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Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2005

Druhowie ochotnicy z gminy Chełmża stanęli do wspólnej
rywalizacji podczas Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych,
które już po raz kolejny odbyły się na stadionie sportowym w
Kończewicach. To coroczne spotkanie to gminne święto strażaków i
ich kibiców.
W tegorocznych zawodach sportowo-pożarniczych wzięły
udział drużyny z Kończewic, Grzegorza, Zelgna, Skąpego, Zajączkowa,
Kuczwał i Szerokopasu.
Zawody rozegrane zostały w konkurencjach ćwiczenia bojowe i
sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami. Konkurencje objęły między
innymi rozłożenie odcinków węży ssawnych, łączenie lini ssawnej, łączenie
łączników węży. Tutuł mistrza Gminy Chełmża w klasyfikacji generalnej
wywalczyła jednostka ZOSP Kończewice z wynikiem 109,91 pkt. w
składzie Zbigniew Gredecki, Paweł Pleskot, Kamil Gałka, Tomasz
Kwiatkowski, Łukasz Miłosz, Kamil Pleskot, Tomasz Dudek, Roman
Wierzbowski, Andrzej Miłosz.
Tuż za strażakami z Kończewic byli ochotnicy z Grzegorza. Trzecie miejsce
zdobyła drużyna z Zelgna.
W zawodach ambitnie walczyły także Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze, w tym jedna drużyna dziewcząt z Kończewic i cztery drużyny

chłopców reprezentanci Kończewic, Kuczwał, Zelgna i Skąpego .
W kategorii dziewcząt zwyciężyła drużyna MDP z Kończewic: Katarzyna
Pawkin, Anna Skomra, Mariola Żubkowska, Arleta Ostrowska, Barbara
Czarnecka, Marta Kalas, Katarzyna Zakaszewska, Patrycja Pleskot, Anna
Wiśniewska, Edyta Ostrowska. Opiekunem grupy jest dh. Mirosław
Siekaczyński.
Wśród chłopięcych drużyn pożarniczych tytuł mistrza gminy przypadł
również juniorom z Kończewic. Kończewicką drużynę chłopców podczas
zawodów reprezentowali : Bartosz Owczarek, Mariusz Żubkowski,
Jarosław Żubkowski, Adrian Żubkowski, Rafał Urbański, Grzegorz
Urbański, Piotr Guziński, Marcin Jankowski, Mateusz Leszyński, Mateusz
Glinka. Nad grupą czuwa dh Roman Wierzbowski.
Komisji przewodniczył brygadier Janusz Irwan z PSP w Toruniu.
Puchar w kat. A starszych strażaków ufundował Wójt Gminy Chełmża Jacek
Czarnecki. Pozostałe puchary i nagrody fundował Przewodniczący Rady
Gminy Chełmża i Gminny Zarząd ZOSP w Chełmży.
Mistrzowie gminni w poszczególnych kategoriach będą reprezentować
Gminę Chełmża na zawodach powiatowych, które odbędą się na
chełmżyńskim stadionie w dniu 11 czerwca br.
Tekst K.Orłowska
Zdj E.Czarnecka
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Informacje z pracy Rady Gminy

Informacja z pracy Wójta i Urzędu Gminy
od 18 marca do 29 kwietnia 2005 roku

Informacja z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy

I.Przetargi
1. Renowacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Chełmża.
Ilość złożonych ofert
2. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę
Przedsiębiorstwa
Budownictwa Wodnego „PROMEL” z Drzycimia na łączną wartość
35.705,76 zł.
2. Przygotowanie i dostarczenie posiłków w ramach dożywiania uczniów w
szkołach.
W postępowaniu wpłynęła 1 oferta złożona przez firmę Usługi
Gastronomiczne Adrian
Swędera Przysiersk. Cena 1 posiłku brutto 1,77 zł.
3. Budowa łączników sal gimnastycznych przy Gimnazjum w Głuchowie i
Pluskowęsach oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Ilość
złożonych ofert
9. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp. z o.o.
Z Grudziądza na łączną kwotę 1.770.585,79 zł.
II. Inwestycje i remonty
1.
Prace remontowo budowlane:
Nawra - likwidacja usterek w gabinetach Ośrodka Zdrowia,
Kończewice - ocieplanie budynku mieszkalnego,
Grzegorz - remont świetlicy,
Dziemiony - malowanie świetlicy i ułożenie chodnika.
III. Rolnictwo i ochrona środowiska
1.
Akcja Sprzątanie Świata wiosna 2005
Każda osoba, która wzięła udział w akcji mogła skorzystać z nieodpłatnego
przyjęcia zebranych śmieci na wysypisko w Kamionkach Dużych po
okazaniu upoważnienia wydanego przez UG.
W sprzątaniu uczestniczyli: uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy, 3
Drużyna Harcerska im. Gen Bema z Zelgna , 26 sołectw, pracownicy
brygady budowlanej utworzonej przy UG oraz członkowie Polskiego
Związku Wędkarskiego. Wywóz nieczystości zapewniło Gospodarstwo
Pomocnicze. Łączna ilość nieczystości wywiezionych na wysypisko w
ramach akcji wiosennego sprzątania wyniosła 45,36 t.
2. W ramach akcji wiosennej przeprowadzono zabiegi szczepienia drzew
kasztanowca. Łącznie zaszczepiono 81 szt. w miejscowościach:
Brąchnówko- park, Kończewice, Zelgno, Witkowo, Grzegorz. Zabiegi
przeprowadziła firma „DDD Jeszka” z Torunia. Całkowity koszt zadania
5.985,33 zł.
IV. Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1.
Nieruchomości przygotowywane do zbycia:
-8 działek letniskowych w Zalesiu o pow. od 0,1118 ha do 0,1705 ha.
-5 działek budowlanych we wsi Strużal o pow. 0,1005 ha każda.
-4 działki budowlane z możliwością uprawiania rzemiosła nieuciążliwego we
wsi Kuczwały o pow. o 0,1368 do 0,1733 ha.
2.
Nieruchomości przygotowywane do oddania w dzierżawę
- działka o pow. ok 1 ha w Zalesiu z przeznaczeniem na 14 budynków
letniskowych ( przeznaczonych pod wynajem),
- nieruchomości stanowiące grunty rolne oraz ogródki przydomowe w mciach: Grzegorz, Pluskowęsy, Dziemiony, Kiełbasin, Dźwierzno, Mirakowo.
3.
W m-cu kwietniu przejęto protokolarnie nieruchomość stanowiącą
mienie komunalne Gminy Chełmża poł. w Grzegorzu będącą w
posiadaniu Kółka Rolniczego. Przejęciem objęto również znajdujące się
na tych gruntach budynki i budowle.

Podczas obrad Sesji w dniu 29 kwietnia br Rada Gminy podjęła 7 uchwał.
1.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok.
Rada Gminy po wysłuchaniu sprawozdania oraz zapoznaniu się z opiniami
Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej w
wyniku przeprowadzonego głosowania przy 14 głosach- za i 1 głosie
przeciwnym udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium za wykonanie budżetu w
2004 roku.
2.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SPOZ w Zelgnie za rok 2004.
Sprawozdanie przedstawił Kierownik SPOZ w Zelgnie Pan Jarosław Pikus.
Rozpatrzenie sprawozdania poprzedzone zostało jego analizą dokonana
przez Radę Społeczną, która wydała opinię pozytywną.
3.
Zatwierdzenie zmiany Statutu SPOZ w Zelgnie.
Wprowadzone zmiany dotyczyły doprecyzowania zapisu określającego cele
działania ośrodka oraz strukturę organizacyjną.
4.
Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego
Wprowadzone zmiany obejmują grunty położone w miejscowościach
Kończewice i Mirakowo
5.
Wynajęcie lokalu użytkowego
Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze przetargu na okres
5 lat lokalu użytkowego (sklep) stanowiącego mienie komunalne gminy
Chełmża położonego w m-ci Skąpe wraz z prawem do korzystania z gruntu o
2
pow. 100 m . Aktualna umowa wygasa w m-cu lipcu.
6.
Zaciągnięcie kredytów długoterminowych
Zgoda na zaciągnięcie kredytów długoterminowych dotyczyła zadań
inwestycyjnych obejmujących: przebudowę drogi Skąpe-Dziemiony, budowę
sal gimnastycznych oraz modernizację lub zakup autobusów szkolnych.

Informacje z pracy Urzędu Gminy
„Gdyby wszyscy ciągnęli w jedną stronę,
świat przewróciłby się do góry nogami” (żydowskie)
Jacek Czarnecki Wójt Gminy Chełmża otrzymał absolutorium
za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.
Realizacja dochodów za 2004 rok w stosunku do wielkości planu rocznego
wynosiła 91,8% (tj. 14.800.775 zł) i według źródeł wpływu przedstawia się
następująco :
dochody własne 80,4% w tym :
środki z UE 21,0%
subwencja ogólna 100,0%
dotacje celowe - 99,9%
Realizacja wydatków ogółem za 2004 rok wyniosła 14.367.595 zł, to jest
84,8% planu, w tym wydatków bieżących 78,8% i wydatków majątkowych
21,2%.
Absolutorium jest aktem uznającym, na podstawie przedłożonego
sprawozdania, działalność finansową Wójta za prawidłową (tzw.
skwitowanie lub rozliczenie).
Zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o
finansach publicznych, uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium organowi
wykonawczemu Wójtowi podejmuje organ stanowiący Rada Gminy.
Podjęcie takiej uchwały jest poprzedzone wydaniem opinii Komisji
Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu
Gminy.

