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W grudniu ubiegłego roku rozpoczęła się realizacja projektu „Ziemia Gotyku” na
obszarze czterech gmin: Chełmża, Łubianka , Łysomice i Papowo Biskupie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
pilotażowego programu LEADER+ w schemacie I Sektorowego Programu
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.
Spójność kulturowa obszaru, na którym projekt jest realizowany, wspólna
historia tych ziem i podobne uwarunkowania geograficzne, a także wola
samorządów gminnych, aby wspólnie budować przyszłość swoich
obszarów wiejskich, stanowią istotne uzasadnienie dla realizacji projektu
„Ziemia Gotyku” na obszarze tych czterech gmin.
Cele ogólne projektu to:
- zbudowanie trójsektorowego Partnerstwa „Ziemia Gotyku” w formie Lokalnej
Grupy Działania, podejmującego działalność na rzecz rozwoju i promocji
obszarów wiejskich gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie
- Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla tych
gmin.
Projekt zakłada prowadzenie wśród mieszkańców czterech gmin wiejskich
działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych, dotyczących
opracowania dokumentu „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich”
oraz prace nad utworzeniem Lokalnej Grupy Działania. Pomogą one
zmobilizować mieszkańców do włączenia się w opracowanie strategii, a w
końcowym efekcie do skutecznego i efektywnego działania na rzecz rozwoju
lokalnego.
W utworzonej Lokalnej Grupie Działania znajdą się przedstawiciele trzech
sektorów: samorządowego, prywatnego i organizacji pozarządowych.
Dzięki udziałowi w projekcie, który współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej nasze organizacje pozarządowe, osoby indywidualne i samorządy
zaangażowane w prace LGD będą mogły w bieżącym roku ubiegać się o
dodatkowe znaczne wsparcie finansowe w kolejnym etapie tj. Schemat II
Programu LEADER+.
W grudniu 2005 r odbył się cykl spotkań dla mieszkańców „Ziemi Gotyku”
informacyjnych dotyczących założeń programu LEADER+. Takie spotkania
odbyły się w Kończewicach, Łysomicach, Łubiance, Papowie Biskupim i
Pluskowęsach.
Z kolei już w styczniu br. przedstawiciele partnerskich gmin spotkali się w
Łysomicach na szkoleniu wprowadzającym do projektu „Ziemia Gotyku”. Tutaj
uczestnicy spotkania skupili się na pracy w trzech tematycznych grupach
roboczych nad założeniami do funkcjonowania partnerstwa i wizją rozwoju
obszarów wiejskich objętych projektem. Partnerzy projektu zaprezentowali swoje
obszary i analizowali możliwości rozwojowe obszaru „Ziemia Gotyku” pod kątem
lokalnej gospodarki, rolnictwa, przedsiębiorczości i infrastruktury społecznej,
dziedzictwa kulturowego, infrastruktury społecznej, turystyki, agroturystyki,
sportu, rekreacji.
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Serwis informacyjny z Urzędu Gminy
CO BY TU ZAPLANOWAĆ ?

Zelgno z Centrum Komunikacji Społecznej

Dnia 21 grudnia 2005 roku Rada Gminy Chełmża
przyjęła budżet na rok 2006.
Dochody zaplanowane na 2006 rok wynoszą
18.186.510 zł. w tym:
- 44,5% dochodów ogółem stanowią dochody własne
8.087.510 zł
- 13,5% dochodów ogółem stanowią dotacje celowe
2.460.147 zł
- 42% dochodów ogółem stanowi subwencja 7.638.853 zł
Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 21.658.510 zł. w tym:
- 64,3%wydatków ogółem stanowią wydatki bieżące 13.919.177 zł
- 35,7% wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe7.739.333 zł
Biorąc pod uwagę kwoty dochodów i wydatków gmina ustaliła deficyt
budżetowy w wysokości 3.472.000 zł.
Sukcesem jest, że gmina w roku wykorzysta przyznane 4.149.154 zł
środków unijnych, z których sfinansowane zostaną kolejne inwestycje
sprzyjające rozwojowi gminy.
W celu poprawy jakości wody w gminie będzie zmodernizowana Stacja
Uzdatniania Wody w Morczynach.
We wsiach Zelgno i Sławkowo zostaną zrealizowane projekty z programu
„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. W
Zelgnie w ramach projektu „Świat bocianów” w centrum wsi powstanie
miejsce na cele rekreacyjne dzieci i dorosłych (ogródek jordanowski) z
wykorzystaniem istniejącego oczka wodnego. Natomiast w Sławkowie
zostanie wybudowane centrum tradycji i rekreacji .
Nowe drogi będą wybudowane w miejscowościach Liznowo, BrowinaBrąchnówko, Mirakowo-Zalesie.
W dalszym ciągu
będzie kontynuowana
rozbudowa gimnazjów w
Głuchowie i Pluskowęsach. W celu polepszenia jakości usług zdrowotnych w
gminie zmodernizowany zostanie budynek SPOZ w Zelgnie i zakupiony
nowy sprzęt.
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w Pilotażowym Programie Leader+
powstanie Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszaru
gmin Chełmża, Łysomice, Łubianka i Papowo Biskupie, zgodnie z którą
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” będzie mogła aplikować o kolejne
środki unijne.
Poza inwestycjami unijnymi na 2006 rok w budżecie zaplanowano także
między innymi wykonanie oświetlenia w wybranych wsiach, budowę świetlicy
w Dźwierznie, ułożenie chodników w miejscowościach Bielczyny, Grzegorz,
Browina, Grzywna, budowę ekologicznej ścieżki dydaktycznej w Zalesiu,
rozpoczęcie budowy budynku socjalno-komunalnego w Browinie. W dalszym
ciągu realizowany będzie program gminny „Poprawa jakości wody w Gminie
Chełmża” poprzez wymianę rur azbestowo cementowych na rury z PCV,
który obejmie wsie Zelgno-Bezdół, Zajączkowo, Grzegorz, Zelgno i Nawra
centrum.
Łączna kwota przeznaczona na cele inwestycyjne w roku 2006 wynosi
7.739.333 zł (35,7% wydatków ogółem) .
Skarbnik Gminy
Marta Rygielska

Już od ponad miesiąca działa w Zelgnie przy miejscowej bibliotece
publicznej Centrum Komunikacji Społecznej, dzięki któremu mieszkańcy
Zelgna i okolic mają dostęp do nowoczesnych technologii
teleinformatycznych. Taka sama placówka działa od ponad roku w Grzywnie.
CKS w Zelgnie wyposażone jest w sześć stanowisk komputerowych z
możliwością dostępu do internetu. Odwiedzający na miejscu mogą
przeczytać codzienną prasę, zasięgnąć informacji samorządowej tj.
skorzystać z druków wniosków, zapoznać się z komunikatami i informacjami z
Urzędu Gminy w Chełmży. Swoje usługi na miejscu oferuje także agencja
pocztowa. Mieszkańcy i przyjezdni mogą dokonać tutaj opłat pocztowych,
zaopatrzyć się w druki pocztowe, skorzystać z kserokopiarki. Opłaty jakie
należy wnieść za korzystanie z usług w CKS obejmują: 1 godz. internetu 1 zł,
jednostronny wydruk strony A4 10 gr, ksero jednostronne A4 20 gr.
CKS w Zelgnie czynne jest w godzinach :
Czwartek
8,30 - 16,30
Poniedziałek
8,00 - 16,00
Piątek
10,00 - 18,00
Wtorek
9,00 - 17,00
Środa
8,00 - 16,00 Usługi pocztowe codziennie w godz. 8-12.

K.Orłowska

Harmonogram zebrań wiejskich w 2006 roku

Podczas spotkania odbyła się również prezentacja czterech
partnerskich gmin.
Z kolei na wspólnym spotkaniu przyszłych fundatorów
Fundacji „Ziemia Gotyku” Wójtowie gmin partnerskich
zdecydowali, że formą prawną LGD będzie fundacja.
Na najbliższy czas zaplanowany został cykl warsztatów
tematycznych, które odbywać się będą w poszczególnych
gminach w następujących terminach:
23.01.- 25.01.2006 Gmina Chełmża
26.01.- 27.01. 30.01.2006 Gmina Łubianka
31.01.- 02.02.2006 Gmina Łysomice
03.02.- 06.02. 07.02.2006 Papowo Biskupie
Celem prowadzonych warsztatów będzie zainicjowanie procesu społecznego
dla zaktywizowania mieszkańców i nabycia przez nich umiejętności budowy
lokalnej strategii.
Najprawdopodobniej już za miesiąc rozpocznie się wdrażanie schematu II
Pilotażowego Programu Leader+ dającego dużą szansę na rozwój obszarów
wiejskich w Polsce. Dzięki niemu do społeczności lokalnych będą trafiać
pieniądze przeznaczone na realizację opracowanych przez nie strategii
danego regionu.
Maksymalna wysokość pomocy na jaką Grupy Lokalnego Działania mogą
liczyć w 2006 roku to 750 tys. zł. Pieniądze będzie można przeznaczyć na
działalność operacyjną LGD, organizacje przedsięwzięć o charakterze
informacyjnym i szkoleniowym, promocje danego regionu, imprezy kulturalne,
opracowanie analiz i ekspertyz, współpracę międzynarodową.
Warunkiem udziału w schemacie II jest stworzenie Lokalnej Grupy Działania.
Dziękuję paniom z KGW w Zelgnie, Głuchowie i Grzegorzu za przygotowanie
produktów lokalnych na prezentację Gminy Chełmża podczas spotkania z
Leader+ w dniu 07.01.2006r w Łysomicach
K.Orłowska
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zdrowie

