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WIELKANOC
Warto przyjechaæ (tydzieñ przed Wielkanoc¹) w Niedzielê
Palmow¹ do wsi £yse w powiecie ostro³êckim, aby obejrzeæ
c u d o w n i e
b a r w n ¹
uroczystoœæ
koœcieln¹ wraz z
procesj¹ oraz
podsumowanie
konkursu na
naj³adniejsz¹
palmê.
W kalendarzu
œwi¹t dorocznych
szczególne
miejsce zajmuje
Wielkanoc.
Rozpoczyna go
N i e d z i e l a
Palmowa zwana "Kwietn¹" lub "Wierzbn¹". Tego dnia powszechnie w
ca³ej Polsce przynosi siê do koœcio³a palmy. Nabywaj¹ one wielkiej
mocy poprzez poœwiêcenie w koœciele, w zwi¹zku z czym odgrywaj¹
ogromn¹ rolê nie tylko w obrzêdowoœci wielkanocnej, ale tak¿e w
innych momentach roku.
W dwóch regionach Polski: w Karpatach Zachodnich i w
Kurpiowskiej Puszczy Zielonej palmy miewaj¹ d³ugoœæ od dwóch do
szeœciu metrów. Najwiêksze i najstrojniejsze palmy wykonuje siê w
dwóch parafiach: £yse i Lipniki. Tradycja wykonania wysokich palm
przetrwa³¹ na Kurpiach do chwili obecnej. Podobnie jak przed
wieloma laty tak i dziœ wykonuje siê je z prêta leszczyny lub m³odej
sosny, oplataj¹c go roœlinnoœci¹ leœn¹ - borowin¹, ja³owcem,
wid³akiem, bukszpanem, cisem. Do palm sosnowych wybiera siê
m³ode drzewka zostawiaj¹c na wierzcho³ku naturalnie rozwidlon¹
kiœæ. W³aœnie tê czêœæ palmy zdobi siê w sposób szczególny: piêknymi
kolorowymi kwiatami oraz wst¹¿kami z bibu³y. Taki sposób zdobienia
jest charakterystyczny dla parafii £yse i Lipniki. Kwiaty do palmy
gospodynie zaczynaj¹ robiæ ju¿ od pocz¹tku wielkiego postu.
Sk³adaj¹ je do koszy aby tydzieñ przed Niedziel¹ Palmow¹ "uwiæ" lub
"ukrêciæ" z nich palmê. Tradycyjne sposoby zdobienia palm,
wyszukane rodzaje kwiatów z bibu³y przekazywane s¹ w wielu
rodzinach z pokolenia na pokolenie.
W powojennej rzeczywistoœci zanika³ zwyczaj strojenia palm i
dlatego w koñcu lat 60-tych podjêto inicjatywê organizowania
konkursów na naj³adniejsz¹ palmê. Konkurs z biegiem lat rozwija³ siê
obejmuj¹c ca³y region Puszczy Zielonej a sam przegl¹d przerodzi³ siê
w du¿¹ imprezê folklorystyczn¹. Niedziela Palmowa na Kurpiach sta³a
siê elementem dziedzictwa kulturowego tego regionu, do którego
przywi¹zuje siê szczególn¹ wagê. Oprócz najwa¿niejszego wymiaru
jakim jest bez w¹tpienia sama uroczystoœæ religijna dodaæ nale¿y
tak¿e aspekt integruj¹cy ludzi zamieszkuj¹cych czêœæ Kurpiowskiej
Puszczy Zielonej, dotyczy to w szczególnoœci parafii £yse i Lipniki.
W 1969 roku na pierwszym konkursie oceniono 25 palm. £¹cznie
przez ponad 30 lat do konkursu zg³oszono 4.162 palmy. Od 1995 roku
regulamin przewiduje kategoriê zbiorow¹, aby zaktywizowaæ dzieci i
m³odzie¿ szkoln¹. Od wielu lat poziom konkursu jest bardzo wysoki i
wyrównany..
Ewa Czarnecka

Z okazji
Œwi¹t Wielkanocnych
serdeczne ¿yczenia radosnych chwil
spêdzonych w gronie rodziny,
smacznego œwiêconego
sk³ada
Wójt Gminy Che³m¿a
Jacek Czarnecki

Zdrowych i pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych
wiosennej pogody ducha
Mieszkañcom Gminy Che³m¿a
¿yczy
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Che³m¿a
Henryk Œmia³ek
z Radnymi Rady Gminy Che³m¿a

Na zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Wielkanocne
moc serdecznych i pachn¹cych wiosn¹ ¿yczeñ:
smacznych jajek, weso³ych zaj¹czków i œwi¹tecznego nastroju
¿yczy
Mieszkañcom Gminy Che³m¿a
Zarz¹d i Cz³onkowie Stowarzyszenia
Homo homini

S³odkiej Wiosny
wielkanocnego koszyka pe³nego marzeñ
i weso³ego Alleluja
¿yczy Czytelnikom
Redakcja Gazety KURENDA
„ Niech te œwiêta bêd¹ pe³ne nadziei i pokoju,
radosnych spotkañ przy wielkanocnym stole
oraz smacznego œwiêconego jajka”
¿yczy
Stanis³awa Stasieczek
Radna RG Che³m¿a

Serwis informacyjny z Urzêdu Gminy

Informacje z pracy Rady Gminy

Informacja z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.
W dniach od 18 lutego do 8 marca Wójt Gminy Che³m¿a uczestniczy³ W dniu 19 lutego br odby³a siê XXXIII Sesja Rady Gminy,zwo³ana
m. in. w nastêpuj¹cych spotkaniach:
w trybie pilnym, podczas której przyjêto trzy uchwa³y.
- Udzia³ w uroczystoœci otwarcie hali sportowej w Kowalewie Pomorskim
1. Zatwierdzenie zmian bud¿etu gminy na 2005 rok oraz Planu
- Spotkanie z grup¹ producenck¹ „HODROL” - Sk¹pe w Grzywnie
Rozwoju Lokalnego
- Konferencja Spó³dzielczej Grupy Bankowej pt” Rozwój obszarów wiejskich”
-Szkolenie dotycz¹ce przygotowania projektów finansowanych z Europejskiego Zasadnicze punkty Sesji zwi¹zane by³y z przygotowaniem planu
finansowego projektów zg³aszanych do konkursu o
Funduszu Rozwoju Regionalnego w Bydgoszczy
- Spotkanie z Proboszczem Parafii Grzywna ks. Kanonikiem Wies³awem dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz przyjêciem zmian w
Roczniakiem
- Spotkanie z Koordynatorem Sportu Szkolnego Panem Wojciechem Rosiñskim obowi¹zuj¹cym Planie Rozwoju Lokalnego.
w sprawie Uczniowskich Klubów Sportowych w gminie
W tegorocznym konkursie w ramach dzia³ania 3.1. Rozwój
- Spotkanie z przedstawicielami firmy ochroniarskiej TAURUS z Che³m¿y
lokalny przygotowano 3 wnioski:
- Spotkanie z w³aœcicielem firmy POL-FIBER z Grzywny (nowy w³aœciciel po 1) Projekt pn. „Modernizacja infrastruktury wodoci¹gowej w celu
by³ym „ STABIPOLU” )
poprawy jakoœci wody etap I”
- Spotkanie dotycz¹ce Regionalnej Sieci Informacyjno-Doradczej w Urzêdzie
W ramach projektu przewidziano wymianê 7 odcinków rur
Marsza³kowskim w Toruniu
azbestowych na PCV (Zelgno-Bezdó³, Zelgno, Grzegorz,
- Spotkanie z mieszkañcami Zaj¹czkowa z okazji Dnia Kobiet
Zaj¹czkowo, Sk¹pe, Koñczewice, Nawra) oraz budowê 2 nowych
- Wójt Jacek Czarnecki bra³ udzia³ w zebraniach wiejskich w miejscowoœciach:
Œwietos³aw, Browina Drzonówko, Koñczewice, Pluskowêsy, Nawra, Nowa wodoci¹gów (Koñczewice-Ogrodniki, Browina). Przewidywana
Che³m¿a, Szerokopas, Sk¹pe, Januszewo-DŸwierzno, Br¹chnówko, Liznowo, wartoœæ projektu 2.229.800 z³
2) Projekt pn. „Uporz¹dkowanie gospodarki œciekowej w rejonie
Kie³basin.
- Wice Wójt Kazimierz Bober uczestniczy³ w zebraniach : Bielczyny, S³awkowo, drogi krajowej nr 1 oraz Jeziora Che³m¿yñskiego etap I”
Zaj¹czkowo, G³uchowo, Dziemiony, Grzegorz, Kuczwa³y, Mirakowo, Witkowo, Projekt obejmuje budowê dwóch
kolektorów t³ocznych
Windak, Stru¿al, Zelgno, Parowa Falêcka, Bogus³awki, Grzywna.
kanalizacji sanitarnej (Browina Koñczewice oraz G³uchowoWindak-Koñczewice). Przewidywana wartoœæ projektu 2.526.900
z³
3) Projekt pn. „Budowa dróg u³atwiaj¹cych dostêpnoœæ do
podstawowych us³ug oraz wa¿nych gospodarczo rejonów Gminy
Che³m¿a etap I”.
Projektem objêto trzy przedsiêwziêcia polegaj¹ce na budowie:
ci¹gu dróg Browina-Br¹chnówko (ok. 1,5 km), drogi w Liznowie
(ok. 550 m) oraz drogi Mirakowo-Zalesie (ok. 1,2 km).
Przewidywana wartoœæ projektu 1.938.000 z³.
Ka¿dy projekt zak³ada ok. 60% dofinansowanie kosztów
kwalifikowanych z funduszy unijnych oraz 10% dofinansowanie z
bud¿etu pañstwa.
Uchwa³y w sprawie zmiany bud¿etu gminy oraz zmiany Planu
Rozwoju Lokalnego zosta³y podjête jednog³oœnie.
2. Sprzeda¿ nieruchomoœci gminnych
Rada Gminy wyrazi³a zgodê na przeznaczenie do sprzeda¿y
kolejnych 8 dzia³ek letniskowych po³o¿onych w miejscowoœci
Zalesie. Powierzchnia dzia³ek waha siê w granicach od 0,11 ha do
0,17 ha. Sprzeda¿ nieruchomoœci nast¹pi w drodze przetargu.
E. Pudo

PRAWNIK RADZI
Jak sporz¹dziæ wa¿ny testament
Testament to czynnoœæ prawna, w której okreœlona osoba (testator)
rozrz¹dza swoim maj¹tkiem na wypadek swojej œmierci, czyli wskazuje jaka
jest jej wola co do tego kto i w jakich czêœciach powinien odziedziczyæ jej
maj¹tek. W jednym testamencie mo¿e byæ zawarte rozrz¹dzenie maj¹tkiem
tylko jednej osoby.
Ma³¿onkowie nie mog¹ sporz¹dziæ testamentu wspólnie !!!!
Osoba, która chce sporz¹dziæ wa¿ny testament powinna:
1/ mieæ pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych (ukoñczone 18 lat i brak
ubezw³asnowolnienia).
2/ byæ œwiadoma, ¿e jej zachowanie spowoduje skutek w postaci sporz¹dzenia
testamentu i mieæ wolê (chcieæ) jego sporz¹dzenia;
3/ sporz¹dziæ testament w jednej z prawnie dozwolonych form opisanych
poni¿ej.
Dokument, który nie jest sporz¹dzony w jednej z przewidzianych w Kodeksie
cywilnym, nie mo¿e byæ uznany za testament.
Sporz¹dzaj¹c testament mamy do wyboru 3 formy zwyk³e:
1. testament w³asnorêczny (holograficzny)
2.testament notarialny - sporz¹dzany w formie aktu notarialnego przed
notariuszem, który czuwa nad jego poprawnoœci¹ i sprawdza, czy konkretna
osoba jest zdolna do jego sporz¹dzenia. Orygina³ dokumentu jest
przechowywany w kancelarii notarialnej. Op³ata za sporz¹dzenie testamentu
notarialnego to obecnie 25-35 z³.
3.testament allograficzny - sporz¹dzany przed wójtem (burmistrzem,
prezydentem miasta), sekretarzem gminy lub kierownikiem urzêdu stanu
cywilnego, w obecnoœci 2 œwiadków. Ostatni¹ wolê spadkodawcy spisuje siê w
formie protoko³u, który nastêpnie jest odczytany spadkodawcy w obecnoœci
œwiadków i podpisany przez spadkodawcê, urzêdnika i œwiadków. Ta forma
testamentu nie mo¿e byæ stosowana przez osoby g³uche lub nieme.

