku przedszkolnym w Sławkowie „Przedszkola Otwiera
Świat III” odbył się Dzień Mamy. Dzieci przygotowały przedstawienie pod
tytułem „Zgubione korale” wcielając się w bohaterów z łąki. Mamy
uczestniczyły w wielu konkursach świetnie się bawiąc. Dzieci wręczyły
Mamom własnoręcznie zrobione korale. Na koniec zaprezentowały pokaz
mody w garderobie Mamy.

Justyna Kozłowska
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Sprawy obywatelskie

Prezentacja uczestniczek
II Gminnego Turnieju KGW

KGW w Brąchnówku

KGW w Głuchowie

- przewodniczącą Koła jest pani Henryka
Matecka. Panie aktywnie uczestniczą i włączają się w przedsięwzięcia
gminne, organizują spotkania okolicznościowe dla mieszkańców swojej wsi.
Współpracują z Radą Sołecką, miejscowym Stowarzyszeniem Kulturalno-
Oświatowym „Edukacja i Przyszłość”, z Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża. W minionym roku również uczestniczki I Gminnego Turnieju
KGW. Swój dorobek, osiągnięcia, lokalne wydarzenia na bieżąco spisują w
kronice, która w tegorocznym konkursie na kroniki gminne pt. ”XX-lecie
Samorządu Gminy Chełmża” otrzymała wyróżnienie przyznane przez Radę
Gminy Chełmża.

- panie działające pod szyldem tej organizacji
nie opuszczają ważnych wydarzeń gminnych i lokalnych. Aktywnie
uczestniczą w życiu kulturalnym swojej miejscowości. Podobnie współpracują
z Radą Sołecką i gminną instytucją kultury. W minionym roku uczestniczki I
Gminnego Turnieju KGW. Znane w gminie i nie tylko z takiego ciasta jak
sernik głuchowski oraz z nalewki „Odlotowa”. Co roku panie włączają się w
przygotowania lokalnego, parafialno-gminnego wydarzenia jakim jest odpust
ku czci Bł. Juty w Bielczynach, przygotowując poczęstunek dla pielgrzymów
jak i czyniąc przygotowania organizacyjno porządkowe w samej kaplicy.
Swoją działalność dokumentują na bieżąco w specjalnej kronice.
Przewodniczącą organizacji jest pani Maria Kucharzewska.

KGW Kończewice - szefową Koła jest pani Halina Bytniewska.
Panie podobnie właczją się w inicjatywy gminne jak i wydarzenia w swojej
miejscowości. Współpracują z Radą Sołecką i miejscową szkołą. To laureatki
nagrody głównej GRAND PRIX w I Gminnym Turnieju KGW w roku 2009. Ze
swoją scenka kabaretową „Być kobietą” wystąpiły na scenach pikniku
powiatowego w Skórczu pow. Starogardzki i podczas ubiegłorocznych
dożynek wojewódzkich w Czernikowie.

Czytelnicy miesiąca
Czytelnikami miesiąca maja w poszczególnych bibliotekach zostali:
- Głuchowo -
- Grzywna -
- Skąpe -
- Zelgno -

Daria Grędzicka
Laura Jargi o

Weronika Biesiada
Jan Syrocki

ł

KGW w Kiełbasinie

KGW w Szerokopasie

- pomimo braku bazy lokalowej, gdzie
mogłyby się spotykać i planować swoją działalność nie ustają w działaniach i
zawsze odpowiadają zainteresowaniem na składaną im ofertę gminnych
propozycji dla KGW. Są dumne ze swojej miejscowości, w której znajduje się
unikatowy kościółek gotycki znany nie tylko w regionie, ale i w całej Europie.
To w okolicach Kiełbasina powstaje międzynarodowa trasa autostrada A-1.
Są uczestnikami ubiegłorocznego turnieju dla KGW. W minionym roku z
wielką gościnnością przyjęły goszczącą na obszarze Lokalnej Grupy
Działania Ziemia Gotyku grupę przedstawicieli czeskiej LGD. Dla przybyłych
gości do Kiełbasina nie mogło zabraknąć swojskiego pieczywa
przygotowanego przez samą przewodnicząca Ewę Kasprzak i smacznych
konfitur truskawkowych. Gości zachwyciła tutejsza gościnność miejscowego
KGW.

