
GAZETA  GMINY  CHE£M¯A
(89)Nr 1/2 Styczeñ/Luty  2005 ISSN 1506-1957

W grudniu minionego roku w G³uchowie przy tutejszym pkt,  9. Sk¹pe -  4 pkt, 10. Grzywna, S³awkowo -  3 pkt, 11 

Gimnazjum zosta³a oddana do u¿ytku nowa sala gimnastyczna. To Bogus³awki, Grzegorz, Januszewo, Grzywna Domena,

wydarzenie  sta³o siê tak¿e okazj¹ do podsumowania sportowych Zaj¹czkowo - 1 pkt.
Najlepsze dru¿yny I-IV miejsca otrzyma³y upominki sportowe. imprez w gminie za rok 2004. Po raz kolejny  nagrodzono najlepszych 
Spotkanie podsumowuj¹ce rok sportu 2004 w gminie zakoñczy³ sportowców z gminy.
pierwszy rozegrany w nowej sali turniej siatkówki z udzia³em W uroczystoœci udzia³ wziêli m³odzi sportowcy przybyli ze swoimi 
reprezentacji zawodników Old All Stars Powiatu Toruñskiego,rodzicami, radni gminni, grono pedagogiczne i uczniowie tutejszego 
G³uchowa i Zelgno-Koñczewice. Zwyciêsk¹ dru¿yn¹ okaza³a siê gimnazjum oraz mieszkañcy.

Najlepszych sportowców za ich dotychczasowe osi¹gniêcia Wójt dru¿yna zawodników Zelgno-Koñczewice.
Gminy Che³m¿a Jacek Czarnecki nagrodzi³ upominkami.
W gminnym gronie najlepszych znaleŸli siê: Katarzyna Smykowska, 

Dominik Beszczyñski, Dawid Wierzbowski, Adam Czy¿, Jagoda 

Koœcielna, Rafa³ Urbañski, Pawe³ Go³¹biewski, Monika Osiak, 

Karolina Trzpil, Agnieszka Zygarska, Adrian B¹dzelewski, £ukasz 

Olech, Ma³gorzata Sadowska, Anna Kucharzewska, Adrian 

Lewandowski.
M³odzi sportowcy to karatecy, bokserzy, tenisiœci, pi³karze  i lekkoatleci.

Podsumowania wydarzeñ sportowych w Gminie Che³m¿a w 2004 roku 
podczas spotkania dokona³ Gminny Organizator Sportu Marcin Sadowski. 
Harmonogram imprez sportowych na rok 2004 obj¹³ 8 imprez sportowo
rekreacyjnych. Mia³y one na celu stworzenie warunków dla mieszkañców 
gminy do czynnego uprawiania sportu, mo¿liwoœci wspó³zawodnictwa, 
sprawdzenia siê, a przy tym zadbania o swoj¹ kondycjê fizyczn¹.
Miejsca sportowych zmagañ to ró¿ne miejscowoœci gminy, które mog³y 
zaoferowaæ sportowe obiekty, hale, boiska. Przez ca³y miniony rok 
prowadzona by³a ogólna klasyfikacja so³ectw. Dru¿yny za poszczególne 
lokaty w danym turnieju gromadzi³y punkty. Klasyfikacja objê³a 19 so³ectw 
i przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. G³uchowo -  23 pkt,  2. Nawra -  21 pkt,  3. Mirakowo -  14 pkt,

 4. Koñczewice -  13 pkt,  5. Browina -  12 pkt,  6. Kuczwa³y -  7 pkt,
7. Pluskowêsy  -  6 pkt,  8. Dziemiony,  Nowa Che³m¿a,  Zelgno   -  5 

Najlepsi sportowcy

Przygotowa³a K. Or³owska

W niedzielê, 9 stycznia 2005r. grupa uczniów ze Szko³y Podstawowej w 

Koñczewicach wziê³a udzia³ w XIII finale Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej 
Pomocy. Zbiórkê do puszek poprzedzi³a loteria fantowa przeprowadzona na 
balu karnawa³owym klas najm³odszych, w wyniku  której zebrano 130,00 
z³otych. Ponadto podczas zabawy klas IV-VI  przeprowadzona zosta³a 
licytacja gad¿etów WOŒP- kalendarzy, koszulek, balonów itp. Atmosfera w 
czasie licytacji by³a gor¹ca. Balon- czerwone serce z napisem Wielka
Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy sprzedany zosta³ jednemu z uczniów za cenê 9 
z ³ o t y c h .
Z licytacji uzyskano kwotê 139,20z³. Zarówno pieni¹dze z loterii, jak i z licytacji 
trafi³y do puszek wolontariuszy, którzy przez ca³¹ niedzielê kwestowali w
Koñczewicach, Bielczynach, G³uchowie i Nawrze. £¹czna uzyskana kwota 
by³a niebagatelna. Wynios³a 1 385, 85 z³ i by³a dwukrotnie wy¿sza od zebranej 
w ubieg³ym roku. Przekazana zosta³a do sztabu WOŒP w Che³m¿y, gdzie w 
sumie zebrano ponad 5 400 z³.
Wolontariuszom XIII fina³u WOŒP oraz wszystkim ofiarodawcom sk³adam 
najserdeczniejsze podziêkowania.

Koordynator XIII fina³u WOŒP w SP Koñczewice

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, Samorz¹d Uczniowski 
Gimnazjum w Pluskowêsach zorganizowa³ na terenie szko³y 
zbiórkê pieniêdzy na rzecz WOŒP. Akcjê przeprowadzono 14 
stycznia 2005 r. Podczas przerw uczniowie i nauczyciele mogli 
zafundowaæ sobie : odlotow¹ fryzurê, artystyczne malowanie 
paznokci, makija¿ twarzy. Uczennice za niewielk¹ op³at¹
(symboliczn¹ z³otówkê) na poczekaniu tworzy³y : wymarzone 
fryzury, wzory na paznokciach, perfekcyjny makija¿ oczu albo ust. 
Inni w tym czasie mogli przygl¹daæ siê zawodom o tytu³
"Strongmena Gimnazjum w Pluskowêsach". Tam atmosfera by³a 
gor¹ca: dziewczyny wzdycha³y, m³odzi atleci bicepsy napinali i 
dumnymi spojrzeniami kibiców czêstowali. Laur zwyciêstwa 
ozdobi³ skronie Rafa³a Zapa³owskiego z klasy III b. Niektórzy
wydali z³otówkê na los w  loterii fantowej. Mo¿na by³o wygraæ 
d³ugopisy, s³odycze, breloczki, czapki, balony ... Tego dnia 
wszystkim dopisa³y humory. Uœmiech goœci³ na niejednej twarzy. 
Nikt nie mia³ “wê¿a” w kieszeni, dlatego te¿ uda³o siê zebraæ a¿ 147, 
87 z³otych. Pieni¹dze zosta³y przekazane do Sztabu WOŒP w 
Che³m¿y. W przysz³ym roku na pewno imprezê powtórzymy. 
My bêdziemy siê œwietnie bawiæ, a ktoœ odzyska nadziejê.

XIII Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy

  Renata Szymecka

Najlepsi sportowcy 2004r.



Rodziny podopiecznych korzysta³y sukcesywnie w ci¹gu ca³ego roku z 
ró¿nych form pomocy a miedzy innymi z pomocy ¿ywnoœciowo  rzeczowej 
co zabezpiecza³a dobra wspó³praca z Bankiem ¯ywnoœciowo
Rzeczowym w Toruniu, którego cz³onkiem jest nasza gmina.
Sk³adka cz³onkowska gminy na rok 2004 wynosi³a 4.814 z³ (o,50 gr/ na
1 mieszkañca x 9.628 (iloœæ mieszkañców gminy).

Dzia³alnoœæ Oœrodka w roku 2004 nie nale¿a³a do ³atwych tak pod Od  stycznia do grudnia Oœrodek otrzyma³ pomoc ¿ywnoœciowo  rzeczow¹ 
wzglêdem us³ug dla klientów GOPS jak i pracy socjalnej, gdy¿ na pocz¹tku na kwotê 29.887,70 z³ (tj. przesz³o szeœciokrotnoœæ wartoœci rocznej 
roku najbardziej absorbuj¹c¹ spraw¹ by³o przejêcie  od Urzêdu Pracy, sk³adki). Bank ¯ywnoœci zawar³ umowê ze Stowarzyszeniem ,,Homo 
ZUS  i  Z-dów Pracy wszystkich zadañ dot. œwiadczeñ rodzinnych. Do tego homini” dot. pomocy z Unii Europejskiej (forma darowizny) gdzie GOPS
zadania GOPS musia³ przygotowaæ siê szczególnie, gdy¿ zadania  te w jest koordynatorem udzielania tej pomocy. W ramach powy¿szego
ZUS czy Urzêdzie Pracy prowadzone by³y od lat, a dla pracowników otrzymano ³¹cznie 3 tony 870 kg w tym: ry¿, makaron i mleko w proszku. 
Oœrodka by³o to ca³kowicie nowe zadanie. Wartoœæ tej darowizny w ci¹gu roku wynios³a 39.012,87 z³.
Powy¿sze zadanie dziêki poœwieceniu pracowników Oœrodka, zosta³o Pomoc ¿ywnoœciowa by³a udzielana wszystkim podopiecznym GOPS, 
wykonane bez ¿adnych zak³óceñ a wyp³aty œwiadczeñ dokonane zosta³y sukcesywnie przez ca³y rok.
zgodnie z terminem okreœlonym w ustawie. W ramach zadañ zleconych udzielana by³a pomoc w formie zasi³ków . 
Ze œwiadczeñ rodzinnych korzysta³o do chwili obecnej 630 rodzin dla sta³ych, sta³ych  wyrównawczych, okresowych  gwarantowanych i 
których od maja do grudnia wyp³acono 9775 œwiadczeñ. macierzyñskich. Do grudnia wyp³acono 265  œwiadczeñ dla 94 rodzin. W 
Od  stycznia do czerwca z bezp³atnego do¿ywiania w szko³ach korzysta³o 

ramach zadañ w³asnych udzielono pomocy 475 rodzinom (na zakup 
522 dzieci, od wrzeœnia do grudnia  liczba ta powiêkszy³a siê do 577 dzieci. 

odzie¿y, opa³u, przyborów szkolnych, podrêczników).
Ponadto gmina przyst¹pi³a do rz¹dowego Programu pilota¿owego W m-cu wrzeœniu  Oœrodek otrzyma³ dotacjê w wys. 35.000 na zadania 
,,Posi³ek dla potrzebuj¹cych”, który obejmowa³ m-ce listopad i grudzieñ. w³asne  przeznaczone na wyp³atê zasi³ków okresowych.
Ze œrodków, które  zosta³y przyznane na ten Program mo¿na by³o Zasi³ki okresowe by³y przyznawane na 2 lub 3 m-ce, skorzysta³o z nich 88 
uzupe³niæ braki finansowe jakie nast¹pi³y przy regulowaniu zobowi¹zañ za rodzin, wyp³acono 237 œwiadczeñ, dotacja zosta³a wykorzystana w 
posi³ki dzieci w szko³ach oraz przyznaæ zasi³ki celowe dla rodzin, osób ca³oœci. Pomoc udzielona w formie zasi³ków okresowych pozwoli³a na 
niepe³nosprawnych, osób samotnych oraz na do¿ywianie dzieci w wieku zaoszczêdzenie œrodków w³asnych, które mo¿na by³o przeznaczyæ na 
od 0-6 lat (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie). pomoc rodzinie poszkodowanej podczas po¿aru, organizacjê spotkania 
W okresie letnim, wakacyjnym  Oœrodek koordynowa³ akcjê wypoczynku noworoczno-œwi¹tecznego integracyjnego dla osób i dzieci  
letniego dla dzieci z terenu gminy. niepe³nosprawnych, które odby³o siê jak co roku w SP w Zelgnie oraz na 
Z wypoczynku letniego nadzorowanego przez Oœrodek  skorzysta³o 103 

przygotowanie 100 paczek œwi¹tecznych dla rodzin bez ¿adnego 
dzieci, 70 skierowañ pozyskano z ,,CARITAS” w Toruniu oraz 33 

dochodu, wielodzietnych, samotnych.
skierowania  (ca³kowicie bezp³atne) z Kuratorium Oœwiaty w Bydgoszczy. Paczki zosta³y wydane przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia wszystkim 
Koszt dofinansowania skierowañ z ,,CARITAS” wyniós³ 13.900 z³ z tego 

rodzinom zakwalifikowanym przez pracowników Oœrodka.
8.000 z³ pokrywa³a GKRPA a 5.900 z³ GOPS. Oœrodek zabezpiecza³ te¿ Kierownik GOPS
transport i wynagrodzenia wychowawców, którymi byli nauczyciele z                Hanna Theis

gimnazjów gminnych.

Informacja z dzia³alnoœci

Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

od 1.01.2004r. do 31.12.2004r.

