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Myœli Jana Paw³a II
„Naród jest przede wszystkim bogaty
ludŸmi”.
„Ka¿de ¿ycie, nawet najmniej znacz¹ce
dla ludzi,
ma wieczn¹ wartoœæ przed oczami Boga”.
„Linia napiêcia prowadzi miêdzy tym,
kim jestem, a tym, kim powinienem byæ”.
„Bóg jest pierwszym Ÿród³em radoœci i
nadziei cz³owieka”
„¯ycie ka¿dego cz³owieka musi byæ
nieprzerwan¹ wêdrówk¹ ku œwiêtoœci”
„Wa¿niejsze jest byæ ni¿ mieæ.
Wa¿niejsze jest kim siê jest ni¿ co siê
posiada. Wartoœci, które mo¿na mieæ,
nigdy nie powinny staæ siê naszym celem
ostatecznym, samym w sobie.”
„Cz³owieka nie mo¿na do koñca
zrozumieæ bez Chrystusa. A raczej:
cz³owiek nie mo¿e siebie sam do koñca
zrozumieæ bez Chrystusa.”
„Wiara i szukanie œwiêtoœci jest spraw¹
prywatn¹ tylko w tym sensie, ¿e nikt nie
zast¹pi cz³owieka w jego osobistym
spotkaniu z Bogiem”
„Dekalog jest jak gdyby kompasem, który
na wzburzonym morzu pozwala nie
zgubiæ w³aœciwego kursu i dotrzeæ do
przystani”.
„Musicie od siebie wymagaæ, nawet gdyby
inni od was nie wymagali”.

Jan Pawe³ II

1920 - 2005

Wybrane przez
ks. Jana Twardowskiego
do kalendarza na 2005r.

Serwis informacyjny z Urzêdu Gminy

Informacje z pracy Rady Gminy

Informacja z pracy Wójta i Urzêdu Gminy w
okresie od 20 lutego do 18 marca 2005 roku

Informacja z obrad
XXXIV Sesji Rady Gminy

I.
Przetargi
1) Dostawa materia³ów budowlanych przeznaczonych do dalszego remontu
hotelu w Koñczewicach oraz innych budynków komunalnych.
Liczba z³o¿onych ofert 10.
Najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³a firma TROPS S.A. z Torunia. Wartoœæ oferty
56.077,72 z³.
2) Zakup i dostawa 6 zestawów komputerowych dla Urzêdu Gminy.
Liczba z³o¿onych ofert 7.
Ofertê najkorzystniejsz¹ z³o¿y³o Przedsiêbiorstwo Handlowe „JSM” z
Torunia- sklep w Che³m¿y na ³¹czn¹ wartoœæ 19.780,79 z³.
II.
Gospodarka nieruchomoœciami
Przeprowadzono prace przygotowawcze zwi¹zane ze sprzeda¿¹ kolejnych
dzia³ek letniskowych w Zalesiu. Iloœæ dzia³ek przygotowywanych do sprzeda¿y
w trybie przetargowym wynosi 8, a ich powierzchnia wynosi od 0,1118 ha do
0,1705 ha.
III.
Rolnictwo i ochrona œrodowiska
1) W miejscowoœciach Br¹chnówko, Koñczewice i Zelgno przeprowadzono
prace przygotowawcze zwi¹zane z przeprowadzeniem szczepienia
kasztanowców zabezpieczaj¹cych przez szrotówkim.
Zabieg
przeprowadzi³ Zak³ad Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji „JESZKA” z
siedziba w Toruniu. Koszt zaszczepienia 1 szt. drzewa waha siê w granicach
od 55 do 83 z³ w zale¿noœci od obwodu pnia drzewa.
2) W zwi¹zku ze z³o¿onym wnioskami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina otrzyma³a promesê na realizacje
zadañ:
- „Edukacja ekologiczna dzieci i m³odzie¿y” - 10.000 z³,
- „Zakup materia³u zadrzewieniowego oraz utrzymanie terenów zielonych w
Gminie Che³m¿a” 10.000 z³.
IV.
Inwestycje i remonty
1) W miesi¹cu lutym ponownie z³o¿ono wnioski o dofinansowanie ze œrodków
UE na realizacjê projektów zwi¹zanych z uporz¹dkowaniem gospodarki
œciekowej, infrastruktury wodoci¹gowej i budowê dróg.
2) Zakoñczono prace zwi¹zane z realizacj¹ przedsiêwziêcia „Zakup sprzêtu
rehabilitacyjnego oraz przebudowa gabinetu rehabilitacyjnego w SPOZ w
Zelgnie. Ca³kowita wartoœæ zadania 30.000 z³ w tym dofinansowanie
dotacji z EFRWP 8.000 z³.
Sekretarz Gminy
Ewa Pudo

„Wêdruj¹ce przedszkole” w Grzywnie

Z inicjatywy Samorz¹du Gminy Che³m¿a w Grzywnie rozpoczê³o
dzia³alnoœæ „Wêdruj¹ce przedszkole”. Jest ono propozycj¹ dla dzieci w wieku
od 3 do 5 lat. Chêtnych do udzia³u w zajêciach edukacyjnych jest ponad 40
dzieci . Wraz z nimi w zajêciach uczestniczyæ bêd¹ równie¿ rodzice. Maluchy
spotykaj¹ siê w poniedzia³ki i czwartki w miejscowej „zerówce”. Ka¿de zajêcia
ze wzglêdu na liczbê zainteresowanych odbywaj¹ siê w dwóch grupach.

Poprowadzenie zajêæ dla przedszkolaków by³o mo¿liwe dziêki
porozumieniu zawartemu pomiêdzy Wójtem Gminy Che³m¿a, a
Stowarzyszeniem „Homo-homini”. Z bud¿etu Gminy Che³m¿a pokrywane
bêd¹ koszty prowadzenia zajêæ, zakupów materia³ów plastycznych i zabawek
oraz wyjazdu dzieci do teatru „Baj Pomorski”.
Stowarzyszenie dba o w³aœciw¹ realizacjê Programu Wêdruj¹cego
Przedszkola. Do prowadzenia zajêæ zosta³y zatrudnione panie Justyna
B³aszczyk i Jolanta Targosz. Koordynatorem projektu jest Ewa Czarnecka,
pe³ni¹ca tê funkcjê spo³ecznie. Zebraniem grupy na terenie Grzywny
zajmowa³ siê pan Zbigniew Machalewski, radny tej wsi.
Ewa Czarnecka

Podczas obrad Sesji w dniu 18 marca br podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y:
1) Zmiany w bud¿ecie na 2005 rok .
Wprowadzana zmiana zawsze by³a zwi¹zana ze z³o¿eniem wniosków o
dofinansowanie
projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego .
Przygotowywane wnioski :
„Uporz¹dkowanie gospodarki œciekowej w rejonach drogi krajowej
nr 1 oraz Jeziora Che³m¿yñskego etap II”
„ Modernizacja infrastruktury wodoci¹gowej w celu poprawy jakoœci
wody etap II”
„ Polepszenie jakoœci us³ug poprzez modernizacje budynku SPOZ w
Zelgnie i zakup wyposa¿enia”
2) Zmiany w Strategii Rozwoju Gminy Che³m¿a .
Zmiana dotyczy³a wprowadzenia w dokumencie strategicznym zapisów
zwi¹zanych
z prowadzeniem prac remontowych i adaptacj¹
nowych pomieszczeñ na cele us³ug medycznych oraz zakupem sprzêtu
specjalistycznego.
3) Zmiany Plan Rozwoju Lokalnego .
Wprowadzona zmiana jest konsekwencj¹ zmiany w bud¿ecie gminy i
Strategii Rozwoju Gminy w czêœci dotycz¹cej przygotowywanych wniosków
inwestycyjnych.
4) Oddanie w dzier¿awê nieruchomoœci po³o¿onych w Zalesiu.
Rada wyrazi³a zgodê na dodanie w dzier¿awê na okres 10 lat nieruchomoœci
po³o¿onych
w Zalesiu. Teren jest przeznaczony pod domki letniskowe
s³u¿¹ce na wynajem.
5) Na wniosek Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych ,
Rada uchwali³a „ Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych na 2005 rok”
6) Przyst¹pienie do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego .
Planowana zamian bêdzie dotyczy³a przeznaczenia terenu w Mirakowie pod
budownictwo mieszkaniowe , letniskowe , rekreacjê i wypoczynek.
7) Program Wspó³pracy Gminy Che³m¿a z Organizacjami Pozarz¹dowymi
w roku 2005. Pogram ma na celu zwiêkszenie efektywnoœci realizacji
zadañ w³asnych Gminy poprzez w³¹czenie organizacji pozarz¹dowych w
realizacjê tych zadañ.
8) W trakcie obrad Sesji Radni zapoznali siê z informacjami na temat
funkcjonowania oœwiaty w SP Koñczewice i Zelgno oraz stanem porz¹dku i
bezpieczeñstwa publicznego na terenie gminy.
Sekretarz Gminy
Ewa Pudo

Informacje z pracy Urzêdu Gminy
Informacja z pracy Wójta
Spotkania Wójta Gminy Che³m¿a
Udzia³ w konferencji w Ciechocinku
pt. Mo¿liwoœci zdobywania i
wykorzystania œrodków z UE na rozwój oœrodków miejscowych .
- Spotkanie z Wojewod¹ Kujawsko - Pomorskim Arkadiuszem Horonziakiem lustracja Zalesia oraz pomników pamiêci narodowej.
- Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Urzêdu Pracy w Che³m¿y Panem
Waldemarem Bartkowiakiem - tematem spotkania by³a sytuacja bezrobocia i
zatrudnienia osób bezrobotnych w 2005 roku na z terenu Gminy Che³m¿a.
Spotkanie z Koordynatorem do spraw Centrum Komunikacji Spo³ecznej Pani¹
Ma³gorzat¹ Boniin-Gruszka w sprawie utworzenia CKS w miejscowoœciach
Koñczewice i Zelgnie.
Spotkania Zastêpcy Wójta Gminy Che³m¿a
9.03 - zebranie wiejskie w Grzywnie
14,17. 03 oraz 4-6.04. szkolenie „Przygotowanie do Podstaw Wsparcia Wspólnoty i
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w ramach programu Phare 2002.
organizator LRDP Kantor Polska Sp. z o.o.
23.03 udzia³ w spotkaniu z dyrektorami szkó³ Gminy Che³m¿a
24.03 udzia³ w posiedzeniu Spo³ecznej Rady SPOZ Zelgno
1.04. spotkanie zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu, w Urzêdzie
Marsza³kowskim pn „O dobry start odnowy wsi na Kujawach i Pomorzu”.
7.04 Kujawsko-Pomorskie Centrum Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy spotkanie
partnerów lokalnych, uczestników projektu w ramach programu Interreg III CAdep.
11,12.04 udzia³ w posiedzeniach komisji Rady Gminy Che³m¿a
12.04 przedstawienie prezentacji nt Gminy Che³m¿a w roku 2004 i za³o¿eñ na 2005r
na lekcjach WOS w Gimnazjach w G³uchowie i Pluskowêsach.
13.04 udzia³ w Walnym Zebraniu Delegatów Gminnej Spó³ki Wodnej

Wójt Gminy Che³m¿a Jacek Czarnecki
w dniu 13 kwietnia 2005 r zosta³ powo³any przez
Marsza³ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sk³ad Regionalnego Komitetu Steruj¹cego
ds. rozwoju regionu.
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Informacje z pracy Urzêdu Gminy
Œwietlica z nowym wyposa¿eniem
Przy udziale dotacji pozyskanej przez gminê w ramach
Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich zosta³ zrealizowany
projekt „Wyposa¿enie œwietlicy szkolnej w Gimnazjum w
Pluskowêsach”. Œwietlica szkolna zosta³a wyposa¿ona w nowe
meble i sprzêt sportowy. Kwota dotacji wynios³a dok³adnie 8.263,00
z³.
Samorz¹d gminy w uzupe³nieniu dotacji przeznaczy³ na
dofinansowanie wydatków bezpoœrednio zwi¹zanych z realizacj¹ projektu
kwotê prawie 11,5 tys. z³.
Do œwietlicy zakupiono nowe krzes³a, stoliki i szafy. W ramach projektu
szko³a tak¿e otrzyma³a tablice i gabloty œcienne. Ze sprzêtu sportowego
zakupiono cztery sto³y pinpongowe i grê œwietlicow¹ pi³karzyki.
Natomiast punkt wydawania posi³ków przy œwietlicy gimnazjalnej
wyposa¿ono w now¹ kuchniê elektryczn¹ i okap kuchenny. To nie pierwsza
dotacja dla gminy z PAOW na inwestycje szkolne.
Wczeœniej ju¿ w ramach pozyskanych dotacji z programu
przeprowadzono inwestycje w szko³ach Zelgno i Koñczewice. W Zelgnie
wykonano roboty zwi¹zane z ociepleniem i elewacj¹ obiektu szkolnego. Z
kolei w Koñczewicach w szkole dokonano wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej PCV. £¹czna dotacja pozyskana w ubieg³ym roku z PAOW na
realizacjê obydwu zadañ wynios³a prawie 70 tys. z³.

