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Gmina Chełmża z okazji 15-lecia powstania samorządu
terytorialnego była organizatorem uroczystej sesji RG, w której
udział oprócz samorządowców z gminy wzięli także
samorządowcy naszego regionu. Uroczysta sesja RG odbyła się w
Gimnazjum w Pluskowęsach.
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Wykład nt.”Samorząd jako podwalina procesu demokratyzacji
Polski po 1989r” wygłosiła Dyrektor Pomorsko-
Kujawskiego Centrum Demokracji Lokalnej z Bydgoszczy.

- powiedziała podczas spotkania
Elżbieta Rusielewicz.

Trafność reformy samorządowej sprzed 15 lat potwierdził w
swoim wystąpieniu Wójt Gminy Chełmża twierdząc,
że samorząd to rzecz, która się udała i nie wyobraża sobie Polski bez
samorządu. Wójt podziękował także Burmistrzowi Kowalewa
Pomorskiego i Wójtowi Łubianki za wieloletnią współpracę i pomoc w
rozwiązywaniu trudnych problemów mających miejsce w samorządach.
Dzisiaj po 15 latach wiadomo, że samorządność to odpowiedzialność i
wysiłek, ale przede wszystkim satysfakcja. Samorządy i ich mieszkańcy
znają swoje potrzeby, potrafią ustalić hierarchię ważności i możliwości
realizacji.

mówiła Dyrektor Rusielewicz. W-ce
Starosta Powiatu Toruńskiego podkreślił, jak
reforma samorządowa wpłynęła na funkcjonowanie małych gmin.
Niestety powstałe powiaty mają co raz mniej zwolenników. Wójt Gminy
Łubianka zaapelował o wstępowanie do związków i
organizacji regionalnych, bo tylko duży i poważny partner liczy się na
rynku i może pozyskać środki unijne.
W trakcie spotkania padło wiele dat i związanych z nimi wspomnień.
Skarbnik Gminy Chełmża wspominała w jaki sposób
Gmina Chełmża oddzieliła się 15 lat temu od miasta Chełmża, ile na tym

skorzystali mieszkańcy.
Przedstawiła także grono swoich współpracowników z UG, z którymi
razem ostatnie 15 lat związała z pracą w samorządzie. W gronie
wspomnianych pracowników Urzędu są: Bożena Kazaniecka, Maria
Piątkowska, Elżbieta Stachowska, Danuta Kapel, Grażyna
Drążkowska, Teresa Wolin, Hanna Theis, Andrzej Wróblewski, Wiesław
Kazaniecki.

Burmistrz Kowalewa Pomorskiego zarzucił władzy
centralnej, że z roku na rok zmniejsza środki dla samorządów lokalnych,
a dokłada im zadań. Ubolewał także, że Dzień Samorządowca to jedno z
najskromniej obchodzonych świąt w Polsce. Nie mówią o nim ani media,
ani inni działacze. Burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącego RG
Chełmża Akt Nadania Herbu oraz okolicznościową monetę miasta
Kowalewa Pomorskiego. Oprócz wspomnień były i podziękowania.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował przybyłym
członkom Zarządu poprzednich kadencji za współpracę.
Przekrój wydarzeń, osoby związane z samorządem gminy w latach
1990-2005 Redakcja Gazety Gminy Chełmża Kurenda wspomniała na
p r z y g o t o w a n e j
wystawie. Kurenda od
września 1997 roku jest
ś w i a d k i e m
samorządności w gminie
Chełmża. Redakcja
u c z e s t n i c z ą c w
wydarzeniach gminnych
przekazuje z nich relacje
mieszkańcom gminy,
informuje o sprawach
bieżących z UG.
Z okol icznościowym
programem wokalno-
słownym wystąpił Chór
międzyszkolny uczniów
z SP Zelgno i Gimnazjum
w Pluskowęsach .

„- Najważniejszym osiągnięciem reformy rozpoczętej w 1990 roku było
nie to, że przekazano gminom część zadań i pieniędzy, ale to, że
obudzono inicjatywę, ambicje i patriotyzm lokalny, że ludzie zostali
pobudzeni do działania, otrzymali odpowiedzialność za cząstkę życia
publicznego i skorzystali z tej szansy”

„-Potrzeba bardzo wiele determinacji, by móc realizować zadania
postawione przez społeczność lokalną i państwo. Zawsze brakuje
środków finansowych, ale jest zaradność, gospodarność i chęć
sięgnięcia po kolejne sukcesy”

Tekst i zdj. K.Orłowska

15 lat Samorządu Terytorialnego
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SPOTKANIE MŁODZIEŻY POD HASŁEM
„POZNAJEMY SWOJĄ GMINĘ”

Dnia 24 maja w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w
Chełmży spotkali się przedstawiciele ( 3-osobowe zespoły) szkół
podstawowych z Zelgna, Sławkowa, Kończewic i Grzywny oraz
gimnazjum w Głuchowie i Pluskowęsach.
Każda z grup wylosowała konkretne zadanie do wykonania, np.
uczniowie chcieli uzyskać zgodę na podłączenie wodociągu do
zabudowań, inni zaś umorzyć podatek gruntowy.
Po upływie określonego czasu, uczniowie przedstawiali sposób
załatwienia poszczególnych spraw przed komisją w skład, której
wchodzili pracownicy Urzędu Gminy i Radni.

W drugiej części spotkania uczniowie rozwiązywali krzyżówki i
rebusy dotyczące samorządu terytorialnego.
Na zakończenie wszyscy otrzymali podziękowania za udział oraz
upominki w postaci książek i materiały promujące gminę.
Była to sympatyczna zabawa, dzięki której uczniowie zdobywali
praktyczne umiejętności przydatne w dorosłym życiu.

Zdj. K.Orłowska
D. Woźniak I. Kępińska - Bober

Informacje z pracy Urzędu Gminy

Komu Stypendium Gminne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że
rozpoczęto już akcję przyjmowania wniosków na stypendia
gminne.
O stypendia ubiegać mogą się uczniowie, którzy:

- pobierają naukę w gimnazjum akademickim lub średnich
szkołach ponadgimnazjalnych: liceach ogólnokształcących,
liceach profilowanych, szkołach technicznych,

- zamieszkują na terenie gminy Chełmża,
- uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce (średnia za ostatni

rok nauki, poprzedzający złożenie wniosku wynosić musi co
najmniej 4,0)

- znajduje się w trudnej sytuacji materialnej,
- stypendium mogą otrzymać uczniowie, którzy ukończyli

pierwszy rok nauki.
Wniosek o przyznanie Stypendium powinien zawierać :

- opinię wychowawcy klasy potwierdzoną przez dyrektora
szkoły oraz zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok nauki,

- opinia powinna zawierać krótką charakterystykę ucznia ze
szczególnym uwzględnieniem jego zainteresowań i osiągnięć
Do wniosku należy załączyć kserokopie świadectwa szkolnego
oraz zaświadczenie o dochodach miesięcznych członków rodziny.
Wnioski składać można w terminie do dnia
Druki wniosków można otrzymać w Urzędzie Gminy Chełmża,
pokój nr 8, I piętro.

30 lipca 2005r.

Kierownik GOPS
Hanna Theis

Świadczenia Rodzinne

Od 1 września 2005 r. zaczyna się nowy okres przyznawania i
wypłacania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami. Zgodnie ze
znowelizowaną ustawą o świadczeniach rodzinnych, wnioski złożone do
końca lipca 2005 roku będą zrealizowane w miesiącu wrześniu 2005 r.,
Natomiast osoby, które złożą wniosek o zasiłek rodzinny wraz z
dodatkami w miesiącu sierpniu br. otrzymają zasiłek w październiku
2005.