Informacje z pracy Urzêdu Gminy
Informacja z pracy Wójta i Urzêdu Gminy
w okresie od 27 grudnia 2004 roku do l9 lutego 2005 rok
I Przetargi
1) Dostawa oleju opa³owego do budynków stanowi¹cych mienie Gminy.
Liczba z³o¿onych ofert - 2.
Najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³a firma P.H.U. INTANK, M. Zdrojewski,
Toruñ ( stacja paliw Ostaszewo).
2)Sprzeda¿ oleju napêdowego do autobusów szkolnych oraz pojazdów
Gospodarstwa Pomocniczego.
Liczba z³o¿onych ofert - 2.
Najkorzystniejsza ofertê z³o¿y³a Stacja paliw J. Cipkowski, Zelgno.
3) Pe³nienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie realizacji inwestycji
budowy ³¹czników przy salach gimnastycznych w G³uchowie
i Pluskowêsach oraz zagospodarowania terenu wokó³ obiektów.
Liczba z³o¿onych ofert - 4.
Najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³a Firma Nadzory Budowlane-Wyceny,
A. Kurasz, Z³otoria. Wartoœæ oferty 23.058,00 z³.
4) Przygotowanie i dostawa posi³ków w ramach do¿ywiania uczniów w
szko³ach.
Liczba z³o¿onych ofert - 2.
Najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³a firma Us³ugi Gastronomiczne A. Swêdera,
Przysiersk. Wartoœæ jednego posi³ku 1,80 z³.
5) Wyposa¿enie œwietlicy szkolnej Gimnazjum w Pluskowêsach.
Postêpowanie z³o¿one by³o z dwóch elementów: I meble, II sprzêt
elektryczny.
Liczba z³o¿onych ofert: w I czêœci - 6, w II czêœci - 3.
Oferty najkorzystniejsze: I czêœæ (meble) firma Meblo-Styl, Przybrda,
wartoœæ oferty 14.628,30 z³, II czêœæ (sprzêt elektryczny)-firma P.H.U.
Astra, W¹brzeŸno, wartoœæ oferty 1.499,92 z³.

Andrzej Wróblewski
Radca Prawny UG Che³m¿a
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Informacje z pracy Urzêdu Gminy
6) Bie¿¹ca obs³uga geodezyjna Gminy Che³m¿a.
Liczba z³o¿onych ofert 3.
Oferta najkorzystniejsza Us³ugi Geodezyjne J. Glama , Che³m¿a.
7)Dostawa materia³ów biurowych na potrzeby Urzêdu Gminy na 2005 rok.
Postêpowanie z³o¿one by³o z dwóch elementów: I czêœæ materia³y papiernicze,
II czêœæ tusze, tonery itp.
Liczba z³o¿onych ofert: I-czêœæ 4, II-czêœæ 5.
Oferty najkorzystniejsze: I czêœæ (materia³y biurowe) firma United, Toruñ.
Wartoœæ oferty 9.120,26 z³, II czêœæ (tusze, tonery) firma Predis, Toruñ, wartoœæ
oferty 3.553,28 z³.
II Gospodarka nieruchomoœciami
1) Dokonano sprzeda¿y 4 dzia³ek o ³¹cznej powierzchni 0,016 ha po³o¿onych w
miejscowoœci Zelgno celem poprawienia warunków zagospodarowania
nieruchomoœci przyleg³ej.
2) Przejmowanie nieruchomoœci
a)
Agencja Nieruchomoœci Rolnych wyrazi³a zgodê na nieodp³atne
przekazanie na mienie gminy czêœci nieruchomoœci po³. we wsi Mirakowo
(Grodno) na cele infrastrukturalne zwi¹zane z wydzieleniem drogi stanowi¹cej
dojazd do miejsca pamiêci pomordowanych kobiet ¯ydowskich.
b) W zwi¹zku z przygotowaniami dotycz¹cymi realizacji na terenie gminy
projektów z zakresu tzw. „Mikroodnowy Wsi” przyjêto nieodp³atnie od ANR na
mienie gminy nieruchomoœæ po³ w Nowej Che³m¿y ( pow. 0,19 ha ) oraz dzia³ki w
Bocieniu ( ³¹czna powierzchnia 0,07 ha). Grunty zostan¹ przeznaczone na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.
III Rolnictwo i ochrona Œrodowiska
1. Podpisana zosta³a umowa pomiêdzy Gmin¹, a Przedsiêbiorstwem
Produkcyjno-Handlowym „Hetman”Sp. z o.o. w sprawie nieodp³atnego odbioru
zwierz¹t pad³ych.
2. Przeprowadzono dwa szkolenia dla rolników zwi¹zane z tematem
funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierz¹t gospodarskich.
3. Przygotowano plan ochrony kasztanowców na terenie gminy. W roku
bie¿¹cym planuje siê przeprowadzenie zabiegu mikroiniekcji ok. 50 szt. drzew.
4. Podpisano umowê z Okrêgow¹ Stacj¹ Chemiczno-Rolnicz¹ w Bydgoszczy w
sprawie agrochemicznej obs³ugi rolników na terenie gminy ( badanie jakoœci
gleby). W roku 2005 badanie gleby zostanie przeprowadzone w
miejscowoœciach: Liznowo, Drzonówko, Grzegorz, Dziemiony.
IV Inwestycje i remonty
1. Inwestycje w szko³ach.
a) Gimnazjum w Pluskowêsach
- zakupiono i zainstalowano sprzêt sportowy w nowowybudowanej sali
gimnastycznej,
- przekazano do u¿ytkowania kolejne pomieszczenia w budynku gimnazjum
(2 sale lekcyjne, korytarz oraz klatka schodowa).
b) Gimnazjum w G³uchowie
- zakupiono i zainstalowano sprzêt sportowy w nowowybudowanej sali
gimnastycznej,
- przekazano do u¿ytkowania sanitariaty w budynku gimnazjum ( parter).
2. Budynek administracyjny UG
- wykonano remont dwóch pomieszczeñ biurowych oraz sali posiedzeñ,
3. Zasoby mieszkaniowe
- przeprowadzono prace remontowo zabezpieczaj¹ce w pa³acu w Mirakowie
(taras oraz lokal mieszkalny)
4. Wodoci¹gowanie
Wykonano odcinek sieci wodoci¹gowej w m-ci Nowa Che³m¿a o d³. 510 mb.

Konkurs dla studentów

Podczas ubieg³orocznego grudniowego seminarium
turystycznego Grodno 2004 Wójt Gminy Che³m¿a Jacek Czarnecki
og³osi³ konkurs „Oferta turystyczna dla Gminy Che³m¿a”. Do
udzia³u w konkursie zostali zaproszeni studenci Wy¿szej Szko³y
Gospodarki w Bydgoszczy i studenci Instytutu Geografii na Wydziale
Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu oferty turystycznej
dla Gminy Che³m¿a z wykorzystaniem istniej¹cych walorów kulturowo
- turystyczno - krajoznawczych.
Termin zg³oszeñ do konkursu up³yn¹³ 10 lutego. Z kolei termin
sk³adania prac konkursowych to 15 marzec br.
Na konkurs wp³ynê³o 8 zg³oszeñ, w tym prace indywidualne i
zespo³owe.
Komisja konkursowa przy ocenie weŸmie pod uwagê : rzetelnoœæ
wiedzy na temat wybranego rejonu, spójnoœæ i przejrzystoœæ
merytoryczn¹, funkcjonalnoœæ i amatorstwo pomys³u.
W lutym goœciliœmy grupê studentów z IV roku geografii,
specjalizacja: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.
Studenci prace konkursowe opracowuj¹ w ramach seminarium
magisterskiego :Studia miejskie i rekreacja pod kierunkiem pañ
dr El¿biety Grzelak-Kostulskiej i dr Beaty Ho³owieckiej.
Celem wizyty studentów by³o zapoznanie siê z istniej¹cymi walorami
gminy oraz z dokumentacj¹ map i opracowañ, które maj¹ pomóc w
opracowaniu pomys³ów.
K. Or³owska

Medale za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie

V. Pozosta³e sprawy
1. Przygotowano wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
na dofinansowanie zakupu sprzêtu rehabilitacyjnego oraz przebudowê
gabinetu rehabilitacyjnego w SPOZ w Zelgnie. Wartoœæ zadania 30.000 z³.
Przyznana kwota dofinansowania 8.000 z³
2. Przygotowano harmonogram imprez sportowych na rok 2005.
3.Przeprowadzono prace przygotowawcze zwi¹zane z opracowaniem
programu funkcjonalno - u¿ytkowego zwi¹zanego z zagospodarowaniem
terenu w Zalesiu.
Sekretarz Gminy
Ewa Pudo

Zdrowych, weso³ych Œwi¹t Wielkiej Nocy
oraz sukcesów w pracy zawodowej
Panu Wójtowi mgr in¿.Jackowi Czarneckiemu,
Radzie Gminy i Pracownikom Urzêdu Gminy
¿yczy Zarz¹d Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów
i Inwalidów Oddzia³u Rejonowego w Che³m¿y

W lutym br. Pañstwo Stefania i Stanis³aw Szyszka z Bielczyn
obchodzili 50 rocznicê zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego. Wójt Gminy
Che³m¿a Jacek Czarnecki wrêczy³ ma³¿onkom w Urzêdzie Stanu
Cywilnego w Che³m¿y „Medale za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie” .
Pañstwo Szyszka pochodz¹ z okolic Grudzi¹dza. Pani Stefania
urodzi³a siê w Paparzynie, a ma³¿onek w Bartlewie. Œlub koœcielny
przed laty zawarli we Wabczu. Mieszkañcami Bielczyn s¹ od 1974
roku. Obydwoje wychowywali siê w rodzinach rolniczych.
Kontynuuj¹c tradycje swoich rodziców tak¿e do 1985 prowadzili
16,5 hektarowe gospodarstwo, które przekazali w wieku 60 lat
swojemu nastêpcy synowi.
Wychowali szeœciu synów i jedn¹ córkê. Radoœæ jesieni ¿ycia
dziel¹ wœród 26 wnuków.

K.O.
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Rolnictwo i ochrona œrodowiska
Uwaga rolnicy !!!
Dnia 1 lutego br. zosta³y uruchomione kolejne dwa
programy
skierowane bezpoœrednio do rolnictwa tj. „Dostosowanie gospodarstw
rolnych do standardów Unii Europejskiej” obejmuj¹cy swoim zakresem min.
dofinansowanie do budowy p³yt gnojowych i zbiorników na gnojówkê i
gnojowicê, a tak¿e dzia³anie dotycz¹ce „Wsparcia dla gospodarstw
niskotowarowych”
Druki wniosków dostêpne s¹ :
- Biuro Powiatowe ARiMR w Toruniu ul. Antczaka 39/41
- Oœrodek Doradztwa Rolniczego Che³m¿a, ul. Bydgoska 7
- Urz¹d Gminy Che³m¿a, ul. Wodna 2, pok. 9
- Punkty Informacji Spo³ecznej (Biblioteki ),
- Centrum Komunikacji Spo³ecznej w Grzywnie.
Do dnia 17.02.2005r. z³o¿ono 170 wniosków w sprawie dofinansowania
budowy p³yt gnojowych i zbiorników na gnojowicê z terenu Gminy Che³m¿a.

V Miêdzynarodowe Targi „Ferma Byd³a” 25-27 luty 2005r.

Anna Krupska

Producenci mleka !!!
Producenci mleka wprowadzaj¹cy do obrotu mleko lub jego przetwory
przeznaczone do bezpoœredniego spo¿ycia zobowi¹zani s¹ na podstawie
obowi¹zuj¹cych przepisów do prowadzenia miesiêcznych rejestrów mleka i
przetworów mlecznych.
Ponadto dostawca bezpoœredni (rolnik) zobowi¹zany jest do sporz¹dzenia i
przekazania do Dyrekcji Oddzia³u Terenowego Agencji Rynku Rolnego,
ul. Kasztanowa 57 , 85-605 Bydgoszcz w terminie do dnia 15 maja informacji
za poprzedni rok kwotowy obejmuj¹cej iloœæ mleka wprowadzonego do
obrotu i wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych
wprowadzonych do obrotu przeznaczonych do bezpoœredniego spo¿ycia.
Wzory druków dostarczy Agencja Rynku Rolnego podczas
prowadzonych spotkañ z producentami.
Nie dostarczenia w w/w terminie do Agencji Rynku Rolnego informacji za
poprzedni rok kwotowy skutkowaæ bêdzie cofniêciem w drodze decyzji
przyznanej iloœci referencyjnej.