- panie w roku bieżącym po raz pierwszy
zadebiutowały na scenie II Gminnego Turnieju KGW. Ich działalność skupia
się w miejscowej świetlicy wiejskiej. Panie organizuja lokalnej społeczności
życie kulturalne i właczają się w przedsięwzięcia gminne. Niektóre z nich są
stałymi uczestniczkami Pracowni Rękodzieła Ludowego MALWA w Zelgnie.
W minionym roku KGW było współrealizatorem inicjatywy lokalnej, która
doprowadziła do odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej
zamordowanym podczas II wojny światowej kobietom narodowości
żydowskiej. Przewodniczącą Koła jest pani Violetta Maćkowska.

K.Orłowska

Podziękowanie za Turniej KGW

Serdeczne podziękowania dla wszystkich Koleżanek,

które uczestniczyły w II Gminnym Turnieju KGW w

Kończewicach za humor, godną rywalizację,

wspaniałą zabawę oraz dla Organizatorów za

możliwość pokazania naszych talentów

z podziękowaniem koleżanki

z KGW Kończewice
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Jesteśmy sportową potęgą i basta ... cz. 2

Mistrz Powiatu Toruńskiego piątki piłkarskie dziewcząt - SP Grzywna

Wicemistrz Powiatu Toruńskiego mini piłka ręczna dziewcząt - SP

Grzywna

Wice Mistrz Powiatu Toruńskiego mini piłka koszykowa dziewcząt - SP

Grzywna

Mistrz Powiatu Toruńskiego piątki piłkarskie chłopców - SP Kończewice

Mistrz Powiatu Toruńskiego unihok dziewcząt - SP Sławkowo
Mistrz Powiatu Toruńskiego mini piłka siatkowa dziewcząt - SP Sławkowo

Wicemistrz Powiatu Toruńskiego mini piłka siatkowa chłopców - SP

Sławkowo

Mistrz Powiatu Toruńskiego mini koszykówka chłopców - SP Zelgno

Wicemistrz Powiatu Toruńskiego w mini piłce ręcznej chłopców - SP

Zelgno W. Rosiński
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Historia zapisana w kronikach
Do tradycji polskiego kronikarstwa nawiązał w Gminie Chełmża

zorganizowany konkurs na kroniki z okazji 20-lecia lokalnego
samorządu. Kroniki prowadzone przez społeczności lokalne to nic
innego jak opis wydarzeń w układzie chronologicznym. Wydarzenia te
najczęściej dotyczą życia mieszkańców, instytucji, organizacji. Zapis
tych wydarzeń odbywa się na bieżąco.

I miejsce - kronika OSP Skąpe,
II miejsce - kronika KGW Zelgno i III miejsce kronika OSP Zelgno.

Środowiskowego Domu Samopomocy
Społecznej w Browinie, KGW w Brąchnówku i Bibliotece
Samorządowej w Zelgnie.

Podsumowanie konkursu miało miejsce podczas uroczystej sesji
Rady Gminy Chełmża w Pluskowęsach, a organizatorem konkursu była
Rada Gminy Chełmża. Na konkurs wpłynęło w sumie 17 kronik, każda o
bogatych zapisach wydarzeń od bardziej odległych do czasów
współczesnych. W większości zgłoszonych do konkursu kronik były to
kroniki ochotniczych straży pożarnych i kół gospodyń wiejskich. Niewątpliwie
najstarszymi kronikami mogą pochwalić się straże ochotnicze, które już od
pierwszych lat ich powstania prowadzą zapis swoich dziejów i tradycji. Poza
tym, każdą z zaprezentowanych w konkursie kronik wyróżniała
pomysłowość jej prowadzenia, zwięzły i wyczerpujący zapis wydarzeń
popartych fotografiami.