W miesi¹cu grudniu odby³y siê dwie Sesje Rady Gminy. Podjête uchwa³y dotyczy³y 
nastêpuj¹cych tematów:
1. Ustalenie trybu postêpowania o udzielenie dotacji
Uchwa³a dotyczy zasad udzielania dotacji dla takich podmiotów jak np. fundacje, stowarzyszenia 
itp. i bêdzie mia³a zastosowanie przy zlecaniu zadañ, które nie s¹ okreœlone w  ustawie o po¿ytku 
publicznym i wolontariacie. Zlecenie realizacji zadania przez gminê bêdzie nastêpowa³o po 
uprzednim przeprowadzeniu konkursu.
2. Op³aty za zajêcie pasa drogowego.
Uchwa³a wprowadza nowy rodzaj op³at tj. op³atê za zajêcie pasa dróg gminnych na cele 
niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg. Op³ata bêdzie 
dotyczy³a m.in. umieszczenia w pasie drogi reklam i obiektów budowlanych niezwi¹zanych z 
drogami, umieszczenia urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, prowadzenia robót w pasie 
drogowym.

2Obowi¹zuj¹ce stawki op³at za zajêcie 1m :
1) chodnika - 3 z³/ na dobê,
2) jezdni - od 3 z³ do 8 z³/ na dobê (w zale¿noœci od szerokoœci zajêtego pasa),
3) pozosta³ych elementów pasa drogowego -2,50 z³/na dobê.
W przypadku organizacji imprez rekreacyjnych i sportowych stawki op³at obni¿a siê o 50%. 
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce op³at dobowych i rocznych zawiera uchwa³a nr XXXI/272/04 z 
dnia 20 grudnia 2004 roku, która jest  dostêpna w biurze Rady Gminy.
3. Bud¿et gminy na 2005 rok
Rada Gminy w miesi¹cu grudniu zatwierdzi³a bud¿et gminy na 2005 rok, który zak³ada dochody na
poziomie 22.801.390 z³, a wydatki w wysokoœci 25.291.390 z³. Pokrycie deficytu stanowi¹ kredyty 
i po¿yczki.
4. Zmiany bud¿etu na 2004 rok
W ramach wprowadzonej zmiany kwotê 2.900 z³ przeznaczono na zakup przenoœnego zbiornika 
wodnego dla OSP Zelgno. W/w œrodki w czêœci pochodzi³y z bud¿etów So³ectw: DŸwierzna, 
Liznowa, Witkowa i Zelgna.
Dokonano równie¿ zmiany przychodów i wydatków œrodka specjalnego polegaj¹cej na
przeznaczeniu wp³aty za zajêcie pasa drogowego na zakup kamienia drogowego oraz 
zwiêkszeniu œrodków na do¿ywianie uczniów.
5. Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkó³
 Uchwa³a dotyczy szkó³ publicznych,  dla których organem prowadz¹cym nie jest jednostka 
samorz¹du terytorialnego lub minister. W przypadku Gminy Che³m¿a uchwa³a bêdzie mia³a 
zastosowania przy udzielaniu dotacji dla Ma³ej Szko³y w Br¹chnówku.
6. Podsumowanie najwa¿niejszych wydarzeñ i dzia³alnoœci w 2004 roku
W czêœci uroczystej Sesji Rady Gminy wziêli udzia³ kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,
referatów Urzêdu Gminy oraz jednostek wspó³pracuj¹cych tj. Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
Policji, Oœrodka Doradztwa Rolniczego, Stowarzyszenia “Homo-homini”.

Sekretarz Gminy
Ewa Pudo

Informacja z obrad XXXI i XXXII Sesji Rady Gminy

W dniu 07 stycznia 2005r. uruchomiono 
nowo wybudowany kolektor t³oczny Koñczewice
Che³m¿a oraz dokonano pierwszego zrzutu
œcieków komunalnych do oczyszczalni œcieków w 
Che³m¿y (na dzieñ rozruchu œcieki pochodzi³y z 
m. Warszewice gm. £ubianka).
Podczas pierwszego zrzutu œcieków  obecni byli
ze strony w³aœciciela oczyszczalni  Pomorski 
Cukier SA w Che³m¿y:
- Pan Jaros³aw Malczyñski,
- Pan Jan Nitzler,
ze strony inwestora:
- Pan Wies³aw Kazaniecki
G³ówny czytnik pomiaru œcieków zosta³
zlokalizowany  na wale Zbiornika Fermentacji 
Beztlenowej nr 1 Oczyszczalni  Œcieków 
Pomorski Cukier SA w Che³m¿y.

Kolektor Koñczewice - Che³m¿a uruchomiony
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Gmina prowadzi swoj¹ gospodarkê finansow¹ na podstawie 
swojego bud¿etu. Bud¿et gminy to plan finansowy prowadzenia przez 
ni¹ gospodarki finansowej uchwalony w formie uchwa³y bud¿etowej na 
okres roku kalendarzowego.
Dok³adnie 20 grudnia 2004 roku Rada Gminy Che³m¿a uchwali³a bud¿et na 
2005 rok w wysokoœci:Dochody -  22.801.390, Wydatki - 25.291.390, 
Deficyt - 2.490.000.

ród³em pokrycia deficytu bêdzie: kredyt, po¿yczka krajowa.
Dochody Gminy Che³m¿a na rok 2005 obejmuj¹:
dochody w³asne  5.660.875 ( s¹ to wp³ywy z podatków i op³at oraz maj¹tku 
gminy), œrodki unijne -  8.100.890, dotacje celowe - 1.841.869,
subwencja - 7.197.756.
G³ówn¹ czêœæ wydatków stanowi¹:
-inwestycje zg³oszone do wspó³finansowania z UE  11.476.429
w tym: projekt wodny - 1.389.400, projekt drogowy - 3.822.100, projekt 
oœwiatowy - 1.286.700, projekt kanalizacyjny -  2.441.900, projekt Grodno
Zalesie - 264.000, projekty „odnowa wsi” - 2.112.329,
program Leader+  - 160.000
-  wydatki oœwiatowe 6.432.100
- œrodki na dokoñczenie budowy sal gimnastycznych przy gimnazjach
939.000
-  œrodki na pomoc spo³eczn¹  2.334.000
-  wydatki administracyjne  2.210.000
w tym: Rady So³eckie  80.000, Grupa budowlana  242.000
-  wydatki na utrzymanie Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych  100.000
-  ochrona zdrowia  146.500
- sport 30.000

Rada Gminy ustali³a na 2005 rok plan finansowy Gospodarstwa 
Pomocniczego przy Urzêdzie Gminy w wysokoœci:
- przychody - 919.520, 
- wydatki - 919.520

pani Wies³awa ¯enkiewicz, na rêce której Wójt Gminy Che³m¿a Jacek 
Czarnecki z³o¿y³ podziêkowania za dotychczasow¹ wspó³pracê z NFZ , 
przede wszystkim pomoc w realizacji kontraktu na us³ugi zdrowotne dla
mieszkañców naszej gminy . 
W Sesji RG wzi¹³ tak¿e udzia³ Komendant WKU w Toruniu Jan Rynkiewicz , 
który wrêczy³ kolejnym goœciom Pañstwu Barbarze i Zdzis³awowi Trzpil z 
Kuczwa³ Srebrny Medal za Zas³ugi dla Obronnoœci Kraju nadany przez
Ministra Obrony Narodowej Jerzego Szmajdziñskiego. Pañstwo Trzpil maj¹ 
troje synów, którzy odbyli s³u¿bê wojskow¹ i córkê, która posiada stopieñ 
m³odszego chor¹¿ego rezerwy.
Uroczystym elementem Sesji by³o równie¿ podziêkowanie Wójta Jacka 
Czarneckiego dla Krzysztofa Kitlera w³aœciciela firmy Hydro-Term, która 
zainstalowa³a za darmo, poszkodowanej w po¿arze rodzinie Zieliñskich z 
Br¹chnówka,  kompletne centralne ogrzewanie.

Podsumowuj¹cy charakter mia³a grudniowa XXXII Sesja RG 

Che³m¿a, podczas której przedstawiono ca³okszta³t pracy i rozwoju 

samorz¹du Gminy Che³m¿a w 2004 roku.
Wynik ca³orocznego obrazu gminy to przede wszystkim inwestycje

zrealizowane i  w trakcie realizacji, pozyskane przez samorz¹d gminy,
rolników, przedsiêbiorców, organizacje z terenu gminy  fundusze unijne, 
szko³y, opieka zdrowotna, opieka socjalna, rolnictwo, dzia³alnoœæ ró¿nych 
organizacji na terenie gminy, bezpieczeñstwo i promocja wszystkich
podejmowanych dzia³añ w otoczeniu zewnêtrznym gminy. 

Do udzia³u w obradach sesji RG zamykaj¹cej rok 2004 zostali
zaproszeni przedstawiciele jednostek organizacyjnych  szczebla 
lokalnego wspó³pracuj¹cych z samorz¹dem gminy : s³u¿by rolne, policja i
stra¿,  kierownicy poszczególnych referatów UG, kierownicy jednostek 
organizacyjnych podleg³ych UG.

Goœciem na Sesji by³a przyby³a  Dyrektor Delegatury NFZ w Toruniu

Jeœli masz jedzenie w lodówce, ubranie na grzbiecie,

dach nad g³ow¹ i ³ó¿ko do spania ...

To jesteœ bogatszy ni¿ 75% ludzi na œwiecie.

Jeœli masz pieni¹dze w banku i trochê drobnych w portfelu ...

To nale¿ysz do 8% najbogatszych ludzi na œwiecie.

Je¿eli obudzi³eœ siê rano bardziej zdrowy ni¿ chory ...

To masz siê lepiej ni¿ milion ludzi,

którzy nie prze¿yj¹ tego tygodnia.

Je¿eli mo¿esz chodziæ do koœcio³a

bez strachu nie obawiaj¹c siê aresztowania,

tortur lub œmierci ...

To masz wiêcej szczêœcia ni¿ miliard ludzi na tym œwiecie.

Je¿eli Twoi rodzice ¿yj¹ i ci¹gle s¹ ma³¿eñstwem 

... jesteœ wyj¹tkow¹ rzadkoœci¹.

Jeœli potrafisz trzymaæ g³owê

wysoko z uœmiechem na twarzy i

umiesz okazaæ wdziêcznoœæ ...

To jesteœ wybrañcem, bo wielu potrafi byæ wdziêcznym , 

ale niewielu to robi...

Je¿eli mo¿esz przeczytaæ t¹ wiadomoœæ,

jesteœ szczêœliwszy ni¿ dwa miliardy ludzi,

którzy w ogóle nie umiej¹ czytaæ.

Je¿eli mo¿esz trzymaæ kogoœ za rêkê,

przytuliæ kogoœ, lub chocia¿ poklepaæ po ramieniu

... To jesteœ szczêœciarzem,  bo mo¿esz przekazaæ ukojenie

Je¿eli nigdy nie doœwiadczy³eœ niebezpieczeñstw wojny,

samotnoœci, wiêzienia, tortur i g³odu ...

To jesteœ w lepszym po³o¿eniu ni¿ 500 milionów ludzi na œwiecie

SESJA RG CHE£M¯A KOÑCZ¥CA ROK 2004’

Z EURO W 2005 ROK

15 lutego 2005r. to ostatni dzieñ sk³adania deklaracji „DT  1 Deklaracja 
na podatek od œrodków transportowych” zgodnie z Rozporz¹dzeniem 
Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002r. (Dz. U. Nr 234, poz. 1969 z 
póŸn. zm.). Druk deklaracji mo¿na pobraæ w Urzêdzie Gminy Che³m¿a 
pok. 11 (ksiêgowoœæ). 
15 lutego 2005r. to równie¿ ostatni dzieñ uiszczenia wp³aty I raty 
podatku od œrodków transportowych.

  K. Or³owska

 Skarbnik Gminy Che³m¿a
        Marta Rygielska

U progu 2005 roku ...

