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Œwi¹t wype³nionych radoœci¹ i mi³oœci¹,
nios¹cych spokój i odpoczynek,

Nowego Roku spe³niaj¹cego wszelkie marzenia,
pe³nego optymizmu,

wiary, szczêœcia i powodzenia

¿yczy Mieszkañcom Gminy Che³m¿a
Wójt Gminy Che³m¿a

Jacek Czarnecki

To
już 100 numer Kurendy

Ten przemiły Mikołaj z Zelgna przypomina mieszkańcom
wsi i wszystkim przyjezdnym o zbliżających się Świętach.
Po słomianych babach w gminie nadszedł czas na Mikołaje.
Sołtys Bogdan Domachowski wraz z członkiniami KGW paniami
Bogumiłą Górecką, Marią Lewandowską, Zofią Jabłońską, Anną
Marszałkowską oraz strażakami Mirosławem Krzemieniem i
Pawłem Sołtysem wspólnie ustawili i ubrali Mikołaja.

Zbliżający się okres Świąt Bożego Narodzenia, czas
pokoju i radosnego oczekiwania niech nada naszej gminie
odświętny wystrój. Podobne dekoracje do Mikołaja z Zelgnia,
przyozdobione budynki i ogrody będą z pewnością radosnym
zwiastunem nadchodzących Świąt. Liczymy, że jeszcze większa
liczba osób przyłączy się do dekorowania. Ostatnie lata dowodzą,
że mieszkańcom nie brakuje pomysłów i również tym razem ich
posesje rozbłysną barwnymi światełkami.

K.Orłowska

Świąteczne dekoracje
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W Bożego Narodzenia dni urocze, niechaj szczęściem serce gra,
Niech zdrowie dobre Was otoczy i na dni przyszłości trwa.

Niech te Święta przyniosą wam Boże łaski, spokój,
radość i dostatek wszelki,

a Nowy Rok 2006'niech spełni marzenia
ukryte na samym dnie serca.

Mieszkańcom Liznowa, Witkowa i Zelgna
życzy

Stanisława Stasieczek
Radna Gminy Chełmża

Z okazji Bo¿ego Narodzenia,

sk³adamy Mieszkañcom Gminy Che³m¿a

serdeczne ¿yczenia

niech Wam œwiêta mi³e bêd¹,

z dŸwiêkiem œpiewu i kolêd¹,

z Wigili¹ tu¿ po zmroku,

i w radosnym Nowym Roku

Przewodniczący i Radni RG Chełmża

Z okazji zbli aj cych si
Œwi t Bo ego Narodzenia

i Nowego Roku
Wszystkim odbiorcom wody i korzystaj cym z

naszych us ug
¿yczenia zdrowia, wielu dobrych dni

I wszelkiej pomy lno ci
Œle Gospodarstwo Pomocnicze przy Urz dzie Gminy
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Informacja z obrad Sesji Rady Gminy
w dniu 20 października oraz 28 listopada

Gospodarka gruntami nieruchomościami

Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

Pozostałe sprawy

1) Rada wyraziła zgodę na nieodpłatne przejęcie do zasobów gminy
od Agencji Nieruchomości Rolnych dwóch działek położonych w m-ci
Skąpe o łącznej pow. ok. 0,95 ha.

2) Wyrażono zgodę na sprzedaż dotychczasowym najemcom lokali
mieszkalnych w m-ci Zelgno ( budynek nr 14) wraz z prawem
współwłasności w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz
gruntu. Przy sprzedaży ustala się ulgę dla kupujących wynoszącą 70%
wartości lokalu wynikającej z wyceny rzeczoznawcy.

1) Podjęto uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany w planie
zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach:

Kończewice obszar zmiany obejmuje teren o pow. ok. 4,02 ha,
obecnie brak planu, przeznaczenie po zmianie: tereny komunalne-
sportowe, droga dojazdowa, działalność przemysłowo-gospodarcza,
budownictwo mieszkaniowe z usługami i działalnością rzemieślniczą,

Nawra - obszar zmiany obejmuje teren o pow. ok. 0,85 ha,
obecnie brak planu, przeznaczenie po zmianie: tereny komunalne
rekreacyjno-sportowe, drogi, budownictwo mieszkaniowe z usługami i
działalnością rzemieślniczą, budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne, budownictwo mieszkaniowe komunalne,

Głuchowo - obszar zmiany obejmuje teren o pow. ok. 3,7 ha ha,
obecnie brak planu, przeznaczenie po zmianie: tereny komunalne
rekreacyjno-sportowe, drogi, budownictwo mieszkaniowe z usługami i
działalnością rzemieślniczą, budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne, budownictwo mieszkaniowe komunalne,

2) Wprowadzono dwie zmiany w planach zagospodarowania
( uchwały końcowe)

Browina teren obejmuje grunty prywatne, obecne podstawowe
przeznaczenie to budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,

Skąpe - teren obejmuje grunty prywatne, obecne podstawowe
przeznaczenie to budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,

1) Zmiana Planu Rozwoju Gminy Chełmża oraz Strategii Rozwoju
Do obwiązującego planu wprowadzono nowy projekt inwestycyjny pn.
„Zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalesia i stworzenie parku
kulturowego nad Jeziorem Grodzieńskim etap I”. Projekt przewiduje:
budowę pola namiotowego w Zalesiu, ogrodzenia zewnętrznego,
ciągów pieszych z kładkami i platformą widokową, pomostu, placu
zabaw, sanitariatów i natrysków, tzw. letniej kuchni dla turystów oraz
uzbrojenie terenu w sieć sanitarną, wodociągową, i energetyczną.
Realizację przewidziano na lata 2005-2008. Gmina zamierza ubiegać
się o dofinansowanie realizacji projektu z funduszy strukturalnych w
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz budżetu państwa. Szacunkowy koszt realizacji
2.855.000 zł.
Analogiczna zmiana została wprowadzona w Strategii Rozwoju Gminy
Chełmża.

2) Podjęto uchwały związane z przekazaniem mienia ( oświetlenie
przydrożne ) na rzecz Koncernu Energetycznego Energia S.A. Zakład
Energetyczny Toruń.

3) Rada postanowiła, że w okresie najbliższych 6 miesięcy wynagrodzenie
Wójta zostanie utrzymane na dotychczasowym poziomie.

4) Rada zdecydowała, że stawki odpłatności za dostawę wody i
odprowadzanie ścieków będą kształtowały się na dotychczasowym
poziomie tj.
-1,39 zł brutto za dostawę wody przez gospodarstwa domowe i rolne,
-1,83zł brutto - za dostawę wody dla pozostałych odbiorców
wykorzystujących wodę dla celów przemysłowych,
-2,80 zł brutto za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych
i rolnych,
-1,77 zł brutto za odprowadzanie ścieków przemysłowych.

�

�

�

�

�

Sekretarz Gminy

Ewa Pudo

Serwis informacyjny z Urzędu Gminy
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Prawnik radzi

Odwołanie testamentu
Sposób odwołania testamentu.

1)

2)

Treść testamentu odwołującego.

Odwołanie testamentu nie wymaga uzasadnienia.

Testament można odwołać przez:
zniszczenie oryginału testamentu lub pozbawienie testamentu cech, od

których zależy jego ważność. Sposób ten w praktyce dotyczy jedynie
testamentu własnoręcznego.
Zniszczenie testamentu powinno nastąpić w zamiarze jego odwołania. Nie
będzie odwołaniem testamentu np. zrobienie notatek na jego drugiej stronie lub
przypadkowe podarcie. Pozbawienie testamentu cech, od których zależy jego
ważność, może polegać na przekreśleniu całego dokumentu lub zamazaniu
podpisu w zamiarze odwołania.

sporządzenie nowego, ważnego testamentu, w którym następuje wyraźne
odwołanie całości lub niektórych postanowień poprzedniego testamentu bądź,
jeśli było ich więcej, poprzednich testamentów. W ten sposób można odwołać
każdy rodzaj testamentu.
Jeśli został sporządzony nowy testament, w którym nie odwołano co prawda
postanowień poprzedniego testamentu, ale zamieszczono inne
postanowienia, odwołaniu ulegają tylko te postanowienia, które nie dają się
pogodzić z postanowieniami nowego. Na przykład jeżeli w testamencie I
powołano do dziedziczenia A i B po 1/2, a w późniejszym testamencie III osobę
C, to oznacza, iżA, B i C powołani są do spadku po 1/3 części każdy.
Nie ma przeszkód, aby testament sporządzony w jednej formie np. w formie
aktu notarialnego odwołać przez nowy testament sporządzony w innej formie
np. własnoręcznej.

Aby odwołać testament w całości należy wskazać go w nowym testamencie
poprzez określenie daty i formy sporządzenia oraz dla bezpieczeństwa
dowodowego oświadczyć, że żadnych innych testamentów nie ma. W celu
odwołania poszczególnych postanowień należy wyraźnie wskazać jakie
postanowienia ulegają odwołaniu np. odsunięcie od dziedziczenia powołanej
poprzednio osoby.
Treść testamentu może ograniczyć się jedynie do odwołania poprzedniego, co
powoduje, iż dziedziczenie odbywać się będzie według porządku określonego
w Kodeksie cywilnym. Można również wskazać jakie postanowienia wchodzą
w miejsce odwołanych tzn. kto dziedziczy i w jakiej części. Testator może także
ograniczyć się do zmiany postanowień w poprzednim testamencie np. poprzez
zmniejszenie udziału przypadającego określonej osobie, bądź powołanie w
określonej części kolejnej osoby.