Wiadomości z GOPS

Pieniądze dla Ośrodka Zdrowia w Zelgnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2005r. udzielał wielu
rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno-bytowej pomocy
żywnościowej pochodzącej z Unii Europejskiej. Na terenie naszej gminy
głównym koordynatorem przekazywanej żywności jest Bank Żywności w
Toruniu. Do rozdysponowania przez pracowników w 2005r. było: mleko UHT,
ryż, makaron, mąka, sery żółte i sery topione oraz tłuszcz. Powyższa pomoc
kierowana jest dla rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w
szczególności
rodzin wychowujących dzieci, osób starszych,
niepełnosprawnych, samotnych i przede wszystkim dotkniętych
bezrobociem.
W 2006r. wydawanie żywności będzie kontynuowane. Od stycznia po
wydawaną żywność będą mogły zgłaszać się rodziny znajdujące się w trudnej
sytuacji materialno-bytowej. Do rozdysponowania będą: mleko UHT, ryż,
makaron, mąka.
Wydawanie żywności odbywa się codziennie w Urzędzie Gminy (pok. 13).
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pok.13 Urzędu Gminy) można
otrzymać potrzebne druki dotyczące:
- orzeczeń ds. niepełnosprawności dla dzieci do lat 16,
- orzeczeń ds. niepełnosprawności dla dzieci powyżej 16 lat oraz osób
dorosłych.
Powyższe wnioski składa się w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności w Toruniu, ul. Dekerta 24.
Ponadto można uzyskać wnioski dotyczące:
- umieszczania osób obłożnie chorych (gdzie rodzina nie może zapewnić
całodobowej opieki) na oddziale długoterminowym Szpitala w Chełmży
- wnioski na turnusy rehabilitacyjne, które należy składać w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Dekerta 24.
Ośrodek przypomina warunki jakie trzeba spełnić przy ubieganiu się o
uzyskanie skierowania na turnus rehabilitacyjny:
- trzeba posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym,
umiarkowanym lub lekkim (dawniejsza I,II i III grupa inwalidzka),
- wniosek od lekarza leczącego daną osobę o konieczności uczestnictwa w
leczeniu rehabilitacyjnym,
- wniosek zainteresowanego o przyznanie miejsca na turnus rehabilitacyjny z
określeniem terminu pobytu oraz miejscowości,
- dochód na osobę w rodzinie nie powinien przekraczać 1.134 zł,
- na osobę samotną 1.475 zł
Dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosi:
- stopień znaczny ( I grupa)
- 613 zł
- stopień umiarkowany (II grupa) - 567 zł
- stopień lekki
- 522 zł
- opiekun
- 429 zł ( dla osoby niepełnosprawnej w
stopniu znacznym i dzieci).
Pracownicy socjalni
GOPS

Pomyślnie zapowiada się bieżący rok dla pracy i
funkcjonowania SPOZ w Zelgnie. Umowa na świadczone usługi
zdrowotne przez tutejszą placówkę została prolongowana prze NFZ na
starych zasadach. To znaczy, że na usługi stomatologiczne NFZ
przyznał tę samą ilość punktów co w roku ubiegłym, natomiast usługi
rehabilitacyjne zwiększono o 10 %. W dalszym ciągu planuje się
kontynuować profilaktykę stomatologiczną dla szkół w gminie.
Kolejna dobra wiadomość dla pacjentów korzystających z
usług tutejszego ośrodka, że w celu poprawy standardu świadczonych
usług medycznych Samodzielnym Publiczny Ośrodek Zdrowia w
Zelgnie czeka remont budynku głównego oraz wyposażenie w
nowoczesny sprzęt medyczny. Całkowity koszt projektu wyniesie około
300 tys. zł. Projekt zostanie w kwocie 80 tys. zł sfinansowany ze
środków unijnych w ramach ZPORR. Udział finansowy samorządu
gminnego w tej inwestycji to 220 tys. zł.
Do ośrodka zostanie zakupiony sprzęt rehabilitacyjny, stomatologiczny
i sieć komputerowa. Przeprowadzony zostanie także remont , który
obejmie budowę kanalizacji deszczowej dla budynku, odnowienie
elewacji, przygotowanie toalety dla niepełnosprawnych, przebudowę
gabinetu zabiegowego, budowę pomieszczenia na wózki i odpady,
remont pomieszczenia na sprzęt rehabilitacyjny w plebance.
Natomiast wśród zakupionego sprzętu ma znaleźć się m.in.
nowoczesny aparat ekg, holter ciśnieniowy, rentgen i unit
stomatologiczny i urządzenia przeznaczone do sterylizacji. Wartość
zakupionego sprzętu ma wynieść 120 tys. zł, przy czym 80 tys. zł
sfinansowane zostanie ze środków Unii Europejskiej.
Informacja dla mieszkańców Nawry i okolicy korzystających z
usług stomatologicznych w Filii SPOZ w Nawrze : z powodu zmian
kadrowych gabinet stomatologiczny w Nawrze czynny będzie od
25.01.br. Godziny pracy gabinetu stomatologicznego zostaną podane
do wiadomości na miejscu w ośrodku.

Pomóc zdrowiu

Wraz z rozpoczęciem nowego roku, rozpoczął się również sezon
na korzystanie z wypoczynku na turnusach rehabilitacyjnych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca wszystkie osoby posiadające
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do skorzystania z tej formy
podreperowania zdrowia, a także możliwości wypoczynku.
Z takiej właśnie możliwości skorzystała w 2005 r. jako jedna z wielu osób
mieszkanka naszej gminy Pani Benidia Pchełka z Witkowa, którą
zapytaliśmy o wrażenia z pobytu:
Kierownik GOPS: Gdzie Pani wypoczywała i jak długo trwa taki turnus?
B.P. Turnus trwa 14 dni, wypoczywałam nad morzem w Jastarni, od 23.08 do
6.09.2005 r.
Kierownik GOPS: Czy były jakieś problemy z uzyskaniem skierowania,
terminem i miejscowością, w której chciała Pani wypocząć?
B.P. Nie było żadnych problemów. W Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Toruniu, załatwiono wszystkie sprawy bardzo szybko i
profesjonalnie.
Kierownik GOPS: Czy możemy się dowiedzieć jaki był pełen koszt pobytu,
ile wynosiła Pani odpłatność, a ile dopłacał PCPR?
B.P. Koszt turnusu w moim przypadku wynosił 969zł z czego dopłata PCPR
wyniosła 570 zł, a ja dopłacałam 399 zł.
Muszę powiedzieć, że koszt turnusu na pewno byłby niższy i moja
dopłata również, gdybym korzystała z tej formy wypoczynku nie w
sezonie tzn. w miesiącach np. marcu, kwietniu lub październiku czy
listopadzie.
Kierownik GOPS: Czy może Pani powiedzieć, że jest zadowolona z pobytu
na tym turnusie?
B.P. Jestem bardzo zadowolona, wypoczywałam, chodziłam na zabiegi.
Pogoda dopisywała, a co najważniejsze mogłam „podreperować” swoje
zdrowie. W tym roku również będę się starać o skierowanie na taki
turnus.
Kierownik GOPS: Dziękujemy za rozmowę i życzymy miłego pobytu
podczas turnusu rehabilitacyjnego w tym roku.
Z panią B.Pchełka rozmawiała
Hanna Theis
Kierownik GOPS

K.Orłowska

Szpital z europejskimi standardami
W chełmżyńskim szpitalu został otwarty nowoczesny oddział
chirurgii, będący „sercem” tej placówki. Tutejszy szpital jako pierwszy w
województwie kujawsko-pomorskim otrzymał certyfikat zarządzania
jakością ISO 9001.Remont lecznicy trwał cztery lata, a jego koszt
wyniósł prawie 7 mln zł. Połowę środków stanowią pieniądze z UE,
natomiast pozostałe środki pochodzą od udziałowców szpitala w dużym
udziale Powiatu plus pieniądze wypracowane przez szpital.
Powierzchnia bloku operacyjnego wynosi 600 m kw. Oddział ten został
całkowicie wyposażony w nowy sprzęt medyczny, co pozwoli pracować
lekarzom i leczyć pacjentów w warunkach o wysokim standardzie
medycznym.
Pan Leszek Pluciński Prezes szpitala gościł na przedostatniej Sesji
Rady Gminy Chełmża w ubiegłym roku. Powodem spotkania z radnymi
Gminy Chełmża było podjęcie uchwały przez Radę Gminy w sprawie
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Szpital
Powiatowy w Chełmży o wartość 17.500 zł. Uchwalone przez Radę
środki zostały przekazane na współsfinansowanie zakupu aparatu RTG
do szpitala. Gmina Chełmża po Starostwie Powiatowym i Mieście
Chełmża jest trzecim co do wielkości udziałowcem w szpitalnej spółce.
W trakcie spotkania Pan Prezes omówił obecną sytuację prowadzonej
przez siebie placówki zdrowia i dalsze plany na jej unowocześnianie .
Na najbliższą przyszłość ze środków UE planowana jest na pewno
informatyzacja usług szpitala.
Pan doktor Pluciński podziękował
Wójtowi Gminy Jackowi
Czarneckiemu za to, że jest ze Spółką od samego początku
uczestnicząc w każdym ze spotkań poświęconych funkcjonowaniu
tutejszej placówki oraz Radzie Gminy Chełmża za dotychczasowe
wsparcie finansowe.
K.Orłowska

Informacja dla osób pobierających zasiłek rodzinny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia
Rodzinne informuje, iż nie należy składać w terminie do 15 marca br.
oświadczenia o wysokości dochodów członków rodzinny uzyskanych
w poprzednim roku kalendarzowym tj. 2005 r. Oświadczenia te nie są
potrzebne do pobierania Świadczenia Rodzinnego.
Jednocześnie informujemy, że zmieniło się kryterium dochodowe z 1 ha
przeliczeniowego - 135 zł; od 01.01.2006 roku.
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka od 01.01.2006 roku wynosi 1.000 zł,Agnieszka Grajkowska
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Rolnictwo i ochrona środowiska
PODSTAWOWE INFORMACJE O PTASIEJ GRYPIE