W dniach 25-27 luty 2005r. w Poznaniu odby³y siê
Miêdzynarodowe Targi „Ferma Byd³a 2005”. Rolnicy bêd¹ mogli
zapoznaæ siê z nowoczesnymi technologiami, zobaczyæ najnowsze
urz¹dzenia wyposa¿enia obór, systemy pozyskiwania mleka, pasze,
leki weterynaryjne, œrodki higieny i czystoœci jak równie¿ programy
komputerowe i najlepsze rasy zwierz¹t.
Dla zwiedzaj¹cych by³ przygotowany profesjonalny Salon Wozów
Paszowych oraz Maszyn do Zbioru i Konserwacji Pasz.
Targi zosta³y objête patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak
równie¿ Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych.
Anna Krupska

Badanie gleby

W miesi¹cu styczniu zosta³a podpisana umowa pomiêdzy
Okrêgow¹ Stacj¹ Chemiczno- Rolnicz¹ w Bydgoszczy a Wójtem
Gminy Che³m¿a w sprawie dofinansowania badañ gleby w zakresie
ustalenie wysokoœci pH, zawartoœci azotu, potasu i magnezu. Umow¹
zosta³y objête nastêpuj¹ce miejscowoœci: Liznowo, Drzonówko,
Grzegorz, Dziemiony. Przewidziano do wykonania na terenie gminy
178 prób. Ca³kowity koszt analizy 1 próby glebowej pod k¹tem
zawartoœæ w/w sk³adników wynosi 9,60 z³. Wysokoœæ dop³aty ze strony
Urzêdu Gminy okreœlono na poziomie 5,60 z³ ( odp³atnoœæ rolnika
wynosi 4,00 z³).
Rolnicy z objêtych umow¹ miejscowoœci zainteresowani
przeprowadzeniem analizy gleby powinny skontaktowaæ siê z
Agrochemikiem Okrêgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej
tel.
kontaktowy 623-63-19.
Pracownicy Okrêgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej przygotowuj¹
równie¿ plany nawozowe oraz przeprowadzaj¹ analizy gleby w celu
ustalenia zawartoœci metali ciê¿kich.
Anna Krupska

Anna Krupska

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Che³m¿a z dnia 7 marca 2005r.
Na podstawie Uchwa³y Rady Gminy Che³m¿a z dnia 18 grudnia 2001 w
sprawie zmiany Uchwa³y XXXV/184/97 Rady Gminy Che³m¿a w sprawie
utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Che³m¿a
Wójt Gminy Che³m¿a obwieszcza co nastêpuje:
§1

1. Wprowadza siê obowi¹zek wy³o¿enia trutki przeciwko gryzoniom w dniu 01
kwietnia 2005r , bie¿¹cego uzupe³niania oraz pozostawienia jej do dnia 15 kwietnia
2005r. we wszystkich nieruchomoœciach na terenie Gminy Che³m¿a.
2. Zarz¹dzeniu podlegaj¹ obiekty ka¿dego rodzaju.

UTYLIZACJA ZWIERZ¥T PAD£YCH
W miesi¹cu styczniu 2005r. Gmina Che³m¿a podpisa³a umowê z
PPH „HETMAN” Sp. z o.o. Zak³ad Utylizacji Olszówka dotycz¹c¹
nieodp³atnego odbierania zwierz¹t pad³ych z terenu Gminy Che³m¿a.
Telefon kontaktowy: tel. 683-25-62 (7.00-15.00). Niezbêdne dane przy
przekazywaniu do utylizacji pad³ego zwierzêcia to : wiek zwierzêcia, nr
kolczyka (w przypadku byd³a) lub nr stada (w przypadku trzody
chlewnej). Czas odbioru - 48 godz. od zg³oszenia w okresie letnim,
- 72 godz. w okresie zimowym
Anna Krupska

Obfitych ³ask Bo¿ych ” Radujmy siê i Weselmy ALLELUJA”
z okazji Œwi¹t Wielkiej Nocy ,zdrowia, spokoju i ¿yczliwoœci
wszystkim Cz³onkom Zwi¹zku i ich rodzinom
¿yczy Zarz¹d Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów
i Inwalidów oddzia³u Rejonowego w Che³m¿y

§2

1.Do przeprowadzenia akcji odszczurzania nieruchomoœci, o których mowa w §1
ust. 1 zobowi¹zani s¹:
1)w³aœciciele i wspó³w³aœciciele nieruchomoœci,
2)u¿ytkownicy wieczyœci,
3)jednostki organizacyjne,
4)osoby zarz¹dzaj¹ce nieruchomoœci¹,
5)inne podmioty zarz¹dzaj¹ce nieruchomoœci¹.
2.Odszczurzanie odbywa siê na koszt osób wymienionych ust. 1.
§3

Nie wykonanie postanowieñ zawartych w obwieszczeniu powoduje na³o¿enie
grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach okreœlonych w kodeksie wykroczeñ.
§4

Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Wójt Gminy Che³m¿a
mgr in¿. Jacek Czarnecki
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Podziêkowanie
So³tys i Rada So³ecka w Pluskowêsach serdecznie dziêkuj¹
Panu Wies³awowi Kazanieckiemu - Radnemu Powiatowemu
za wsparcie grudniowej akcji pomocy zorganizowanej dla
jednej rodziny mieszkañców w Pluskowêsach.

Podziêkowanie
Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Che³m¿y pragnie
podziêkowaæ hojnym darczyñcom Panu Zbigniewowi
Wilczewskiemu i Panu Piotrowi Polcyn w³aœcicielom
Przedsiêbiorstwa Produkcyjno-Handlowo- Us³ugowego
„MELAR" w Che³m¿y za wykonanie i ofiarowanie wyrobu
stolarskiego do gabinetu logopedycznego.

str. 4

Przedsiêbiorczoœæ

„Od pomys³u do realizacji”
Przedsiêbiorstwo „Euro-Kork” z siedzib¹ w Bielczynach od 1995
zajmuje siê przetwórstwem tworzyw sztucznych. W bie¿¹cym roku
œwiêtowaæ bêdzie swoje 10-lecie. W pierwszych latach swojego
istnienia firma skupi³a siê na produkcji ró¿nego rodzaju zamkniêæ
do butelek: korki, zakrêtki, kapsle.

uzyskanym w ramach szkolenia zdecydowaliœmy wyst¹piæ z wnioskiem o
dofinansowanie nowej inwestycji, w ramach której do produkcji zostanie
wprowadzony nowy model wieszaka. Projekt zosta³ oceniony pozytywnie i
obecnie jest na etapie realizacji.
Mamy nadziejê, ¿e jest to dla nas dopiero pocz¹tek korzystania z funduszy
Unii Europejskiej.
- Nowoczesne firmy dbaj¹ o dobry wizerunek œrodowisku
lokalnym. Jak udaje siê to Pañstwa firmie?
- Dobry wizerunek naszej firmy w œrodowisku lokalnym jest dla nas
bardzo wa¿ny, np.: staramy siê w racjonalny sposób wykorzystywaæ œrodki
z funduszu socjalnego, tak aby skorzysta³o na tym jak najwiêksze grono
osób. Ka¿dego roku dla pracowników i ich rodzin, by³ych pracowników
oraz zaproszonych goœci organizujemy piknik rodzinny.
Wiêkszoœæ osób zatrudnionych w naszej firmie, to mieszkañcy Gminy
Che³m¿a. Wspó³pracujemy tak¿e z lokalnymi instytucjami
samorz¹dowymi, z Urzêdem Gminy oraz Powiatowym Urzêdem Pracy.
Z dyrektorem handlowym firmy EURO-KORK
Klaudiuszem Piekarkiem
rozmawia³a Ewa Czarnecka

Hodrol z zyskiem

- W 1998 r zakupiliœmy szereg specjalistycznych maszyn do obróbki
metali, tworz¹c w³asn¹ narzêdziowniê. Wraz z wzrostem mo¿liwoœci
produkcyjnych zak³adu, rozpoczêliœmy poszukiwania dodatkowej
produkcji. Po zapoznaniu siê z potrzebami rynku zdecydowaliœmy siê na
wprowadzenie do produkcji zupe³nie nowych wyrobów, tj. wieszaków do
odzie¿y, które w chwili obecnej stanowi¹ podstawê naszej dzia³alnoœci.
- Od 2001 roku zmieniliœcie Pañstwo profil produkcji...
- By³a to reakcja na potrzeby rynku. Zmniejszy³o siê zainteresowanie
produkowanymi przez nas ró¿nymi typami zamkniêæ do butelek, wiêc
trzeba by³o szukaæ nowych pomys³ów. Wejœcie z produkcj¹ wieszaków
okaza³o siê trafnym pomys³em, nowa produkcja pozwoli³a nam na dalszy
rozwój firmy.
- Produkujecie wieszaki, dodatki krawieckie takie jak: guziki,
zapinki, wsuwki. Czy to wszystko?
- Obecnie produkujemy ca³¹ gamê wieszaków odzie¿owych w
ró¿nych rozmiarach, kolorach. Jako jedni z nielicznych w kraju
produkujemy znaczniki rozmiarowe. Zajmujemy siê równie¿
wytwarzaniem akcesoriów do opakowañ, takich jak: naro¿niki ochronne
w kilku wzorach oraz zapinki do taœm do bindowania.
- Zaczynaliœcie Pañstwo od jednej maszyny…
-Aktualnie dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym.
Posiadamy kilkadziesi¹t form wtryskowych, 6 wtryskarek do tworzyw
sztucznych oraz szereg urz¹dzeñ peryferyjnych. Zatrudnienie w firmie
utrzymuje siê na poziomie kilkunastu osób.
-Jak przebiega proces wprowadzania nowego modelu?
- Wprowadzenie nowego wzoru poprzedzone jest badaniem potrzeb
rynku. Po stworzeniu graficznego projektu przystêpujemy do budowy
formy wtryskowej. Wiêkszoœæ form wtryskowych wykonujemy we
w³asnym zakresie, tylko nieliczne zlecamy firmom produkuj¹cym formy
wtryskowe. W chwili obecnej oferujemy ponad 50 modeli wieszaków
odzie¿owych w ró¿nych rozmiarach i wariantach, z szeregiem
dodatkowych elementów uzupe³niaj¹cych typu: poprzeczki, zaczepy, itp.
- Czy rok 2005 przyniesie zmiany?
- Na pewno. W 2005 planujemy wprowadzenie do produkcji kolejnych
modeli wieszaków oraz dodatków krawieckich. Spowoduje to równie¿
wzrost zatrudnienia. W planach mamy równie¿ zakup kolejnej wtryskarki.
- Czy firma Eurokork skorzysta³a ju¿ z wejœcia do UE?
- Wejœcie do Unii jak na razie nie spowodowa³o bezpoœrednich zmian
w naszej dzia³alnoœci. Chocia¿ zauwa¿amy wzrost mo¿liwoœci dalszego
rozwoju, jak równie¿ znaczne poszerzenie rynków zbytu. Do produkcji
wykorzystujemy jednak g³ównie surowce krajowe a sprzeda¿
prowadzimy przede wszystkim na terenie Polski, chocia¿ poprzez
producentów odzie¿y oraz wspó³pracuj¹ce z nami hurtownie nasze
wieszaki trafiaj¹ równie¿ poza granice kraju. Mamy ponad 300
kontrahentów, wiod¹c¹ grup¹ s¹ firmy z sektora ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw.
- Czy skorzystaliœcie Pañstwo z funduszy europejskich?
- W 2004 r. zostaliœmy zaproszeni przez Urz¹d Gminy w Che³m¿y do
uczestnictwa w szkoleniu na temat mo¿liwoœci skorzystania z programów
pomocowych Unii Europejskiej. Dziêki informacjom