Katarzyna Or³owska

Z pracy Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej prowadzi od dwóch
miesiêcy akcjê przyjmowania wniosków na turnusy rehabilitacyjne. Do
chwili obecnej wnioski z³o¿y³o 12 osób (w tym 3 ma³¿eñstwa). Kompletne
wnioski zostaj¹ przekazywane do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Toruniu, gdzie nastêpuje kwalifikacja i zostaje przyznane
dofinansowanie. Oœrodek przypomina warunki jakie trzeba spe³niæ przy
ubieganiu siê o tê formê wypoczynku leczniczego:
· trzeba posiadaæ orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci: znacznym,
umiarkowanym, lub lekkim (dawniejsza I, II i II grupa inwalidzka),
· wniosek od lekarza lecz¹cego dan¹ osobê o koniecznoœci
uczestnictwa w leczeniu rehabilitacyjnym,
· wniosek zainteresowanego o przyznanie miejsca na turnusie
rehabilitacyjnym z okreœleniem terminu pobytu oraz miejscowoœci,
· dochód na osobê w rodzinie nie powinien przekraczaæ 1.134 z³,
· na osobê samotn¹ 1.475 z³,
Dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu
wynosi:
- stopieñ znaczny (I grupa)
- 613 z³;
- stopieñ umiarkowany (II grupa)
- 567 z³;
- stopieñ lekki (II grupa)
- 522 z³;
- opiekun
- 429 z³;
(dla osoby niepe³nosprawnej w stopniu znacznym i dzieci)
Druki wniosków, zaœwiadczenia do wype³nienia przez lekarza,
wnioski o ustalenie stopnia niepe³nosprawnoœci oraz wszystkie informacje
dotycz¹ce turnusów rehabilitacyjnych uzyskaæ mo¿na u Kierownika
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej pokój nr 8.
Hanna Theis
Kierownik GOPS

Dok¹d na wakacje
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej przygotowuje siê do
organizacji akcji letniego wypoczynku dla dzieci z terenu Gminy. Wzorcem lat
ubieg³ych dzieci podopiecznych GOPS, pozostaj¹ce w trudnej sytuacji
materialnej bêd¹ mog³y skorzystaæ z bezp³atnych skierowañ na kolonie letnie.
Natomiast Oœrodek chce poinformowaæ, ¿e posiada równie¿ odp³atne oferty
dotycz¹ce wypoczynku letniego w wielu miejscowoœciach ca³ego kraju.
Zapraszamy rodziców, którzy byliby zainteresowani ofertami do tutejszego
Oœrodka. Wspomniane oferty zosta³y równie¿ przekazane wszystkim
placówkom szkolnym na terenie Gminy, gdzie mo¿na zapoznaæ siê z
oferowanymi formami wypoczynku letniego dla dzieci i m³odzie¿y. Rodzice
dzieci podopiecznych GOPS proszeni s¹ o sk³adanie wniosków dotycz¹cych
uczestnictwa dzieci w koloniach letnich organizowanych przez GOPS i
GKRPA w terminie do 10.V.2005 roku.
Hanna Theis
Kierownik GOPS

„Znaki Europy”
Gmina Che³m¿a bêdzie bra³a udzia³ w realizacji nowego projektu
finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej. Bêdzie to projekt pod nazw¹
„Znaki Europy dziedzictwo kulturowe i historyczne”, zg³oszony w odpowiedzi
na konkurs og³oszony przez Urz¹d Marsza³kowski w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej Interreg III C - Adep. Projekt zosta³ zatwierdzony do realizacji
przez Zarz¹d Województwa Kuj-Pom oraz Miêdzyregionalny Komitet Steruj¹cy
w Brukseli.
Istot¹ programu Interreg jest wspieranie wspó³pracy
miêdzyregionalnej i miêdzynarodowej w celu zrównowa¿onego rozwoju oraz
integracji regionów Unii Europejskiej. Cel mo¿e byæ osi¹gniêty poprzez
wymianê informacji oraz wzajemne wykorzystywanie doœwiadczeñ.
Projektem kieruje Pomorsko-Kujawskie Centrum Edukacji Lokalnej.
Bêdzie on realizowany w okresie najbli¿szych 18 miesiêcy na terenie Gmin
Che³m¿a, Mogilno i Sêpólno Krajeñskie. Na realizacjê projektu przewidziana
jest kwota 44,7 tys , pochodz¹ca w 75 % ze œrodków UE (ERDF) oraz 25 % z
bud¿etu Urzêdu Marsza³kowskiego.
Partnerzy zagraniczni projektu to Francja (region Midi-Pyrenees), W³ochy
(Toskania) oraz Irlandia.
W ramach realizacji projektu przewiduje siê zorganizowanie zagranicznych i
krajowych wyjazdów studyjnych w celu zapoznania siê ze sposobami poprawy
jakoœci terytorium w innych regionach partnerskich oraz upowszechnienie i
wprowadzanie zaczerpniêtych dobrych praktyk w swoim regionie. Planowane
jest przygotowanie krótkiej recenzji z wyjazdów studyjnych w formie filmu na
p³ytach CD. Ponadto przewiduje siê zorganizowanie seminariów we wszystkich
trzech gminach uczestnicz¹cych w projekcie, na które zapraszani bêd¹
eksperci z ró¿nych dziedzin (np. etnograf, ekspert z bran¿y piekarniczej, itd.).
Seminaria te bêd¹ mia³y na celu upowszechnienie wiedzy na temat obyczajów,
obrzêdowoœci i kultury ¿ywienia na danym terenie. Planuje siê wydanie
folderów informacyjnych upowszechniaj¹cych regionalne zasoby dziedzictwa
kulturowego oraz opracowanie i wydanie mapy z zaznaczonymi punktami o
wysokich walorach kulturowych i œrodowiskowych.
Dodatkowo zorganizowany zostanie festyn, podczas którego gminy bêd¹
mog³y prezentowaæ swoje osi¹gniêcia, a tak¿e odbywaæ siê bêd¹ prelekcje na
temat dziedzictwa kulturowego oraz pokazy przygotowania po¿ywienia w
tradycyjny sposób.
Trwa³ym efektem projektu bêdzie powstanie szlaku turystycznego „Znaki
Europy”.
Kazimierz Bober

Walne zebranie Gminnej Spó³ki Wodnej

Dnia 13 kwietnia b.r. w sali nr 4 Urzêdu Gminy Che³m¿a odby³o siê
Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spó³ki Wodnej w Che³m¿y. Z
zaproszonych goœci przybyli : Zastêpca Wójta Gminy Che³m¿a Kazimierz
Bober , Przewodnicz¹cy Komisji Rolnictwa Benedykt Glaszka, przedstawiciel
Starostwa Powiatowego Marian Otrêba , przedstawiciel KujawskoPomorskiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych Miros³aw Grubecki .
Delegaci zatwierdzili uchwa³ê Zarz¹du GSW w Che³m¿y o przyjêciu do Spó³ki
so³ectwa Stru¿al, które wyst¹pi³o z takim wnioskiem podczas zebrania
wiejskiego. Podczas Walnego podsumowano rok 2004 zarówno finansowy jak
i rzeczowy. Œci¹galnoœæ sk³adek cz³onkowskich by³a bardzo niska i wynios³a
47%. Taka wartoœæ zebranych œrodków prze³o¿y³a siê na zakres
wykonywanych prac, plan pracy na rok 2004 zosta³ wykonany w 60% . W roku
ubieg³ym Gminna GSW w Che³m¿y pozyska³a œrodki z zewn¹trz na rzecz
wykonywanych prac w wysokoœci 28 tyœ. z³ . , pieni¹dze te pochodzi³y z
nastêpuj¹cych Ÿróde³: Urz¹d Marsza³kowski Województwa Kuj. Pom. ,
Wojewoda Województwa Kuj.-Pom. , Urz¹d Gminy w Che³m¿y. Ponadto
zatwierdzono plan pracy i bud¿et na rok 2005. Aby usprawniæ œci¹galnoœæ
sk³adek cz³onkowskich podjêto uchwa³ê o zbieraniu sk³adek przez so³tysów
wraz z ratami podatku rolnego.
Zarz¹d Gminnej Spó³ki Wodnej w Che³m¿y chcia³by podziêkowaæ
Wójtowi Gminy Che³m¿a Panu Jackowi Czarneckiemu, oraz Radzie Gminy za
wspó³pracê i wsparcie w roku ubieg³ym.
Marcin Leœniewski
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Rolnictwo i ochrona œrodowiska

Nasze œmieci

Chronimy kasztanowce

Problemem czêsto powtarzanym na ³amach Kurendy oraz podczas
spotkañ z mieszkañcami s¹ zalegaj¹ce w naszych wsiach œmieci. Pomimo
tego, ¿e ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach nak³ada na
w³aœcicieli nieruchomoœci obowi¹zek posiadania umów i rachunków za
wywóz œmieci obowi¹zuje od 1996r. to nadal wiele osób do chwili obecnej
nie uregulowa³o w sposób prawid³owy gospodarki odpadami na terenie
w³asnych posesji.
Porozrzucane po rowach, placach, terenach publicznych, a tak¿e
gruntach prywatnych œmieci stanowi¹ ogromny
problem. Codziennie
napotykamy reklamówki pe³ne œmieci , nagminnie podrzucane w miejsca
ustronne, ma³o uczêszczane. Utrzymanie czystoœci i nadawanie
estetycznego wygl¹du w³asnym nieruchomoœciom zas³uguje na uznanie,
jednak¿e podrzucanie œmieci na inny teren, to zupe³nie odrêbna kwestia.
Produkujemy w naszych gospodarstwach du¿e iloœci odpadów jednak¿e
nie jest to powód do zanieczyszczania terenów przyleg³ych. Z ca³¹ surowoœci¹
traktowani bêd¹ sprawcy tego rodzaju zachowañ.
Anna Krupska