Zbli¿a siê 15 lutego !!!
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zachodnim brzegu 
J. Grodzieñskiego, 
m o ¿ l i w o œ c i  j e g o  
upowszechnienia i  
oœ rodka  spor towo 
r e k r e a c y j n e g o  w  
Zalesiu. Pomys³ na 
„ R e k o n s t r u k c j ê
o s i e d l a
p radz ie jowego  na  
p ó ³ w y s p i e
J.Grodzieñskiego w 
G m i n i e  C h e ³ m ¿ a ”  
z a p r e z e n t o w a l i

uczniowie Zespo³u Szkó³ Œrednich w Che³m¿y. Z kolei „Mo¿liwoœci 
upowszechnienia obiektu archeologicznego w Grodnie na tle 
uwarunkowañ œrodowiskowo-kulturowych regionu” przedstawi³ dr

Jacek Gackowski z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu. Natomiast 
jak móg³by wygl¹daæ w przysz³oœci i jakie spe³niaæ funkcje oœrodek
sportowo-rekreacyjny w Zalesiu prezentowa³a architekt Aleksandra

Lewna.
Liczne grono przedstawicieli œrodowisk i organizacji zwi¹zanych z Lokalnym przedsiêbiorcom zaproponowano wiele istniej¹cych

turystyk¹ z naszego regionu, samorz¹du lokalnego i przedsiêbiorców mo¿liwoœci inwestowania w gminie przede wszystkim pod k¹tem 
zgromadzi³o zorganizowane przez Urz¹d Gminy Che³m¿a seminarium turystyki. W ofercie inwestycyjnej znajduj¹ siê miêdzy innymi grunty 
Grodno  2004 pt. „Poszukiwanie ofert turystycznych”, które odby³o pod stadninê koni, miejsce na stanicê wodn¹ i dzia³ki pod budownictwo 
siê w oœrodku wypoczynkowym w Grodnie. Uroczystego otwarcia letniskowe ca³oroczne z mo¿liwoœci¹ wydzier¿awienia terenu pod ok. 

seminarium dokona³ 15 domków, pola namiotowego na 50 stanowisk, pola campingowego 
Wójt Gminy Che³m¿a

Jacek Czarnecki. 
Udzia³ w spotkaniu 
w z i ê ³ a  r ó w n i e ¿  
m³odzie¿ z terenu 
gminy  i  spoza  t j .  
studenci z Wy¿szej 
Pomorsk ie j  Szko³y  
Turystyki i Hotelarstwa
w  B y d g o s z c z y ,
obecnie ju¿ Wy¿szej 
Szko³y Gospodarki  
o r a z  m ³ o d z i e ¿  z  
t o r u ñ s k i e g o

Technikum Hotelarskiego.
W trakcie spotkania goœcie zapoznali siê z walorami kulturowo
turystyczno  krajoznawczymi Gminy Che³m¿a. W tym celu odby³ siê
wyjazd studyjny po terenie gminy, w trakcie którego uczestnicy 
seminarium zapoznali siê z ofert¹ inwestycyjn¹, poznali miejsca 
ciekawe turystycznie m.in. oœrodek sportowo-rekreacyjny w Zalesiu, 
ba¿anciarniê w Grodnie, gospodarstwo agroturystyczne GROT w 

na 30 stanowisk i carawaning  20  w Zalesiu nad Jeziorem Mirakowie. Przedstawione zosta³o „Studium funkcjonalno
Che³m¿yñskim, dzia³ki pod budownictwo mieszkaniowe we wsiach przestrzenne projektowanego parku kulturowego w Grodnie oraz 
Stru¿al i Kuczwa³y. Zainteresowanie przysz³ych inwestorów zagospodarowania turystycznego w Zalesiu” dotycz¹ce czêœciowej 
wzbudza³y tereny wokó³ Jeziora Che³m¿yñskiego w miejscowoœciach rekonstrukcji pradziejowej zabudowy pó³wyspu po³o¿onego przy 
Pluskowêsy, Zalesie, Mirakowo, Grodno z mo¿liwoœci¹ utworzenie
szlaku pod jazdê konn¹, poszukiwano terenu pod budowê 
ca³orocznego obiektu krêgielni z zapleczem.
Do inwestowania w turystykê starali siê przekonywaæ fachowcy z 
Wy¿szej Pomorskiej Szko³y Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy

i Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz przedstawiciele toruñskich 
organizacji turystycznych jak PTTK, Lokalna Organizacja

Turystyczna.
Mo¿liwoœci zagospodarowania turystycznego obszarów wiejskich
wskaza³ w swoim wyk³adzie seminaryjnymdoc. dr Janusz Sewerniak

z Wy¿szej Pomorskiej Szko³y Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy.
Natomiast  doœwiadczenia w rozwoju agroturystyki na poziomie 
lokalnym zaprezentowa³ dr Jerzy Stepieñ z Akademii Rolniczej w 
Poznaniu.
Podczas seminarium Wójt Gminy Che³m¿a Jacek Czarnecki og³osi³ dla 
studentów Wy¿szej Pomorskiej Szko³y Turystyki i Hotelarstwa w 
Bydgoszczy i studentów WBiNoZ UMK w Toruniu  Instytut Geografii 

konkurs na projekt oferty turystycznej dla Gminy Che³m¿a. Termin
sk³adania prac mija 15.03.2005 roku.
M³odzie¿ aktywne poszukiwanie ofert turystycznych dla gminy 

GRODNO 2004' Turystyka szans¹ rozwoju gminy

Przygotowa³a K. Or³owska
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Podsumowuj¹c dzia³ania Urzêdu Gminy Che³m¿a w roku 2004 maj¹ce 
na celu szeroko pojmowan¹ informacje rolników  o mo¿liwoœciach 
pozyskania œrodków unijnych skierowanych bezpoœrednia do rolnictwa 
przedstawiamy poni¿sze zestawienie:
W ramach programu SAPARD z³o¿ono  z terenu gminy 51 wniosków na 
ogóln¹ kwotê pomocy 3.637.568,45 z³ dotycz¹cych poni¿szych Dzia³añ:

L.p. Dzia³anie Iloœæ Kwota pomocy w z³

1. Inwestycje w gospodarstwach  47 3.213.468,45
 rolnych (Dzia³anie 2)

1.1 Restrukturyzacja produkcji mleka 8 638.997,80
 (Schemat 2.1)

1.2 Modernizacja gospodarstw 
specjalizuj¹cych  siê w produkcji zwierz¹t 31 2.321.625,66
 rzeŸnych (Schemat 2.2)

1.3 Zwiêkszenie ró¿norodnoœci produkcji 
gospodarstw rolnych ( Schemat 2.3) 8 252.844,99

2. Ró¿nicowanie dzia³alnoœci gospodarczej
 na obszarach wiejskich (Dzia³anie 4) 4 424.100,00

2.1 Tworzenie Ÿróde³ dodatkowego dochody 
w gospodarstwach rolnych (Schemat 4.1) 1 39.100.00

2.2 Tworzenie miejsc pracy na obszarach 
wiejskich (Schemat 4.2) 3 385.000,00

Po zakoñczeniu programu SAPARD zosta³ uruchomiony Sektorowy 
Program Operacyjny  Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora 
¯ywnoœciowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich.
Do dnia 14 grudnia 2004r. z³o¿ono 4 wnioski na ogólna kwotê pomocy 
194.300,00 z³. Wnioski zosta³y z³o¿one w ramach nastêpuj¹cych Dzia³añ:
Dzia³anie 1.1 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” z³o¿ono 1 wniosek na 

kwotê pomocy 44.300,00.
Dzia³anie 1.2 „U³atwianie startu m³odym rolnikom” z³o¿ono 3 wnioski na 

kwotê pomocy 150.000,00 z³.

Dokonuj¹c rocznych podsumowañ nale¿y szczególn¹ uwagê zwróciæ 
tak¿e na kwotê dop³at bezpoœrednich, która trafi³a do rolników z terenu 
gminy Che³m¿a. Jest to kwota znacz¹ca 4 mln z³ czêœciowo 
rekompensuj¹ca koszty  zwi¹zane z prowadzon¹ produkcj¹ roœlinn¹ w 
gospodarstwach rolnych.
Kolejny wa¿ny punkt w podsumowaniu stanowi wykorzystanie œrodków 
pochodz¹cych z  Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach, którego
zosta³o z³o¿one 20 wniosków o przyznanie rent strukturalnych  na œrednio 
miesiêczn¹ kwotê 1.470 z³. Ogólna kwota roczna na podstawie z³o¿onych 
wniosków wynosi 352.800,00 z³ .
Z³o¿ony zosta³ równie¿ 1 wniosek rolnoœrodowiskowy ( pakiet rolnictwo 
ekologiczne) na kwotê 1160 z³/ miesiêcznie.

Anna Krupska

Przedstawiamy Pañstwu dzielnicowych z Komisariatu Policji w 
Che³m¿y, którzy obs³uguj¹ wydzielone rejony s³u¿bowe w Gminie Che³m¿a.
Poprzez dzielnicowego jako gospodarza rejonu mo¿na rozwi¹zywaæ
problemy nurtuj¹ce dan¹ spo³ecznoœæ lokaln¹.
Obszar gminy Che³m¿a podzielony jest na dwa nastêpuj¹ce rejony 
s³u¿bowe podlegaj¹ce Komisariatowi Policji w Che³m¿y:
Dzielnica IV - obejmuje miejscowoœci: Bocieñ, Drzonówko, Dziemiony, 
DŸwierzno, Grodno, Grzegorz, Januszewo, Kie³basin, Liznowo, Mirakowo, 
Pluskowêsy, Szerokopas, Œwiêtos³aw, Witkowo, Zaj¹czkowo, Zalesie, 
Zelgno, Zelgno Bezdó³.
Rejon obs³uguje: m³. asp. Grzegorz Machalewski tel. 0 880 934 290
Funkcjê dzielnicowego pe³ni od 2000 roku.
Dzielnica V - obejmuje miejscowoœci: Bielczyny, Bogus³awki, Br¹chnówko, 
Browina, G³uchowo, Grzywna, Koñczewice, Kuczwa³y, Morczyny, Nawra, 
Nowa Che³m¿a, Parowa  Falêcka, Sk¹pe, S³awkowo, Stru¿al.
Rejon obs³uguje: sier¿. szt.  Grzegorz Wojciechowski tel. 0 695 880 142 

Funkcjê dzielnicowego pe³ni od 1998 r. 

Uprzejmie informujemy, ¿e mo¿ecie Pañstwo oczekiwaæ pomocy od 
dzielnicowego w m.in. sprawach:
- konfliktów s¹siedzkich,
- podstawowego poradnictwa prawnego,
- udzielenia pomocy ofiarom przestêpstw,
-rozwi¹zania problemów rodzinnych o pod³o¿u patologicznym ( alkoholizm,
  narkomania)
- pomocy nieletnim zagro¿onym demoralizacj¹,
-inspirowania najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia
mienia, przeciwdzia³ania zjawiskom sprzyjaj¹cym pope³nienia 
przestêpstwa i wykroczenia.

              Przygotowa³a na podst. Informacji z Komisariatu Policji w Che³m¿y

Wykorzystanie œrodków Unii Europejskiej w Gminie Che³m¿a

Marzena Nowacka

MÓJ DZIELNICOWY

Do¿ywianie 2005r.
           Od 1.01.2005r. wprowadzony zostaje Rz¹dowy Program 

„Posi³ek dla potrzebuj¹cych”. Pomoc w formie posi³ku, ze
szczególnym uwzglêdnieniem posi³ku gor¹cego mo¿e byæ przyznana, 
je¿eli dochód osoby samotnie gospodaruj¹cej lub dochód na osobê w
rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego z ustawy o 
pomocy spo³ecznej tj.474 z³.

Dzieci i m³odzie¿ realizuj¹ca obowi¹zek szkolny którym przyznano 
pomoc, spo¿ywaj¹ posi³ek w szkole. W przypadku braku mo¿liwoœci 
zapewnienia posi³ku lub gdy przyznanie pomocy w formie posi³ku by³oby
nieuzasadnione z uwagi na sytuacjê osobist¹ lub rodzinn¹, mo¿e byæ
przyznana pomoc w formie zasi³ku celowego z przeznaczeniem na zakup
posi³ku lub ¿ywnoœci je¿eli dochód nie przekracza 474 z³ na osobê 
samotn¹ lub osobê w rodzinie.

Pomoc przyznaje siê na wniosek osoby zainteresowanej, rodziców 
dziecka, opiekunów prawnych i.t.p. Wniosek sk³ada siê do Oœrodka 
Pomocy Spo³ecznej w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania 
osoby i rodziny. W  przypadku gdy osoba lub rodzina czasowo przebywa
w innej gminie ni¿ gmina miejsca zamieszkania wniosek sk³ada siê do 
Oœrodka w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce czasowego pobytu.

Realizacja Programu pozwoli³a na ograniczenie zjawiska 
niedo¿ywienia wœród dzieci i m³odzie¿y, osób doros³ych z gospodarstw o 
najni¿szych dochodach i znajduj¹cych siê w szczególnie trudnej sytuacji, 
osób starych, chorych i niepe³nosprawnych, ze szczególnym 
uwzglêdnieniem osób objêtych wysokim poziomem bezrobocia w 
œrodowiskach wiejskich oraz dzieci z rodzin najubo¿szych nie objêtych 
obowi¹zkiem szkolnym.
          Program jest elementem polityki spo³ecznej w zakresie poprawy
poziomu ¿ycia rodzin o niskich dochodach i poprawy stanu zdrowia dzieci 
i m³odzie¿y.

Rolniku !
DOP£ATY  BEZPOŒREDNIE  W ROKU  2005

W roku bie¿¹cym rolnicy bêd¹ mogli sk³adaæ wnioski o dop³aty

ju¿ od 15 marca do 15 maja 2005r.
W przypadku nie z³o¿enia wniosku do 15 maja bêd¹ one jeszcze 

przyjmowane przez kolejne 25 dni z tym ,¿e za ka¿dy dzieñ spóŸnienia 
potr¹cony zostanie 1% wysokoœci  nale¿nej kwoty dop³aty.

Wnioski zostan¹ rozes³ane  do  rolników poczt¹ przez Biura Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  do koñca lutego br.
Wszystkie osoby, które w roku minionym wype³ni³y wnioski o dop³aty 
otrzymaj¹ tzw. wnioski spersonalizowane. Oznacza to, i¿ wiêkszoœæ
rubryk bêdzie ju¿ wype³niona przez agencjê- imiê, nazwisko, adres, data
urodzenia, numer NIP, numery poszczególnych dzia³ek itp.
Zadaniem rolnika bêdzie sprawdzenie, czy wszystkie dane s¹ zgodne 
oraz wype³nienie rubryk pokazuj¹cych co na której dzia³ce bêdzie 
uprawiane. Wniosek bêdzie znacznie prostszy i mniej czasoch³onny .
Rolnicy którzy po raz pierwszy bêd¹ wystêpowaæ z wnioskiem o  dop³aty 
bêd¹ musieli z³o¿yæ w pierwszej kolejnoœci w ARiMR  wniosek o nadanie 
tzw. numeru identyfikacyjnego najpóŸniej na 21 dni przed z³o¿eniem 
wniosku o dop³aty. Dopiero po uzyskaniu numeru identyfikacyjnego 
bêd¹ mogli z³o¿yæ wniosek o p³atnoœæ.