Skeretarz Gminy
Ewa Pudo

Prawnik radzi
JAK SPORZĄDZIĆ WAŻNY TESTAMENT CZ.III
Niektóre z form testamentu mogą być zastosowane tylko i
wyłącznie przy zaistnieniu szczególnych okoliczności - testamenty
szczególne. Należy do nich testament ustny w formie wyrażenie swojej woli
w obecności przynajmniej 3 świadków w sytuacji, gdy istnieje obawa rychłej
śmierci spadkodawcy lub zachowanie zwykłej formy testamentu jest bardzo
utrudnione. Należy pamiętać, że dla ważności testamentu ustnego konieczna
jest obecność trzech osób zdolnych do bycia świadkami sporządzenia
testamentu. Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu:
- osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść (a
także jej małżonek oraz krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia
oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia). Jeżeli jedna z tych
osób była świadkiem przy sporządzaniu testamentu - nieważne jest
postanowienie testamentu przysparzające jej korzyści. Gdy jednak z
okoliczności wynika, że bez tego postanowienia nie zostałby sporządzony
testament tej treści - nieważny jest cały testament.
Kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych:
- niewidomy, głuchy lub niemy;
kto nie może czytać i pisać;
kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament;
skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.
Andrzej Wróblewski
Radca Prawny UG Chełmża

Rada Gminy na sesji w dniu 29 kwietnia 2005 roku po odczytaniu
pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej
udzieliła Wójtowi Jackowi Czarneckiemu absolutorium za wykonanie
ubiegłorocznego budżetu, a na jego ręce trafiły kwiaty.
zdj. K.Orłowska
tekst Skarbnik Gminy
Marta Rygielska
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Rolnictwo i ochrona środowiska

„Posiłek dla potrzebujących”

Fotoreportaż z Gminnej Akcji Sprzątania Świata

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w związku z
Uchwałą Rady Ministrów z dnia 7.09.2004 r. został ustanowiony Rządowy
Program „Posiłek dla potrzebujących”. Pomoc w formie posiłku, ze
szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, może być przyznana
bezpłatnie, jeżeli dochód osoby w rodzinie nie przekracza 150% kryterium
dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Dla osoby samotnej kryterium
= 461 zł, 150% kryterium = 691,50 zł. Na osobę w rodzinie kryterium = 316 zł,
150% kryterium = 474 zł.
Przyznanie pomocy w formie bezpłatnego posiłku następuje na wniosek
rodziców, opiekunów prawnych lub osoby zainteresowanej.
Adresatami programu są:
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
osoby starsze i niepełnosprawne
dzieci w wieku od 0-7 z rodzin spełniających kryterium dochodowe
na osobę w rodzinie.
Osoby i rodziny zainteresowane tą formą pomocy mogą składać wnioski u
pracowników socjalnych Ośrodka (pok. Nr 13) a rodzice starający się o
nieodpłatne dożywianie dzieci w roku szkolnym 2005/2006 w placówkach
szkolnych, do których uczęszczają lub będą uczęszczały dzieci.
Do wniosków należy dołączyć następujące dokumenty:
zaświadczenia o wszystkich dochodach rodziny,
zaświadczenie z PUP w Chełmży o pobieranie zasiłku dla
bezrobotnych i o jego wysokości,
poświadczenie PUP w Chełmży o nie pobieraniu zasiłku dla
bezrobotnych i potwierdzenie o zarejestrowaniu,
odcinki od emerytur lub rent,
odcinek o otrzymywanych alimentach.
Hanna Theis
Kierownik GOPS

Zelgno

Głuchowo

Informacja dotycząca nowego okresu zasiłkowego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży zawiadamia, iż
wnioski na zasiłki rodzinne będą wydawane od miesiąca lipca 2005 roku w
pokoju nr 13: parter Urzędu Gminy.
Do złożenia wniosku niezbędne będą następujące dokumenty :
·
zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2004 rok,
dotyczy wszystkich osób starających się o zasiłek rodzinny również dzieci,
które odbywały w 2004 roku płatną praktykę, jak i dzieci do 25 roku życia
wchodzące w skład rodziny,
·
zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki,
·
zaświadczenie z internatu o tymczasowym pobycie dziecka,
Zainteresowani przebywający na terenie Gminy Chełmża bez stałego
zameldowania winni przedstawić zaświadczenie z właściwego Ośrodka,
gdzie na stałe są zameldowani.
Agnieszka Grajkowska

Możliwości wyrejestrowania pojazdu
W związku z licznymi pytaniami w sprawie możliwości
wyrejestrowania pojazdu z uwagi na jego trwałą utratę informuję , że taką
możliwość stwarza art. 79 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym (
Dz. U. z 2004 Nr 173, poz. 1808 z późn. zm. ).
Zgodnie z tymi przepisami pojazd podlega wyrejestrowaniu, na wniosek
jego właściciela również w przypadku jego udokumentowanej trwałej
utraty bez zmiany w zakresie prawa własności.
Warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie przez właściciela
opłaty na rzecz gminy na realizacje zadań związanych z utrzymaniem
czystości i porządku w gminach.
Wszelkie formalności związane z wyrejestrowaniem pojazdu można
załatwić w Starostwie Powiatowym w Toruniu Wydział Komunikacji i
Transportu ul. Sz. Chełmińska 30/32 pok. nr 161 , tel. 660 83 00 wew. 24.

Parowa Falęcka

Anna Krupska

Sprzątanie w Skąpem
Efektem współpracy
Rady Sołeckiej, sołtysa ,
miejscowej OSP oraz Kółka Wędkarskiego było zorganizowanie
Sprzątania Świata. Akcję rozpoczęto sygnałem syreny strażackiej
15.04. o godz.16.30 na placu przed remizą. Przybyli licznie
uczniowie z podstawówki, gimnazjaliści, członkowie koła,
członkowie OSP i dorośli. Po zebraniu śmieci dzieci dostały lody i
napoje. Była możliwość także posłuchania muzyki w wykonaniu
Piotra Żubkowskiego ucznia gimnazjum. Częścią
najsympatyczniejszą było ognisko i pieczenie kiełbasek. Akcja
przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów!!

Kończewice

J.Tatarewicz
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Rolnictwo i ochrona środowiska
Zasady wykonywania zabiegów środkami ochrony
roślin
W związku z okresem intensywnego wykonywania zabiegów
ochrony roślin Wójt Gminy Chełmża przypomina wszystkim rolnikom i
firmom o konieczności minimalizowania zagrożeń dla pszczół podczas
stosowania zabiegów chemizacyjnych. W szczególności należy
przestrzegać następujących zasad:
!
zabiegi ochrony roślin należy wykonywać przy użyciu sprawnych
opryskiwaczy,
!
stosować należy wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu
i stosowania,
!
środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z załączoną etykietąinstrukcją,
!
bezwzględnie należy przestrzegać okresu prewencji dla pszczół,
!
nie wolno wykonywać zabiegów środkami toksycznymi dla pszczół na
plantacjach zawierających kwitnące chwasty miododajne oraz w
uprawach, gdzie rośliny są w stadium kwitnienia,
!
należy unikać znoszenia cieczy roboczej,
!
zabiegi należy wykonywać:
-przy prędkości wiatru nie przekraczającej 3 m/s,
-w odległości nie mniejszej niż 20 m od pasiek,
-w godzinach wieczornych po oblocie pszczół, środkami o krótkim
okresie prewencji dla pszczół,
!
posiadacz gruntów, na których wykonywane są zabiegi ochrony roślin
zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji tych zabiegów,
!
Stosować środki ochrony roślin mogą wyłącznie osoby przeszkolone z
zakresu wykonywania zabiegów ochrony roślin.
Nadmieniam, iż w stosunku do osób w sposób rażący i uporczywy
naruszających zasady ochrony pszczół, mogą być wyciągnięte sankcje w
postaci mandatów karnych.
Anna Krupska

Uwaga Konkurs

“Piękna Zagroda”

Szczepienia psów

W miesiącu maju na terenie gminy przeprowadzono zabiegi
szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.
Zakłady Weterynaryjne przeprowadzające szczepienia na naszym
terenie to : Lecznica Weterynaryjna , ul. Kościuszki 57 w Chełmży oraz
Lecznica Specjalistyczna dla Zwierząt S.C. w Toruniu, Punkt
Weterynaryjny w Grzywnie.
Całkowity koszt szczepienia 1 sztuki wynosił 15 zł . Wzorem lat ubiegłych
także w roku bieżącym dofinansowano szczepienia psów z budżetu
gminnego. Dopłata do każdej sztuki wyniosła 3 zł. Właściciele psów za
szczepienie płacą 12 zł. W skali roku na ten cel gmina przeznacza 5 tys.
zł.
Wszystkim osobom, które nie zaszczepiły psów podczas
zbiorowej akcji szczepienia przypominamy o ustawowym obowiązku
zaszczepienia swoich ulubieńców przeciwko wściekliźnie. Czynności tej
można w chwili obecnej dokonać indywidualnie w każdym punkcie
weterynaryjnym na terenie gminy.

Jak co roku Gmina Chełmża przystępuje do konkursu “Piękna
Zagroda” organizowanego przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku. Konkurs
zostanie przeprowadzony w dwóch etapach gminnym i powiatowym.
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy do pobrania
Anna Krupska
karty zgłoszenia w Urzędzie Gminy do 15 czerwca(u pani Anny Krupskiej
pokój numer 9). W czerwcu i lipcu Gminna Komisja Konkursowa dokona
Kolorowe wsie
lustracji zgłoszonych zagród i działek siedliskowych. Trzy zagrody i trzy
działki uznane za najładniejsze będą zaprezentowane w konkursie
W miesiącu maju Gmina Chełmża przystąpiła do realizacji
powiatowym “Piękna Zagroda 2005”
projektu „Wiejskie ogrody”, którego celem jest poprawa estetyki
A.K. otoczenia oraz zagospodarowanie terenów zielonych
poprzez
nasadzenia kwiatów w centrach wsi. W realizacji projektu bierze udział 9
miejscowości ( Zelgno, Grzegorz, Dźwierzno, Kuczwały, Kończewice,
KOMUNIKAT
Nawra, Skąpe, Bielczyny, Głuchowo).
Kujawsko Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie
informuje, że w okresie od 9 do 25 maja 2005 r. na obszarze województwa Partnerem w realizacji programu jest Stowarzyszenie „Homo-homini”,
kujawsko
pomorskiego przeprowadzona będzie akcja doustnego które wskazało terenowych koordynatorów prac w poszczególnych
szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, polegająca na miejscowościach.
zrzutach z samolotów przynęt w postaci brunatno zielonych plastrów Prace będą wykonywane przez osoby zatrudnione w ramach prac
sporządzonych z mączki rybnej lub mięsnej o wymiarach 35x25x10 mm, interwencyjnych oraz programu przygotowania zawodowego.
zawierających zatopione w środku plastykowe pojemniczki (saszetki) ze
szczepionką. Przynęty ze szczepionka będą wykładane na terenach nie
zabudowanych (lasy, pola, łąki, nieużytki) będących miejscami bytowymi i
żerowania lisów.
W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzania akcji prosi
się ludność o dostosowanie się i przestrzeganie poniższych zaleceń i
wskazówek:
- nie należy podnosić, dotykać i niszczyć napotkanych przynęt ( przynęty
dotykane przez ludzi nie są podejmowane przez lisy), nie należy
wypuszczać swobodnie psów i kotów, a szczególnie nie należy wprowadzać
tych zwierząt do lasów i na pola oraz nie organizować polowań z psami przez
okres 3 tygodni od daty zrzutu przynęt
- nie organizować wieloosobowych wycieczek do lasu, szczególnie dzieci i
młodzieży przez okres 3 tygodni od daty zakończenia zrzutów przynęt,
- zgłaszać służbom epidemiologicznym lub medycznym ( „Sanepid”, Szpital
Zakaźny lub najbliższa Przechodnia) wszystkie ewentualne przypadki
kontaktu ludzi ze szczepionką, a w przypadkach kontaktu bezpośredniego na
otwarte rany, oczy, jamę ustną lub nos należy natychmiast przemyć miejsca
eksponowane wodą z mydłem,
- zgłaszać służbom weterynaryjnym wszystkie ewentualne przypadki
kontaktu zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami,
- prosi się o szczególnie pouczenie o powyższych zasadach dzieci.
zdj K.Orłowska
tekst Anna Krupska

