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Dobiegają końca prace związane z budową drogi Skąpe -
Dziemiony, której długość jest niebagatelna, bo wynosi 2.200 mb.
Całkowity koszt inwestycji to 484.199zł. Środki na budowę drogi
pochodzą z budżetu Gminy Chełmża i Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych.

Z wielkim bólem i smutkiem pożegnaliśmy Zygmunta Kwiatkoweskiego
Kasztelana-Dyrektora Zamku w Golubiu-Dobrzyniu, Wiceprzewodniczącego
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przede wszystkim
wspaniałego człowieka i przyjaciela naszej Gminy.

Zbiory upraw polowych zapowiadały się bardzo dobrze. Zima nie
przyniosła większych strat mrozowych. W uprawach jarych wystąpił
problem związany z niskimi temperaturami co wpłynęło na zróżnicowanie
wschodów. Początkowo wszystko prognozowało dobre zbiory. Dopiero
lipcowa susza wywołała w naszym rejonie obawy o plony. Można wstępnie
podsumować efekty. Na słabszych ziemiach zboża przyschły wcześnie i
tam plony są niższe nawet o 30% od oczekiwanych. Ucierpiały też rośliny
okopowe. Na lepszych spadek plonów nie był aż tak istotny, ale ziarno jest
często małe i źle wykształcone, nadające się głównie na pasze. Na całe
szczęście pogoda dopisała w okresie żniw, które przebiegły szybko i
sprawnie.

Będzie Nowa Droga

Koniec Żniw
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IV edycja „Zachowaj Trzeźwy Umysł” zakończona

Dobiegła końca praca i zabawa w ramach
. W

realizacji zadań wzięły udział wszystkie szkoły Gminy Chełmża
SP Sławkowo koord. Barbara Groździej, Barbara
Dunajska
SP Grzywna Koord. Hanna Dorenda, Hanna Skrzypczak
SP Kończewice koord. Izabela Kępińska-Bober, Mirosława
Pawlikowska, Dorota Woźniak
SP Zelgno koord. Ewa Maria Gnat, Grażyna Walecka oraz
Teresa Świst, Bronisława Branicka, Zofia Gołaszewska,
Małgorzata Ernest
Gimnazjum Głuchowo koord. Justyna Błaszczyk, Lucyna
Adamska, Maria Bulińska
Gimnazjum Pluskowęsy kord.Aleksandra Folga
i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Głuchowie koord.
Jacek Lipowski.

Realizację programu wspierali także dyrektorzy szkół. Łącznie w
tegorocznej edycji programu udział wzięło 1254 dzieci i młodzieży.

Z realizatorami programu współpracowała Katarzyna
Orłowska, która zachęcała redakcję gazety NOWOŚCI, aby ta objęła
akcję patronatem medialnym. Informacje o programie przekazywane
były naszym mieszkańcom poprzez zamieszczenie ich w gminnej
KURENDZIE.

Dodatkowo zaangażował się w akcję informatyk UG Paweł
Rutkowski, który bezinteresownie napisał program dla
Multimedialnego Centrum Edukacji, który być może stanie się
własnością gminy, jeżeli wygramy w konkursie na właśnie takie
Centrum.

Z kolei Justyna Błaszczyk jako element aplikacji
konkursowej na MCE zgodziła się opisać „W jaki sposób pracownia
komputerowa wpisze się w gminny program profilaktyki.” Do
napisania powyższego poprosiłam właśnie Justynę Błaszczyk, gdyż
uznałam, że zna ona bardzo dobrze środowisko gminnej młodzieży i
dzieci, z którymi na co dzień pracuje, przeprowadzała badania i
diagnozowała środowisko mieszkańców pod kątem różnych
problemów, także profilaktyki uzależnień.

Rola gminnego koordynatora programu polegała na
kontaktowaniu się z poszczególnymi koordynatorami w szkołach,
wyjaśnianiu im niejasności, motywowaniu do jeszcze większego
zaangażowania się w program poprzez proponowanie
zorganizowania spotkań młodzieży ze mną / odbyły się 2 takie
spotkania/, monitorowania terminów realizowania konkursów oraz
sprawozdań, zachęcaniu do współpracy innych osób / w tym
sprzedawców alkoholu/, sporządzaniu sprawozdań dla GKRPA oraz
SPiDR i dostarczaniu informacji o realizacji programu do „Kurendy”.
Po zakończeniu programu kontaktowałam się z osobami, które
realizowały go w szkołach. Wszyscy mówili o dużym zainteresowaniu
i zaangażowaniu dzieci. Koordynatorzy szkolni ocenili tegoroczną
edycję jako ciekawą w formie i treści. Do rozpowszechnienia w
szkołach pozostały jeszcze „Audycje dla rodziców”, które czekają na
wrzesień.

IV Edycji
Programu Profilaktycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

-

-
-

-

-

-

Dziękuje za współpracę.
Ewa Jasik

Gminny Koordynator Programu w roku 2005

Informacja z pracy Rady Gminy Chełmża
w m-cu lipcu br

W m-cu lipcu odbyły się dwie Sesje Radu Gminy. Podjęte
uchwały dotyczyły następujących zagadnień:

Rada podjęła uchwały, w których określiła zasoby mieszkaniowe
Gminy Chełmża oraz zasady wynajmowania lokali.
Zgodnie z zapisami uchwały pierwszeństwo wynajmu lokali
przysługuje osobom:
1) pozbawionych mieszkania w wyniku klęski żywiołowej lub
zdarzenia losowego,
2) zajmujących lokale w budynkach gminnych przeznaczonych do
rozbiórki,

1. Gospodarka mieszkaniowa

3) zajmujących lokale przeznaczone na cele edukacyjne i ochrony
zdrowia,
4) rodzinom wielodzietnym znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej,
5) osobom pełnoletnim, które opuściły dom dziecka i nie mają
możliwości powrotu do lokalu zajmowanego wcześniej.
Uchwała określa również zasady przydziału lokali socjalnych.
Osoby ubiegające się o przyznanie lokalu winny złożyć w UG
pisemny wniosek zawierający;

a) imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy,
b) opis sytuacji mieszkaniowej wnioskodawcy,
c) dowody potwierdzające wysokości dochodów,
d) oświadczenie o braku prawa do innego lokalu

mieszkalnego lub domu mieszkalnego.
2. Zmiany w planie zagospodarowania

Podjęte uchwały dotyczyły przystąpienia do sporządzenia planu
zagospodarowania w m-ciach Browina oraz Strużal ( tereny
mieszkaniowe).
Ponadto Rada Gminy postanowiła, że tereny na których
przewidziano realizację zadań objętych projektami w ramach
programu „ Odnowa wsi” zostaną zdefiniowane w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego jako „centra wsi”.

3. Dożywianie
Rada określiła zasady przyznawania pomocy społecznej w
formie dożywiania .Pomocą zostaną objęte dzieci i młodzież w
okresie nauki w szkole, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza 150 % kryterium dochodowego.