Andrzej Wróblewski

Radca Prawny UG

Informacja ze spotkań Wójta za okres
od października do listopada 2005 roku

- 6.10 udział w spotkaniu w związku z wyborem projektu „Budowa dróg
ułatwiających dostępność do usług oraz ważnych gospodarczo regionów gm.
Chełmża etap I” złożonego w ramach działania 3.1 Obszary wiejskie ZPORR
przez Zarząd Województwa w Muzeum Etnograficznym w Toruniu,
- 9.11 udział w posiedzeniu Regionalnego Komitetu Sterującego Województwa
Kujawsko Pomorskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu na temat
lokalnej infrastruktury edukacyjnej , sportowej i ochrony zdrowia ,
- 16-17 .11 udział w Pierwszym Ogólnopolskim Spotkaniu Inicjatyw i Grup
LEADER pt „ Program LEADER dla przyszłości polskiej wsi” w Warszawie na
temat europejskich doświadczeń programu oraz wdrażania go w Polsce w
okresie od 2007-2013 roku.
- 23.11. udział w posiedzeniu Regionalnego Komitetu Sterującego
Województwa Kujawsko Pomorskiego w Urzędzie Marszałkowskim w
Toruniu na temat infrastruktury drogowej , transportu publicznego, projektów
Odnowy Wsi ,zachowania dziedzictwa kulturowego , restrukturyzacji i
modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich.

Grażyna Drążkowska
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Inwestycje gminne
Dobiegł końca remont dachu na sali gimnastycznej przy Szkole

Podstawowej w Kończewicach. Zakres robót objął między innymi rozbiórkę
pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych z powierzchni prawie 864 m ,
co powoduje spadek powierzchni płyt azbestowo-cementowych ustaloną w

przeprowadzonej inwentaryzacji dla obszaru gminy (190.029,80 m ).
Całkowity koszt remontu wyniósł blisko 117 tys. zł, przy czym 75% kosztów

zostało sfinansowane w ramach dotacji z kontraktu wojewódzkiego .

2

2)

Podobnie z kontraktu wojewódzkiego sfinansowano rozbudowę
Gimnazjum w Pluskowęsach. Robotami budowlanymi objęty został
drugi budynek dydaktyczny. W zakresie robót przygotowano
międzyinnymi pokój dla pedagoga ( obecnie gabinet rewalidacji),
toalety na piętrze i w piwnicy, ocieplenie ściany szczytowej budynku.
Koszt wykończenia budynku dydaktycznego wyniósł prawie 88.500 zł.

K.Orłowska

Zdj. E.Czarnecka

Z pracy Urzędu Gminy
ROLNICTWO - GOSPODARSTWO POMOCNICZE

W miesiącu listopadzie 2005r. zakończono prace modernizacyjne w
zakresie procesu uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości
Nawra, co spowoduje poprawę jakości produkowanej wody.

Wiesław Kazaniecki

Centrum Głuchowa
W centrum wsi Głuchowo trwa budowa chodnika w pasie

drogi powiatowej Głuchowo-Parowa Falęcka. Materiał budowlany :
kostkę betonową polbruk w ilości 1000 m , krawężniki w ilości 500 mb
sfinansował Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu. Poza ciągiem
chodników jest także budowana zatoka autobusowa, dwa parkingi
samochodowe i wjazdy do bloków.

2

Dokumentacja projektowa, wykonastwo robót, zakup pozostałych
materiałów budowlanych oraz sprzęt finansowane są z budżetu Gminy
Chełmża.

K.Orłowska

Remont drogi nr 1

Trwają prace remontowe w pasie drogi numer 1 na wysokości
Kończewic. W 2006 roku rozpocznie się przebudowa skrzyżowania co
ułatwi bezpieczny przejazd przez trasę numer 1.

W trosce o drogi lokalne
Dużym problemem jest niszczenie dróg na terenie gminy przez

samochody ciężarowe o dużej ładowności. Każdy odcinek drogi lokalnej
budowany jest z wielkim wysiłkiem. By ochronić drogi przed dewastacją
Gmina Chełmża ustawiła stosowne znaki drogowe.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych
Wykaz osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg:
Jerzy Śliwa inspektor ds. drogownictwa tel. 675-60-76 lub 601-069-403
Wiesław Kazaniecki kierownik Gospodarstwa Pomocniczego przy UG
Chełmża tel. 675-60-76 lub 601-082-100. Dyżury pełnione są w godzinach
6:00-22:00 we wszystkie dni tygodnia i wg potrzeb całodobowych. Zgodnie z
ustaleniami sołtysi sołectw są odpowiedzialni za zgłoszenie do koordynatora
zimowego utrzymania i nadzór nad jakością wykonanej usługi przy
odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi. W zimowym utrzymaniu jednostką wiodącą
jest sprzęt Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Chełmży.
Koordynator zimowego utrzymania dróg gminnych będzie współpracował z
Zarządem Dróg Powiatowych i Zarządem Dróg Wojewódzkich w celu
Koordynacji wysiłków nad wspólnym utrzymaniem przejezdności dróg na
terenie Gminy Chełmża.

Jerzy Śliwa

Zdj. K.Orłowska
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Właściwa profilaktyka gwarancją „ucieczki”
przed chorobą

W ramach profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej
gabinet stomatologiczny w Ośrodku Zdrowia w Zelgnie kontynuuje
rozpoczętą z początkiem tego roku profilaktyczną akcję stomatologiczną. W
ramach tej akcji dzieci ze szkoły podstawowej w Kończewicach i gimnazjum
w Głuchowie sukcesywnie w każdy wtorek dowożone były do Filii Ośrodka
Zdrowia w Nawrze, gdzie lekarz stomatolog dokonywał „przeglądu” oraz
leczenia ich zębów, by przywrócić naszej młodzieży piękny uśmiech.
Teraz podobną akcję prowadzi
Ośrodek Zdrowia w Zelgnie W
r a m a c h p r o w a d z o n e j
profilaktyki dzieci otrzymają
i n f o r m a c j ę , k t ó r e z ę b y
wymagają dalszego leczenia.
W k l a s a c h o d 0 - 3
p r z e p r o w a d z o n e b ę d z i e
lakowanie zębów. Dodatkowo
dzieci zostaną wyposażone w
szczoteczki i kubeczki. Akcja
finansowana jest z budżetu
gminy.

Poza profi laktyką
stomatologiczną dzieci i
młodzieży działające w naszej
gminie Stowarzyszenie Homo
homini pamięta także o
osobach dorosłych szczególnie
o kobietach. To z myślą o nich
organizowany jest już po raz
k o l e j n y w y j a z d d o
R e g i o n a l n e g o C e n t r u m
Onkologii w Bydgoszczy na
badania mammograficzne. Już od miesiąca października prowadzone są
zapisy na wyjazd, który zaplanowano na 1 grudnia. Tym razem nie trzeba
było długo czekać na osoby chętne. Na badania zapisała się tak duża liczba
kobiet, że dodatkowo dzięki dobrej współpracy z RCO, zarezerwowaliśmy
na 31 stycznia 2006r. kolejny dzień, w którym mieszkanki Gminy Chełmża
przybędą z wizytą do lekarza onkologa. Dlatego osoby zainteresowane
mogą zapisać się jeszcze dzwoniąc do Urzędu( 675 60 76 do 78 wew. 32 ) i
Ośrodka Zdrowia w Zelgnie ( 675 98 84 ) lub kontaktując się z liderem czy
sołtysem ze swojej miejscowości. Przypomnijmy są to badania bezpłatne
przewidziane dla kobiet w wieku 40-69, u których ostatnia mammografia
wykonywana była 12 miesięcy temu. Koszt dojazdu do Bydgoszczy wynosi
7zł.

Anna Feeser-Bering

Zdj. K.Orłowska

Rolnictwo i ochrona środowiska

Zdrowie i praca

Sprawdzian z wiedzy rolniczej
W Sławkowie odbyły się powiatowe eliminacje do

. Organizatorem olimpiady jest Kujawsko-
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przy współudziale
Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

Udział w eliminacjach wzięło w sumie 30 rolników reprezentujących gminy

Olimpiada była sprawdzianem wiadomości uczestników w zakresie produkcji
roślinnej, produkcji zwierzęcej, ekologii i ochrony środowiska. Nie zabrakło
także pytań dotyczących Unii Europejskiej m.in. padło pytanie co to jest
LEADER+, kto może ubiegać się o pomoc finansową w działaniu
„Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa”, jaki okres będzie
obejmował przygotowywany Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Laureatami tegorocznej olimpiady rolniczej na szczeblu powiatu toruńskiego
zostali: I miejsce - Żbikowski Krzysztof z Rzęczkowa ( gm. Zławieś Wielka), II
miejsce - Wróbel Leszek z Wybcza ( gm. Łubianka), przypadło
gospodarzom tegorocznego wydarzenia i zajął je

Gminę Chełmża oprócz laureata reprezentowali rolnicy:

Atrakcyjne nagrody dla uczestników olimpiady rolniczej ufundowało Starostwo
Powiatowe w Toruniu, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, samorządy gmin,
których przedstawiciele brali udział w eliminacjach i Centrum Kultury w
Łubiance.
Wielki finał wojewódzki odbędzie się 9 grudnia br. w K-P ODR Minikowo
Oddział w Zarzeczewie, a powiat reprezentować będzie laureat I miejsca.

Wojewódzkiej XV
Olimpiady Wiedzy Rolniczej

Chełmża, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo i Zławieś Wielka.

III miejsce
Kotewicz Łukasz z Parowy

Falęckiej ( gm. Chełmża).
Ciupek Paweł -

Sławkowo, Kozłowski Krzysztof - Grzywna, Ramowski Włodzimierz -
Zelgno, Klicman Zbigniew - Skąpe.