O zasiłek rodzinny wraz z dodatkami mogą ubiegać się rodziny, w
których dochód na osobę nie przekracza 504 zł netto albo w przypadku
dziecka niepełnosprawnego 583 zł netto na osobę w rodzinie.
Zmieniają się zasady dotyczące wypłat dodatku do zasiłku rodzinnego w
rodzinach wielodzietnych. Od września br. będzie wynosił on 50 zł na
trzecie i kolejne dziecko miesięcznie.
Wysokość zasiłku rodzinnego od miesiąca września 2005 roku nie ulega
zmianie:

na pierwsze i drugie dziecko zasiłek wynosić będzie 43 zł;
na trzecie dziecko zasiłek wynosić będzie 53 zł;
na czwarte i kolejne zasiłek wynosić będzie 66 zł;

Dla kogo zasiłek rodzinny

Wnioski na zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do końca bieżącego
okresu zasiłkowego sierpień 2005 (lipiec i sierpień) przyjmowane
są do 10 każdego miesiąca.
W związku z powyższym wypłaty będą zrealizowane do 15 każdego
miesiąca br.

-
-
-

Agnieszka Grajkowska

Wypoczynek letni z terenu Gminy Chełmża

1) 90 dzieci wypoczywać będzie na koloniach letnich organizowanych
przez toruński ,,CARITAS”.
Dzieci uczestniczyć będą w trzech turnusach w Toruniu:
od 05.07.2005r. do 11.07.2005r.
od 19.07.2005r. do 25.07.2005r.
od 26.07.2005r. do 01.08.2005r.
Opiekę podczas wszystkich turnusów zapewnią wychowawcy
(nauczyciele z gimnazjów gminnych).
Dzieci na w/w turnusy zostały zakwalifikowane przez pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który sprawuje nadzór
merytoryczny nad całością akcji letniej.
Skierowania na kolonie z ,,CARITAS” dofinansowane są przez GOPS
oraz GKRPA.
Transport dzieci na kolonie zabezpiecza Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.
2) Na początku kwietnia GOPS wystąpił z pismem do Kuratorium
Oświaty w Bydgoszczy o przyznanie 50 miejsc na bezpłatny wypoczynek
dla dzieci z wiosek po byłych PGR.
W pierwszych dniach czerwca otrzymano odpowiedź gdzie
zawiadomiono, że Gminie Chełmża przyznano 27 bezpłatnych skierowań
na kolonie letnie. Terminy i miejsce wypoczynku poda organizator
wypoczynku bezpośrednio rodzicom zakwalifikowanych przez GOPS
dzieci.
Zgodnie z wytycznymi organizatora wypoczynku, zakwalifikowano 13
dzieci, uczniów szkół podstawowych oraz 14 dzieci, uczniów gimnazjów
gminnych.
Transport dzieci na kolonie zabezpiecza organizator wypoczynku,
wybrany w konkursie przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
3) Dwoje dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy (Głuchowo i
Kończewice Ogrodniki) skorzysta w lipcu z wypoczynku organizowanego
przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,,Pomocna Dłoń” w
Chełmży.
4) Długotrwała współpraca Gminy Chełmża z zarządem Głównym
Stowarzyszenia ds. Walki z Kalectwem w Warszawie zaowocowała
przyznaniem bezpłatnego skierowania na bezpłatny turnus
rehabilitacyjny dla niepełnosprawnej dziewczynki z Gminy Chełmża
(Grzywna). Turnus rozpoczyna się 10 lipca i trwa do 23 lipca, dziecko
wypoczywać będzie pod okiem rehabilitantów i terapeutów w
miejscowości Mielnica n/Gopłem, w specjalistycznym Ośrodku
Rehabilitacyjnym. Koszt skierowania do tego Ośrodka wynosi 795 zł,
który w całości pokryje Zarząd Główny Stowarzyszenia z Warszawy.
Koszt dowozu pokryje GOPS.
Łącznie z wypoczynku letniego pod patronatem pracowników Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej skorzysta 120 dzieci z terenu Gminy.
W Cichem k/Brodnicy w terminie 4-17 lipca wakacje spędzi 10 dzieci.
Wyjazd finansowany jest przez Samorząd Gminy Chełmża.

Kierownik GOPS
Hanna Theis



Ruszyła mikroodnowa

Na terenie pięciu miejscowości w Gminie Chełmża ruszyło
działanie pod nazwą . Powstały pierwsze place
zabaw. Placyki zabaw otrzymały dzieci we wsiach

. Program dotyczy budowy
małej infrastruktury w celu tworzenia miejsc wypoczynku i rekreacji
zarówno dla dzieci jak i dorosłych mieszkańców gminy. Miejsca te
mają integrować mieszkańców, podnieść atrakcyjność i estetykę wsi.

Tereny pod place zabaw przygotowało Gospodarstwo
Pomocnicze. Zostały wykonane roboty ziemne przygotowujące
teren, posadzono drzewka, wysiano trawę. Do piaskownic został
nawieziony piasek.
Każdy plac zabaw wyposażony jest w te same elementy:
piaskownicę, bujaczkę, dwie ławeczki, elementy gimnastyczne.
Wszystkie urządzenia posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty.

Na prośbę Pani sołtys z sołectwa Świętosław na
znajdującym się w pobliżu placu zabaw z pieniędzy sołeckich
zakupiono dwie bramki do piłki nożnej oraz ustawiono słupki z siatką
do gry w piłkę siatkową. Zakupiono również piłki do gry w nogę i do gry
w siatkówkę.
Teren na którym znajduje się boisko i plac zabaw we wsi Bocień
udostępnił dla Gminy Pan Jakóbczyk.

W Dżwierznie plac zabaw położony jest w samym centrum
wsi. Tutaj również ,podczas prac monterskich towarzyszyły dzieci,
które nie mogły się doczekać kiedy będą mogły ruszyć do zabawy.
Mieszańcy Dźwierzna pięknie wysprzątali swoje przydomowe
tereny. Kolejny plac zabaw w Zalesiu położny jest także w centrum
wsi. Dzieci z pobliskich domów bez przeszkód bezpiecznie będą
mogły biegać do piaskownicy.

Z okien osiedla mieszkaniowego we wsi Mirakowo (
Morczyny) widać pięknie ytuowany , nowiusieńki plac zabaw ,
otoczony nowo posadzonymi drzewkami i krzewami. We wsi do tej
pory nie było ani ławeczki ani piaskownicy, dlatego zarówno dzieci jak i
młodzież cieszy ten plac.

We wsi Nowa Chełmża, przy ul. Górnej znajduje się osiedle
mieszkaniowe daleko usytuowane od centrum. Dlatego ogromną
uciechą zareagowały dzieci na widok pięknego placu zabaw. Teraz
kolej na boisko trawiaste z bramkami do gry w piłkę nożną. Może
wspólna inicjatywa mieszkańców, sołtysa i rady sołeckiej spełni
nadzieje młodzieży tego osiedla.
Jak d

następne , ,
zabaw

„Mikroodnowa”
Bocień, Nowa

Chełmża, Dźwierzno, Zalesie i Morczyny

us

ługo tak pięknie będą wyglądały i służyły mieszkańców place
zabaw zależy od samych mieszkańców .
To jest pierwszy etap. Drugi etap należy do Sołtysów, Rad Sołeckich
a przede wszystkim do samych mieszkańców .
Wspólnie należy dbać o obecne wyposażenia i starać się aby na

placach co roku znajdowały się jeszcze inne urządzenia zabawowe.
Przy placach posadzone zostały drzewka i krzewy. Od nas zależy

czy wyrosną na duże drzewa, dlatego wspólnie nie niszczmy
otaczającej nas zieleni i zwracajmy uwagę na innych. Na kolejne
placyki czekają wsie. Jak w ubiegłym roku tak i w tym
prace przygotowawcze związane z budową placów ruszą
jesienią .