Akcja gminna WIOSNA 2005
W dniach 15 -16 kwietnia br.
na terenie naszej gminy
przeprowadzono akcjê sprz¹tania
Wiosna 2005. Wielkie sprz¹tanie
poprzedzi³o wysy³ane pismo do so³tysów , firm oraz osób fizycznych celem
rozpropagowania akcji.
Œmieci zebrane podczas akcji sprz¹tania zosta³y wywiezione w dniach 15,16 i
18 kwietnia br. bezp³atnie na wysypisko do Kamionek Du¿ych.
Warunkiem przyjêcia œmieci by³o ich zworkowanie, dlatego te¿ Urz¹d Gminy
zakupi³ i rozdysponowa³a 1.100 szt. worków 120 L , 900 szt. worków 60 L oraz
500 szt. rêkawic.
W akcji sprz¹tania wziêli udzia³ uczniowie wszystkich szkó³ z terenu
gminy, 3 Dru¿yna Harcerska im. gen. Józefa Bema z Zelgna oraz 26 so³ectw ( w
akcji nie uczestniczy³y so³ectwa Szerokopas i Windak). Wzorem lat ubieg³ych
swój udzia³ zg³osili tak¿e cz³onkowie Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego
deklaruj¹c uporz¹dkowanie terenu wokó³ Jeziora Grodno.
Do osób sprz¹taj¹cych do³¹czyli tak¿e pracownicy Gminnej Brygady Budowlanej
sprz¹taj¹c rowy przydro¿ne i drogi :
Bielczyny ( przy torach ) w kierunku E-1, Kuczwa³y S³awkowo- Mirakowo ( do
torów), DŸwierzno - Bocieñ, Che³m¿a - Koñczewice, Pluskowêsy - Kie³basin,
Che³m¿a - Grzywna, Zelgno - Zalesie, Zelgno - Pluskowêsy.
Wywozem œmieci z terenów publicznych zajê³o siê Gospodarstwo Pomocnicze
przy Urzêdzie Gminy. Natomiast upowa¿nienia do wywozu nieczystoœci we
w³asnym zakresie odebra³y 3 osoby fizyczne i 2 osoby prawne.
Podczas akcji zlikwidowano dzikie wysypiska œmieci m.in. na terenie Gminnej
Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska” w Zelgnie, na drodze Kuczwa³y - Ma³a
Grzywna , lasek przy drodze Zelgno - Zalesie, w m. Mirakowo ko³o pa³acu.
Tutaj wiele pracy i zaanga¿owania, aby uprz¹tn¹æ teren wykazali uczniowie
miejscowej szko³y podstawowej oraz 3 Dru¿yna Harcerska im. gen. Józefa
Bema. W porz¹dki oprócz dzieci i m³odzie¿y szkolnej w³¹czyli siê tak¿e w tym
dniu doroœli mieszkañcy gminy. Du¿e zaanga¿owanie wykazali mieszkañcy
Kuczwa³. Czynny udzia³ w tutejszej akcji porz¹dkowania swojej wsi wziêli
cz³onkowie OSP, KGW oraz dzieci.
Pani so³tys wsi Koñczewice wraz z grup¹ dzieci uporz¹dkowa³a teren przy
œwietlicy w Koñczewicach.
W Bielczynach czynny udzia³ w akcji sprz¹tania wziê³y dzieci, KGW a tak¿e
rolnicy indywidualni.
Wszystkie œmieci zebrane z terenów publicznych ³adowali i wywozili na teren
wysypiska w Kamionkach Du¿ych pracownicy Gospodarstwa Pomocniczego
przy Urzêdzie Gminy Che³m¿a

Na terenie gminy w trzech miejscowoœciach Br¹chnówko- park,
Koñczewice i Zelgno metod¹ mikroiniekcji zosta³o zaszczepionych 60
sztuk drzew kasztanowca bia³ego przeciwko inwazji ¿ar³ocznego
szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka. Zabiegi te sfinansowane
przez samorz¹d gminny przeprowadzi³a toruñska
firma „DDD
Jeszka”.
Kasztanowiec zwyczajny to trwa³y element krajobrazu polskiego. Pora
kwitnienia tego pospolitego w naszym kraju drzewa
sta³a siê
wyznacznikiem pe³nej wiosny i matur. Obecnie kasztanowce prze¿ywaj¹
inwazjê ¿ar³ocznego szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka , którego
motyle maj¹ wylêg 3-4 razy w roku. W skutek ¿erowania larw motyla liœcie
kasztanowców br¹zowiej¹ i przedwczeœnie opadaj¹. W wyniku czego
skraca siê okres spoczynku drzew, zak³óca siê rytm rozwoju i obni¿a siê ich
odpornoœæ.
Jedn¹ z metod walki z tym szkodnikiem jest ograniczenie liczebnoœci
stadium zimuj¹cego szkodnika poprzez grabienie i palenie liœci. Tego typu
akcje przeprowadza siê w okresie jesiennym. Metod¹ wykazuj¹c¹ siê
du¿ym wskaŸnikiem efektywnoœci jest metoda mikroiniekcji. Polegaj¹c¹ na
wprowadzeniu strzykawk¹ ciœnieniow¹ ¿elu do równoczesnego zwalczania
szrotówka kasztanowcowiaczka oraz grzyba Guignardia aesculi w pieñ
drzewa.
Jest to metoda w pe³ni bezpieczna dla drzew kasztanowca bia³ego. Jak
równie¿ sposób dawkowania preparatu uniemo¿liwia kontakt z owadami
po¿ytecznymi.

Anna Krupska Katarzyna Or³owska

UTYLIZACJA ZWIERZ¥T PAD£YCH
W poprzednim wydaniu informowaliœmy o PPH „HETMAN” Sp. z o.o.
Zak³ad Utylizacji Olszówka uprawnione do nieodp³atnego odbierania zwierz¹t
pod³ych z terenu Gminy Che³m¿a tel. kontaktowy:
tel. 683-25-62 (700-1500),
kolejn¹ firm¹, która uprawniona jest do nieodp³atnego odbioru zwierz¹t
pad³ych z terenu gminy jest Struga S.A. Struga Jezuicka 3, 88-111 Rojewo
tel. ( 052) 351-10-58 , 351-10-39 lub 351-10-90.
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
HARMONOGRAM DY¯URÓW
od 4.04.2005r. - 15 .05.2005r.
w sprawie wype³niania wniosków o przyznanie dop³at bezpoœrednich
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
A. Krupska

Osoba dy¿uruj¹ca
Punkt informacyjny
Dni tygodnia
Anna Lewandowska Biblioteka Samorz¹dowa od poniedzia³ku
w Zelgnie
do pi¹tku
Ewelina Dejewska Szko³a Podstawowa
wtorek
S³awkowo
i czwartek
Ewelina Pawkin
Szko³a Podstawowa
od poniedzia³ku
Koñczewice
do pi¹tku
Karolina Talarek
Gimnazjum Pluskowêsy poniedzia³ek
i œroda
Agnieszka Ignaczak Gimnazjum G³uchowo wtorek
i czwartek
Beata Gil
Szko³a Podstawowa
poniedzia³ek
Grzywna
i czwartek
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Godzina
80 0- 160 0
90 0- 150 0
80 -0 160 0
80 0- 160 0
80 0- 160 0
80 0- 160 0

Przedsiêbiorczoœæ
Autostrada

Rolnictwo
Zadra
Jara pszenica oœcista o nazwie Zadra , to kolejny sukces
hodowców zbó¿ z Koñczewic.
Jak d³ugo trwa³y prace nad now¹ odmian¹ wpisan¹ do rejestru w
styczniu tego roku?
-Od momentu zrobienia krzy¿ówki do zarejestrowania Zadry minê³o 9lat.
Najkrótsze okresy pracy hodowlanej to 8 lat, ale bywa³y i takie odmiany,
jak popularna obecnie Troka, która zarejestrowana zosta³a po 16 latach.
Co decyduje o tworzeniu takich, a nie innych odmian ?
-Jeszcze kilka lat temu zdarza³y siê odmiany hodowane na tzw. „pó³kê”.
By³y to eksperymenty naukowe. Obecnie hodowlê prowadzi siê tylko i
wy³¹cznie na potrzeby rynku . Do tej pory na polskim rynku by³a tylko
jedna odmiana pszenicy oœcistej Broma. Rynek zbytu dla pszenic
oœcistych w naszym kraju nie jest du¿y. Poszukuj¹ ich rolnicy maj¹cy pola
w s¹siedztwie lasów, bo jest ona barier¹ dla dzikich zwierz¹t. Najwiêksze
zainteresowanie Zadr¹ bêdzie w okolicach Brodnicy, Golubia-Dobrzynia,
w województwach warminsko-mazurskimi i podlaskim. Zadr¹
wype³niliœmy lukê jaka istnia³a na rynku zbó¿. Trzeba dodaæ, ¿e jest to
odmiana o dobrych parametrach i dobrym plonowaniu.
Czy w tym sezonie bêdzie ju¿ w sprzeda¿y?
-W tym roku s¹ rozmna¿ane materia³y elitarne. W przysz³ym roku nasion
nie bêdzie jeszcze zbyt du¿o, dopiero za dwa lata bêd¹ to iloœci
wystarczaj¹ce.
Czy odmiana ta bêdzie interesowa³a zagranicznych hodowców?
-Dla wszystkich krajów UE jest wspólny katalog odmian. Ju¿
otrzymaliœmy zapotrzebowanie z Niemiec na rozmno¿enie nasion Zadry,
a w Wilnie bêd¹ prowadzone prace rejestracyjne tej odmiany.
Zainteresowane Zadr¹ bêd¹ szczególnie kraje zachodnie, poniewa¿ u
nich jest tradycja uprawy pszenicy jarej oœcistej.
Czy pod wzglêdem cenowym Zadra jest równie¿ atrakcyjna?
-Od trzech lat ceny materia³u siewnego utrzymuj¹ siê na tym samym
poziomie i za pszenice wynosz¹ od 90-97 z³/100kg nasion zaprawionych.
Zadra bêdzie na tym samym poziomie, poniewa¿ pszenice nie s¹
zró¿nicowane cenowo.
Kiedy rolnicy bêd¹ mieli mo¿liwoœæ obejrzenia Zadry?
-W ostatnim tygodniu czerwca bêd¹ „Dni Pola Firmy Bayer”. Wtedy po raz
pierwszy Zadra bêdzie prezentowana na koñczewickich polach.
Hodowla zbó¿ jest efektem pracy zespo³u. Kto jest twórc¹ Zadry?
-Zmieni³y siê dot¹d obowi¹zuj¹ce przepisy i wed³ug obecnej ustawy
w³aœcicielem i autorem (hodowc¹ odmiany) jest firma, czyli Spó³ka
Hodowli Roœlin Strzelce. Wed³ug wewnêtrznego wpisu twórcami odmiany
s¹: Danuta Myszkiewicz, Ludmi³a Maron, Jerzy Mlicki, Stanis³awa
Cichocka i Kazimierz Bober.
Nad czym aktualnie pracuj¹ hodowcy zbó¿ w Koñczewicach?
-W przygotowaniu s¹ cztery odmiany do rejestracji, a dwie z nich maj¹
du¿e szanse. Jedna z nich jest absolutn¹ nowoœci¹ na polskim rynku.

Z Danut¹ Myszkiewicz G³ównym Hodowc¹, - Zastêpc¹ Dyrektora
Oddzia³u Hodowli Roœlin Strzelce w Koñczewicach
Rozmawia³a Ewa Czarnecka

Prawnik radzi
JAK SPORZ¥DZIÆ WA¯NY TESTAMENT
Jak sporz¹dziæ w³asnorêczny testament?
Najprostszym i nie wymagaj¹cym podejmowania szczególnych czynnoœci
sposobem sporz¹dzenia testamentu jest jego w³asnorêczne sporz¹dzenie. W
tym celu nale¿y:
1/ spisaæ swoj¹ wolê w ca³oœci pismem rêcznym. Nie musi byæ to pismo
nazwane testamentem, ale taki tytu³ znacznie u³atwia interpretacjê dokumentu
w kierunku utrzymania jego wa¿noœci.
2/ podpisaæ dokument co najmniej swoim nazwiskiem, a tak¿e imieniem, a
przynajmniej pierwsz¹ liter¹ imienia. Nale¿y siê podpisaæ pod ca³ym
dokumentem, poniewa¿ postanowienia zamieszczone poni¿ej podpisu s¹
niewa¿ne.
3/ opatrzyæ testament dat¹ (dzieñ, miesi¹c, rok sporz¹dzenia testamentu).
Skutkiem braku umieszczenia daty w testamencie nie jest jego niewa¿noœæ.
Testament bez daty jest niewa¿ny tylko, jeœli brak daty budzi w¹tpliwoœci co do
zdolnoœci sporz¹dzenia testamentu przez spadkodawcê lub uniemo¿liwia
jednoznaczn¹ interpretacjê jego treœci. Brak daty powoduje tak¿e niewa¿noœæ
testamentu, je¿eli testamentów sporz¹dzono kilka i nie da siêustaliæ zakresu
ich obowi¹zywania. Testament sporz¹dzony w tej formie mo¿e byæ ³atwo
zmieniony, gdy spadkodawca zmieni zdanie co do tego, komu chce przekazaæ
swój maj¹tek.