K.Orłowska

STOSOWANIE POLEPSZACZY GLEBY
W związku ze stwierdzeniem przez lekarzy weterynarii

występowania licznych nieprawidłowości w postępowaniu z dodatkami do
wzbogacania gleby w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej, wytworzonych
z ubocznych produktów zwierzęcych, popularnie zwanymi polepszaczami
gleby, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu informuje co następuje:

a) wymagania dotyczące wprowadzania do obrotu i stosowania
polepszaczy gleby określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych dla
dodatków do wzbogacania gleby.

b) Podmiot lub osoba, która nabyła mączkę mięsnokostną w celu
wykorzystania jako polepszacz gleby

c) Wszelkie naruszenia przepisów ww. rozporządzenia oraz zakazu
karmienia zwierząt gospodarskich białkiem zwierzęcym będzie surowo
karane.

zobowiązana jest złożyć
oświadczenie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii zgodnie ze wzorem
obowiązującego druku ( druk dostępny w Urzędzie Gminy Chełmża ul.
Wodna 2 p. nr 9 )

Anna Krupska

Konkurs dla dzieci 100 Numer Kurendy

Czy znasz Mikołaja?

Podaj nazwiska trzech znanych Polaków, którzy mieli na imię
Mikołaj. Pięciu pierwszych Czytelników, którzy telefonicznie
wymienią znane nazwiska otrzyma bilety do Planetarium w Toruniu.
Zadzwoń pod numer 675 60 76.

WYMOGI DOTYCZĄCE HIGIENY PASZ
Od dnia 1 stycznia 2006 roku będą obowiązywać przepisy Rozporządzenia
(WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego z dnia 12 stycznia 2005 r.
ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz.

Zgodnie z przepisami wszystkie podmioty

powiadomić właściwego terytorialnie dla miejsca
prowadzenia działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii o zamiarze
prowadzenia tej działalności po pierwszym stycznia 2006 r. Pozwoli to na
dwuletni okres przejściowy, w którym podmiot będzie musiał spełnić wymogi
dotyczące produkowania , przetwarzania, mieszania i przechowywania pasz .
Przepisy dotyczą wszystkich podmiotów gospodarczych i osób fizycznych
prowadzących:

a) działalność na rynku pasz, na wszystkich etapach, począwszy od
produkcji pierwotnej pasz tzn. , przetwarzania,
mieszania pasz, aż do wprowadzenia do obrotu włącznie;

b) przeznaczonych do produkcji żywności;
c) z krajów trzecich oraz jej wywozu do krajów

trzecich.
Druki oświadczeń dostępne są w Urzędzie Gminy Chełmża ul. Wodna 2 p.
nr 9 oraz Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Chełmży , ul. Bydgoska 7.

prowadzące działalność
w zakresie produkcji, przetwarzania, przechowywania, transportu,
dystrybucji środków żywienia zwierząt zobowiązane są do dnia
1 stycznia 2006 r.

uprawa zbóż

żywienia zwierząt
przywozu paszy

Oświadczenia należy składać w terminie do dnia 1 stycznia 2006r. w
siedzibie Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektora
Weterynarii w Toruniu ul. A. Antczaka 39/41 tel. 655-30-30.
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Pieniądze wypracowane
Gmina Chełmża odnosi znaczne sukcesy w pozyskiwaniu unijnych

pieniędzy. Trud ponoszony przez osoby przygotowujące wnioski o dotacje nie
idzie na marne. Opracowane wnioski znajdują aprobatę na poszczególnych
etapach ocen, czego końcowym efektem są kolejne decyzje Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu dofinansowania.

W 2004 roku Gmina składała 4 wnioski, z czego otrzymała
dofinansowanie na jeden - dotyczący budowy łączników przy salach
gimnastycznych gimnazjów oraz urządzenia boisk (łączna dotacja 1 545 487 zł,
co stanowi ponad 80% kosztów).

W 2005 r złożono 6 wniosków o środki w ramach programu ZPORR.
We wrześniu Zarząd Województwa zadecydował o przyznaniu dotacji na projekt
dotyczący budowy dróg. Łącznie wybudowanych zostanie 3,2 km dróg
asfaltowych w Liznowie, Mirakowie i Brąchnówku. Dotacja wyniesie do 1 330 162
zł. Kolejne pozytywne decyzje dotyczą
2 projektów Modernizacji SUW Morczyny (dotacja do 827 697 zł) oraz
unowocześnienia Ośrodka Zdrowia w Zelgnie i Nawrze (dotacja do 83 808 zł).
Jeden z pozostałych wniosków umieszczony został na liście rezerwowej.
Dofinansowanie na te projekty przekracza 65 % kosztów.
W bieżącym roku Gmina złożyła także 5 wniosków o dofinansowanie projektów,
jakie zamierza się realizować w ramach programu „Odnowa Wsi”. W ostatnich
dniach zapadły pomyślne decyzje dotyczące 2 projektów, które będą
dofinansowane w granicach ok. 78 % kosztów - w Zelgnie (dotacja do 198 000zł)
oraz w Sławkowie (dotacja 164 000zł ). Pozostałe wnioski umieszczono na liście
rezerwowej.

Łącznie więc dotychczasowe starania Wójta Gminy Chełmża Jacka
Czarneckiego oraz pracowników Urzędu zostały uwieńczone sukcesem w
postaci decyzji o dofinansowaniu 6 wniosków, na które gmina uzyska środki w
wysokości łącznej do .

Ostateczna wysokość dofinansowania będzie ustalona po
przetargach.
Realizacja wymienionych projektów będzie trwała w 2006 roku. Uzyskanie
dofinansowania nie przyszło łatwo, ponieważ w odpowiedzi na ogłaszane
konkursy składanych jest bardzo dużo wniosków z całego województwa, a ilość
środków jest ograniczona. Np. na konkurs dotyczący projektów z zakresu ochrony
zdrowia zgłoszono 31 wniosków, a 21 nie przeszło procedury i zostało
odrzuconych. Projekt Gminy Chełmża był jednym z 10, które otrzymały
dofinansowanie. Podobnie było z innymi projektami i konkursami. O pozytywnym
efekcie decyduje zarówno pomysł czego dotyczy wniosek - jak też jakość
przygotowanego wniosku i załączników.

Ponadto Gmina Chełmża przystępuje do realizacji projektu w ramach
„Pilotażowego programu Leader+”, którego koszt w wysokości ok. 90 tys. zł
sfinansowany będzie prawie w 100% ze środków pochodzących z UE oraz
budżetu państwa.
Kolejne wnioski są w przygotowaniu.

4 149 154 zł

Kazimierz Bober

Przedsiębiorczość
Firma Pol Fiber

Firma Pol Fiber w Grzywnie kontynuuje produkcję poliestrowych tekstylii

domowych po upadłym Stabipolu. O prezentację obecnej Firmy poprosiłam pana

Waldemara E. Duscha Dyrektora Generalnego Pol-Fiber Sp. z o.o.

Z Panem Waldemarem E.Duscha Dyrektorem Generalnym Pol-Fiber Sp. z o.o.

rozmawiała Katarzyna Orłowska

*Proszę Pana Dyrektora o krótką charakterystykę przedsiębiorstwa .....

* Jak ocenia Pan zapotrzebowanie na dzisiejszym rynku na oferowany przez

Państwa towar ?

* Ilu firma obecnie liczy kontrahentów ?

* Czy firma w najbliższym czasie planuje jakieś szczególne zmiany w produkcji np.

wprowadzenie nowego modelu ?

* Jak wygląda proces budowania marki Waszych produktów ?

* Współczesne firmy zabiegają o dobry wizerunek w swoim środowisku i wśród

pracowników. Jak państwa firma stara się kreować dobry wizerunek firmy wśród

swoich pracowników ?

* Jakie są Państwa plany co do współpracy z naszym samorządem gminnym ?

Firma Pol Fiber Sp. z o.o. powstała dokładnie rok temu, zarejestrowana jako
Spółka z o.o. Zakład po wygraniu przetargu kupił budynki i halę produkcyjną
poprzedniej firmy Stabipol . Produkujemy nadal kołdry i poduszki, pokrowce
na materace. Pracę na produkcji w naszej firmie rozpoczynało 27 osób, a
obecnie mamy 58 zatrudnionych, w tym 31 osób to mieszkańcy Gminy
Chełmża. Pracujemy w systemie trzyzmianowym.

Generalnie zapotrzebowanie na tekstylia domowe na rynku jest dzielone na
produkty z piór i produkty z poliestru. My zdecydowaliśmy się na produkcję
poliestrową - tworzywo zdrowe, zalecane przez sanepid , odpowiednie dla
alergików. Produkujemy głównie na eksport, a dopiero dwa miesiące temu
zaczęliśmy produkować tekstylia domowe także i na rynek polski.
W związku z tym, że zapotrzebowanie wzrasta potrzebne są nam nowe
maszyny, aby produkcję zwiększyć i przyspieszyć. Wydajność maszyn na
których pracujemy obecnie wynosi 30 kołder na godzinę, a nowa maszyna
którą niebawem uruchomimy produkuje już 480 kołder na godzinę. Taki sprzęt
pozwoli nam być konkurencyjnym na rynku. Mamy plany także co do
rozbudowy budynków produkcyjnych.

Firma liczy obecnie 10 poważnych kontrahentów. Koncentrujemy się na
dużych odbiorcach, nasze zamówienia to np. 20 tys. poduszek, materacy w
tygodniu sprzedajemy 6 tys. szt., mamy zamówienie na 100 tys. sztuk
poduszek kolorowych.