4. Zmiany w budżecie
Najważniejsze zmiany w budżecie dotyczyły przeznaczenia
środków na: zakup 3 wiat przystankowych (8.400 zł), remonty
dróg (33.000 zł), wykonanie dokumentacji na ułożenie
chodników(12.000 z ł ) , przebudowę drog i Skąpe
- D z i e m i o n y ( 3 2 . 0 0 0 z ł ) , r e m o n t z a s o b ó w
mieszkaniowych(15.000 zł), wykonanie bieżących remontów w
SP (23.300zł), wykonanie bieżących remontów w
Gimnazjach(11.200 zł), zwiększenie środków na remont dachu
w SP Kończewice (29.550 zł), rozbudowę Gimnazjum w
Pluskowęsach(18.575 zł), wypłatę zasiłków okresowych10.000
zł, realizacja zadań w ramach projektu „Mikroodnowa
wsi”(30.000 zł), wykonanie przyłączy energetycznych w Zalesiu
(15.000 zł), prace remontowe związane z tworzeniem Centrum
Komunikacji Społecznej w m.-ci Zelgno (15.000 zł).
Ponadto dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację
projektu obejmującego budowę infrastruktury wodociągowej
( plan zmniejszono o kwotę 42.153 zł i zastąpiono środkami
własnymi)

5. Pozostałe tematy
1) Rada powołała Komisje Statutową w składzie: Stanisława

Stasieczek Przewodnicząca, Benedykt Glaszka, Zbigniew
Machalewski, Jan Bładek, Stanisław Żak.

2) Przyjęto wartość jednego punktu dla celów ustalenia
miesięcznego wynagrodzenia dla pracowników nie będących
nauczycielami zatrudnionych w szkołach. Uchwała umożliwi
wypłatę podwyżek wynagrodzenia dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i
obsługujących w szkołach

3) Rada wyraziła zgodę na przekazanie Samodzielnemu
Publicznemu Ośrodkowi Zdrowia w Zelgnie samochodu
osobowego marki Matiz ( dotychczas pojazd stanowił majątek
gminy). Jednocześnie wyrażono zgodę na sprzedaż
samochodu z przekazaniem kwoty uzyskanej ze sprzedaży
na zakup nowego samochodu.

4) Radni wyrazili zgodę na dofinansowanie projektów
przygotowywanych w ramach konkursu „Moja Wieś” przez
Sołectwa Kończewice, Sławkowo i Zelgno.

Sekretarz Gminy
Ewa Pudo
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Inwestycje i remonty w gminie

Na terenie gimnazjów w Głuchowie i Pluskowęsach
realizowana jest inwestycja gminna w ramach projektu „Rozwój
zaplecza sportowego szkół gimnazjalnych Gminy Chełmża”. Projekt
w prawie 80 procentach sfinansowany zostanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Obecnie trwają roboty wykończeniowe pokrycia dachowego na
powstałych budynkach, które pełnią funkcję łączników pomiędzy
częścią dydaktyczną szkoły a salą sportową. Inwestycję planuje się
zakończyć w trzecim kwartale 2006 roku .

Powierzchnia użytkowa łącznika w Pluskowęsach wynosi
241,3 m i obejmie pomieszczenia na magazynek, szatnie,
umywalnie, toalety i ciągi komunikacyjne. Projekt obejmuje także
zagospodarowanie terenu wokół gimnazjum. Zostanie wybudowane
boisko do piłki nożnej o pow. 3200 m ( łącznie ze zdrenowaniem
placu) i plac manewrowy o pow. 696 m . Będą urządzone tereny
zielone wokół szkoły. Powierzchnia użytkowa łącznika budowanego
przy gimnazjum w Głuchowie wynosi 359,7 m . Zaplanowano na niej
dyżurkę, szatnie i ciągi komunikacyjne, umywalnie, toalety. Dostępne
będą również tutaj sale do gimnastyki korekcyjnej. W realizacji
projektu przewidziane zostało zagospodarowanie terenu przy
gimnazjum: boisko szkolne o pow. 968m , plac szkolny o pow. 953,1
m i tereny zielone. Łączniki zostaną wyposażone w podjazdy dla
osób niepełnosprawnych.
Przy salach sportowych w
Głuchowie i Pluskowęsach
wykonano budowę kanalizacji
deszczowej.
Te g o r o c z n e w a k a c j e w
szkołach przebiegły także pod
hasłem remontów.

:
likwidację zagrzybienia w
piwnicy, wymianę opraw
oświetleniowych w świetlicy,
naprawę alarmu (SP Zelgno),
m a l o w a n i e l a m p e r i i w
m a g a z y n a c h , w y m i a n ę
posadzki w pomieszczeniu
biblioteki, poprawę wentylacji w
s a n i t a r i a t a c h , p r a c e
wykończeniowo-budowlane
pomieszczenia klasowego
(Gimnazjum w Pluskowęsach), malowanie ścian w szkołach (SP w
Grzywnie), Wykonanie schodów do kotłowni, wykonanie balustrady i
zadaszenia nad drzwiami wejściowymi, odwodnienie deszczowe
przy budynku szkolnym (SP Sławkowo), wymianę bezpieczników i
opraw oświetleniowych, likwidację usterek w sanitariatach, wymianę
pionu kanalizacyjnego w sekretariacie (SP Kończewice), ułożenie
płytek w sanitariatach, malowanie lamperii w magazynku przy sali,

malowanie ścian w korytarzu szkoły, wymianę instalacji elektrycznej
w kuchni (Gimnazjum w Głuchowie).
W związku z przygotowaniem i gotowością do nowego roku
szkolnego naprawie głównej zostały poddane autobusy szkolne
marki Autosan. Remont pojazdów wykonało Przedsiebiorstwo
Handlowo-Usługowe „POLO” z Ciechocinka. Łączny koszt naprawy
wyniósł 147.864,00 zł.

we
wsiach Windak, Brąchnówko i Parowa Falęcka.
Remonty w szkołach i świetlicach wiejskich wykonali pracownicy
budowlani UG.
Realizowana jest nr 100504C Skąpe-
Dziemiony o łącznej długości 2.280 mb. Wykonawcą robót jest
Zakład Drogowo-Budowlany z Rogowa. Zakończenie robót
przewidziano na połowę października br. Koszt inwestycji wyniesie
484.199 zł.
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Remonty w szkołach objęły

Remontom bieżącym zostały poddane świetlice wiejskie

przebudowa drogi gminnej

Przygotowała K.Orłowska

Informacje z pracy Urzędu Gminy

Dożynki 2005’

Tegoroczne Dożynki Gminne Święto Plonów 2005' odbędą się w
Sławkowie w dniu 10 września . Organizatorem tegorocznego
Święta Plonów w Gminie Chełmża są sołectwa Sławkowo i
Mirakowo.
W skład Komitetu Organizacyjnego weszli:
ks. Kanonik Wiesław Roczniak Proboszcz Parafii Grzywna
ks. Kanonik Roman Cieszyński Proboszcz Parafii Kiełbasin

Barbara Dunajska
Dorota Kanigowska
Stanisław Żak
Czesław Tyszkiewicz
Katarzyna Orłowska
Ewa Gnat
Wiesław Bachan
Elżbieta Jarocka
Andrzej Lorek
Adam Kozłowski
Katarzyna Piątkowska
Maria Zygarska
Czesław Piątkowski