Wojewódzki Lekarz Weterynarii
lek. Wet. Bogumiła Mikołajczak
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Wydarzenie miesiąca - zapowiedź
Co jeszcze w kalendarzu imprez w Gminie
Chełmża na 2005 rok

GMINA CHEŁMŻA
zaprasza na
RAMOWY PROGRAM

Piknik 18 czerwiec 2005’
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POTYCZKĘ
pod GRODNEM

ŻA

Podczas obydwu dni czynne będą
całodzienne stoiska dawnych
rzemiosł: z łukiem historycznym,
oszczepami, toporami do rzucania,
przymierzalnia uzbrojenia, strawa
pradziejowa, kwas chlebowy, miód
pitny, osprzęt łuczniczy, biżuteria
srebrna, wyroby rogownicze,
skórzane, krajki, gry i zabawy dla
publiczności i inne atrakcje.

Powitanie Lata

M

SOBOTA 18 CZERWIEC 2005’
10.00 - 16.00 I Międzynarodowy
Turniej Siatkówki RekreacyjnoPlażowej
- konkurencje sportowe dla dzieci i
młodzieży
- występy artystyczne
16.00 Inauguracja Sezonu
Turystycznego w Gminie Chełmża
z udziałem przybyłych gości i
oficjalne otwarcie Festynu
Historycznego
-ogłoszenie wyników I
Międzynarodowego Turnieju
Siatkówki Rekreacyjno-Plażowej
17.00 - Pokazy walk wojów
wczesnośredniowiecznych
19.30 - „Krąg walki” o miano
najlepszego wojownika festynu
21.00 - Nocna bitwa „Najazd
Bolesława Chrobrego rok 995”
NIEDZIELA 19 CZERWIEC
2005'
10.00 - 18.30 Piknik historyczny
Między innymi
10.00 - 11.00 Konkursy i zabawy
plebejskie dla publiczności
12.00 - Turniej pieszy rycerstwa
15.00 - Potyczka pod Grodnem
„Powstanie Prusko- Słowiańskie
przeciwko Krzyżakom”, palenie
grodu w Zalesiu
17.00 - Pokazy walk wojów
wczesnośredniowiecznych
18.30 -Oficjalne zakończenie
pikniku historycznego

ZA

LESIE 2005

Zaproszenie na Międzynarodowy Turniej
Siatkówki Rekreacyjno-Plażowej Zalesie 2005’
Organizator: Urząd Gminy Chełmża
Termin: 18 czerwiec 2005 godz.9.00
Cel: Popularyzacja walorów turystyczno-rekreacyjnych Zalesia oraz
zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu.
Regulamin:
Ø
Drużyna składa się z 4 zawodników
Ø
Mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów, sety rozgrywane
są do 15 pkt.
Ø
Boisko o nawierzchni piaszczystej o wymiarach 7x14 m
Ø
Pozostałe przepisy zgodne z postanowieniami PZPS
Ø
Szczegóły regulaminowe oraz system rozgrywek podane zostaną
na miejscu w dniu turnieju
Ø
Wpisowe w dniu zawodów w kwocie 20 zł.
Dla uczestników turnieju przewidziany jest poczęstunek oraz zimne
napoje, a dla najlepszych drużyn atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Drużyny, które chcą wziąć udział w turnieju powinny zgłosić się do
dnia 11 czerwca 2005 r do Gminnego Organizatora Sportu osobiście
lub pod nr. tel. 0507835797. Po tym terminie lista uczestników
zostanie zamknięta.

28.05. Obchody jubileuszowe 100-lecia OSP w
Grzegorzu
31.05. Dzień Dziecka w Zalesiu - Agencja Artystyczna
MAGMA
Plener malarski dla dzieci i młodzieży - Galeria Twórczości
Artystycznej Dziecka w Toruniu
04.06. Bocianisko - V Przegląd Szkolnych Zespołów
Artystycznych z Gminy Chełmża - Zelgno
18.06. Piknik „Powitanie Lata” w Zalesiu
Festyn archeologiczny
Międzynarodowy Turniej Siatkówki Plażowej
19.06. Potyczka pod Grodnem
25.06. Ogólnopolski Wyścig Kolarski - Pacyfik Toruński
Klub Sportowy Start i Meta Mirakowo ośrodek wczasowy
GROT
26.06. Piłkarskie Mistrzostwa Gminy Chełmża Kończewice
04.07.-15.07. Plener rzeźbiarsko- malarski w
Sławkowo/Zalesie - Wydział Sztuk Pięknych UMK w
Toruniu
16.07. Piosenka wczasowa w Zalesiu
30.07. Biesiada Piwna Zalesie
06.08. Dzień Cygański w Zalesiu - ballady Basi Gołaski z
przyjaciółmi
28.08. Siatkówka plażowa 2 - osobowa „Lato w Zalesiu”
turniej
04.09. Pożegnanie Lata - piknik w Zalesiu
03.09. Święto Plonów - Dożynki Gminne Sławkowo 2005'
10.09 Finisz rajdu Poznajemy pałace i dwory - Toruń
Zalesie PTTK
20.11. Mistrzostwa Gminy Chełmża w koszykówkę - Hala
sportowa w Grzywnie
11.12. Gwiazdkowy
Turniej Piłki Siatkowej - Hala
sportowa w Głuchowie
grudzień Św. Mikołaj w Zalesiu

Zalesia czar
Chociaż inaugurację sezonu letniego w Gminie Chełmża
zaplanowano na czerwcowy weekend 18-19 czerwiec br., to ośrodek
rekreacyjno-wypoczynkowy w Zalesiu już teraz zaprasza wszystkich
chętnych do uczestnictwa w imprezach tutaj organizowanych.
W sobotę 21 maja odbyło się wspólne grilowanie. Uczniowie z
toruńskiego Zespołu Szkół Gastronomicznych zaprezentowali receptury
kulinarne i sposoby przyrządzania
potraw grillowych podczas
nadchodzących wakacji. Przy tej okazji kosztowano smaczne potrawy w
ramach przygotowanej degustacji. Wspólny dzień urozmaiciły nam
wspomnienia w formie inscenizacji historycznych o metodach wypieku
chleba i nie tylko.
Ośrodek w Zalesiu zaprasza także w dniu 31 maja br.
wszystkie dzieci na przygotowaną imprezę w plenerze pod hasłem
„Dzieci Pana Andersena”. Plener malarski poprowadzą nauczyciele z
Galerii Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Dla grup
zorganizowanych będzie wiele atrakcji, gwarancja miło i atrakcyjnie
spędzonego czasu.
K.Orłowska

Do zobaczenia w Zalesiu!
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Sprawy obywatelskie

Zdrowie i praca

Potrójny sukces ZOSP Kończewice

31 MAJ ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

K.-Czemu zawdzięczacie sukces tegorocznych Gminnych Zawodów
Sportowo-Pożarniczych, których...byliście gospodarzami?
M.S.- Rzeczywiście, zdobycie trzech pierwszych miejsc w różnych
kategoriach nie trafia się często i powtórzenie takiego wyniku nie będzie
proste. Zawdzięczamy go zaangażowaniu zawodników, których
przygotowywaliśmy w tym roku i tak krócej niż zwykle, bo tylko trzy
tygodnie. Zazwyczaj zawody odbywały się pod koniec maja, a w tym roku
było inaczej. Seniorów prowadził Zbigniew Gredecki. Jest to bardzo
odmłodzona drużyna (średnia wieku to 20 lat), która w przygotowania
wkładała wiele serca i ambicji. Nie był to ich debiut, więc musiało być
dobrze, skoro trenowali trzy razy w tygodniu.
K.-Jako jedyni w gminie wystawiacie dziewczęcą drużynę. Czy łatwo
się ją kompletuje i prowadzi? Jak przebiegają przygotowania do
zawodów u Mistrzów?
M.S.- Dwie dziewczęta odeszły z poprzedniego składu i uzupełnienie go nie
było takie proste. Prowadzę tę drużynę nie pierwszy rok. Przed zawodami,
podobnie jak chłopcy, spotykaliśmy się trzy razy w tygodniu, poświęcając
treningowi każdorazowo po około 2 godz. Chłopców szkolił dh Roman
Wierzbowski, który w naszej jednostce jest odpowiedzialny za młodzież.
Drużyna miała chwile załamania, ale je przezwyciężyła.
K.- Miałam przyjemność wysłuchania wielu bardzo pochlebnych
uwag zawodowych strażaków, dotyczących poziomu organizacji
zawodów w Kończwicach. Dysponujecie bardzo profesjonalnym
torem. Czy to prezent?
M.S.- Nie, to nie jest prezent. Tor zrobiliśmy sami i rzeczywiście dobrze to
wypadło. Teraz jest zawsze wykorzystywany na zawodach gminnych i
powiatowych. Posiadanie takiego sprzętu bardzo ułatwia nam
przygotowania do zawodów. Wysokie noty za organizację zawodów bardzo
nas cieszą.
K.-Ilu członków ma aktualnie Wasza jednostka?
M.S.- Seniorów mamy 27. Młodzieżowe drużyny nie wchodzą w skład
osobowy jednostki. Chcieliśmy utworzyć drużynę kobiecą, ale się nie udało.
Ciągle brakowało nam dwóch zawodniczek.
K.-Jakie macie plany na ten rok?
M.S.- Chcemy powalczyć o dobre lokaty na zawodach powiatowych, które
odbędą się w czerwcu w Chełmży. Nie mamy zbyt zasobnej kasy, by dużo
planować. Zgromadzonymi środkami finansowymi gospodarzymy bardzo
oszczędnie.
K.- Na co musi wystarczyć strażackich funduszy?
M.S.- Przede wszystkim są potrzebne na bieżące remonty wyposażenia
jednostki. W znakomitej części robimy to z własnych środków, które
zbieramy roznosząc kalendarze lub sprzedając złom. Prowadzimy bardzo
oszczędną politykę finansową, ponieważ chcielibyśmy na 25-lecie
jednostki ufundować sztandar.
K.- Decyzję o zakupieniu sztandaru podjęliście dwa lata temu, a do
jubileuszu macie cztery. Czy zdążycie zgromadzić pieniądze?
M.S.- Jeszcze się nie poddaliśmy, ale będzie to trudne, bo na sztandar
trzeba mieć od 7 do 10 tys. złotych.
K.- W imieniu Czytelników i redakcji KURENDY gratuluję Strażakom z
Kończewic sukcesu na Gminnych Zawodach SportowoPożarniczych. Oby na powiatowych udało się powtórzyć
ubiegłoroczny wynik dziewcząt, gdy zajęły I miejsce oraz wynik
chłopców z 2002 roku, gdy byli wice-mistrzem województwa.
Z Mirosławem Siekaczyńskim,
Przewodniczacym Komisji Rewizyjnej ZOSP w Kończewicach
rozmawiała Ewa Czarnecka