Dzisiaj kroniki prowadzone przez społeczności lokalne w Gminie
Chełmża stanowią nieocenione źródło historii o wydarzeniach i tutejszych
mieszkańcach. Większość kronik prowadzona jest już od ponad 50 lat, ale są
także kroniki, które mimo krótkiego okresu także wyróżnia bogactwo
zapisów dotyczących inicjatyw i przedsięwzięć, które miały miejsce w
gminie chociażby w okresie minionego dwudziestoletniego okresu
działalności samorządu.
Konkurs miał na celu przede wszystkim promocję dziedzictwa kulturowego,
ale i również kształtowanie poczucia przynależności do swojego regionu i
umiejętności dokumentacji działalności oraz popularyzację ruchu
kronikarskiego w lokalnym środowisku.

Komisja konkursowa biorąc pod uwagę wspomniane kryteria jak i
koncepcję kronik, stopień powiązania tematyki kroniki z działalnością
lokalnego środowiska, poziom merytoryczny prezentowanych zapisów,
autentyczność, obiektywizm zapisów, poziom, formę i zakres ilustracji,
tekstów oraz poziom estetyczny materiału ilustracyjnego prezentowanego
dokumentu postanowiła nagrodzić kroniki :

Laureaci konkursu otrzymali nagrody finansowe ufundowane przez rade
Gminy Chełmża w kwotach I m. 400 zł, II m 300 zł, III m 200 zł. Wyróżnienia
w konkursie przyznano dla kronik:

Mimo to wszystkie zgromadzone kroniki na
konkurs zasługują na uznanie i uwagę oraz zapoznanie się ich treścią.
Dokumenty te stanowią bogactwo dziejów lokalnego samorządu. Wszystkie
kroniki, które wzięły udział w konkursie zaprezentowane zostały podczas
specjalnej wystawy pokonkursowej.

K.Orłowska

Tropem konkursowej fotografii

W konkursie „Wspomnienie ze starej fotografii” zorganizowanym
przez Bibliotekę Samorządową w Zelgnie, laureatką I nagrody została pani
Izabela Roczeń, za komentarz i fotografię przedstawiającą postać kpt. Józefa
Tełowskiego. (Kurenda z maja br., str. 6).
Tak się złożyło, że prawie równolegle, ale zupełnie niezależnie od siebie, trwały
w Toruniu przygotowania do uroczystego przyjęcia z rąk synowej kapitana
Mirosławy, krzyża virtuti-militari, przyznanego pośmiertnie kpt. Józefowi
Tełowskiemu. Odznaczenie to, poprzez ręce dowódcy Szkoły Podoficerskiej
mieszczącej się w koszarach dawnego 63. Pułku Piechoty, macierzystej
jednostki kpt. Tełowskiego, trafiło do dowódcy Grupy Rekonstrukcji
Historycznej 63 pp chor. Piotra Klepackiego. Grupa ta, części gminnej
społeczności jest znana, brała bowiem udział w uroczystościach odsłonięcia
tablicy i poświęcenia krzyża w miejscu budowy kopca Ziemia Polaków w
Kończewicach. Grupa nawiązuje do tradycji 63pp, zwanego Dziećmi Torunia,
gromadzi pamiątki po żołnierzach pułku, utrzymuje kontakty z rodzinami
byłych żołnierzy.
Szanując cierpliwość czytelnika, spieszę wyjaśnić, dlaczego poprosiłem o
miejsce w czerwcowym numerze Kurendy, na artykuł o kpt. Tełowskim.

Od urodzin Józefa w roku 1899 w Więckowie, rodzina jego zamieszkiwała
na terenie zaboru pruskiego. Fakt ten potwierdzałaby relacja najmłodszej
siostry kapitana - Agnieszki, która urodziła się w Kuczwałach w 1919r.
Imponując pamięcią, wymienia ona miejscowości, w jakich mieszkali jej
rodzice. Trasa ich migracji wiodła od powiatu Starogard Gdański, przez okolice
Malborka, Grudziądza (Tarpno, Zielnowo), poprzez Kowróz do Kuczwał, a
stamtąd w roku 1924 rodzice jej wraz z resztą dzieci przeprowadzili się do
Witkowa. Tu w ramach parcelacji w roku 1928 nabyli 13-hektarowe
gospodarstwo, w którym doczekawszy sędziwego wieku ( 91 lat ), pod opieką
swoich krewnych - państwa Stefanii i Zygmunta Więcławskich, paniAgnieszka
po dziś dzień mieszka.