Wzorów produkowanych modeli mamy 40. Wzór składa się z trzech
elementów: waga, rozmiar, wzór pikowania. Tych modeli może być jeszcze
więcej. Produkcję wybranego modelu dostosowujemy do wymagań klienta .
Samych wzorów pikowań na produkowanych tekstyliach możemy wykonać
aż 100 rodzajów. To klient zamawia i podaje parametry asortymentu i tak
powstaje nowy model.

Sieci handlowe to główna grupa kontrahentów dla których chcemy się
sprzedać . Reklamujemy się tylko raz w roku w drugim tygodniu styczniu na
Międzynarodowych Targach we Frankfurcie nad Menem. Tam nawiązujemy
kontakty, które się później rozszerza m.in. Tesco, Real, Makro.

Przede wszystkim staramy się zapewnić dobrą atmosferę pracy w firmie ,
odpowiednie warunki płacowe jak i BHP. Organizujemy dla naszych
pracowników szkolenia w celu podwyższenia ich uprawnień i kwalifikacji . Na
przykład pracownicy produkcyjni uczestniczyli na koszt firmy w kursach
spawania elektrycznego i elektroenergetycznym, a pracownicy
administracyjni odbyli kurs samodzielny księgowy finansista.

Ważny atut naszej firmy dla gminy jest taki, że tworzymy nowe miejsca pracy .
Przy naborze nowych pracowników bierzemy przede wszystkim pod uwagę
obszar gminy. Pierwszy rok działalności na pewno nie będzie plusowy, ale
dzięki nowym maszynom, powiększy się liczba etatów, dzięki temu będą lepiej
prosperowały także inne dziedziny okolicznych działalności: sklepy, polepszą
się moce finansowe mieszkańców.
Zamierzamy wspomagać gminę w pomoc doraźną jak przekazywanie
naszych produktów na rzecz podopiecznych GOPS.

Dziękuję za rozmowę

W miesiącach październik i listopad pierwsi podopieczni GOPS otrzymali jako pomoc
doraźną tekstylia domowe przekazane przez Pol Fiber w Grzywnie.

Z pracy Urzędu Gminy
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Dostęp do sieci Internet

Z informacji uzyskanych od Telekomunikacji Polskiej wiemy, że łącza
Neostrada i InternetDSL są dostępne w miejscowościach:

część miejscowości część miejscowości
W najbliżym czasie Neostrada będzie również dostępna w

Paweł Rutkowski

W ostatnim okresie znacząco rozwinęły się metody dostępu do
Internetu. Obecnie prawie każdy użytkownik komputera może taki dostęp
uzyskać. Telekomunikacja Polska oferuje trzy podstawowe możliwości dostępu
do Internetu.

. Zainteresowany musi posiadać jedynie klasyczną
analogową(POTS) lub cyfrową(ISDN) linię telefoniczną. Do komputera należy
dokupić modem - odpowiedni dla naszej linii telefonicznej(ISDN lub POTS), a
samo połączenie odbywa się poprzez wybranie z komputera odpowiedniego
numeru telefonicznego dla abonentów Telekomunikacji Polskiej jest to numer
0202122. W takim przypadku nie musimy TP nawet informować, że z Internetu
chcemy korzystać, możemy takiego połączenia dokonać sami w dowolnym
czasie. , koszt dla Planu
Standardowego przedstawiony został poniżej:

7 zł brutto za jedną godzinę połączenia w dni powszednie
od 8:00 do 18:00

3,5 zł brutto za jedną godzinę połączenia w godzinach
od 18:00 8:00 w dni powszednie oraz weekendy i święta.

Warto zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo wiążące się z tym, że komputer w
takim przypadku jest bezpośrednio podłączony do linii telefonicznej i gdy
zostanie on zarażony wirusem komputerowym może sam wybrać jakiś nie
pożądany numer. Dobrym wyjściem, aby się przed tym zabezpieczyć jest
odłączenie linii telefonicznej od komputera, gdy z Internetu nie korzystamy oraz
zablokowanie w TP wszystkich połączeń rozpoczynających się od numerów: 0-
700..., 0-400..., 0-300... oraz połączenia międzynarodowe.

W tym przypadku
którą wybierzemy. Nie musimy patrzeć na zegarek tak jak to było w

przypadku łącza wdzwanianego. Neostrada poniekąd też jest ograniczana,
ponieważ ilość danych w miesiącu jaką możemy przesłać/pobrać jest
ograniczona. Użytkownicy początkujący i nawet średnio-zaawansowani nie
muszą się tym martwić, gdyż ten limit jest dość wysoki. Stan jaki użytkownik
wykorzystał oraz ile mu jeszcze pozostało można na bieżąco sprawdzać pod
adresem www.panel .neostrada.pl . Obecnie naj tańsza wersja
Neostrady(128)kosztuje 71,98 zł brutto miesięcznie, należy jednak zwrócić
uwagę że cennik TP dość mocno się zmienia, bez przerwy pojawiają się nowe
promocje. Neostrada jest mocno rozreklamowana, jednak niestety nie wszędzie
jest dostępna.Aby sprawdzić czy pod naszym numerem telefonicznym możemy
z niej skorzystać musimy wejść na stronę www.neostrada.pl i w prawej części
mamy pole gdzie możemy podać nasz numer telefonu. System poinformuje nas
o możliwości lub braku podłączenia Neostrady. Przy samym zakupie
zostaniemy zapytani czy chcemy łączyć się przy pomocy modemu USB
Neostrady czy routera Neostrady, za to pierwsze płacimy 1 zł. za drugie
300zł(opłaty jednorazowe/aktywacyjne Neostrady), są to urządzenia niezbędne
do obsługi połączenia. Musimy wybrać jedno z nich, a jaka jest pomiędzy nimi
różnica? Jeżeli mamy niewielką firmę lub sytuację gdy z Internetu muszą
korzystać jednocześnie dwa lub więcej komputerów, to właśnie wtedy
powinniśmy wybrać router. Podzieli on nam jedną Neostrade na więcej niż jeden
komputer. W sytuacji, gdy mamy jeden komputer ze złączem USB powinniśmy
wybrać modem USB. Mimo, że Neostrada jest podłączana do istniejącej linii
telefonicznej nie ma żadnej obawy, że komputer sam wybierze numer i nabije
wysoki rachunek telefoniczny. Technologia połączenia Neostrady uniemożliwia
wybranie jakiegokolwiek numeru.

Łącze wdzwaniane

Rozliczani jesteśmy od czasu połączenia

Połączenie szerokopasmowe Neostrada
płacimy abonament z góry za pewną prędkość

połączenia,

-

-

Bielczyny,
Głuchowo, Grzywna, Nowa Chełmża, Parowa Falęcka, Sławkowo,
Brąchnówko, Pluskowęsy,
Browina.
Kończewicach, Zelgnie oraz Skąpem.

„Program LEADER dla przyszłości polskiej wsi”
W dniach 16 i 17 listopada 2005 r. w Falentach k. Warszawy odbyło

się pn. „Program
LEADER dla przyszłości polskiej wsi”. Organizatorem konferencji była Fundacja
„Fundusz Współpracy” Program Agrolinia .Wzięło w niej udział ponad 200 osób
z różnych regionów Polski reprezentujących istniejące lub powstające w Polsce
partnerstwa typu LEADER . Obecni byli także przedstawiciele Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi , przedstawiciele administracji zarządzającej i
wdrażającej program LEADER oraz goście zagraniczni. W programie
Konferencji były tematy związane z europejskimi doświadczeniami programu
LEADER, wdrażaniem LEADERA w Polsce , stanowisko i propozycje
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące tego programu w okresie
2007-2013 , a także działanie wspierające program.

Pan Jarosław Kuba z Grupy Partnerskiej „Krzemienny Krąg”, grupy
już istniejącej i działającej na terenie 9 gmin z powiatów ostrowieckiego,
opatowskiego i lipskiego przedstawił działania, które już wykonano w ramach
partnerstwa. Przeprowadzono różnorodne kursy aktywizujące lokalną
społeczność ( m.in. agroturystyka na wsi, doradztwo i szkolenia w zakresie
programów rolnych Unii Europejskiej itp.). Uznano, że najlepszą drogą rozwoju
gmin będzie wykorzystanie szansy, jaką stwarzają walory przyrodnicze i
krajobrazowe. Uruchomiono spływ tratwami po rzece Kamiennej ,odkryto tropy
dinozaurów z okresu jury co stało się impulsem do wykonania rekonstrukcji
Allozaura. Utworzony został również Park Jurajski sfinansowany ze środków
przedakcesyjnych. Podjęto prace nad poprawą infrastruktury turystycznej
poprzez budowę ścieżek rowerowych , szlaków turystycznych, punktów
gastronomicznych, uruchomiono punkt informacji turystycznej, wydano mapy
turystyczne. Dla osób starszych uruchomiono „Klub Pacjenta” , gdzie na
comiesięcznych spotkaniach, prowadzonych przez lekarzy lub pielęgniarki
prowadzone są programy profilaktyczne i prozdrowotne .

Udział w konferencji pozwolił na wymianę doświadczeń , nawiązanie
kontaktów i współpracy, które już w niedługim czasie będą pomocne w
budowaniu Lokalnej Grupy Działania i Zintegrowanej Strategii Rozwoju
Obszarów Wiejskich dla projektu „Ziemia Gotyku”.

W konferencji Falentach Gminę Chełmża reprezentował Wójt Pan
Jacek Czarnecki, a Stowarzyszenie „Homo homini” Stanisława Stasieczek .