zdj. K.Orłowska
Romualda Jagielska

Sprawy obywatelskieRolnictwo i ochrona środowiska
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Dopłaty z budżetu państwa
do ubezpieczenia upraw i zwierząt

Anna Krupska

W chwili obecnej produkcja roślinna oraz zwierzęca w
gospodarstwach rolnych objęta jest dobrowolnym ubezpieczeniem
oferowanym przez zakłady ubezpieczeniowe na zasadach komercyjnych.
Wobec trudnej sytuacji finansowej większości gospodarstw rolnych w
bardzo ograniczonym zakresie zawiera umowy ubezpieczenia upraw i
zwierząt gospodarskich. W konsekwencji, w sytuacji wystąpienia
nieprzewidzianych zdarzeń losowych, wymusza to konieczność
uruchomienia różnych form pomocy dla poszkodowanych rolników ze
środków budżetu państwa.
Na przestrzeni ostatnich lat nasila się występowanie niekorzystnych dla
rolnictwa zjawisk atmosferycznych, powodujących duże straty w produkcji
rolniczej.
Wpływa to na sytuację finansową wielu producentów rolnych i ich rodzin,
która ulega znacznemu pogorszeniu w wyniku utraty dochodu, co w
konsekwencji powoduje trudności w dalszym prowadzeniu produkcji rolnej.
Mając na uwadze powyższą sytuację Rada Ministrów przyjęła projekt
ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich.
W projekcie ustawy proponuje się objęcie dopłatami ze środków budżetu
państwa składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia następujących
upraw i zwierząt gospodarskich:

: zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, ziemniaki,
buraki cukrowe,

bydło, konie, owce, kozy, świnie.
Proponowany w projekcie ustawy system dotowanych ubezpieczeń chronić
będzie przed stratami będącymi wynikiem wystąpienia następujących
zdarzeń losowych:

dla produkcji rolnej: ognia, huraganu, powodzi, nawałnicy
deszczu, gradu, eksplozji, osunięcia się ziemi, lawin, suszy, ujemnych
skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych.

dla produkcji zwierzęcej: ognia, huraganu, powodzi, nawałnicy
deszczu, gradu, eksplozji, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z
konieczności.
Jednakże uruchomienie systemu dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich nie może nastąpić przed dniem
uzyskania pozwolenia z Komisji Europejskiej na stosowanie tej formy
pomocy publicznej w rolnictwie.

uprawy rolne

zwierzęta gospodarskie:

�

�

�

�

Kolorowe wsie

Tekst i zdj. K.Orłowska

Zakończono na terenie gminy realizację projektu
, którego celem jest poprawa estetyki otoczenia. W centrach wsi

tereny zielone zostały zagospodarowane przez nasadzenia kwiatów. W ten
sposób powstały piękne kolorowe rabaty kwiatowe dodające naszym
wsiom uroku .W realizacji projektu wzięło udział 9 miejscowości

Partnerem w realizacji programu było Stowarzyszenie „Homo-
homini”, które wskazało terenowych koordynatorów prac w poszczególnych
miejscowościach. Prace zostały wykonane przez osoby zatrudnione przez
Urząd Gminy. O porządek i kwiaty w wymienionych wsiach dbają obecnie
osoby zatrudnione w ramach programu przygotowanie zawodowe.

„Wiejskie
ogrody”

Zelgno,
Grzegorz, Dźwierzno, Kuczwały, Kończewice, Nawra, Skąpe,
Bielczyny i Głuchowo.
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Potyczki ortograficzne
Dnia 12 maja 2005 roku w Gimnazjum w Głuchowie odbył się – już po raz

piąty - konkurs pod nazwą „Potyczki ortograficzne”. Wzięły w nim udział

drużyny z Pluskowęs, Unisławia, Grębocina, Kijewa Królewskiego oraz z

Głuchowa. Miały one do wykonania 16 różnych zadań. Uczestnicy między

innymi uzupełniali tekst brakującymi literami, brali udział w sztafecie

ortograficznej, popisywali się praktyczną znajomością zasad

interpunkcyjnych, pisali dyktando, rozwiązywali krzyżówkę itp.

Konkurs odbył się w nowo wybudowanej sali gimnastycznej, dlatego

też nie zabrakło elementów gry i walki sportowej. W skład komisji

oceniającej wykonane zadania wchodzili opiekunowie uczniów:
E. Piotrewicz, A. Pakuła, B. Piórkowska, T. Minorczyk. Pzewodniczącą

komisji była Pani Barbara Kuna, nauczycielka języka polskiego z

Chełmży, która czuwała nad przebiegiem konkursu i oceną zadań

wykonanych przez uczestników. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie

(77 pkt), drugie –

(66 pkt), a trzecie – (64 pkt).
Dzięki hojności sponsora - Urzędu Gminy Chełmża - wszyscy uczestnicy

konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody.

Gimnazjum w Unisławiu Gimnazjum w
Pluskowęsach Gimnazjum w Głuchowie

Organizatorzy konkursu pragną gorąco podziękować wszystkim

uczestnikom „Potyczek ortograficznych” oraz ich opiekunom za udział we

wspólnej zabawie
Serdecznie dziękujemy Pani Barbarze Kunie, która wsparła nas

wieloma cennymi wskazówkami i pomogła w przygotowaniu zadań
konkursowych.

Magdalena Pleskota
Ilona Swinarska

Edukacja i kultura

Tadeusz Łaukajtys czołowy polski himalaista odwiedził Gimnazjum
w Głuchowie

„Bóg stworzył Himalaje po to, by móc po nich
spacerować”

13 maja 2005 roku Gimnazjum Głuchowie gościło znanego
himalaistę - doktora . Nasz gość uprawia wspinaczkę
wysokogórską od 1958 r. , obecnie jest prezesem Klubu Wysokogórskiego w
Toruniu. Na swoim koncie ma wybitne sukcesy: przeszedł drogi na północno-
wschodnim filarze Eigeru, wielki filar Narożny Mount Blanc, północną ścianę
Schiary i południową ścianę Torre Trieste. W Kaukazie jest współautorem
pierwszego przejścia północnej ściany Miżyrgi przez tzw. Bałałajkę. W 1971 r.
uczestniczył w zimowej wyprawie w Atlas Wysoki, w 1973 r. był kierownikiem
wyprawy w Andy Peruwiańskie, podczas której dokonał m.in. pierwszego
przejścia południowego filara Huandy Oeste(6356m.n.p.m.).

Spotkanie na terenie gimnazjum zostało w całości poświęcone
wyprawie z 1983 r. na jeden z najtrudniejszych szczytów świata noszącego
nazwę - K2 . Nasz gość zaprezentował serię slajdów wykonaną podczas
górskiej wspinaczki, opowiadał o swych towarzyszach podróży, a także o
wykorzystywanym podczas wyprawy sprzęcie. Po spotkaniu uczniowie
obejrzeli również reportaż TVP pod nazwą „Pokonać gorę” - poświęcony życiu
pana Tadeusza.

Tadeusza Łaukajtys

Barbara Stachowska

Wiosenne pejzaże
To już druga edycja Miejsko - Gminnego Konkursu Plastycznego

organizowano przez Gimnazjum w Pluskowęsach przy współpracy
Gimnazjum nr 1 w Chełmży.

Konkurs podobnie jak w roku poprzednim, cieszył się dużym
zainteresowaniem. Prace były wykonane różnymi technikami plastycznymi,
ukazujące w sposób realistyczny jak i fantazyjny piękno wiosennej przyrody.