Prace nad pomorskim odcinkiem A1, zgodnie z planem maj¹
rozpocz¹æ siê dok³adnie 4 maja bie¿¹cego roku. Odcinek ten
po³¹czy wêze³ Rusocin (obwodnica Trójmiejska) z wêz³em
Nowe Marzy (na wysokoœci Grudzi¹dza). Projektowana
inwestycja obejmie tak¿e przebudowê dróg istniej¹cych i
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w pasie wykupionych
gruntów pod autostradê.
W marcu w Pelplinie odby³o siê posiedzenie Zarz¹du
Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na Rzecz Budowy Autostrady
A-1, którego tematem by³o omówienie problemów zwi¹zanych z
realizacj¹ budowy autostrady A-1. W posiedzeniu uczestniczyli
cz³onkowie Zarz¹du z naszego regionu z gminy Lubicz Anna Reca
- Zastêpca Wójta Gminy i Wójt Gminy Che³m¿a Jacek Czarnecki.
Zarz¹d stowarzyszenia zaprosi³ tak¿e wszystkie gminy z
województwa pomorskiego, przez teren których przebiega
autostrada.

Na zdjêciu Wójt Gminy Che³m¿a Jacek Czarnecki, Andrzej Stanuch Burmistrz
Pelplina i projektant Zenon Ry¿ z Trasprojektu Gdañskiego.

Obecny na spotkaniu
g³ówny
projektant Zenon Ry¿ z
Transprojektu Gdañskiego szczegó³owo omówi³ 6 sekcji autostrady
odcinka pomorskiego. Poinformowa³, ¿e w projekcie znajd¹ siê
wszystkie wêz³y autostradowe planowane wczeœniej.
Poruszone zosta³y problemy dotycz¹ce odprowadzenia wód
opadowych, melioracji gruntów przyleg³ych i wykorzystania
istniej¹cej sieci dróg w trakcie budowy autostrady.
Stowarzyszenie powsta³o w 1998 roku i swoim dzia³aniem
obejmuje obszar gmin na terenie by³ych województw gdañskiego,
bydgoskiego i toruñskiego. Powo³ane zosta³o do wspierania gmin w
ich staraniach o prawid³owy przebieg prac inwestycyjnych i
poszanowanie interesów samorz¹dów i ich mieszkañców w tym
zakresie. Jako jednostka reprezentuj¹ca wiele gmin mo¿e bardziej
skutecznie oddzia³ywaæ na inwestora w celu rozwi¹zywania
problemów.
- Przed gminami, na których terenie przebiegaæ bêdzie budowa
autostrady A-1 zachodzi obecnie koniecznoœæ w³¹czenia siê w fazê
ostatecznych uzgodnieñ dokumentacji technicznej. Z niej bowiem
wynikaæ bêd¹ konieczne przebudowy dróg istniej¹cych / gminnych i
powiatowych/ oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej .- mówi
Anna Reca cz³onek Zarz¹du Stowarzyszenia.
Dlatego bardzo wa¿ne pozostaje dla stowarzyszenia
wypracowanie stanowiska wspó³pracy z zainteresowanymi
gminami i wykonawc¹ zadania inwestycyjnego pod nazw¹
„Budowa autostrady A-1” w sprawie ustalenia zasad i warunków
korzystania z infrastruktury technicznej dróg gminnych po³o¿onych
w obrêbie autostrady.
Organizatorem planowanego na maj-czerwiec w naszym regionie
Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia bêdzie Gmina Che³m¿a.

Andrzej Wróblewski
Radca Prawny UG Che³m¿a

K.Or³owska
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Sprawy obywatelskie

Zdrowie i praca

Œwiatowy Dzieñ Inwalidy

Rehabilitacja w Zelgnie

Z okazji Œwiatowego Dnia Inwalidy pod tegorocznym has³em
„Niepe³nosprawni zintegrowani z ogó³em spo³eczeñstwa” spotkali siê
cz³onkowie PZERiI w Che³m¿y. Udzia³ w obchodach wziêli tak¿e zaproszeni
goœcie Przewodnicz¹cy Zarz¹du Okrêgowego PZERiI w Toruniu Bronis³aw
Lewicki, Cz³onek Zarz¹du Powiatu Toruñskiego Jerzy Wierzchowski,
Burmistrz Miasta Che³m¿a Jerzy Czerwiñski, Wójt Gminy Che³m¿a Jacek
Czarnecki, cz³onkowie wspieraj¹cy Zwi¹zek Zenobia Politowska i Lech
Polikowski oraz przedstawiciele lokalnych mediów.
PZERiI w Che³m¿y zrzesza obecnie z terenu miasta i gminy Che³m¿a oko³o
400 cz³onków, w tym 180 to osoby niepe³nosprawne.
„- Celem obchodów Œwiatowego Dnia Inwalidy jest przybli¿enie problemów
osób niepe³nosprawnych ca³emu spo³eczeñstwu oraz podjêcie dzia³añ na
rzecz tych osób” - mówi³ podczas spotkania Jerzy Wiêckowski
Przewodnicz¹cy che³m¿yñskiego oddz. PZERiI.
Z programem artystycznym podczas spotkania wyst¹pi³a
m³odzie¿ Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Che³m¿y wraz z opiekunem Pani¹
Gra¿yn¹ Nitzler. Patronat nad tegoroczn¹ uroczystoœci¹ obj¹³ Burmistrz
Jerzy Czerwiñski.

K. Or³owska

POLSKI ZWI¥ZEK EMERYTÓW,
RENCISTÓWI INWALIDÓW
ODDZIA£ REJONOWY W CHE£M¯Y

PZERiI w Che³m¿y zaprasza wszystkich chêtnych emerytów,
rencistów i inwalidów do pozostania jego cz³onkiem. Oferta PZERiI to:
- Interweniujemy u Pos³ów, Senatorów oraz u Rzecznika Praw
- Obywatelskich w sprawach krzywdz¹cych nasze œrodowisko.
- Wydajemy skierowania na wczasy, turnusy rehabilitacyjne dla
inwalidów.
- Organizujemy wycieczki turystyczno
krajoznawcze, zabawy,
spotkania op³atkowe, spotkania przy kawie.
- Wydajemy wszystkim emerytom, rencistom i inwalidom
zaœwiadczenia na przejazdy PKP z ulg¹ w wysokoœci 37%.
- Polecamy bezp³atne porady prawne dla cz³onków Zwi¹zku w
Zarz¹dzie Okrêgowym
mieszcz¹cym siê w Toruniu przy ul.
Strumykowej 4.
Sk³adka roczna wynosi 18,00 z³.
Komisja Kultury i Organizacji Wolnego Czasu przy Polskim Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Che³m¿y na 2005 rok proponuje:
Wycieczki jednodniowe:
Ciechocinek 23.04.2005r.
Inowroc³aw
21.05.2005r.
Stegna
26.06.2005r.
Sopot
24.07.2005r.
Biskupin
18.09.2005r.
Ciechocinek 02.10.2005r.
Spotkania towarzyskie z zabaw¹ taneczn¹.
Lokal „£oza” 05.02.2005r.
Lokal „£oza” 22.10.2005r.
Lokal „£oza” 26.11.2005r
Spotkania przy kawie:
Lokal „£oza” 17.01.2005r.
Lokal „£oza” 11.04.2005r.
Lokal „£oza” 10.10.2005r.

Lokal „£oza” 07.02.2005r.
Lokal „£oza” 05.09.2005r.
Lokal „£oza” 07.11.2005r.

Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ w Biurze Zwi¹zku od godz. 10.0013.00 w Che³m¿y ul. Rynek Garncarski 3, tel. 675-55-53,
kom. 696-902-112.

Gminny Oœrodek Zdrowia w Zelgnie wzbogaci³ swoj¹ ofertê
us³ug medycznych o kolejne zabiegi rehabilitacyjne .Sta³o siê
to mo¿liwe poprzez zakup specjalistycznego sprzêtu oraz
przebudowê gabinetu do rehabilitacji. Ca³kowity koszt tej
gminnej inwestycji wyniós³ 30 tys. z³.
Realizacjê zadania wspar³ Europejski Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej udzielaj¹c dotacji na kwotê 8 tys. z³. Resztê œrodków
pokryto z bud¿etu Gminy Che³m¿a.
Gabinet wzbogaci³ siê o magnetronic aparat wytwarzaj¹cy
pulsuj¹ce pole magnetyczne i stó³ do masa¿u rêcznego. Do terapii
ultradŸwiêkowej zakupiono aparat przenoœny tzw. sonicator.
Gabinet doposa¿ono tak¿e w aparat do elektroterapii posiadaj¹cy
pe³en zakres pr¹dów stosowanych w fizykoterapii z bankiem
programów terapeutycznych dla jednostek chorobowych oraz
mo¿liwoœci¹ ustawienia w³asnych parametrów zabiegowych.
Z uwagi na zwiêkszony zakres œwiadczonych zabiegów
rehabilitacyjnych inwestycja objê³a tak¿e przebudowê gabinetu. W
gabinecie ustawiono œcianki dzia³owe w celu wydzielenia
poszczególnych boksów zabiegowych, odmalowano œciany,
dokonano wymiany drzwi i zainstalowano urz¹dzenia sanitarne.
Przy obecnym wyposa¿eniu gabinetu w leczeniu pacjentów
mo¿na stosowaæ m.in. takie zabiegi jak pole magnetyczne,
elektrostymulacjê, tonolizê, jonoforezê, galwanizacjê, pr¹dy
interferencyjne.
Tak specjalistyczne wyposa¿enie gabinetu rehabilitacji w Zelgnie
daje mieszkañcom z okolicznych wsi szansê na leczenie wielu
chorób i schorzeñ utrudniaj¹cych im sprawnoœæ ruchow¹ z ³atwym
dostêpem do tego rodzaju us³ug medycznych.
Gabinet wykonuje zabiegi rehabilitacyjne w zakresie takich chorób
jak zwyrodnienia stawów i krêgos³upa, choroby przeci¹¿eniowe,
dyskopatia, rwa kulszowa i barkowa, reumatoidalne zapalenie
stawów, zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa i wiele innych
zespo³ów bólowych.
Codziennie
œrednio z
zabiegów
rehabilitacyjnych korzysta
t u t a j 1 5
pacjentów.
Z a b i e g i
wykonywane
s¹ na bie¿¹co,
c o
n i e
powoduje
kolejek do
gabinetu
fizykoterapeuty. Z myœl¹ o
o s o b a c h
niepe³nosprawnych,
wybudowany
zosta³ podjazd
do gabinetu
rehabilitacji.
K.Or³owska

„ Pomó¿my sobie”
W marcu w Nawrze odby³a siê akcja „ Pomó¿my sobie”.
Organizatorem tej jednodniowej akcji by³ radny Benedykt Glaszka.
„-Dowiedzia³em siê od przyjació³, ¿e mo¿na bezp³atnie otrzymaæ odzie¿
zachodni¹ z jednego ze sklepów w Bydgoszczy. Musia³em szybko
decydowaæ. Pomyœla³em, ¿e mo¿e to siê przydaæ mieszkañcom. Przy
pomocy rodziny przewioz³em odzie¿ do wiejskiej œwietlicy” - mówi pan
Glaszka - W sumie odzie¿y by³o 600 kg. Korzystaj¹c z okazji pragnê
podziêkowaæ Pani Mariannie Rolbieckiej za pomoc w przeprowadzeniu
akcji.
Ka¿dy, kto zechcia³, móg³ wybraæ coœ dla siebie. Odzie¿ by³a w dobrym
stanie, niektóra zupe³nie nowa. Zosta³a rozdana bezp³atnie.