Z tej okazji chcielibyśmy podzielić się z naszymi czytelnikami
cennymi informacjami na temat palenia papierosów i jego wpływu na
nasze zdrowie.
Być może artykuł ten przyczyni się do tego, że po jego przeczytaniu
zmniejszy się liczba osób palących papierosy, natomiast ci , którzy nie są
ofiarami tego nałogu jeszcze bardziej uświadomią sobie jakimi są
szczęściarzami.
Wszyscy wiemy, że palenie tytoniu niekorzystnie wpływa na nasze
zdrowie, jednakże może nie wszyscy wiedzą jakie wywołuje ono skutki
zarówno odwracalne jak i nieodwracalne.
Należą do nich: krążeniowe odwracalne: przyspieszona czynność
serca, zmniejszony transport i dostarczanie tlenu do tkanek,
upośledzona gospodarka wapniowa w mięśniu sercowym;
nieodwracalne: choroba niedokrwienia serca;
oddechowe odwracalne: zwiększone wydzielanie śluzu, zmniejszone
oczyszczanie, zwiększona przepuszczalność nabłonka w płucach;
nieodwracalne: przewlekła obturacyjna choroba płuc, niewydolność
prawokomorowa serca.
Ponadto ostatnie badania wykazały, że palenie uszkadza
narząd słuchu. Wiąże się to ze spadkiem przepływu krwi do ślimaka
wewnętrznej części ucha, przekazującej dźwięki do mózgu. Generalnie
palacze mają gorsze zdrowie niż osoby niepalące:
- palenie tytoniu jest poważnym czynnikiem ryzyka rozwoju raka płuc,
jamy ustnej, krtani, gardła, przełyku, nerek, trzustki. Palące kobiety są
bardziej narażone na osteoporozę.
- u mężczyzn palenie może przyczynić się do impotencji, u kobiet do
zaburzeń płodności,
- dym papierosowy zawiera 4000 związków chemicznych, z których
ponad 40 przyczynia się do rozwoju nowotworów.
Istotnym elementem, który my dorośli musimy mieć na
względzie to jest zdrowie naszych dzieci a bierne palenie. Dzieci są
pierwszymi ofiarami palenia tytoniu.
Narażenie dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych, na wymuszone bierne
palenie prowadzi do:
- wzrostu ryzyka nagłego zgonu tzw. śmierci łóżeczkowej;
- częstszego występowania chorób układu oddechowego;
- chorób ucha środkowego;
- rozwoju astmy i zaostrzenia przebiegu tej choroby;
- najnowsze badania coraz częściej wskazują również, że dzieci te
cechują się gorszym rozwojem psychofizycznym oraz sprawiają więcej
kłopotów wychowawczych.
Myślę, że po przybliżeniu tych wszystkich ujemnych skutków
nikotyny i jej wpływu na nasze zdrowie, właściwym w tym miejscu będzie
apel Profesora Witolda Zatońskiego z Instytutu Onkologii w Warszawie,
w którym to zwraca się do wszystkich, którym zależy na losie
najmłodszych:
„ Uwolnijmy nasze dzieci od dymu tytoniowego dzieci są
pierwszymi ofiarami palenia tytoniu! W Polsce każdego roku rodzi się
ponad 100 tys. dzieci, które podczas pierwszych
9-ciu miesięcy istnienia wraz z palącą matką w ciąży eksponowane są na
setki, niszczących zdrowie, związków chemicznych zawartych w dymie
tytoniowym. Wszystkie te dzieci wolniej rosną w łonie matki, rodzą się
niedorozwinięte ( przeciętna niższa masa urodzeniowa o 200-400g), są
znacznie gorzej przygotowane do samodzilenego życia. Mają mniejszą
szansę na normalne zdrowe życie.
60% małych dzieci w Polsce jest zmuszonych przez obu czy jednego z
rodziców do biernego palenia. Badania naukowe, także w Polsce,
jednoznacznie wskazują na znacznie wyższe u
tych dzieci,
przyczynowo związane z biernym paleniem zgony nagłe noworodków,
astmę, schorzenia układu oddechowego czy ucha środkowego. Badania
naukowe wskazują, że wymuszone bierne palenie od momentu
poczęcia do 4 roku życia jest najwięszym zagrożeniem dla zdrowia
dzieci.
Zwracam się z apelem do rodziców chrońcie swoje dzieci przed
wdychaniem dymu tytoniowego z otoczenia zanieczyszczonego
przez dorosłych palaczy.
“-Proszę moich kolegów lekarzy, informujmy o zagrożeniach, jakie niesie
za sobą palenie tytoniu przez kobiety w ciąży i bierne-wymuszone przez
dorosłych - palenie małych dzieci.
Życie w środowisku wolnym od dymu tytoniowego ma kluczowe
znaczenie dla zdrowia dzieci.” - prof. W. Zatoński
Przy współpracy z Powiatową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Toruniu
podała Anna Feeser
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Organizacje pozarządowe
Finał projektu „Biblioteka w plecaku”

Logopeda i pediatra

Gośćmi dzieci uczęszczających do „Wędrującego
W świetlicy Gimnazjum w Głuchowie odbyło się spotkanie
przedszkola” w Grzywnie byli: lekarz pediatra pani Ewa Pikus i panie podsumowujące trwający od września 2004 projekt „Biblioteka w
logopedy Halina Grudniewska i Karina Kacprzyk-Mechuła.
plecaku”.
Pani doktor rozmawiała z mamami na temat cech rozwojowych
dzieci w wieku przedszkolnym, ich prawidłowym rozwoju fizycznym i
psychicznym oraz kształtowaniu się cech osobowościowych w pierwszym
okresie życia.. Mówiła również o niebezpieczeństwach, na które szczególnie
są narażone dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Dzieciom najbardziej podobały się
kolorowe pszczółki, które przywiozła dla nich pani doktor.
Na problemach rozwoju mowy u dzieci skupiły się panie logopedy.
Poza rozmową z rodzicami i przeprowadzeniem testu rodzicom, indywidualnie
diagnozowały wszystkie dzieci, które tego dnia przyszły do przedszkola.
Każda mama otrzymała wskazówki do dalszego postępowania z dzieckiem,
by w przyszłości pięknie mówiło. Panie logopedy przywiozły pakieciki
informacyjne dla rodziców.

O cechach twórczości małego dziecka, a także o diagnozowaniu
dzieci poprzez ich wytwory plastyczne, mówiła pani Ewa Czarnecka. Poza
wprowadzeniem rodziców w tajniki odczytywania rysunków, była mowa o
stosowaniu terapii poprzez plastyczne działania małych dzieci.
Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, maluchy wraz z rodzicami
wyjadą do teatru Baj Pomorski w Toruniu na przedstawienie „Jaś i Małgosia”.
Wspólna wycieczka rozpocznie się 5 czerwca (niedziela) o godz. 15.30
wyjazdem sprzed budynku szkoły. Bilety do teatru oraz przejazd funduje
dzieciom Samorząd Gminy Chełmża. Grupie towarzyszyć będą panie
prowadzące „Wędrujące przedszkole”.
Ewa Czarnecka

I etap programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
zakończony
Dnia 30 .04.br koordynatorzy szkolni przesłali „Listy do
sprzedawców alkoholu” napisane przez dzieci. W listach tych zawarty
był apel o nie sprzedawanie alkoholu niepełnoletnim. Zanim dzieci
zaczęły pisać listy została z nimi przeprowadzona lekcja
wychowawcza, na której zastanawiały się razem z nauczycielami nad
tematami: „Dlaczego ważne jest, aby dorośli ludzie nie sprzedawali
dzieciom i młodzieży alkoholu” oraz „Jakie znaczenie dla młodego,
kształtującego się organizmu ma picie alkoholu
nawet tego
niskoprocentowego piwa”.
Następnie ja, jako koordynator programu również napisałam list do
sprzedawców, w którym przedstawiłam ideę kampanii i zachęciłam do
włączenia się. Rola sprzedawców polegać ma na wyeksponowaniu na
kasach fiskalnych hasła: „ ZAKAZ WJAZDU NIEPEŁNOLETNIM”,
oraz na powstrzymaniu się od dystrybucji alkoholu w DNIU SPORTU,
który odbędzie się 1 czerwca i będzie to Gminny Półfinał Programu.
Poprosiłam również sprzedawców, aby zasponsorowali dzieciom
słodycze i napoje na powyższa imprezę.
W ramach programu spotkałam się w dniu 11 maja br. z uczniami klasy
IV i dwoma klasami VI z SP Zelgno. Rozmawialiśmy o roli uczuć w życiu
człowieka, klasy bawiły się w różne zabawy wg. propozycji „Grupa bawi
się i pracuje”.
Następny etap programu zamkniemy 13 maja br.
Ewa Jasik
Terapeuta