Do konkursu, oprócz organizatorów, włączyły się : Szkoły
Podstawowe w Kończewicach, Sławkowie, Szkoły Podstawowe nr 2,3 i 4 w
Chełmży oraz Gimnazjum nr 2 w Chełmży i Gimnazjum w Głuchowie.
Po burzliwych naradach komisja konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia.

Tomasz Szreiber, Paweł Niedziałkowski, Piotr Krzyżyński SP nr 3, Sandra
Gładyszewska, Marta Gajewska, Ewa Dybowska, Karolina Krojniewska SP nr
4, Paulina Olejniczak, Damian Domański SP Sławkowo, Anna Skomra SP
Kończewice.

Marcin Lewandowski Gimnazjum nr 2 w Chełmży, Olga Tuszyńska, Marta
Rutkowska, Anna Cieszyńska Gimnazjum nr 1 w Chełmży, Marta Jedkie,
Patrycja Kaczmarczyk, Marta Grabarek Gimnazjum w Głuchowie, Ilona
Chmiel, Karol Szczepankowski Gimnazjum w Pluskowęsach.
Gratulujemy i bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim artystom za
nadesłane prace. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu już we
wrześniu.

W kategorii klas IV-VI
I miejsce Julianna Zawistowska SP nr 5 w Chełmży
II miejsce Dominika Meller SP nr 2 w Chełmży
III miejsce Magdalena Zakrzewska SP nr 3 w Chełmży
Wyróżnienia:

W kategorii klas gimnazjalnych:
I miejsce Magdalena Jurkiewicz Gimnazjum w Pluskowęsach
II miejsce Joanna Trzpil Gimnazjum w Pluskowęsach
III miejsce Katarzyna Polak
III miejsce Justyna Śmiałek Gimnazjum w Pluskowęsach
Wyróżnienia:

Anna Pawlikowska Gimnazjum nr 1 w Chełmży
Beata Niedziałkowska Gimnazjum w Pluskowęsach

Urodziny Kubusia Puchatka

W Zespole Szkół Specjalnych w Chełmży od trzech lat prowadzona
jest kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”, której inicjatorem jest
Fundacja „ABCXXI- Program Zdrowia Emocjonalnego”. W roku ubiegłym
szczególnie uroczyście były obchodzone już 78 urodziny Kubusia Puchatka.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie na najładniejszy prezent dla
ulubieńca dzieci. Fundacja umożliwiła nam zorganizowanie wystawy
nadesłanych na konkurs prac dziecięcych. Ekspozycja gościła w naszej szkole
dwa tygodnie i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Gościliśmy około 400
osób w różnym wieku- od przedszkolaków do równolatków Kubusia Puchatka.
Wystawę zwiedzali mieszkańcy Chełmży, Torunia i wsi z terenu gminy
Chełmża.

Iwona Ziemiańska



str. 5

„Żyj zdrowo i wesoło”

5 czerwca 2005 roku w Gimnazjum w Pluskowęsach odbył
się trzeci festyn rodzinny pod hasłem . Festyn
odbył się po raz trzeci, jednak po raz pierwszy nie dopisała pogoda.
Impreza więc odbyła się w sali gimnastycznej. Uczestnicy mogli
wziąć udział konkurencjach sportowych, obejrzeć pokazy sprzętu
gaśniczego , występy przygotowane przez uczniów naszej szkoły,
zagłosować w IV edycji „Gimnazjalnego Idola”, w którym pierwsze
miejsce zajął Rafał Cichy z piosenką „Przeżyj to sam” , skorzystać z
bufetu, zmierzyć sobie ciśnienie, poziom cukru i cholesterolu. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa , w której wszystkie
losy były wygrane.

Organizatorzy: p. Marzena Nowacka i p. Beata
Niedziałkowska serdecznie dziękują wszystkim gościom za
przybycie, pani Dyrektor, radzie pedagogicznej i pracownikom szkoły
za pomoc w przygotowaniach. Najserdeczniejsze podziękowania
kierujemy do wspomagających festyn: pana Kazimierza
Lewandowskiego, pana Roberta Fałkowskiego, pana Stanisława
Kaczmarskiego, pani Teresy Zalewskiej, pani Hanny Zielińskiej, pan
Jerzego Kałdonka, pani Magdaleny Makowskiej, państwa Ireny i
Jana Mrchlewskim, sklepowi zabawkowemu „Tygrysek”, firmie
Dexpol, OSP w Grzegorzu.

„Żyj zdrowo i wesoło”

Marzena Nowacka

Edukacja i kultura

Wiadomości ze Sławkowa

Oddział przedszkolny wraz z wychowawczynią, panią Anną
Czaplą uczestniczył w III Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Scenek
Dramowych organizowanym przez Sekcję Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji oraz inne organizacje i przedszkola
z Torunia. Przesłaniem przeglądu było rozpropagowanie wśród dzieci
kilka zasadniczych pojęć dotyczących bezpieczeństwa.

22 kwietnia w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi
uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pani Iwony Szymańskiej
przygotowali mini-inscenizację pt. ,, Ekologiczne swaty” . Znaczące było
przesłanie w takich oto słowach ,, Ziemi na własność nie posiadamy, tylko
na życie ją ,, pożyczamy” , dla tych co po nas kiedyś nastaną , niech więc
pięknięjszą ziemię zastaną”.

Tradycyjnie nasi uczniowie chętnie przystępują do konkursów
plastycznych organizowanych przez placówki oświatowe z terenu gminy
Chełmża. W VII Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. ,, Ziemia
mój dom” organizowanym przez Gimnazjum z Pluskowęsy zdobyliśmy
następujące miejsca:
w klasach IV-VI w klasach I - III
1 miejsce Magdalena Trzpil 1 miejsce Martyna Szymańska
2 miejsce Joanna Domańska 2 miejsce Edyta Król
3 miejsce Łukasz Nowak
Uczniów przygotowały : pani I. Szymańska oraz pani D. Syrkowska

Kilku uczniów naszej szkoły otrzymało podziękowania od pana
Wójta Jacka Czarneckiego za udział w wystawie prac na temat ,, Gmina
Chełmża - pamiątka turystyczna”. Wyróżnienie za udział w tymże
konkursie w kategorii dorosłych, a także podziękowania za
przygotowanie dzieci otrzymała pani Iwona Szymańska.

Kujawsko-Pomorski Związek Sportowy w Bydgoszczy
pozytywnie rozpatrzył wniosek dotyczący prowadzenia w SP- Sławkowo
I edycji Animatora Sportu Dzieci i Młodzieży 2005. Zajęcia rozpoczęły się
w kwietniu, potrwają do końca czerwca. Uczestniczą w nich dzieci z
naszej szkoły, a także młodzież nieco starsza.

Ostatnie osiągnięcia sportowe naszych uczniów w
Mistrzostwach Powiatu Toruńskiego: LekkaAtletyka Indywidualna
( I miejsce dla Karoliny Trzpil na dystansie 60 m. oraz III lokata Pawła
Porowińskiego w biegu na 1000 m) są wynikiem wytężonej pracy i
zaangażowania zarówno młodzieży jak i ich opiekunki
Mgr I. Szymańskiej.

,, Jestem bezpieczny”

D.K.

Dzień Matki w Grzywnie

Dnia 31 maja 2005 roku w oddziale przedszkolnym przy
Szkole Podstawowej w Grzywnie odbyło się uroczyste spotkanie z
okazji Dnia Matki. Dzieci umiliły swoim mamom uroczystość
wierszykami i piosenkami specjalnie przygotowanymi na tę okazję. Po
występie wręczyły mamom własnoręcznie wykonane stokrotki z
bibuły wraz z życzeniami. O poczęstunek zadbali rodzice. Spotkanie
przebiegło w bardzo miłej atmosferze, o czym świadczyły uśmiechy
na twarzach mam oraz dzieci.