Gmina Chełmża oraz gminy Łysomice, Łubianka i Papowo Biskupie
uczestniczą w pilotażowym Programie LEADER+ 2005-2006. 2 grudnia
odbędzie się spotkanie partnerów z wymienionych gmin , na którym zostanie
ustalony harmonogram działań na najbliższy okres .
Istotą programu LEADER jest oddolny i zintegrowany charakter
podejmowanych inicjatyw. Mieszkańcy wsi zostaną włączeni w planowanie
działań sprzyjających rozwojowi lokalnego środowiska objętego programem
„Ziemia Gotyku”, jak również będą przejmować odpowiedzialność za realizację i
podejmowanie decyzji finansowych. Od aktywności lokalnych liderów : radnych ,
sołtysów , organizacji społecznych i przedsiębiorców zależeć będzie jak nasz
region „Ziemia Gotyku” będzie wyglądał w przyszłości

I Ogólnopolskie Spotkanie Inicjatyw i Grup LEADER

Stanisława Stasieczek

Sprawy obywatelskie

Konkurs dla dorosłych 100 Numer Kurendy

Czy jesteś wiernym czytelnikiem ???

Wiernych Czytelników, którzy posiadają zbiór 100 numerów
KURENDY zapraszamy do Redakcji ( Urząd Gminy, ul. Wodna 2,
pokój 17). Na wszystkich, którzy zgłoszą się do końca grudnia
czekają wspaniałe nagrody.

Przemiłych chwil podczas Wigilii,
marzeń spełnienia w dniu

Bożego Narodzenia
wrażeń moc w Sylwestrową noc,
dużo uroku w Nowym 2006 Roku.

Mieszkańcom Gminy Chełmża

Życzy Zarząd Stowarzyszenia Homo homini

Technika i informatyka
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Druga edycja „Biblioteki w plecaku”
W listopadzie w klubach wolontariackich Stowarzyszenia Homo

homini w Kończewicach i Głuchowie wznowiony został program „Biblioteka w
plecaku”. Młodzież, podobnie jak w roku poprzednim, dostarcza książki do
domów czytelników w kilku wsiach gminy Chełmża. Wolontariusze są
uczniami Szkoły Podstawowej w Kończewicach i Gimnazjum w Głuchowie,
którzy zechcieli podjąć się obowiązku wypożyczania książek oraz
odpowiedzialności za powierzony księgozbiór.
Stowarzyszenia Homo homini zaprasza do udziału w projekcie również
starszą młodzież, która chciałaby podjąć podobne zadania na terenie Domu
Pomocy Społecznej w Browinie lub w Szpitalu Powiatowym w Chełmży.
Wolontariusze oferują głośne czytanie osobom starszym i chorym.
Czytelników „Kurendy”, którzy chcieliby korzystać z „Biblioteki w plecaku”
prosimy o telefoniczny kontakt z realizatorkami projektu : w Głuchowie z panią
Justyną Błaszczyk, tel. 675 78 83, w Kończewicach z Ewą Czarnecką , tel. 606
367 393.

Ewa Czarnecka

Organizacje pozarządowe

Logopeda w przedszkolu

Ewa Czarnecka

W listopadzie „Wędrujące przedszkole” odwiedziła logopeda pani
Halina Grudniewska. Około 30 dzieci z Pluskowęs i Skąpego zostało objętych
diagnozą logopedyczną. Dla znakomitej większości był to pierwszy kontakt
ze specjalistą zajmującym się wadami wymowy. Rodzice mieli okazję
wysłuchania wskazówek logopedy oraz otrzymali materiały zawierające
zestawy ćwiczeń wspomagających rozwój mowy.

Badania logopedyczne są stałym elementem programu „Wędrującego
przedszkola”. Szybkie dostrzeżenie trudności w rozwoju mowy małych
dzieci, daje duże szanse na uporanie się z problemem przed pójściem
dziecka do szkoły. Wady wymowy rzadko ustępują samoistnie. Zaniedbania
w tym zakresie zabierają dzieciom poczucie komfortu, a nawet
bezpieczeństwa, gdy zostają uczniami. Prawidłowa wymowa zwiększa
szanse na odnoszenie szkolnych sukcesów, o czym dowiedzieli się rodzice
maluchów z „Wędrującego przedszkola”.

Homo homini laureatem VII edycji Konkursu
Pro Publico Bono

Historia Konkursu
W roku 1999 ówczesny Prezes Rady Ministrów, Pan prof. Jerzy Buzek, z
okazji dziesięciolecia Odrodzenia Rzeczypospolitej ogłosił Konkurs na
najlepszą inicjatywę obywatelską "ProPublicoBono". Chciano w ten sposób
zwrócić uwagę opinii publicznej na wkład, jaki w rozwój - tak społeczny, jak i
gospodarczy Polski - wniosło odrodzone społeczeństwo obywatelskie.
Przedsięwzięcie to spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony
liderów organizacji obywatelskich, którzy postulowali jego powtórzenie, a
nawet trwałą instytucjonalizację.
Inicjatorami powołania Fundacji Konkurs Pro Publico Bono byli: Pan Jan
Nowak-Jeziorański oraz Laureaci Konkursu Jubileuszowego p.p. Izabela
Dzieduszycka i Krzysztof Pawłowski.
Do inicjatywy tej włączył się Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Andrzej
Zoll, który z racji swoich ustawowych zadań jest szczególnie zobowiązany
do wspierania społeczeństwa obywatelskiego.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest głównym fundatorem nagród
w Konkursie Pro Publico Bono.

Nagroda za inicjatywę jest
utwierdzeniem w przekonaniu, zarówno członków stowarzyszenia jak i
samorządowców wspierających te działania, o wysokiej wartości podjętej
inicjatywy. To co dzieciom oferuje „Wędrujące przedszkole” nie może
zastąpić pełnego przedszkola, ale wywiera duży wpływ na same dzieci
uczestniczące w zajęciach oraz na rodziców, którzy przy tej okazji także się
uczą. Teraz, gdy Stowarzyszenie Homo homini dysponuje środkami
finansowymi pochodzącymi z nagrody, na pewno podniesie się poziom
wyposażenia oddziałów w zabawki i gry rozwijające. Po prostu będzie
weselej!

Gala Konkursu Pro Publico Bono odbyła się w Sali Hołdu
Pruskiego w krakowskich Sukiennicach. W tym szczególnym miejscu
zgromadziło się około 200 osób, które chciały uczestniczyć w rozdaniu
nagród i wyróżnień za najlepsze inicjatywy organizacji pozarządowych.
Kapituła Konkursu zaprosiła 30 organizacji spośród 240 startujących w
tegorocznej edycji. O ostatecznych wynikach zebrani dowiedzieli się
dopiero na uroczystości. Przyznano 8 wyróżnień i 7 pierwszych nagród w
pięciu kategoriach. „Wędrujące przedszkole” oceniane było w kategorii
„inicjatywy na rzecz rozwoju środowiska i regionu ze szczególnym
uwzględnieniem współpracy organizacji z samorządem terytorialnym”.
Nagroda finansowa to 35 tys. zł.
Ponadto Kapituła Konkursu przyznała trzy nagrody honorowe. Otrzymała ją
m. in. FundacjaABCXXI za kampanię „Cała Polska czyta dzieciom”, którą w
Krakowie reprezentowała pani Elżbieta Olszewska z Torunia (mieszkanka
Chełmży do 1980r.) Nagrodę główną otrzymało Stowarzyszenie z
Podedwórza (woj.podlaskie), którego założycielka i inspiratorka była
laureatką pierwszej nagrody w konkursie Kryształowa Koniczynaka
(KURENDA99).

W Sali Hołdu Pruskiego wystąpił pan profesor Stefan
Wielkanowicz, pierwszy laureat Oświęcimskiej Nagrody Praw Człowieka
im. Jana Pawła II oraz pan profesor Jerzy Buzek w roli gospodarza tego
wydarzenia.
Po uroczystości laureaci zaproszeni zostali na spektakl do Teatru im.
J.Słowackiego , a wieczorem na kolację do „Wierzynka”, znanej
krakowskiej restauracji. Na kolacji obecni byli członkowie Kapituły,
ks.kardynał Franciszek Macharski oraz Marszałek Województwa
Małopolskiego.

Już wkrótce zostanie ustalony termin przyjazdu przedstawicieli
Fundacji Pro Publico Bono do Stowarzyszenia Homo homini, bowiem
tradycyjnie uroczyste wręczenie dyplomu następuje na terenie działania
laureatów, w obecności życzliwych im osób i instytucji oraz mediów.

„Wędrujące przedszkole”

Ewa Czarnecka

W Pluskowęsach udział w zajęciach w jednakowym stopniu angażuje rodziców i dzieci.
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NIE MOŻEMY PATRZEĆ OBOJĘTNIE

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Grzywnie już drugi rok
uczestniczą w ogólnopolskiej akcji „Ratujemy kasztanowce”. Los tych
pięknych drzew teraz zależy od nas. Nie możemy pozostać obojętni i patrzeć,
jak umierają, dlatego postanowiliśmy je ratować.

Aby do naszej akcji zaangażować jak najwięcej osób, uczniowie
przygotowali gazetkę informacyjną i sesję naukową, na której poinformowali
uczestników o zagrożeniu, jakie czyni szrotówek kasztanowcowiaczek oraz
sposobach ratowania kasztanowców. Wykonali plakaty zachęcające do
wzięcia udziału w akcji grabienia i palenia liści kasztanowców. Przygotowali
mapki, na których zaznaczyli położenie kasztanowców w każdej wsi.