Udział w spotkaniu wzięły osoby korzystające z projektu,
czytelnicy książek i czasopism roznoszonych przez młodzież,
sponsorzy i partnerzy projektu, a także zaproszeni goście. Finał
zakończonego projektu to: 80 pozyskanych nowych czytelników, 500
dokonanych wypożyczeń książek, 500 wypożyczeń czasopism, 200
nowych zakupionych książek, 600 książek pozyskanych jako dar, 17
tytułów czasopism otrzymanych od różnych wydawnictw prasowych.
Projekt finansowany był przez Fundację Wspomagania Wsi i
Samorząd Gminy Chełmża oraz przez wydawnictwa, które
sponsorowały liczne tytuły kolorowych czasopism. Realizatorem
projektu było Stowarzyszenie Homo homini. W imieniu stowarzyszenia
w projekcie pracowali: koordynator projektu Ewa Czarnecka,
realizatorki Justyna Błaszczyk i Małgorzata Krajewska i wolontariusze z
Gimnazjum w Głuchowie i SP w Kończewicach .
Klub Wolontariuszy skupia 32 aktywnie działających wolontariuszy.
Projekt realizowany był przy bibliotece publicznej w Głuchowie i
bibliotece szkolnej w Kończewicach. Najlepszą wolontariuszką w
trakcie realizacji projektu okazała się Asia Ratajczak uczennica
Gimnazjum w Głuchowie,
współpracująca z Oddziałem Opieki
Długoterminowej Szpitala Powiatowego w Chełmży, która otrzymała z
tej placówki specjalne wyróżnienie za swoją pracę.
Celem projektu była popularyzacja książek i czasopism na
terenach wiejskich, kształtowanie i rozwijanie więzi
międzypokoleniowej, rozwijanie „kultury serca” młodych wolontariuszy.
-„ Dotychczasowe doświadczenia z realizacji projektu pozwalają
stwierdzić mi, że wolontariat daje młodzieży wiele pozytywnych
doświadczeń. Są to przede wszystkim głębsze kontakty z ludźmi oraz
zaspokajanie pragnienia bycia potrzebnym, pomocnym
oraz
przeświadczenie, że książka może być nie tylko celem, ale doskonałym
środkiem w rozwijaniu więzi międzyludzkiech-” mówiła podczas
spotkania Justyna Błaszczyk opiekująca się grupą wolontariuszy z
głuchowskiego gimnazjum.
Odbiorcy projektu to ludzie starsi, chorzy i samotni. Z projektu
skorzystali także najmłodsi czytelnicy, ich mamy i babcie. Partnerami
Stowarzyszenia był Szpital Powiatowy w Chełmży, Dom Pomocy
Społecznej w Browinie, Samorząd Gminy Chełmża, a także Ruch S.A.
w Toruniu i pan Marek Zacharski z Chełmży.
Projekt swoim zasięgiem objął takie miejscowości jak:
Głuchowo, Parowa Falęcka, Bielczyny, Nawra, Grzywna, Browina i
Chełmża.
A co o projekcie myślą sami wolontariusze?
-„ Moim zdaniem człowiek pomagając innym ludziom otrzyma taką
samą lub lepszą nagrodę gdy będzie w potrzebie. Ja jestem
najszczęśliwszą osobą, gdy otrzymam od mojej osoby podopiecznej
najcenniejszy prezent jakim jest uśmiech” - wyznała Asia Ratajczak.
-„ Myślę, że ten projekt powinien być kontynuowany, ponieważ niesie on
uśmiech często samotnym, chorym i potrzebującym osobom razem z
naszymi książkami” - Emilia z Gimnazjum w Głuchowie.
Katarzyna Orłowska
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Sprawy obywatelskie

Sport Gminny i Szkolny

W sprawie autostrady

Bieg po zdrowie

W UG w Chełmży odbyło się spotkanie dotyczące zagadnień
związanych z budową Autostrady A-1. W spotkaniu uczestniczyli Wójt
Gminy Chełmża Jacek Czarnecki, pracownicy referatów
inwestycyjnego i rolnictwa UG Chełmża, przedstawiciel Gminnej Spółki
Wodnej.

Działalność sportowa stwarza nam okazję do wielu wspaniałych
przeżyć i emocji, do kontaktu z przyrodą, a tym samym przyczynia się do
relaksu i odprężenia psychicznego. Imprezę sportową, która te walory
eksponuje są między innymi biegi przełajowe. Zawody w tej konkurencji
odbyły się 8 maja w Głuchowie. Do rywalizacji o miano najlepszego biegacza
w gminie Chełmża stanęło 9 zawodników, w tym jedna kobieta. Trasa
przełaju biegła po ścieżkach parku głuchowskiego i liczyła ok. 1700 m.
Bieg rozpoczął się o godz. 10.00, a już kilka minut później poznaliśmy
zwycięzcę. Został nim Adrian Lewandowski z Dźwierzna z czasem 5.53.92
min., tuż za nim uplasowała się Lucyna Ligaj z Januszewa ( 6.07.32 min.),
trzeci był reprezentant Głuchowa Janusz Ewert ( 6.17.51 min.).

Na spotkanie przybyli również Burmistrz Miasta Chełmża Jerzy
Czerwiński i Komendant Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chełmży Jerzy
Frączek. Podczas spotkania dyskutowano na temat zagadnień związanych z
infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną i melioracyjną, infrastrukturą
energetyczną, telefoniczną i gazową. Rozważaniom poddano także układ
istniejących dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich usytuowanych w
pobliżu planowanej autostrady.
Bardzo istotne jest zabezpieczenie przed wykonawcą i inwestorem
interesów rolników indywidualnych i Gminnych Spółek Wodnych w zakresie
melioracji wodnych w projekcie budowy Autostrady A-1 m.in. odcinka
przebiegającego przez teren gminy Chełmża. Jak się okazuje jest to
najsłabszy punkt, spowodowany brakiem dokumentacji melioracyjnych z
okresu przedwojennego, a także powojennego. Kolejnym skutkiem tego jest
brak rozeznania uzbrojenia w terenie, a także stanu być może istniejących
tam urządzeń.
K.Orłowska

XIX Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP
W dniach 9-10 maja br. w Poznaniu odbyło się XIX
Zgromadzenie Ogólne ZGW RP. Podczas Zgromadzenia jednogłośnie
udzielono Zarządowi absolutorium, przyjęto także budżet Związku na rok
2005. Samorządowcy przyjęli także deklarację o respektowaniu zapisów
"Europejskiego kodeksu postępowania dotyczącego politycznej
uczciwości wybieranych przedstawicieli lokalnych i regionalnych". Gminę
Chełmża na Zgromadzeniu reprezentowali Wójt Jacek Czarnecki, który
jest członkiem Komisji Rewizyjnej Związku i Przewodniczący RG
Chełmża Henryk Śmiałek.
Duże zainteresowanie zgromadzonych wzbudziło
przedstawienie założeń utworzenia Polskiej Agencji Finansowania Gmin.
Samorządowcy podjęli decyzję, że ewentualne powstanie Agencji będzie
miało miejsce dopiero za kilka miesięcy. Przez ten czas będą natomiast
trwały prace nad założeniem Międzygminnego Związku, który miałby być
udziałowcem Agencji. Wstępną deklarację o zainteresowaniu udziałem w
takim przedsięwzięciu wyraziło ponad 50 gmin z całego kraju.
W drugim dniu Zgromadzenia odbyła się zapowiadana debata
poświęcona 15 rocznicy odrodzenia się samorzadów w naszym kraju. W
debacie wzięli udział twórcy reformy samorządowej: Michał Kulesza,
Jerzy Regulski, Jerzy Stępień oraz goście m.in. Przewodniczący
Sejmowej Komisji Samorządu Poseł Waldy Dzikowski. Po debacie
uczestnicy Zgromadzenia przyjęli jednogłośnie oficjalne stanowiska XIX
ZO ZGW RP:
- w sprawie finansowania oświaty,
- w sprawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty- Pomoc materialna dla uczniów,
- w sprawie proponowanych zmian do ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym,
- w sprawie wstępnego projektu Narodowego Planu Rozwoju na
lata 2007-2013.
Z serwisu ZGW RP podała K.Orłowska

Najlepsza trójka otrzymała nagrody rzeczowe. Pozostała
kolejność przedstawiała się następująco:
Dariusz Rentflejsz ( Sławkowo, 6.43.18 min.), Łukasz Kowalski ( Kuczwały,
6.44.93 min.), Patryk Rentflejsz ( Sławkowo, 7.02.77 min.), Łukasz
Szumacher ( Kuczwały, 7.29.96 min.), Mateusz Pawłowski ( Nawra, 7.31.76
min.),Patryk Lis (Nawra, 9.00.01 min.).
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, ale przede wszystkim
wygrali zdrowie! Poszczególni zawodnicy zdobyli także punkty dla swoich
sołectw do ogólnej klasyfikacji. Czołówka tego rankingu wygląda
następująco:
1. Głuchowo 15 pkt.
2. Dźwierzno 12 pkt.
3. Kuczwały 11 pkt.
4. Pluskowęsy 6 pkt.
Zelgno 6 pkt.
Ogółem w sportowej klasyfikacji sołectw ujętych jest 15 miejscowości z
całej gminy Chełmża.
W dobie telewizji, komputerów, licznych problemów Polska stała
się jednym z najmniej usportowionych krajów. Gmina Chełmża swoimi
walorami sportowo-turystycznymi stwarza nam okazję do uprawiania sportu.
Poruszajmy się dla samych siebie!
Gminny Organizator Sportu
Marcin Sadowski

Gminna Liga Piłki Nożnej
Wyniki II kolejki spotkań
Kończewice II : Pluskowęsy
1:2
Skąpe : Kończewice
0:1
( zwycięzka bramke zdobył Adwent Dariusz)
Głuchowo : Mirakowo
3:0
( trzy bramki dla Gluchowa zdobył
Parzyszek Radosław)
Dźwierzno : Nawra
1:4
Zajączkowo : Browina
4:5
( bramki dla zwyciężców zdobyli Dawiec
Łukasz 4, Dawiec Mateusz 1)