Anna Klimas

Co słychać w Małej Szkole w Brąchnówku ?

1) Biegi w Mlewie.
Spora grupa biegaczy z Małej Szkoły stanęła na starcie

podczas Biegu Przełajowego o Puchar Sołectwa Mlewo. Nasi
uczniowie zajęli zaszczytne miejsca. Złoty medal na 600m zdobył
D. Trzpil; kl. II, srebrny P. Kolczyński, kl. II.
Oprócz medali zwycięzcy otrzymali upominki i dyplomy.
2) Dzień Matki.

Każdego roku uroczyście obchodzimy Dzień Matki. Dzieci z
wychowawcami przygotowały z tej okazji artystyczny program.
Oprócz recytacji wierszy i piosenek były tańce, gra na fletach i
dzwonkach. Miły dodatek do życzeń stanowiły laurki i upominki
wykonane przez dzieci. Po części oficjalnej była biesiada przy stole
zastawionym słodyczami.
3) Młodzi recytatorzy.

Już po raz czwarty bierzemy udział w powiatowym
konkursie recytatorskim „ Wiersze znane i nieznane”,
organizowanym przez SP w Sławkowie. Tegoroczni recytatorzy to:
Ł. Stachyra, kl. III, D. Trzpil, kl. II, Z. Lewandowski, kl. I
i M. Kruk, kl I.
4) Relaks w Zalesiu.

W ostatnim dniu maja wszyscy uczniowie naszej szkoły
pojechali do Zalesia na wspólną zabawę z Agencją Artystyczną
„Magma” pt. „ Dzieci Andersena”. Oprócz różnorodnych zabaw
dzieci uczestniczyły w plenerze malarskim prowadzonym przez
znanych toruńskich artystów.
5) MDD

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka naszym
milusińskim zorganizowaliśmy wycieczkę do Golubia Dobrzynia. W
programie wycieczki było: zwiedzanie zamku z przewodnikiem,
lekcja rycerska, strzelanie z kuszy i jazda konna.

B. Stawska
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Bocianisko - Zelgno 2005

Prezentację zespołów artystycznych szkół Gminy Chełmża otworzył

występ Chóru międzyszkolnego SP. Zelgno i Gimnazjum Pluskowęsy
pod kierunkiem Pana Marka Pużanowskiego.

Polkę amerykańską zaprezentował zespół taneczny “Tęcza” ze
SP. w Sławkowie.

Tancerzy przygotowała Pani Barbara Groździej.

Kornelia Muryn ze SP. W Kończewicach wystąpiła w monologu

“Dziewczyna z cyrku” Agnieszki Osieckiej.
Talent aktorski Kornelii szlifuje Pani Zenona Wilczewska.

Teatr szkolny Muza z Zelgna zaprezentował spektakl pod tytułem
“Z życia wzięte”

Młodymi aktorami opiekuje się Pani Małgorzata Ernest.

Zespół taneczny z Małej Szkoły w Brąchnówku zatańczył “Krakowiaka”

i “Polkę kowbojkę”.
Dzieci przygotowała Pani Jolanta Piotrowska.

Gimnazjalistki z Głuchowa zaprezentowały
“Bardzo smutną piosenkę retro” i utwór “To było”.

Zespołem wokalnym opiekuje się Pani Małgorzata Rajewska.
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Bocianisko - Zelgno 2005

“Król kogut” to przedstawienie teatru szkolnego Zelinki z Zelgna.
Jego twórcami są młodzi artyści bawiący się pod kierunkiem

Pani Lidii Piórkowskiej.

Składankę utworów dyskotekowych wykonał zespół taneczny “Sabra” z

Gimnazjum w Pluskowęsach.
Tancerzami opiekuję się Pani Marzena Nowacka.

Zespół taneczny “Koniczynka” z Kończewic prowadzą
Panie Zenona Wilczewska i Wioletta Ostrowska.

W Zelgnie oglądaliśmy taniec cygański i taniec współczesny.

Teatr szkolny Gimnazjum Pluskowęsy zaprezentował między innymi

“Pamiętnik Ewy”.
Grupę teatralną prowadzi Pani Renata Szymecka.

“Wiosna w ogródku” i “Reklama,reklama” to tytuły zaprezentowane

przez zespół wokalno-muzyczny “Fiołki” ze SP. w Grzywnie,
pod kierunkiem Pani Hanny Skrzypczak.

Teatr szkolny Gimnazjum Głuchowo przedstawił spektakl pod tytułem

“Życie to nie teatr”.
Nad młodymi aktorami czuwała Pani Justyna Błaszczyk.
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Kulisy „Bocianiska’

Po raz piąty obserwatorzy Przeglądu Zespołów Artystycznych Szkół
Gminy Chełmża zwanego „Bocianiskiem” mieli powody do zadowolenia z
udziału w tak udanej imprezie. O kulisach przygotowań do „Bocianiska” i nie
tylko rozmawiałam z paniami , opiekunką grupy teatralnej
„Zelinki” z Zelgna i , opiekunką zespołu tanecznego z
Kończewic.

L.P.- Nie przygotowujemy niczego tak specjalnie na „Bocianisko”, a do
zaprezentowania wybieramy to, co uznajemy za najlepsze w danym roku.
Praca zespołu „Zelinki” jest procesem trwającym cały rok. Równocześnie
przygotowujemy kilka form teatralnych na spotkaniach, które odbywają się
systematycznie dwa razy w tygodniu. Niekiedy zespół dzielę na dwie grupy i
każda z nich pracuje nad swoim repertuarem. W czasie, gdy jakieś występy są
blisko spotykamy się jeszcze częściej.
Z.W.- Podobnie jest z naszymi tancerzami, bo wspólnie z
koło taneczne prowadzimy cały rok. Najpierw najważniejsza jest muzyka, jej
trafny wybór. Potem przechodzimy do ćwiczeń rytmicznych, ćwiczenia kroków
do układu, a dalej opracowujemy całą choreografię. „Bocianisko” jest imprezą
prestiżową, więc przed nią zwiększamy intensywność ćwiczeń.

L.P.- W tym roku na przeglądzie różnych form teatralnych „Grudziądzka
kieszeń” otrzymaliśmy główną nagrodę za przedstawienie „Królowa Śniegu”.
Jury uzasadniło werdykt stwierdzeniem, że „Zelinki” potrafią bawić się teatrem.
Tak jest rzeczywiście. Dzieci same rozwiązują sceniczne problemy,
opracowują zadane im tematy. Wymyślają i nadają kształt przedstawieniu,
czasami kłócąc się przy tym okropnie. Ale dobrze się przy tym bawią i chętnie
przychodzą na próby.
Z.W.- Wspomniany wcześniej taniec cygański był trudny również dla nas
instruktorek. W zrealizowaniu zadania pomogli nam Cyganie z Chełmży
związani z zespołem „Roma”, którzy przybyli na spotkanie z tancerzami i
pokazali kroki i elementy ich tańców. Od tych Państwa dostaliśmy płyty Romy i
ciekawe propozycje. Wcześniej pracowałyśmy z koleżanką nad tańcem
greckim, walcem, kresowiakiem, polonezem i polką. Opracowanie tańca
współczesnego, to praktycznie samodzielna praca dzieci. Jaki będzie kolejny
taniec? Może kolej na taniec orientalny...zobaczymy, bo decydująca jest
ciepła, oryginalna i pociągająca muzyka.