Zgodnie z harmonogramem, od 6 października do 26 października uczniowie
z nauczycielami i rodzicami prowadzili akcję grabienia i palenia liści
kasztanowców w czterech wsiach: Kuczwałach, Browinie, Brąchnówku i
Grzywnie.

W parku w Brąchnówku akcję ratowania kasztanowców uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Grzywnie prowadzili we współpracy z uczniami i
nauczycielami Małej Szkoły w Brąchnówku i rodzicami, którzy nadzorowali
pracę, aby palenie liści przebiegało bezpiecznie. W parku w Browinie walkę
ze szkodnikiem prowadzono wspólnie z mieszkańcami i pracownikami terapii
zajęciowej Domu Pomocy Społecznej w Browinie.
Akcja grabienia liści przyniosła podwójny efekt, uratowaliśmy kasztanowce i
mieliśmy możliwość doświadczenia, ile radości daje wspólna praca. Nieważne
czy ktoś jest bardziej , czy mniej sprawny.
Wszystkie nasze działania spotkały się ze wsparciem ze strony sołtysów wsi
oraz Dyrektora DPSu w Browinie, którzy przygotowywali słodki poczęstunek
dla dzieci i dbali o bezpieczeństwo przy paleniu liści.

Teresa Mika

Edukacja i kultura

Las i jego mieszkańcy

III Regionalny Konkurs Ekologiczny „Las i jego mieszkańcy” dla
uczniów klas młodszych został rozstrzygnięty. Organizatorem konkursu
była SP z Kończewic.

Po raz trzeci swoją wiedzę przyrodniczą o lesie sprawdziło 30
uczestników konkursu „Las i jego mieszkańcy”, do którego zgłosiły się
zespoły ze szkół naszego regionu. Wystąpiły trzyosobowe drużyny z
Białych Błot, Brzozówki, Kończewic, Łążyna, Papowa Toruńskiego,
Sławkowa i Zębowa. Ocenie podlegały plansze przyrodnicze o grzybach.
Najwyższe noty otrzymały prace dzieci z Łążyna, Białych Błot i Brzozówki.
W kategorii zespołów czołowe miejsca zajęły Kończewice , Białe Błota,
Brzozówka i Zębowo .Najbogatszą wiedzą o lesie wykazali się Marta Maj,
Patryk Andrzejewski z Kończewic, Magdalena Przybyszewska z Białych
Błot i Paweł Kulik z Zębowa.

Trzecia edycja konkursu wiązała się z jesiennym grzybobraniem, ale nie
zabrakło w niej wiadomości o mieszkańcach lasu i ochronie przyrody w
naszym kraju. Na uczestników czekało wiele nagród, które ufundował
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Gmina Chełmża.

E.Czarnecka

Konkurs z okazji Roku H. Ch. Andersena
„Baśniowy świat Andersena”

2 grudnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małej Nieszawce odbył
się finał Powiatowego Konkursu literackiego poświęconego twórczości
wybitnego duńskiego bajkopisarza- H. Ch. Andersena. Szczegóły w
styczniowym numerze Kurendy.
Eliminacje na szczeblu gminy przeprowadzone były 21 listopada w Bibliotece
Samorządowej w Zelgnie.

Z 11 uczestników biorących udział w walce o prawo reprezentowania
gminy komisja wyłoniła najlepszych, są nimi:

Pytania oraz upominki i dyplomy przygotowane były przez kierownika
Biblioteki Samorządowej w Zelgnie.

Marta Sadowska z Głuchowa,
Patryk Mądzielewski i Dawid Bensel ze Skąpego.

E. Katlewska

Konkurs dla dzieci 100 Numer Kurendy

Poszukaj Mikołajka!

Wyszukaj i policz ile Mikołajków jest w tym numerze
KURENDY. Zadzwoń do Redakcji (tel. 675 60 76) i podaj właściwą
odpowiedź. Dziesięciu pierwszych małych Czytelników otrzyma
nagrody rzeczowe.
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Innym przykładem szczególnej wrażliwości na środowisko naturalne
jest udział członków wyżej wspomnianego koła w konkursie pt.

, którego celem jest propagowanie różnorakich walorów roślin
występujących w naszym otoczeniu. W ramach tego konkursu uczniowie
zasadzili 20 gatunków ( ok. 100 sztuk )drzew i krzewów, które obecnie
upiększają teren wokół szkoły. Organizatorem tego konkursu jest Zarząd
Okręgowy LOP w Toruniu.
Natomiast kilkunastu uczniów uzdolnionych plastycznie uczęszcza na zajęcia
koła artystycznego, którego opiekunem jest p. I. Szymańska. Początkujący
twórcy poznają różne techniki plastyczne, wykonują dekoracje i prace na
konkursy. W ostatnim czasie zostały zgłoszone projekty na ogólnopolski
konkurs plastyczny czasopisma pt.

W ramach comiesięcznych audycji muzycznych, nasi uczniowie mają
okazję uczestniczyć w bardzo interesujących spotkaniach z pracownikami
bydgoskiej filharmonii. Dzieci biorąc udział w tych nietypowych lekcjach, mogą

usłyszeć solistów, poznać brzmienie różnorakich instrumentów, wcielić
się w rolę dyrygenta orkiestry, zaznajomić się z bogatymi biografiami sławnych
kompozytorów oraz nauczyć się niektórych tańców ludowych. W tym roku
szkolnym odbyły się już audycje z cyklu:

Nasz ogród
botaniczny

Eko - świat Moja Ziemia mój dom.

na żywo

Wakacje w Szafarni, Sałatka włoska,
Od Berlina do Wiednia.

Filharmonia w szkole

Tekst Jan Kalinowski

Zdj K.Orłowska

„PIÓRO STAROSTY TORUŃSKIEGO”
DLA AGNIESZKI

3 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łubiance odbyła się
trzecia edycja Powiatowego Dyktanda „O pióro Starosty Toruńskiego”.
Organizatorem była Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Preisa w
Chełmży. Celem konkursu jest przede wszystkim pielęgnowanie poprawnej
polszczyzny pisanej, a także kontakt młodzieży z biblioteką.

Gminę Chełmża reprezentowały: Agnieszka Olech ( Gimnazjum
Pluskowęsy),Aleksandra Zając ( Gimnazju Pluskowęsy), Paulina Zwiewka
( Gimnazjum Głuchowo) i Marta Karwowska ( Gimnazjum Głuchowo).

Bezkonkurencyjna w tym roku okazała się uczennica Gimnazjum w
Pluskowęsach W długim dyktandzie nie popełniła
najmniejszego błędu! Agnieszka odebrała z rąk przedstawiciela Starosty
piękne pióro i List gratulacyjny.

„O włos”, a raczej o jedno potknięcie przegrała z „koleżanką z ławy” Olą
Zając, która otrzymała wyróżnienie. Poza tym Jury przyznało jeszcze siedem
wyróżnień.
Jako koordynator na szczeblu gminy serdecznie dziękuję Dyrekcji Gimnazjum
w Pluskowęsach i Głuchowie za współpracę, a Pani Elżbiecie Piotrewicz, za
profesjonalne przygotowanie Agnieszki i Oli, z których jesteśmy bardzo dumni
i jeszcze raz gratulujemy.

Agnieszka Olech.

Ewa Katlewska.

Z życia Szkoły w Sławkowie
Szkoła w Sławkowie to placówka, której uczniowie wciąż podejmują nowe
wyzwania i inicjatywy będące wyrazem ich zaangażowania na rzecz swojego
środowiska. W ostatnim czasie wielu naszych wychowanków brało udział w
różnorakich zawodach, konkursach, akademiach i wyjazdach
organizowanych przez Dyrektora i nauczycieli tejże szkoły.

W przeddzień święta Niepodległości, 10 listopada, odbyła się uroczysta
akademia upamiętniająca 87 rocznicę odzyskania przez naszą ojczyznę
wolności. Uczniowie -uczestnicy koła polonistycznego przedstawili program
słowno muzyczny pt. Młoda publiczność zgromadzona w
szkolnej świetlicy mogła wysłuchać wielu wierszy i piosenek patriotycznych
sławiących niezłomność naszych bohaterów narodowych. Była to
jednocześnie wspaniała lekcja historii i patriotyzmu, którą zapewne mali
Polacy na długo zachowają w swojej pamięci.

Na przełomie października i listopada wszyscy uczniowie szkoły od klasy
I do VI brali udział w warsztatach artystycznych prowadzonych przez
Fundację Piękniejszego Świata w Skłudzewie. Zajęcia odbywały się we
wnętrzach pałacyku położonego w pradolinie Wisły. Starsza grupa
uczestników oprócz oglądania osobliwości przyrodniczych i zbiorów rzeźb,
zgłębiała tajniki monotypii - techniki polegającej na odciśnięciu na papierze
świeżo namalowanej kompozycji na powierzchni płytki. Natomiast młodsi
wykonywali mozajkę ze szkła witrażowego, autoportret w ołówku oraz rzeźbili
w glinie. Efektem tych warsztatów są niezwykłe wspomnienia oraz prace
przywiezione na pamiątkę do szkoły.

Akademia z okazji Święta Niepodległości

Warsztaty artystyczne w Skłudzewie

Do kraju tego...

Co robimy po lekcjach?!
Oprócz sukcesów sportowych nasi uczniowie rozwijają także

zainteresowania przyrodnicze. Część z nich w ramach kółka zainteresowań
pod czujnym okiem p. B. Dunajskiej opiekuje się zwierzętami. W ten sposób
uczniowie w praktyce dowiadują się o sposobie pielęgnacji takich zwierząt jak
myszoskoczek, królik, świnka morska czy żółw. W akwariach można
podziwiać pielęgnice, oraz inne rybki a tuż obok w klatce, piękną parę
papużek o wdzięcznych imionach- Romeo i Julia.
Ze względu na duże zainteresowanie odwiedzających nietypowe miejsce,
młodzi przyrodnicy mają dalsze plany wzbogacenia swojego małego zoo o
nowe gatunki zwierząt.