Tabela po II kolejce:
1. Nawra
2 6
2. Głuchowo
2 6
3. Kończewice
2 6
4. Pluskowęsy
2 4
5. Mirakowo
2 3
6. Browina
2 3
7. Dźwierzno
2 1
8. Zajaczkowo
2 0
9. Skąpe
2 0
10. Kończewice II 2 0

10:3
9:2
6:4
3:2
1:3
7:10
2:5
8:10
0:2
3:8

Składam serdeczne podziękowanie sąsiadom, znajomym i
delegacjom z pracy, nauczycielom i młodzieży z Gimnazjum
w Głuchowie i ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmży za
udział w pogrzebie mojego syna Michała.
Małgorzata Król
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Edukacja i kultura
W poszukiwaniu pamiątki z Gminy Chełmża

Wspólne muzykowanie

Wójt Gminy Chełmża i Gimnazjum w Pluskowęsach w kwietniu byli
organizatorami spotkania, podczas którego ogłoszone zostały wyniki
konkursów „Gmina Chełmża zaprasza - Pamiątka turystyczna” i „Oferta
turystyczna dla Gminy Chełmża”.
Udział w spotkaniu wzięli laureaci obydwu konkursów: młodzież ze
szkół podstawowych i gimnazjów miasta i gminy Chełmża, studenci UMK w
Toruniu z Instytutu Geografii. Na spotkanie przybyli także rodzice i
opiekunowie uczestników konkursu, dyrektorzy szkół uczestniczących w
konkursie. Z zaproszenia skorzystali także radni , sołtysi z gminy Chełmża,
pracownicy UG. Goszczono
przedstawicieli reprezentujących branżę
turystyczną i reklamowo-pamiątkarską.
Cele pierwszego konkursu sprowadzały się przede wszystkim do
popularyzacji architektury, zabytków i piękna krajobrazu Gminy Chełmża w
formie pamiątki turystycznej i promocji terenów atrakcyjnych turystycznie. Z
kolei studenci w ramach drugiego konkursu pracowali nad ofertą turystyczną
dla Gminy Chełmża z wykorzystaniem istniejących walorów kulturowoturystyczno -krajoznawczych.
Po ocenie komisji konkursowej prezentujemy listę laureatów:

Do gry na akordeonie “ciągnie” ich zupełnie tak samo jak wędkarza
na ryby. To nie przypadek sprawił , że pokochali muzykę. Swoje pasje
muzyczne realizowali już w dzieciństwie. Oprócz grywania w gronie
rodzinnym nie odmawiają także udziału w spotkaniach i imprezach gminnych,
za co organizator tych spotkań pragnie im serdecznie podziękować.

Konkurs „Gmina Chełmża zaprasza - Pamiątka turystyczna”
Grand Prix Łukasz Marchlik
Gimnazjum w Głuchowie (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w
Głuchowie)
Kategoria : Szkoła Podstawowa
I m. Szymon Kurdyn, Mateusz Kajl, Dominika Rzepkowska, Joanna
Branicki, Agnieszka Włodarska - uczniowie Szkoły Podstawowej w Zelgnie
II m. Zofia Bulińska - SP nr 5 w Chełmży
III m. Agata Ziółkowska - SP Kończewice
Kategoria : Gimnazja
I m. Mateusz Kozłowski - Bielczyny
Patrycja Szulc,Ewa Nowak, Dorota Piotrkowska - uczniowie Gimnazjum
w Głuchowie
II m. Dominika Górtowska, Dominika Kaźmirek - Gimnazjum nr 1 w
Chełmży
III m. Paulina Sztandarska - Gimnazjum w Pluskowęsach
Wyróżnienia
Łukasz Zegarski - Gimnazjum w Pluskowęsach
Paulina Kwiatkowska - Gimnazjum nr 1 w Chełmży
Karolina Krzywdzińska - Gimnazjum nr 1 w Chełmży
Marta Becker - Gimnazjum nr 1w Chełmży
Kamila Witkowska - Gimnazjum nr 1 w Chełmży
Kategoria : dorośli
Maria Lewandowska, Iwona Szymańska, Justyna Błaszczyk

Po raz pierwszy w duecie zagrali podczas wyjazdu członków
Stowarzyszenia Homo homini do Biskupina i dla gości ubiegłorocznego
seminarium turystycznego w Grodnie, podkreślając swoim występem
wyjątkowy urok naszej gminy.
Panowie Zbigniew Machalewski i Henryk Omiotek są mieszkańcami
Grzywny.
Pan Henryk Omiotek naukę gry rozpoczynał na skrzypcach będąc
uczniem szkoły podstawowej w Kuczwałach. Jak dzisiaj wspomina, grał dla
swojego ojca „- Obiecałem ojcu, ze nauczę się grać na skrzypcach i tak też się
stało” - mówi pan Henryk. W rodzinie także byli muzycy. Brat ojca grał na
skrzypcach i to przez siebie wykonanych i podobnie wuj ze strony matki lubił
grywać na tym instrumencie. Kiedy pan Henryk opanował grę na skrzypcach
od ojca otrzymał w prezencie akordeon, na którym gra do dzisiaj. Kiedyś
bardzo często występował na potańcówkach wiejskich, ale jak to w życiu
bywa, obowiązki rodzinne i praca w gospodarstwie ograniczyły mu to
publiczne muzykowanie. Natomiast akordeon zawsze mu towarzyszy na
uroczystościach rodzinnych i jeżeli jest ku temu okazja także na gminnych.
Podobnie pan Zbigniew Machalewski korzeni muzycznych nie
musi daleko szukać. Jak mówi „-Sentyment do folkloru wiejskiego przekazała
mi mama, która sama grywała na mandolinie”. Bliski wujek był muzykiem w
Filharmonii Łódzkiej.
„-Kiedy miałem 8 lat usłyszałem grającego wujka na rodzinnej uroczystości.
Wówczas już wiedziałem, że muszę nauczyć się grać i to właśnie na
akordeonie” - wspomina pan Zbigniew. Grę na akordeonie rozpoczynał u
organisty w grzywnieńskim kościele. On również spełnił marzenie swojego
ojca, który pragnął, aby któreś z jego dzieci grało na instrumencie. Swojego
HOHNERA otrzymał od ojca w prezencie. Wiele cennych wskazówek w
nauce gry udzielił mu także kolega grający w zespole orkiestry dętej. Pan
Machalewski ma nadzieję, ze tradycja muzykowania rodzinnego pozostanie
w jego rodzinie na długo.
Katarzyna Orłowska

Arteterapia oznacza terapię przez sztukę

W konkursie na „Ofertę turystyczną dla Gminy Chełmża” wyróżnienie
Wójta Gminy Chełmża otrzymała praca zespołowa studentów UMK w Toruniu
autorstwa:
Justyna Wilk, Jadwiga Maślanka, Madgalena Furman, Bartosz
Jędrzejewski pod kierunkiem pań dr Beaty Hołowieckiej i dr Beaty GrzelakKostulskiej.
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe w obydwu
konkursach zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
K.Orłowska

Ekspresja plastyczna umożliwia dzieciom uświadomienie sobie
własnego potencjału możliwości. Dzięki temu odbudowuje się w nich wiara w
siebie, podnosi się samoocena, obniża lęk przed sytuacjami trudnymi, tworzy się
pozytywne nastawienie do trudności i niepowodzeń. D l a o s i ą g n i ę c i a
powyższych celów prowadzone są w Szkole Podstawowej w Kończewicach
warsztaty artyterapii dla tutejszych uczniów.
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w sobotę od 9.00-12.00. W
czasie tych spotkań dzieci brały udział w wyjazdowych konkursach plastycznych,
malowały witraże, wspólnie z rodzicami wykonywały ozdoby bożonarodzeniowe .
Rodzice biorący udział w zajęciach bardzo pomogli w wykonaniu pięknych
stroików na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Zawsze obecna i pomocna była pani
Młodzianowska, która nigdy nie odmówiła swoich pomysłów i pomocy.
Dzięki tym okazjonalnym wytworom, w czasie kiermaszy
organizowanych w szkole, zdobywane są pieniądze na zakup materiałów
potrzebnych na realizację kolejnych zajęć.
Tematy spotkań z uczniami wiążą się zwykle z aktualną porą roku i
przypadającymi świętami. Majowe spotkanie poświecone było wykonaniu
upominku dla mamy. Ostatnie w tym roku- czerwcowe odbędzie się pt. „Mój tato
kochany jest”.
Zajęcia prowadzą panie Małgorzata Lipowska
i Mirosława Pawlikowska.
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Odpust Błogosławionej Juty w Bielczynach
Pomimo deszczowej
pogody Odpust zgromadził
pielgrzymów nie tylko z najbliższej okolicy, ale i z dalekich stron. W
wigilię Odpustu do kaplicy w Bielczynach przybyli niemieccy pielgrzymi
z rodzinnego miasta bł. Juty, z Sangerhausen. Pod krzyżem posadzili
symboliczne krzewy róż o nazwie Jutta.
W dniu Odpustu do Bielczyn przyjechało wielu kapłanów z okolicznych
parafii .Zgromadzonych wiernych przywitał ksiądz infułat Z. Urban.
Mszę św. odpustową uświetnił chór Cecylia z Chełmży.
Tydzień po - do Sanktuarium przyjechało 300 osób z Caritasu
Grudziądz, którego patronką jest Błogosławiona Juta.