W Grzywnie odby³o siê kolejne Walne Zebranie Spó³dzielczego
Zrzeszenia Marketingowego Rolników Indywidualnych „Hodrol” w
Sk¹pem jednej z grup producenckich dzia³aj¹cych w rejonie powiatów
toruñskiego i che³miñskiego. Spó³dzielnia zrzesza rolników z
gmin:Che³m¿a, miasto Che³m¿a, Lisewo, £ysomice, £ubianka i
Papowo Biskupie.
Tê spó³dzielniê zrzeszaj¹c¹ rolników producentów trzody chlewnej w 1998
roku za³o¿y³a grupa 14 rolników przy wsparciu ODR w Che³m¿y. Aktualnie
do Zrzeszenia nale¿y 57 cz³onków.
„- Tworzenie grupy by³o potrzeb¹ i wielk¹ niewiadom¹. Dzisiaj grupa
zrzesza cz³onków z szeœciu gmin oœciennych i rokuje to dobremu rozwojowi
spó³dzielni. Tworzy siê grupa z du¿ymi mo¿liwoœciami” - mówi³ podczas
spotkania Henryk Œmia³ek Cz³onek Rady Nadzorczej Zrzeszenia.
Uczestnicy zgromadzenia zapoznali siê ze sprawozdaniem rzeczowofinansowym z dzia³alnoœci grupy w 2004 roku i dyskutowano nad kierunkami
rozwoju na rok bie¿¹cy.
Rok sprawozdawczy dla spó³dzielni zakoñczy³ siê dodatnim wynikiem
finansowym. Zysk netto wyniós³ ponad 8 tys. z³. Spó³dzielnia nie posiada
kredytów i zobowi¹zañ wobec swoich kontrahentów. W minionym roku
grupa zakontraktowa³a 14 tys, sztuk ¿ywca. Wykonanie ca³oœci kontraktacji
grupy da³o w sumie 75% ze œredni¹ miêsnoœci¹ sprzedanych tuczników
53,5%. Najwy¿szy procent miêsnoœci od sprzedanych sztuk trzody bliski
prawie 60% uzyska³ hodowca Tomasz Stodulski. Podczas posiedzenia
podsumowano tak¿e dotychczasow¹ kadencjê Rady Nadzorczej
Zrzeszenia i wybrano jej nowy sk³ad na kolejne 3 lata. W jej sk³adzie obecnie
pracowaæ bêd¹: Janusz Klicman, Henryk Œmia³ek i Tomasz Stodulski.
Zrzeszenie uchwa³¹ powo³a³o pierwszych Cz³onków Honorowych grupy,
którzy przekazali swoje udzia³y cz³onkowskie na swoich nastêpców. Zostali
nimi: Stanis³aw Cywiñski, Marian Dziarnecki i Boles³aw Kalisz.
Z kierunków dzia³alnoœci na bie¿¹cy rok przyjêto dalsz¹ sprzeda¿
œrodków ¿ywienia zwierz¹t i nawozów do produkcji roœlinnej. Odstawa
skupionych tuczników bêdzie w dalszym ci¹gu realizowana do Zak³adów
Miêsnych „Skiba”. Przedmiotem dyskusji by³a tak¿e sprawa zakupu
przyrz¹du do obmiaru dzia³ek rolnych w zwi¹zku z wymogami o dop³aty.
Udzia³ w spotkaniu z Hodrolem wziêli Z-ca Wójta Gminy Che³m¿a Kazimierz
Bober, Przewodnicz¹cy Komisji Rolnictwa Rady Powiatu Toruñskiego
Wies³aw Kazaniecki, i Kierownik RZDR w Che³m¿y Danuta Wiliñska.
K.Or³owska
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Organizacje pozarz¹dowe

Zdrowie i praca

Aktualnie realizowane przez Stowarzyszenie
„Homo - homini”projekty to:

ZESPÓ£ OPIEKI RODZINNEJ „ MÓJ LEKARZ” ul. Rynek
Garncarski 1 w Che³m¿y informuje, ¿e od 01.03.2005r. rozpoczyna siê
program profilaktyki chorób uk³adu kr¹¿enia. ZOR zaprasza na badania
“Biblioteka w plecaku”
Poza ksi¹¿kami oferuje swoim czytelnikom wiele czasopism. S¹ ubezpieczonych w wieku 35-55 lat, u których dotychczas nie
wœród nich: Przekrój, Gala, Viva, Naj, Przyjació³ka, Wró¿ka, Weranda, rozpoznawano chorób uk³adu kr¹¿enia. Program bêdzie trwa³ do koñca
2005 roku.
Elle, Samo Zdrowie, Marie Clear, które Homo-homini otrzymuje od
Wydawców.
Piêkny i zdrowy uœmiech
Wiele ksi¹¿ek dla “Biblioteki w plecaku” przekaza³y panie: Danuta
W trosce o zdrowie m³odych pacjentów gabinety stomatologiczne w
Myszkiewicz i Iwona Guranowska. Projekt zgodnie z umow¹ zawart¹ z
Zelgnie i Nawrze prowadz¹ opiekê stomatologiczn¹ dla uczniów szkó³
Fundacj¹ Wspomaganie Wsi koñczy siê w kwietniu, ale zapewne
gminnych. Obecnie z wizyt u stomatologa korzystaj¹ uczniowie z SP
zostanie wyd³u¿ony do koñca roku szkolnego.
Zelgno, SP Koñczewice, Gimnazjum w Pluskowêsach i G³uchowie.
„Apetyt na tradycjê”
Planowe wizyty w gabinecie stomatologicznym maj¹ na celu usuniêcie
Jest to projekt z konkursu „Równaj Szanse 2004-Ma³e Granty lub opóŸnienie powstania próchnicy zêbów. Mówi¹c prosto, maj¹
Regionalne”, który og³osi³a Fundacja Rozwoju Dzieci i M³odzie¿y pomóc przywróciæ m³odzie¿y piêkny uœmiech.
oraz Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci. W ramach tego
U dzieci i m³odzie¿y, u której po wstêpnych badaniach
projektu m³odzie¿ gimnazjalna zbiera dawne przepisy kulinarne, stomatologicznych nie stwierdzono potrzeb leczniczych wówczas
które na teren gminy Che³m¿a zosta³y przywiezione z ró¿nych profilaktycznie stosuje siê lakowanie bruzd zêbów trzonowych i
stron Polski i nie tylko. Ju¿ w marcu rozpoczn¹ siê warsztaty lakierowanie powierzchni zêbów. Jednak jak siê okazuje, takich
kulinarne, podczas których m³odzi ludzie bêd¹ weryfikowali zebrane m³odych pacjentów jest niewiele. Niestety znacznie wiêcej dzieci
przepisy przygotowuj¹c potrawy pod kierunkiem pañ z Kó³ Gospodyñ przebadanych do tej pory w ramach realizowanej akcji profilaktycznej
Wiejskich w Bielczynach i w Zelgnie. Walory smakowe potraw oceniaæ posiada próchnicê wymagaj¹c¹ natychmiastowego leczenia. Dlatego
bêdzie powo³ana Komisja Konkursowa i od jej werdyktu zale¿eæ w takich ju¿ przypadkach profilaktyka ogranicza siê do uœwiadomienia
bêdzie, które danie zyska miano lokalnego produktu i bêdzie na o zagro¿eniu wynikaj¹cym z niedba³oœci o higienê uzêbienia. Dla
du¿ych i ma³ych imprezach gminnych. Zebrane przepisy zostan¹ niektórych uczniów szkolna wizyta w gabinecie jest pierwszym
podane przez nasz¹ gazetê oraz poprzez wystawê opowiadaj¹c¹ o spotkaniem i rozmow¹ z lekarzem stomatologiem.
realizacji projektu. Realizatorami projektu s¹: Justyna B³aszczyk, Po wizycie u stomatologa dzieci otrzymuj¹ informacje o stanie
Ewa Maria Gnat, Barbara Stachowska, Stanis³awa Stasieczek. uzêbienia dla swoich rodziców.
Twórc¹ i koordynatorem projektu jest Ewa Czarnecka.
„Zachowaæ od zapomnienia”
Dziêki temu projektowi jest okazja do zaprezentowania mieszkañców
gminy, którzy na tych terenach osiedlali siê w czasach wielkich migracji
Polaków, po roku 1920 i po II wojnie œwiatowej. M³odzie¿ prowadzi
ciekawe rozmowy ze swoimi bliskimi, o których poprzez projekt
„Zachowaæ od zapomnienia” dowiaduje siê wielu interesuj¹cych rzeczy.
Spisywane s¹ dawne zwyczaje i tradycje, obrzêdy, historie rodzin,
anegdoty. Tym, którzy wyra¿¹ tak¹ wolê robimy fotografie. Zapewne
bêd¹ ozdob¹ wystawy poœwiêconej najstarszemu pokoleniu, które na
tych ziemiach zaczyna³o wszystko od nowa. W realizacjê projektu
zaanga¿owanych jest wielu m³odych mieszkañców gminy. Dla nich
zorganizowane zosta³y warsztaty fotograficzne, które zaowocowa³y
piêknymi zdjêciami, wykonanymi pod kierunkiem pani Barbary
Stachowskiej. Do realizacji w³¹czy³y siê równie¿ Justyna B³aszczyk, Ewa
Maria Gnat i Ewa Czarnecka, która jest koordynatorem i pomys³odawc¹
„Zachowaæ od zapomnienia”.
„Wêdruj¹ce przedszkole”
Tym razem goœci w Bielczynach i w Koñczewicach. Na spotkania
przychodz¹ dzieci 3-5 letnie ze swoimi mamami lub babciami. Na
zajêciach dzieci zdobywaj¹ doœwiadczenia we w³aœciwym nawi¹zywaniu
kontaktów, bawi¹ siê i ucz¹ nowych rzeczy. Wykonuj¹ ró¿ne prace
Dziecko powinno byæ pod sta³¹ opiek¹ stomatologiczn¹, a regularne
plastyczne, tañcz¹ i œpiewaj¹. Jeszcze nie wszystkie maluchy skorzysta³y
z oferowanych im zajêæ, wiêc zapraszamy w poniedzia³ki o 14.00 do wizyty u dentysty powinny rozpoczynaæ siê doœæ wczeœnie.
Przyczyna próchnicy najczêœciej tkwi w b³êdach dietetycznych i
Koñczewic, a w czwartki o 14.00 do Bielczyn.
pielêgnacyjnych dzieci. Swoje uzasadnienie znajduje tutaj tak¿e
dostêpnoœæ mieszkañców wsi do us³ug stomatologicznych.
Dziêki zwiêkszonemu kontraktowi z NFZ na stomatologiê na rok 2005,
jaki uda³o siê wynegocjowaæ dla gminy, tak¿e w Filii SPOZ w Nawrze
mo¿na w ka¿dy dzieñ tygodnia z wyj¹tkiem pi¹tku korzystaæ ze
œwiadczeñ stomatologa. W ten sposób mieszkañcy okolicznych
miejscowoœci maj¹ u³atwiony dostêp do us³ug stomatologicznych.
K.Or³owska

Uwaga! Badania mammograficzne

Weronika Gruszka do przedszkola chodzi ju¿ drugi rok

KURENDA

W dniu 13 kwietnia br dla mieszkanek naszej gminy ( z miejscowoœci:
Zelgno, DŸwierzno, Januszewo, Bocieñ, Witkowo, Liznowo, Szerokopas,
Œwiêtos³aw, Pluskowêsy, Zalesie) organizowany jest wyjazd do
Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy na bezp³atne profilaktyczne
badania mammograficzne. Przy tej okazji bêdzie mo¿liwoœæ skorzystania z
badañ ginekologicznych i cytologicznych. Akcj¹ objêta jest grupa 54 kobiet w
wieku od 40 69 lat, u których ostatnia mammografia wykonywana by³a 2 lata
temu. Zapisy do dnia 31 marca br. prowadzone s¹ w Oœrodku Zdrowia w
Zelgnie, gdzie nale¿y wype³niæ w³aœciw¹ ankietê i dokonaæ wp³aty w
wysokoœci 7z³ - koszt dojazdu .
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy w Che³m¿y pok.
nr 16 tel. 675-60-76 wew. 32
Anna Feeser
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Sport Gminny i Szkolny
GMINNY PIN PONG

Siatkówka gminna
Mistrzostwa Gminy Che³m¿a w Pi³ce Siatkowej o Puchar Wójta
Gminy Che³m¿a w Koñczewicach zainaugurowa³y cykl gminnych
imprez sportowych na bie¿¹cy rok. Tytu³ mistrza zdoby³a i obroni³a
sprzed roku dru¿yna z Zelgna.
W turnieju wyst¹pi³o osiem dru¿yn, które w wyniku losowania podzielone
zosta³y na dwie grupy. Mecze w poszczególnych grupach rozgrywane
by³y na dwóch halach sportowych w G³uchowie i Koñczewicach.
Wyniki w grupie „A” : Koñczewice - S³awkowo 2:0, Nawra - Zelgno 0:2,
Koñczewice - Nawra 2:0, S³awkowo - Zelgno 0:2, S³awkowo - Nawra 2:0,
Koñczewice - Zelgno 0:2.
Wyniki grupy „B”: G³uchowo - DŸwierzno 2:0, Pluskowêsy - Kuczwa³y
2:0, G³uchowo - Pluskowêsy 2:0, DŸwierzno - Kuczwa³y 2:0, DŸwierznoPluskowêsy 0:2, G³uchowo - Kuczwa³y 2:0.
Dwa najlepsze zespo³y z poszczególnych grup spotka³y sie w
pó³fina³ach, w których Zelgno pokona³o Pluskowêsy, a Koñczewice
G³uchowo po 2:0.
W meczu o trzecie miejsce Pluskowêsy pokona³y G³uchowo 2:1.
Po kilku godzinach siatkarskich pojedynków w finale spotka³y siê
dru¿yny Zelgna i Koñczewic. Po emocjonuj¹cym meczu mistrzami
gminy w pi³ce siatkowej zosta³a dru¿yna z Zelgna wygrywaj¹c fina³ 2:0.
Zawodnicy Zelgna tym samym obronili tytu³ mistrza sprzed roku. W
sk³adzie zwyciêskiego zespo³u wyst¹pili: Kazimierz Lewandowski,
£ukasz Lewandowski, £ukasz Palkowski, Pawe³ So³tys, Piotr
Benke, Daniel Ramowski, Tomasz Borowicz. Najlepszym dru¿ynom
Wójt Gminy Che³m¿a Jacek Czarnecki wrêczy³ pami¹tkowe puchary i
medale.
Za uczestnictwo w tej gminnej imprezie sportowej so³ectwa otrzyma³y
pierwsze punkty w ogólnej klasyfikacji so³ectw : 1 pkt. za uczestnictwo ,
kolejno za IV miejsce 2 pkt., III miejsce 3 pkt., II miejsce 4 pkt., I miejsce
5 pkt.
M.Sadowski