Rada Sołecka Wsi Sławkowo

Rada Sołecka Wsi Mirakowo

Edward Trzpil Sołtys
Marek Matysek
Sławomir Rybitwa

Marian Przybysz
Jerzy Kędziorek
Bernard Kruszyński

Stowarzyszenie Homo homini

Informacja dotycząca działalności GSW w Chełmży

W roku 2005 Gminna Spółka Wodna w Chełmży otrzymała
dotację przedmiotową na realizację zadania pt.„Odbudowa rowu
melioracyjnego Nawra- Izabelin”. Zadanie obejmuje odcinek 1600 mb
czyli całość rowu, a w zakres prac wchodzić będą: wykoszenie porostów
ze skarp, wycinka zakrzaczeń, odmulenie dna rowu, odbudowa rowu na
odcinku 350 mb, rozplantownie urobku. Przewidywany czas realizacji
zadania to wrzesień 2005 roku. Ponadto uzyskaliśmy dotację
podmiotową-wsparcie działalności statutowej, środki te pochodzą z
budżetu województwa Kujawsko-pomorskiego. Od miesiąca maja
zatrudniamy pracowników w ramach przyuczenia zawodowego, koszt
utrzymania pracowników ponosi Urząd Pracy.
Prace wykonane w roku bieżącym na urządzeniach melioracyjnych:

oczyszczenie rowu 150 mb w Zalesiu
oczyszczenie rowu 500 mb w Mirakowie
odmulenie studzienek 150 szt. Zelgno , Dziemiony, Skąpe,

Pluskowęsy
naprawa oberwanych zbieraczy przy studzienkach 20 szt.
udrożnienie odpływy rowu w Bielczynach 120 mb
oczyszczenie rowu 600 mb Zelgno

Z budżetu UG w Chełmży wykonywane są następujące rowy
Bogusławki - Nawra
Pluskowęsy Obręb
Świętosław - Bocień

Ponadto w roku bieżącym dokończona zostanie realizacja odbudowy
rowu we wsi Drzonówko.
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udrożnienie rurociągu 125 w Kiełbasinie

Marcin Leśniewski
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Organizacje pozarządowe

Zagraj i ...biesiada

Sołectwa Sławkowo, Kończewice i Zelgno otrzymały
dotację w wysokości 5 tys. zł na realizację projektów w
wojewódzkim konkursie „Moja Wieś” organizowanym przez Urząd
Marszałkowski w Toruniu Departament Rolnictwa i Aktywizacji
Obszarów Wiejskich.
Dzięki przyznanym środkom każde z nagrodzonych sołectw
zrealizuje przygotowane przedsięwzięcie konkursowe.

Mieszkańcy sołectwa Sławkowo będą organizatorami
festynu na „Podsumowanie Lata”. Festyn odbędzie się 11 września.
W ramach imprezy organizatorzy przewidzieli szereg konkursów
m.in. konkurs ma miejscowe wypieki, dorodne płody z działek,
konkurs rzeźby w ziemniaku i innych warzywach, prezentacje
wyrobów rękodzieła mieszkańców z gminy. Oprócz tego, podczas
festynu będzie jeszcze wiele innych ciekawych atrakcji: loteria
fantowa, występy artystyczne zespołu pieśni i tańca ludowego oraz
zabawa taneczna dla wszystkich uczestników.

Kończewice z kolei będą się bawić podczas „Sąsiedzkiej
biesiady na pożegnanie lata”, podczas której ma odbyć się
drużynowe wypiekanie chleba, wspólne gotowanie bigosu,
degustacje przygotowanych produktów, pieczenie podpłomyków,
konkursy i zabawy nawiązujące do tradycji ludowych, wspólne
tańce przy ognisku i loteria fantowa.

Natomiast na festiwal produktów tradycyjnych „Zagraj”
zaproszą mieszkańcy sołectwa Zelgno. „-

- mówi Stanisława Stasieczek
koordynator sołeckiego projektu. Potrawy zostaną ocenione przez
uczestników festiwalu w ramach przygotowanej degustacji i
poprzez wypełnioną specjalną ankietę konkursową .
„

”
dodaje - Stanisława Stasieczek.

Każda z gmin województwa kujawsko-pomorskiego
biorąca udział w konkursie mogła wystąpić o dofinansowanie
maksymalnie trzech przedsięwzięć. W sumie na konkurs zostało
zgłoszonych 78 projektów z czego 72 projekty otrzymały
dofinansowanie . Wymagany wkład środków własnych gminy w
każdym z realizowanych projektów wyniesie 20 procent. Wszystkie
trzy projekty są o zasięgu ponadgminnym.

Przygotowany projekt
planujemy zrealizować 1 października br. Poprzez projekt chcemy
upowszechnić wiedzę na temat receptur przygotowania prostych
potraw tradycyjnych. Zaproszenie do udziału w festiwalu produktów
tradycyjnych kierujemy do mieszkańców gminy Chełmża , gmin z
terenu powiatu toruńskiego oraz gminy Wąbrzeźno. Na festiwal
potrawy mogą zgłaszać osoby fizyczne, sołectwa, organizacje m.in.
Koła Gospodyń Wiejskich”

-Nagrodzone na festiwalu potrawy zostaną zgłoszone na Listę
Produktów Tradycyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Katarzyna Orłowska

Wakacje z „Homo-homini”

W ciągu ostatnich dwóch tygodni wakacji do Kończewic i
Bielczyn przyjechało troje studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK w
Toruniu, by prowadzić zajęcia plastyczne(i nie tylko) dla miejscowych
dzieci. W obydwu wsiach zainteresowanie wspólnym spędzaniem czasu
było bardzo duże. Każdorazowo na zajęcia przychodziło ponad
dwadzieścia dzieci, które pod kierunkiem studentów wykonywały prace
plastyczne, grały w piłkę, odbywały wycieczki po najbliższej okolicy, a
także wspólnie grillowały do późna. Zajęcia udokumentowano zdjęciami,
które wzbogacą stronę .

Dziękuję serdecznie osobom, które częstowały obiadami gości
-wolontariuszy, tym które pomagały w realizacji zajęć i pracach
organizacyjnych na terenie swoich wsi. Dzięki środkom finansowym
przekazanym przez rady sołeckie Kończewic i Bielczyn, dzieci przeżyły
wiele radosnych chwil.

Tekst i fot. E.Czarnecka

www.homohomini.gminachelmza.pl

Przedszkole powędruje do Skąpego i Pluskowęs

Stowarzyszenie Homo-homini kontynuuje realizację
. W drugiej połowie września rozpocznie

ono pracę w Skąpem(na terenie oddz. przedszkolnego) i w
Pluskowęsach (na terenie gimnazjum). Jak dotąd bywało zajęcia dla
dzieci 3-5 letnich będą odbywały się dwa razy w tygodniu po dwie godziny.
Uczestnikami spotkań będą również rodzice zapisanych dzieci.
Homo-homini dziękuje tym, którzy zebrali w swoich wsiach deklaracje
uczestniczenia w projekcie, a dyrektorom szkół z Zelgna i Pluskowęs za
udostępnienie pomieszczeń do planowanych realizacji zajęć.
Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest możliwe dzięki finansowaniu jej
przez Samorząd Gminy Chełmża

„Wędrującego przedszkola”

Koordynator “Wędrującego Przedszkola”
E. Czarnecka

Plener zakończony

Ta okazała rzeźba “Łódź” na
w j e ź d z i e d o O ś r o d k a
Rekreaacyjno-Wypoczynkowego
w Zlesiu i “Wenusu”, które od teraz
t o w a r z y s z y ć b ę d ą
przebywającym tutaj turystom to
efekt wakacyjnego wydarzenia
promocyjnego w naszej Gminie. W
miesiącu lipcu w Sławkowie odbył
się plener malarsko-rzeźbiarski.
Rea l i za to rami p lene ru by l i
studenci z UMK w Toruniu Wydział
S z t u k P i ę k n y c h . O p r ó c z
powstałych projektów rzeźb
studenci upamiętnili także walory
krajoznawczo-trusytyczne gminy
na płótnie. Powstały takie dzieła
jak: “Szkoła w Sławkowie”,
“Krajobraz ze stodołą”, “Droga do

Kuczwał”, “Gospodarstwo Barejów”, “Widok z sadu”, “Szkolny stawik w
Sławkowie” i “Pejzaż sławkowski”.
Referat SO i promocji UG dziękuje wszystkim osobom, które
włączyły się w sprawy organizacyjne przy realizacji pleneru.