Rok 2005 rokiem Hansa Chrystiana Andersena
Hans Christian Andersen urodził się 1805 r. Był synem biednego
szewca i prawie niepiśmiennej praczki. Gdy miał 11 lat zmarł mu ojciec.
Andersen porzucił szkołę i podjął pracę w fabryce, żeby zarobić na
życie. Gdy skończył 14 lat, piechotą poszedł do Kopenhagi, by spróbować
szczęścia w wielkim mieście. Tam zyskał opiekuna w osobie pana Colina,
dyrektora Teatru Królewskiego, któremu wręczył swój pierwszy dramat „Słońce
elfów”.
Colin zajął się utalentowanym młodzieńcem i przede wszystkim posłał go do
szkoły, do gimnazjum w Slagelse. Siedemnastolatek znalazł się wśród
dwunastolatków- różnica wieku była tak duża, że naraziło to Andersena na kpiny i
szyderstwa ze strony uczniów, a co gorsza, również dyrektora szkoły. Pan Colin,
dowiedział się o cierpieniach Andersena, kazał mu przerwać naukę w gimnazjum
i wracać do Kopenhagi. Tu Andersen dalej się uczył, przygotowywał do matury, a
niewielkie stypendium pozwoliło mu to na opłacenie prywatnego nauczyciela.
Wkrótce pomyślnie zdał wszystkie egzaminy i zapisał się na uniwersytet.
Wytrwale studiował i pisał wiersze oraz dramaty. Jedna z jego komedii „Miłość
na wieży św. Mikołaja” została wystawiona przez Teatr Królewski 15 kwietnia
1829 i cieszyła się powodzeniem.
Dzięki pomocy pana Colina pisarz wyjechał w podróż do Niemiec. Cały czas
pisał, a jego utwory były bardzo przychylnie oceniane. Dopiero po powrocie z
podróży po Europie w 1834 r. Andersen wydał swój pierwszy tomik „Baśnie
opowiadane dzieciom”. W 1835 ukazał się drugi tomik, w 1837 trzeci Andersen
zyskał sławę, uznanie i pieniądze, stał się ukochanym pisarzem
dzieci, nie tylko duńskich. Baśnie przetłumaczono na prawie wszystkie języki
europejskie, a później również na chiński, arabski, bengalski.
Cechą wspólną andersenowskich baśni jest głęboki humanitaryzm i
wrażliwość na krzywdę, a nawet rzewne współczucie dla przedmiotów
martwych, które ożywia fantazja nadając im cechy człowiecze. Andersen wnika
głęboko w duszę człowieka, dostrzega wszystkie jej zalety i wady.
Zmarł 4 sierpnia 1875r.

Dzień Książki

Uczestnicy nabożeństw mieli okazję obejrzeć prezentowaną
w kaplicy wystawę ukazującą rezultaty projektów „Apetyt na tradycję” i
„Zachować od zapomnienia” realizowanych przez Stowarzyszenie
Homo homini. Przy wyjściu z kaplicy odpustowi goście byli częstowani
słodkościami upieczonymi według przepisów zebranych przy realizacji
wymienionych projektów. Za zaangażowanie w realizację warsztatów
kulinarnych należą się podziękowania Paniom z Koła Gospodyń
Wiejskich w Bielczynach, a szczególnie Pani Danucie Powaszyńskiej.
Ewa Czarnecka

Co słychać w Małej Szkole w Brąchnówku
Dzieci żegnały Wielkiego Nauczyciela
Gdy świat obiegła wiadomość o śmierci papieża Jana Pawła II
uczciliśmy pamięć naszego Ojca Świętego. Na budynku szkolnym
zawisły flagi przepasane kirem, a w klasach ustawiono portrety
Papieża. Na lekcjach rozmawiano o Wielkim Nauczycielu., Jego
posłannictwie, dobroci i miłości do boga i ludzi.
Konkurs ortograficzny
Dnia 6 kwietnia br. uczniowie klasy drugiej i trzeciej naszej
szkoły wzięli udział w konkursie ortograficznym pt.”Wiosna wokół nas”.
Uczestnicy musieli się wykazać znajomością materiału programowego
ortografii dla kl.I-III, ale w stopniu rozszeżonym. W wyniku eliminacji
szkolnych wyłoniono finalistów. Pierwsze miejsce zajęła Agata
Krawczyńska z kl. III, drugie Kamil Bartkowiak z kl. II, trzecie
Patryk Kolczyński z kl. II. Laureaci konkursu zostali nagrodzeni
książkami i dyplomami. Serdecznie gratulujemy!
Sprzątanie Świata
Wszystkie dzieci brały udział w sprzątaniu parku w
Brąchnówku w związku z Dniem Ziemi. Efektem ich pracy było
uzbieranie 24 worków śmieci.
Barbarka
W dniu 19 kwietnia br. wybraliśmy się z uczniami do szkoły
Leśnej na Barbarce k/Torunia. Zajęcia dotyczyły historii i przyrody tej
osady leśnej, a jednocześnie miejsca pamięci narodowej. Lekcje w
terenie były urozmaicone i bardzo ciekawe. Podsumowaniem lekcji
było wypełnienie przez uczniów karty pracy. Na koniec wszyscy zebrali
się przy ognisku piekąc kiełbaski i popijając gorąca herbatę. Starczyło
jeszcze czasu na zabawy na placu zabaw.
B. Stawska

Z okazji Dnia Książki i Praw Autorskich rozdawano czytelnikom róże.
Róża jest synonimem zaufania, miłości, niezgłębionej tajemnicy. Ale w Katalonii
(Hiszpania) nabrała innego znaczenia. Na stale związała się z książką. Każdego
roku, 23 kwietnia, w dniu św. Jerzego, w rocznicę przypominającą narodziny lub
odejście wielkich twórców, takich jak Miguel de Cervantes, William Szekspir,
Vladimir Nabokov czy Maurice Druon ,Hiszpanie obdarowują najbliższych
książką i różą.
W Polsce dzień ten stał się, jak ogłosiło UNESCO, Dniem Książki i Praw
Autorskich !
W dzień Święta Książki „Zerówka” z p. Mariolą Dawiec odwiedziła bibliotekę.
Zastanawiano się “Czy wiedza jest największym skarbem człowieka”?
Dzieci poznały m.in. słowniki, encyklopedie, czasopisma, itp.
Na koniec spotkania uczestnicy otrzymali foldery dotyczące naszej gminy.
J.Tatarewicz

TYDZIEŃ BIBLIOTEK W ZELGNIE
Już po raz drugi w dniach 8-15 maja obchodzony był Tydzień
Bibliotek. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów było "Biblioteka
otwarta dla Ciebie".
Na spotkaniach z czytelnikami omawiano rolę biblioteki w
środowisku, pracę bibliotekarza w tworzeniu społeczeństwa informatycznego,
prowadzono dyskusję na temat książka-komputer i.t.p.
Każde spotkanie kończyło się wysłuchaniem baśni. W tym roku
baśnie wybrano z bogatej twórczości H.CH. Andersena.
Dlaczego właśnie jego?
Otóż w tym roku przypada 200 rocznica urodzin tego wybitnego
baśniopisarza i prozaika duńskiego, dlatego podjęto decyzję o ogłoszeniu roku
2005 "Rokiem H.CH.Andersena.
Dodam, że patronat nad tegorocznym Tygodniem Bibliotek objął
Minister Kultury-Pan Waldemar Dąbrowski.

„STROFY O ZIEMI NASZEJ”
12 maja odbyła się kolejna edycja Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego, tym razem związany był z twórczością poetów naszego
regionu.
Trzeba przyznać, że poziom przygotowania młodzieży był bardzo wyrównany,
dlatego Jury w składzie: Pani E. Nowacka oraz Panie E. Katlewska i
M. Lechniak, miało nie lada problem.
Po wnikliwej analizie każdej interpretacji wyłoniono I miejsce, zajęła
je Joanna Paziowska z Łysomic, II miejsce zajęła Justyna Grzeszkiewicz z
Rzęczkowa a III Magdalena Jastrzembska z Gronowa.
Jury przyznało jeszcze 2 wyróżnienia, a wszyscy uczestnicy otrzymali
dyplomy i upominki.
Gminę Chełmża reprezentowały: M. Borowicz ( Gimnazjum
Pluskowęsy) i A. Ostrowska ( Gimnazjum Głuchowo).
Konkurs przygotowany był przez Pow. i Miejską Bibliotekę
Publiczną w Chełmży. Koordynatorami na terenie gmin byli kierownicy
Gminnych Bibliotek.
E. Katlewska
Kierownik Biblioteki Samorządowej
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Edukacja i kultura
JUBILEUSZE To już 60 lat!
Przed 60-laty związek małżeński zawarli państwo Marianna i
Wacław Krzemień ze Sławkowa. Dzisiaj Kurenda gratuluje im doniosłego
jubileuszu.
Pan Wacław ( 1915) i pani Marianna (1924) oboje urodzili się w
byłym powiecie sieradzkim woj. łódzkie. Pan Wacław wraz z rodzicami do
odzyskania niepodległości Polski przebywał w Niemczech. Marianna w wieku
niespełna 18 lat w 1924 roku uciekając przed zaciągnięciem na przymusowe
roboty przez Niemców opuściła swój rodzinny dom i z kilkoma
współtowarzyszami przyjechała do Sławkowa do pracy u tutejszego
obszarnika Niemca. Wacław w tym czasie miał już wyuczony zawód zduna i
pracował w Tczewie, potem w Bydgoszczy. W Sławkowie mieszkali jego
rodzice, ojciec pracował w tutejszym majątku niemieckim. Tutaj właśnie się
poznali i 23 kwietnia 1945 roku wzięli ślub w kościele w Grzywnie. Nazajutrz
Wacław musiał stawić się do jednostki wojskowej w Toruniu i tu kontynuował
służbę wojskowa do grudnia tego samego roku.
Po kapitulacji Niemiec majątek ziemski uległ reformie rolnej i jako małżeństwo
państwo Krzemień zgłosili się po parcelę, działkę rolną o powierzchni 6.67 ha.
W roku 1958 dokupili kolejne 12 ha.
Państwo Krzemień oboje lubili być aktywni społecznie. Pani
Marianna pomimo natłoku obowiązków domowych i wychowania dzieci
znajdowała także czas na pracę w Kole Gospodyń Wiejskich. Przez ponad 20
lat organizowała pielgrzymki dla mieszkańców całej okolicy do sanktuariów i
wycieczki krajoznawcze. Podobnie pan Wacław zawsze służył mieszkańcom
radą, pomagał pisywać wnioski i podania do różnych instytucji. Jubilat był
radnym kilka kadencji w gminie Chełmża. Posiada wiele odznaczeń, w tym
Krzyż Kawalerski.