Na jednej z fotografii będących w posiadaniu rodziny, młody Józef
Tełowski występuje w mundurze żołnierza armii pruskiej, co było rzeczą
oczywistą w tamtych czasach, a potwierdza to, że zamieszkiwać musiał na
terenie zaboru pruskiego. W roku 1919 był już w wojsku polskim. Z tego okresu
pochodzi konkursowa fotografia.

Kapitan Józef Tełowski w każdej wolnej od obowiązków wojskowych chwili
przyjeżdżał z Torunia do swojej rodziny we Witkowie.

Wybuch II wojny światowej zastał kpt. Tełowskiego na linii frontu w okolicach
Mełna, następnie Grudziądza, gdzie 63pp walczył z najeźdźcą w składzie 4
Dywizji Piechoty Armii Pomorze. Po przegrupowaniu walczył nad Bzurą, a
wobec przegranej w tej największej bitwie kampanii wrześniowej, skierował się
na pomoc walczącej jeszcze Warszawie. Do Warszawy jednak nie było mu
dane dotrzeć. Zdziesiątkowany oddział prowadzony przez kpt. Tełowskiego,
przedarłszy się przez niemieckie pozycje w Puszczy Kampinoskiej, dotarł
p r z e z Ł o m i a n k i d o L a s u M ł o c i ń s k i e g o . P o d e r w a w s z y
do ataku pozostałą przy nim garstkę żołnierzy został śmiertelnie ranny.
Jego i zabitych wraz z nim żołnierzy pochowali frontowi koledzy. Sporządzili
wówczas nawet odręczny opis miejsca pochówku z mapką.

W tym miejscu pragnę przedstawić wielkość patriotycznej determinacji
żołnierzy września '39 na przykładzie przełożonego kpt. Tełowskiego
dowódcy 63 pp majora Nawrata, który mimo że 6-krotnie raniony, wraz z kpt.
Tełowskim i ocalałymi żołnierzami przedzierał się do Warszawy.
Będący pod wielkim wrażeniem męstwa, wyczerpanego do kresu sił majora,
oddawszy mu honory, niemiecki dowódca odcinka polecił umieścić go w
niemieckim szpitalu frontowym, skąd po rekonwalescencji mjr Nawrat trafił do
oflagu.

Siostra kpt. Józefa Tełowskiego - Agnieszka, z jego fotografią nagrodzoną w
konkursie.

Data śmierci i miejsce spoczynku kpt. Tełowskiego przez długi czas nie były
znane
Miał jednak miejsce nadzwyczajny zbieg okoliczności, dzięki któremu trafiły w
ręce rodziny drugiego brata kapitana mieszkającego w Chełmży Edmunda,
notatki wraz z mapką sporządzone w lesie młocińskim, przez żołnierza
chowającego tam kapitana Tełowskiego. Zainteresowały synową kapitana
M i ros ł awę , k tó ra i dąc i ch t ropem odna laz ł a j ego g rób .

Tyle chciałbym dodać do historii bohatera września 39 roku, połączonego
rodzinnymi więzami z naszymi stronami.

Zdjęcia i tekst Feliks Stolkowski

Serwis informacyjny

Informujemy, że dnia 19 lipca 2010r.
zostanie zorganizowany wyjazd do Centrum Onkologii w

Bydgoszczy na badania mammograficzne piersi, cytologię,
badanie ginekologiczne oraz edukację z zakresu chorób

nowotworowych.

bezpłatny
bezpłatne

1) Z badania mammograficznego mogą skorzystać kobiety w wieku 50-69 lat
, u których w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie było ono wykonywane (decyduje
miesiąc, w którym wykonane było badanie),
2) Z badania cytologicznego mogą skorzystać kobiety w wieku 25-59 lat, u
których w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie było ono wykonywane (decyduje
miesiąc, w którym wykonane było badanie).