Od roku bie¿¹cego nie bêdzie mo¿na zmieniaæ przeznaczonych 
dzia³ek pod ³¹ki i pastwiska na inne uprawy. Je¿eli ktoœ zamierza zaoraæ
³¹kê, to w  chwili obecnej ma ostatni¹ sposobnoœæ, by to zrobiæ i do 
wniosku wpisaæ ju¿ now¹ uprawê na jej miejsce. Je¿eli ³¹ka zostanie 
zaorana za rok rolnik otrzyma nakaz jej przywrócenia. Jest to przepis 
Unii zmierzaj¹cy do ochrony œrodowiska naturalnego.

W tym roku wzrosn¹ stawki dop³at w euro z 44,5 euro do 55,46 euro 
za ka¿dy hektar. Dla upraw stawka wzroœnie z 105 euro do 120,5 euro
(mog¹ tu wyst¹piæ jeszcze pewne drobne wahania).Wysokoœæ dop³at 
mo¿e ulec  zmniejszeniu je¿eli do sk³adania wniosków przyst¹pi¹ 
rolnicy, którzy tego nie zrobili w roku ubieg³ym. Przyznan¹ kwotê dop³at 
trzeba bêdzie podzieliæ pomiêdzy wiêksz¹ iloœæ chêtnych. Jednak¿e nie 
bêd¹ to wielkie zmiany bowiem w minionym roku  dop³atami zosta³o 
objêtych 85% rolników i a¿ 95% powierzchni pól. 

Anna Krupska

Przedsiêbiorco!
WA¯NA INFORMACJA DLA CIEBIE
DOTACJE   UNIJNE DLA  MA£YCH  i ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORCÓW
 TERMIN SK£ADANIA WNIOSKÓW - 25 LUTY 2005 R
W N I O S K I  O  D O T A C J E  Z  P R O G R A M U  W Z R O S T  
KONKURENCYJNOŒCI MA£YCH I ŒREDNICH PZEDSIÊBIORSTW
POPRZEZ INWESTYCJE ORAZ SZCZEGÓ£Y NA TEMAT 
DOFINANSOWANIA MO¯NA UZYSKAÆ W TORUÑSKIEJ AGENCJI 
ROZWOJU REGIONALNEGO W TORUNIU UL. KOPERNIKA 4 LUB 
POD NUMEREM TELEFONU 0-56/621-04-21, WEW. 19 LUB 21.

K. Or³owska
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Na wspólnym kolêdowaniu 
tradycyjnie, jak co roku spotkali
siê so³tysi z gminy z Wójtem 
Gminy Che ³m¿a Jack iem 
Czarneckim. Spotkanie odby³o 
siê w SP w Koñczewicach.
Wigilijny stó³, op³atek, choinka, 
kolêdy to atmosfera, której nie
mog³o zabrakn¹æ podczas 
spotkania tradycjonalistów 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Zachwycaj¹ce widowisko z 
j a s e ³ k a m i  d l a  g o œ c i  
p r z y g o t o w a l i  u c z n i o w i e  

tutejszej szko³y.
W gminie urz¹d so³tysa sprawuje 28 mieszkañców. Najstarszym z so³tysów 
jest pani Teresa Stolarska, która pe³ni ten urz¹d w so³ectwie Kie³basin. 
Natomiast so³tysem z najd³u¿szym sta¿em, bo ju¿ prawie 51 lat jest 
W³adys³aw Owczarczyk so³tys so³ectwa Pluskowêsy.

Przygotowa³a K. Or³owska

Wigilia So³tysów 

Op³atek stra¿aków
Na grudniowym kolêdowaniu w Szkole Podstawowej w Koñczewicach

spotkali siê druhowie ochotnicy z Gminy Che³m¿a. Goœæmi spotkania byli
tak¿e Wójt Gminy Che³m¿a Jacek Czarnecki, Kapelan Gminny ks. 

Kanonik Zbigniew Koœlicki, ks. Sylwester Æwikliñski, Radni RG 

Che³m¿a. Stra¿acy w tym dniu po¿egnali dotychczasowego Prezesa 
Jednostki OSP w Koñczewicach pana Kazimierza Michalskiego, który 

jest jednym ze wspó³za³o¿ycieli tutejszej jednostki i tê funkcjê spo³eczn¹ 
pe³ni³ przez 25 lat. Swoj¹ dotychczasow¹ opiekê nad stra¿akami z
Koñczewic przekaza³ nowemu Prezesowi panu Miczys³awowi

So³tysiakowi. Œwi¹teczny wystêp artystyczny dla uczestników spotkania 

zaprezentowali uczniowie tutejszej szko³y.

Œwi¹teczna Sesja RG Che³m¿a
Œwi¹teczny charakter, ale i bardzo wa¿ny wymiar dla mieszkañców 
gminy i samego samorz¹du mia³a XXXI sesja RG Che³m¿a. W³aœnie w 
tym dniu Radni RG Che³m¿a uchwalili Bud¿et dla gminy na rok 2005.
Z koncertem kolêd dla Radnych i Goœci wyst¹pi³ chór dzieci i m³odzie¿y 
z che³m¿yñskiej Szko³y Muzycznej. Drobny upominek œwi¹teczny w 
postaci tradycyjnych pierniczków przygotowali gimnazjaliœci z 
G³uchowa.
Gimnazjum w G³uchowie zadba³o tak¿e o dekoracje œwi¹teczne Sali 
obrad w Urzêdzie Gminy.

Grudniowe spotkania œwi¹teczne

Na wspólnej wigilii z przedstawicielami w³adz lokalnych i koœcielnych 
spotkali siê cz³onkowie PZERiI w Che³m¿y. Podczas tego spotkania w przede 
dniu Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia podzielono siê op³atkiem i nie zabrak³o polskiej 
kolêdy. Zarz¹d Zwi¹zku w tym szczególnym dniu nie zapomina tak¿e o 
Cz³onkach, którzy ze wzglêdu na stan zdrowia i podesz³y wiek nie mog¹ 
uczestniczyæ we wspólnym kolêdowaniu. W³aœnie dla tych osób przygotowano 
30 paczek ze s³odyczami, op³atkiem i ¿yczeniami, które dostarczono do domów 
tych osób. Podczas spotkania zosta³y wrêczone Z³ote Odznaczenia nadane 
przez Zarz¹d G³ówny PZERiI  w Warszawie i je otrzymali: Cz³onkini Zwi¹zku 
pani Melania Za£êcka i Sponsor Zwi¹zku pan Bogdan Malczewski.
Natomiast Z³ote Honorowe Odznaczenie wrêczono pani Honoracie

Adamczyk. W nastrój wspólnego œpiewania kolêd wprowadzi³a wszystkich

jase³ka „Wszystkie drogi prowadz¹ do Betlejem” przygotowana przez m³odzie¿ 
ze SP nr4 w Che³m¿y.

Dnia 22 grudnia 2004r. w 
S z k o l e  P o d s t a w o w e j  w  
Koñczewicach odby³o siê 
s p o t k a n i e  w i g i l i j n e  
mieszkañców okolicznych wsi. 
Na spotkanie przybyli Wójt 
G m i n y  C h e ³ m ¿ a  J a c e k  
Czarnecki ,  jego zastêpca 
Kazimierz Bober oraz inni 
p r z e d s t a w i c i e l e  w ³ a d z  
gminnych.

Zebrani goœcie obejrzeli 
przygotowane przez uczniów 

przedstawienie pod tytu³em ”W niebie” wg scenariusza napisanego przez Zenonê Wilczewsk¹, 
Dorotê WoŸniak, Izabele Kêpiñsk¹- Bober i Mariê Kaszyñsk¹. Oprawê muzyczn¹ przygotowa³a 
pani Katarzyna Zió³kowska. Przedstawienie zosta³o bardzo ciep³o przyjête przez zebranych, a 
pieœñ Agnieszki Osieckiej „ Grajmy Panu na harfie” z muzyk¹ Zygmunta Koniecznego w 
wykonaniu uczennicy klasy VI- Patrycji Pleskot wzbudzi³a zachwyt widowni. Wprowadzeni w 
niepowtarzalny, œwi¹teczny nastrój wszyscy wszystkim sk³adali ¿yczenia. Najczêœciej zdrowia i 
pomyœlnoœci, ale tak¿e pracy i aby nadchodz¹cy rok nie by³ gorszy od poprzedniego .

Dziêki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i 
Rady So³eckiej na sto³ach nie zabrak³o tradycyjnych wigilijnych potraw, jak choæby kapusty z 
grzybami, pierogów, czerwonego barszczu, pasztecików czy pachn¹cych korzennymi 
przyprawami pierniczków.

Tradycyjnie ju¿ w czasie tego wieczoru odbywa³ siê kiermasz stroików
 i ozdób œwi¹tecznych. Przygotowane w czasie  zajêæ arteterapii, prowadzonych przez 
nauczycielki Miros³awê Pawlikowsk¹ i Ma³gorzatê Lipowsk¹, z  udzia³em uczniów i ich  rodziców 
choinki, bombki i stroiki w krótkim czasie zosta³y sprzedane. Uzyskane w ten sposób œrodki 
zostan¹ przeznaczone na zakup materia³ów plastycznych niezbêdnych do realizacji zajêæ 
arteterapii w drugim semestrze.

Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie szko³y serdecznie dziêkuj¹ Radzie So³eckiej i 
GKRPA za wsparcie finansowe, dziêki któremu mo¿liwe by³o zorganizowanie tego 
niezapomnianego wieczoru. 

M.Pawlikowska

Polski Zwi¹zek  Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Wójt Gminy Che³m¿a i Pracownicy UG Che³m¿a serdecznie 
dziêkuj¹ wszystkim osobom prywatnym i instytucjom za ¿yczenia z 

okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Wigilia w Stowarzyszeniu Osób Niepe³nosprawnych 

„Pomocna D³oñ” w Che³m¿y.

Na wspólnej wigilii spotka³y siê dzieci i m³odzie¿, ich rodzice i opiekunowie 
bêd¹cy cz³onkami che³m¿yñskiego Stowarzyszenia „Pomocna D³oñ”. 
Goœæmi spotkania byli Starosta Powiatu Toruñskiego Eugeniusz 
Lewandowski i Burmistrz Miasta Che³m¿a Jerzy Czerwiñski.
¯yczenia i s³odki upominek œwi¹teczny w imieniu Wójta Gminy Che³m¿a
Jacka Czarneckiego  przekaza³a cz³onkom stowarzyszenia Katarzyna 
Or³owska z UG. 
Urz¹d Gminy udzieli³ tak¿e w grudniu pomocy Stowarzyszeniu poprzez 
zakup opa³u na jego bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ .

                                        K. Or³owska

„ Grajmy Panu na harfie...”
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O s ó b  N i e p e ³ n o -  
sprawnych „Pomocna 

Pod takim tytu³em D³oñ” w Che³m¿y, Maria i 
odby³o siê czwarte K a z i m i e r z
integracyjne spotkanie Lewandowscy, Bogumi³a
noworoczne dla osób D e m s k a ,  R o m a n  
niepe³nosprawnych z Rzymski, Maciej Demel. 
terenu gminy, którego Nad bezpieczeñstwem 
p o m y s ³ o d a w c ¹  i  goœci w tym dniu czuwali
organ iza to rem jes t  s t r a ¿ a c y  z  O S P  w  

Szko³a Podstawowa w Zelgnie.
Tegoroczne spotkanie Zelgnie.

Tutejsza szko³a od 2000 podobnie jak poprzednie 
roku realizuje program zaskoczy³o uczestników swoj¹ wyj¹tkow¹ form¹ i nastrojem. Tym razem 
„Chc emy byæ raze m”, goœciem specjalnym by³a Królowa Zima, która sprawi³a, ¿e wszyscy 
k t ó r e g o g ³ ó w n e poczuli siê zupe³nie inaczej w ten jedyny wieczór w roku. Na uczestników w 
przes³anie to byæ razem, tym dniu czeka³o wiele niespodzianek: wspólny poczêstunek, konkursy,

by poznawaæ siê, pomagaæ sobie, aby wszyscy czuli siê szczêœliwi. zabawy z nagrodami, taniec œnie¿ynek. Podczas  integracyjnego wieczoru 
Od dwóch lat w organizacjê imprezy w³¹cza siê tak¿e Gminny Oœrodek nie zabrak³o równie¿ radoœci w postaci upominków od œw. Miko³aja, który 
Pomocy Spo³ecznej w Che³m¿y. przyby³ na tê okazjê z workami pe³nymi s³odyczy.
Z zaproszenia do udzia³u w tym wyj¹tkowym raz do roku spotkaniu Fundatorem spotkania by³ Urz¹d Gminy Che³m¿a i liczne grono 
skorzysta³y niepe³nosprawne dzieci i m³odzie¿ wraz ze swoimi miejscowych sponsorów, za co organizatorzy spotkania wszystkim 
opiekunami, doroœli samotni i niepe³nosprawni bêd¹cy podopiecznymi serdecznie dziêkuj¹.
GOPS.