27 lutego w sali sportowej w Pluskowêsach odby³y siê Dru¿ynowe
Mistrzostwa Gminy Che³m¿a w Tenisie Sto³owym. Do rywalizacji stanê³y
24 dru¿yny, czyli 48 zawodników, którzy rozegrali 44 tenisowe pojedynki
singlowe i debetowe. Przyjêty system pucharowy „ do dwóch przegranych”
by³ bezlitosny i po kilku godzinach sportowej walki na „ polu bitwy” pozosta³y
dwa najlepsze zespo³y tego dnia: G³uchowo i Kuczwa³y II. Fina³ bez straty
seta, podobnie jak w ca³ym turnieju, wygra³a dru¿yna G³uchowa, któr¹
reprezentowali Dariusz £uszczyk i Zenon Sadowski. Drugie miejsce tym
samym przypad³o reprezentantom Kuczwa³: Szymonowi ¯akowi i
Przemys³awowi Frelikowi, trzecia by³a Nawra: Artur Lis i Tomasz
Kosicki. Najlepszym zespo³om, miejscowy radny pan Jerzy Ka³donek
wrêczy³ pami¹tkowe medale i nagrody rzeczowe.
Du¿e podziêkowania sk³adam tak¿e pani dyrektor Hannie Antkowiak
Gminny Organizator Sportu
oraz uczniom Gimnazjum w Pluskowêsach za pomoc w zorganizowaniu
imprezy.
M. Sadowski
Gminny Organizator Sportu

Dru¿yna Zelgna

Dru¿yna Koñczewic

SPORT SZKOLNY
16 lutego w Szkole Podstawowej w Zelgnie rozegrane zosta³y
Indywidualne Mistrzostwa Gminy Che³m¿a w tenisie sto³owym szkó³
podstawowych i gimnazjalnych. Zawody rozgrywano w kategoriach
dziewczyn i ch³opców.
W kategorii dziewczyn szkó³ podstawowych zwyciê¿y³a Sonia
¯ó³kowska z SP Koñczewice, przed Natali¹ Baczewsk¹ i Paulin¹
Samczyñsk¹ obie zawodniczki z Zelgna.
W kategorii ch³opców szkó³ podstawowych wszystkie medalowe
miejsca zajêli zawodnicy z Zelgna w kolejnoœci: Mateusz Olech, Damian
Górecki i Mateusz Dejewski.
Zmagania gimnazjalistów zakoñczy³y siê nastêpuj¹cymi rezultatami:
W kategorii dziewczyn zwyciê¿y³a Aleksandra Wieczorkowska z
Pluskowês, przed Mart¹ Karwowsk¹ i Agnieszk¹ Barczykowsk¹ obie z
G³uchowa.
Wœród ch³opców zwyciê¿y³ Mateusz Paw³owski z G³uchowa, przed
Grzegorzem Ciupakiem i Sebastianem Curlejem obaj z Pluskowês.
Zwyciêscy w poszczególnych kategoriach otrzymali medale oraz
dyplomy. Ogó³em w imprezie wziê³o udzia³ 30 uczniów reprezentuj¹cych
szko³y: Zelgno, Pluskowêsy, Koñczewice, S³awkowo, G³uchowo.

Dru¿yna Pluskowês

Fot. E. Czarnecka

KURENDA

Organizator Sportu Szkolnego Wojciech Rosiñski
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Edukacja i kultura

„Za lasami, za górami, za siedmioma dolinami
jest Sk³udzewo malowane fantazjami...”
Dzieci z klas II i III ze Szko³y Podstawowej w Grzywnie 12.01.2005 r.
wraz z opiekuj¹cymi siê nimi wychowawczyniami i rodzicami pojecha³y
do Sk³udzewa. Tam, pod kierunkiem artystów plastyków i pedagogów Pañstwa Danuty i Leszka Warmbierów z Fundacji Piêkniejszego Œwiata,
wziê³y udzia³ w plenerze plastycznym. Podczas wêdrówki po rozleg³ym
parku podziwia³y uroki przyrody, s³ucha³y ciekawej, pe³nej humoru i
motywów fantastycznych gawêdy Pana Leszka, szkicowa³y drzewa. Po
takim inspiruj¹cym wstêpie dzieci zosta³y zaproszone do pracowni, aby
swoje prze¿ycia przedstawiæ graficznie. Prace zosta³y wykonane
technik¹ kolografii, w której tajniki wprowadzi³a dzieci Pani Danuta.
Efekty s¹ imponuj¹ce. Poziom wykonania prac zosta³ oceniony przez
Pañstwa Warmbierów bardzo wysoko.

Mnóstwo wra¿eñ, niezwyk³a osobowoœæ gospodarzy i
niepowtarzalna atmosfera panuj¹ca w Sk³udzewie, sprawi³y, ¿e wszyscy
chcemy tam jeszcze wróciæ. „Sk³udzewo jest magiczne” stwierdzi³ jeden
z ch³opców.
Warto dodaæ, ¿e wyjazd zosta³ op³acony z funduszy, które klasy
uzyska³y podczas œwi¹tecznego kiermaszu bo¿onarodzeniowego.
Renata Grzêda
Hanna Skrzypczak

Uczniowie Gimnazjum w G³uchowie z kolejnym sukcesem!

Michalina Grubecka i Przemek Stachyra
zakwalifikowali siê do etapu wojewódzkiego konkursów
przedmiotowych z chemii i fizyki. To ju¿ kolejni finaliœci tego
etapu. Warto przypomnieæ, ¿e w ubieg³ym roku podobny
sukces odniós³ Dariusz Kalinowski (chemia) i Ania Syrocka
( konkurs wiedzy o samorz¹dzie terytorialnym ). Do jego
osi¹gniêcia bez w¹tpienia przyczynili siê nauczyciele
Gimnazjum w G³uchowie: pan Krzysztof Szczechowski,
który przygotowa³ Przemys³awa Stachyrê do konkursu
chemicznego i pan Maciej Szatkowski, który wprowadzi³
Michalinê Grubeck¹ w tajniki fizyki.
Uczniom Gimnazjum w G³uchowie ¿yczymy powodzenia w
kolejnych etapach!
Wojciech Rosiñski
Dyrektor Gimnazjum w G³uchowie

Co s³ychaæ w Ma³ej Szkole w Br¹chnówku
Dzieñ Babci i Dziadka
W ci¹gu roku szkolnego organizujemy wiele ró¿nych œwi¹t i
uroczystoœci. Jednym z bardzo rodzinnych bliskich sercu dziecka
jest Dzieñ Babci i Dziadka. Babcia i Dziadek to serce, ciep³o i
mi³oœæ. Najwy¿sz¹ form¹ wyra¿enia swojej mi³oœci i wdziêcznoœci
dla Nich by³a przygotowana przez uczniów z wychowawcami
inscenizacja pt „Herbatka dla babci i dziadka”. Dzieci œpiewa³y
piosenki, gra³y na fletach i dzwonkach, tañczy³y „Polkê”. PóŸniej
by³a s³odka biesiada.
B.Stawska

KURENDA

Luty w SP-S³awkowo
Dru¿yny dziewcz¹t i ch³opców w mini-siatkówce ze szko³y w S³awkowie,
prowadzone przez pani¹ I. Szymañsk¹ , po eliminacjach gminnych
zakwalifikowa³y siê do rozgrywek na szczeblu powiatowym. Dziewczêta w
sk³adzie : K. Mieszczañska, N. Wiœniewska, J. Domañska,
K. Paczkowska, K. Trzpil oraz A. Zygarska na wyjazdowym meczu w
Czernikowie zajê³y II miejsce, natomiast ekipa ch³opców maj¹ca szeregach:
P. Jarockiego, M. Jarockiego, D. Kraœniewskiego, P. Porowiñskiego, R.
Szczepankowskiego i K. Zyglarskiego w Dobrzejewicach uplasowa³a siê
na III pozycji. Dumni z dobrych wyników sportowych uczniów, ¿yczymy im
dalszych sukcesów.
W jednym z wczeœniejszych numerów ,,Kurendy” wspominaliœmy o mini- biwaku
tradycyjnie zaplanowanym w czasie ferii zimowych na terenie placówki. Aby
urozmaiciæ dzieciom wolny czas poza miejscem zamieszkania tegoroczny
wypoczynek dla uczniów naszej szko³y zorganizowano w dniach 6-7 lutego 2005r.
G³ównymi za³o¿eniami obozu by³o wpojenie dzieciom tych wartoœci, umiejêtnoœci i
dzia³añ, które przydaj¹ siê w ¿yciu codziennym, ucz¹ samodzielnoœci,
podejmowania kroków w celu zadbania o siebie i innych
(wspólne przygotowywanie posi³ków, dbanie o higienê osobist¹ i czystoœæ
otoczenia, kszta³towanie relacji miêdzyludzkich a tak¿e planowanie czasu
wolnego od zajêæ i obowi¹zków). Program biwaku obfitowa³ w wiele atrakcji,
jednak ze wzglêdu na brak œniegu uczestnicy spêdzili ten czas g³ównie na zabawie
i rozrywkach umys³owo-sportowych. Przeprowadzono turniej badmintona,
konkurs z linami i skakankami, a tak¿e z hula-hoop. Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³y
siê rozgrywki tenisowe oraz gra w warcaby. Pierwszego dnia dzieci bra³y udzia³ w ,,
Œwiecowisku”, œpiewa³y piosenki, prezentowa³y skecze i przedstawienia na
weso³o. Uczestnicy u³o¿yli biwakow¹ piosenkê a poszczególne grupy
zaprezentowa³y swoje proporczyki. Wielk¹ atrakcj¹ by³o ognisko ze s³omy, której
wielkie iloœci u¿yczyli okoliczni gospodarze. Ostatnie chwile przed powrotem do
domów, uczniowie spêdzili na zajêciach ruchowych na sali gimnastycznej.
Wszyscy odczuwali smutek przed rozstaniem, ale obiecali sobie, ¿e spotkaj¹ siê
znowu na letnim mini- biwaku.
W dniu 28 lutego organizatorki ,, Turnieju Wiedzy o Toruniu” , panie
M. Lewandowska i D. Syrkowska zaprosi³y do uczestnictwa w nim szko³y z naszej
gminy. Zg³osi³y siê szeœcioosobowe dru¿yny ( po trzech uczestników z klas
m³odszych oraz po trzech zawodników z oddzia³ów IV-VI ) ze Szkó³ Podstawowych
z Grzywny i Zelgna. Tematyka turnieju oscylowa³a wokó³ spraw zwi¹zanych z
Toruniem; miasto wczoraj i dziœ, jego zabytki i historia, osobistoœci i osobowoœci z
Torunia, najbardziej znane zak³ady pracy, miejsca godne odwiedzenia i poznania.
Konkurs sk³adaj¹cy siê z dwóch czêœci ( kwizowej i plastycznej) przyniós³
nastêpuj¹ce wyniki:
Dzieci m³odsze ( sprawdzanie wiedzy) - I miejsce - SP-S³awkowo
II miejsce - SP- Grzywna
III miejsce - SP-Zelgno
W zmaganiach plastycznych najbardziej doceniono pracê zespo³u z Grzywny,
drudzy byli nasi uczniowie , natomiast trzecie miejsce zdoby³a Aneta Brudniak ze
Zelgna.
Grupa starsza ( teoria) I miejsce SP - Zelgno
II miejsce SP - S³awkowo
III miejsce SP- Grzywna
W konkursie plastycznym w tej kategorii wiekowej zwyciê¿y³a uczennica z ZelgnaEmilia Dobrowolska, drugie miejsce zaj¹³ Tomasz KaŸmierczak ze S³awkowa
D.Kanigowska