K.Orłowska
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Mieszkańcy Kuczwał w Krynicy Morskiej

Dnia 17.VII mieszkańcy Kuczwał i okolic wyjechali na wycieczkę
autokarową do Krynicy Morskiej. Pogoda była ładna, humory wszystkim
dopisywały. Była kąpiel w morzu, zabawa w wesołym miasteczku i
przejażdżka wodolotem.

K.G.W Kuczwały

Sprawy obywatelskie

Na spływie

W wakacyjnym spływie kajakowym uczestniczyła 14-osobowa
grupa mieszkańców Grzegorza. Trasa spływu wyniosła około 30 km. Z
Borska do Czarnej Wody. Kajaki dla uczestników zorganizował Ks.
Sylwester Ćwikliński, a organizatorem spływu był Jacek Denderz.
W wyprawie kajakowej uczestniczyli: F.Piróg, S. Kaczmarski, J.Denderz,
J. Wątorowska, M. Wątorowski, A.Cichy, R.Cichy, W.Podgórska, J.
Podgórska, B. Koszela, Ł. Osuch.

K.Orłowska

Szlak rowerowy i boisko

W związku z organizacją imprezy patronackiej Urzędu Gminy w
Chełmży pt. ,, Powitanie Lata”, do przygotowań i urozmaicenia uroczystości
aktywnie włączyła się społeczność Szkoły Podstawowej w Sławkowie.
Zarówno pani dyrektor Barbara Dunajska jak i pracownicy szkoły
H. Masłowska, D. Syrkowska, I. Szymańska, D. Kanigowska opracowali pod
względem merytorycznym , graficznym i praktycznie sprawdzili trasę
rowerową tzw. Czerwony Szlak wiodący z Torunia do Zalesia. Szlak o
długości 19,6 km wiedzie przez drogi mało uczęszczane, a zatem
bezpieczne. Na całej jego długości można spotkać ciekawe zakątki, miejsca
obfitujące w ciekawostki historyczne i zabytki związane z wieloma
podaniami i legendami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, a także
korzystać z walorów krajobrazu polskiej wsi. Inauguracja trasy rowerowej
nastąpiła 18 czerwca 2005r. Pierwszego przejazdu dokonały organizatorki
wraz z kilkoma uczniami, a także pięćdziesięcioosobowa grupa
mieszkańców Torunia. Trasa wzbudziła zainteresowanie zarówno
uczestników przejazdu jak i gości przybyłych na piknik.

Kolejną inicjatywą godną naśladowania było zagospodarowanie
tzn. wyrównanie i nawiezienie ziemi, oczyszczenie z kamieni i zasianie trawy
w czasie tegorocznych wakacji, terenu wokół szkoły na boisko . W realizacji
pomysłu pomagały dzieci z Mirakowa, Sławkowa i Morczyn. Ogromny wkład
pracy wnieśli okoliczni mieszkańcy. Szczególne podziękowania należą się
panom A i R Wiśniewskim (właścicielom Gospodarstwa Rolnego ze
Sławkowa), S. Żak , C. Tyszkiewiczowi, J. Masnemu, M. Zygarskiemu,
J. Ciupkowi, K. Dunajskiemu oraz dyrektorowi i pracownikom Szkoły
Podstawowej w Sławkowie. Praca i zaangażowanie tak wielu ludzi
przyniosły efekty w postaci ładnego boiska przyszkolnego. Dziękujemy
wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania miejsca do gry i zabawy
dla młodzieży.

D.K.

Mieszkańcy Zelgna nad Bałtykiem

Z inicjatywy Sołtysa B.Domachowskiego i przewodniczącej
KGW Zofii Jabłońskiej 10.07 odbyła się wycieczka do Gdańska.
Uczestnicy wycieczki zwiedzili Westerplatte, Stare Miasto a resztę czasu
przeznaczyli nad wypoczynek nad morzem. Wszyscy wrócili bardzo
zadowoleni.

B.Domachowski

Piknik rodzinny w Dźwierznie
Mieszkańcy Dźwierzna w dniu 24 lipca spotkali się na

wspólnym pikniku zorganizowanym przez Radę Sołecką Januszewo-
Dźwierzno.
Podczas pikniku odbyły się różne konkurencje sportowe dla dzieci i
młodzieży. Sołectwo zakupiło medale oraz puchary dla najlepszych
sportowców. Nagrody ufundowane przez Urząd Gminy i sołectwo
wręczyli najlepszym zawodnikom goście pan Kazimierz Bober - Wicewójt
Gminy Chełmża oraz Radni Gminy Chełmża . Dla wszystkich
uczestników pikniku zostały ufundowane przez sponsorów słodycze,
kiełbaski przy ognisku i napoje. Rozegrany został mecz towarzyski piłki
nożnej drużyn Dźwierzna i Urzędu Gminy.
Organizatorzy pikniku dziękują wszystkim uczestnikom, sponsorom
Urzędowi Gminy w Chełmży, p. Kazimierzowi Lewandowskiemu,
p.Adamowi Lipińskiemu, p. Monice Huzarskiej, p. Stanisławie Stasieczek
oraz paniom z KGW w Zelgnie i za pomoc okazaną przy realiizacji pikniku
oraz p.. Włodzimierzowi Brylskiemu, Januszowi Kuźmie oraz młodzieży.

Tomasz Huzarski
Radny Gminy Chełmża
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Rozpoczęcie lata w Skąpem

J.Tatarewicz

W sobotę 9 lipca witaliśmy lato. Imprezę zorganizowano przy
współpracy sołtysa Anety Dec oraz Zarządu OSP w Skąpem. Do tańca
przygrywał zespół AKCES w składzie Weronika Dawiec i Grzegorz Jeziorski.
Przy muzyce w ich wykonaniu nogi same rwały się do tańca.
Jeśli ktoś poczuł się zmęczony czekał na niego bufet i kiełbaska z grilla
przygotowana przez strażaków. Zysk z imprezy będzie przeznaczony na
dokończenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Skąpe.

Urna z ziemią uświęconą krwią
Pierwszą urnę zawierającą ziemię z cmentarza wojskowego w

Narwiku przekazał Pan Lucjan Bytniewski, przewodniczący Komitetu Budowy
Kopca „Ziemia Polaków”,na ręce Wójta Gminy Jacka Czarneckiego, podczas
czerwcowego spoktania z sołtysami Gminy Chełmża.

Zgromadzenie w jednym miejscu urn zawierających ziemię z
różnych miejsc walki Polaków jest ideą, której realizacji podjęli się członkowie
powołanego w maju Komitetu. Miejsce to będzie w przyszłości znane i
odwiedzane nie tylko przez turystów, ale przede wszystkim przez najmłodsze
pokolenia Polaków, dla których patriotycznego wychowania kopiec będzie
sypany.

