
GAZETA GMINY CHEŁMŻA
(102)Nr 2 Luty 2006 ISSN 1506-1957

Zima 2006

Od wielu lat nie było tak ostrej i śnieżnej zimy.
W styczniu temperatury sięgały -27

O
C, co było bezpośrednią

przyczyną odwołania szkolnych zajęć na dwa dni. Ataki zimy
zaowocowały również obfitymi opadami śniegu, który bardzo
utrudnił życie kierowcom. Przy odśnieżaniu gminnych dróg
(a jest ich 180 km) pracowała dziewięcioosobowa ekipa.
Wykorzystano zakupiony sprzęt do Gospodarstwa
Pomocniczego, a w czasie nasilonych opadów pomagały:
F.P.H.U “Ekoland”, FAROL Falęcin,
MILBUD Bielczyny oraz Kółka Rolnicze
Kończewice, Grzywna i Kuczwały.Do 5
lutego Gmina Chełmża wydała ponad 40
tys. zł na zimową akcję. Może to wcale
nie oznaczać końca wydatków, bo zima
w tym roku nie chce z nas zrezygnować.

E.Czarnecka
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Nakazy płatnicze na 2006 rok
Urząd Gminy informuje, że nastąpiła zmiana przepisów ordynacji podatkowej
doręczania pism. W związku z powyższym nakazy płatnicze na podatek rolny
i od nieruchomości na 2006 rok dostarczane będą przez: pocztę, gońca,
pracowników Urzędu Gminy obsługujących zebrania wiejskie w
miejscowościach: Windak, Brąchnówko, Zelgno, Liznowo, Świętosław,
Kończewice, Kiełbasin.

Maria Piątkowska

ILE TRZEBA ZAPŁACIĆ
OD WYDANEGO ZAŚWIADCZENIA

1. Opłatę skarbową pobiera się od zaświadczenia i podania w sprawie:
- o niezaleganiu w podatku rolnym lub w podatku od nieruchomości w

kwocie 20.00 ,-
- o dochodowości z gospodarstwa rolnego w kwocie - 16.00,-
- o niezaleganiu i dochodowości w gospodarstwie rolnym w kwocie -

31.00,-
2. Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia w sprawach:

- nauki , szkolnictwa,
- opieki społecznej / świadczenia socjalne /
- ZUS,
- KRUS,
- powszechnego obowiązku obrony.

Warsztaty tematyczne dla “Ziemi Gotyku”
Według ustalonego harmonogramu w gminach „Ziemi

Gotyku” tj. w Chełmży, Łubiance, Łysomicach i Papowie Biskupim
odbywały się w dniach 23.01-08.02.2006r warsztaty tematyczne
dotyczące opracowania zagadnień objętych Zintegrowaną Strategią
Rozwoju Obszarów Wiejskich. W każdej z gmin został zorganizowany
trzydniowy cykl spotkań w których udział wzięły grupy mieszkańców
reprezentujących 3 sektory: publiczny, prywatny i pozarządowy.
Warsztaty z ekspertami miały na celu stworzenie i wypracowanie
wspólnej wizji rozwoju dla „Ziemi Gotyku” przy wykorzystaniu pełni
możliwości, zainteresowań, wiedzy i pasji mieszkańców, bogactwa
przyrodniczo-kulturowego oraz szans wynikających ze współpracy
regionalnej.

Katarzyna Orłowska

Informacja z obrad Sesji Rady Gminy
za okres od 21 grudnia 2005 roku do 3 lutego 2006

FINANSE

OŚWIATA

NIERUCHOMOSCI

1)21 grudnia 2005 Rada Gminy uchwaliła budżet na 2006 rok. Informacje
dotyczące wielkości charakteryzujących budżet oraz najważniejszych
zadań inwestycyjnych zostały przedstawione w numerze Kurendy z m-ca
stycznia br.
2)Udzielono dotacji celowej w kwocie 5.000 zł na rzecz
Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nawrze z przeznaczeniem
na wykonanie robót budowlanych w obiekcie kościoła.
3)Rada wyraziła zgodę na objecie kolejnych 35 udziałów w kapitale
zakładowym spółki Szpital Powiatowy spółka z o.o w Chełmży. Łącznie
wartość udziałów wynosi 50.000 zł.
4)Zmiany w budżecie Gminy na 2005 i 2006 rok.