W ten sposób spotkanie
t o  z g r o m a d z i ³ o  
m i e s z k a ñ c ó w
przyby³ych a¿ z 30 wsi
gminy Che³m¿a. Imprezê 
s w o j ¹  o b e c n o œ c i ¹  
wspar³o tak¿e l iczne 
grono Przyjació³ Szko³y.
Wœród nich byli m.in. 
Wójt Gminy Che³m¿a 
J a c e k  C z a r n e c k i ,  
P rzewodn icz¹cy  RG 
C h e ³ m ¿ a  H e n r y k  
Œ m i a ³ e k ,  D y r e k t o r  
Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Toruniu Zwoliñski, Radna RG Che³m¿a Stanis³awa 
Stasieczek, lekarz z SPOZ w Zelgnie Ewa Pikus, Sekretarz UG Che³m¿a 
Ewa Pudo, Skarbnik Gminy Che³m¿a Marta Rygielska, Katarzyna 
Or³owska UG Che³m¿a, Hanna Antkowiak  Dyrektor Gimnazjum w 
Pluskowêsach, panie z KGW w Zelgnie, Przedstawiciele Stowarzyszenia 

Z wizyt¹ u Królowej Zimy

K.Or³owska

Œwi¹teczny czas  to  mi³a okazja do sk³adania ¿yczeñ i œwi¹tecznych 
wizyt. Wolontariusze dzia³aj¹cy w ramach  projektu „Biblioteka w 

plecaku” nie zapomnieli o swoich podopiecznych czytelnikach. M³odzie¿ 
wrêczy³a kartki œwi¹teczne czytelnikom z Parowy Falêckiej, G³uchowa , 
Nawry, Bielczyn i  Grzywny. Z ¿yczeniami œwi¹tecznymi odwiedziliœmy 
równie¿ dyrekc jê  i  
mieszkañców DPS-u w 
Browinie , a tak¿e 
chorych na Oddziale 
O p i e k i
D ³ u g o t e r m i n o w e j
szpitala w Che³m¿y.
T u t a j  s p o t k a n i e  
u œ w i e t n i l i œ m y
wspólnym œpiewaniem 
kolêd i opowieœciami 
wigilijnymi.

Justyna B³aszczyk
“Homo-homini”

W dniu 18.12.2004r. w so³ectwie Pluskowêsy odby³y siê po raz pierwszy 
Miko³ajki. Organizatorem uroczystego spotkania z najm³odszymi by³o Ko³o 
Gospodyñ Wiejskich. Bawi³o siê na tej imprezie 80 dzieci wraz z rodzicami przy 
weso³ej muzyce. Odby³y siê konkursy i ka¿dy z maluchów uroczyœcie otrzyma³ 
paczkê od Miko³aja. Na spotkanie Ko³o Gospodyñ zaprosi³o Wójta Gminy,
Przewodnicz¹cego Rady Gminy, Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych i Radê So³eck¹. Ko³o Gospodyñ pragnie podziêkowaæ 
sponsorom tej uroczystoœci: Radzie So³eckiej w Pluskowêsach, Zofii i 

Tadeuszowi Kowalczyk 
(w³aœcicielom sklepu w 
P l u s k o w ê s a c h ) ,
Kazimierzowi Szel¹g z 
P l u s k o w ê s ,  G m i n n e j  
Komisji Rozwi¹zywania 
P r o b l e m ó w
Alkoholowych.

N a  z a k o ñ c z e n i e  
spotkania radny Jerzy 
Ka³donek podziêkowa³ 
przewodnicz¹cej Ko³a 
Gospodyñ za wysi³ek i 
trud w przygotowanie
zabawy miko³ajkowej.

Miko³ajki KGW w Pluskowêsach

¯yczenia noworoczne
Wielu sukcesów, marzeñ, satysfakcji, spokoju i pomyœlnoœci

w ca³ym 2005 roku
Cz³onkiniom KGW i Mieszkañcom G³uchowa

¿yczy
Maria Kucharzewska

Przewodnicz¹ca KGW w G³uchowie

Organizatorzy spotkania Miko³ajkowego w G³uchowie
Dziêkuj¹ Wójtowi Gminy Che³m¿a panu Jackowi Czarneckiemu 

i panu S³awomirowi Siudowskiemu w³aœcicielowi sklepu „Maestro”

w G³uchowie 
za ofiarowane dzieciom w tym dniu niespodzianki.

Wolontariusze kolêdnicy….
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Druhowie z Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z Gminy Che³m¿a 
rozegrali w Grzywnie pierwszy turniej w pi³kê halow¹ o Puchar
Komendanta Gminnego ZOSP RP.
Udzia³ w turnieju wziê³o szeœæ dru¿yn reprezentuj¹cych jednostki OSP 
Zelgno, Koñczewice, Grzegorz, Sk¹pe, Zaj¹czkowo, Kuczwa³y. W
finale o zwyciêstwo zagra³y Koñczewice z Zaj¹czkowem. Zwyciêsk¹ 
dru¿yn¹ w turnieju zosta³a jednostka OSP Koñczewice w 
sk³adzie:Kamil Pleskot, Bartosz Dudek, £ukasz Mi³osz, Tomasz Dudek, 
Stanis³aw Urbañski, Piotr W³odarski. Drugie miejsce wywalczyli 
druhowie z Zaj¹czkowa: Jaros³aw Suchenek, Rados³aw Matuszak, 
Andrzej Sarnowski, Szymon Szczêsny, Rados³aw Rozworski, Dariusz 
Rozworski, Rafa³ Ma³kiewicz, Miros³aw Ma³kiewicz, Grzegorz Ciupak. Z
kolei w dalszej klasyfikacji III miejsce zajê³y Kuczwa³y, IV miejsce
Grzegorz, V miejsce  Sk¹pe, VI miejsce  Zelgno. Królem strzelców z 
najwiêksz¹ iloœci¹ strzelonych bramek w rozegranych meczach  zosta³ 
Piotr Adamczyk z OSP Grzegorz.

Stra¿acy obraduj¹
Przed Ochotniczymi Stra¿ami Po¿arnymi w Gminie Che³m¿a wa¿ne 

miejsce stanowi kampania zebrañ sprawozdawczych -  ostatnia w tej kadencji , 
bowiem za rok odbywaæ bêdziemy zebrania sprawozdawczo  wyborcze na 
najbli¿sze 5 lat. Pprzedstawiam poni¿ej HARMONOGRAM Zebrañ
Sprawozdawczych w Jednostkach Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w` Gminie 
Che³m¿a.
l.p. Jednostka OSP Termin zebrania
1. OSP   KUCZWA£Y 11.01.05r  godz.. 18,00
2. OSP  SK¥PE 22.01.05r    godz. 18,00
3. OSP  ZAJ¥CZKOWO 25.01.05r.   godz .19,00
4. OSP  SZEROKOPAS 28.01.05r.  godz. 18,00
5. OSP  GRZEGORZ 05.02.05r.  godz. 18,00
6. OSP  ZELGNO 11.02.05r  godz.  18,00
7. OSP ŒWIÊTOS£AW 17.02.05r.  godz. 19,00
8. OSP BIELCZYNY 18.02.05r. godz. 18,00
9. OSP  KOÑCZEWICE 25.02.05r. godz. 18,00

Jednostka OSP Grzegorz otrzyma³a nowy samochód po¿arniczy.
W grudniu 2004 roku Gmina Che³m¿a wzbogaci³a siê o nowy lekki

samochód po¿arniczy typu FORD.
Zakup tego samochodu mo¿liwy by³ dziêki dotacji w kwocie 50.000,00 z³ z 
Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Warszawie 
oraz przychylnoœci naszej Rady Gminy, która zdecydowa³a siê na
zaci¹gniêcie po¿yczki z WFOŒiGW w Toruniu na kwotê 70.000,00 z³otych, z 
tym, ¿e 30% kwoty tej po¿yczki bêdzie umorzona.

Druhowie z Jednostki OSP Grzegorz, którzy tym samochodem bêd¹ 
dysponowaæ odebrali auto 13 grudnia minionego roku w Czêstochowie.
Samo przekazanie 20 samochodów tego typu dla jednostek z ca³ego kraju 
mia³o charakter bardzo uroczysty, poprzedzi³a go msza œw. W intencji 
stra¿aków na Jasnej Górze przed o³tarzem Matki Boskiej sprawowana by³a
msza œw. , któr¹ celebrowa³ z Ojcem Czes³awem nasz Kapelan Gminny ks. 
Kanonik Zbigniew Koœlicki. Po mszy nast¹pi³o poœwiêcenie pojazdów 
po¿arniczych.
Nasza Delegacja z gminy liczy³a osiem osób: Prezes Jednostki dh. Edward
WoŸniak, dh Franciszek Piróg  Naczelnik OSP Grzegorz, dh Miros³aw Florek  , 
dh Piotr Tecmer, dh Piotr Adamczyk, dh Tomasz Ma£kiewicz, Komendant 
Gminny dh Wies³aw Bachan. Delegacji towarzyszy³ Gminny Kapelan 
Stra¿aków ks. Kanonik Zbigniew Koœlicki, który czuwa³ byœmy szczêœliwie 
podró¿owali.

Kolejny samochód po¿arniczy w gminie

17 grudnia 2004 roku w sali gimnastycznej w Pluskowêsach odby³a siê 
pierwsza impreza sportowa, w której udzia³ wziêli nie tylko uczniowie,
nauczyciele i rodzice, ale przede wszystkim osoby, których 
zaanga¿owanie i praca sprawi³y, ¿e my, czyli spo³ecznoœæ Gimnazjum 
mo¿emy doskonaliæ swoje umiejêtnoœci sportowe, o których bez sali 
gimnastycznej nie mogliœmy nawet marzyæ.
Zaszczycili nas swoj¹ obecnoœci¹: Wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku 
Wojewódzkiego województwa kujawsko-pomorskiego pan Zygmunt 
Kwatkowski, Wójt Gminy Che³m¿a pan Jacek Czarnecki, Cz³onkowie 
Komitetu Rozbudowy Szko³y, Radni Gminy Che³m¿a z przewodnicz¹cym 
panem Henrykiem Œmia³kiem, Sponsorzy: Rada So³ecka wsi Pluskowêsy,
Dyrektor Banku Spó³dzielczego w Brodnicy o/Che³m¿a pan Krzysztof 
Zduñski, Mieszkañcy Pluskowês i Zalesia.

Po krótkiej czêœci oficjalnej odby³ siê mecz siatkówki pomiêdzy 
dru¿ynami Pluskowês i Zelgna. Rodzice mogli sprawdziæ czy s¹ 
sprawniejsi od swoich dzieci, graj¹c w koszykówkê. Do tej gry  po wielu 
latach przyst¹pi³y równie¿ panie nauczycielki ucz¹ce siê w naszej szkole.

Du¿o zabawy i 
œ m i e c h u  d a ³ a  
w s z y s t k i m
rywalizacja dru¿yn 
m i e s z a n y c h ,
sk³adaj¹cych siê z 
uczniów, tatusiów 
o r a z  g r o n a  
p e d a g o g i c z n e g o .
D o b r y  d o p i n g  
publicznoœci sprawi³, 
¿e nawet przewrót w 
przód nie by³ dla 
nikogo zadaniem nie 
do wykonania. W 

przerwie uczestnicy posilili siê bigosem, kaw¹, herbat¹ i s³odyczami. 
Zabawa zakoñczy³a siê gr¹ w “dwa ognie”, do której, dla bezpieczeñstwa, 
zakupiliœmy miêkk¹ gumow¹ pi³kê.

Tak w skrócie przebieg³a pierwsza impreza sportowa w naszej nowej, 
piêknej sali. Mamy nadziejê, ¿e takie spotkania bêd¹ odbywa³y siê
czêœciej. Zapraszamy.

Kilka lat temu - nikt w to nie wierzy³ ...