Wznowienie publikacji

Parafia Dźwierzno wzbogaciła się o nową, bo poszerzoną
publikację „Z dziejów kościoła w Dźwierznie”. W drugim wydaniu
zamieszczone są m.in. fotografie kościoła po jego gruntownej renowacji. Jak
napisał autor „...jest ona swego rodzaju ukoronowaniem zakończonego już
procesu odnowy kościoła”. Polecam nową książkę tym mieszkańcom gminy,
którzy interesują się kulturą sakralną, a także tym którzy znajdą w niej cząstką
rodzinnej historii oraz tym, którzy chcieliby zrobić miły prezent osobom, które
już tu nie mieszkają....ale powracają myślami do kościoła i parafii w
Dźwierznie.
Autorem publikacji jest Piotr Birecki, a wyszła staraniem księdza Zbigniewa
Koślickiego. Nowe wydanie wsparł ksiądz proboszcz Leszek Łobodziński.
E. Czarnecka

VI konkurs ortograficzny „Nie taki diabeł straszny”
26 kwietnia jak co roku w Szkole Podstawowej w Grzywnie znalazły się
najtęższe głowy rywalizujące w trudnej dziedzinie ortografii. Tekst z lukami i
dyktando jak zwykle układane przez Hannę Dorendę, tym razem opowiadały o
łakomczuchu Grzegorzu, który gustowała w rzadkich daniach z różnych
kontynentów. Samodzielnie „wypłukał muł z łusek suma i ochoczo przystąpił
do przyrządzania mikstury, której głównym składnikiem był miód, żółty szafran,
cytrusy, malutkie cebulki i rzeżucha(...). Usmażył wszystko na wrzącym
tłuszczu (...) i uzupełnił danie surówką z czarnej rzepy oraz jarzynką z
buraków zmieszanych z żurawiną. Po opróżnieniu talerza zapadł w zasłużoną
drzemkę.”
Z „kulinarnym” tekstem najlepiej poradzili sobie uczniowie z Zelgna i
Konczewic zajmując:
I miejsce - Norbert Szrama
II miejsce Natalia Baczewska
III miejsce Natalia Gładkowska
Organizatorka konursu Hanna Dorenda serdecznie dziękuje paniom
M Ernest i Z.Wilczewskiej za przygotowanie uczniów.
Hanna Dorenda

XI EDYCJA KORRIDY
Na zmaganiach ortograficznych nazwanych przez organizatorów
„Korridą ortograficzną” spotkali się uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjalnych w Warszewicach.
Była to już XI edycja tego konkursu. Najmłodsi uczestnicy, to uczniowie klas
trzecich i czwartych. W tej grupie drugie miejsce zdobył Jędrzej Ziółkowski,
uczeń pani Zenony Wilczewskiej ze SP w Kończewicach. W kategorii klas
piątych i szóstych oraz gimnazjów lepsi byli koledzy z gminy Łubianka.
E.Cz.

Światowy Dzień Ziemi
Jubilaci dochowali się 10 dzieci, 21 wnuków i 4 prawnuków.
Niebawem Jubilat skończy 90 lat. Jak na swój sędziwy wiek jest osobą bardzo
sprawną i aktywną. Jego pasje to pasieka i uprawa pod folią.
Natomiast Jubilatka od kilku miesięcy wymaga pomocy drugiej osoby, ale jak
sama twierdzi wychowała tyle dzieci, ze o pomoc może być spokojna.
Katarzyna Orłowska

W Gimnazjum w Pluskowęsach odbyło się rozstrzygnięcie
VII Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego w ramach Światowego
Dnia Ziemi. Tegoroczny temat konkursu to „ Ziemia mój dom”. W wystawie
wzięło udział 37 prac plastycznych. Na zaproszenie do wzięcia udziału
odpowiedzieli uczniowie ze szkoły podstawowej w Kończewicach,
Sławkowie i Gimnazjum w Głuchowie.
Komisja wyłoniła i nagrodziła najciekawsze prace :

ELIMINACJE DO POWIATOWEGO FESTIWALU

W kategorii klas I-III SP

Dnia 18 maja 2005 roku w Kończewicach odbyły się Gminne
Eliminacje do VI Powiatowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i
Młodzieżowej. Przegląd zakończył się warsztatami wokalno
instrumentalnymi. Jury nagrodziło następujące dzieci:
w kategorii od 7 do 9 lat
I miejsce: Natalia Majewska z SP w Kończewicach
II miejsce otrzymała: Monika Trzpil z SP w Sławkowie
w kategorii od 10 do 12 lat
I miejsce: Joanna Domańska z SP w Sławkowie
II miejsce otrzymała: Anna Wiśniewska z SP w Kończewicach
W kategorii od 13 do 16 lat
I miejsce: Barbara Czarnecka z Gimnazjum w Głuchowie
Nagrody otrzymały również uczennice akompaniujące solistkom:
Edyta Ostrowska z SP w Kończewicach oraz Marta Grabarek z
Gimnazjum w Głuchowie.
Zdobywczyniom pierwszych miejsc życzymy powodzenia w
VI Powiatowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w
Chełmży.

I miejsce Martyna Szymańska SP Sławkowo
II miejsce Edyta Król SP Sławkowo
III miejsce Patrycja Starzyńska SP Kończewice

Organizator eliminacji- Katarzyna Ziółkowska

W kategorii klas IV-VI SP
I miejsce Magdalena Trzpil SP Sławkowo
II miejsce Joanna Domańska SP Sławkowo
III miejsce Łukasz Nowak SP Sławkowo
W kategorii klas gimnazjalnych
I miejsce Karol Szczepankowski Gimnazjum Pluskowęsy
Ii miejsce Agnieszka Olech Gimnazjum Pluskowęsy
III miejsce Marta Grabarek Gimnazjum Głuchowo
Serdeczne podziękowania składam opiekunom, którzy zaangażowali się w
przygotowanie uczniów do konkursu : p. Izabelii Bober z SP w
Kończewicach, Iwonie Szymańskiej i Danucie Syrkowskiej z SP w
Sławkowie, Małgorzacie Rajewskiej z Gimnazjum w Gluchowie oraz
Agnieszce Hondo za pomoc w realizacji konkursu.
Hanna Antkowiak
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Serwis Informacyjny
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Lp.

Oznaczenie nieruchomości, opis
Nieruchomości

Nr KW Powierzchnia
nieruchomości
w ha

Rodzaj
użytku
klasa

Cena określona
przez rzeczoznawcę
majątkowego
wynosi w zł

Koszty podziału
ogłoszeń które
ponosi
nabywca w zł

1.

Kuczwały
cz. działki nr 187/1
nie zabudowana

26483

14 000, 00
+ 22% VAT

981, 00

2.

Kuczwały
cz. działki nr 187/2
nie zabudowana

26483

0,1733

17 000, 00
+ 22% VAT

981, 00

3.

Kuczwały
cz. działki nr 187/4
nie zabudowana
Kuczwały
cz. działki nr 187/5
nie zabudowana

26483

0,1346

R II
0,0218
R III a
0,1150
R II
0,0007
R III a
0,1726
R III a
0,1346

13 800, 00
+ 22% VAT

981, 00

26483

0,1618

R III a
0,1618

16 100, 00
+ 22% VAT

981, 00

4.

0,1368

Nieruchomości przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z możliwością uprawiania rzemiosła nieuciążliwego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nieruchomości gruntowe , położone na terenie wsi Zalesie .
Wg dokumentacji ewidencji gruntów oznaczone następująco:
arkusz mapy nr 1 ,
- 24 / 128 o powierzchni 0,1118 ha , użytek Lz PsIV,
- 24 / 129 o powierzchni 0,1179 ha , użytek Lz PsIV,
- 24 / 130 o powierzchni 0,1173 ha , użytek Lz PsIV,
- 24 / 131 o powierzchni 0,1181 ha , użytek Lz PsIV,
- 24 / 132 o powierzchni 0,1705 ha , użytek Lz PsIV,
- 24 / 133 o powierzchni 0,1497 ha , użytek Lz PsIV,
- 24 / 134 o powierzchni 0,1510 ha , użytek Lz PsIV,
- 24 / 135 o powierzchni 0,1361 ha , użytek Lz PsIV.
Cena w / wymienionych nieruchomości według wartości
określonej przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi :
- 24 / 128 o powierzchni 0,1118 ha - 15 400 zł + 22% VAT
- 24 / 129 o powierzchni 0,1179 ha - 17 000 zł + 22% VAT
- 24 / 130 o powierzchni 0,1173 ha - 19 200 zł + 22% VAT
- 24 / 131 o powierzchni 0,1181 ha - 20 400 zł + 22% VAT
- 24 / 132 o powierzchni 0,1705 ha - 23 100 zł + 22% VAT
- 24 / 133 o powierzchni 0,1497 ha - 20 800 zł + 22% VAT
- 24 / 134 o powierzchni 0,1510 ha - 25 100 zł + 22% VAT
- 24 / 135 o powierzchni 0,1361 ha - 23 000 zł + 22% VAT

Nieruchomości gruntowe , położone na terenie wsi Strużal.
Wg dokumentacji ewidencji gruntów oznaczone następująco:
51/4 o powierzchni 0,1005 ha, w tym grunty orne klasy IIIa o
pow. 0, 0299 ha , klasy IIIb o pow.0,0706 ha
51/5 o powierzchni 0,1005 ha, w tym grunty orne klasy IIIb o
pow. 0,1005 ha
51/6 o powierzchni 0,1005 ha, w tym grunty orne klasy IIIb o
pow. 0,0693 ha, klasy VIa o pow. 0,0312 ha
51/7 o powierzchni 0, 1005 ha, w tym grunty orne klasy VIa o
pow. 0, 1005 ha
51/8 o powierzchni 0, 1005 ha, w tym grunty orne klasy VIa o
pow. 0, 1005 ha.
Cena w/wymienionych nieruchomości według wartości określonej
przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi :
51 / 4 o powierzchni 0, 1005 ha - 11 000, 00 zł + 22 % VAT
51 / 5 o powierzchni 0, 1005 ha - 11 000, 00 zł + 22 % VAT
51 / 6 o powierzchni 0, 1005 ha - 10 200, 00 zł + 22 % VAT
51 / 7 o powierzchni 0, 1005 ha - 10 200, 00 zł + 22 % VAT
51 / 8 o powierzchni 0, 1005 ha - 9 500, 00 zł + 22 % VAT

Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych nieruchomości można
uzyskać w Urzędzie Gminy w Chełmży ul. Wodna 2, tel.(0-56) 675 60 76 lub 77,
wew 40.

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do oddania w najem
Lokal użytkowy o pow. użytkowej 69,05m2 znajdujący się
w budynku nr 19 we wsi Skąpe wraz z prawem do
korzystania z gruntu o powierzchni 100 m2 stanowiącego
część działki 172 / 1 o powierzchni 0,2406 ha .

“Dni Pola Firmy Bayer”
Kiedy ? - Ostatni tydzień czerwca
Gdzie ? - Spółka Hodowli Roślin

Strzelce Oddział w
Kończewicach

Cena wywoławcza wynosi 10 zł / 1 m2 + 22% VAT
miesięcznie .
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