Najważniejsze przesunięcia budżetowe w 2005 r.
- 17.500 środki na objęcie udziałów w spółce,
- 6.500 wyposażenie CKS Zelgno
Najważniejsze zmiany dotyczące budżetu 2006:
- 40.000- odśnieżanie oraz zakup mieszanki soli i piasku
- 18.000-dofinansowanie zakupu materiału na przebudowę drogi w m-
ci Bogusławki
- 16.000- bieżące utrzymanie terenów w Zalesiu
- 25.000- zakup sprzętu komputerowego dla UG
- 12.000-remont podłogi w sali gimnastycznej przy SP Grzywna
- 37.000- ogrodzenie przy Gimnazjum w Pluskowęsach
- 10.000- ogrodzenie przy Gimnazjum w Głuchowie
-15.000-opłata za wykonanie przyłączy energetycznych
przepompowni ścieków ( dotyczy zadań kanalizacyjnych na
odcinkach Browina- Kończewice, Głuchowo-Windak-Kończewice)
- 25.000- obkaszanie terenów zielonych
-20.000- uporządkowanie terenów w związku z realizacją projektu
„Mikroodnowa wsi" w Grzywnie
- 12.000- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
- 20.00- planowane remonty i naprawy w świetlicach wiejskich
Ponadto wprowadzono zadania inwestycyjne:
1) Wykonanie sieci wodociągowej wymiana rur azbestowo-
cementowych na PCV w m-ci Skąpe. Dł. odcinka 150 m, koszt 8.000
zł.
2) Przebudowa drogi w m-ci Bielczyny . Szacunkowy koszt -52.000 zł.
Planowane dofinansowanie z FOGR- 20.000 zł.

5)W związku z przygotowaniem do realizacji inwestycji Rada wyraziła
zgodę na zaciągnięcie pożyczek z WFOŚi GW o wysokości 440.000 zł- na
realizacje zadania „Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo-
cementowych na PCV cz.II (obejmuje miejscowości Zelgno-Bezdół,
Grzegorz, Zajączkowo), 250.000 zł ma realizacje zadania „ Modernizacja
SUW Morczyny"
6)Udzielono dotacje przedmiotowa dla Gospodarsttwa Pomocniczego
przy UG w Chełmży w formie dopłaty do taryfy zbiorowego
odprowadzenia ścieków do oczyszczalni przy DPS Browina. Maxymalny
koszt dotacji w 2006 roku wyniesie 24.000 zł.

1)Przyjęto nowe zasady przyznawania i wypłacania dodatków
mieszkaniowych dla nauczycieli. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego uzależniona jest od stanu rodzinnego uprawnionego
nauczyciela i od dnia 1 stycznia wynosi:

a)przy jednej osobie w rodzinie 36 zł
b)przy dwóch osobach w rodzinie 50 zł
c)przy trzech osobach w rodzinie 64 zł
d)przy czterech i więcej osobach w rodzinie 76 zł

1)Wyrażono zgody na nabycie do zasobu mienia gminnego
nieruchomości gruntowej o pow. 0,0024 ha w m-ci Grzywna ( działka
przylegająca do przepompowni ścieków ).
2)Rada postanowiła podjąć działania zmierzające do zniesienia
współwłasności zabudowanej nieruchomości w m-ci Skąpe.
3)Wyrażono zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości
niezabudowanej o pow. 0,0312 ha położonej w m-ci Skąpe.
4)Powołano komisje doraźną Rady Gminy d/s zbycia , wydzierżawiania
lub najmu nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata .W skład
komisji zostali powołani:

1) Henryk Śmiałek,
2) Stanisław Żak,
3) Zbigniew Machalewski,
4) Jan Błądek.
5) Benedykt Glaszka

POZOSTAŁE SPRAWY
1)Na wniosek GKRPA uchwalono Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych na 2006 rok.
2)Rada uchwaliła Program Współpracy Gminy Chełmża z organizacjami
pozarządowymi w 2006 r.
3)Na wniosek Kierownika GOPS Rada przyjęła Lokalny Program Pomocy
Społecznej na lata 2006-2013
4)Od 1 stycznia br obowiązują nowe zasady ustalania miesięcznych diet
dla sołtysów , która będzie wynosić 30 zł miesięcznie.
5)W związku ze złożoną rezygnacją Sołtysa Sołectwa Strużal Rada
podjęła uchwałę o przeprowadzeniu nowych wyborów. Wyznaczono
termin zebrania wyborczego 24 luty 2006 godz.18.00 w sali nr 4 budynku
Urzędu Gminy. Zebraniu wyborczemu będzie przewodniczył Radny
Zbigniew Machalewski.