Lidią Piórkowską
Zenoną Wilczewską

Wiolettą Ostrowską

-Jak organizujecie Panie przygotowania do najważniejszej imprezy
artystycznej szkół gminnych ?

- Zarówno taniec cygański, jak i teatr „Król kogut” podbiły serca widowni. Nie są
to pierwsze sukcesy zespołów, które Panie prowadzicie. Jaka jest zatem
recepta na sukces?

- Gratuluję Wam i członkom obydwu grup artystycznych konsekwencji,
kreatywności i malowania świata kolorową kredką.

Ewa Czarnecka

Bocianisko - Zelgno 2005

Ostatnim akcentem Bocianiska jest rozdanie artystom tradycyjnych

żab. Na tej imprezie nie ma zwycięzców ani pokonanych.
Pokazanie się na scenie w Zelgnie jest sprawą prestiżową.

W tym roku Organizatorzy przygotowali niespodziankę dla

zaproszonych gości i opiekunów zespołów. Okazało się, że na

Bocianisku świetnie potrafią się bawić również dorośli.

Salę gimnastyczną po brzegi wypełniała rozbawiona publiczność.
Po za wykonawcami i ich opiekunami obecni byli rodzice, zaproszeni

goście i mieszkańcy wsi.

Ponad to wystąpiły: “Figielek” z Zelgna pod kierunkiem Pań Anny

Pałaszewskiej i Iwony Cuprjak, Teatr Szkolny z Grzywny ze

spektaklem “Tomcio Paluszek” Pani Marleny Błaszkowskiej, Zespół

taneczny “Czarownice” ze Sławkowa, Zespół wokalny “Kucyk” z

Kończewic Katarzyny Ziółkowskiej i Wioletty Ostrowskiej. Występom

artystycznym towarzyszył konkurs plastyczny pod tytułem “Co robią

bociany po odlocie z Polski”, na którym zaprezentowanych zostało

kilkadziesiąt bardzo pięknych prac. Goście Bocianiska mogli

obejrzeć ciekawe wystawy dla nich przygotowane i wyeksponowane

na szkolnych korytarzach. Organizatorom gratulowano utrzymania

wspaniałej atmosfery i wysokiego poziomu już V Przeglądu.
Ewa Czarnecka
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Inicjatywy społeczne Sport Gminny i Szkolny

Kopiec „Ziemia Polaków”

W maju 2005 roku korzystając z zaproszenia pana
spotkało się grono osób, które postanowiło powołać

, poświeconego pamięci
walczących na różnych frontach wojennych Polaków. Obecny na
spotkaniu pan W. Suchomski podkreślił, że najważniejsza jest wspólna
idea, dla której Polacy ginęli i dla jej bohaterów zostanie wzniesiony ów
kopiec.

Pomysłodawcą budowania miejsca pamięci narodowej na
terenie gminy jest pan Lucjan Bytniewski, którego jednogłośnie wybrano
przewodniczącym Komitetu Budowy Kopca „Ziemia Polaków”. W skład
komitetu weszli: Lucjan Lipniewski z Chełmna, Władysław Owczarczyk z
Pluskowęs, Wojciech Rosiński z Chełmży, Henryk Śmiałek ze Skąpego,
Jerzy Więckowski z Chełmży, Robert i Henryk Falkowscy z Pluskowęs,
Stanisław Wilmański z Chełmży, Witold Suchomski z Chełmży, Edward
Majewicz z Chełmży, Józef Kielak z Nowej Chełmży, Hanna Łuczak z
Kończewic, Ewa i Jacek Czarneccy z Kończewic.

Zaakceptowano lokalizację kopca w Browinie, przy drodze nr 1,
w pobliżu stacji paliw. Aktualnie prowadzone są rozmowy z właścicielem
gruntu i architektami, którzy opracują koncepcję kopca. Komisja
zajmująca się miejscami pamięci narodowej przy Urzędzie Wojewódzkim
pozytywnie odpowiedziała na pismo do niej skierowane w sprawie podjętej
inicjatywy.

Jeżeli do realizacji pomysłu włączą się społeczności różnych wsi
oraz mieszkańcy miasta, to w jednym miejscu znajdzie się ziemia
przywieziona z różnych stron naszego kraju, a także z różnych stron
świata, by upamiętnić wojenne losy Polaków dla przyszłych pokoleń.

Lucjana
Bytniewskiego
Komitet Budowy Kopca „Ziemia Polaków”

Ewa Czarnecka

„Zgrabne nogi kopią lepiej...”
12 czerwca 2005 r. w Łubiance zakończyły się rozgrywki Ligi

Wojewódzkiej w piłce nożnej dziewcząt (młodziczek). W turnieju
uczestniczyło 5 drużyn: „Bałagany” Łubianka, „Kania” Czarnowo, „Huragan”
Kończewice, „Impet” Sławkowo i „Robaczki” Robakowo.
Organizatorem turnieju był Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej w
Bydgoszczy.

Klasyfikacja drużyn po VII spotkaniach:
I „Bałagany” Łubianka
II „Kania” Czarnowo
III „Huragan” Kończewice
IV „Impet” Sławkowo
V „Robaczki” Robakowo

UKS „Huragan” Kończewice uplasował się na III miejscu. Jest to
wielki sukces dziewcząt. Skład drużyny: Patrycja Pleskot, Patrycja Jałocha,
Joanna Bober, Sonia Żółtowska, Marta Nieduża, Katarzyna Zakaszewska,
Anna Wiśniewska, Jolanta Krause, Anna Skomra, Paulina Popławska,
Mariola Żubkowska.

Miejmy nadzieję, że w przyszłości dziewczęca drużyna będzie
jeszcze lepsza, a sukcesy większe, bo apetyt kibiców rośnie.

Jadwiga Jedkie

Święto wsi „Bocianiec” w Zelgnie.

W dniu 4 czerwca mieszkańcy Zelgna po raz drugi,
świętowali swoje święto „Bocianiec”.
Po południu dzieci i młodzież bawiła się przy ognisku, pieczono
kiełbaski. Były też ciastka i napoje. Nie mogły uczestniczyć w innych
atrakcjach wcześniej zaplanowanych (konkursy i zawody) ze
względu na deszczową pogodę.

My dorośli widzieliśmy potrzebę zorganizowania podobnej
imprezy na początku wakacji. Może będzie świeciło słoneczko i nie
będzie padał deszcz. W godzinach wieczornych dorośli, przy suto
zastawionym stołach, bawili się w świetlicy wiejskiej. Do tańca
przygrywała orkiestra. Licznie zebranych gości i mieszkańców
przywitał sołtys Pan Bogdan Domachowski. W zabawie uczestniczył
Wójt Pan Jacek Czarnecki z małżonką, a także Radny Powiatu Pan
Wiesław Kazaniecki z małżonką. Bawiono się do „białego rana”.
Uczestnicy stwierdzili, że takich zabaw powinno być więcej, a jeszcze
lepiej na świeżym powietrzu, aby mogło uczestniczyć więcej osób.
Serdeczne dzięki dla organizatorów, a także dla Państwa
Lewandowskich za sponsorowanie orkiestry. Dziękujemy również
Panu Wiktorowi Bielińskiemu, Panom Marianowi i Pawłowi Sołtysom
za wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej na słupie z logo
wsi.

St. Stasieczek

“Jestem sprawny”

W sobotę 18 czerwca 2005 roku odbył się inauguracyjny turniej

„Jestem sprawny”, w którym rywalizowali najmłodsi uczniowie szkół

podstawowych. Turniej miał być jedną z atrakcji rozpoczynającego się

sezonu letniego w Zalesiu, jednak pogoda zmusiła organizatora do

zmiany miejsca rywalizacji. Osiemdziesięcioro najmłodszych

sportowców przeniosło się do sali sportowej w Głuchowie. Wynikiem

dwugodzinnej rywalizacji było wyłonienie najsprawniejszych maluchów w

naszej gminie. Okazały się nimi dzieci ze

, które wyprzedziły drużyny ze i

. Na zakończenie gier i zabaw wszyscy uczestnicy zostali

obdarowani słodyczami, a najlepsze zespoły otrzymały puchary, dyplomy

oraz medale.