- w Urzędzie Gminy w Chełmży (P.Anna Feeser-Bering,
pokój nr 16) tel. 675-60-76 do 78 wew. 51

- u Sołtysa Wsi
do dnia 09 lipca 2010r. wraz z wypełnieniem ankiety

- dowód osobisty,
- d o k u m e n t u b e z p i e c z e n i o w y ( k s i ą ż e c z k ę z d r o w i a l u b
odcinek z KRUS-u z numerem ubezpieczenia )

Wyjazd finansowany jest przez Samorząd Gminy Chełmża

Zapisu dokonać można:

Na badania należy zabrać ze sobą:
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To już 10 urodziny Bocianiska

Wieści z Biblioteki

2 czewrwca 2010 odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski
pt.Wiersze ze Śmiechem”. Gminę Chełmża reprezentowali : Agata
Wiśniewska, Natalia Wiercioch, Michał Wierzbicki. W konkursie uczestniczyło
30 dzieci z całego powiatu. Najlepiej zaprezentowała się Agata Wisniewska w
wierszu „Włos”zajęła I miejsce!

Dziękuje Agacie Natalii i Michałowi, że poświęcili czas na poezję pana
Brzechwy

J.Pawełczyk

Tutaj od dziesięciu lat na scenie prezentowało się co roku ponad 100
młodych artystów. Tak było i tym razem. „- Dziesięć lat wspólnej zabawy,
dziesięć lat wspierania fajnych pomysłów, aby ich nie zabrakło, aby tak dalej”-
podsumowała imprezę Dyrektor Szkoły Iwona Drożyńska. - Od dziesięciu lat
dzięki temu wydarzeniu mogliśmy tutaj oglądać i podziwiać wokalne,
muzyczne, taneczne, teatralne i kabaretowe popisy młodych artystów.”-
Najlepsza z gminy młodzież z talentami artystycznymi spotyka się oczywiście
co roku na Bocianisku, a scena i estrada będzie w przyszłości należała do was.
Boję się tylko, że po makijażach nikt was nie rozpozna” - przekonywała
Dyrektor I. Drożyńska.

Dziesiąte urodziny BOCIANISKA stały się dla organizatorów przede
wszystkim okazją do podziękowania tym wszystkim, którzy przyczyniali się co
roku do organizacji tego wydarzenia. Pani Dyrektor wyrazy podziękowania
skierowała do Wójta Gminy Jacka Czarneckiego, samorządu gminnego,
opiekunów grup artystycznych ze szkół, rodziców, dyrektorów szkół,
pracowników instytucji kultury i promocji. Z okazji urodzinowej, X edycji
Bocianiska specjalnymi orderami i dyplomami Dyrektor Szkoły i Grono
Pedagogiczne w Zelgnie uhonorowało wszystkich wspomnianych tytułem
„Przyjaciel Bocianiska”.
„-Bocianisko spełniło swoją ważną funkcję. Dzisiaj już nie musimy się martwić,
aby szkoły w gminie przeżyły. Za oknami trwa rozbudowa szkoły, dzieci w
gminie jest coraz więcej.” - podsumował Wójt Gminy Jacek Czarnecki.
Prezentujemy wybrane prezentacje młodych artystów tegorocznej X edycji
Bocianiska. Galeria fotografii z imprezy dostępna jest na stronie
www.gminachelmza.pl. Zapraszamy do jej obejrzenia.

Tegoroczny Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół Gminy
Chełmża w Zelgnie odbył się już po raz dziesiąty. Pomysłodawcą i
organizatorem tego gminnego wydarzenia jest Szkoła Podstawowa w
Zelgnie.