Sekretarz Gminy

Ewa Pudo
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zdrowie

BADANIA PROFILAKTYCZNE W 2006 ROKU

W 2006r. Gmina Chełmża dla mieszkańców planuje przeprowadzić
badania profilaktyczne z zakresu:

■ W wyniku wykonania badań profilaktycznych wczesne wykrycie
chorób często ratuje życie, umożliwia realizację skutecznej terapii w celu
przedłużenia życia,

■ Realizacja badań profilaktycznych prowadzi do potanienia leczenia
poprzez zastosowanie prostszych i tańszych procedur terapeutycznych
oraz często uniknięcia stosowania drogich farmaceutyków,

■ Zwiększenia liczby pacjentów poddanych kontroli,
■ Sporządzenie raportów dla władz lokalnych, lekarzy miejscowych

ośrodków zdrowia
Obecnie czynione są starania zmierzające do nawiązania współpracy

z instytucjami świadczącymi szereg badań w ramach wyżej wymienionej
profilaktyki. Należy mieć świadomość, iż badania są wykonywane
odpłatnie, jednakże na niektóre z nich można uzyskać dofinansowanie,
wówczas koszty takich badań są niższe.

W tym celu niezbędne jest posiadanie przez Gminę informacji o
ewentualnym zainteresowaniu mieszkańców określonym badaniem.
Dlatego zwracam się do mieszkańców Gminy Chełmża w przedziale
wiekowym podanym przy danym rodzaju profilaktyki, aby poprzez
wpisanie się na listę prowadzoną przez Sołtysa wsi wykazali
zainteresowanie oraz potrzebę badania dla danego rodzaju schorzenia.
Dzięki temu Gmina pozna jakie są potrzeby i oczekiwania mieszkańców w
zakresie profilaktyki zdrowotnej, na podstawie których podejmie działania
zmierzające do ich realizacji.
Zapisy należy dokonywać u Sołtysa wsi telefonicznie bądź osobiście w
terminie O terminie, miejscu, sposobie i ewentualnych
kosztach wykonywania konkretnego badania mieszkańcy poinformowani
zostaną w sposób ogólnie przyjęty.

1.Profilaktyki raka sutka (mammografia) dla Pań w wieku od 30 do 69 lat.
2.Profilaktyki jaskry dla Pań i Panów w wieku od 30 do 69 lat.
3.Profilaktyki osteoporozy dla Pań i Panów w wieku powyżej 20 lat.
4.Profilaktyki obturacyjnej przewlekłej choroby płuc dla Pań i Panów w
wieku powyżej 20 lat.
Korzyści wynikające z prowadzonej profilaktyki

do 01 marca 2006r.

Anna Feeser-Bering

Uwaga!!! Zmiana numeru telefonu GOPS
Informujemy, że od dnia 01.02.2006 Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Chełmży jest dostępny tylko pod nowym bezpośrednim

numerem telefonu .056-675-60-19

„BECIKOWE”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia Rodzinne

informuje, iż jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
„BECIKOWE” należy się rodzinom, których dziecko urodziło się 9 listopada
2005 roku i później.
Wniosek można otrzymać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 13.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka jest przyznawana
wszystkim rodzinom bez względu na dochód.
Osoba pierwszy raz zgłaszając się po „Becikowe” do wniosku winna
dołączyć skrócony akt urodzenia dziecka, ksero dowodu osobistego
(kserujemy na miejscu), oświadczenie podpisane przez obydwoje rodziców,
że wniosek o w/w świadczenie nie był składany w innej instytucji, nr konta
bankowego.
Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka „Becikowe” wypłaca się
rodzinom zamieszkującym na terenie naszej Gminy.