Mammografia po raz kolejny

W dniu 13 kwietnia br dla mieszkanek naszej gminy po raz
kolejny, tym razem przez dzia³ajace na terenie naszej gminy
Stowarzyszenie „HOMO-HOMINI”, zosta³ organizowany wyjazd do
Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy na bezp³atne
profilaktyczne badania mammograficzne. Przy tej okazji kobiety
mog³y skorzystania z badañ ginekologicznych i cytologicznych.
Akcj¹ t¹ objêta zosta³a grupa 43 osób w wieku od 40-69 lat, u których
ostatnia mammografia wykonywana by³a 2 lata temu. Jedyne koszty
jakie trzeba by³o ponieœæ wi¹za³y siê z dojazdem do Bydgoszczy i
wynosi³y one symboliczne 7 z³.
Anna Feeser
K.Or³owska
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Organizacje pozarz¹dowe
Program TVP 2 „PANORAMA” i Stowarzyszenie „Sowa” przy Gimnazjum w
G³uchowie ZYSKUJE NOWYCH M£ODYCH FANÓW

Apetyt na tradycjê trwa

W Bielczynach i w Zelgnie odbywaj¹ siê warsztaty kulinarne
w ramach realizowanego przez Hom-homini projektu „Apetyt na
Uczniowie Gimnazjum w G³uchowie od kilku miesiêcy utrzymuj¹ tradycjê”. Potrawy kulinarne przygotowa³a m³odzie¿ gimnazjalna pod
kontakt z ¿o³nierzami w Iraku, baza Al-hilla. Po œwi¹teczne kartki przyjecha³ okiem pañ z Ko³a Gospodyñ Wiejskich.
niezwyk³y goœæ, korespondent wojenny, pracuj¹cy dla Panoramy programu 2
Z zebranych przepisów kulinarnych na pierwszym spotkaniu
TVP Wojciech Nomejko.
degustowano kwaœnicê, kluski ziemniaczane gotowane na mleku, kluski
ziemniaczane ze œmietan¹ i okras¹ z boczku i cebuli i s³odkie racuchy
dro¿d¿owe. Na drugim przygotowano: bulwiaka, placki postne z barszczem
i zupê makow¹. W Zelgnie przygotowano: kaszak, zalewajkê, barszcz
galicyjski, babkê ziemniaczan¹, go³¹bki z kaszy gryczanej, kiszkê
ziemniaczan¹, pra¿ok.
Te sympatyczne spotkania odbywaj¹ siê w ramach projektu z
konkursu „Równaj Szanse 2004” Ma³e Granty Regionalne, który og³osi³a
Fundacja Rozwoju Dzieci i M³odzie¿y oraz Polsko-Amerykañska Fundacja
Wolnoœci. W ramach projektu m³odzie¿ gimnazjalna poœród mieszkañców
gminy zbiera dawne przepisy kulinarne, które na teren gminy Che³m¿a
zosta³y przywiezione z ró¿nych stron Polski i nie tylko.
Walory smakowe potraw ocenia specjalnie powo³ana w tym celu Komisja
Konkursowa. Od werdyktu Komisji zale¿eæ bêdzie, które danie zyska
miano lokalnego produktu i bêdzie serwowane na du¿ych i ma³ych
imprezach gminnych.
Kolejne spotkania kulinarne odbêd¹ siê w kwietniu i maju w Zelgnie i
Bielczynach.

„PANORAMA” W G£UCHOWIE

Spotkanie zorganizowa³a wiceprezes Stowarzyszenia Sowa pani
Barbara Stachowska. Odby³o siê ono na terenie Gimnazjum w G³uchowie, a
wziê³a w nim udzia³ ca³a spo³ecznoœæ uczniowska oraz absolwenci szko³y.
G³ównym tematem rozmowy by³a praca dziennikarzy i korespondentów
telewizyjnych na terenie Iraku. Mo¿na by³o us³yszeæ zarówno ciekawe historie
na temat podró¿y „przez pustynie” z aparatem i kamer¹ w d³oni, jak i przejœæ
b³yskawiczny kurs dotycz¹cy militariów. Uczniowie z zapartym tchem s³uchali
relacji prosto ze strefy stabilizacyjnej. Nie brakowa³o opowieœci
przyprawiaj¹cych o dreszcz emocji. Pan Wojciech zwraca³ uwagê na to, i¿
kilkakrotnie zdarza³o siê tak, ¿e to w³aœnie przypadek decydowa³ o jego ¿yciu.
Opowiadaniu towarzyszy³ pokaz zdjêæ, ilustruj¹cych ¿ycie polskich ¿o³nierzy
na Wschodzie. Uczniów szczególnie zainteresowa³y kwestie dotycz¹ce ¿ycia
codziennego Irakijczyków, okolicznoœci tragicznej œmierci Waldemara
Milewicza, jak i historia ¿ycia i kariery pana Nomejko.
Dobrym duchem, dziêki któremu to przedœwi¹teczne spotkanie
sta³o siê mo¿liwe, by³ polski ¿o³nierz Grzegorz Monterian z 1. grupy bojowej
Pierwszej Kompanii Wojskowej z bazy Al-hilla. Jemu nale¿¹ siê szczególne
podziêkowania.
Ilona Swinarska Barbara Stachowska

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Kr¹g”
wyró¿nia nagrodami uczniów Gimnazjum w G³uchowie

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego
„Kr¹g” wyró¿ni³ dyplomami i nagrodami rzeczowymi dwoje najlepszych
uczniów Gimnazjum w G³uchowie, którzy wziêli udzia³ w tym¿e konkursie. S¹
nimi: Paulina Zwiewka- w kategorii praca historyczna, oraz Michalina Grubecka
w kategorii test historyczny. Paulina opisywa³a w pracy historiê zabytków
bielczyñskich oraz nawrzañskich, Michalina zaœ zdoby³a wysok¹ iloœæ punktów
testowych. Drugie miejsca zajêli odpowiednio: Tomasz Zieliñski oraz Basia
Czarnecka. Uczniowie przygotowywani byli przez mgr Barbarê Stachowsk¹.

Gotowanie w Bielczynach
Placki postne
Sk³adniki:1 kg twarogu, 4 jajka, m¹ka, sól
Sposób przyrz¹dzenia
Ugniatamy twaróg i jajka z m¹ka, dodajemy szczyptê soli . Dzielimy na
porcje i rozwa³kowujemy. Tak przygotowane placki pieczemy na rozgrzanej
placie pieca wêglowego ( mo¿na na patelni z odrobin¹ t³uszczu). Placki
postne najlepiej smakuj¹ podawane z czerwonym barszczem.
Przepis poda³a Pani Anna Jancarz, Bileczyny

Rodzinne pami¹tki
Chcia³abym opisaæ to nale¿¹ce do mojej rodziny od czasów
powojennych. Pami¹tki te jako jedyne ocala³y z po¿ogi wojennej.
W maju 1944 opuœciliœmy ziemiê naszych przodków Ukrainê, by wœród ró¿nych
zrz¹dzeñ losu wyl¹dowaæ tu na Pomorzu.
To, co zosta³o z tamtych lat to ozdobne rêczniki ukraiñskie, które s³u¿y³y do
dekoracji obrazów religijnych. By³y te¿ elementem ukraiñskiego stroju
ludowego. Rêczniki wykonywano rêcznie z czystego lnu, zajmowa³y siê tym
g³ównie kobiety.
Len wyrywano i obrabiano rêcznie, nastêpnie mêdlono by pozyskaæ paku³y, z
których ka¿da gospodyni przêd³a na ko³owrotku lub wrzecionem niæ.
Z nici rêcznie na krosnach tkano materia³. Nastêpnie w celu wybielania
rozk³adano go na trawie i polewano wod¹.
Pamiêtam moj¹ mamê przy tej robocie i mi³o wspominam tamte czasy. W tym
okresie, a zw³aszcza zimow¹ por¹, gdy by³o wiêcej czasu, ka¿da dziewczyna
musia³a wyszyæ sobie sama z tego p³ótna œwi¹teczny strój.
Miejscem naszej ojczyzny by³a wieœ miêdzy Stryjem a Lwowem.
Mój ojciec wci¹¿ marzy³ o powrocie w swoje strony. Powrotu nie doczeka³.
Pochowany jest wraz z mam¹ na cmentarzu w Che³m¿y.
Pragnê³abym, aby te pami¹tki zobaczyli inni. Mo¿e znajdzie siê ktoœ,
kto powiêkszy zbiory z tego okresu.

Degustacja w Zelgnie

Z pozdrowieniami Czytelniczka Kurendy.
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Sport Gminny i Szkolny

Organizacje pozarz¹dowe
Walne Homo homini

II edycja Regionalnej Ligi Siatkówki podsumowana

W Zelgnie odby³o siê Walne Zebranie Stowarzyszenia
Homo homini , organizacji pozarz¹dowej dzia³aj¹cej na terenie
gminy Che³m¿a. Zarz¹d z jednog³oœnie udzielonym
absolutorium przystêpuje do realizacji kolejnych dzia³añ.
Udzia³ w spotkaniu Walnego Zebrania Stowarzyszenia wzi¹³
Wójt Gminy Che³m¿a Jacek Czarnecki.
Organizacja powsta³a w 2003 roku , a jej cz³onkowie to
g³ównie mieszkañcy gminy. Podejmowane i realizowane do tej pory
liczne pomys³y i inicjatywy spo³eczne sprawi³y, ¿e Homo homini
znane jest ju¿ na szczeblu ogólnopolskim. Dowodem tego jest
nagroda w konkursie „Opowiedz” przyznana przez PolskoAmerykañsk¹ Fundacje Wolnoœci i Akademiê Rozwoju Filantropii w
Polsce za dzia³ania edukacyjne dla dzieci w wieku 3-5 lat w ramach
„Wêdruj¹cego przedszkola” i udzia³ w pó³finale ubieg³orocznego
konkursu Pro Publico Bono na inicjatywê obywatelsk¹. Tutaj ta
„m³odziutka” organizacja z prowincji znalaz³a siê w gronie 30 innych
organizacji pozarz¹dowych z Polski dostrze¿onych przez Kapitu³ê
Konkursu.
Poprzez wspó³pracê z samorz¹dem gminnym, powiatowym,
wojewódzkim, z organizacjami spo³ecznymi zarówno z obszaru
gminy jak i poza, Stowarzyszeniu uda³o siê zrealizowaæ wiele
inicjatyw na rzecz wspólnych i prawnych interesów spo³ecznoœci
Gminy Che³m¿a. Na wspó³pracy z Homo homini skorzystali do tej
pory miêdzy innymi seniorzy, m³odzie¿ i dzieci, organizacje kobiece.
Mieszkañcy gminy aktywnie w³¹czaj¹ siê w realizacjê pomys³ów i
ciekawych inicjatyw oferowanych przez Stowarzyszenie. Uczestnicy
zgromadzenia zapoznali siê ze sprawozdaniem rzeczowofinansowym z dzia³alnoœci organizacji w 2004 roku, które
przedstawi³a Prezes Stowarzyszenia Stanis³awa Stasieczek. W roku
2004 Stowarzyszenie osi¹gnê³o przychody w wysokoœci ponad 60
tys. z³., z czego g³ówny udzia³ w przychodach stanowi³y pozyskane
granty.
Podczas zebrania dyskutowano nad kierunkami dzia³alnoœci w
bie¿¹cym roku. Wiadomo ju¿, ¿e Homo homini swoje cele skupi w
takich obszarach dzia³añ jak edukacja, promocja zdrowia, kultura i
dziedzictwo kulturowe, sport i rekreacja. Nadal zamierza wspieraæ
aktywne grupy kobiet, kluby seniora i grupy m³odzie¿y.
W trakcie realizacji s¹ ju¿ kolejne projekty takie jak „Zachowaæ od
zapomnienia” i „Apetyt na tradycjê”. Te projekty to dobry sprawdzian
dla zaanga¿owanej w ich realizacjê m³odzie¿y gimnazjalnej z terenu
gminy. Dla m³odych realizatorów to szansa na wykazanie siê
pomys³owoœci¹ i wra¿liwoœci¹ na piêkno kulturowe swojego regionu,
zrozumienie procesu przemijania i zdobycie nowych doœwiadczeñ.