Roczne sprawozdanie dotyczące ewidencji azbestu

Grypa ptasia jest niezwykle zakaźną i zaraźliwą chorobą drobiu o
śmiertelności do 100 %.Podatne na zakażenie się są prawie wszystkie
gatunki ptaków a szczególnie: kury, indyki, perliczki, bażanty, kuropatwy,
kaczki, gęsi. Objawy wystąpienia ptasiej grypy są mało charakterystyczne,
główne to:depresja, gwałtowny spadek nieśności, miękkie skorupy jaj,
objawy nerwowe, obrzęk i zasinienie grzebienia, obrzęk zatok pod
oczodołowych, łzawienie, duszność, kichanie, biegunka, nagłe padnięcia.
Wirus charakteryzuje duża przeżywalność w środowisku zewnętrznym:
w kale ptaków w temperaturze 40C przez co najmniej 35 dni;
·
w wodzie (stawy, jeziora) zachowuje zakaźność do 4 dni przy
·
temp. 22C i ponad 30 dni w temp. 0 C;
w mięsie drobiowym w temp. lodówki przeżywa 23 dni.
·
Wirus jest wrażliwy na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz
na detergenty (mydło, proszki do prania i mycia).
Charakterystyczne sposoby rozprzestrzeniania się wirusa:
- zakażone ptaki wydzielają duże ilości wirusa z kałem, w wydzielinie z oczu i
dróg oddechowych.
- dzikie migrujące ptaki mogą zanieczyszczać wodę pitną i paszę dla drobiu.
- najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest
bezpośredni lub pośredni kontakt (woda, pasza) z migrującymi ptakami
dzikimi.
- pomiędzy stadami wirus może rozprzestrzeniać się poprzez:
przemieszczanie zakażonych ptaków; ruch osób (personel, lekarze
weterynarii, dostawcy pasz, przedstawiciele handlowi); sprzęt, odzież,
pojazdy, ściółka ; zanieczyszczone zarażonym kałem lub wydzielinami;
surowe mięso, jaja (zanieczyszczone wytłaczanki); mechanicznie poprzez
roznoszenie zarazka przez inne zwierzęta np. psy i szczury.
ZWALCZANIE CHOROBY
Procedury postępowania przy podejrzeniu choroby:
- zgłoszenie podejrzenia; -przyjęcie i rejestracja zgłoszenia;
- wyjazd do miejsca zgłoszonego,
-badanie zwierząt w gospodarstwie : przesłanie próbek do badania
laboratoryjnego
Procedury postępowania przy stwierdzeniu choroby:
wyznaczenie ogniska choroby i jego rejestracja;
?
likwidacja zwierząt wrażliwych w ognisku
?
zniszczenie lub zagospodarowanie zwłok zwierzęcych oraz
?
produktów, pasz, rzeczy i odpadów, pochodzących z ogniska
(utylizacja lub zakopanie, spalenie);
oczyszczanie i odkażanie;
?
odszukanie i zniszczenie produktów, pasz, rzeczy i odpadów, które
?
opuściły gospodarstwo w czasie inkubacji choroby;
dalsza blokada gospodarstwa do czasu wygaszenia ogniska;
?
Przewidywane działania w obszarach zapowietrzonych (o promieniu 3 km) i
zagrożonym (o promieniu 10 km) :
-zabicie zwierząt wrażliwych na ptasią grypę w gospodarstwach, gdzie
ustalono możliwość przeniesienia choroby;
- kontrola pomieszczeń, ludzi i pojazdów;
- przegląd stanu zdrowia w gospodarstwach w wyznaczonych okręgach;
- blokada ruchu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego
Uznanie ogniska za wygasłe i zniesienie restrykcji może nastąpić po
upływie:
- co najmniej 30 dni od padnięcia lub zabicia ostatnich ptaków wrażliwych, a
ich zwłoki zostały usunięte w sposób uniemożliwiający szerzenie choroby;
- oczyszczenie i odkażanie zostało przeprowadzone w sposób zgodny z
obowiązującymi procedurami;
- wprowadzenie nowych ptaków może nastąpić po upływie 21 dni od uznania
choroby za wygasłą, po uzyskaniu zgody Powiatowego Lekarza
Weterynarii.
Anna Krupska

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w
zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany
azbest (Dz. U. Nr 192 poz. 1876) informujemy, że osoby fizyczne nie
będące przedsiębiorcami zostały zobowiązane do corocznego
przedkładania Wójtowi w terminie do 31 stycznia informacji o
wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania .
Do sporządzania informacji został zobowiązany właściciel, zarządca lub
użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby
go zawierające.
Zgodnie z w/w rozporządzeniem dopuszcza się wykorzystanie azbestu lub
wyrobów zawierających azbest w użytkowanych instalacjach lub
urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku.
Druki wymaganych sprawozdań dostępne są:
- Urząd Gminy Chełmża ul. Wodna 2, pok. 9
- Centrum Komunikacji Społecznej ( Zelgno , Grzywna)
- Bibliotekach Samorządowych,
- u sołtysów

Anna Krupska

Ważne Terminy
Zgłoszenie w Biurze Powiatowym wszystkich zdarzeń powodujących
zmianę stanu stada zwierząt czyli: sprzedaż, kupno, eksport, import,
wywóz, przywóz, padnięcie i ubój:
- posiadacze bydła, owiec, kóz 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia,
- posiadacze świń 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia,
Zgłoszenie w Agencji faktu oznakowania zwierzęcia nie później niż:
- posiadacze bydła 7 dni od urodzenia,
- posiadacze świń niezwłocznie nie później jednak niż przed dniem
opuszczenia przez zwierzę siedziby stada,
- posiadacze owiec i kóz 30 dni od urodzenia.

Kurs kulinarny
W Zelgnie odbył się tygodniowy kurs kulinarny pt.” Kreowanie
produktu lokalnego w gospodarstwach agroturystycznych”
zorganizowany w ramach projektu „Edukacja rolników i domowników
zainteresowanych dywersyfikacją dochodów” przez KujawskoPomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Kurs
realizowany był w miejscowej świetlicy wiejskiej.
Udział w warsztatach wzięłą grupa 25 pań, będących rolniczkami i
płatniczkami składek ubezpieczeniowych w KRUS-ie. Uczestniczkami
tych codziennych spotkań z kulinariami były mieszkanki z Gminy
Chełmża i panie ze Stowarzyszenia SOWA w Tylicach z Gminy
Łysomice.
Codziennie przygotowywane były nowe potrawy. Panie uczyły się w
trakcie warsztatów jak potrawy należy przygotowywać, jak można
potrawę udekorować, aby wyglądała jeszcze smaczniej i jak ją podawać
na stół.
Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Komunikat
Ubój bydła w gospodarstwie jest zabroniony !!!
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r o wymaganiach
weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego(Dz. U. Nr 33
poz. 288), ubój zwierząt rzeźnych, z których produkty pochodzenia
zwierzęcego mają być umieszczone na rynku albo na potrzeby własne
gospodarstwa, dokonuje się w rzeźni (...)
Wyjątkiem, jaki przepisy dopuszczają jest ubój świń, owiec i kóz na terenie
gospodarstwa, w którym są utrzymywane, jeżeli mięso będzie
wykorzystywane wyłącznie na potrzeby tego gospodarstwa(art. 22 ust. 8
pkt. 2). W związku z powyższym ubój bydła możliwy jest tylko w rzeźni.
Przedmiotowa regulacja jest zagrożona sankcją karną(grzywną) i jest
wykroczeniem, art. 118 ustawy z dnia 20 maja 1971r. kodeks
wykroczeń(Dz.U.1971 r. Nr 12, poz. 114 z późn. zm).
K.Orłowska
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Informacje z Gospodarstwa Pomocniczego
1. Informacja o wysokości stawek za wodę, ściek i usługi komunalne w
Gospodarstwie Pomocniczym przy Urzędzie Gminy w Chełmży na rok 2006

5. Z dniem 1-go stycznia Gospodarstwo Pomocnicze zawarło nowe
umowy na dostawę wody z mieszkańcami Spółdzielni Mieszkaniowej
w Pluskowęsach. Ilość odbiorców to 18 gospodarstw domowych.
6. W miesiącu grudniu Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Chełmża
utworzyło 2 nowe stanowiska pracy, w związku z czym otrzymało
refundację w kwocie 23.000 zł z PUP w Chełmży na wyposażenie
w/w stanowisk. Został zakupiony agregat prądotwórczy, urządzenie
wysokociśnieniowe do udrażniania kanalizacji, młoty udarowe,
wiertarki i szlifierki.
Wiesław Kazaniecki

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH
W Gminie Chełmża na rok 2006'
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT
·
Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Chełmży za w/w
usługi na 2006r. podtrzymuje ceny z 2005r.
2. W ramach zadania pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej w
celu poprawy jakości wody”
została wykonana i przekazana do
eksploatacji sieci wodociągowej w miejscowościach: Browina (E1),
Kończewice centrum, Kończewice-Ogrodniki, Skąpe. Łączna długość sieci
wraz z przyłączami wynosi 8.256 mb., w wyniku czego 151 gospodarstw
domowych zaopatrywana będzie z nowej sieci. Zostało zlikwidowane
1.599mb rur azbestowych.
Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Chełmży zawrze umowy
na dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków z mieszkańcami miejscowości
Kończewice-centrum, (obowiązujące ceny-uchwała Rady Gminy w Chełmży).

3. W miesiącu grudniu została przekazana na rzecz Gminy Chełmża
sieć wodociągowa ( 1.184 mb) i kanalizacyjna (1.669 mb) od Spółki
Hodowla Roślin Strzelce Oddział Kończewice w wyniku czego ścieki
komunalne z Kończewic odprowadzane są do oczyszczalni ścieków
w Chełmży. Została wyłączona z eksploatacji istniejąca
oczyszczalnia w Kończewicach.
4. W miesiącu grudniu został zakupiony ciągnik rolniczy marki Zetor
5340 wraz z pługiem do odśnieżania o wartości 94.000 zł.