Agnieszka Grajkowska

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

Gabinet stomatologiczny w Nawrze
Czynny w:

Poniedziałki od 14:00 do 18:00
Środy od 14:00 do 18:00
Czwartki od 14:00 do 18:00

oraz pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od 9:00 do 12:00
Lekarz: Hanna Kluziak - Muszarska
Tel. kontaktowy: 506 230 611

Wyjazd do teatru
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

zorganizowała wyjazd dla 110 uczniów szkół podstawowych z Gminy

Chełmża na przedstawienie pn “Baśń muzyczna w tajemniczej krainie

krasnali”.
Gmina sfinansowała transport do Torunia oraz pokryła 50% kosztów

biletów wstępu. Przedstawienie odbyło się w dniu 8 lutego 2006r. w Auli

UMK w Toruniu. Było wiele konkursów z nagrodami a bilety wstępu z

nazwiskiem ucznia brały udział w losowaniu nagród: walkman, radio, piłki,

zegarki, kalkulatory, gry komputerowe. Dwojgu uczniom z S.P. w Grzywnie

dopisało szczęście i powrócili z “Baśni muzycznej” z wygranym losem na

loterii.
Stanisława Stasieczek

Profilaktyka raka jelita grubego
W 2002 roku w Polsce zarejestrowano 115214 nowych zachorowań

na nowotwory, w tym 11490 przypadków raka jelita grubego. Jest to

obecnie drugi co do częstości nowotwór występujący u kobiet i mężczyzn.
Na wystąpienie raka jelita grubego wpływ mają:
- dieta zawierająca: dużą ilość tłuszczów, dużą ogólną podaż energii, dużą

ilość mięsa zwłaszcza czerwonego(wołowina, wieprzowina, baranina,

cielęcina, małą ilość warzyw i owoców, małą ilość błonnika, małą ilość

wapnia,małą ilość witaminyA, C, E oraz selenu,
- mała aktywność ruchowa,
- częste spożywanie produktów przesmażanych i grillowanych,
- częste używanie alkoholu, zwłaszcza piwa,
- kontakt zawodowy z produktami ropy naftowej, azbestu i gazami

spalinowymi.
- czynnik genetyczny: zwiększone ryzyko zachorowania u osób, u których

wśród krewnych wystąpił rak jelita grubego

Badania profilaktyczne u osób od 50 roku życia:
- 1 raz w roku badanie przez lekarza palcem przez odbyt
- 1 raz w roku wykonanie testu kału na krew utajoną
- 1 raz na 10 lat badanie kolonoskopowe

U osób z obciążonym wywiadem rodzinnym zaleca się wykonywanie

badania profilaktycznego od 4 roku życia.
Badania profilaktyczne jelita grubego wykonać można w Gabinecie

Endoskopii Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia, ul. I. Romanowskiej 2

Bydgoszcz, tel. rejestracja 052-374-31-20, 052-374-32-38, w godz. 8:00-

15:00.
Osoby obciążone rodzinnie zgłosić się mogą do Onkologicznej Poradni

Genetycznej - tel. 052-374-35-96, w godz. 8:00-15:00
Redakcja

Chcą być razem
Już na piątym świątecznym spotkaniu integracyjnym w Zelgnie z

okazji Świat Bożego Narodzenia spotkały się osoby niepełnosprawne i
samotne z terenu gminy. Podobnie jak poprzednie tak i tegoroczne
spotkanie zaskoczyło wszystkich uczestników swoją wyjątkową formą i
nastrojem. Tym razem wszyscy wysłuchali „Koncertu świątecznego” w
wykonaniu uczniów Gimnazjum w Pluskowęsach i SP w Zelgnie. Po
koncercie goście zasiedli do wspólnego stołu wigilijnego. Organizatorzy
zadbali w tym dniu o liczne niespodzianki, upominki i nagrody. Nie zabrakło
również wspólnego kolędowania przy choince. Pomysłodawcą tego
corocznego spotkania jest tutejsza Szkoła Podstawowa. Szkoła od 2000
roku realizuje program „Chcemy być razem”, którego główne przesłanie to
być razem, by poznawać się, pomagać sobie nawzajem, aby wszyscy nie
tylko w tym wyjątkowym dniu, ale i na co dzień czuli się szczęśliwi. Co roku
w organizację tego gminnego święta włączają się nauczyciele, uczniowie
szkoły i strażacy z Zelgna oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Chełmży. Imprezę finansowo wspomagają okoliczni właściciele sklepów
w Zelgnie i w Pluskowęsach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Toruniu i samorząd gminny.
Z zaproszenia do udziału w tym wyjątkowym raz do roku spotkaniu
skorzystały niepełnosprawne dzieci i młodzież wraz ze swoimi
opiekunami, niepełnosprawni dorośli i osoby samotne. W ten sposób
spotkanie to zgromadziło mieszkańców gminy z prawie 30 wsi. Imprezę
swoją obecnością wsparło także grono przyjaciół szkoły. W spotkaniu
uczestniczył Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki. Do wspólnego
kolędowania w tym dniu włączyła się także gminna Kapela w osobach
pana Zbigniewa Machalewskiego i Henryka Omiotka.