Komendant Gminny ZOSP RP Wies³aw  Bachan

Marzena Nowacka

Stra¿ sportem stoi

Komendant Gminny ZOSP RP
          Wies³aw  Bachan
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Na terenie naszej gminy od 1997r. dzia³a jedna placówka Radnych i innych osób postanowili do³o¿yæ wszelkich starañ, by 
œwiadcz¹ca us³ugi medyczne, której organem za³o¿ycielskim jest przywróciæ finansowanie rehabilitacji przez NFZ oraz rozszerzyæ 
Samorz¹d Gminy Che³m¿a  jest ni¹ Samodzielny Publiczny Oœrodek dzia³alnoœæ stomatologiczn¹ na terenie gminy. I tak po licznych
Zdrowia w Zelgnie. Kierownikiem Oœrodka od pocz¹tku jego pisemnych interwencjach, wizytach w NFZ w Bydgoszczy i Toruniu
dzia³alnoœci jest Pan Jaros³aw Pikus. Dzia³alnoœæ Kierownika zarówno lokalnej w³adzy, jak i przedstawicieli mieszkañców uda³o siê 
wspiera 10 osób, które s¹ zatrudnione w tej jednostce. wynegocjowaæ kontrakt na 2005r. na rehabilitacjê i stomatologiê. Dziêki 
Oceniaj¹c z perspektywy czasu mo¿na powiedzieæ, ¿e zakres temu w dalszym ci¹gu bêdziemy mogli poddawaæ siê masa¿om i
œwiadczonych us³ug siê rozszerza. Na pocz¹tku w Oœrodku wykonywane zabiegom, których zakres bêdzie obejmowa³ fizykoterapiê i 
by³y œwiadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz us³ugi kinezyterapiê przy pomocy zakupionego sprzêtu. Du¿ym plusem jest to, 
rehabilitacyjne, dziêki wyposa¿eniu tego¿ gabinetu w sprzêt ¿e na te zabiegi nie musimy wyczekiwaæ w d³ugich kolejkach,
rehabilitacyjny, który to uda³o siê Gminie wykonywane s¹ one na bie¿¹co. Natomiast 
otrzymaæ od Kasy Rolniczego Ubezpieczenia w Filii Oœrodka w Nawrze ³atwiej ni¿ 
Spo³ecznego. Posiadaj¹c odpowiedni sprzêt i dotychczas bêdziemy mogli zbadaæ i
kadrê mieszkañcy naszej gminy mogli korzystaæ wyleczyæ nasze zêby. Tak¿e dzieci i 
z podstawowych zabiegów rehabilitacyjnych. Z m³odzie¿ ze szko³y w Koñczewicach i 
czasem Oœrodek rozszerzy³ swoj¹ dzia³alnoœæ o G³uchowie ob jê ta  zostan ie  op iek¹ 
us³ugi stomatologiczne  finansowane ze stomatologiczn¹.
œrodków ówczesnej Kasy Chorych. W ramach Maj¹c takie mo¿liwoœci w dostêpie do us³ug 
tych œwiadczeñ dzieci i m³odzie¿ ze szko³y w medycznych, a szczególnie stomatologii, 
Zelgnie i Pluskowêsach objêta zosta³a opiek¹ których to mog¹ pozazdroœciæ nam
stomatologiczn¹. mieszkañcy innych gmin czy miast,
Obserwuj¹c sytuacjê finansow¹ s³u¿by zdrowia zachêcamy do korzystania z us³ug
w kraju widzimy, ¿e ka¿dego roku przeznaczane Samodzielnego Publicznego Oœrodka 
s¹ na ni¹ coraz mniejsze œrodki, przez co Zdrowia w Zelgnie i jego Filii w Nawrze.
pacjenci maj¹ utrudniony dostêp do wszelkiego          Anna Fesser
rodzaju œwiadczeñ medycznych, a gro placówek 
znajduje siê na skraju bankructwa. Jednak¿e nie 

1. Oœrodek Zdrowia w Zelgnie czynny jest:mo¿na tego powiedzieæ o wszystkich tego typu jednostkach. Pomimo 
 codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 7.00 do 14.30 i ciêæ finansowych ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 
od 18.00 do 19.00podwy¿szania formalnych wymogów maj¹cych wp³yw na przyznanie 
a/ gabinet stomatologiczny czynny jest:kontraktu, nasi mieszkañcy w takim samym, a nawet jeszcze bardziej
poniedzia³ek i czwartek w godzinach od 12.00 do 18.00

rozszerzonym zakresie korzystaj¹ z ró¿nego rodzaju badañ i metod wtorek, œroda, pi¹tek w godzinach od 7.00 do 14.30 ( pi¹tek  dzieñ 
leczenia, które oferuje Oœrodek w Zelgnie. higieny szkolnej )

Jednym z trudniejszych okresów dla tej placówki by³ rok 2004, gdzie 
b/ gabinet rehabilitacyjny czynny jest:

wbrew wszelkim staraniom nie uda³o siê wynegocjowaæ z NFZ kontraktu poniedzia³ek, wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00
na œwiadczenia rehabilitacyjne. Dziêki Wójtowi i Radzie Gminy, którzy to œroda, czwartek, pi¹tek w godzinach od 7.15 do 12.30.
zapewnili œrodki w bud¿ecie gminy na finansowanie rehabilitacji, 

2. Filia Oœrodka Zdrowia w Nawrze czynna jest:mieszkañcy, tak samo teraz jak i wczeœniej, mogli udaæ siê do pobliskiego
a/ gabinet lekarza internisty czynny jest :Oœrodka, gdzie  rehabilitantka  pomog³a im odzyskaæ wczeœniejsz¹ 
poniedzia³ek i pi¹tek w godzinach od 15.15 do 18.00sprawnoœæ.
b/ gabinet stomatologiczny czynny jest:Atutem 2004r. okaza³o siê otwarcie przez Gminê w Nawrze Filii Oœrodka, 
poniedzia³ek w  godinach od 12.00 do 18.00gdzie g³ównie mieszkañcy pobliskiej Nawry mieli u³atwiony dostêp do 
œroda , czwartek w  godzinach od  8.00  do 14.00

lekarza stomatologa.
wtorek w godzinach od  8.00 do 12.00 ( wtorek  dzieñ higieny 

Widz¹c du¿e potrzeby jak i zainteresowanie mieszkañców naszej gminy 
szkolnej).

dostêpem do us³ug medycznych Kierownik Oœrodka przy pomocy Wójta, 

Po¿egnanie “Wêdruj¹cego przedszkola “w S³awkowie

„ Nasza S³u¿ba Zdrowia”

Zajêcia w „Wêdruj¹cym 
p r z e d s z k o l u ”  w  
S³awkowie odbywa³y siê 
s y s t e m a t y c z n i e ,  c o  
tydzieñ od wrzeœnia do 
grudnia. W zajêciach 
bra³y udzia³ 3,4,5-latki z 
Mirakowa, S³awkowa, 
Kuczwa³ , Morczyn. 
Na zakoñczenie wspólnie 
spêdzonych chwil nauki i 
zabawy w „Wêdruj¹cym 
p r z e d s z k o l u ”
zorganizowaliœmy bal dla 
wszystkich maluchów, 

które bra³y udzia³ w zajêciach. Dzieci otrzyma³y prezenty, które ufundowa³ 
Pan Wójt Jacek Czarnecki. Mamy upiek³y pyszne ciasta. By³y  zabawy, 
tañce, piosenki i wierszyki…..i trochê smutno, ¿e przygoda z „Wêdruj¹cym
przedszkolem” w S³awkowie ju¿ siê skoñczy³a.

AKTUALNIE

“Homo-homini” prowadzi zajêcia edukacyjne dla dzieci 3-5 - letnich w Koñczewicach
(ka¿dy poniedzia³ek od 14.00) i w Bielczynach (we czwartki od 14.00).

Z przedszkolakami spo³ecznie pracuj¹ panie Ewa Czarnecka i Jolanta Targosz.

Justyna B³aszczyk

To ostatnia szansa, by ....
„Zachowaæ od zapomnienia”

...ludzkie losy, zwyczaje i tradycje, które dotar³y wraz z ludŸmi z 
odleg³ych stron, by zebraæ najstarsze przepisy domowej kuchni 

babæ i anegdoty z ¿ycia dziadków.

A wszystko po to, by m³odzi mogli z nich czerpaæ, pielêgnowaæ, 
modyfikowaæ i... siê rozwijaæ.

Stowarzyszenie „Homo-homini” oferuje to poprzez realizacjê 
projektu „Zachowaæ od zapomnienia” 

w ramach programu Dzia³aj lokalnie IV.

Do wspó³pracy zapraszamy m³odzie¿, cz³onkinie KGW, osoby,
które chcia³yby opowiedzieæ o swoich losach i rodzinnych 
doœwiadczeniach zwi¹zanych z osiedleniem siê na terenie 

gminy, a tak¿e tych wszystkich, którym marzy siê prowadzenie 
dzia³alnoœci pozarolniczej.

Zaczynamy wspóln¹ przygodê ju¿ w styczniu i na pewno nie
bêdzie nudno!

Kontakt tel. 675-60-76, 675-47-75 lub 606 367 393
Program Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci

realizowany poprzez
Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce

Zapraszamy !
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Cz³owiek to istota z³o¿ona z duszy, psychiki i cia³a, i aby mog³a ¿yæ sprzyja³o ono wyrabianiu nawyku prawid³owej postawy cia³a.
W tym celu nale¿y zapewniæ dziecku :i sprawnie funkcjonowaæ, wszystkie wymienione sfery musz¹ byæ 

- ³ó¿ko z twardym materacem,rozwijane w równym stopniu, tak by ze sob¹ wspó³dzia³a³y i
- biurko dobrane do wzrostu dziecka, najlepiej z wciêciem poœrodku nawzajemnie siê uzupe³nia³y.
  brzuch i klatkê piersiow¹,  W dobie gier telewizyjnych, komputerów i daleko posuniêtej techniki 
- krzes³o z regulowan¹ wysokoœci¹ siedziska i z oparciem,zapomnieliœmy o naszej tê¿yŸnie fizycznej i rozwoju ruchowym. Coraz 
- 5 - 6 godzin ruchu dziennie, wiêcej czasu spêdzamy w bezruchu, nara¿aj¹c swoje cia³o na 
-siedzenie podczas zabawy w siadzie skrzy¿nym lub klêcznym

nieprawid³owy rozwój i wzrost. Co gorsza tych z³ych nawyków uczymy  (zabronione siadanie na jednej nodze ),
tak¿e nasze dzieci. -przestrzegania dozwolonej dawki telewizji i komputera 0,5 godziny

 Lansowany „ wygodny tryb ¿ycia” prowadzi do powstawania wielu   dziennie,
nieprawid³owoœci rozwojowych             i tzw. chorób cywilizacyjnych. - le¿enie ok. 60 min. na plecach na twardym pod³o¿u po d³ugotrwa³ym
Jedn¹ z nich s¹ wystêpuj¹ce coraz czêœciej ju¿ wœród dzieci najm³odszych   siedzeniu,
wady i b³êdy postawy, które nios¹ za sob¹ negatywne konsekwencje - 30 min. gimnastyki ogólnorozwojowej lub korekcyjnej dziennie, 

- przyjmowania podczas posi³ków prawid³owej postawy z obiema rêkamizdrowotne.
  na stole, barkami odwiedzionymi do ty³u i B³êdy postawy powoduj¹ m. in.:

* Skrzywienie krêgos³upa  prowadz¹ce do œci¹gniêtymi ³opatkami,
- ogl¹danie i czytanie ksi¹¿ek w pozycji le¿¹cej na przemieszczeñ organów wewnêtrznych i ucisku 
brzuchu.na nie ( serce , w¹troba , nerki ), co powoduje ich

gorsze funkcjonowanie i podatnoœæ na choroby.
Krêgos³up umo¿liwia wykonywanie ruchów * Zapadniêcie klatki piersiowej  zmniejszaj¹ce 
tu ³owia i  koñczyn,  amortyzuje wstrz¹sypojemnoœæ p³uc, sp³ycaj¹c oddech  czego 
powstaj¹ce podczas  chodzenia oraz chroni rdzeñ nastêpstwem jest niedotlenienie organizmu.
krêgowy, odpowiedzialny za przesy³anie bodŸców *P³askostopie  zmniejszaj¹ce amortyzacjê 
ruchowych i czuciowych do komórek cia³a. Wraz z wstrz¹sów, prowadzi do mikrouszkodzeñ mózgu, 
¿ebrami i mostkiem stawowym tworzy konstrukcjê, co objawia siê bólami g³owy.

Wady postawy powoduj¹ te¿ kompleksy, która zapewnia wyprostowan¹, charakterystyczn¹
poczucie ni¿szej wartoœci, zahamowanie w rozwoju psychomotoryki, dla cz³owieka sylwetkê.

Aby krêgos³up w³aœciwie funkcjonowa³, musi byæ elastyczny  wtedy zmniejszaj¹ uzdolnienia ruchowe i pozbawiaj¹ dziecko radoœci ¿ycia w 
umo¿liwia swobodne wykonywanie ruchów, a tak¿e stabilny - musi trakcie ekspresji ruchowej.