W sierpniu odbyło się spoktanie z projektantem Panem Krzysztofem S.
Oleksiakiem, który przedstawił swoją koncepcję inwestycji budowy kopca,
miejsca pamięci narodowej. Nadal trwają rozmowy z właścicielami gruntów
przy drodze nr 1 w celu wybrania ostatecznej lokalizacji Kopca „Ziemia
Polaków”.

E.Czarnecka

„WESOŁY PARASOL” na wakacje…

Wakacje to czas odpoczynku i zabawy szczególnie dla
najmłodszych. Ważne jest, aby czas wakacyjny dzieci spędzały nie tylko
atrakcyjnie, ale i pożytecznie.
Od czerwca w bibliotece w Głuchowie realizowany był program
profilaktyki środowiskowej pt. „Wesoły parasol”, opracowany z myślą o
najmłodszych czytelnikach. W realizacji znalazła swoje miejsce również
młodzież gimnazjalna. Program sfinansowała Gminna Komisja
Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych.

Zajęcia w ramach programu pomagają dzieciom lepiej
zrozumieć własne potrzeby, zmienić niewłaściwe postawy oraz
pomagają dostrzec piękno i walory otaczającego świata, okolicy i
regionu, miejsca w którym żyją. W realizacji programu towarzyszyły nam
myśli i sentencje znanych pisarzy, morały z bajek i baśni.

Z programu skorzystali nie tylko najmłodsi mieszkańcy
Głuchowa, ale również dzieci przebywające w Głuchowie na wakacjach
z Chełmży, Torunia, Bydgoszczy.

Dzieci wzięły udział w konkursach i zabawach, zajęciach
komputerowych, plenerowych zajęciach plastycznych, zajęciach
muzycznych. Uczestniczyły również w rajdzie pieszym do Nawry,
połączonym z ogniskiem i zabawami sportowymi.

Wszystkie dzieci i młodzież gimnazjalną, korzystających z
organizowanych zajęć w ramach programu „Wesoły parasol” na
zakończenie wakacji spotkała miła niespodzianka: wyjazd do CINEMA
CITY do Torunia połączony ze zwiedzaniem miasta.

Uczestnictwo w programie dostarczyło dzieciom pomysłów na
dobrą zabawę oraz wiele wspaniałych przeżyć i pozytywnych
doświadczeń.
Dzieci z Głuchowa i realizator programu Justyna Błaszczyk serdecznie
dziękują Pani Dorocie Kurdynowskiej za gościnność i zorganizowanie
ogniska podczas pobytu w Nawrze.

Justyna Błaszczyk

Sprawy obywatelskie
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Informacja z Gospodarstwa Pomocniczego
przy Urzędzie Gminy w Chełmży

1.Zakup pojemników do zbiórki szkła
W miesiącu sierpniu zostały zakupione przez Gminę Chełmża 33 szt.
Pojemników do zbiórki szkła. Koszt zakupu pojemników wyniósł
24.156,00 zł przy udziale środków pozyskanych przez Gminę z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w
wysokości 9.900,00 zł. Zakupione pojemniki zostaną w najbliższym
miesiącu rozstawione w miejscowościach gminy Chełmża. W związku z
powyższym apeluje się do mieszkańców gminy Chełmża o wrzucanie

do pojemników tylko tych odpadów, dla którego przeznaczony jest
pojemnik.
2. Wykonano budowę sieci wodociągowej w miejscowości Nowa
Chełmża ul. Górna (osiedle domków) o długości 285 mb. Jest to
kontynuacja uzbrojenia w wodę powyższego osiedla. Prace wykonane
zostały przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy
Chełmża.

3. W miejscowości Grzywna
została wybudowana sieć
kanalizacyjna o długości 320
mb i 10 szt. przyłączy. Nowo
powstałe osiedle domków
jednorodzinnych zostało
kompletnie uzbrojone tj.
woda + sieć kanalizacyjna.

4 . G o s p o d a r s t w o
Pomocnicze przy Urzędzie
Gminy Chełmża wykonało
odwodnienie budynków
Szkoły Podstawowej w
miejscowości Sławkowo.

5. W miesiącu sierpniu 2005
roku zostały wykonane 4
w i a t y - p r z y s t a n k i
a u t o b u s o w e w
miejscowościach: Głuchowo
- Wilamowo, Pluskowęsy Obręb, Zajączkowo i Bielczyny.

6. Przy współudziale GSW Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie
Gminy Chełmża udrożniło sieć melioracyjną na długości 222 mb w
miejscowości Grzywna na gruntach pana Zielińskiego.

Dokonano naprawy głównej nadwozi dwóch autobusów szkolnych.
W trzech autobusach wykonano naprawę bieżącą. W związku z
powyższym apeluje się do rodziców dzieci dojeżdżających do szkół o
zwrócenie uwagi dzieciom o należyte dbanie o mienie Gminy.

Rozpoczęto renowację rowów melioracyjnych miejscowościach:
Nawra, Głuchowo, Pluskowęsy Zalesie, Świętosław. Renowacji
rowów o łącznej długości 5.295 mb za kwotę 35.705 zł wykona
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „PROMEL” z siedzibą w
Bienikówku.

7.

8.

Za uszkodzone w autobusach siedzenia i szyby, materialnie będą
odpowiadać rodzice dzieci, które świadomie dopuściły się dewastacji
podczas korzystania z dowozu.

W. Kazaniecki

Gospodarstwo Pomocnicze
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Ratujmy kasztanowce

Dlaczego?

Jak?

Ponieważ umierają z powodu żerujących na ich gąsienic motyla

szrotówka kasztanowiaczka.

Poprzez grabienie opadających liści i palenia ich pod kontrolą.

Na świecie występuje ok. 20 gatunków kasztanowców z tego
tylko jeden gatunek rośnie naturalnie w południowo wschodniej
Europie i także w Polsce. Jest nim właśnie kasztanowiec biały
zwany też pospolitym. Ostatnio kasztanowce zaatakował szrotówek
kasztanowcowiaczek. Jest to mały motyl, który powoduje
spustoszenie wśród kasztanowców. Owad ten szybko opanowuje
nowe miejsca, ponieważ unoszony jest przez prądy powietrza.
Drzewa zaatakowane przez tego szkodnika przedwcześnie tracą
liście, które brązowieją i zwijają się już w połowie lipca. Osłabione
kasztanowce pod koniec lata powtórnie kwitną, ale już nie wiążą
owoców. Silne uszkodzenia mogą doprowadzić do całkowitego
zamierania drzew. Zwalczanie szrotówka jest bardzo trudne. Jedną z
bezpiecznych i niedrogich metod jest grabienie liści i ich spalanie.
Szacuje się, że z 1 kg liści, w których zimują poczwarki, może
wylecieć wiosną 4,5 tysiąca motyli szkodnika. My również możemy
podjąć walkę z tym owadem i uratować nasze kasztanowce.
Prosimy nauczycieli, dzieci, sołtysów, radnych, aby przyłączyli się do
ogólnopolskiej akcji ratowania kasztanowców w swoich
miejscowościach organizując grabienie i palenie liści.