K.Orłowska



str. 4

Rolnictwo i ochrona środowiska

Ubezpieczenie OC - rolników
Urząd Gminy Chełmża informuje, że osoby fizyczne będące w

posiadaniu lub współposiadaniu gospodarstwa rolnego są zobowiązane
do zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych tj:

Obowiązek tych ubezpieczeń wynika z ustawy z dnia 22.05.2003r. o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz. U. Nr 124 poz. 1152 z 2003r.).
Do przeprowadzania kontroli spełniania obowiązku zawarcia umowy
ubezpieczenia OC rolników i budynków jest zobowiązany Wójt (burmistrz,
prezydent miasta) właściwy na miejsce położenia gospodarstwa rolnego
lub zamieszkania rolnika. Z uprawnień tych mogą skorzystać starosta oraz
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jeżeli osoba kontrolowana nie okaże tych dokumentów organ kontroli ma
obowiązek zawiadomienia o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
w terminie 14 dni od przeprowadzenia lub zakończenia kontroli naliczając
odsetki karne z tytułu naruszenia obowiązku zawarcia umowy OC rolników
i ubezpieczenia budynków.
Wysokość opłaty karnej w każdym roku kalendarzowym wynosi:
- w ubezpieczeniu OC rolników równowartość 30 euro ustalona w złotych,
- w ubezpieczeniu budynków rolniczych równowartość 100 euro, ustalona
w złotych

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu
posiadania gospodarstwa rolnego,
-ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa
rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

Rolnik jest zobowiązany do okazania lub przedłożenia dokumentu
potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z
jego warunkami, ważnej w roku kontroli lub dowodu opłacania
składek za to ubezpieczenie.

Wniesienie opłaty karnej w danym roku kalendarzowym nie zwalnia z
obowiązku zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego.

Anna Krupska

Utylizacja zwierząt padłych
W związku z obowiązkiem utylizacji zwierząt padłych

spoczywającym na hodowcach zwierząt Wójt Gminy chcąc obniżyć
koszty utylizacji ponoszone przez rolników podpisał umowę z
przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowym „ HETMAN” Sp. z o.o.
Florianów Zakład Utylizacji w Olszówce na bezpłatny odbiór, transport i
utylizacje padłych zwierząt z indywidualnych gospodarstw rolnych w
2006 roku.
Rolnik zawiadamia telefonicznie Zakład Utylizacji w Olszówce gm.
Golub Dobrzyń nr tel. 0 56 683 25-62 podając następujące dane:
- wiek zwierzęcia,
- nr kolczyka,
- nr stada w przypadku odbioru trzody chlewnej.
Odbiór padliny przez zakład utylizacji następuje transportem własnym
lub zleconym z siedziby rolnika w terminie 48 godzin licząc od momentu
zgłoszenia telefonicznego.
Za transport padliny odpowiada Zakład Utylizacji.
Rolnik otrzymuje od zakładu pokwitowanie odbioru padliny i o tym
fakcie obowiązkowo powiadamia Biuro Powiatowe Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na druku Agencji ( w
przypadku bydła do zgłoszenia padnięcia należy dołączyć paszport
sztuki).