Zasady i punktacja w ogólnej klasyfikacji sołectw w 2006 roku
Za uczestnictwo w gminnej imprezie sportowej dane sołectwo otrzyma
1 pkt., kolejno za IV miejsce 2 pkt., III miejsce 3 pkt., II miejsce 4
pkt., I miejsce 5 pkt.
W przypadku, gdy sołectwo reprezentować będą 2 drużyny lub więcej
to punktuje tylko drużyna, która będzie najwyżej sklasyfikowana.
Wszelkie zapytania i zgłoszenia związane ze sportem gminnym należy
kierować do Gminnego Organizatora Sportu Marcina Sadowskiego nr
tel. 675 78 43 lub 0507 835 797
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Sprawy obywatelskie
Osiedle Młodych w Browinie

Warto przeczytać

Na budowę osiedla w Browinie gmina przeznacza 17 działek
budowlanych, które otrzymają młode małżeństwa. Osiedle Młodych ma
składać się z domów o powierzchni do ok. 120 m kw. Będą to budynki o
drewnianej konstrukcji bez podpiwniczenia. Przewidziano możliwość
zagospodarowania poddasza.
Projekt na osiedle domków w Browinie to pomysł władz gminy, który ma
spowodować, by młodzi i zdolni ludzie chętnie decydowali się na
pozostanie i zamieszkanie w gminie. Projekt ma dać szansę młodym
małżeństwom na pierwsze własne mieszkanie. Działki otrzymają od gminy
w formie darowizny, bądź nabędą je po bardzo okazyjnych cenach.
Ostateczną formę zbycia działek przez gminę będzie regulowała Uchwała
RG Chełmża. Także niższe koszty budowy własnego domu mają być
zachęta dla młodych małżeństw.
Obecnie trwają przygotowania przez gminę stosownych
uregulowań prawnych, które pozwolą na realizację projektu w najbliższych
miesiącach. Zupełnie możliwe jest, że pierwsze małżeństwa staną się
właścicielami działek już na wiosnę. W związku z tym pierwsze domy będą
mogły zostać ukończone jeszcze w bieżącym roku.
Pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony tych, do
których jest adresowany. W Urzędzie Gminy obecnie jest lista młodych
małżeństw, które są chętne do nabycia gminnych działek i rozpoczęcia
budowy domu. O przydziale gminnych działek pod budownictwo w
realizowanym projekcie rozstrzygać będzie specjalnie powołana w tym
celu Gminna Komisja według przyjętego regulaminu.
Na pewno w pierwszej kolejności działki te otrzymają mieszkańcy naszej
gminy. Nie wyklucza się, że na nabycie działek będą mogli liczyć również
zainteresowani z poza obszaru Gminy Chełmża.
Władze gminy
zastrzegają sobie, że warunkiem nabycia działki jest zbudowanie domu.
Gmina zastrzega sobie także prawo pierwokupu w przypadku, jeśli któryś z
nabywców działki z jakichkolwiek powodów, nie będzie mógł wybudować
domu.
Podobny projekt Osiedla Młodych, jeżeli obecny zyska duże
zainteresowanie, być może będzie realizowany w Pluskowęsach.
Obok osiedla ma powstać także budynek komunalno - socjalny
dla pięciu rodzin.

Faza I budowy domu, powierzchnia 44m
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W grudniu odbyła się
promocja książki “Zachować od
zapomnienia - rozmowy o
przeszłości” wydana przez
Stowarzyszenie Homo homini.
Jest to zbiór 40 wywiadów z
mieszkańcami Gminy Chełmża,
którzy wiele lat temu osiedlili się na
tych terenach, przybywając z
bardzo odległych zakątków Polski.
Uzupełnieniem zapisanych
rozmów jest zbiór kilkudziesięciu
przepisów na dawne potrawy
kulinarne. Książkę można nabyć w
siedzibie Stowarzyszenia (Urząd
Gminy w Chełmży), w bibliotekach
gminnych i CKS w Grzywnie i
Zelgnie. Publikacja kosztuje 10zł,
a dochód ze sprzedaży książki
będzie przeznaczony na
opracowanie II części,
poświęconej rdzennym
mieszkańcom tych ziem.
E.Cz.

Spotkanie mieszkańców
Sześć sołectw w minionym roku przystąpiło do I edycji konkursu
„Moja wieś - Moje sołectwo” realizowanego na terenie naszej gminy. Do
rywalizacji międzysołeckiej przystąpiły takie sołectwa jak Bielczyny,
Głuchowo, Grzegorz, Januszewo-Dźwierzno, Kończewice i Zelgno.
Grudniowe spotkanie w Głuchowie stało się okazją do wyróżnienia i
docenienia pracy
mieszkańców, wsi i sołectw, podsumowania
zrealizowanych przy ich współudziale ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć.
W gronie wyróżnionych znaleźli się ci wszyscy, którzy dbają o to, aby gmina
pozostawała sobą i trwał jej niepowtarzalny krajobraz kulturowy, była
wymarzonym miejscem życia, zachwycała estetyką i ładem, tętniła życiem,
trwały jej tradycje i kultura.
Nagrodzone wsie wyróżniły się nie tylko ładem i estetyką, ale
przede wszystkim imponują dzisiaj wewnętrznym zorganizowaniem i
śmiałymi zamierzeniami. Wiele ich przedsięwzięć stało się wzorem dla
innych, niektóre dzięki ciekawym pomysłom
budzą szerokie
zainteresowanie i wyznaczają dalszy rozwój wsi w naszej gminie.
Uczestników konkursu oceniała Komisja Konkursowa w składzie:
Hanna Zygmont Wydział Ochrony Środowiska Starostwo Powiatowe w
Toruniu, Elwira Zakrzewska Kujawsko-Pomorskie Centrum Doradztwa
Rolniczego w Przysieku i Danuta Wilińska Kierownik RZDR w Chełmży.
Zadania konkursowe jakie poddano ocenie to m.in. dbałość o czystość i
porządek w sołectwie, dekoracje wiejskie, imprezy sołeckie, udział
mieszkańców w gminnych spotkaniach, aktywność sportowa sołectw,
liczba i aktywność organizacji społecznych działających na terenie wsi i
pozyskane granty przez sołectwo.
Nagrody w konkursie „Moja wieś - Moje sołectwo” otrzymały
sołectwa: Sołectwo Kończewice i Sołectwo Zelgno - wysokość nagrody
po 5.000 zł dla każdego z sołectw. Z kolei pozostali uczestnicy konkursu
otrzymali wyróżnienia
Sołectwo Głuchowo 500 zł
Sołectwo Grzegorz 500 zł
Sołectwo Bielczyny 300 zł
Sołectwo Januszewo-Dźwierzno 300 zł.
Mieszkańcy sołectw otrzymane nagrody przeznaczyli na poprawę estetyki
wsi, zakup sprzętu użyteczności publicznej np. wyposażenie świetlicy
wiejskiej, wyposażenie placów zabaw.
Podziękowania z rąk Wójta Jacka Czarneckiego otrzymali
koordynatorzy projektu „Kolorowe wsie” realizowanego po raz pierwszy
na terenie Gminy Chełmża: Bogdan Domachowski, Hanna Łuczak, Danuta
Powaszyńska, Stanisław Żak, Aneta Dec, Tomasz Huzarski, Benedykt
Glaszka, Alicja Glaszka, Franciszek Piróg, ks. Sylwester Ćwikliński, Maria
Kucharzewska. Wspomniany projekt na terenie gminy koordynowało
Stowarzyszenie Homo homini.
Katarzyna Orłowska

Faza III - ostatnia budowy domku, powierzchnia 120m
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K.Orłowska

Dziękuję Dyrektorowi, nauczycielom , uczniom, pracownikom obsługi z
Gimnazjum w Głuchowie i Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w
Głuchowie za pomoc przy organizacji Spotkania Bożonarodzeniowego z
mieszkańcami Gminy Chełmża w dniu 9 grudnia 2005 roku.
Katarzyna Orłowska
UG Chełmża
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Edukacja i kultura
VI Rodzinny Konkurs Szopek
i kiermasz ozdób świątecznych w Grzywnie
W niedzielę 11 grudnia br. w Szkole Podstawowej w Grzywnie
odbył się kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez uczniów.
Dorośli tłumnie odwiedzali stoiska i wydawali pieniądze na aniołki, stroiki,
kartki i inne cudeńka. Zostawili na kiermaszu ponad 2 tys. złotych.
Najwięcej zarobili uczniowie klas IV i II. Za zarobione pieniądze dzieciaki
pojadą na wycieczki.

Spotkanie opłatkowe u Prymasa
20.12. 2005 roku młodzież z Gimnazjum w Głuchowie wzięła
udział w spotkaniu wigilijnym, jakie miało miejsce w Pałacu Biskupów
w Warszawie. Uczniowie wraz z opiekunami: W. Rosińskim,
D. Bogdanowicz i B. Stachowską przybyli na zaproszenie Prymasa
Polski Kardynała Józefa Glempa. Spotkanie miało charakter bardzo
osobisty, przyświecała mu bowiem chęć podziękowania tym
organizacjom, jakie wyróżniły się szczególnie swą działalnością na
polu edukacyjnym na terenie Polski i zostały uhonorowane nagrodą
„Koniczyny” przez fundację „4H”. Po wspólnej modlitwie młodzież z
całej Polski udekorowała wspólnie choinkę pałacową , a następnie
wsłuchała się w słowa Jego Eminencji skierowane do przybyłej
młodzieży. Każdy z uczestników tego niezwykłego spotkania mógł
złożyć osobiście życzenia świąteczne Jego Eminencji. Nie zabrakło
też muzyki. Najpiękniejsze kolędy góralskie przywieźli ze sobą
uczniowie z Podhala.

Przychodzący na kiermasz zwiedzali wystawę pokonkursową
VI Rodzinnego Konkursu Szopek o zasięgu gminnym. Zgromadzono 57
szopek wykonanych z różnych materiałów: drewna, tektury, słomy, gliny,
kamyków, masy solnej, plasteliny, modeliny, materiałów tekstylnych i in.
Smakowicie wyglądały szopki z piernika i opłatka.
Uczniowie klasy Va

„Gwiazdki na gwiazdkę”

Barbara Stachowska

03 grudnia 2005r. w Międzynarodowym Dniu Osób
Niepełnosprawnych drzwi Zespołu Szkół Specjalnych były otwarte. Odbyły
się warsztaty pt. „Gwiazdki na gwiazdkę” dla nauczycieli z rejonu miasta i
gminy Chełmży, których głównym założeniem była wzajemna wymiana
pomysłów na świąteczne prezenty i gwiazdkowe dekoracje. Goście mieli
możliwość zwiedzić większość pomieszczeń szkolnych już w świątecznej
szacie. Część artystyczną zaprezentowali uczniowie oddziału
edukacyjno-terapueutycznego. Część warsztatową „Igłą i niteczką”
prowadziły nauczycielki zawodu krawiec M.Ptasznik i D.Jarzemska.
Domowe ciasto podawały uczennice zawodu kucharz małej gastronomii,
które podzieliły się świątecznymi przepisami. Czynny był również kramik
świąteczny, a w nim wytwory uczniów całej szkoły. Dyrektor Zespołu Szkół
M.Wierzbowski wręczając uczestnikom warsztatów zaświadczenia złożył
bożonarodzeniowe życzenia. Za prawdziwie gwiazdkowy nastrój,
świąteczną atmosferę całego spotkania wszystkim Gościom pragnę z
serca podziękować.