Ruch to najbardziej naturalny œrodek wyra¿ania prze¿yæ i pragnieñ. W przecie¿ utrzymaæ masê ca³ego cia³a. To, czy dzia³a prawid³owo i
tra kci e akt ywn oœc i ruc how ej ksz ta³ tuj ¹ siê tak ie cec hy jak : jest zdrowy, przede wszystkim zale¿y od nas samych. Tryb ¿ycia, praca
przedsiêbiorczoœæ, kole¿eñskoœæ, samodzielnoœæ, si³a woli, umiejêtnoœæ jak¹ wykonujemy, sposób spêdzania czasu wolnego- to wszystko 
wspó³dzia³ania w grupie, wytrzyma³oœæ, szybkoœæ, moc, si³a, koordynacja. decyduje o zmianach, które zachodz¹ w krêgos³upie. 
Stwarzan ie, wiêc okazj i do ruchowego s amowyra¿ ania siê jest Za najwa¿niejsz¹ przyczynê bólów krêgos³upa uwa¿a siê sposób
nieodzownym warunkiem rozwoju psychomotorycznego. ¿ycia wspó³czesnego cz³owieka. Kszta³towanie siê wyprostowanej 

Zauwa¿y³am, i¿ z roku na rok m³odzie¿ jest coraz s³absza, mniej sylwetki, idealnej przy aktywnym trybie ¿ycia, trwa³o ponad 3 mln lat.
wytrzyma³a  i coraz wiêcej wœród nich jest jednostek z wadami postawy. Na W ostatnich kilku dziesiêcioleci próbujemy zmieniæ siê w ludzi siedz¹cych.
220 uczniów Gimnazjum w G³uchowie tylko 25  ma prawid³ow¹ postawê Ból jest wynikiem d³ugotrwa³ego i nadmiernego obci¹¿enia krêgos³upa, 
cia³a. Statystyki s¹ wiêc niepokoj¹ce. które spowodowane jest wadami postawy i brakiem systematycznej 

aktywnoœci fizycznej. Przez wiele godzin siedzimy przed komputerem, 
SPOSOBY ZAPOBIEGANIA WADOM POSTAWY podnosimy ciê¿ary na prostych nogach, polegujemy w jednej pozycji na

Dziecko, zw³aszcza ma³e, nie wie, jak powinna wygl¹daæ prawid³owa kanapie. Winowajc¹ bólu jest tak¿e stres, który powoduje, ¿e chowamy
postawa cia³a ani, jakie skutki zdrowotne niesie za sob¹ skrzywienie g³owê w ramiona, napinamy miêœnie i tak trwamy przez wiele godzin.
krêgos³upa. Œwiadomoœæ tê posiadaj¹ osoby doros³e: rodzice Dlatego mówi siê, ¿e bóle karku i górnego odcinka pleców to choroba 
i nauczyciele. “bia³ych ko³nierzyków”. 
Maj¹ oni obowi¹zek zadbaæ o prawid³owy rozwój fizyczny i psychiczny Na zakoñczenie dodam, ¿e krêgos³up uwielbia aktywnoœæ fizyczn¹. 
swoich dzieci. Dlatego te¿ powinni uœwiadomiæ dziecku, jakie negatywne Najlepsze s¹ te dyscypliny, które rozci¹gaj¹, rozluŸniaj¹ i wzmacniaj¹ 
skutki niesie za sob¹ przyjmowanie nieprawid³owej postawy cia³a, miêœnie, np. taniec, p³ywanie, lekka gimnastyka, aerobik. 
a przede wszystkim tak zorganizowaæ dziecku dzieñ oraz otoczenie, by Opracowa³a Maria Buliñska

ZADBAJ O SWÓJ KRÊGOS£UP

W grudniu minionego roku pomoc w trudnej sytuacji materialno -
bytowej otrzyma³a jedna z rodzin w Pluskowêsach. W ciê¿kiej sytuacji
znalaz³a siê matka z czwórk¹ ma³ych dzieci.
Pomoc rodzinie zorganizowa³a grupa Radnych RG Che³m¿a, którzy za 
zebrane w swoim gronie pieni¹dze zakupili opa³. 
Tak¿e zakupu opa³u i energii elektrycznej dokona³ Gminny Oœrodek 
Pomocy Spo³ecznej. Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów 
Alkoholowych ufundowa³a wsparcie w postaci zakupionych artyku³ów 
spo¿ywczych.
Z kolei UG w Che³m¿y przeprowadzi³ w budynku mieszkalnym roboty
remontowo-budowlane : oszklono okno, wyposa¿ono mieszkanie w 
piece na opa³, dokonano wymiany drzwi wejœciowych, wmontowano 
drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na ³azienkê, wykonano 
posadzki pod³ogowe w korytarzu i ³azience, doprowadzono wodê 
bie¿¹c¹ do kuchni, wykonano sufit w korytarzu, dokonano tak¿e 
przegl¹du instalacji elektrycznej w mieszkaniu z równoczesnym 
rozprowadzeniem instalacji elektrycznej w pokoju oraz pomieszczeniu 
na ³azienkê.

Radny RG Che³m¿a Jerzy Ka³donek pragnie podziêkowaæ swoim
Kolegom Radnym, którzy okazali pomoc rodzinie z Pluskowêsy.

“GIMNASTYKA DLA KA¯DEGO”
Po feriach zapraszamy do Koñczewic 

we wtorki i czwartki o godz. 18.00 do sali 

gimnastycznej na wspólne æwiczenia .
Zrób sobie prezent. Ta godzina bêdzie 

tylko dla Ciebie. Æwiczenia prowadzi

specjalistka rehabilitant. 

  Organizator - Stowarzyszenie “Homo-homini”.

Rodzina w potrzebie

Katarzyna Or³owska

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH
w Gminie Che³m¿a na rok 2005’

Lp. Nazwa imprezy sportowej Termin realizacji Miejsce realizacji

1. Turniej pi³ki siatkowej o
Puchar Wójta Gminy Che³m¿a 20.02.2005 SP Koñczewice

2. Dru¿ynowy turniej 
tenisa sto³owego 27.02.2005 Gimnazjum Pluskowêsy

3. Indywidualny turniej
tenisa sto³owego 6.03.2005 SP S³awkowo

4. Majówka na sportowo -
biegi prze³ajowe 8.05.2005 G³uchowo

5. Miêdzynarodowy Turniej
Siatkówki Pla¿owej (4 osobowa)18.06.2005 Zalesie

6. Pi³karskie Mistrzostwa
Gminy Che³m¿a 26.06.2005 Koñczewice

7. Siatkówka Pla¿owa (2 osobowa)
Lato w Zalesiu 28.08.2005 Zalesie

8. Mistrzostwa Gminy
w koszykówkê 20.11.2005 SP Grzywna

9. Gwiazdkowy Turniej
Pi³ki Halowej 11.12.2005 Gimnazjum G³uchowo

Zasady i punktacja w ogólnej klasyfikacji so³ectw w 2005 roku
Za uczestnictwo w gminnej imprezie sportowej dane so³ectwo otrzyma 1 pkt., 
kolejno za IV miejsce - 2 pkt., III miejsce - 3 pkt., II miejsce - 4 pkt., 
I miejsce - 5 pkt.

W przypadku, gdy so³ectwo reprezentowaæ bêd¹ 2 dru¿yny lub wiêcej to 
punktuje tylko dru¿yna, która bêdzie najwy¿ej sklasyfikowana. Wszelkie 
pytania zwi¹zane ze sportem gminnym nale¿y kierowaæ do Gminnego

Organizatora Sportu - Marcina Sadowskiego pod nr tel. 675 78 43 lub 

507 835 797
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Organizatorki serdecznie dziêkuj¹ sponsorom konkursu: Wojewódzkiemu 
Funduszowi Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
Polskiemu Zwi¹zkowi Wêdkarskiemu z Ko³a Miejskiego w Toruniu,
Samorz¹dowi Gminy Che³m¿a, Oœrodkowi Hodowli Zwierzyny £ownej w 
Grodnie oraz Ko³u £owieckiemu „£oza” z Che³m¿y.
Uczestnicy ocenili konkurs bardzo pozytywnie, wyje¿d¿ali zadowoleni i 
pe³ni wra¿eñ. Stwierdzili, ¿e by³a to nie tylko nauka ekologii, ale i œwietna 
zabawa. A oto odczucia i ocena m³odych ekologów:

- Konkurs by³ fantastyczny. Ogólnie mi siê wszystko podoba³o. Ciekawa 

by³a wycieczka do Grodna i Zalesia. Organizujcie wiêcej takich 

konkursów!!.
 Uczeñ z SP 11 Toruñ

- Ten konkurs da³ mi du¿o wiedzy, któr¹ byæ mo¿e wykorzystam w 

przysz³oœci. Zadanie z parkami by³o ³atwe, ale zadania ze sprawdzianu by³y 

trudne. Najfajniej by³o nad jeziorem i w ba¿anciarni. Najwiêcej tremy by³o 

na koñcu, bo nie wiadomo by³o, kto zaj¹³, które miejsce.
Uczennica z SP Brzozówka

- Ten konkurs by³ moim zdaniem bardzo przyjemny. Uwa¿am, ¿e takie 
W sobotê 22.I.05r. w Szkole Podstawowej w Koñczewicach odby³ konkursy powinny byæ co tydzieñ. Jestem zachwycona tym konkursem.

siê Regionalny Konkurs Ekologiczny „Las i jego mieszkañcy”dla        Uczennica z SP Papowo Toruñskie
uczniów klas II i III.

W konkursie wziê³o udzia³ dziewiêæ trzyosobowych zespo³ów ze szkó³ - Ten konkurs by³ 
podstawowych w S³awkowie, Papowie Toruñskim, Brzozówce, Bia³ych odjazdowy! Obiad 
B³ot, SP nr 11 w Toruniu oraz uczniowie z Koñczewic. by³ pyszny tak 
Uczestnicy przywieŸl i  z  sob¹ wykonane wczeœniej  p lansze s a m o  j a k  i  
przedstawiaj¹ce las w zimowej szacie oraz fotografie przygotowanych w kie³baski. Zadania 
grudniu choinek dla zwierz¹t. by³y ³atwe, ale 
W pierwszej czêœci dzieci rozwi¹zywa³y testy indywidualne, w których pope³ni³em g³upie 
musia³y wykazaæ siê wiedz¹ o ekosystemach leœnych. Po pierwszym b³êdy. Panie s¹ 
etapie konkursu uczniowie wraz z opiekunami wyjechali do Oœrodka b a r d z o  m i ³ e ,  
Hodowli Zwierzyny £ownej w Grodnie, gdzie dowiedzia³y siê, w jaki sposób troszczy³y siê i 
hoduje siê ba¿anty. Nastêpnie uda³y siê do Zalesia, gdzie czeka³o na nich zabiera³y nas w 
ognisko, przy którym sma¿y³y kie³baski. Po powrocie do Koñczewic odby³a fajne miejsca.
siê druga -zespo³owa czêœæ konkursu. Uczeñ z SP Bia³e 
W punktacji indywidualnej najlepsza okaza³a siê Marta Maj z klasy II (SP B³ota
Koñczewice), drugie miejsce zajê³a Marta Sadowska z klasy III (SP

Koñczewice), a trzecie zajêli: Emilia Lesicka (SP Brzozówka) oraz - Na tym konkursie wszyscy nas rozpieszczali. By³a dro¿d¿ówka rano,
Pawe³ Maniak (SP nr 11 Toruñ). potem pieczone kie³baski i obiad. Ju¿ mo¿na by pomyœleæ, ¿e to nie konkurs 
W rywalizacji zespo³owej zwyciê¿y³ zespó³ z SP Brzozówka. Drugie tylko jakaœ wycieczka, ale te¿ by³o kilka trudnych i prostych zadañ. Trochê
miejsce zaj¹³ zespó³ z SP nr 11 w Toruniu, a trzecie SP Koñczewice. mia³em z nimi problemy. Do tego konkursu nie mam ¿adnych, dos³ownie 
Zwyciêzcy i wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody ksi¹¿kowe. ¿adnych zastrze¿eñ. Chcia³bym chodziæ na ka¿dy taki konkurs.
Upominki w postaci ksi¹¿ek i p³yt o treœci ekologicznej otrzymali równie¿      Uczeñ z SP Koñczewice
nauczyciele.
Konkurs zorganizowa³y: Ewa Czarnecka, Izabela Kêpiñska- Bober, 
Ma³gorzata Krajewska i Ewa Bierwald.

M³odzi Ekolodzy

LP. So³ectwo Miejsce zebrania Data Godzina Przewodnicz¹cy Przedstawiciel UG
1. Bielczyny œwietlica 31.01.2005r. 12.00 Z. Stepnowski T. Wolin
2. S³awkowo szko³a 1.02.2005r. 14.00 E. Trzpil A. Bykowska
3. Zaj¹czkowo œwietlica 2.02.2005r. 17.00 G. Nowak A. Kielak
4. G³uchowo szko³a 3.02.2005r. 18.00 J. Nikiel K. Or³owska
5. Dziemiony œwietlica 7.02.2005r. 11.00 H. K³oda E. Sobczyñska
6. Grzegorz œwietlica 8.02.2005r. 14.00 F. Piróg W. Bachan
7. Kuczwa³y œwietlica 10.02.2005r. 11.00 R. Jarzynka W. Kazaniecki
8. Mirakowo œwietlica 14.02.2005r. 12.00 S. Przybysz W. Kazaniecki
9. Nawra œwietlica 14.02.2005r. 18.00 J. Cmiel M. Jeziorska
10. N. Che³m¿a œwietlica 15.02.2005r. 14.00 J. Kielak M. Pi¹tkowska
11. Szerokopas œwietlica 16.02.2005r. 18.00 P. Brzeski H. Jesionowska
12. Witkowo œwietlica 16.02.2005r. 12.00 K. Tatarewicz R. Jagielska
13. Sk¹pe œwietlica 17.02.2005r. 11.00 A. Dec W. Bachan
14. Windak SP Zelgno 17.02.2005r. 18.00 W. Mañkowski E. Szramowska
15. Januszewo- UG sala nr4 21.02.2005r. 18.00 Cz. Ligaj D. Kapel