Anna Krupska

VI Międzynarodowe Targi „Ferma Bydła”
W dniach 24-26 luty 2006r w Poznaniu odbędą się

VI Międzynarodowe Targi „Ferma Bydła” organizowane przez Krajowe
Stowarzyszenie Promocji Obszarów Wiejskich. Tematami wiodącymi
tegorocznej edycji będą :
- Nowości w systemie doju krów
- Zarządzanie jakością w produkcji mleka
- Jak jeszcze obniżyć koszty ?
- Wpływ żywienia na rozród bydła
- Kukurydza podstawa żywienia
- Biotechnologia w hodowli bydła oraz produkcji i przetwórstwie mleka
- Produkcja mleka oraz wołowiny w gospodarstwie ekologicznym
- Specjalizacja w zakresie zdrowia i profilaktyki u bydła
- Nowe leki i szczepionki w programach weterynaryjnych.
Telefon kontaktowy ( 061) 843- 26-13, 841 12 56 Fax. ( 0 61) 843- 38 -
05

Anna Krupska

Zasady uprawy maku niskomorfinowego w 2006 roku
Do uprawy maku upoważniony jest wyłącznie producent

użytkujący grunty rolne położone w granicach ujętych w
rozporządzeniu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, który uzyskał
stosowne zezwolenie z Urzędu Gminy oraz posiada umowę z
przedsiębiorcą prowadzącym kontraktację maku za zezwoleniem
właściwego Wojewody.
Zezwolenie Wójta na uprawę maku określa rodzaj maku, powierzchnię
uprawy, oraz termin ważności zezwolenia.
Za wydane zezwolenie Urząd pobiera opłatę skarbową w wysokości 25
zł.
Do uprawy dopuszczone są wyłącznie odmiany maku
niskomorfinowego. Nasiona rozprowadzane mogą być wyłącznie przez
jednostkę kontraktującą.
W powiecie toruńskim zezwolenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
na prowadzenie kontraktacji maku uzyskał Pan Andrzej Kwiatkowski
„AGRED” ul. Konstytucji 3 - ego Maja, 87-140 Chełmża.
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na uprawę maku należy
składać do tut. Urzędu Gminy do dnia 31 marca 2006r.

Anna Krupska

UWAGA
W ostatnim okresie czasu na terenie gminy Chełmża pojawili

się tzw. „domokrążcy” oferujący odpłatnie urządzenia do uzdatniania
wody, udowadniając iż woda którą pobierają z ujęcia jest niezdatna do
spożycia.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy Chełmża
informuje, iż woda ze Stacji Uzdatniania Wody jest zdatna do
spożycia, czego dowodem są bieżące wyniki badania wody
wykonywane przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Toruniu.

Jednocześnie prosi się odbiorców wody z Gminnej Sieci
Wodociągowej o natychmiastowe powiadomienie o pojawieniu się
w/w osób na terenie gminy Chełmża. tel. kontaktowy: 056-6756657
lub 0601682100.

Wiesław Kazaniecki

KONKURS. „Bezpieczne gospodarstwo rolne”

Porządek na podwórku
Do 31 marca oddziały regionalne i placówki terenowe Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czekają na formularze
zgłoszeniowe rolników, którzy chcą wziąć udział w ogólnopolskim .
konkursie . Udział w konkursie
mogą "wziąć osoby prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, które
wypełnią formularz zgłoszeniowy i przekażą go do 31 marca br. do
najbliższego oddziału KRUS. Formularze dostępne są w siedzibach
organizatorow konkursu: KRUS (oraz na stronie internetowej KRUS),
Państwowej Inspekcji Pracy, ośrodkach doradztwa rolniczego oraz
Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rolniczej. Komisja złożona z przedstawicieli
organizatorów konkursu sprawdzi czy zgłoszone gospodarstwo
rzeczywiście jest bezpieczne, a więc oceni porządek na podwórzu, stan
budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i
urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części,
podpory i inne zabezpieczenia, stan pilarek tarczowych, warunki obsługi
zwierząt gospodarskich, stosowanie, stan i jakość środków ochrony
osobistej.

Konkurs rozstrzygany będzie w trzech etapach: na szczeblu
regionalnym (do końca maja), na szczeblu wojewódzkim (do końca
czerwca) oraz na szczeblu krajowym (do końca lipca). Na wszystkich
etapach na zwycięzców czekają wartościowe nagrody. Do konkursu
krajowego przejdzie po jednym gospodarstwie z każdego województwa.