Teresa Mika

Sport Gminny i Szkolny

Komunikat

Informujemy, że w dniu 2005 roku przez teren
naszej gminy przebiegać będzie trasa III etapu wyścigu kolarskiego
„TOUR DE POLOGNE „.
W związku z powyższym obowiązuje zakaz poruszania się wszelkimi
pojazdami na drodze publicznej na odcinku Januszewo-Chełmża-
Nawra w godzinach
Jest to podyktowane bezpieczeństwem uczestników wyścigu.

14 września

14:00 - 15:45.

Organizatorzy

LATO NA SPORTOWO

Piękna i upalna pogoda, w tle jezioro, tłumy turystów i sportowe
emocje, tak wyglądał turniej

. Zawody w tej letniej dyscyplinie sportu odbyły się w ostatnią
niedzielę wakacji w Zalesiu. Do turnieju zgłosiło się 7 zespołów. Przyjęty
system rozgrywek „każdy z każdym” był długi i wyczerpujący dla
uczestników, ale wyłonił bezwzględnie najlepszą drużynę.

. Pozostała kolejność przedstawia się
następująco:

miejsce
miejsce
miejsce
miejsce

miejsce

miejsce , które jako
jedyne reprezentowały płeć piękną, a swoją ambicją i zaangażowaniem
wywołały owację wśród kibiców i turystów.

Ten rodzinny, przesympatyczny turniej podsumował Wójt Jacek
Czarnecki wręczając najlepszym puchary, medale i nagrody rzeczowe.

Piłki Plażowej o Mistrzostwo Gminy
Chełmża

Mistrzami
Gminy Chełmża w Siatkówce Plażowej zostali reprezentanci Zelgna
: Daniel Ramowski i Paweł Sołtys

II bracia Grubeccy z Nowej Chełmży
III Jacek Czarnecki i Bartłomiej Dudek z Kończewic
IV ojciec i syn Sadowscy z Głuchowa
V bracia Kamińscy z Głuchowa
VI trójka zawodników ze Sławkowa : Taciak, Kozłowski,
Lewandowski
VII Małgorzata Sadowska i Karolina Gniadek

Marcin Sadowski
Gminny Organizator Sportu

Rolnictwo i ochrona środowiska

Sprzątanie świata

W związku z powyższym Gmina Chełmża tradycyjnie w
miesiącu wrześniu planuję przystąpić do Akcji Sprzątania Świata.
Tegoroczny termin sprzątania wyznaczono w dniach 16-18 września
br. Celem akcji jest uporządkowanie terenów prywatnych posesji,
szkół oraz wszystkich miejsc gdzie zwykle gromadzą się ludzie tj.
parki, place, drogi publiczne oraz tereny zapomniane i rzadko
odwiedzane , które stanowią potencjalne składowiska dzikich
wysypisk śmieci.
Bardzo istotnym elementem akcji jest aspekt edukacyjny , dlatego
też zachęcamy wszystkich rodziców do włączenia również dzieci i
młodzież w akcje porządkową.
Mamy nadzieję, iż ta wspólna praca zmierzająca do poprawy
estetyki naszego otoczenia zaowocuje zmniejszeniem ilości dzikich
wysypisk śmieci i większej wrażliwości na stan naszego
najbliższego otoczenia . Zwracam się z prośbą do wszystkich
sołtysów, aby na terenie własnych sołectw pełnili rolę koordynatorów
akcji porządkowej.
Z góry dziękuję za zrozumienie , zaangażowanie i liczny udział w
akcji.

Porządkowanie obejścia i utrzymanie czystości na
terenie własnej posesji jest ważnym elementem działań na
rzecz poprawy stanu środowiska na terenie gminy.

Anna Krupska

Turniej siatkówki plażowej „Pożegnanie lata”

Kazimierz Bober

Dnia 4 września w Zalesiu odbył się turniej siatkówki plażowej
„Pożegnanie lata”. W turnieju wzięło udział 16 drużyn dwuosobowych
m.in. z Gminy Chełmża, Chełmży, Torunia, Łysomic i Kikoła. Rozgrywki
prowadzono systemem pucharowym. Rozegrano ponad 30 meczy. W
finale drużyna w składzie Andrzej Kalisz (Chełmża), Daniel Ramowski
(Zelgno), pokonała drużynę z Torunia (Dariusz Kierys, Mariusz
Kraszewski). Kolejne miejsca zajęły drużyny z Torunia, Chełmży i Gminy
Chełmża.

Pieniądze trafią do HURAGANU
W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację w II

półroczu 2005r. zadań Gminy Chełmża w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu, dotację otrzymał Uczniowski Klub Sportowy
“HURAGAN” z Kończewic, który jako jedyny przystąpił do konkursu.
Wysokość dotacji wyni 2.914,00zł. W ramach dotacji będą sfinansowane
popołudniowe zajęcia sportowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w
Kończewicach.
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III miejsce Wiesława i Wiesław Skoczek z Kuczwał

I miejsce Jadwiga i Jan
Kosińscy ze Skąpego

II miejsce Aurelia i
Tadeusz Mis io łek z
Zelgna i Anna i Jerzy
Baczewscy również z
Zelgna.

K.Orłowska

W kategorii „Działka
siedliskowa”

Tradycyjnie wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów uczestnikom
konkursu nastąpi w dniu Dożynek Gminnych 10 września br. w Sławkowie.
Nagrodą są talony pieniężne na realizację zakupów w Centrum
Ogrodniczym ROL-PEST w Ostaszewie.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie
„Piękna Zagroda 2005”.

Sprawy obywatelskie

Piękne Zagrody 2005'
Została rozstrzygnięta już V edycja gminnego etapu konkursu

„Piękna zagroda”, którego organizatorem był Kujawsko-Pomorski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oddział w Przysieku.
Konkurs corocznie realizowany jest w dwóch etapach gminnym i
powiatowym. W swoich założeniach jest on zachętą do dbania o poprawę
estetyki zabudowy oraz warunków higieniczno- sanitarnych
gospodarstw. Ogród stanowi integralną część gospodarstwa, stąd też
jednym z kryteriów oceny był stan gospodarstw i działek siedliskowych (
estetyka, wykorzystanie elementów proekologicznych ) zgłoszonych do
konkursu. Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach:

- na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską
- na najbardziej zadbaną działkę siedliskową.

Na konkurs z gminy wpłynęło siedem zgłoszeń. Po raz pierwszy do
konkursu etap gminny przystąpiła wspólnota mieszkaniowa z Dźwierzna
mieszkańcy ośmiorodzinnego budynku mieszkalnego stanowiącego
jedną działkę siedliskową.
Lustracji terenowej i oceny zgłoszonych do konkursu zagród i działek
siedliskowych dokonała Gminna Komisja Konkursowa w składzie:
Henryk Śmiałek Przewodniczący RG Chełmża, Benedykt Glaszka-
Przewodniczący Gminnej Komisji Rolnictwa, Anna Krupska inspektor
Referatu Rolnictwa UG, Katarzyna Orłowska inspektor referatu SO i
Promocji UG i Piotr Gburczyk RZD w Chełmży.
Laureatami tegorocznej edycji konkursu „Piękna zagroda”
realizowanego już po raz piąty z udziałem mieszkańców naszej gminy
zostali:

I miejsce Małgorzata iAndrzej Zając z Kuczwał

W kategorii „Zagroda wiejska”

II miejsce Teresa i Wiesław Rutkowscy z Kuczwał
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Nowa kategoria konkursu “Piękna Zagroda”
Z uwagi na pierwsze i jedyne do tej pory zgłoszenie na konkurs

działki siedliskowej zamieszkanej i reprezentowanej przez grupę rodzin
Komisja Konkursowa uznała rozpatrzyć je w nowej kategorii „wspólnota
mieszkaniowa” i przyznać uczestnikom tego zgłoszenia wyróżnienie.
Organizatorzy konkursu liczą, że inicjatywa mieszkańców wspólnoty
mieszkaniowej w Dźwierznie, wyróżnionych w tegorocznym konkursie, będzie
zachętą dla innych wspólnot mieszkaniowych w kolejnych edycjach konkursu
gminnego „Piękna zagroda”.