DŸwierzno
16. Stru¿al UG sala nr4 21.02.2005r. 10.00 M. Dêbski H. Theis
17. Œwietos³aw œwietlica 22.02.2005r. 11.00 L. Koz³owska T. Zych
18. Zelgno œwietlica 23.02.2005 18.00 B. Domachowski A. Krupska
19. Parowa Falêckaœwietlica 24.02.2005r. 18.00 M. Sosiñska K. Or³owska
20. Br¹chnówko œwietlica 28.02.2005r. 11.00 A. Kudliñski A. Feeser
21. Liznowo œwietlica 28.02.2005r. 18.00 A. Oœmia³owski E. Sobczyñska
22. Bogus³awki u so³tysa 2.03.2005r. 18.00 W. Zió³kowski B. Kazaniecka
23. Kie³basin œwietlica 3.03.2005r. 11.00 T. Stolarska J. Gabor
24. Browina œwietlica DPS 3.03.2005r. 18.00 W. Wiœniewski G. Dr¹¿kowska
25. Drzonówko œwietlica 7.03.2005r. 11.00 J. Pawe³czak H. Wojciechowska
26. Koñczewice szko³a 7.03.2005r. 18.00 H. £uczak M. Œliwiñska
27. Grzywna szko³a 9.03.2005r. 18.00 Z. Trzpil J. Œliwa
28. Pluskowêsy œwietlica 10.03.2005r. 18.00 W. Owczarczyk K. Kadukowska

HARMONOGRAM ZEBRAÑ WIEJSKICH W 2005 ROKU

Izabela Kêpiñska-Bober
Ma³gorzata Krajewska

Tegoroczny karnawa³ jest rzeczywiœcie krótki, ale za to
obfity we wszelkie bale, zabawy i potañcówki. W sobotê 22
stycznia 100 osób bawi³o siê na zabawie zorganizowanej na 
rzecz Stowarzyszenia „Homo homini”. Goœcie z terenu gminy 
Che³m¿a, z miasta Che³m¿y, Torunia,  £ysomic , a tak¿e spoza 
kraju -wsparli swoj¹ obecnoœci¹ oraz rewelacyjnym udzia³em 
w loterii stowarzyszenie, które w 2004 roku bardzo aktywnie 
dzia³a³o na rzecz wielu ludzi. Zabawa odby³a siê w S³awkowie,
a g³ównym jej organizatorem by³ pan Stanis³aw ¯ak. Dziêki 
jego staraniom goœcie czêstowani byli domowymi wyrobami, 
których walorów smakowych d³ugo nie zapomn¹. Fanty loterii 
by³y tak atrakcyjne, ¿e sprzedano wszystkie przygotowane 
losy. Przy tej okazji na rzecz „Homo-homini” wp³ynê³o pierwsze
euro. W gronie bawi¹cych siê osób byli tacy, którzy deklarowali 
udzia³ w kolejnej zabawie...choæby mieli czekaæ ca³y rok.

Krótki karnawa³

 E.Cz.
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Melioracje gruntów rolnych.

W miesi¹cu grudniu 2004r. Urz¹d Gminy Che³m¿a wyst¹pi³ z wnioskiem 
do Kujawsko Pomorskiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych we 
W³oc³awku w sprawie  umieszczenia poni¿szych miejscowoœci gminy 
Che³m¿a na „Liœcie zadañ inwestycyjnych województwa kujawsko 
pomorskiego” realizowanych ze œrodków  Sektorowego Programu 
Operacyjnego.
Wniosek obejmuje wykonanie melioracji szczegó³owych  na gruntach 
rolnych w zlewni Strugi Toruñskiej w nastêpuj¹cych  miejscowoœciach 
Mirakowo-Morczyny, S³awkowo, Januszewo, Zaj¹czkowo, Dziemiony,
Zelgno, Grzegorz, Liznowo. Propozycje SP S³awkowo na ferie 2005

W pierwszym tygodniu ferii tj. od 31 stycznia do 4 lutego proponujemy 
nastêpuj¹ce formy wypoczynku zimowego. Zabawa karnawa³owa dla klas 
0-III oraz uczniów starszych, potyczki z jêzykiem angielskim, zajêcia 
sportowo - rekreacyjne, gra w tenisa, pi³ka no¿na, rozgrywki umys³owe,
gra w szachy, zajêcia komputerowe i inne. Oprócz tego wychowawczynie 
m³odszych klas, maj¹c na wzglêdzie bezpieczeñstwo najm³odszych 
zorganizowa³y WORD z Torunia. W okresie od 7 do 9 lutego na terenie
szko³y zaplanowano trzydniowy mini-biwak dla uczniów klas II-VI. 
Szczegó³y w lutym.

Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Che³m¿a

Miejsce: Sala sportowa w Koñczewicach
Termin: 20 luty 2005 rok godz. 9.30
Regulamin turnieju:
w turnieju udzia³ mog¹ braæ mieszkañcy Gminy Che³m¿a, którzy 
reprezentuj¹ dane so³ectwo,  wiek uczestników od 17 lat, mecze odbywaj¹ 
siê w oparciu o przepisy PZPS do dwóch wygranych setów, szczegó³y 
regulaminowe i system rozgrywek przedstawione zostan¹ na miejscu
zg³oszenia do dnia 16.02.br u Gminnego Organizatora Sportu  pod 
nr  tel. 675 78 43 lub 0507 835 797

Kolejne KGW w gminie

Grono organizacji kobiecych w naszej gminie powiêkszy³o siê w styczniu o 
kolejne KGW, które  powsta³o  w Nawrze. Organizacja ta skupia w swoim 
gronie mieszkanki nie tylko Nawry, ale i Izabelina, Bogus³awek.
Panie wybra³y nastêpuj¹cy sk³ad Zarz¹du:
Przewodnicz¹ca  Alicja Glaszka, Z-ca  Stanis³awa Zubkowska,
Skarbnik  Wies³awa Kosicka, Sekretarz  Maria Rasmus,
Cz³onek  Halina Szczêsna.
Komisjê Rewizyjn¹ tworz¹ panie: Maria Poniatowska, Dorota Skrzeczyna, 
Hanna Zió³kowska.
Pierwsz¹ imprezê jak¹ zorganizowa³y cz³onkinie miejscowego KGW by³ 
Dzieñ Babci i Dziadka, który odby³ siê w œwietlicy wiejskiej w Nawrze.

Pod. K. Or³owska
Sukces m³odych artystów z Koñczewic

Uczniowie SP w Koñczewicach wziêli udzia³ w X Powiatowym 

Przegl¹dzie Przedstawieñ Bo¿onarodzeniowych i Zapustnych, który 
odby³ siê 28 stycznia 2005r. w £asinie (powiat grudzi¹dzki). Na scenie 
miejscowego Domu Kultury zaprezentowali przedstawienie jase³kowe pt. 
“W niebie”. W przegl¹dzie uczestniczy³o 7 zespo³ów, wœród których nasi 
uczniowie byli najlepsi zdobywaj¹c jednog³oœnie I miejsce. Rewelacyjna 
okaza³a siê uczennica klasy VIaPatrycja Pleskot, brawurowo wykonuj¹c 
fina³ow¹ piosenkê - “Grajmy Panu”, czym podbi³a serca publicznoœci i jury.

    Opiekunki m³odych artystów

Og³oszenie

Rada Rodziców dzia³aj¹ca przy SP - S³awkowo zaprasza wszystkich 
zainteresowanych na Bal Karnawa³owy w dniu 5 lutego 2005 na godz. 
20.00. Cena biletu od pary 80.00 z³.
Gwarantujemy szampañsk¹ zabawê do bia³ego rana, pysznoœci 
kulinarne, tañce, loterie fantow¹ i wiele innych atrakcji.
Zapraszamy!
Chetni proszeni s¹ o kontakt pod nr tel. 675-75-39 oraz 675-74-56 w godz. 
od 7.30 do 14.30.

 Przedszkole Sk¹pe

22 grudnia Przedszkole wraz ze swoim wychowawc¹ Mariol¹ Dawiec 
przygotowa³o przedstawienie œwi¹teczne na które zaproszono 
rodziców. Po nim podzielono siê op³atkiem. Nastêpnie wszyscy
wspólnie usiedli do wigilijnego sto³u. W chwilê póŸniej przyby³ 
œw.Miko³aj z ogromnym workiem prezentów.

Ko³o Gospodyñ w Witkowie

  16 grudnia cz³onkinie KGW w Witkowie spotka³y siê na tradycyjnym 
spotkaniu op³atkowym. Panie podzieli³y  siê tradycyjnym op³atkiem i w
bardzo rodzinnej atmosferze spêdzi³y czas. By³y tak¿e prezenty…

 Biblioteka Sk¹pe

U nas spotkanie op³atkowe by³o 17 grudnia i œw.Miko³aj tak¿e nas nie 
omin¹³.
Nie zabrak³o  konkursów zwi¹zanych z tradycjami œwi¹tecznymi turniej 
literacki.
Przygotowaliœmy tak¿e œwi¹teczn¹ wystawê, która mo¿na by³o 
obejrzeæ do koñca stycznia. 

 Wymiana dowodów osobistych

  Na podstawie art.1 ustawy dnia 12.09 2002r. zmieniaj¹cej ustawê o 
zmianie ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych oraz 
ustawy o dzia³alnoœci gospodarczej/Dz.u.Nr 183, poz.1522/ 
wprowadza siê obowi¹zek wymiany dowodów osobistych wydanych 
przed dniem 1 stycznia 2001r. w nastêpuj¹cych terminach :
od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. wydanych w latach 
1981-1991,
od dnia 1 stycznia 2006r .do dnia 31 grudnia 2006r. wydanych w latach 
1992-1995,
od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. wydanych w latach 
1996-2000.

           Wnioski o wydanie w/w dokumentów proszê sk³adaæ w
                  Urzêdzie Gminy   Che³m¿a /pokój nr 15.

Aktualnoœci ze S³awkowa

W styczniu zaplanowano dwa konkursy. 10 stycznia odby³ siê
Miêdzyszkolny Turniej Œpiewania Kolêd, w którym wziê³y udzia³
dzieci z Koñczewic, Grzywny i S³awkowa. W kategorii solistów ze
wzglêdu na wiek wykonawców (klasy 0-III) przyznano: I miejsce dla 

Martyny Szymañskiej ze S³awkowa, Kingi Zakurzewskiej z 

Koñczewic, II i III miejsca zdoby³y dziewczynki z Grzywny -

Aleksandra Betkier oraz Dominika Wasiniak. Solistki z klas IV - VI 
uplasowa³y siê nastêpuj¹co: I miejsce - Patrycja Pleskot (SP 

Koñczewice), drugie miejsca zajê³y uczennice: Edyta Ostrowska z 

Koñczewic oraz Joanna Domañska ze S³awkowa. Trzecia by³a Marta

Dawiec z Grzywny. Zespo³y nagrodzono: I miejsce - “Kucyk” z

Koñczewic oraz zespó³ ze S³awkowa, II miejsce - “Kolêdnicy” z 

Grzywny.
Szko³a w S³awkowie w tym roku przyst¹pi³a do ogólnopolskiego 

konkursu historycznego “Kr¹g”. Pytania konkursowe dotycz¹ 
zagadnieñ z historii Polski i jej znaczenia dla historii Europy, jedna 
czêœæ jest zwi¹zana z Uni¹ Europejsk¹, pozosta³¹ stanowi czêœæ 
opisowa Regionu. W eliminacjach szkolnych, które przeprowadzono 12 
stycznia wziê³o udzia³ 16 uczniów z klas V-VI. O wynikach konkursu 
powiadomimy w póŸniejszym terminie.

SERWIS INFORMACYJNY

Polecam us³ugi fryzjerskie
Anna Jankowska, Koñczewice

tel.kom. 505-991-691

Zdarzenia zarejestrowane w USC w Che³m¿y
w okresie od 26 listopada 2004r. do 25 stycznia 2005r.

MA£¯EÑSTWA
Krzysztof Marsza³kowski i Karolina Rutkowska
Sylwester Dybowski i Anna Jankowska
Marcin Czekñski i Izabela NiedŸwiecka
Micha³ Chudziñski i Kamila Grabowska
Zbigniew Zieliñski i Sylwia Kasprzak
Leszek Kudliñski i Celina Trzpil
Robert Sankiewicz i Anna Mikulska

ZGONY
Wiœniewski Józef - Parowa Falêcka
Rozworska Zofia - Koñczewice
Grubczyk Kazimiera - Zalesie
Treichel Anna - Pluskowêsy
Szczeblewska Zofia - Br¹chnówko
Krzy¿anowski Rajmund - Grzywna
B³a¿ejczyk Janina - Browina
Brzoskniewicz Janina - Browina
Zielonko Feliks - Sk¹pe
Dereñ Zofia - Grzywna
Wadych Helena - Browina
Czujewicz El¿bieta - Browina
Korski Edward - Zelgno
Gapa Henryk - Liznowo
Zaj¹c Wac³aw - Pluskowêsy
Gronikowski Leon - Koñczewice
Nowicki Jan - Szerokopas

URODZENIA
Salamoñczyk Aneta, Galus Wiktoria,
M¹drzyñski Alan, Jeliñski Bart³omiej,
Paczkowska Wiktoria, Chudzik Patryk,
Hasiec Wiktoria, Makulec Krystian,
Kamiñski Kacper, œliwka Mateusz,
Czyszek Martina, Adamus Zofia,
Go³aszewska Wiktoria, Lewandowski Oskar,
Adamczyk Bartosz, Krysiñski Szymon,
Dziarnecka Natalia, Marsza³kowska Kinga,
Gêbka Julia, Kopruszyñski Kacper,
Martewicz Jan.

INFORMACJA Z USC W CHE£M¯Y
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