W dniu 16 kwietnia w Grzywnie odby³o siê spotkanie
podsumowuj¹ce II edycjê rozgrywek Regionalnej Ligi Siatkówki Oldboy.
Spotkanie rozpoczê³o siê uroczyst¹ msz¹ œwiêt¹ a nastêpnie by³o
kontynuowane w klubie „U Boryny”. Zosta³y wrêczone nagrody najlepszym
dru¿ynom i najlepszym zawodnikom ka¿dej dru¿yny. Jako najlepsi zawodnicy
w swoich dru¿ynach wyró¿nieni zostali m.in.: D. Ramowski (Zelgno),
D. Or³owski (G³uchowo), B. Dudek (Koñczewice), R. Wiœniewski (S³awkowo),
W. Damian (Che³m¿a).
Pami¹tkowe statuetki otrzyma³y tak¿e wszystkie wystêpuj¹ce na boiskach
kobiety oraz zawodnicy, którzy przekroczyli wiek 50 lat. Specjaln¹ statuetk¹
wyró¿niono sêdziego g³ównego ligi p. Jana Zielaskowskiego. Nagrod¹ „fairplay” wyró¿niono dru¿ynê z Ryñska.
W trakcie uroczystoœci V-ce przewodnicz¹cy Rady Wojewódzkiej LZS Micha³
Marsza³kowski odznaczy³ g³ównych organizatorów rozgrywek - Adama
Koz³owskiego i Wies³awa JóŸwickiego - Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ Zrzeszenia
LZS, nadan¹ przez Zarz¹d G³ówny Zrzeszenia LZS. Jest to najwy¿sze rang¹
odznaczenie przyznawane dla wybitnie zas³u¿onych dzia³aczy LZS.
Goœæmi spotkania byli tak¿e wójtowie Gmin Che³m¿a - J. Czarnecki,
£ysomice - J. Bukowski (jako cz³onkowie dru¿yn) oraz Papowo Biskupie
Andrzej Zieliñski a tak¿e Pani Sekretarz Gminy W¹brzeŸno Justyna
Mytlewska.

Tabela koñcowa rozgrywek regionalnej ligi
siatkówki oldboyów.

Pozycja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nazwa
dru¿yny
£ysomice
S³awkowo
Zelgno
Policja KM
Papowo Biskupie
Pêdzewo
Przysiek
Che³m¿a UM
G³uchowo
Ryñsk
Koñczeiwce
Kamieniec

Rozegrane
mecze
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Zdobyte
punkty
40
36
34
28
28
24
20
18
18
10
10
0

Bilans
setów
62-13
58-27
57-28
49-34
44-37
40-41
43-44
40-43
36-46
30-57
25-55
7-66

Kazimierz Bober

Rusza Gminna Liga Pi³ki No¿nej

Katarzyna Or³owska

Fina³ projektu “Biblioteka w plecaku”

27 kwietnia o godzinie 16:30 w œwietlicy w Gminazjum w G³uchowie
odbêdzie siê spotkanie podsumowuj¹ce trwaj¹cy pó³ roku projekt
“Biblioteka w plecaku”
Wezm¹ w nim udzia³ osoby korzystaj¹ce z projektu, czytelnicy ksi¹¿ek
i czasopism roznoszonych przez m³odzie¿, sponsorzy oraz zaproszeni
goœcie, a tak¿e partnerzy projektu.
Koordynator Ewa Czarnecka

Od po³owy kwietnia rozpoczyna siê I edycja Gminnej Ligi Pi³ki
No¿nej. W zwi¹zku z tym zorganizowano zebranie z przedstawicielami
dru¿yn, które odby³o siê w Gimnazjum w G³uchowie. Ustalono, ¿e w lidze
graj¹ przedstawiciele poszczególnych so³ectw, którzy ukoñczyli wiek
gimnazjalny. Organizatorami poszczególnych meczów s¹ miejscowoœci,
które zg³osi³y swój udzia³ w rozgrywkach. Do ich obowi¹zków nale¿y
przygotowanie boiska, za³atwienie osoby sêdziego, zawiadomienie dru¿yny
przeciwnej o miejscu i terminie meczu oraz powiadomienie Gminnego
Organizatora Sportu o wyniku danego spotkania. W trakcie rywalizacji
utworzy siê ligowa tabela wyników, która wy³oni najlepsza dru¿ynê w gminie.
Rywalizacja z pewnoœci¹ bêdzie zaciêta, gdy¿ do ligi zg³osi³o siê 11 dru¿yn, co
daje oko³o 120 zawodników, chc¹cych wygraæ. Jednak tak naprawdê chodzi o
dobr¹, sportow¹ zabawê. Do wspólnej zabawy w sport zapraszamy tak¿e
miejscowych kibiców, aby wspierali i dopingowali swoje zespo³y. O ligowych
wynikach i aktualnoœciach z przebiegu rozgrywek I edycji Gminnej Ligi Pi³ki
No¿nej bêdziemy informowaæ na ³amach „Kurendy”. Zatem I edycjê Gminnej
Ligi Pi³ki No¿nej czas zacz¹æ!
Marcin Sadowski
Gminny Organizator Sportu
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Sport Gminny i Szkolny
Koszykówka szkolna

Szkolna Pi³ka No¿na

W miesi¹cu marcu rozegrane miêdzyszkolne turnieje w pi³kê
koszykow¹ wy³oni³y
koszykarskich Mistrzów Gminy
w
kategorii dziewcz¹t i ch³opców. W rozgrywkach uczestniczy³y
reprezentacje wszystkich szkó³.
W turnieju dziewcz¹t najlepsz¹ dru¿yn¹ zosta³a ekipa dziewcz¹t z
Zelgna przed S³awkowem, Grzywn¹ i Koñczewicami. Turniej
ch³opców zdominowali tak¿e uczniowie z Zelgna pozostawiaj¹c za
sob¹ podobnie ekipy z Grzywny, S³awkowa i Koñczewic.
Wyniki turnieju dziewcz¹t :
Koñczewice : S³awkowo ( 4 : 18 )
Koñczewice : Zelgno ( 10 : 28 )
S³awkowo : Zelgno ( 18 : 36 )
Grzywna : Zelgno
( 4 : 28 )
S³awkowo : Grzywna ( 21 : 16 )
Grzywna : Koñczewice ( 16 : 12 )

W sobotê 9 kwietnia boiska sportowe w Koñczewicach sta³y siê
aren¹ zmagañ sportowych uczniów ze szkó³ podstawowych i
gimnazjalnych. Deszczowa pogoda nie przeszkodzi³a
w
rozegraniu 12 spotkañ pi³karskich. Rozegrane mecze wy³oni³y
Mistrzów Gminy Che³m¿a
w
„5”, „7” i „11” pi³karskich , w
kategorii dziewcz¹t i ch³opców.

Najlepsz¹ zawodniczk¹ zosta³a Joanna Rolbiecka z Zelgna,
która zdoby³a 24 punkty.
Wyniki turnieju ch³opców :
Koñczewice : S³awkowo ( 15 : 24 ) Koñczewice : Zelgno ( 4 : 46 )
Koñczewice : Grzywna ( 6 : 30 )
S³awkowo : Grzywna ( 8 : 24 )
Zelgno : Grzywna ( 31 : 18 )
Zelgno : S³awkowo ( 31 : 18 )
Najskuteczniejszym graczem turnieju ch³opców okaza³ siê
Mateusz Drapiewski zdobywca 44 punktów.

Wyniki rywalizacji w poszczególnych kategoriach :
„5” pi³karskie dziewcz¹t
I miejsce SP Koñczewice
II miejsce SP S³awkowo
III miejsce
SP Grzywna
IV miejsce
SP Zelgno
Najskuteczniejsz¹ zawodniczk¹ zosta³a Kasia Zakaszewska z
Koñczewic , która zdoby³a dwa gole.
S³awkowo : Koñczewice 0:1
Grzywna : Zelgno
1:0
S³awkowo : Zelgno
0:0
Koñczewice : Zelgno 2:0
Grzywna : S³awkowo
0:2
Koñczewice : Grzywna 2:0
„5” pi³karskie ch³opców
I miejsce SP S³awkowo
II miejsce SP Grzywna
III miejsce SP Koñczewice
IV miejsce SP Zelgno
Najcelniej strzelali Adrian ¯ubkowski z Koñczewic oraz Dawid
Modrzejewski z Grzywny. Obaj zaliczyli po 3 trafienia.
Zelgno : Grzywna
0: 0
Zelgno : Koñczewice 1: 2
S³awkowo : Grzywna
1: 0
Zelgno : S³awkowo
1: 1
Koñczewice : S³awkowo 1: 1
Koñczewice : Grzywna 1: 2
Gimnazjalistki z Pluskowês i G³uchowa walczy³y o tytu³ najlepszej
„7” pi³karskiej. Spotkanie zakoñczylo siê wynikiem 1: 0 dla
G³uchowa, a „ z³ot¹” bramkê zdoby³a Natalia Janczar.
Rywalizacjê „11” pi³karskich kolejny raz wygrali gimnazjaliœci
z Pluskowês. Zespó³ z Pluskowês wygra³ 2 : 1 z zespo³em z
G³uchowa. W meczu bramki zdobywali : Mateusz Luntkowski i
dla Pluskowês oraz
Micha³ Szczepankowski
Mateusz
Paw³owski dla G³uchowa. Na du¿e s³owa uznania zas³u¿y³ £ukasz
Lewandowski , który swoj¹ postaw¹ w bramce przyczyni³ siê do
zas³u¿onego zwyciêstwa swojej dru¿yny.
Na sobotnich zawodach goœciliœmy V-ce Wójta Gminy
Che³m¿a Kazimierza Bobera oraz Radnych w osobach Miros³awa
Bytniewskiego i Benedykta Glaszki. Wymienieni Panowie wrêczyli
najlepszym puchary, medale oraz dyplomy.
Gminny Organizator Sportu Szkolnego
Wojciech Rosiñski

MAMY MISTRZÓW POWIATU !!!
Mi³e wiadomoœci nap³ynê³y z boisk koszykarskich naszego
powiatu. Dwie nasze dru¿yny dziewczynki z SP w Zelgnie i ch³opcy z
Gimnazjum w G³uchowie - zdoby³y tytu³ Mistrza Powiatu Toruñskiego
w pi³ce koszykowej. Gratulujemy zawodnikom i wychowawcom
Andrzejowi Modliborskiemu oraz Wojciechowi Rosiñskiemu .
Gminny Organizator Sportu Szkolnego
Wojciech Rosiñski

Majowy bieg prze³ajowy

Zwyciêskie zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe medale, puchary ,
dyplomy oraz przepustkê na zawody powiatowe, podczas których
bêd¹ reprezentowa³y Gminê Che³m¿a.
Gminny Organizator Sportu Szkolnego
Wojciech Rosiñski

8 maja o godz. 9.30 w g³uchowskim parku odbêd¹ siê biegi
prze³ajowe. Jest to kolejna tegoroczna sportowa impreza w naszej
gminie, na któr¹ serdecznie zapraszamy mi³oœników sportu,
biegania , zdrowego i aktywnego trybu ¿ycia.
Zawody kierowane s¹ do mieszkañców Gminy Che³m¿a. Trasa
licz¹ca ok. 1600 - 1800 m biegnie œcie¿kami parku w G³uchowie.
Na najlepszych uczestników czekaj¹ nagrody rzeczowe.
Marcin Sadowski
Gminny Organizator Sportu
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Edukacja i kultura
Wiosna po europejsku

M£ODZI OCHOTNICY
Gimnazjum w Pluskowêsach ju¿ po raz pi¹ty goœci³o uczestników gminnego
etapu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „ M³odzie¿ zapobiega
po¿arom”.
Udzia³ w konkursie wziêli uczniowie szkó³ podstawowych z Zelgna i Koñczewic ,
m³odzie¿ z Gimnazjum w Pluskowêsach oraz jednostek OSP z Grzegorza, Zelgna,
Sk¹pego, Kuczwa³, Dziemion, Œwiêtos³awia i Szerokopasu.
Turniej odby³ siê w trzech kategoriach wiekowych. Po czêœci pisemnej i finale
ustnym zwyciêzcami z najwiêksz¹ liczb¹ punktów okazali siê:
kategoria szko³a podstawowa
I m Damian Huzarski SP Zelgn,II m Mateusz Wieczorkowski SP Zelgno
,III m Patrycja Pleskot SP Koñczewice
kategoria - gimnazjum
I m Karol Szczepankowski Gimnazjum Pluskjowêsy,II m Ilona Kujawska
Gimnazjum Pluskowêsy, III m Justyna Œmia³ek Gimnazjum Pluskowêsy
kategoria - szko³a ponadgimnazjalna
I m Wioletta Lada, II m Klaudia Górecka, III m Karolina Kazaniecka