O sukcesach młodych twórców

Dnia 5 grudnia 2005 r. w Galerii pod Ratuszem w Chełmży
odbyła się niecodzienna impreza. My, nauczycielki Gimnazjum w
Pluskowęsach, zorganizowałyśmy w niezwykłej aranżacji uroczyste
wręczenie nagród
laureatom szkolnego konkursu poetycko
plastycznego zatytułowanego „Jan Paweł II pielgrzym globu i ludzkich
serc”. Na uroczystość przybyli nagrodzeni uczniowie z rodzinami i
przyjaciółmi, zaproszeni goście: wójt Gminy Chełmża p. J. Czarnecki,
dyrektor PiMBP w Chełmży p. U. Meszyńska, dyrektor Gimnazjum w
Pluskowęsach p. H. Antkowiak, ks. P. Frankiewicz i wielu sympatyków
uczniowskiej twórczości.
Przy nastrojowym blasku świec wszyscy wysłuchali krótkiego
montażu słowno - muzycznego w wykonaniu uczennic z Gimnazjum w
Pluskowęsach. Głosy chórzystek śpiewających „Barkę”, Abba Ojcze” czy
„Wadowice”, dźwięczne soprany Ady Chudzik i Kingi Ziółkowskiej długo
jeszcze brzmiały w uszach zebranych.
Laureatki konkursu poetyckiego odczytywały swoje wiersze, a
słuchacze hojnie nagradzali je brawami. Wśród wyróżnionych i
nagrodzonych wierszy znalazły się utwory : Kingi Kolasy, Joanny
Maćkiewicz, Mileny Kazanieckiej, Marty Maćkiewicz , Angeliki Brzeskiej,
Anny Różyńskiej i Ewy Latańskiej. Z kolei prace plastyczne nagrodzone
przez jury zdobiły ściany galerii. Wszystkie były piękne i świadczyły o
niebanalnych talentach autorek. Zaproszeni goście mogli podziwiać
rysunki : K. Fałkowskiej , Justyny Śmiałek, D. Ernest , M. Pniewskiej ,
K. Ziółkowskiej, J. Rolbieckiej i M. Fusiary. Wszystkie laureatki otrzymały
cenne nagrody z rąk wójta pana J. Czarneckiego i pani U. Meszyńskiej.
Na zakończenie każdy mógł umieścić pamiątkowy wpis w szkolnej
kronice. Nie zabrakło życzeń, słów podziwu, szeptów o przyszłości,
szczerych rozmów o twórczości młodych artystów. Myślę, że można
powtórzyć w tym miejscu słowa Jana Pawła II: „ Człowiek jest wielki nie
przez to - co ma, nie przez to - kim jest, lecz przez to - czym dzieli się z
innymi”.
Do uroczystości nie doszłoby, gdyby nie pomoc hojnego sponsora
ks. proboszcza Z. Urbana. To dzięki jego finansowemu wsparciu laureatki
mogły otrzymać wspaniałe książki, albumy i kalendarze. A życzliwość i
zaangażowanie pani U. Meszyńskiej w promocję twórczości młodych,
przyczyniły się do tego, że mogliśmy ugościć wszystkich w Galerii pod
Dantua Janiak Ratuszem.
R. Szymecka, B. Niedziałkowska
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Sprawy obywatelskie
KGW w Bielczynach organizatorem
Mikołajek dla dzieci
Dnia 11.XII.2005r. jak co roku w świetlicy wiejskiej w
Bielczynach przeszło 70 dzieci z Bielczyn i Windaka wraz z rodzicami
uczestniczyło w Mikołajkach zorganizowanych przez KGW z Bielczyn.
Przybyli zaproszeni goście: Pan Wójt Jacek Czarnecki,
Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Śmiałek, radny powiatowy Pan
Wiesław Kazaniecki, sołtys Bielczyn Pan Zdzisław Stepnowski. Wszyscy
przynieśli słodkie upominki, zaś Pan Wójt poczęstował dzieci mandarynkami.
Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przy kominku, w obecności Mikołaja,
który częstował dzieci cukierkami i piernikami. Były konkursy z nagrodami,
śpiewanie piosenek oraz deklamowanie wierszy przez dzieci. Dzieci licznie
brały w tym udział, bo każde dziecko za występ otrzymało nagrodę. Odbył się
również konkurs rodzinny, gdzie trzy rodziny składające się z mamy, taty i
dziecka brały udział w konkursach. Dużo, było śmiechu, gdy mamy z
zawiązanymi oczami musiały karmić tatusiów kisielem.
W zabawie wspólnie z dziećmi uczestniczyli zaproszeni goście.
Pan sołtys śpiewał piosenkę, Pan Wójt deklamował wiersz, a Pan Radny
Kazaniecki skakał przez linkę. Zaś przewodniczący Rady Pan Śmiałek
przeegzaminował dzieci z tego, czy wiedzą kto jest ich sołtysem, radną oraz
przewodniczącą Koła Gospodyń w Bielczynach. Dzieci zdały „egzamin” na
piątkę. Dużo dzieci wzięło udział w loterii licząc na szczęśliwy los , wiedząc,
że każdy los wygrywa. Główną nagrodą był Mikołaj z koszem słodyczy.
Pieniądze zebrane z loterii będą przeznaczone na ferie zimowe dla dzieci,
które chce zorganizować KGW w Bielczynach. Jednym z punktów imprezy
było rozdanie piernikowych serc(jest to nagroda przyznawana przez KGW w
Bielczynach dla osób działających na rzecz dzieci). Piernikowe serca
otrzymali: Pan Wójt Jacek Czarnecki, Pani Beata Szprenglewska, Pani
Barbara Główczewska oraz Pani Justyna Bober.
Na zakończenie imprezy były kolędy i dzielenie się opłatkiem.
Panie z KGW zadbały o słodki poczęstunek dla wszystkich przybyłych gości.
Były specjalne wypieki świąteczne upieczone przez panie. Na zakończenie
od każde dziecko otrzymało woreczek ze słodyczami.
Sponsorami Mikołajkowej imprezy byli: Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki, Rada
Sołecka Bielczyny. Serdecznie dziękujemy.

Mikołajki w Pluskowęsach

W grudniu minionego roku Koło Gospodyń Wiejskich w
Pluskowęsach zorganizowało w świetlicy wiejskiej „Mikołajki” dla dzieci
z sołectwa. Wszyscy bawili się przy muzyce zespołu „KOMBO”. Dzieci
miały zorganizowane konkursy, za które dostały upominki. Panie z KGW
przygotowały dla dzieci poczęstunek. Przyjechał prawdziwy Mikołaj z
prezentami. Dzieci mówiły wiersze i śpiewały piosenki, po czym zostały
obdarowane podarunkami od Mikołaja. Wszyscy bawili się wesoło.
Organizatorzy spotkania bardzo serdecznie dziękują sponsorom, dzięki
którym prezenty dla dzieci mogły być bogatsze.
Podziękowania od Koła Gospodyń i dzieci dla: Rady Sołeckiej,
Sołtysa Władysława Owczarczyka, Radnego Jerzego Kałdonka,
Stanisława Prusieckiego, Rafała Chlewickiego, Kazimierza Szeląg,
Katarzyny Podkrólewicz, Dariusza Lewandowskiego zespół „KOMBO”,
Zofii i Tadeusza Kowalczyk, Zbigniewa Bloch.
Dziękujemy za obecność na spotkaniu i za słodkie upominki
Wójtowi Gminy panu Jackowi Czarneckiemu i Przewodniczącemu Rady
Gminy Henrykowi Śmiałkowi.
Serdeczne podziękowania od dzieci dla pań z Koła Gospodyń Wiejskich
w Pluskowęsach.
Zuzanna Dejewska
KGW Pluskowęsy

Mikołaju, Mikołaju…..

Chciałabym równie serdecznie podziękować osobom, które
przyczyniły się do zorganizowania Mikołajek: paniom, które upiekły ciasto:
Mirosławie Szyszce, Wiesławie Latuszek, Barbarze Główczewskiej,
Barbarze Bundkowskiej, paniom które udekorowały salę: Justynie Bober i
Barbarze Główczewskiej, wszystkim paniom, które pracowały w kuchni,
obsługiwały gości. Dziękuję państwu Bogusławie i Józefowi Kowalskim za
choinkę, Arkowi Bundkowskiemu za oprawę muzyczną imprezy oraz
Andrzejowi Bundkowskiemu za dowóz samochodem wszystkiego, co było
potrzebne na imprezę.
Danuta Powaszyńska

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W WITKOWIE
19 grudnia panie z KGW zorganizowały spotkanie
opłatkowe. Pani przewodnicząca rozpoczęła przywitaniem i
życzeniami świątecznymi. Po czym połamano się opłatkiem.
Następnie przy wspólnym stole, na którym było wiele tradycyjnych
potraw wigilijnych, trwały rozmowy na temat świątecznych tradycji.
Nie zabrakło także kolęd.
Zmienił się skład zarządu KGW. Przewodniczącą została Benidia
Pchełka, a zastępcą Stefania Więcławska, sekretarzem Marzena
Branicka, skarbnikiem Halina Michalska.