Wspólnota Mieszkaniowa w Dźwierznie
K. Orłowska

Edukacja i kultura

Informacja o stypendium szkolnym (socjalnym).

Stypendium szkolne mające charakter socjalny może otrzymać:
uczeń szkoły publicznej i niepublicznej o uprawnieniach
szkoły publicznej dla młodzieży i dorosłych,
słuchacz publicznego kolegium nauczycielskiego,
nauczycielskiego kolegiu języków obcych i kolegium
pracowników służb społecznych,
słuchacz niepublicznego kolegium nauczycielskiego i
nauczycielskiego kolegium języków obcych

wychowanek publicznego lub niepublicznego ośrodka
umożliwiającego dzieciom i młodzieży realizację
obowiązku nauki,
uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień
szkoły publicznej dla młodzieży i dorosłych

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie
uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może
przekraczać . Dane dotyczą miesiąca
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Druki wniosków o przyznanie stypendiów wydawane są:
przez szkoły w przypadku, gdy wniosek dotyczy ucznia
danej placówki ( szkoły podstawowe i gimnazja ),
przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy
Chełmża dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i
kolegium.

Wypełnione wnioski należy składać do w miejscu
pobrania.

-

-

-

-

-

-

-

do czasu
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 24 roku życia,

do czasu
ukończenia ealizacji obowiązku nauki( do ukończenia
18 roku życia ).

316 zł (netto)

15.09.2005r.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół Gminy Chełmża

Rodzice absolwentów gimnazjum!

W związku z kontrolą spełniania obowiązku nauki dzieci w
wieku 16 - 18 lat i w celu zapewnienia sprawności jej działania,
zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji, do jakiej szkoły
ponadgimnazjalnej uczęszcza Państwa dziecko oraz dostarczenie
zaświadczenia o podjęciu lub kontynuacji nauki.

Kontrola spełniania obowiązki nauki przez gminę wynika z art. 19
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Natomiast zgodnie z art. 18 pkt 5 Rodzice dzieci w wieku 16 - 18 lat
są obowiązani powiadamiać organy gminy o formie spełniania
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki i zmian w tym
zakresie.

Zaświadczenie należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Chełmży
pok. nr 18 ( Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół ).

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół Gminy Chełmża

Sprawy obywatelskie

Głuchowo do Ciechocinka
Panie z KGW w w Głuchowie w lipcu były organizatorem wakacyjnego

wyjazdu do Ciechocinka. Z atrakcji wyjazdu skorzystały także dzieci, które w
miejscowym ciechocińskim parku odwiedziły bajkowych bohaterów Jasia i
Małgosię. Pogoda i humory podczas wyjazdu wszystkim dopisały.

KGW Głuchowo

Lato w Zalesiu

Upalne dni tegorocznego lata upłynęły w Zalesiu pod znakiem
słonecznych kąpieli, sportów wodnych, zwiedzania najbliższej okolicy, imprez
sportowych i rozrywki z zabawą i muzyką wakacyjną.
W lipcu w tutejszym ośrodku odbyła się Biesiada Piwna , której organizatorem
był browar „DOYLIDY Żubr”. Dla turystów przebywających w tym dniu w
Zalesiu oprócz słonecznej pogody i małego browara czekały liczne konkursu z
ciekawymi nagrodami przygotowane przez organizatora.

Rok szkolny 2005/2006 rozpoczęty
Liczba dzieci i nauczycieli w szkołach Gminy Chełmża:

Szkoła kl. “0” kl. I-VI Ogółem Liczba n-li

SP-Grzywna 21 128 149 16
SP-Kończewice 30 167 197 18
SP-Sławkowo 15 98 113 15
SP-Zelgno 51 258 309 27
Gim. w Głuchowie - 232 (kl. I-III) 232 18
Gim. W Pluskowęsach - 225 (kl. I-III) 225 23
Mała Szkoła
W Brąchnówku 9 23 32 2

Ogółem 126 1131 1257 119

(kl. I-III)

K.O.
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Edukacja i kultura

„SWOICH NIE ZNACIE......”

Jest mieszkańcem Sławkowa, całe swoje życie spędził w
Sławkowie, w tym samym mieszkaniu urodził się, przeżył wojnę,
zamieszkał z żoną Janiną, tu urodziła się jego trójka dzieci. Pan
Władysław Rojek rodził się w 1930 roku, do szkoły uczęszczał do
Sławkowa a zaraz po wojnie do Kuczwał (szkoła w Sławkowie
działała później). Praca to okres pracy tylko w PRG Sławkowo na
różnych stanowiskach. Był kombajnistą, traktorzystą, dozorcą... Jak
mówi żadnej pracy się nie bał. W 1990 przeszedł na emeryturę.
Emerytura dla jednych to czas odpoczynku, dla innych strach przed
samotnością i bezużytecznością.

Poświęcenie nowego cmentarza w Chełmży

Do użytku mieszkańców miasta i gminy Chełmża zostało
oddane nowe miejsce spoczynku zmarłych. W obecności
przedstawicieli władz miejskich i gminnych uroczystego poświęcenia
trzeciego cmentarza dokonali Jerzy Mulin przedstawiciel kościoła
protestanckiego, ks. Infułat Zygfryd Urban - proboszcz chełmżyńskiej
parafii rzymsko-katolickiej oraz ks. Mikołaj Hajduczenia proboszcz
parafii prawosławnej w Toruniu. Nowa nekropolia to wspólna
inwestycja samorządów miasta i gminy Chełmża. Koszt inwestycji
wyniósł 1.803 tys. zł.
Nowy Cmentarz Komunalny jest zlokalizowany przy ul. 3-go Maja . Na
powierzchni 6,5 ha wyznaczono 9 tys. miejsc pochówku. Obecnie
mieści się tu budynek z pomieszczeniami socjalnymi. W przyszłości
ma tutaj powstać dom pogrzebowy.
Cmentarz komunalny rozwiąże problem braku miejsca na
istniejących dwóch miejskich cmentarzach parafialnych.

K. Orłowska

Z pobytu w Cichem...

Joanna Ratajczak

W roku szkolnym 2004/2005 uczniowie Gimnazjum w
Głuchowie uczestniczyli w projekcie „Biblioteka w plecaku”. Celem
projektu było upowszechnienie czytelnictwa na wsi oraz
umożliwienie kontaktu z książką ludziom starszym. Wolontariusze
dostarczali książki i prasę pensjonariuszom Domu Pomocy
Społecznej w Browinie. Odwiedzali oddział Opieki Długoterminowej
Szpitala Powiatowego w Chełmży, a także docierali do Kończewic,
Głuchowa , Grzywny, Bielczyn i wielu innych wsi. W nagrodę za
oddaną pracę wolontariuszki

wyjechały w dniach od 04.07. 18.07.2005 r na obóz w Cichem k.
Brodnicy. Dziewczęta tutaj wypoczywały na plaży, poznawały
ciekawych ludzi oraz nabywały nowych doświadczeń, korzystały z
kursu pływania, zwiedzały malowniczą okolicę podczas wycieczek
rowerowych.