W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych wszystkie finalistki to absolwentki
Gimnazjum w Pluskowêsach.
Laureaci I i II miejsca reprezentowali nasz¹ gminê na eliminacjach powiatowych,
które odby³y siê w tym roku w £ubiance.
Fundatorami nagród dla finalistów byli Wójt Gminy Che³m¿a Jacek Czarnecki,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Henryk Œmia³ek oraz Zarz¹d OSP Gminy Che³m¿a.
Jak co roku konkursowi teoretycznemu towarzyszy³ konkurs plastyczny, którego
tematy brzmia³y: „ Stra¿acki trud”, „Chroñmy nasze œrodowisko”, „Zostañ
przyjacielem lasu i jego mieszkañców”. Na konkurs ten wp³ynê³o 67 prac ze szkó³
: Zelgno, Koñczewice i Pluskowêsy.
Do etapu powiatowego zakwalifikowa³y siê prace autorów:
W kategorii rysunek:
Oddzia³ przedszkolny “Wêdruj¹ce przedszkole” z Koñczewic
I m Manuela Turowska, II m Daniel Kuna, III m Karolina Urbañska
Klasy I- III
I m Kinga Zakurzewska SP Koñczewice, II m Kacper Lipowski SP Koñczewice,
III m Paulina Barczykowska SP Koñczewice
Klasy IV- VI
I m Joanna Branicki SP Zelgno, II m Kamila Szulc SP Koñczewice,
III m Patryk Parzyszek SP Koñczewice
Gimnazja
I m Kinga Kolasa Gimnazjum Pluskowêsy, II m Micha³ Madej Gimnazjum
Pluskowêsy, III m Justyna Œmia³ek Gimnazjum Pluskowêsy
W kategorii rzeŸba, p³askorzeŸba, aplikacje
I m Anglika Brzeska Gimnazjum Pluskowêsy, II m Karol Szczepankowski
Gimnazjum Pluskowêsy, III m Paulina Sawczak Gimnazjum Pluskowêsy
W kategorii praca na szkle
I m Emilia Borowicz Gimnazjum Pluskowêsy, II m Beata Jurkiewicz Gimnazjum
Pluskowêsy, III m Katarzyna Chyliñska Gimnazjum Pluskowêsy

Stra¿ackie potyczki w powiecie

Beata Niedzia³kowska

W dniu 18.03.2005r. odby³ siê etap powiatowy Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ zapobiega po¿arom”. W tym roku
potyczki mia³y miejsce w £ubiance. Po raz pierwszy w turnieju wziê³y udzia³
reprezentacje wszystkich gmin powiatu toruñskiego. Jak co roku nasi
uczniowie zajêli czo³owe miejsca.
Po etapie pisemnym do fina³u
zakwalifikowali siê:
W kategorii szkó³ podstawowych: III miejsce Mateusz Wieczorkowski ze
Szko³y Podstawowej w Zelgnie opiekun Andrzej Modliborski.
W grupie gimnazjalnej najwiêcej punktów w czêœci pisemnej zdoby³a Ilona
Kujawska z Gimnazjum w Pluskowêsach. Ilona okaza³a siê najlepsza
równie¿ po pytaniach ustnych i zajê³a I miejsce.
W grupie ponadgimnazjalnej Wioleta Lada zajê³a IV miejsce.
Ilona Kujawska bêdzie reprezentowa³a Gminê Che³m¿a oraz powiat toruñski
na etapie wojewódzkim, który odbêdzie siê 17 maja w Woziwodzie.
Gratulujemy zwyciê¿czyni i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu ufundowa³ Starosta Powiatu
Toruñskiego Eugeniusz Lewandowski.

Tegoroczny Europejski Dzieñ Wiosny w Szkole Podstawowej
w Koñczewicach przebiega³ pod has³em poznawania
Konstytucji Europejskiej.
We wspólnej zabawie uczestniczy³o ponad 200 dzieci
prezentuj¹cych bliskie im kraje europejskie, a tak¿e baœniowe
wspólnoty maluchów.
Najatrakcyjniejsze okaza³y siê oryginalne potrawy przygotowane na
ten dzieñ przez rodziców, zagadki o zjednoczonej Europie oraz
spontaniczne wiosenno-europejskie popisy.

E.Czarnecka

Gimnazjaliœci nagrodzeni
Po raz trzeci uczniowie Gimnazjum w Pluskowêsach wziêli udzia³ w
konkursie plastycznym organizowanym przez Zespó³ Szkó³ In¿ynierii
Œrodowiskowej w Toruniu pod has³em: „Przyroda wokó³ mojej szko³y
istniej¹ca i wymarzona”.
Praca Adrianny Saletnik zajê³a III miejsce, a wyró¿nienia otrzymali:
Justyna Œmia³ek, Mateusz Luntkowski, Kamil Dêbski, Patrycja
Wikariak,Angelika Brzeska, Kinga Kolasa
Beata Niedzia³kowska

Co s³ychaæ w „Ma³ej Szkole” w Br¹chnówku.
Palma wielkanocna. Ju¿ tradycj¹ sta³ siê udzia³ w konkursie na
naj³adniejsz¹ palmê. Uczniowie z wychowawcami i rodzicami uwili
dwumetrow¹ palmê.
Kalendarzowa wiosna . Zorganizowaliœmy rodzinny konkurs
plastyczny na „ Pani¹ Wiosnê”. Technika wykonania by³a dowolna.
Rodzice zaskoczyli nas swoj¹ inwencj¹ i oryginalnoœci¹. Te przepiêkne
„Panie wiosny” wyeksponowano w naszej szkole. W rozstrzygniêciu
konkursu brali udzia³ uczniowie, którzy wy³onili zwyciêzców. Pierwsze
miejsce dla rodziny A.K. Bartkowiaków, drugie dla M.M. Banaszków i
B. Kowalczyk, trzecie dla I.P. Kudliñskich. Wszyscy wykonawcy
otrzymali nagrody.
„Kangur”. W matematycznym „Kangurze” udzia³ wzi¹³ uczeñ klasy
trzeciej £. Stachyra.
„ Z ortografi¹ za pan brat”. Do konkursu ortograficznego p.t. Wiosna
wokó³ nas” przygotowuj¹ siê uczniowie klasy drugiej i trzeciej. Konkurs
odbêdzie siê w pierwszych dniach kwietnia br.
Witaj Wiosno! Kalendarzow¹ wiosnê powitaliœmy jak zwykle
uroczyœcie. Uczniowie na zajêciach plastycznych wykonali s³omian¹
kuk³ê marzannê, któr¹ spaliliœmy, œpiewaj¹c piosenki. Po tej ceremonii
poszliœmy do parku szukaæ zwiastunów wiosny. Dzieci dostrzeg³y:
przebiœniegi, pierwiosnki i bazie oraz us³yszeliœmy œpiew skowronka. Po
powrocie do szko³y maluchy w³asnymi pracami plastycznymi
udekorowa³y szko³ê, nadaj¹c jej wiosenno œwi¹teczny wygl¹d.
Konkurs piêknego czytania. W klasie pierwszej odby³ siê konkurs
piêknego czytania. Wy³oniono najlepiej czytaj¹cych: Pierwsze miejsce
zaj¹³ - Sz. Balicki, drugie Z. Lewndowska, a trzecie P. Kudliñski.
Uczniów nagrodzono dyplomami.

B. Stawska.

Beata Niedzia³kowska.
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Wspó³czesnoœæ i tradycja
Inny Œwiat

Grzegorz Monterian oraz plut. Bednarczyk. Zachowali siê jak prawdziwi
¿o³nierze, towarzysze broni. Kiedy by³o ju¿ mo¿na, wynieœli nas na inne
samochody, które mimo ostrza³u odwioz³y nas szybko do szpitala do
bazy Babilon(…)
Kiedy przeczyta³am tê opowieœæ zada³am sobie pytanie: gdzie le¿y
Ÿród³o tych dramatów: mniejszych i wiêkszych, gdzie le¿y ten inny,
odrêbny œwiat, a w nim ¿ycie jak nigdzie. I w koñcu co znaczy ¿yæ
prawdziwie, do koñca? Kto zostanie bohaterem? Kto zostanie potêpiony
na wieki? I takie proste ludzkie pytanie: jak to jest czuæ oddech œmierci
codziennie, ka¿dego dnia. Czy historia musi zatoczyæ jeszcze jeden
kr¹g? Nasze linie przerwano, nasze barykady zburzono, naszymi
twierdzami, których nikt nie zdobêdzie, musimy byæ ju¿ my sami. Kiedyœ
po latach œci¹gn¹ nas te fale, które porwa³y w odmêty wirów, kiedyœ
opadnie huragan krwi i ³zy obeschn¹, i zgin¹ ju¿ ¿ale w tym innym
œwiecie. Jeœli jesteœ zainteresowany albo wydaje siê Tobie, ze doszed³eœ
do jakiejœ prawdy, czekam ukryty pod adresem: albamen@interia.pl
¯o³nierz Grzegorz Monterian przesy³a gor¹ce pozdrowienia dla
wszystkich uczniów Gimnazjum w G³uchowie.
Wykorzystano informacje zawarte na stronie www.army.mil.pl
Barbara Stachowska

Wszystko zaczê³o siê od tego, ¿e mia³em wujka. By³
misjonarzem. Dzia³a³ na terenie Syrii. Ju¿ nie ¿yje. To on zarazi³ mnie
wojskiem. Kiedy by³em ma³y wzi¹³ mnie kilkakrotnie do jednostki i tak to
wszystko siê zaczê³o. Walczê jako zawodowy ¿o³nierz od siedmiu lat. Z
powo³ania. Jest to te¿ mój pomys³ na ¿ycie. Sporty ekstremalne i
militaria. Obecnie Grzegorz Monterian walczy jako starszy szeregowy w
Pierwszej Grupie Bojowej w miejscowoœci Al- Hilla na terenie Iraku.
Cz³owiek boi siê zawsze. Tylko g³upiec nie czuje lêku o ¿ycie. Teraz jest
ju¿ inaczej. Przecie¿ celem jest utrzymanie pokoju, misj¹- stabilizacja na
wyznaczonym terenie.
Data urodzenia- 02.04.1975
Ulubiony kolor czarny
Przymiotnik pasuj¹cy do ¿ycia nieobliczalny
G³ówna zasada korzystaj z ka¿dego dnia
Najwiêkszy lêk - o przysz³oœæ

O figurkach s³ów kilka
Na fasadzie zachodniej koœcio³a w Grzywnie znajduj¹ siê
ciekawe figurki ceramiczne. Ma³o osób zwraca na nie uwagê, bo rzadko
podnosimy g³owy i spogl¹damy w górê. Nie dostrzegaj¹ ich te¿ mkn¹cy
przez wieœ pasa¿erowie samochodów.
Swym kszta³tem i wielkoœci¹ przypominaj¹ pierniki, choæ wykonane
zosta³y z ceramiki. Ich pochodzenie, warsztat gdzie powsta³y oraz
przyczyna, dla której umieszczono je w Grzywnie pozostaje nadal
tajemnic¹. Wiadomo na pewno, i¿ s¹ one niezwyk³¹ rzadkoœci¹, bowiem
podobne rzeŸby znajdowa³y siê niemal wy³¹cznie na zamkach
krzy¿ackich i bogatych kamienicach mieszczañskich. Przyk³adem jest tu
arcyciekawa rzeŸba przedstawiaj¹ca Mistrza Zakonu Krzy¿ackiego z
zamku w Bierzg³owie czy rzeŸby z portali zamku w Malborku. Czy¿by
wiêc trafi³y one do Grzywny za spraw¹ rycerzy - zakonników? Ale
dlaczego, czy¿by któryœ z tutejszych proboszczów cieszy³ siê
szczególnymi wzglêdami w³adaj¹cych ziemi¹ che³miñsk¹ mnichów?
Figurki powsta³y jak siê przypuszcza w Magdeburgu w Niemczech
podobnie jak wspominana wy¿ej p³askorzeŸba z Bierzg³owa?
Przedstawiaj¹ m.in. tronuj¹c¹ Matkê Bosk¹ z Dzieci¹tkiem, œw. Mariê
Magdalenê, œw. Katarzynê oraz œw. Antoniego Pustelnika. Ich postacie
znajduj¹ce siê w polu blend nie zosta³y wykonane w jednym czasie.
Czêœæ z nich pochodzi z okresu œredniowiecza, czêœæ jest mo¿e nieco
póŸniejsza. Pewne jest jednak to, ¿e przez trzysta lat by³y one ukryte. W
1600 roku nad krucht¹ wzniesiono fachwerkow¹ wie¿ê (z tzw. pruskiego
muru), która przes³oni³a postacie œwiêtych. Ich ponowne odkrycie
nast¹pi³o na pocz¹tku XX wieku, kiedy to rozebrano star¹ wie¿ê. Wtedy
to znaleziskiem zainteresowa³ siê sam cesarz niemiecki Wilhelm. Na
jego ¿yczenie figurki zdemontowano i zawieziono do Berlina, gdzie
wykonano ich kamienne kopie. Po powrocie do Grzywny zamontowano
je ponownie na fasadzie, któr¹ zdobi¹ do dziœ.
Na tym móg³ bym zakoñczyæ niniejszy artyku³ gdyby nie kolejna
ceramiczna zagadka. Mo¿e ktoœ pomo¿e mi na ni¹ odpowiedzieæ? Jakie
jest pochodzenie i tematyka fragmentu fryzu z tajemniczymi napisami,
mitycznymi zwierzêtami, œwiecznikami i o³tarzem wmurowanego pod
oknem wschodnim prezbiterium w tym samym koœciele?