Grudzień to miesiąc pełen niespodzianek.
Dzieci z
niecierpliwością czekają na Mikołaja z długą brodą i oczywiście z
workiem pełnym prezentów. Ten wyjątkowy i bardzo oczekiwany przez
wszystkie dzieci bohater grudniowy- Mikołaj, nie ominął maluchów z
Głuchowa. Panie z KGW wraz z biblioteką zorganizowały wieczór
mikołajkowy dla najmłodszych. Spotkanie mikołajkowe odbyło się w
świetlicy tutejszego gimnazjum. W imprezie udział wzięło ponad 50
dzieci nie tylko z Głuchowa ,ale także z Parowy Falęckiej. Do wspólnej
zabawy włączyły się gościnnie dzieci odwiedzające swoje babcie w
Głuchowie. Czas oczekiwania na Mikołaja umiliły konkursy
przygotowane dla dzieci i mam: wyklejanie portretu Mikołaja, konkursy z
balonikami, mini zawody narciarskie na gazetach; przeplatane pięknie
recytowanymi wierszykami i śpiewem. Wreszcie dojechał upragniony
gość. Reakcje oczekujących były różne od wielkiej radości do….płaczu.
Te dziecięce łezki, to nie był
strach ,ale to dowód na to, że
święty Mikołaj istnieje
naprawdę w dziecięcych
marzeniach.
Podczas tego
wieczoru swoją obecnością
zaszczycił nas
Pan Wójt
Gminy Chełmża Jacek
Czarnecki z małżonką.
Wszystkie dzieci otrzymały
paczki pełne słodkości.
Wieczór zakończył się
tanecznie, przy muzyce.
Może ze względu na ten
wyjątkowy dzień w roku warto
uwierzyć, że Święty Mikołaj
nocą wędruje, dzwoneczkami
pobrzękuje i cichutko
podśpiewuje…

Jolanta Tatarewicz

Justyna Błaszczyk
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Sprawy obywatelskie
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała...
Podobnie jak w latach
ubiegłych, uczniowie i
nauczyciele Szkoły
Podstawowej w
K o ń c z e w i c a c h
uczestniczyli w XIV już
Finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W
czasie tegorocznej akcji
zbieraliśmy na sprzęt do
ratowania życia dzieci
poszkodowanych w
wypadkach, w tym także
na naukę udzielania
p i e r w s z e j p o m o c y.
W niedzielę,
8 stycznia
sześcioro
wolontariuszy zbierało
pieniądze do puszek w
Kończewicach, Nawrze i
Bielczynach. Byli to:
Marcin Barczyński, Agata
Jarocka, Sandra
Rutkowska, Damian Sokół
( po raz drugi), Jagoda
Strzałkowska i Jędrzej Ziółkowski. Zebrali w ten sposób 777,09 zł!
Niedzielny wielki finał poprzedziła loteria fantowa, przeprowadzona
przez uczniów klas młodszych jako atrakcja zabawy karnawałowej klas 0-III.
Dochód wyniósł aż 141 zł. Orkiestrowe serduszka otrzymały te dzieci, które
przygotowały fanty na tę wyjątkową loterię.
W szkole przeprowadziliśmy także licytację gadżetów WOŚPkalendarza, koszulki, puzzli oraz płyt zespołów „Budka Suflera” i „Raz, Dwa,
Trzy” z oryginalnymi autografami muzyków. Płyta „Budki Suflera” została, po
ostrej walce, zlicytowana za cenę 61 zł, a za „Raz, Dwa, Trzy” anonimowy
nabywca zapłacił 59 zł. W wyniku licytacji, której towarzyszyła gorącą
atmosfera, uzyskaliśmy kwotę 184,20 zł. Poszczególne przedmioty
licytowane były przez całe klasy, a także przez nauczycieli. Wszyscy się
świetnie bawili, a przy okazji znacząco zasilili konto WOŚP.
Niewątpliwie największym wydarzeniem XIV finału w naszej szkole
była jednak licytacja czerwonego, piernikowego serca z napisem „Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy -XIV Finał”, przekazanego przez Panią
Zenonę Wilczewską. Ten „ piernik”, po bardzo zaciętej licytacji, która odbywała
się głównie między klasą piątą, a późniejszym zwycięzcą, został zakupiony
przez Mateusza Murawskiego z klasy czwartej za rekordową kwotę…
90 złotych!!! Po zakończonej licytacji, Mateusz za swoją wspaniałą postawę,
został nagrodzony gromkimi brawami. Łączna kwota uzyskana przez nas w
wyniku zbiórki do puszek, loterii i licytacji wyniosła aż 1 192,29 zł i została
przekazana do sztabu WOŚP w Chełmży, gdzie w sumie zebrano ponad
8 200 zł.
Ofiarodawcom, wolontariuszom, licytującym oraz wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób wsparli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w czasie
XIV finału składam najserdeczniejsze podziękowania i już dziś zapraszam do
udziału w następnym finale.
Szkolny koordynator XIV Finału WOŚP
Mirosława Pawlikowska

Gwiazdkowa niespodzianka

Dnia 22 grudnia 2005 roku, na terenie naszej szkoły zostały rozdane
świąteczne podarunki. Wydarzenie to było elementem międzynarodowej akcji
pt. Gwiazdkowa Niespodzianka. Darczyńcami paczek byli ludzie dobrej woli
skupieni wokół dwóch chrześcijańskich organizacji charytatywnych:
amerykańskiej
Samarytan's Purse oraz niemieckiej Geschenke der
Hoffnung. Upominki otrzymali uczniowie naszej szkoły, ich rodzeństwo oraz
wybrane osoby z terenu gminy Chełmża. Razem rozdano 80 paczek. W akcję
włączyli się wychowawcy Gimnazjum w Pluskowęsach, opiekun Szkolnego
Koła PCK p. Joanna Michalska, oraz koordynator Gwiazdkowej
Niespodzianki p. Danuta Zdrojewska. Upominki oraz okolicznościowe
broszurki związane z radosnym wydarzeniem narodzenia Zbawiciela zostały
odebrane przez dzieci z wielkim entuzjazmem. Organizatorzy akcji liczą na to,
że w przyszłym roku będą mieli okazję obdarować kolejną grupę dzieci.
Danuta Zdrojewska

BIBLIOTEKA SKĄPE

16 grudnia organizowano spotkanie świąteczne, na którym dzieci
robiły łańcuchy na choinkę, były zgadywanki i konkursy. Bawiliśmy się
świetnie!! Konkursy pomogła przygotować oraz je poprowadziła Sandra
Ramowska. Dziękujemy.
J.Tatarewicz

„NARÓD BEZ TRADYCJI JEST MARTWY”

Pod takim tytułem Stowarzyszenie SOWA z Tylic w grudniu
ubiegłego roku zakończyło realizację projektu sfinansowanego przez
Starostwo Powiatowe w Toruniu, UG Chełmża i UG Łysomice.
Panie ze stowarzyszenia realizują projekty w zakresie
popularyzacji rękodzieła dekoracyjnego tj. stroiki na różne okazje świąteczne,
okazjonalny wystrój wnętrz. W ramach wspomnianego projektu Panie z Sowy
odbyły cykl pokazów w ramach których wykonywane były dekoracje
nawiązujące do różnych tradycji ludowych. Oprócz przygotowanych stroików
odbyły się pokazy dekorowania bramy weselnej w Skąpem i Tylicach, pokaz
dekorowania sali weselnej w Papowie Biskupim. W pracowni stowarzyszenia
w Tylicach realizatorki projektu przygotowały dla zainteresowanych pokaz
wykonania wieńca dożynkowego. SOWA w ramach projektu gościła także u
pensjonariuszy
Domów Pomocy Społecznej na obszarze powiatu
toruńskiego w Browinie, Pigży, Dobrzejewicach i Nieszawce. Odbiorcami
Jak to w Pluskowęsach z WOŚP było !
projektu były także panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Zelgnie i Łysomicach
10 stycznia 2006r. na terenie Gimnazjum w Pluskowęsach odbyła oraz młodzież szkolna.
się szkolna akcja wspierająca Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Młodzież zwarta i gotowa przystąpiła do pracy. Rozstawiono na korytarzach
stoliki i krzesełka. Przy każdym stanowisku proponowano inną usługę. Jedne
dziewczęta w oryginalny sposób dekorowały paznokcie, inne przygotowywały
karnawałowy makijaż. Chętnych było dużo. Słyszałam, że powstała nawet
specjalna lista kolejkowiczów. Podczas przerw wokół wszystkich stanowisk
wrzało jak w ulu, z kolei dzwonek na lekcje uświadamiał uczniom, że trwa
planowany tryb pracy. W rogu korytarza ustawiały się dziewczyny z loterią
fantową. Tam za symboliczną złotówkę można było wygrać kredki, pisaki,
pomadki, piórniki, cukierki. Oj. działo się, działo!
A po południu na wszystkich czekała niecodzienna atrakcja. Otóż, Samorząd
Uczniowski zaprosił profesjonalną fryzjerkę i manicurzystkę. Panie: Alina
Sobczak i Agnieszka Salomon z „Saloniku Urody” mieszczącego się w
Chełmży przy ul. Strzeleckiej 10 przyjechały do szkoły, aby za drobną opłatą
skracać włosy, układać fryzury, zdobić i malować paznokcie. Zarobione w ten
sposób pieniądze Panie przekazały Samorządowi Uczniowskiemu, czyli
szkolnej akcji na rzecz WOŚP w Chełmży. W słoiku uzbierało się 130,89zł.
Cała suma została przekazana do sztabu WOŚP w Chełmży
Wszystkim, którzy wsparli szkolną akcję na rzecz WOŚP, a szczególnie
Paniom z „Saloniku Urody”, serdecznie dziękujemy.
Renata Szymecka
K.Orłowska
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Sport gminny i szkolny
„ BYŁO SPORTOWO I ODLOTOWO”
Dzięki funduszom ze Starostwa Powiatowego jakie otrzymało
Stowarzyszenie „SOWA”, które działa przy Gimnazjum w Głuchowie, młodzież
mogła realizować program „ ODLOTOWO NA SPORTOWO”. Przez kilka
minionych miesięcy grupa dziewcząt uczestniczyła w zajęciach sportowych,
które odbywały się dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Podczas zajęć
prowadzonych przez trenera Wojciecha Rosińskiego uczestniczki poznawały
tajniki gry w piłkę koszykową. Normalne zajęcia przeplatano atrakcjami, które
na długo pozostaną w pamięci młodych adeptek koszykówki. Jedną z nich był
wspólny trening z zawodniczkami I ligi koszykówki NOVA TRADING VIII LO
TORUŃ, inną obserwacja meczu ligowego, podczas którego torunianki
pokonały drużynę ze Szczecina.
Podsumowaniem wielotygodniowej pracy była organizacja turnieju
koszykówki dziewcząt. W imprezie uczestniczyły zespoły MMKS „Kopernik”
Toruń, UKS „Stoper” Głuchowo oraz Reprezentacja Klas I Gimnazjum w
Głuchowie. Rywalizacją wygrały zawodniczki „Stopera” przed „ Kopernikiem”
Toruń i „Pierwszoklasistkami” .
Najlepszym strzelcem została Marta Karwowska , która zdobyła 20 punktów w
całym turnieju.