Zdobywcy I miejsca z Kończewic

Skoły Podstawowej w
Kończewicach Sławkowa, Zelgna
Grzywny

Wojciech Rosiński
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Inicjatywy społeczne

Dzień Dziecka - Grzegorz
W dniu 5 czerwca b.r. K.G.W. w Grzegorzu zorganizowało Dzień

Dziecka. W niedzielne popołudnie do świetlicy przybyli milusińscy z rodzicami,
tam dla nich były przygotowane niespodzianki w postaci konkursów i słodkich
upominków. Spotkanie zakończyliśmy wspólnym rodzinnym grilowaniem.

M. Wątorowska

Dzień Dziecka Pluskowęsy - Zalesie
W dniu 04.06.2005r. Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało

Dzień Dziecka dla dzieci z sołectwa Pluskowęsy - Zalesie. Było mnóstwo
atrakcji między innymi: słodycze, lody , kiełbaska z grilla, napoje. Dzieci brały
udział w różnych konkursach, za które dostały nagrody. Wspaniała zabawa
była możliwa dzięki zespołowi muzycznemu „Kombo”, który przygrywał
dzieciom w trakcie zabawy. Na koniec były rozdane prezenty. Wszystkie te
atrakcje były możliwe dzięki hojności sponsorów: zespołowi „Kombo”,
właścicielom sklepu spożywczo-przemysłowego Państwu Kowalczykom,
Radzie Sołeckiej, radnemu Jerzemu Kałdonek oraz rodziców dzieci.
Dziękujemy również młodzieży ze sportowej drużyny piłkarskiej z Pluskowęs,
którzy pomagali przy zorganizowaniu zabawy. Szczególnie podziękowania
składamy paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Pluskowęs , które brały udział
w przygotowaniu Dnia Dziecka.

Dnia 04.06.2005r. o godz. 20 odbyła się zabawa wiejska, która
zorganizowało Koło Gospodyń. Organizatorzy zapewnili wspaniałą zabawę.
Uczestnikom przygrywał również zespół „ Kombo”.

00

Zarząd K.G.W.

Dzień Dziecka - Kuczwały
1 VI 2005r. Koło Gospodyń Wiejskich z Kuczwał zorganizowało

„Dzień dziecka”. Dzieci brały udział w konkursie piosenek , zawodach

sprawnościowych i różnych grach, za co były nagrodzone gromkimi

brawami i słodyczami .
Największą atrakcją było ognisko z pieczonymi kiełbaskami i gorącą
grochówką.
Członkinie Koła zadbały o to, aby dzieci miały domowe ciasta, napoje i lody.
W spotkaniu uczestniczył również opiekun wsi z U.G. p. Wiesław Kazaniecki,
który miał dla nich słodką niespodziankę.
W finansowaniu spotkania K.G.W pomogła OSP i Rada Sołecka.

Zarząd K.G.W

Dzień Dziecka w Kończewicach
Z inicjatywy Pani Hanny Łuczak, sołtysa wsi Kończewice z okazji

Dnia Dziecka kilkudziesięciu maluchów miało świetną zabawę w formie

pikniku. Działania na rzecz najmłodszych bardzo mocno wsparli Strażacy z

miejscowej jednostki. Przeprowadzili kilka ciekawych konkursów oraz

pokazów. Zabawa odbyła się przy akompaniamencie muzycznym Pana

Rybackiego. Było wspólne grilowanie i wiele słodyczy. E.Cz.

Dzień Dziecka i Matki w Bielczynach
Na spotkanie do świetlicy wiejskiej przyszło ponad 50 dzieci. Panie z KGW

przygotowały dla nich loterię, gry i konkursy oraz wiele smakołyków.
W Bielczynach połączono dwa święta - Dzieci i ich Mam.

Dzień Dziecka

W dniu 01.06.2005 KGW w Nawrze zorganizowało Dzień Dziecka dla

dzieci przedszkolnych z Izabelina, Nawry i Bogusławek. Przy muzyce

trwała doskonała zabawa. Były paczki ze słodyczami oraz pamiątkowe

zdjęcia. Uśmiechnięte dzieci żałowały, że Święto jest raz w roku.
Zarzad K.G.W
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Współczesność i tradycja

Wprowadzenie relikwii
świętego Andrzeja Boboli w Grzegorzu

Dnia 15 maja 2005 roku otrzymane relikwie z Warszawy od Jezuitów

zosta

i

,

Kiedy patrzy się na relikwiarz świętego Andrzeja Boboli można zobaczyć u

podstawy otwartą książkę symbol Pisma świętego. Z tej księgi patron

ewangelizacji w trudnych czasach czerpał naukę krzyża Chrystusowego.

Do niej nawiązuje ukazana przez ewangelistów prawda o śmierci Chrystusa

na krzyżu dla naszego zbawienia. Czterej ewangeliści, których symbole są,

na czterech końcach krzyża, opowiadają o miłości Zbawiciela z wiarą

wyznawanej przez pełny udział we Mszy świętej. W Roku Eucharystii

znakiem, który nawiązuje, do Najświętszej Ofiary są u podnóża krzyża

kiście winogrona oraz kłosy zboża i chleb na płaszczu jezuickim. Na księdze

bok kapsuły z relikwiami świętego są umieszczone po jednej stronie liść

palmowy znak męczeństwa i szable kozackie narzędzia śmierci.
Na tylnej stronie krzyża znajdują się wygrawerowane herby: rodziny

Bobolów, Diecezji Toruńskiej, papieża Jana Pawła II i Biskupa Toruńskiego

Andrzeja Suskiego.

ły uroczyście wprowadzono do kościoła parafialnego w Grzegorzu.

Uroczystościom wprowadzenia relikwii przewodniczył

Liturgia przyjęcia relikwii we wspólnocie parafialnej rozpoczęła się przy

figurze przydrożnej w Grzegorzu. Zgromadzonych tam, zjednoczyła

modlitwa zanoszona do Boga w intencji parafii za przyczyną świętego

Andrzeja Boboli. Następnie wierni zamanifestowaliśmy publicznie swoją

wiarę podczas procesj z relikwiami do kościoła. Po wniesieniu do kościoła

biskup oddał cześć świętemu obecnemu w znaku relikwii przez okadzenie

relikwiarza. W centrum uroczystości była Msza święta na zakończenie

której ksiądz biskup odmówił - Akt zawierzenia parafii świętemu Andrzejowi

Boboli. Po pasterskim błogosławieństwie wszyscy zgromadzeni

indywidualnie oddali cześć świętemu patronowi parafii przez ucałowanie

relikwii. W tym niepowtarzalnym Parafialnym Święcie Eucharystycznym

uczestniczyli: byli duszpasterze w Grzegorzu, kapłani dekanatu

chełmżyńskiego, sąsiednich parafii, z diecezji i poza niej oraz

przedstawiciele władz samorządowych, a przede wszystkim przybyli

goście i wierni z parafii.

Ksiądz Biskup
Andrzej Suski, Biskup Toruński.