Ferie w Grzywnie
Po pracowitym pó³roczu nadesz³y upragnione ferie. Ju¿ w sobotê
29 stycznia, korytarze szko³y zape³ni³y siê kolorowymi postaciami. Co
chwila mo¿na by³o spotkaæ ksiê¿niczkê, syrenkê, Czerwonego Kapturka,
kowboja, biedronkê lub s³onia. Pomys³owoœæ i wyobraŸnia dzieci i rodziców
podczas przygotowywania strojów zosta³a nagrodzona gor¹cymi
oklaskami przez publicznoœæ w czasie karnawa³owego pokazu mody.
Zmêczone podczas zabaw i tañców dzieci mog³y wzmocniæ siê p¹czkami i
herbat¹, a po zapewnieniu œw. Miko³aja o swym nienagannym zachowaniu
otrzymaæ w nagrodê paczkê ze s³odyczami.
Starsze klasy bawi³y siê do wieczora na karnawa³owej dyskotece.
Dziêkujemy Rodzicom za pomoc w przygotowaniu imprezy.
Poniewa¿ pogoda nie sprzyja³a zabawom na œwie¿ym powietrzu,
tradycyjny kulig trzeba by³o zamieniæ na zajêcia pod dachem. Dy¿uruj¹cy
nauczyciele przygotowali zajêcia sportowe w sali gimnastycznej, a ponadto
2 lutego do sopockiego Aquaparku wyjecha³a grupa zorganizowana przez
p. Hannê Skrzypczak. W ciep³ych wodach basenu, w nurtach rw¹cej rzeki i
w odprê¿aj¹cym jaccuzi nikt nie pamiêta³, ¿e na zewn¹trz panuje plucha.
Trzygodzinny pobyt min¹³ w okamgnieniu, dlatego uczestnicy obiecali
sobie, ¿e to nie ich ostatnia wizyta w Aquaparku.
… i po feriach
Jak co roku zapraszamy szko³y do udzia³u w
konkursie palm wielkanocnych, który zostanie
rozstrzygniêty przed Niedziel¹ Palmow¹. Regulamin
konkursu zostanie przekazany do szkó³.
Hanna Dorenda
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Sprawy Obywatelskie

Inicjatywy Obywatelskie

Pobór 2005
W dniach 1, 4 i 5 kwietnia 2005 roku w godzinach 8.00-14.00 w
Toruniu przy ulicy Tuwima 9 ( Klub Kameleon),przeprowadzony
zostanie przez Powiatow¹ Komisje Poborow¹ i Lekarsk¹ pobór
mê¿czyzn rocznika 1986 oraz mê¿czyzn urodzonych w latach 1985
,1984, 1983,1982,1981 ,1980, 1979, 1978 i 1977, którzy dotychczas
nie stawili siê do poboru z terenu naszej gminy.
Osoby stawiaj¹ce siê do poboru po raz pierwszy obowi¹zane s¹
przedstawiæ komisji:
-Dowód osobisty,
-Dokumenty stwierdzaj¹ce wykszta³cenie lub pobieranie nauki,
-Potwierdzenie zg³oszenia siê do rejestracji przedpoborowych,
-Fotografie o wymiarach 3x4/ bez nakrycia g³owy/
-Posiadane dokumenty lekarskie dotycz¹ce stanu zdrowia.
Osoby podlegaj¹ce obowi¹zkowi zg³oszenia siê do poboru lub
wezwane do powiatowej komisji lekarskiej i powiatowej komisji
poborowej obowi¹zane s¹ zg³osiæ siê do tych komisji przed
opuszczeniem dotychczasowego miejsca pobytu sta³ego lub
czasowego trwaj¹cego ponad dwa miesi¹ce.
Osoby , które nie zg³osz¹ siê do poboru w wyznaczonym terminie i
miejscu podlegaj¹ grzywnie lub przymusowemu doprowadzeniu przez
policjê.
Osoby, które nie przedstawi¹ nakazanych dokumentów lub
odmawiaj¹ poddania siê badaniom lekarskim podlegaj¹ grzywnie lub
karze ograniczenia wolnoœci z art.224 ustawy z dnia 21 listopada 1967
roku o powszechnym obowi¹zku obrony RP /Dz.U.z 2002r. Nr 21 ,
poz.205 z póŸn. zm./

O d r o c z e n i a:
-na naukê (trwa tyle czasu ,ile czas jej pobierania- nie d³u¿ej jednak ni¿ do
ukoñczenia 27 lat dla studentów i 23 lat dla uczniów szkó³ œrednich).
-sprawowanie opieki (ze wzglêdu na koniecznoœæ sprawowania opieki
nad cz³onkiem rodziny wspólnie z nim zamieszka³ym, który nie ukoñczy³ 16
roku ¿ycia lub zosta³ uznany za ca³kowicie niezdolnego do pracy i do
samodzielnej egzystencji).
-wa¿ne sprawy osobiste (ze wzglêdu na wa¿ne sprawy osobiste lub
rodzinne poborowego, udziela siê tylko jeden raz na okres od trzech do
dwunastu miesiêcy. Takiego odroczenia nie udziela siê, je¿eli mia³oby to
doprowadziæ do nie odbycia s³u¿by).
Wszelkich informacji dotycz¹cych poboru udziela Kierownik Referatu
Spraw Obywatelskich i Promocji Urzêdu Gminy w Che³m¿y ul.Wodna 2 ,
pokój 12 , tel. 675-60-76 wew.45.

Dzieñ Babci i Dziadka
Ten wyj¹tkowy dzieñ zorganizowany przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich
w Bielczynach obchodzony by³ bardzo uroczyœcie w dniu 23 stycznia
2005r. w œwietlicy wiejskiej w Bielczynach. By³y babcie i dziadkowie z
Bielczyn, Che³m¿y, Windaka i Br¹chnowa. Dostojni goœcie z ciekawoœci¹ i
wzruszeniem wys³uchali specjalnie dla nich przygotowanego programu
artystycznego. Dzieci m³odsze i starsze œpiewa³y piosenki, recytowa³y
piêkne wiersze o babciach. Przy kominku, w serdecznej atmosferze
szybko i przyjemnie min¹³ czas. Panie z KGW poczêstowa³y mi³ych goœci
pysznym domowym ciastem i kaw¹. Nie oby³o siê bez tañców i œpiewu.
D.Powaszyñska

Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Bielczynach organizuje równie¿ zajêcia
œwietlicowe dla dzieci. W marcu rozpoczn¹ siê warsztaty kulinarne dla
m³odzie¿y w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Homo - homini
projektu “Apetyt na tradycjê”. Panie chêtnie spotykaj¹ siê, by mile spêdziæ
czas.

Wies³aw Bachan

Stypendia szkolne
W miesi¹cu lutym w szko³ach na terenie gminy i w ZEAS-ie
Urzêdu Gminy w Che³m¿y przyjmowano wnioski na stypendia
szkolne. Ostateczny termin przyjmowania wniosków to 10.03.br.
Miesiêczna wysokoœæ dochodu na osobê w rodzinie uprawniaj¹c¹
do ubiegania siê o stypendium szkolne nie mo¿e byæ wiêksza ni¿
316 z³otych (netto) z miesi¹ca poprzedzaj¹cego miesi¹c z³o¿enia
wniosku.
Na dzieñ 03.03.br do Urzêdu wp³ynê³y ogó³em 443 wnioski.
O stypendium szkolne ubiegaæ siê mo¿e :
- uczeñ szko³y publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szko³y
publicznej dla m³odzie¿y i doros³ych
- s³uchacz publicznego kolegium nauczycielskiego,
nauczycielskiego kolegium jêzyków obcych i kolegium
pracowników s³u¿b spo³ecznych
- s³uchacz niepublicznego kolegium nauczycielskiego i
nauczycielskiego kolegium jêzyków obcych do czasu ukoñczenia
kszta³cenia, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia.
oraz
- wychowanek publicznego lub niepublicznego oœrodka
umo¿liwiaj¹cego dzieciom i m³odzie¿y realizacje obowi¹zku nauki
- uczeñ szko³y niepublicznej nie posiadaj¹cej uprawnieñ szko³y
publicznej dla m³odzie¿y i doros³ych - do czasu ukoñczenia
realizacji obowi¹zku nauki ( do ukoñczenia 18 roku ¿ycia)
W m-cu marcu Rada Gminy Che³m¿a uchwali regulamin
udzielania pomocy. Regulamin w szczególnoœci zawieraæ bêdzie :
sposób ustalania wysokoœci stypendium szkolnego w zale¿noœci
od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych
okolicznoœci, formy w jakich udzielane bêdzie stypendium
szkolne w zale¿noœci od potrzeb uczniów zamieszka³ych na
terenie gminy, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.
Wyp³ata stypendiów socjalnych bêdzie mo¿liwa dopiero po
uzyskaniu przez gminê dotacji z bud¿etu pañstwa.

Spotkanie z pani¹ I. Miszczak

Fot. E.Cz.

GMINNE BIBLIOTEKI PUBLICZNE ZAPRASZAJ¥
MIESZKAÑCÓW GMINY CHE£M¯A DO ODWIEDZIN
W OFERCIE BIBLIOTEK :
Obs³uga czytelnika - ksiêgozbiór i prasa
Os³uga interesanta - udostêpnienie druków wniosków, oœwiadczeñ
np. wnioski o wydanie dowodu osobistego, druki meldunkowe
Dostêp do internetu - mo¿liwoœæ szybkiej informacji dla
- bezrobotnych
- przedsiêbiorców
- rolników
- uczniów, studentów, absolwentów
Obs³uga turysty
Nr telefonów do punktów IS w bibliotekach:
Biblioteka Samorz¹dowa w Zelgnie tel. (0-56) 675 98 27
Filia Biblioteki Samorz¹dowej w G³uchowie tel. (0-56) 675 78 83
Centrum Komunikacji Spo³ecznej w Grzywnie tel. (0-56) 675 72 12
Filia Biblioteki Samorz¹dowej w Sk¹pem tel. (0-56) 675 87 13

K.Or³owska
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Inicjatywy Obywatelskie
Konkurs „Moja wieœ, moje so³ectwo”
Dla mieszkañców wsi i so³ectw w Gminie Che³m¿a zosta³ og³oszony
konkurs „Moja wieœ, moje so³ectwo”. Jego g³ówn¹ ide¹ jest nadanie
estetycznego wygl¹du ca³ej gminie. Organizatorem konkursu jest
Urz¹d Gminy w Che³m¿y.
Wiele so³ectw i wsi z terenu gminy czyni liczne starania o to, aby przywróciæ
estetyczny wygl¹d miejscom zaniedbanym, zaœmieconym i zniszczonym w
swojej okolicy. Mieszkañcy tych so³ectw anga¿uj¹ siê w liczne dzia³ania
spo³eczne w swoich œrodowiskach. W³aœnie w ramach tego konkursu bêd¹
mogli wykazaæ szczególn¹ umiejêtnoœæ promocji walorów gospodarczych
,przyrodniczych, kulturowych i krajoznawczych so³ectwa (wsi) poprzez
podejmowane przez siebie inicjatywy.
Realizacja konkursu rozpoczê³a siê z miesi¹cem luty i potrwa do koñca
grudnia bie¿¹cego roku. Konkurs kierowany jest do mieszkañców Gminy
Che³m¿a.
Zadania konkursowe obejmuj¹ przede wszystkim dba³oœæ o czystoœæ i
porz¹dek w so³ectwie i wsi.
W tym celu na terenie gminy w okresie wiosennym zaplanowano akcje
sprz¹tania so³ectw (wsi) m.in. usuwanie œmieci w terenie, nasadzenia zieleni
i rabatów kwiatowych, obkaszanie wiejskich i przydomowych trawników .
Konkurs ma zachêciæ tak¿e do udzia³u w okolicznoœciowych imprezach
gminnych takich jak: do¿ynki gminne , piknik „Powitanie Lata” w Zalesiu
po³¹czony z
promocj¹ produktów
lokalnych i imprezy
sportowe
organizowane na terenie gminy.
Komisja konkursowa podda ocenie równie¿ wszelkie podjête w so³ectwie
(wsi) przez mieszkañców inicjatywy spo³eczne, edukacyjne, kulturalne,
sportowe realizowane na rzecz œrodowiska lokalnego. Aktywnoœci¹ i
pomys³owoœci¹ bêd¹ mogli wykazaæ siê so³tysi, rady so³eckie, miejscowa
m³odzie¿, Ko³a Gospodyñ Wiejskich ,OSP i inne grupy i organizacje
spo³eczne istniej¹ce na terenie so³ectw .
W grudniu nast¹pi podsumowanie i og³oszenie wyników konkursu.
Najbardziej wyró¿niaj¹ce siê so³ectwa w Gminie Che³m¿a zostan¹
nagrodzone.
Regulamin konkursu otrzymali so³tysi poszczególnych so³ectw. Wszelkich
informacji zwi¹zanych z konkursem udziela Referat SO i Promocji pok. nr. 16
UG w Che³m¿y.
K. Or³owska