K.Orłowska

„Syberyjska Golgota” raz jeszcze

W Gimnazjum w Pluskowęsach przywiązuje się szczególną
uwagę do zainteresowania uczniów tematyką pobytu naszych rodaków,
szczególnie pochodzących z Chełmży i Gminy Chełmża, na Syberii w latach II
wojny światowej i tuż po wojnie. Odpowiadamy na wyzwania w postaci
udziału uczniów w konkursach o tej tematyce. Trzej nasi wychowankowie:
Zofia Branicka, Tomasz Niedziałkowski i Karol Śliwiński wzięli udział w
II edycji międzyszkolnego konkursu pt.

.
Na biurko komisji konkursowej napłynęło kilkadziesiąt prac –

prezentacji multimedialnych, poświęconych Sybirakom , wykonanych przez
uczniów szkół gimnazjalnych i liceów m.in. z Torunia, Grudziądza i Brodnicy.

28 maja 2010 roku w Zespole Szkół nr 1 w Toruniu odbyło się
wręczenie nagród, na które zostali zaproszeni uczniowie wraz z opiekunami.
Na uroczystości była obecna mieszkanka Torunia pani Danuta Szelatyńska,
Sybiraczka, która podzieliła się swoimi wspomnieniami z młodzieżą oraz
uczestniczyła we wręczaniu nagród.

”Syberyjska Golgota” Losy
Sybiraków na Wschodzie w latach 1795-1956

Prezentacja naszej uczennicy Zosi Branickiej z klasy II a, poświęcona
osobie pana Leszka Masłowskiego zyskała w oczach jury największe
uznanie i w kategorii gimnazjalistów otrzymała I miejsce.

Hanka Kaźmirek
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Pomóżmy Klaudii widzieć świat!

K ta

ka

Nr r-ku na który można przekazać pomoc finansową:
BS Brodnica, Oddz. Chełmża “Pomoc dla Klaudii”.
46 948410172600022730280001

Liczę na zrozumienie i pomoc mieszkańców Mirakowa i gminy na

powyższy apel. Dzięki naszej wspólnej pomocy możemy przywrócić

Klaudii radosne dzieciństwo. Niech los tej małej dziewczynki nie

pozostanie dla nas obojętny.
Z góry dziękuję wszystkim, którzy swoją pomocą zechcą obdarować

Klaudię.
Radny Mirakowa Cz. Tyszkiewicz

laudia ma 4 la . Pół roku temu

okazało się, że dziewczynka ma

nowotwór o . Dziś Klaudia jest już po

operacji usunięcia oka. W związku z

długotrwałym i kosztownym leczeniem

rodziców chorej dziewczynki nie stać

na pokrycie kosztów sztucznego oka.

Prosimy o wsparcie finansowe, liczy

się każdy grosik. Osoby chcące pomóc

i którym los Klaudii nie jest obojętny

prosimy o kontakt po numer : 605-722-821.

Z góry dziękujemy za dobre serca!

Zaproszenie
Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich w Grzywnie

zapraszają Mieszkańców Gminy Chełmża
na festyn rodzinny,

który odbędzie się w dniu 26.06.2010 r
na placu rekreacji przy ORLIKU.
Godz. rozpoczęcia festyny - 14.00.

Podziękowanie

Koło Gospodyń Wiejskich w Kuczwałach składa serdeczne

podziękowania za pomoc w organizacji sołeckiego Dnia Dziecka

panom Łukaszowi Kowalskiemu i Strażnikowi Gminnemu

Grzegorzowi Stramkowi, Radzie Sołeckiej, Sołtysowi oraz

miejscowej jednostce OSP.

Akt wandalizmu

Na co dzień spotykamy się z wieloma zniszczeniami mienia
publicznego jakim są place zabaw, boiska, przystanki, które niszczą
osoby nie umiejące uszanować nakładów finansowych i pracy innych
ludzi i instytucji. Do tej pory nie miały miejsca zniszczenia obiektów
sakralnych. Do pierwszego takiego aktu wandalizmu, bo tak takie
zdarzenie należy nazwać, doszło na terenie Sanktuarium Bł. Juty w
Bielczynach. Nieznana grupa sprawców dokonała poważnego
zniszczenia jednego z witraży w kaplicy. Połowa okna z witrażem została
wybita kamieniami i poważnie uszkodzona. Koszt naprawy wyrządzonej
szkody będzie wcale niemały. To jest bardzo smutne zdarzenie dla
parafian tutejszej kaplicy, którzy dbają o ten obiekt od lat. Warto dodać,
że witraże w kaplicy Bł. Juty ufundowały przed laty prywatne osoby. Przy
udziale i wsparciu rzeczowemu jak i finansowemu mieszkańców
okolicznych wsi ta kaplica powstawała.Wspomniane zdarzenie
zgłoszone zostało policji. Miejmy nadzieję, że znajdą się sprawcy tego
zniszczenia i poniosą odpowiednie konsekwencje karne.