Andrzejkowy bal u Baby Jagi
Wróżenie nie jest sprawą łatwą... ale kiedy w ten wieczór nawiedzi nas Baba
Jaga z czarnym kotem , wtedy atmosfera robi się niezwykła i czarodziejska.
Chociaż dzisiaj wróżenie kojarzy nam się przede wszystkim z laniem wosku, to
sposobów na dobrą zabawę w ten wieczór magii może być wiele.

Biblioteka w Głuchowie zorganizowała andrzejkowy wieczór dla
dzieci z Głuchowa. W imprezie udział wzięło 30 dzieci , w organizację włączyły
się również gimnazjalistki z Parowy Falęckiej. Dzieci miały okazję poznać swoją
dobrą przyszłość wyczarowaną przez Babę Jagę z czarodziejskiej kuli, brały
udział w wielu innych andrzejkowych wróżbach i konkursach mi.in. łowienie
pająków, konkurs taneczny.

Na zakończenie każde dziecko miało okazję zdmuchnąć świeczkę na
symbolicznym torciku marzeń, ale zanim to zrobiło….poszukało w swojej
wyobraźni marzenie, takie jedno, jedyne, chociaż skromne i niewielkie, ale
najważniejsze. Może magia tego andrzejkowego wieczoru, który traktujemy
trochę z przymrużeniem oka, przyniesie odrobinę szczęścia?
Biblioteka w Głuchowie dziękuje Panu dyrektorowi gimnazjum Wojciechowi
Rosińskiemu za udostępnienie świetlicy szkolnej.

Justyna Błaszczyk
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To już 50 lat
Przed 50 laty związek małżeński zawarli Państwo

ze Skąpego. Oboje Jubilaci pochodzą z dawnego powiatu
Ostrów Mazowiecki. Rodzinna miejscowość pana Jana to Bosewo Stare w
gm. Długosiodło, natomiast dla pani Jadwigi to miejscowość Lubielnowy.
Ślub cywilny Jubilaci zawarli w m. Długosiodło, a ślub kościelny w Kościele
Parafialnym w Lubielnowy. Tamtejszy kościółek u państwa Klicmanów
przywołuje liczne wspomnienia z ich lat dzieciństwa jak i młodości. To tam
jako dzieci mieli schronienie przed okupantem , a od jednego z odpustów
parafialnych rozpoczęło się ich narzeczeństwo. Do Skąpego oboje przybyli
w 1959 roku , gdzie wspólne gospodarzenie rozpoczęli od 8 ha mieszkając
początkowo kątem u sąsiadów. Jak wspomina Jubilat, przez te wszystkie lata
swojej pracy był nie tylko rolnikiem, ale i również robotnikiem pracując w
tartaku i urzędnikiem. Przed laty pan Jan pełnił także funkcję sołtysa
Sołectwa Skąpe. Pani Jadwiga zajmowała się gospodarstwem domowym.
Oboje wychowali czworo dzieci dwie córki i dwóch synów. Radość w jesieni
życia niesie im siedmioro wnucząt i jedna prawnuczka.

Długich lat życia w zdrowiu, szczęściu i pomyślności życzy Radakcja
Kurendy.

Jadwiga i Jan
Klicmanowie

K.Orłowska

Europejskie Dni Dziedzictwa
Do obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa odbywających się z

inicjatywy Rady Europy od 1993 roku po raz pierwszy przyłączyła się także
Polska. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń europejskich
przyczyniających się do promocji kultury . Głównym celem Europejskich Dni
Dziedzictwa jest poszerzanie wiedzy społeczeństw europejskich na temat ich
własnego i wspólnego dziedzictwa kulturowego. Te coroczne obchody mają
dodatkowo uwrażliwić społeczeństwo na problematykę ochrony zabytków i
szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego.
W Polsce Patronat Honorowy nad obchodami objął Minister Kultury, a
koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa jest Krajowy Ośrodek Badań i
Dokumentacji Zabytków.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał.
„Nagrody z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa 2005- święta europejskiej
wspólnoty kulturowej za współtworzenie kulturalnej mapy Województwa”.
Z radością przyjęliśmy informację, że wśród 31 nagrodzonych jest ks. Kanonik
Roman Cieszyński, Proboszcz Parafii Rzymsko-Katatolickiej pw. Narodzenia
NMP w Kiełbasinie.
Ksiądz Kanonik należy do grona osób, które swoją postawą i pracą
przypominają, jak ważne jest promowanie twórczości, regionalnego
dziedzictwa, rozwijanie wzajemnej wrażliwości wobec kultury i historii Polski.

K.Orłowska
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Kielnią i średniowiecznym pędzlem

Jak wiemy pieniędzy zawsze brakuje. To przeszkadza aby
zaspokoić wiele potrzeb. To uniemożliwia wręcz realizację
wielu planów i zamierzeń. To w końcu powoduje, iż
jesteśmy ubożsi. Co tym razem tracimy? Otóż czas

nieubłaganie niszczy wiele zabytków, dających niegdyś ludziom w
swych wnętrzach schronienie podczas wojen, swym pięknem cieszyły
oko kilkunastu pokoleń mieszkańców naszej okolicy i przybyszów tędy
przejeżdżających; były niemymi świadkami uśmiechów i łez, zadumy i
beztroski. Ci świadkowie to pałace, kościoły, ołtarze i epitafia. Same nie
mogą obronić się przed wilgocią, zanieczyszczeniami i atakiem
różnych szkodników (w tym ludzi). Bezlitosnemu upływowi czasu i
różnym czynnikom destrukcji może się przeciwstawić jedynie ręka
fachowca konserwatora wsparta odpowiednimi funduszami. Zbierają
je parafianie, dokładają władze lokalne, wspierają służby
konserwatorskie. Energii księdza Romana Cieszyńskiego zawdzięcza
swoją obecną kondycję kościół w Kiełbasinie, odzyskały swój dawny
blask ołtarze w Dźwierznie (ks. Zbigniew Koślicki) i w Grzywnie (ks.
Wiesław Roczniak),odnawiany jest kościół w Nawrze(ks. A.Zblewski).
Nie zdajemy sobie często sprawy ile wysiłku organizacyjnego, pracy i
pieniędzy potrzeba aby przywrócić zabytkom ich dawną świetność.

Piszę te słowa z najwyższym szacunkiem jako historyk sztuki
zaangażowany w ochronę zabytków i często bezsilny świadek
obserwujący bezpowrotne ubożenie naszej kultury. Tym większą
przyjemność sprawa mi gdy widzę ratowane zabytki, które odsłaniają mi
swe tajemnice. Dziś chciałbym wspomnieć Szanownym Czytelnikom o
czymś, co zostało odsłonięte w czasie konserwacji ołtarza głównego w
Grzywnie. To średniowieczna, oryginalna mensa (czyli stół ołtarzowy),
która na przedniej ścianie (tzw. antependium) posiada zachowane
średniowieczne freski. Nieporadne i bardzo proste, prawdopodobnie
autentyczne, pochodzące z XIV wieku, kiedy ukończono wznoszenie
świątyni w Grzywnie. Przedstawiają dwie postacie z nimbami nad
głowami, unoszące do góry dłonie w modlitewnym geście. Miedzy nimi
namalowano najprawdopodobniej płonące świece, symbolicznie
oświetlające niewielki otwór w którym umieszczono niegdyś świętą
relikwię. Czyżby więc cała scena ta pokazywała adorację świętych
szczątków złożonych w mensie grobowcu?

Mensa kryje w
s o b i e j e s z c z e j e d n ą
niespodziankę, otóż z
prawe j s t rony mieśc i
ostrołukową wnękę, służącą
p r z e d w i e k a m i
proboszczom grzywieńskim
do złożenia w niej figury
Chrystusa, tworząc Grób,
do którego przychodzili
mieszkający w paraf i i
c h ł o p i , p r z y j e ż d ż a l i
szlachetnie urodzeni i
k s i ę ż a , o c z e k u j ą c
Wielkanocnego poranka.
Wystarczy przymknąć oczy
b y z o b a c z y ć m r o k
ś r e d n i o w i e c z n e g o ,
ogarniętego ciszą kościoła,
palące się świece, których
blask oświetla drewniany,
gotycki poliptyk, poczuć
zapach kadzideł i kwiatów
zdobiących ową gotycką
mensę. Na pewno mamy do
c z y n i e n i a z c e n n y m
zabytkiem, bowiem dawne
mensy były często
p r z e b u d o w y w a n e w

okresie, kiedy kościoły wzbogacały się o nowe, często barokowe ołtarze.
W kościele w Grzywnie kończy się remont. Ołtarz główny wrócił z pracowni
konserwatorskiej kierowanej przez mgr Jacka Kłosińskiego, gdzie
odzyskał dawny blask. Gotycką mensę zasłoniła barokowa obudowa.
Pewnie na kilkanaście lat zostanie ona znowu zakryta, by następnym
pokoleniom powiedzieć coś ciekawego o średniowieczu.