Mikroodnowa Wsi
Mikroodnowa to program gminny polegaj¹cy na budowie ma³ej
infrastruktury we wsiach Gminy Che³m¿a. Jego realizacja
rozpocznie siê ju¿ wiosn¹ bie¿¹cego roku.
Celami szczegó³owymi programu s¹ : integracja œrodowiska,
podniesienie atrakcyjnoœci i estetyki wsi, stworzenie miejsc dla
wypoczynku i rekreacji, poprawa bezpieczeñstwa, utrzymanie ³adu i
porz¹dku na terenach zagospodarowanych.
W wyniku konsultacji z mieszkañcami i Radami So³eckimi planuje siê
wykonaæ w bie¿¹cym roku piêæ placów zabaw w nastêpuj¹cych
miejscowoœciach: Bocieñ, Nowa Che³m¿a , DŸwierzno, Zalesie Mirakowo
( Morczyny ).
Mikroodnowa wsi w pierwszej kolejnoœci objê³a tereny po by³ych
pegeerach.
Do tej pory zosta³y wykonane prace ziemne- uporz¹dkowano i
zniwelowano tereny oraz zosta³y posadzone drzewka.. W miesi¹cu
kwietniu i maju bêd¹ zamontowane urz¹dzenia zabawowe ( piaskownice,
bujaczki, ³aweczki, urz¹dzenia gimnastyczne ). Wykona siê tak¿e prace
ogrodnicze wysianie trawy. Zostanie nawieziony piasek do piaskownic
oraz pod urz¹dzenia.
G³ównym za³o¿eniem Mikroodnowy Wsi oprócz w/ wymienionych
celów jest równie¿ pokazanie na ile mieszkañcy potrafi¹ zaopiekowaæ siê
wybudowan¹ infrastruktur¹.
Czas poka¿e ,w której miejscowoœci
spo³eczeñstwo zadba o wykonane urz¹dzenia. Istnieje mo¿liwoœæ aby
co roku ,czêœæ pieniêdzy so³eckich przeznaczyæ na uzupe³nienie tych
miejsc wypoczynku kolejnymi elementami np. zje¿d¿alnia., kosz do
koszykówki. Mamy nadziejê, ¿e mieszkañcy w tych centrach znajd¹
miejsce na rekreacjê i wypoczynek.
Jesieni¹ planujemy wykonaæ prace ziemne w kolejnych
miejscowoœciach, aby wiosn¹ 2006 roku mog³y powstaæ nowe place
zabaw dla dzieci naszej gminy.

Dziêkujemy
Dyrektor Gimnazjum w Pluskowêsach sk³ada serdeczne podziêkowanie
Rodzicom, którzy zaanga¿owali siê w organizacjê i przygotowanie
tradycyjnej dochodowej zabawy karnawa³owej: Zuzannie Dejewskiej,
Krystynie Czy¿, Marii Lewandowskiej, Krystynie Wzorek, Marlenie
Wiêzowskiej, Beacie Zaj¹c, Ma³gorzacie Luntkowskiej, Barbarze
Maækiewicz, Stelli Blacharskiej, Henrykowi Fa³kowskiemu, Janowi
Madejowi.
Rada Rodziców uzyskanymi dochodami wspomaga corocznie
dzia³alnoœæ szko³y. Miêdzy innymi w grudniu 2004 r. ze œrodków Rady
Rodziców zakupiono karnisze i firany do nowo oddanej czêœci budynku
dydaktycznego. Dziêki tym œrodkom wzbogaca siê te¿ systematycznie
ksiêgozbiór biblioteki szkolnej.
Sprawn¹ obs³ugê konsumpcyjn¹ tej karnawa³owej nocy zapewni³y:
Ma³gorzata Jankowska, Hanna Smoleñska, Bernadeta W³odarska
obecne i emerytowane pracownice obs³ugi Gimnazjum w Pluskowêsach.
Sto³y sprawnie obs³ugiwa³y absolwentki Gimnazjum: Anna Czy¿, Justyna
Palkowska i Marita Olech.
Sponsorami loterii fantowej w trakcie zabawy byli: Bank Spó³dzielczy
w Brodnicy o/ Che³m¿a oraz firma „Abler” z Torunia.
W imieniu ca³ej spo³ecznoœci szkolnej jeszcze raz wszystkim
dziêkujê.
Hanna Antkowiak
Dyrektor Gimnazjum w Pluskowêsach

Zimowe ferie w œwietlicy w Bielczynach
Panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Bielczynach w dniach od 9-12 lutego
br. zorganizowa³y zimowe ferie dla dzieci i m³odzie¿y z Bielczyn i Windaka.
Codziennie uczêszcza³o do tutejszej œwietlicy 30-35 uczestników tych
spotkañ. Panie na wiele ciekawych sposobów stara³y siê wype³niæ czas
najm³odszym i tym nieco starszym. Dzieci bawi³y siê znakomicie. M³odsze
dzieci w ma³ej sali bawi³y siê zabawkami i bra³y udzia³ w konkursach z
nagrodami. Miêdzy innymi by³y rzuty pi³eczk¹ do kosza, uk³adanie klocków i
puzli na czas, podbijanie pi³eczki rakietk¹ na czas. Starsze dzieci i m³odzie¿ w
du¿ej sali rozgrywali mecze w tenisa sto³owego. W ostatni dzieñ spotkañ
odby³ siê konkurs rysunkowy. Z du¿ym zainteresowaniem spotka³a siê tak¿e
przygotowana loteria fantowa. Dziêki wsparciu finansowemu Gminy dzieci
czêstowane by³y codziennie œwie¿ymi dro¿d¿ówkami, p¹czkami i gor¹c¹
herbat¹. Na zakoñczenie bia³ych wakacji w naszej wiejskiej œwietlicy
przygotowano kie³baski na ciep³o oraz specjalnie upieczone na tê okazjê przez
Panie z KGW „ciasteczka babubni”, które wszystkim bardzo smakowa³y. Na
zakoñczenie dzieci otrzyma³y nagrody za udzia³ w konkursach. Panie z
naszego Ko³a po raz kolejny pokaza³y i udowodni³y, ¿e dziêki swojemu
zaanga¿owaniu i wspólnemu dzia³aniu mo¿na zrobiæ cos dla innych.
Udowodni³y, ze za niewielkie pieni¹dze mo¿na zorganizowaæ ferie dla tylu
dzieci.

Romualda Jagielska

KONWENT SO£TYSÓW
Na pierwszym
tegorocznym spotkaniu So³tysów Gminy Che³m¿a z
Wójtem Gminy Jackiem Czarneckim zosta³ powo³any Konwent So³tysów.
Grupê 28 so³tysów od tej pory reprezentowaæ bêdzie organ z³o¿ony z osób:
Franciszek Piróg So³tys So³ectwa Grzegorz, Andrzej Osmia³owski So³tys
So³ectwa Liznowo, W³adys³aw Owczarczyk So³tys So³ectwa Pluskowêsy,
Czes³aw Ligaj So³tys So³ectwa Januszewo-DŸwierzno i Hanna £uczak
So³tys So³ectwa Koñczewice.
Konwent ma prawo g³osu na zebraniach i mo¿e zwo³aæ sam zebranie w
pilnych sprawach.
K. Or³owska
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Cz³onkinie KGW w Bielczynach serdecznie dziêkuj¹ Panu Wójtowi Gminy
Che³m¿a Jackowi Czarneckiemu, Pani Sekretarz UG Ewie Pudo oraz Pani
Skarbnik Gminy Marcie Rygielskiej za okazan¹ pomoc finansow¹.
W imieniu w³asnym oraz uczestników tegorocznych bia³ych wakacji w
miejscowej œwietlicy serdecznie dziêkujê Paniom: Hannie Barczykowskiej,
Barbarze G³ówczewskiej, Justynie Bober, Hannie Loba i Beacie
Szprenglewskiej za zaanga¿owanie w organizacjê zimowych ferii 2005 w
Bielczynach.
Danuta Powaszyñska
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Wydarzenia miesi¹ca

Dzieñ Kobiet nie traci na popularnoœci
Jak co roku 8 marca mieszkanki
Grzegorza obchodzi³y swoje œwiêto. Panie
zosta³y zaproszone do œwietlicy wiejskiej,
gdzie panowie czekali z ¿yczeniami i
tradycyjnym kwiatkiem. Przy przygotowanej
przez mê¿czyzn kawie i cieœcie mi³o
spêdziliœmy wieczór wspominaj¹c ciekawe i
zabawne historie z ¿ycia naszej wsi.
Dorota WoŸniak

Jak uszczêœliwiæ kobietê?
Aby odprê¿yæ wymêczone przedœwi¹tecznym
bieganiem cia³a i umys³y, przedstawiamy wam
wyniki badañ naukowych. No.. prawie.
Na œwiecie istnieje tylko jedna zasada - musisz
uszczêœliwiaæ kobiety!
Zrób coœ, co ona lubi a nabijesz za to punkty
Zrób coœ, czego ona nie lubi a stracisz punkty
Zrób coœ, co ona lubi i oczekuje tego
od ciebie - a nie dostaniesz za to ¿adnych punktów
Zacznijmy od podzia³ki systemu punktowego wygl¹da to nastêpuj¹co:
1) Proste obowi¹zki
Œcielisz ³ó¿ko +1
Œcielisz ³ó¿ko, ale zapominasz u³o¿yæ na nim
ozdobnych poduszeczek 0
Po prostu rzucasz ko³drê na pogniecione
przeœcierad³o -1
Idziesz jej kupiæ extra cienkie podpaski ze
skrzyde³kami +5
Robisz to samo w burze œnie¿n¹ +8
Wracasz z tych zakupów ale z piwem -5
Wracasz z wyprawy po podpaski z piwem, ale bez
podpasek -25
Nocami sprawdzasz szelesty, które wydaj¹ siê jej
podejrzane 0
.. nie znajduj¹c niczego 0
Je¿eli cos znajdziesz +5
Zabijasz to kijem do golfa +10
Gdy to by³ jej kot -40
2) Zobowi¹zania socjalne
Przez cale party zostajesz u jej boku 0
Zostajesz chwile u jej boku a potem idziesz do
- kolegi -1
- kolega nazywa siê Agnieszka -4
- Agnieszka jest tancerk¹ -6
- z powiêkszanym biustem -18
Na jej urodziny zabierasz j¹ na niez³e jedzenie 0
Nie jest to bar szybkiej obs³ugi +1
Jest to bar szybkiej obs³ugi -2
Jest to knajpa z ekranem do transmisji sportowych -3
Ta sama knajpa z transmisjami „live" -10
.. a ty pomalowa³eœ twarz w barwy klubowe -50
Wychodzisz z kumplem -5
Twój kumpel jest szczêœliwie ¿onaty -4
..jest kawalerem -7
JeŸdzi sportowym samochodem -10
.. i to w³oskim ... -25
Idziesz z ni¹ do kina 0
Na film który jej siê podoba +1
Na film którego ty nienawidzisz +5
Na film który tobie siê podoba -2
Na film w którym cyborgi po¿eraj¹ ludzi -9.
wczeœniej j¹ ok³amujesz i mówisz ¿e bêdzie
to film o mi³oœci -15
3)Twój wygl¹d
Roœnie ci widoczny brzuch -10
To samo - ale trenujesz by siê go pozbyæ +8
To samo ale ty przerzucasz siê tylko na szelki-25
.. i nosisz koszule typu Hawaje -35
Mówisz „nic nie szkodzi" bo ona ma podobny -800
4)Pytania k³opotliwe
Ona: Czy jestem za gruba?
Zwlekasz z odpowiedzi¹ -10
Pytasz: Gdzie? -35
Ka¿da inna odpowiedz: -20
5)Komunikacja
S³uchasz jej - 0
.. i próbujesz wygl¹daæ na skoncentrowanego -10
.. ponad 30 minut +5
Ponad 30 minut podczas transmisji meczu w telewizji
+12
Robisz to samo nie spogl¹daj¹c ani razu na ekran
+100
Robisz to samo ale ona odkrywa ze zasn¹³eœ -200
(Uwaga: punkty dodatnie przepadaj¹ po 2 dniach,
punkty ujemne w ogóle nie trac¹ wa¿noœci)
Przedruk Ilustrator nr7, styczeñ 2005

Czekoladki, kwiaty i moc ¿yczeñ od panów ...
Tak by³o podczas wspólnego spotkania pañ z
Ko³a Gospodyñ Wiejskich w G³uchowie .
Na tê wyj¹tkow¹ raz w roku okazjê
gospodynie spotkania przygotowa³y
poczêstunek z domowymi wypiekami i
potrawami, co sta³o siê równie¿ okazj¹ do
zaprezentowania swoich talentów
kulinarnych. Swoj¹ obecnoœci¹ towarzystwo
pañ zaszczycili w tym dniu i panowie :
Kazimierz Bober Zastêpca Wójta Gminy
Che³m¿a, Wojciech Rosiñski
Dyrektor
Gimnazjum, Józef Nikiel So³tys So³ectwa i
Piotr Nowak Cz³onek Rady So³eckiej. W
œwi¹teczny nastrój tego dnia uczestników
spotkania wprowadzi³ krótki program
artystyczny przygotowany przez grupê dzieci czytelników miejscowej biblioteki publicznej. Z
bukietem ¿yczeñ przed paniami wyst¹pili: Magda Stasiorowska, Artur Stasiorowski, Krzysiu
Stasiorowski, Krystian Kuffel, Dorota Cimoch i Paulinka Starzyk.
Zdj. i tekst K.Or³owska

Pani so³tys Zaj¹czkowa Genowefa Nowak
powita³a panie z miejscowego KGW
oraz zaproszonych goœci. Tego dnia
organizatorami spotkania byli panowie
z jednostki OSP. Radzili sobie œwietnie.