Grzegorz dwukrotnie w ci¹gu kilku poprzednich lat s³u¿y³ w
oddzia³ach na terenie Kosowa oraz Boœni. Mama by³a chora, szybko
zmar³a, zrobi³em maturê, studium i rozpocz¹³em pracê w biurze podró¿y.
Wkrótce jednak zdecydowa³em siê pójœæ do wojska. Od ma³ego lubi³em
ryzyko przygody i ¿ycie na ca³ego. Parê razy skaka³em na bungy. W
przegl¹darce internetowej nazwisko Grzegorz Monterian pojawia nam
siê z opisem pewnego wydarzenia. W grudniu 2003 roku uda³o mi siê
uratowa³ ¿ycie mojego kolegi. £ukasz Wojciechowski to ¿o³nierz, który
zosta³ ranny podczas walk prowadzonych na terenie Iraku. Grzegorz
wraz z towarzyszem broni os³oni³ rannego, opatrzy³ i wyniós³ z pola
ra¿enia. Po pewnym czasie w gazecie poœwiêconej armii polskiej mo¿na
by³o przeczyta³ artyku³ o tym wydarzeniu. Oto fragmenty:
(…)Wyczo³ga³em siê na kolanach z samochodu i nie do koñca
wiedzia³em, co siê dzieje. Dooko³a by³o kolorowo od lataj¹cych
pocisków. Poprosi³em chor¹¿ego, aby poda³ mi broñ. Chcia³em strzelaæ,
ale niestety nie mog³em jej prze³adowaæ. Straci³em czucie. W kilka
sekund póŸniej byli przy mnie koledzy. Rozebrali mnie, za³o¿yli
opatrunki, podali morfinê... To oni s¹ bohaterami. Podczas ostrza³u
os³aniali mnie w³asnym cia³em. St. kpr. ndt. Krzysztof Wojtalik, st. szer.

Piotr Birecki
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Serwis Informacyjny
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
skierowa³o do Wójta Gminy Che³m¿a
podziêkowanie o treœci:
„Zarz¹d G³ówny Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem pragnie
wyraziæ swoje gor¹ce i serdeczne podziêkowanie, za okazan¹ pomoc i
ofiarnoœæ na rzecz rehabilitacji Dzieci Niepe³nosprawnych.
Pomoc Pañstwa jest wyrazem dobrej woli oraz zrozumienia dla
naszych dzieci, której celem jest rehabilitacja dzieci dotkniêtych ciê¿kim
kalectwem.
Dziêkuj¹c za Wasz¹ ¿yczliwoœæ i ofiarnoœæ, mamy nadziejê, ¿e
nasza wspó³praca zaowocuje i pomo¿e dzieciom specjalnej troski w ich
d¹¿eniu do ¿ycia w naszym spo³eczeñstwie.
Za Zarz¹d G³ówny
Dyrektor Generalny TWK
mgr Andrzej Brylski
Warszawa, dnia 06.04.2005r”
Samorz¹d gminny wspieraj¹c kolejne edycje Akcji Pomocy Dzieciom
Niepe³nosprawnym wykupuje bilety wstêpu na programy artystyczne , na
które raz do roku wyje¿d¿aj¹ w kolejnoœci uczniowie poszczególnych
szkó³ gminnych. W tym roku grupa dzieci ze SP w Zelgnie spotka siê z
„Gwiazdami Leœnej Estrady” w Toruniu.
W drodze wspó³pracy z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem w
Warszawie zaistnia³a mo¿liwoœæ skorzystania z turnusu zdrowotnego
przez dzieci niepe³nosprawne.
W zwi¹zku z powy¿szym GOPS prosi o zg³aszanie siê rodzin, które
wychowuj¹ dzieci niepe³nosprawne powy¿ej lat 10 i chcia³yby skorzystaæ z
turnusu zdrowotnego dla dziecka.
Turnus odbywa siê w Mielnicy n/ Gop³em, trwa 14 dni i pobyt dziecka jest
bezp³atny. Koszty turnusu z kolei ponosi opiekun dziecka.

Uwaga posiadacze pojazdów nienormatywnych!
Starostwo Powiatowe w Toruniu uprzejmie informuje, ¿e zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami korzystaj¹cy z dróg publicznych s¹
zobowi¹zani do ponoszenia op³at za przejazdy po drogach publicznych
pojazdów nienormatywnych.
Obowi¹zek ten dotyczy w³aœciciela pojazdu wolnobie¿nego,
ci¹gnika rolniczego lub pojazdu specjalnego, których szerokoœæ nie
przekracza 3,5 m, natomiast masa ca³kowita, naciski na oœ, d³ugoœæ i
wysokoœæ s¹ normatywne.
W zwi¹zku z powy¿szym rolnicy posiadaj¹cy pojazdy nienormatywne
( kombajny i inne maszyny wolnobie¿ne) poruszaj¹ce siê po drogach
publicznych s¹ zobowi¹zani do uzyskania w tut. Starostwie ZEZWOLENIA.
Zezwolenie wydaje siê na czas nieokreœlony. Cena zezwolenia 20 z³.
W celu uzyskania zezwolenia w³aœciciel pojazdu powinien z³o¿yæ do tut.
Starostwa Wydzia³u Komunikacji i Transportu pok. Nr 161 ( V piêtro)
wniosek zawieraj¹cy nastêpuj¹ce dane:
1. imiê i nazwisko ( lub nazwê firmy)
adres
nr telefonu,
nr identyfikacji podatkowej ( NIP,
Nr. PESEL ( lub REGON )
2. markê, typ ( numer rejestracyjny pojazdu) oraz szerokoœæ pojazdu
nienormatywnego.
Pe³n¹ informacjê w przedmiotowej sprawie mo¿na uzyskaæ pod nr
telefonu 660-83-00 w 241 w godz. 8.00-15.00 ( od poniedzia³ku do
pi¹tku).

UWAGA PRZEDSIÊBIORCY

Ju¿ cztery lata pomoc¹ uzale¿nionym s³u¿y Punkt InformacyjnoKonsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ich Rodzin powo³any
przy Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych . Punkt
obejmuje opiek¹ i wsparciem obecnie ok. 50 rodzin z terenu gminy. Przez ten
okres wiele osób odby³o leczenie odwykowe, inne osoby przesta³y piæ
alkohol pozostaj¹c na tzw. kontrakcie z terapeut¹.
Oddzia³ ten wchodzi w sk³ad Wojewódzkiego Oœrodka Terapii Uzale¿nieñ i
Wspó³uzale¿nienia w Toruniu.
Do zadañ punktu nale¿y informowanie i konsultowanie klientów, ich wspieranie ,
motywowanie uzale¿nionych do utrzymywania abstynencji i do podjêcia leczenia
odwykowego, wspomaganie w zdrowieniu pacjentów po leczeniu, praca doraŸna
z rodzinami kierowanie ich do odpowiednich specjalistów.
Punkt czynnie wspó³pracuje z GKRPA i GOPS w Che³m¿y, Wojewódzkim
Oœrodkiem Terapii Uzale¿nieñ i Wspó³uzale¿nienia w Toruniu, S¹dem Wydzia³ III
Rodzinny i Nieletnich, kuratoriami, policj¹ i Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Toruniu.
„ Nie jest prawd¹, ¿e kto pi³, pije i ten piæ bêdzie. Nie jest prawd¹, ¿e alkoholik to
ten, co pije codziennie, albo ten co pije denaturat, albo ten co le¿y pod p³otem, albo
....... jak my dobrze wiemy kto jest alkoholikiem. Oczywiœcie, ¿e bywa tak, ¿e
alkoholik pije codziennie, bo alkoholizm to choroba postêpuj¹ca, chroniczna i
œmiertelna. Tylko, ¿e na pocz¹tku swojego picia nikt nie by³ alkoholikiem, na
pocz¹tku zapytajcie Go œwietnie siê bawi³ pij¹c, jak my dzisiaj...?” mówi Ewa
Jasik terapeutka pracuj¹ca w I Stacjonarnym Oddziale Odwykowym w ToruniuCzerniewicach i prowadz¹ca punkt dla mieszkañców gminy Che³m¿a.
Gminny Punkt czynny jest w Urzêdzie Gminy w œrody ( w godz. 12-16 ) i
czwartki ( w godz. 16-18).
Katarzyna Or³owska

W³adze samorz¹dowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego
realizuj¹c jeden ze strategicznych celów rozwoju województwa, jakim
jest rozwój ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw powo³a³y do ¿ycia
regionalny Kujawsko-Pomorski Fundusz Po¿yczkowy.
Podstawowym zadaniem funduszu jest finansowanie d³u¿ne mikro i ma³ych
przedsiêbiorstw, rozwoju swojej dzia³alnoœci, posiadaj¹cych zdolnoœæ
kredytow¹, ale nie spe³niaj¹cych wymogów bankowych m.in. z powodu
braku historii kredytowej.
Beneficjentami po¿yczek mog¹ byæ jedynie przedsiêbiorcy nale¿¹cy do
sektora mikro i ma³ych przedsiêbiorstw ( tj. zatrudniaj¹ mniej ni¿ 50
pracowników, a roczny obrót i/lub ca³kowity bilans roczny nie przekracza 10
milionów EURO), którzy spe³niaj¹ kryteria okreœlone w Regulaminie
udzielania po¿yczek, a w szczególnoœci:
!z³o¿¹ odpowiedni wniosek wraz z za³¹cznikami,
!maj¹ siedzibê i prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego,
!posiadaj¹ zdolnoœæ do sp³aty po¿yczki wraz z odsetkami w umówionym
terminie sp³aty,
!nie maj¹ zaleg³oœci w zap³acie podatków i sk³adek ZUS,
!zapewniaj¹ udzia³ œrodków w³asnych na poziomie 20% inwestycji,
!wska¿¹ zabezpieczenie stosowne do kwoty po¿yczki.
Fundusz udziela po¿yczek o charakterze inwestycyjnym w szczególnoœci
na:
!nabycie œrodków trwa³ych ( maszyny, urz¹dzenia, œrodki transportu, lokal),
!przebudowê, adaptacjê lub modernizacjê œrodków trwa³ych,
!budowê nowego zak³adu, zakup wyposa¿enia, materia³ów niezbêdnych
dla realizacji przedsiêwziêcia,
!zakup sprzêtu komputerowego wraz oprogramowaniem.
Po¿yczki udzielane s¹ na okres do 3 lat.
Karencja w sp³acie rat kapita³owych do 6 miesiêcy.
Wysokoœæ po¿yczki do 75 tyœ. z³.
Sta³e oprocentowanie ( aktualnie 8% w stosunku rocznym ).

OKNA PCV, u¿ywane, ponad 30 wymiarów.
Do mieszkañ i pomieszczeñ gospodarskich
Grzywna Domena
Tel. 0605-267-732

Regulamin udzielania po¿yczek oraz formularze mo¿na pobraæ ze strony
internetowej:
www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl lub otrzymaæ w siedzibie funduszuKUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ PO¯YCZKOWY sp. z o.o. w Toruniu,
87-100 Toruñ, ul. Szosa Che³miñska 26, pok. 303, tel. 56 / 62271 62,
e-mail: pozyczki@kujawsko-pomorskie.pl
H. Wojciechowska

K. Or³owska

Z pomoc¹ uzale¿nionym
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