„Bezpieczne gospodarstwo rolne"

Nagrodą główną jest ciągnik.
Redakcja

Pielgrzymka rolników
Diecezjalne Duszpasterstwo Rolników zaprasza rolników na

pielgrzymkę na Ukrainę w terminie: 10-14 lipca 2006r. (5 dni).

Koszt: 650zł(przy min. 40 osobach) Cena pielgrzymki obejmuje: przejazd

autokarem, noclegi, śniadania, obiadokolacje, ubezpieczenia NW.

Bliższe informacje: parafia NSPJ w Górnych Wymiarach, tel: 056

6763974. Zapisy do końca marca. Uprzejmie proszę Księży

Proboszczów o odczytanie powyższego zaproszenia swoim wiernym.

Trasa:
Zamość-Lwów-Kamieniec Podolski-Chocim-Kitajgorod-Krzemieniec-

Łuck-Hrubieszów
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Wsie do odnowy
Przy współudziale środków z UE z Sektorowego

Programu Operacyjnego zostaną w bieżącym roku zrealizowane
na terenie gminy dwa projekty w ramach działania „Odnowa Wsi
oraz Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego” w miejscowościach
Zelgno i Sławkowo.

Zelgnie „Świat bocianów”

198 tys. zł

w Sławkowie
„Budowa centrum tradycji i rekreacji we wsi Sławkowo”
164 tys. zł.

W w ramach projektu w centrum wsi
zagospodarowany zostanie teren na cele rekreacyjne dzieci i dorosłych
(ogródek jordanowski) z wykorzystaniem istniejącego tutaj oczka
wodnego.
Ogródek jordanowski tj. plac zabaw i wypoczynku wyposażony zostanie
w piaskownicę, huśtawkę podwójną, elementy zabawowo-
gimnastyczne, dwie altany, dwa stoliki do gry w szachy wraz z
siedziskami oraz ławki. Przejścia pomiędzy częściami placu zabaw
oddzielone zostaną dwiema pergolami. Jednym z elementów terenu
bezpośrednio przylegającego do placu zabaw będzie skwer zieleni jako
miejsce odpoczynku , gdzie zostanie wykonany chodnik spacerowy
oraz ustawione będą ławki. Ze względu na ograniczoną przestrzeń
przewiduje się wprowadzenie zieleni okalającej wokół placu zabaw ze
szczególnym uwzględnieniem skweru zieleni, gdzie planuje się również
nasadzenia bylin.

W części rekreacyjnej dla osób dorosłych nastąpi rekultywacja
urządzenia wodnego istniejącego stawu . Nad brzegiem stawu znajdą
miejsce trzy kładki wędkarskie o dł. 3 m. Na skarpie wykonane zostaną
trzy zejścia do pomostów wędkarskich tj. schody terenowe z bali.
Wzdłuż stawu od strony wschodniej przewidziano budowę chodnika
wykonanego z tłucznia i pospółki, który łączył będzie poszczególne
elementy części rekreacyjnej tj. wejście na teren parku rekreacji i
wypoczynku, zejścia dla wędkarzy, miejsce do grillowania oraz skwer
zieleni przy placu zabaw. W tej części przewidziano również miejsce na
ognisko i grillowanie z wybudowanym miejscem na palenisko oraz 6
ławkami.
Zakres prac przewiduje przede wszystkim oczyszczenie terenu z darni i
jego wyrównanie, nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej oraz torfu
ogrodniczego, nasadzenie drzew liściastych, krzewów liściastych i
iglastych, założenie trawników, przygotowanie terenów i wysadzenie
bylin, roślin płożących, wrzosów i wrzośców. Rabaty bylinowe zostaną
ogrodzone rollborderami. Koszt projektu wyniesie .

Z kolei zostanie zrealizowany projekt
na kwotę

W centrum wsi Sławkowo oraz w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej
zostaną zagospodarowane tereny dla celów rekreacyjno-
wypoczynkowych poprzez wybudowanie placu zabaw wraz z
urządzeniem terenów zielonych oraz odtworzony będzie obiekt
charakterystyczny dla zabudowy wiejskiej tzw. „Poniatówka”.