Realizator programu W. Rosiński

Inauguracja sezonu sportowego w Gminie
Na przełomie stycznia i lutego odbędą się pierwsze sportowe
rozgrywki w Gminie Chełmża.
Sezon zainaugurują tenisiści stołowi, którzy 29 stycznia o
godzinie 9:30 w sali sportowej w Zelgnie rozegrają turniej o Drużynowe
Mistrzostwo Gminy w Tenisie Stołowym. W zawodach udział mogą
wziąć mieszkańcy Gminy Chełmża, którzy ukończyli wiek gimnazjalny
(powyżej 16 lat). W skład drużyny wchodzi 2 zawodników z tego samego
sołectwa. Szczegóły regulaminowe oraz system rozgrywek
przedstawione zostaną na miejscu w dniu turnieju. Termin zgłoszeń
drużyn do 24 stycznia u Gminnego Organizatora Sportu.
Już tydzień później, a dokładnie 5 lutego odbędzie się
tradycyjny Turniej o Mistrzostwo Gminy w Piłce Siatkowej o Puchar
Wójta Jacka Czarneckiego. Impreza odbędzie się na dwóch salach (w
Kończewicach i Głuchowie). Początek zawodów i losowanie o godz 9:30.
Drużyny (min. 6, max 8 zawodników) chcące wziąć udział w turnieju
muszą składać się z mieszkańców Gminy Chełmża, którzy reprezentują
dane sołectwo i zgłoszą się do dnia 1 luty 2006 u Gminnego Organizatora
Sportu.
Wraz z początkiem sezonu sportowego w Gminie Chełmża
rusza klasyfikacja sołectw. Przez cały rok poszczególne sołectwa biorąc
udział w zawodach gromadzą punkty według przyjętych zasad:
Dla najlepszych sołectw czekają atrakcyjne nagrody.
Ogólne zasady uczestnictwa w sporcie gminnym na rok 2006:
- zawodnicy biorący udział w zawodach muszą być mieszkańcami Gminy
Chełmża
- drużyny składają się z zawodników zamieszkujących dane sołectwo,
- każdy uczestnik na żądanie organizatora powinien udokumentować
swoje miejsce zamieszkania,
- wiek uczestników powyżej wieku gimnazjalnego (urodzeniu po 1990
roku)
- organizatorzy zastrzegają, że nie ubezpieczają i nie biorą
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez uczestników
sportowych zmagań w Gminie Chełmża
- wszystkie zapytania, zgłoszenia, informację związane ze sportem
gminnym należy kierować do Gminnego Organizatora Sportu Marcina
Sadowskiego pod nr. tel. 0507835797 lub 0566757843.

GMINA CHEŁMŻA sportem stoi
Dzięki magii sportu przenieśmy się jeszcze raz do okresu
przedświątecznego minionego roku, kiedy to odbył się ostatni sportowy turniej
w Gminie Chełmża. Gwiazdkowy Turniej Piłki Halowej tradycyjnie
zgromadził wiele drużyn z terenu całej gminy. Do hali Gimnazjum w
Głuchowie przybyły reprezentacje Pluskowęs, Kończewic, Grzywny,
Bielczyn, Skapego, Nawry, Głuchowa, Kuczwał, Browiny, Izabeli,
Parowy Falęckiej, Dźwierzna. Zespoły podzielone zostały na grupy, w
których rywalizowały o pierwsze miejsce, a tym samym o prawo gry w wielkim
finale. Turniejowa walka przysporzyła wiele emocji zawodnikom i kibicom, ale
przede wszystkim wyłoniła trzy najlepsze zespoły. Rozegrały one miedzy
sobą rundę finałową. W ten sposób Mistrzami Gminy Chełmża w Piłce
Halowej został zespół z Głuchowa, który wygrał wszystkie swoje mecze,
strzelając aż 34 bramki , a tracąc zaledwie 3. Drugie miejsce zajęła Grzywna,
a trzecia była Browina. Zwycięski zespół reprezentowali: Krzysztof
Wiśniewski, Marek Nowak, Bartłomiej Karwowski, Radosław Parzyszek,
Janusz Ewert.
Indywidualna nagroda dla najlepszego strzelca przypadła także zawodnikowi
z Głuchowa Januszowi Ewertowi, który strzelił 15 bramek.
Jak już wspomniałem impreza ta zakończyła sportowy sezon w gminie w
2005 roku. Jak to w sporcie bywa nie brakowało emocji, radości po
zwycięstwach i smutku po porażkach, pięknych pojedynków i zabawnych
sytuacji. W sumie w 2005 roku odbyło się 9 imprez o różnym charakterze
sportowym. Początek miała także pierwsza edycja Gminnej Ligi Piłki
Nożnej. Wkrótce w najbliższym terminie 28 stycznia br. w Gimnazjum w
Głuchowie odbędzie się oficjalne zakończenie sportowego sezonu 2005.
Jednak już dziś mogę podać końcową klasyfikacje na najbardziej sportową
miejscowość. Poszczególne sołectwa biorąc udział w gminnych zawodach
zdobywały punkty: 5 pkt zwycięstwo, 4 pkt II miejsce, 3 pkt. III miejsce, 1
pkt -IV miejsce, 1 punkt za udział.
Końcowa klasyfikacja sołectw za rok 2005: 1. Głuchowo 35 pkt,
2. Dźwierzno 22 pkt, 3. Nawra 19 pkt, 4. Kuczwały, Pluskowęsy 13 pkt,
5. Zelgno 11, 6. Kończewice 10 pkt, 7. Skąpe 8 pkt, 8. Sławkowo 6 pkt,
9. Mirakowo 5 pkt, 10. Browina, Grzywna, Januszewo. Nowa Chełmża 4
pkt.
W sumie sklasyfikowano 21 sołectw z całej Gminy Chełmża. Poza
czołową „10” znalazły się: Liznowo, Zajączkowo, Izabela ( po 2 pkt.), Witkowo,
Grzegorz, Bielczyny, Parowa Falęcka ( po 1 pkt.). Państwa liczny udział
motywuje do jeszcze większej i lepszych jakościowo sportowych imprez. Stąd
powstał urozmaicony i wzbogacony harmonogram na 2006 rok. Zatem czas
na sport !!!
Marcin Sadowski
Gminy Organizator Sportu

„ KONIEC ROKU NA SPORTOWO”

II Turniej „ Jestem sprawny” zakończył mijający rok sportowy w
gminnych szkołach. W zawodach wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe.
Na sportowo rok kończyło 80 uczniów z klas I-III. Przy oszałamiającym
dopingu samych uczestników i dość licznie przybyłych rodziców, turniej
zakończył się zwycięstwem maluchów z Kończewic. Wyprzedzili oni zespoły
z Zelgna, Sławkowa i Grzywny. Nagrody i słodycze wręczał osobiście Święty
Mikołaj. Złoci medaliści wystąpili w następującym składzie : Wiktoria
Lewandowska, Monika Majewska, Artur Gruszka, Patryk Araszewski,
Aleksander Rasmus, Sebastian Ostrowski, Norbert Hamerla, Patryk
Chudziński, Miranda Majszak, Paulina Starzyk, Hanna Gruszka,
Aleksander Barczyński, Weronika Piotrowska, Maciej Andrzejewski,
Krzysztof Stasiorowski, Marta i Agata Maj, Sandra Kuligowska.
Miłej zabawy w sporcie w bieżącym roku życzy Gminny Organizator Sportu Opiekunem grupy była Ewa Bierwald.
Marcin Sadowski
W. Rosiński
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Edukacja i kultura
Z życia szkoły w Sławkowie

Święta z filharmonią
15 grudnia nasi uczniowie mogli po raz kolejny uczestniczyć w audycji
muzycznej pt. Święto Mikołaja, prowadzonej przez pracowników Filharmonii
Pomorskiej z Bydgoszczy. Tym razem koncert poświęcony był Świętemu
Mikołajowi oraz jego pomocnikom. W świątecznym klimacie śpiewane były
piosenki w różnych językach pochodzące z krajów całego świata i tradycyjne
polskie kolędy.
Uroczysta Wigilia szkolna
22 grudnia 2005 roku w bliskości Świąt Bożego Narodzenia w naszej szkole
odbyła się uroczysta Wigilia szkolna. Na spotkanie przybyli uczniowie,
nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście. Dzieci przedstawiły
program artystyczny nawiązujący w swej treści do wydarzeń narodzenia
Jezusa. Zebrani mogli wysłuchać pięknych wierszy, kolęd i utworów
instrumentalnych wprowadzających nas w klimat wyjątkowego popołudnia.
To niezwykłe spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd,
tradycyjnym dzieleniem się opłatkiem oraz składaniem sobie serdecznych
życzeń. Tak więc cała społeczność SP w Sławkowie ostatni dzień przed
świąteczną przerwą spędziła w prawdziwie rodzinnej atmosferze. W tym
miejscu należy podziękować p. I Szymańskiej, p. A. Dundelskiej oraz
p. D. Syrkowskiej za przygotowanie dzieci do występów. Szczególne słowa
uznania kierujemy także do p. A. Wiśniewskiego, który ufundował słodkie
upominki dla wszystkich dzieci z naszej szkoły.
Sylwester 2005
Rada Rodziców działająca przy szkole w Sławkowie zorganizowała zabawę
sylwestrową, z której dochód zostanie przekazany na zakup pomocy
dydaktycznych oraz dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego dla tutejszych
dzieci. Na zaproszenie odpowiedziało ok. 100 par, którym zaoferowano m.in.
pyszne jedzenie, tańce przy zespole muzycznym, loterię fantową oraz
różnorakie konkursy dzięki czemu zabawa trwała do białego rana.
Jesteśmy sprawni!
17 grudnia nasi najmłodsi uczniowie pod opieką p. B. Groździej brali udział w
turnieju sportowym Jestem sprawny. Dzieci poprzez zabawę sprawdzały
swoją sprawność, szybkość i celność. Sześcioosobowa reprezentacja
uczniów klas nauczania zintegrowanego naszej szkoły wywalczyła miejsce
na podium. Oprócz dyplomu i pucharu uczestnicy zawodów zostali
nagrodzeni słodyczami i medalami.
Plany na ferie zimowe
Dzięki temu, że nauczyciele z SP w Sławkowie napisali dla Sołectw Sławkowa
i Mirakowa program Pożyteczne ferie 2006, możliwe będzie zorganizowanie
aktywnego wypoczynku dzieciom w okresie przerwy zimowej. Otrzymanie
dofinansowania w wysokości 2000 złotych pozwoli zrealizować program
Mali tropiciele faktów. Pragniemy w ten sposób umożliwić naszym dzieciom
atrakcyjne i nietypowe spędzenie ferii. I etap programu zakłada wyjazdy do
Torunia z wizytą w Radiu Gra, w redakcji Nowości, w Muzeum Podróżników ,
w Muzeum Przyrodniczym UMK , a także do Grębocina do Muzeum
Drukarstwa i Papiernictwa. Kolejne trzy dni ( II etap ) to zajęcia w budynku
naszej szkoły, gdzie będą odbywać się warsztaty grupowe dotyczące
dziennikarstwa, plastyki i informacji. Mamy nadzieję, że w wyniku tej pracy
powstanie gazeta zredagowana przez dzieci i zawierająca ich własne
odczucia, oceny i opinie odnoszące się do zdobytych doświadczeń.
Przygotował: Jan Kalinowski