K.O.

TRZECIE SPOTKANIE COMENIUSA
NA INNYM KONTYNENCIE

Pierwszego dnia odbyło się uroczyste powitanie gości w wyżej
wymienionym przedszkolu oraz krótki występ dzieci. Po części
artystycznej koordynatorzy każdego kraju przedstawili
prezentację dotyczącą zbiórki makulatury w ich krajach pod
hasłem „Ocalmy drzewa”. Następnie wszyscy udali się na obiad
do położonej nad morzem restauracji. Po nim nastąpiło
zwiedzanie okrętu wojennego oraz podwodnej łodzi będącymi
obecnie obiektami muzealnymi.

Kolejny dzień upłynął pod znakiem zwiedzania jedynego miasta
świata leżącego na dwóch kontynentach – Istambułu. Najpierw odbyło się
zwiedzanie Pałacu Sułtana Ahmeta, następnie uczestnicy udali się do
muzeum Haghia Sophia, gdzie niegdyś mieścił się kościół a potem meczet.
Później przyszedł czas na słynny Błękitny Meczet, skąd wszyscy udali się na
zakupy pamiątek na olbrzymim i kolorowym bazarze. Kolejnym etapem był
obiad na szóstym piętrze restauracji z malowniczym widokiem na cieśninę
Bosfor dzielącą Europę odAzji. Następnie przejażdżka zabytkowym metrem
do dzielnicy sklepów i kawiarni, skąd autobus zabrał uczestników do
Kocaeli. Trzeciego dnia pobytu, w czwartek, uczestnicy spotkali się z
dyrektorem instytucji odpowiadającej polskiemu Kuratorium Oświaty.
Odbyło się zwiedzanie pobliskiej szkoły podstawowej oraz przejazd na plaże
nad Morzem Czarnym do miejscowości Kandira. Po powrocie uczestnicy
zaproszeni zostali do zwiedzania parku baśni i rozrywki w Kocaeli.
Ostatni dzień pobytu to ciężka i wytężona praca. W sali konferencyjnej
mieszczącej się w pobliskiej szkole podstawowej odbyło się bardzo
szczegółowe planowanie działań projektu na cały następny rok. Ustalono co
należy przygotować na kolejne wizyty oraz co odbywać się będzie podczas
ich trwania. Po krótkim zwiedzaniu szkoły przyszedł czas na obiad. Po nim
dzieci z przedszkola zaprezentowały koncert pożegnalny, po którym
uczestnicy otrzymali certyfikaty. Na zakończenie całego spotkania,
wieczorem odbyła się pożegnalna kolacja z tańcami i muzyką na żywo.
Szkołę Podstawową w Sławkowie reprezentowały trzy osoby: dyrektor
Barbara Dunajska oraz nauczyciele Danuta Syrkowska i Przemysław
Baniewicz.

W dniach 31 maja – 5 czerwca 2010 roku
o d b y ł s i ę t r z e c i w y j a z d w r a m a c h
międzynarodowego projektu Comenius: „Ziemia
– Nasz Wspólny Dom”. Tym razem gospodarzem
spotkania było przedszkole „Elma Sekeri” w
miejscowości Kocaeli w Turcji.

informuję, że
będą przyjmowane wnioski na dożywianie dzieci

w szkole. Wnioski przyjęte
. Kryterium kwalifikujące do przyznania w/w pomocy według

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży

po tym terminie będą rozpatrywane
negatywnie

tj. 526,50 zł

do dnia 31 lipca 2010 roku
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