Magdalena Rygielska, Ewelina
Błażejczyk, Joanna Ratajczak, Emilia Cichecka, Kamila Grabowska

Chciałabym podziękować Polskiej Fundacji Wspomagania
Wsi i Samorządowi Gminy Chełmża za sfinansowanie projektu
„Biblioteka w plecaku”, Pani Ewie Czarneckiej, która była
koordynatorem projektu oraz Pani Justynie Błaszczyk za
prowadzenie wolontariuszy i realizację projektu.
Dwa tygodnie wakacji spędzone w Cichem były dla mnie wielkim
przeżyciem, które na długo pozostanie w mojej pamięci.

Pan Władysław Rojek z emeryturą wrócił do tego, co otrzymał „w
spadku” po ojcu. Zamiłowanie do tworzenia w drewnie. Z
pierwszym dniem emerytury zaczął rzeźbić: świątki, zwierzęta,
scenki, postacie realistyczne i filmowe. Jego duża kolekcja
znajduje się w domu i u najbliższej rodziny. Trudno było go
przekonać do udostępnienia prac, zrobienia zdjęć. Ale też rzeźba
to nie jedyne zajęcie pana Władysława. Wszystkie ule, które stoją
przy jego domu wykonał sam tak jak uczył go jego ojciec ze słomy.
Nadal hoduje pszczoły. Sam z drewna potrafi zrobić szydełko a na
nim rękawice, też tak jak w dawnych czasach robił jego ojciec. Pan
Władysław potrafi wyplatać z wikliny, wydłubać „klumpie” czyli
drewniaki. Wykonał piękny „ dom” dla swego psa pupila. Jest
pogodnym, ciepłym, pełnym humoru skromnym człowiekiem.
Rozmówca traci poczucie czasu podczas spotkania z nim. Na
spotkanie pojechałam kiedy słońce stało wysoko na niebie.
Wracałam nocą, zadowolona, że udało mi się przekonać
miejscowego twórcę do rozmowy.

Prace Pana Władysława można będzie obejrzeć na
festynie w dniu 11 września 2005 organizowanym w SP Sławkowo.
Pan Władysław nigdzie nie uczył się rzeźby, ani wikliniarstwa. Robi
to z potrzeby samorealizacji, spełnienia się. Nie lubi o tym mówić,
ale mam nadzieję, że uda nam się spisać jego przeżycia,
wspomnienia i przybliżyć je mieszkańcom gminy.

BD



DAR CHODZENIA !!!

Nasz syn, Paweł Kowalik jest wspaniałym
młodym człowiekiem, którego w wieku 17-u lat
dotknęła nowotworowa choroba kości.
Nowotwór zaatakował prawą nogę, którą lekarze
niestety musieli amputować.

Wzywamy ludzi dobrej woli o pomoc i szansę dla
Pawła, aby mógł powrócić do normalnego życia,
do rzeczywistości swoich rówieśników.
Ratunkiem jest „inteligentna” bioproteza nogi,
która kosztuje 47.000 PLN.

Rodzice z całego serca proszą o pomoc

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych
i Niepełnosprawnych

„Pomóż i Ty”, 81-535 Gdynia, ul.Płocka 5A, tel./fax (058) 663-81-41
Nr konta, na które prosimy dokonywać wpłat:

Millennium 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273
z dopiskiem „Na bioprotezę nogi dla Pawła Kowalika”

Podziękowanie

Mieszkańcy Morczyn składają serdeczne podziękowanie
proboszczowi parafii Kiełbasin Księdzu Kanonikowi Romanowi
Cieszyńskiemu za 150 ton piachu oraz Państwu Małgorzacie i Tomaszowi
Smetaniuk za transport i załadunek piachu przeznaczonego na budowę
chodnika.

Obwieszczenie
Wójta Gminy Chełmża

Z Dnia 22 Sierpnia 2005 Roku

W związku z zarządzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej podaję do wiadomości publicznej informację o
numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych
komisji wyborczych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie.

Numer Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej
obwodu komisji wyborczej *)

1 Sołectwa: Bogusławski, Kończewice, Szkoła Podstawowa w
Nawra, Kończewicach

(lokal dostosowany do
potrzeb wyborców
niepełnosprawnych)

2 Sołectwa: Bielczyny, Głuchowo, Gimnazjum w
Parowa Falęcka, Windak, Głuchowie

3 Sołectwa: Brąchnówko, Browina, Szkoła Podstawowa
Grzywna, Strużal, w Grzywnie

4 Sołectwa: Kiełbasin, Kuczwały, Szkoła Podstawowa
Mirakowo, Sławkowo, w Sławkowie

5 Sołectwo: Pluskowęsy Gimnazjum w
Pluskowęsach

6 Sołectwa: Januszewo, Liznowo, Szkoła Podstawowa
Szerokopas, Świętosław,Witkowo, w Zelgnie
Zajączkowo, Zelgno,

7 Sołectwa: Drzonówko, Dziemiony, Świetlica wiejska
Grzegorz, Nowa Chełmża w Grzegorzu

8 Sołectwo: Skąpe Była Szkoła
Podstawowa
w Skąpem

9 Dom Pomocy Społecznej w Browinie Dom Pomocy
- obwód zamknięty Społecznej

w Browinie

Głosowanie w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej odbędzie się w dniu 25 września 2005 r. w godz. 6 - 20 .
Głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
odbędzie się w dniu 9 października 2005 r. w godz. 6 - 20 .

00 00

00 00

Ogłoszenie
Kółko Roliczne w Bielczynach oferuje usługi w zakresie wywozu

nieczystości. Koszt wywozu jednej beczki wynosi 30 zł. Numer kontaktowy
675-44-68

Sołtys Bielczyn

Kredyty preferencyjne
Wójt Gminy Chełmża

otwarcia preferencyjnych
linii kredytowych

12- 23 września br.

informuje, iż Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi wyraził zgodę na uruchomienie procedury

na wznowienie produkcji dla gospodarstw
poszkodowanych w wyniku klęski suszy z terenu Województwa Kujawsko
Pomorskiego.
Wnioski kredytowe należy składać do Urzędu Gminy Chełmża p. nr 9 w
dniach Złożone wnioski zostaną przekazane do
Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział
Rolnictwa w celu zaopiniowania.

Anna Krupska

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

Grzywna Domena
Tel. 0605-267-732

Zaproszenie na “Sąsiedzką biesiadę”
do Kończewic w dniu 17 września

W programie:

- rozpoczęcie prac drużyn biorących udział w konkursie
wypiekania chleba
- gotowanie bigosu
- “Mobilne przedszkole” z Płużnicy - zabawy dladzieci z
centrum wsi

- wykonywanie prac konkursowych z warzyw i ciasta
chlebowego
- loteria fantowa
- udział w zajęciach rękodzieła

- oficjalne otwarcie festynu

- rozdanie nagród
- poczęstunek chlebem i bigosem
- zabawa taneczna

Godz. 16:00

Godz. 17:00

Godz. 18:00

Godz. 19:00

Sołtys
Hanna Łuczak

Serwis Informacyjny
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KURENDA

(skład)
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