Serwis informacyjny
®

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punkt
Konsultacyjny to organizatorzy Świąteczno-Noworocznego Spotkania, które
odbyło się 28 grudnia. Gościem osób korzystających z pomocy organizatorów
był pan Wójt Jacek Czarnecki.
® 28 grudnia odbyło się również świąteczne spotkanie Radnych Powiatu
Toruńskiego i zaproszonych gości ze Starostą Eugeniuszem Lewandowskim.
Spotkanie uświetnił występ artystyczny uczniów z Zespołu Szkół i Szkoły
Muzycznej w Chełmży.
® Koncert Wigilijny był wydarzeniem artystycznym w Gimnazjum w
Pluskowęsach. Odbył się 21 grudnia, a jego gwiazdą był Międzyszkolny Chór
prowadzony przez pana Marka Pużanowskiego.
® Spotkanie Opłatkowe w szkole w Kończewicach odbyło się już po raz
czternasty ! Od kilku lat gośćmi tego pięknego spotkania są również
mieszkańcy kilku sąsiednich wsi. 21 grudnia goście obejrzeli
bożonarodzeniowe przedstawienie oraz podzielili się opłatkiem przy
świątecznie zastawionych stołach.
® 19 grudnia pan Wójt Jacek Czarnecki był gościem Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, który był organizatorem świateczno-noworocznego
spotkania z parlamentarzystami, samorządowcami oraz przedstawicielami
środowisk naukowych, kulturalnych i gospodarczych naszego województwa.
Spotkanie odbyło się w Przysieku.
® Rada Sołecka, Kolo Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna w
Zelgnie byli organizatorami Spotkania Opłatkowego dla mieszkańców wsi,
które odbyło się 18 grudnia w miejscowej świetlicy.
® 16 grudnia Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK
w Chełmży był organizatorem światecznego spotkania w restauracji Mistral w
Chełmży. Na spotkaniu obecny był pan Wójt Jacek Czarnecki.

Pożegnania nadszedł czas

Co słychać w „Małej Szkole” w Brąchnówku ?
„Mikołajki”
Szóstego grudnia nie zapomniał o nas św. Mikołaj który w „bucie” zostawił
dzieciom słodycze.
„Najpiękniejsza szopka”
Wzięliśmy udział w rodzinnym konkursie „Najpiękniejsza szopka”. Do
konkursu zaprosiła nas SP w Grzywnie. Dzięki uprzejmości RP tejże szkoły
mogliśmy uczestniczyć w kiermaszu ozdób bożonarodzeniowych. Rodzice z
dziećmi włożyli w nie dużo inwencji i pracy. Pieniądze ze sprzedaży ozdób
przeznaczamy na wycieczki szkolne.
W gwiazdkowej atmosferze
Święto Bożego Narodzenia czyli Gwiazdka, to okres szczególny dla nas
Polaków. To czas przebaczenia, radości i życzeń, które w dzień wigilijny są
najbardziej szczere. Dlatego też staramy się przekazywać te chwile nie tylko w
gronie najbliższej rodziny, ale również w gronie znajomych i kolegów. Stąd
biorą się urządzane w szkołach i kościołach jasełka. Dwudziestego
pierwszego grudnia stworzyliśmy rodzicom, dziadkom i znajomym naszych
dzieci niepowtarzalną atmosferę. Przeżyliśmy wspólnie narodziny Dzieciątka
w stajence betlejemskiej, co ukazały nam jasełka przygotowane przez
wychowawców i dzieci. Podzieliliśmy się opłatkiem i zaśpiewaliśmy przy
choince kolędy. Gwiazdor też o nas nie zapomniał.
Jasełka w Kościele
Na początku stycznia w kościele parafialnym w Grzywnie kolejny raz
uczniowie naszej szkoły przedstawili jasełka.
Noworoczne życzenia
Zespołowi redakcyjnemu oraz naszym wiernym Czytelnikom z okazji
Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku życzymy dobroci, miłości i
wszystkiego co najlepsze. Pracownicy i uczniowie Małej Szkoły w
Brąchnówku.
B.Stawska

Zakończyła się kolejna edycja „Wędrującego przedszkola”. Tym
razem przedszkole gościło w Skąpem i Pluskowęsach. Spotkania odbywały się
dwa razy w tygodniu, od września do grudnia. Dzieci wraz ze swoimi mamami
lub babciami spędzały ciekawie czas przy nauce i zabawie. W zajęciach
uczestniczyło ponad 30 dzieci. W trakcie realizacji odbyły się ciekawe
spotkania i wyjazdy. W „Wędrującym przedszkolu” gościliśmy pana policjanta i
panią logopedę. Zostały zorganizowane Mikołajki, wyjazd do teatru i
świąteczne bale przebierańców kończące zajęcia obu grup.
Justyna Błaszczyk

Gdzie teraz powędruje „Wędrujące Przedszkole”?
...będzie to zależało od zainteresowania lokalnych społeczności.
Stowarzyszenie Homo-homini również w tym roku będzie realizować
edukację przedszkolną finansowaną przez Samorząd Gminy na terenie
dwóch wybranych wsi. Deklaracje dla rodziców otrzymali sołtysi, radni i
członkowie stowarzyszenia oraz KGW.
Wybrane do realizacji projektu zostaną te wsie, w których będzie
dostateczna liczba zainteresowanych „Wędrującym Przedszkolem”
dzieci, a właściwie ich rodziców.
Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie prosi o dostarczenie list dzieci wraz z
deklaracjami rodziców do 7 lutego, do siedziby stowarzyszenia w Urzędzie
Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać u Ewy Czarneckiej,
koordynatora „Wędrującego Przedszkola”, tel 606 367 393 lub
056 675 47 75.
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Serwis Informacyjny
Serdeczne Podziękowanie

Informacja dla wędkarzy

Władzom Gminy Chełmża, pracownikom UG w Chełmży, Księżom, sąsiadom,
W miesiącu grudniu zostało zawiązane pierwsze koło wędkarskie w
znajomym i przyjaciołom za udział w ceremonii pogrzebowej Mojej Matki za gminie Chełmża. Koło powstało w Dźwierznie. Przy tej okazji prosimy
okazane współczucie i złożone kwiaty.
wszystkich wędkarzy z Gminy oraz okolic o wykupowanie kart wędkarskich w
Składa Franciszek Piróg sklepie w Dźwierznie w każdą sobotę od godz. 16:00 do 17:00. Kontakt tel.
693358884.
Tomasz Huzarski
DRUHOWIE OBRADUJĄ

Podziękowania dla redakcji
Przed Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Gminie Chełmża ważne
miejsce zawiera kampania sprawozdawczo - wyborcza , w tym roku kończy się
Zarząd Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych o
kolejna 5-letnia kadencja działalności jednostek.
Niepełnosprawnych „POMÓŻ I TY” serdecznie dziękuje Państwu za zgodę na
Na zebraniach druhowie podsumują swoją działalność oraz wytyczą sobie publikację apelu w sprawie pomocy na rzecz naszego podopiecznego Pawła
kierunki działalności na najbliższe lata.
Kowalika. Środki, które uda nam się pozyskać dzięki Państwa życzliwości,
pomogą sfinansować zakup inteligentnej protezy nogi dla Pawła.
HARMONOGRAM
Państwa pomoc przelała w jego serce nadzieję, że będzie miał
Zebrań Sprawozdawczo Wyborczych
szansę na normalne życie, będzie mógł aktywnie uczestniczyć w życiu
w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych
społecznym, kontynuować naukę w technikum i w pełni cieszyć się pięknem
w Gminie Chełmża.
świata.
Gorąco dziękujemy Państwu nie tylko w imieniu własnym, ale
przede wszystkim w imieniu Pawła i jego rodziców.
Nadajemy Państwu tytuł Mecenasa Fundacji „Pomóż i Ty” i liczymy
na dalszą owocną współpracę.
Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu
Jacek Sojecki
SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁAWKOWIE
ZAPRASZA
NA BAL KARNAWAŁOWY
W DNIU 11 LUTEGO 2006
NA GODZINĘ 20:00

Komendant Gminny ZOSP RP
Wiesław Bachan

OKNA PCV, używane, ponad 30 wymiarów.
Do mieszkań i pomieszczeń gospodarskich
Grzywna Domena
Tel. 0605-267-732

OFERUJEMY:
WSPANIAŁĄ ZABAWĘ DO BIAŁEGO RANA,
PYSZNE JEDZENIE, TAŃCE PRZY ZESPOLE MUZYCZNYM,
LOTERIĘ FANTOWĄ, KONKURSY ORAZ WIELE INNYCH
ATRAKCJI
CENA ZABAWY 120,00 ZŁ. OD PARY
WPŁATY NALEŻY UISZCZAĆ W SIEDZIBIE SZKOŁY
OD 7.30 DO 14.30
( na wpłaty czekamy do 7 lutego 2006r. - ilość miejsc ograniczona)
PROSIMY O KONTAKT POD NR. TELEFONÓW:
675-75-39 lub 508 22 53 51
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