Piotr Birecki

Kościół parafialny w Grzywnie Fot. E.Czarnecka
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TENIS STOŁOWY

UNIHOKEJ

Z głuchowskiego parku uczniowie przenieśli się do nowej sali przy
Gimnazjum z Głuchowie, w której rywalizowano o tytuł Drużynowego Mistrza
Gminy w tenisie stołowym. Mistrzami SP zostali uczniowie z Zelgna. W
konkurencji dziewcząt N. Baczewska-P. Samczyńska ,a wśród chłopców ich
koledzy szkolni M. Olech W. Więzowski. Opiekunem był A. Modliborski.
Współzawodnictwo gimnazjalistów wygrały zespoły z Głuchowa. Dziewczyny
wystąpiły w składzie : M.Karwowska- E.Murawska , a chłopcy R.Pleskot -
S. Talarek.

Na specjalnie przygotowanym boisku w głuchowskiej sali sportowej,
do późnych godzin wieczornych trwała walka o tytuł Mistrza Gminy w
Unihoku. Po zmianach regulaminowych pierwszy raz walczono w
kategoriach dziewcząt i chłopców. W zawodach wzięły udział

wszystkie szkoły, co dowodzi dużej popularności tej dyscypliny. Mistrzyniami
Gminy w kategorii dziewcząt zostały uczennice ze Sławkowa, które wystapiły
w składzie :
K. Paczkowska,A. Krzemień, K. Trzpil, J. Romańska, E. Uciska, P... Sikorka,
M. Trzpil, K. Pierowicz, E. Stokłosa,A. Zygarska . Opiekun- I. Szamańska.
Współzawodnictwo wśród chłopców wygrali uczniowie z Kończewic.
Mistrzowie wystąpili w składzie : M. Saworski, D. Błażejczyk, P... Parzyszek,
D. Szyszka,A.Gredecki, P. Wojtasik, S. Jaskulski, J. Lis, D. Leśniewski.
Dzieci przygotowała J. Jedkie.

Sport gminny i szkolny
Koszykówka czyli gmina na sportowo

Gościnne Gimnazjum w Pluskowęsach było miejscem zmagań
Mistrzostw Gminy Chełmża w koszykówce. W turnieju udział wzięły
4 zespoły:

Dźwierzno w składzie: M.Luntkowski, M. Zachowski, K. Kuźma,
D. Wierzbowski, P. Lewandowski, Ł. Lewandowski,A. Czyż, D.Górski.
Głuchowo: P.Gil, R.Gil, R.Parzyszek, M.Sadowska, M.Sadowski, Z.Sadowski.
Nawra: P.Liczbik, T.Kosicki, G.Jeziorski, M.Sikorski, R.Szugajew, P. Magdziński
Pluskowęsy: O. Wieczorkowska, A. Kaśluga, M. Maćkiewicz, M. Hewelt,

E.Zapałowska, P. Wierzbowski, R. Zapałowski
Tytuł najlepszej drużyny w gminie w piłce koszykowej zdobył zespół Nawry,
drugie miejsce zajęło Głuchowo, trzecie Dźwierzno, czwarte Pluskowęsy.
Koszykarskie zmagania oklaskiwała liczna grupa radnych: Jerzy Kałdonek,
Tomasz Huzarski, Benedykt Glaszka, Zenon Sadowski. Imprezę podsumował
w-ce wójt Kazimierz Bober wręczając wszystkim drużynom puchary,
pamiątkowe medale i nagrody rzeczowe, piłki do koszykówki.
Zespoły zdobyły dla swoich sołectw punkty do ogólnej klasyfikacji.
Czołówka tej klasyfikacji przedstawia się następująco:
1 - Głuchowo 30 pkt, 2 - Dźwierzno 21 pkt, 3 - Nawra 18 pkt, 4 - Kuczwały
Pluskowęsy 12 pkt, 5 - Zelgno 11 pkt.
O ostatecznej kolejności zdecydują ostatnie zawody w tym roku Gwiazdkowy
Turniej w Piłkę Halową. Impreza odbędzie się 11 grudnia o godzinie 9:30 w
Głuchowie. Drużyny mogą liczyć max. 8 zawodników (4 w polu + 1 bramkarz +
max. 3 rezerwowych). Zespół składa się z mieszkańców danego sołectwa
Gminy Chełmża, którzy ukończyli wiek gimnazjalny. Sołectwo może zgłosić tylko
jedną drużynę do dnia 7 grudnia. Szczegółowy regulaminu, przepisy gry, system
rozgrywek przedstawiony zostanie w dniu turnieju. Wszelkie informacje oraz
zapisy drużyn u Gminnego Organizatora Sportu Marcina Sadowskiego pod nr
telefonu 507835797 lub 6757843.
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�
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Marcin Sadowski

Jesienne zawody często obserwowali samorządowcy gminni, którzy
brali udział w ceremoniach dekoracji najlepszych zawodników i zespołów.
Najczęściej na szkolnych arenach sportowych gościł v-ce wójt Kazimierz
Bober.

W. Rosiński

BYŁO ODLOTOWO NA SPORTOWO.

W ramach realizacji programu pt. „Odlotowo na sportowo”
koszykarki głuchowskiego gimnazjum, prowadzone przez W. Rosińskiego,
gościły zawodniczki pierwszoligowej drużyny koszykówki

(popularnie nazywane Katarzynkami). Spotkanie miało charakter
wspólnego treningu mistrzyń z adeptkami tej dyscypliny. Przez dwie godziny
było wesoło, zdrowo i odlotowo na sportowo.

Na koniec spotkania zawodniczki toruńskie wręczyły naszym dziewczętom
plakaty oraz bezpłatne karnety na mecze. Padły również zapewnienia, że nie
jest to ostatni wspólny trening. Wizyta sympatycznych koszykarek z Torunia,
była częścią programu nagrodzonego przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.
Projekt programu powstał w ramach działalności Stowarzyszenia „Sowa” przy
Gimnazjum w Głuchowie.

NOVA TRADING
TORUŃ

Dla Kurendy „Sowa”

Regionalna ligia siaktówki

Tabela siatkówki oldboyów po IX kolejce

Kazimierz Bober

Konkurs dla dzieci 100 Numer Kurendy

Ja również mogę być Świętym Mikołajem…
Zapraszamy do udziału w konkursie na pracę pisemną o tym,

jak można zostać Świętym Mikołajem. Spośród nadesłanych prac
wybierzemy najciekawsze, które zostaną nagrodzone przez Redakcję.
Autorzy proszeni są o podanie pełnego adresu, telefonu i swojego
wieku. Adres Redakcji znajdziecie w stopce redakcyjnej. Na Wasze listy
czekamy do 20 grudnia.

Weso³ych i pogodnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz
spe³nienia marzeñ z okazji nadchodz¹cego Nowego Roku

¿ycz¹ Mieszkañcom Zelgna

So³tys i Rada So³ecka
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KURENDA

(skład)

100 NUMER KURENDY

Ten kupon upoważnia do skorzystania z bezpłatnego zimowego
przeglądu samochodu osobowego w jednej z trzech stacji
diagnostycznych:

W każdej stacji skorzysta z okazji pięciu pierwszych klientów,
którzy zgłoszą się z kuponem KURENDY!

Diagnotest Zelgno u pana Kazimierza Lewandowskiego
Stacja obsługi pojazdów w Grzywnie u pana Henryka Olejniczaka
Stacja obsługi pojazdów w Chełmży u pana Kazimierza
Borkowskiego

Niech to Boże Narodzenie będzie czasem miłości

spędzonym w cieple domowego ogniska w pojednaniu i pokoju

serc, a nadchodzący Nowy Rok niech przyniesie to, co najlepsze.

Tego wszystkim Członkom i ich Rodzicom

życzy Zarząd

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Oddziału Rejonowego w Chełmży

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

“DIAGNOTEST”

Kazimierz
ZELGNO

87-140 Chełmża

LEWANDOWSKI

Tel. (056) 675-98-12

Godziny pracy stacji:

pn-pt od 8:00 do 18:00
sobota od 8:00 do 15:00

Oferujemy usługi w zakresie

badań technicznych pojazdów

naprawa

serwis opon
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nabijania i nadawania numerów

badania po zatrzymaniu dowodów

pojazdów samochodowych i

ciągnikowych

wymiana silników wszystkich typów

wulkanizacja

komputerowe wyważanie kół

sprzedaż i wymiana oleju

Serwis Informacyjny

Konkurs dla dorosłych 100 Numer Kurendy

Co znaczy słowo „kurenda” ?
Na pierwszych trzech Czytelników, którzy telefonicznie udzielą

odpowiedzi czeka niespodzianka. Prosimy dzwonić pod numer

675-60-76.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz sukcesów w Nowym 2006 Roku

Wójtowi mgr inż. Jackowi Czarneckiemu,
Radzie Gminy i pracownikom Urzędu Gminy w Chełmży

życzy Zarząd

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddziału Rejonowego w Chełmży

Niech przy żywicznym zapachu strojonej choinki,
upłyną piękne chwile polskiej Wigilii:

Ze wspólnie śpiewaną kolędą,
z upragnionym gościem przy stole i w rodzinnym,
pełnym radości gronie, a Nowy Rok niech niesie ze

sobą szczęście i pomyślność.

Mieszkańcom Gminy Chełmża
Życzy Kazimierz Lewandowski
Radny Powiatu Toruńskiego

Bal Sylwestrowy
Szkoła Podstawowa w Sławkowie

zaprasza na BAL SYLWESTROWY.
Bilety w cenie 170zł od pary

Do nabycia w sekretariacie szkoły,
Tel. 675-75-39.

Wiersz staroświecki

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,

by wszystko się nam rozplątało,
węzły, konflikty, powikłania.

Ks. Jan Twardowski

Czytelnikom Kurendy na
Święta Bożego Narodzenia

i cały rok 2006
najlepsze życzenia składa

Redakcja Od lewej: Paweł Rutkowski,

Katarzyna Orłowska, Ewa Czarnecka
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