Mieszkanki Zelgna spotka³y siê
w miejscowej œwietlicy, by wspólnie
œwiêtowaæ Dzieñ Kobiet. Towarzystwa
dotrzymywali im stra¿acy i Rada So³ecka.

W Koñczewicach spotkanie z okazji
Œwiêta Pañ zorganizowa³a Rada So³ecka
przy pomocy stra¿aków z miejscowej OSP
i szko³y.
Wieczór up³yn¹³ w bardzo weso³ej atmosferze.
W Nawrze z mo¿liwoœci spotkania siê w wiejskiej œwietlicy korzystaj¹ równie¿ panie,
odk¹d wznowi³o swoj¹ dzia³alnoœæ KGW. Bardzo udan¹ imprez¹ by³y Ostatki, ale równie¿ mi³o
by³o na spotkaniu pañ nale¿¹cych do Ko³a z okazji Dnia Kobiet. Przy wspólnym stole usiad³o
15 pañ. Panie z Nawry dziêkuj¹ panom Jackowi Czarneckiemu i Kazimierzowi Boberowi za
¿yczenia i s³odki upominek.
Równie¿ 9 marca z inicjatywy ksiêdza proboszcza A. Zblewskiego spotka³y siê cz³onkinie
¯ywego Ró¿añca, by w mi³ym towarzystwie zaakcentowaæ Œwiêto Pañ.
zebra³a E. Czarnecka
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SERWIS informacyjny - z ostatniej chwili
Zegar s³oneczny
z k o œ c i o ³ a p . w .
W n i e b o w z i ê c i a
Najœwiêtszej Marii Panny w
DŸwierznie
Koœció³ w DŸwierznie nale¿y
do najcenniejszych w naszej
gminie. “Pe³n¹ par¹”
prowadzone by³y w nim prace
konserwatorskie. Do
pracowni konserwatorskiej
trafi³ te¿ niewielkich
rozmiarów zegar s³oneczny
wisz¹cy nad wejœciem do
po³udniowej kruchty. Zabytek
ten wymaga³ pilnej pomocy,
poniewa¿ smagaj¹ce go
trzysta lat wichry, deszcze
oraz mrozy i upa³y da³y mu siê
mocno we znaki.
Zegary umieszczane na
wie¿ach koœcio³ów
wyznacza³y czas, okreœlaj¹c
porz¹dek dnia. Korzysta³y z
nich najczêœciej osoby
ubogie, bowiem osoby zamo¿ne kupowa³y na w³asny u¿ytek zegary
szafowe lub sto³owe. Bogatsze parafie mog³y sobie pozwoliæ na zegary
mechaniczne, które montowano na wie¿ach, ubo¿sze zaœ musia³y
zadowoliæ siê zegarem s³onecznym. By³ on znacznie tañszy w zakupie i
nie wymaga³ poza œwiat³em s³onecznym ¿adnej obs³ugi. Historia fundacji i
pochodzenia zegara w DŸwierznie jest nieznana. Z pewnoœci¹ zegar
powsta³ poza wsi¹, w oœrodku produkuj¹cym zegary (Toruñ?).
Zegar datowany na 1677 r. tworzy kamienna, prostok¹tna p³yta tarcza, z
rytymi napisami, herbem Cholewa oraz cyframi godzinowymi (godzina
pierwsza wyryta zosta³a w prawym dolnym rogu. Numeracjê od godziny 1.
do 12. wyryto od strony prawej do lewej). Godziny wyznaczane s¹ przez
cieñ rzucany przez prêt zwany gnomonem. Co ciekawe gnomon ów jest
skierowany ukoœnie w stosunku do tarczy tzn. ustawiony jest równolegle
do osi obrotu ziemi (dziêki temu wyznaczenie godzin jest bardziej
precyzyjne).
Kamienny zegar s³oneczny. (czêœciowo widoczna data zachowa³a siê na
tarczy zegara). Wed³ug Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce Tarczê
zdobi³y s³abo ju¿ dziœ widoczne relief monogram MARIA umieszczony
zosta³ w stylizowanym krêgu s³onecznym oraz herb Cholewa nale¿¹cy
zapewne do sêdziego ziemi malborskiej Adriana Kitnowskiego).
Nied³ugo zegar trafi na swoje miejsce, odnowiony i zabezpieczony przed
dzia³aniem czynników atmosferycznych. Bêdzie dalej wskazywa³ czas, tylko
czy ktoœ bêdzie chcia³ z niego korzystaæ? W dzisiejszych czasach zegarów i
zegarków przecie¿ nie brakuje......... .
Piotr Birecki

Przedszkole w Sk¹pem
Jak co roku dzieci wraz z Pani¹ Mariol¹ Dawiec zaprosi³y Babcie i
Dziadków z okazji ich œwiêta. Goœcie przybyli bardzo licznie. Dzieci
zaprezentowa³y siê w dwóch przedstawieniach. Pierwsze to jase³ka, bo
by³ to jeszcze okres œwi¹teczny, drugie zaœ „na³adowane” ¿yczeniami dla
Babæ i Dziadków. Nastêpnie milusiñscy zaprosili do wspólnej wspania³ej
zabawy i na pyszne ciacho i kawkê! ... A czas umkn¹³ niepostrze¿enie...!
Biblioteka Sk¹pe
W lutym spotkaliœmy siê na Walentynkach. Swoj¹ wiedzê na temat
Walentego sprawdziliœmy organizuj¹c turniej i wymyœlaj¹c zadania.
Zapraszamy do obejrzenia prac konkursowych na naszej wystawie.
Drog¹ g³osowania wybrano najsympatyczniejsz¹ dziewczynê któr¹ zosta³a
Ania Cicha oraz najsympatyczniejszego ch³opaka zosta³ nim Maciek
M¹dzielewski.
OSP Sk¹pe
Na zebraniu walnym powo³ano M³odzie¿ow¹ Dru¿ynê Po¿arnicz¹ w
sk³adzie: Daniel M¹dzielewski, Maciej M¹dzielewski, B³a¿ej Saletnik, Norbert
Górski, Marek Chojnacki, Mateusz Kazaniecki, Rafa³ Rygielski, Krzysztof
Tomaszewski.
OKNA PCV, u¿ywane, ponad 30 wymiarów.
Do mieszkañ i pomieszczeñ gospodarskich
Grzywna Domena
tel. 0605-267-732

Sport

Tenis indywidualny

W sali sportowej w S³awkowie odby³y siê Indywidualne Mistrzostwa
Gminy Che³m¿a w tenisie sto³owym. Do turnieju zg³osi³o siê 47
mi³oœników ping-ponga z ró¿nych zak¹tków gminy: Mirakowo, Kuczwa³y,
Pluskowêsy, DŸwierzno, Sk¹pe, S³awkowo, Grzegorz, Dziemiony,
Liznowo, Zelgno, G³uchowo. Rywalizacja toczy³a siê w trzech kategoriach
: do 30 lat, powy¿ej 30 lat i kategorii kobiet.
Mê¿czyŸni rywalizowali systemem pucharowym ”do dwóch przegranych”.
Rozegrali w sumie kilkadziesi¹t tenisowych pojedynków, w których
zwyciêzcami okazali siê: w kategorii m³odszej pierwszy miejsce Szymon
¯ak z Kuczwa³, drugi by³ Arkadiusz Hasiec ze Sk¹pego, a trzeci Pawe³
Nadstawny z Kuczwa³. W kategorii starszej triumfowa³ Zenon Sadowski
z G³uchowa, drugie miejsce zaj¹³ Dariusz £uszczyk z G³uchowa, a trzeci
by³ Krzysztof Olech z Dziemion.

W kategorii kobiet wyst¹pi³o piêæ zawodniczek, które zagra³y w grupie
systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Najlepsz¹ zawodniczk¹ w gminie okaza³a
siê Henryka Baczewska z DŸwierzna, która we finale pokona³a Kamilê
Szymeczko z Kuczwa³, a trzecie miejsce przypad³o Natalii Baczewskiej
z DŸwierzna.
Najlepsi tenisiœci gminy otrzymali nagrody rzeczowe, a radny Stanis³aw
¯ak, któremu serdecznie dziêkujê za pomoc w organizacji, ufundowa³ dla
wszystkich uczestników poczêstunek.
Dotychczas odby³y siê w gminie trzy sportowe imprezy. Dru¿yny
zdobywa³y punkty dla poszczególnych so³ectw do ogólnej klasyfikacji na
najbardziej sportow¹ miejscowoœæ w gminie Che³m¿a. Po siatkówce,
dru¿ynowym i indywidualnym tenisie sto³owym klasyfikacja przedstawia
siê nastêpuj¹co:
G³uchowo - 12 pkt, Kuczwa³y - 10 pkt, DŸwierzno - 7 pkt, Pluskowêsy i
Zelgno - 6 pkt, Sk¹pe - 5 pkt, Koñczewice i Nawra - 4 pkt, S³awkowo i
Mirakowo - 3 pkt, Liznowo - 2 pkt, Grzegorz, Witkowo i Zajaczkowo - 1 pkt,
Wg. punktacji: I miejsce + 5pkt, II miejsce + 4 pkt, III miejsce +3 pkt,
IV miejsce + 2 pkt, uczestnictwo + 1 pkt.
Marcin Sadowski
Gminny Organizator Sportu

ZDARZENIA ZAREJESTROWANE
W URZÊDZIE STANU CYWILNEGO
W CHE£M¯Y W OKRESIE OD 26 STYCZNIA DO 25 LUTEGO 2005 ROKU
URODZENIA:
Osuch Julia,
Bytniewska Karolina,
iœniewska Dominika,
Piaswcka Martyna,
Maciejewski Adam,
Daroñ Miko³aj.

ZGONY:
Karczewski Jerzy Browina
Bieliñska Halina Zelgno
Kryspin Jolanta Koñczewice
Or³owski Brunon G³uchowo
Bober Jan Nawra
Bliszcyk Kazimierz Bocieñ
MA£¯EÑSTWA:
Boratyñski £ukasz i Sobolewska Agnieszka.

Adres redakcji: Gazeta Gminy Che³m¿a “KURENDA ”, ul. Wodna 2, 87-140 Che³m¿a, tel.675-60-76, fax 675-60-79.
Wydawca: Spo³eczny Komitet Rozwoju Kultury Gminy Che³m¿a.
Zespó³ redakcyjny: Ewa Czarnecka, Ewa Katlewska, Katarzyna Or³owska, Andrzej Kaszyñski (sk³ad)
Druk: Drukarnia s.c. ul. Rycerska 19, 86-200 Che³mno, tel. 686-28-84. Nak³ad 1200 egz.
Nr konta 94841017-27505-1-18-2006189-01 Bank Spó³dzielczy w Brodnicy oddzia³ w Che³m¿y, Rynek 2, tel. 675-60-57 (58,59)

KURENDA