Relikwiarz

Ks. S.Ćwikliński

100 lat OSP Grzegorz

Jubileusz stulecia powstania obchodziła jednostka OSP w
Grzegorzu. Jubileusz tutejszych strażaków świętowali wszyscy druhowie
ochotnicy z Gminy Chełmża. W uroczystości udział wzięli Wicewojewoda
Kujawsko-Pomorski Arkadiusz Horonziak, funkcjonariusze PSP i druhowie
ZOSP RP, księża proboszczowie, władze samorządu powiatowego i
gminnego, mieszkańcy Grzegorza i okolicznych wsi z gminy.
Jednostka ta już 100 lat pełni służbę w ochronie życia, zdrowia, mienia,
środowiska i kultury narodowej. Zawsze gotowi by nieść pomoc w wypadku
zagrożenia. Miejscowa jednostka jest jedną z dziewięciu jednostek OSP w
gminie.
Pierwszym komendantem jednostki był Otto Serge. Przy tutejszej straży w
1930 roku powstała orkiestra i została powołana sekcja Samarytanek.
Strażacy z Grzegorza to niejednokrotni mistrzowie zawodów strażackich
zarówno na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim.
W 1955 roku w Grzegorzu została wybudowana remiza strażacka. Za ofiarną
80-letnia służbę pożarniczą Zarząd Wojewódzki w Toruniu nadał jednostce
sztandar. W ubiegłym roku jednostka została wyposażona w nowy samochód
pożarniczy marki FORD. Uroczyste przekazanie samochodu druhom OSP z
Grzegorza przez Wójta Gminy Chełmża Jacka Czarneckiego nastąpiło
podczas jubileuszowej uroczystości. Odznaczeniami państwowymi i
korporacyjnymi podczas uroczystości uhonorowani zostali zasłużeni
strażacy i działacze związku.” Postanowieniem Prezydenta RP

Podczas uroczystości Wójt dokonał uroczystego odsłonięcia herbu na
budynku remizy miejscowej OSP. Z okolicznościowym programem dla
strażaków wystąpili uczniowie Gimnazjum w Pluskowęsach.
Części festynowej towarzyszył pokaz sprzętu strażackiego PSP z Torunia.
Dla uczestników obchodów gminnego Floriana w Grzegorzu organizatorzy
przygotowali tradycyjną grochówkę i zabawę taneczną.

„Złoty Krzyż
Zasługi” otrzymał dh Edward Woźniak, „Srebrny Krzyż Zasługi”
otrzymali dh Krystyna Ziółkowska i dh Mieczysław Florek, „Brązowy
Krzyż Zasługi” wręczono dh Bogusławowi Koszela i dh Franciszkowi
Piróg. Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki z rąk Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego otrzymał Brązową Odznakę „ Zasłużony dla ochrony
przeciwpożarowej”.

Tekst i zdj. K.Orłowska

OSP Skąpe z św. Florianem

Tekst i zdj.K Orłowska

W Kaplicy w Skąpem podczas jednej z majowych niedzielnych
mszy św. odbyło się uroczyste ustawienie figury Św. Floriana patrona
strażaków.
W uroczystości udział wziął Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki, Prezes
Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Toruniu dh Wiesław Bachan,
przedstawiciele samorządu Gminy Chełmża i mieszkańcy Skąpego.
Pomysł, aby Św. Florian mógł stanąć w miejscowej Kaplicy zrodził się
przed pięcioma laty. Od tego czasu jednostka OSP w Skąpem czyniła
wszelkie starania, aby figurę patrona zakupić i poświęcić w 2003 roku przy
okazji obchodów 130-lecia działalności OSP . Jednak z powodu trudności
w pozyskaniu środków nie udało się wówczas zrealizować tutejszym
strażakom tego zamiaru.
Dopiero po pięciu latach Św. Florian mógł stanąć w Kaplicy. Środki
finansowe na ten cel pozyskano ze zasobów wiejskich i z budżetu
gminnego. Figurę patrona strażaków wykonała pracownia snycerska z
Górek Wielkich.



PODZIĘKOWANIA

Jako nauczyciel historii i opiekun szkolnego kącika muzealnego w imieniu
własnym i uczniów Gimnazjum w Głuchowie chciałabym złożyć serdeczne
podziękowania na ręce państwa T. i J. Góźdź z Grzywny oraz pani M.
Błażejczyk za przekazanie dla szkoły i udostępnienie własnych pamiątek
rodzinnych.

Barbara Stachowska

Szanowni Państwo
Firma Bayer CropScience serdecznie zaprasza do
odwiedzenia naszej Plantacji Pokazowej w

“Hodowla Roślin Strzelce” Sp z.o.o.
Oddz. Kończewice

Zapraszamy rolników tel. (056) 675-92-97 w dniach
27 czerwiec - 2 lipiec 2005

Hodowla Roślin Strzelce Sp. Z.o.o.
Oddział Kończeiwce

87-140 Chełmża

Prośba !!!
Redackcja Kurendy bardzo prosi o dostarczanie artykułów do gazetki w

wersji elektronicznej, w przeciwnym wypadku redaktorzy nie ponoszą

żadnej odpowiedzialności za treść artykułów i popełnionych błędów

podczas przepisywania materiałów.

Redakcja Kurendy

Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy Państwu Annie i Tomaszowi Szczepańskiemu za

dobre serce i charytatywną pomoc w realizacji wycieczek klasowych.

Wdzięczni uczniowie i wychowawcy klas II Szkoły Podsatowej w Zelgnie.

Dorośli i Mali
Mieszkańcy Bocienia dziękują p. Lidii Kozłowskiej - Sołtys
Sołectwa Świętosław za wspólne spotkanie przy ognisku z okazji
Dnia Dziecka .

Dzień Dziecka w Nawrze

Panie z KGW w Nawrze uroczyście obchodziły Święto Matki. Panie
przygotowały znakomite ciasta i potrawy. Humor dopisywał więc spotkanie
udało się doskonale. KGW dziękuje p. Radnemu Benedyktowi Glaszce za
życzenia i upominek.

Zarząd K.G.W

Serdeczne Podziękowanie
Sponsorom Dnia Dziecka w Bielczynach Państwu

serdeczne podziękowania składa

Małgorzacie i Lechowi Polikowskim z „Tradycji”

Koło Gospodyń Wiejskich w Bielczynach.

OKNA PCV, używane, ponad 30 wymiarów.
Do mieszkań i pomieszczeń gospodarskich

Grzywna Domena
Tel. 0605-267-732

„Wędrujące przedszkole” w teatrze.

Justyna Błaszczyk

Od kwietnia „Wędrujące przedszkole” gości w Grzywnie.
Naszą wspólną przygodę zakończyliśmy 23 czerwca.
Z okazji Dnia Dziecka w niedzielę 5 czerwca, maluchy z Grzywny wraz
ze swoimi rodzicami pojechały do Baja Pomorskiego na
przedstawienie pt. „Krawiec Niteczka”. Mali widzowie mieli okazję
zaangażować się w teatralną opowieść , budując „drabinę do
nieba”. Mogły również zobaczyć z bliska miasteczko Tajdarajda, w
którym gościł Krawiec Niteczka. Wrażeń było co niemiara.

Na zakończenie udało nam się zrobić pamiątkowe zdjęcie z
bohaterami przedstawienia na prawdziwej teatralnej scenie !

Był to pierwszy debiut „wędrujących przedszkolaków” i z
pewnością nie ostatni.

Konkurs dożynkowy
Wójt Gminy Chełmża ogłasza konkurs na logo dożynkowe “Dożynki

w Gminie Chełmża - Sławkowo 2005”. Organizatorem tegorocznego Święta
Plonów są mieszkańcy sołectw Sławkowo i Mirakowo. Termin składania prac
konkursowych upływa z dniem 15 lipiec br. (prace należy skłądać pokój nr 16
UG Chełmża p. .K.Orłowska).

Serwis Informacyjny
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