Powierzchnia placu zabaw wyniesie 316 m2. Plac zabaw zostanie
wyposażony w elementy zabawowo-gimnastyczne, huśtawki, karuzelę,
piaskownicę z bali drewnianych w formie statku. Ponadto na terenie placu
zabaw przewidziano ustawienie stolika do gry w szachy z siedziskami oraz 10
ławek stałych. Wokół placu zabaw zostaną urządzone tereny zielone jako
strefa izolacyjna. Zakres prac w projekcie przewiduje także przygotowanie
podłoża, nasadzenie drzew i krzewów liściastych , krzewów iglastych,
wysadzenie roślin okrywowych.

Pracowity rok
Sołtysi z Gminy Chełmża na wspólnym spotkaniu z

Wójtem Gminy omówili plan pracy w sołectwach na bieżący rok
i zapoznali się z kolejnymi nowymi obowiązkami wynikającymi z
pełnionej przez nich funkcji. A rok zapowiada się pracowicie.
Nadchodzący rok 2006 to czas przygotowania nowej strategii
rozwoju Gminy Chełmża na kolejne lata realizacji, to czas wielkiej
odnowy wsi, to czas Leadra+.

Pierwszym z zadań jakie czeka na sołtysów w najbliższym
czasie to zorganizowanie zebrania wiejskiego w swoich sołectwach.
Początek tego roku to także okres na zebranie podczas spotkań
sołeckich dobrych pomysłów do nowej strategii Gminy Chełmża na
kolejne lata rozwoju, która niebawem ma zostać opracowana.
Obecnie w trakcie opracowywania jest także Zintegrowana
Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich dla „Ziemi Gotyku”
obejmująca obszar gminy Chełmża. Bieżący rok dla sołectw w
gminie to czas dużej odnowy i mikroodnowy.
Nadal kontynuowane będą ubiegłoroczne inicjatywy z nastawieniem
na estetykę i porządek w sołectwach. Na wiosnę zaplanowano
„Akcja Wiosna 2006”, czyli wielkie porządkowanie sołectw
i realizację projektu „Kolorowe wsie”, który powoduje, że wsie w
gminie stają się z roku na rok coraz bardziej kolorowe i ładniejsze.
Odbędą się konkursy takie jak „Moja wieś- Moje sołectwo”, konkurs
na dekoracje wiejskie i na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy
2006”. Już wiosną w ramach realizowanej mikroodnowy z kolejnych
placów zabaw będą mogły cieszyć się dzieci z miejscowości
Zajączkowo, Grzegorz, Bielczyny , Brąchnówko, Grzywna,
Pluskowęsy, Browina i Nwary. Mikroodnowa w sołectwach to także
malowanie przystanków autobusowych, przygotowywanie kolejnych
boisk sportowych, zakup i ustawianie sprzętu sportowego. Z kolei w
Zelgnie i Sławkowie wiosną ruszy realizacja dużych projektów przy
współudziale środków UE w ramach programu Odnowa wsi. Rok
2006 będzie dla mieszkańców niektórych sołectw okresem pracy
nad przygotowaniem Planu Rozwoju Wsi na lata 2007-2013.
Dokument ten stanowić będzie jeden z warunków ubiegania się
sołectwa o fundusze unijne na odnowę wsi. Podsumowując miniony
rok Wójt Gminy Jacek Czarnecki podziękował wszystkim sołtysom
za udział sołectw w ubiegłorocznych uroczystościach gminnych.

Katarzyna Orłowska

Drugim ciekawym elementem projektu będzie odtworzenie obiektu
zabudowy wiejskiej tzw „Poniatówki”. Jest to budynek o konstrukcji
drewnianej z charakterystycznym podcięciem (obecnie zwykle
zabudowanym), z dachem dwuspadowym krytym gontem. W skład
takiej dawnej zabudowy wchodził budynek mieszkalny, stodółka i
chlewik. Projekt przewiduje przeniesienie podobnego budynku
mieszkalnego i jego zagospodarowanie. Budynek usytuowany
zostanie w sposób umożliwiający odtworzenie w przyszłości całej
zabudowy gospodarstwa.

K.Orłowska
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Spotkanie opłatkowe w Kuczwałach
Po świętach Bożego Narodzenia KGW z Kuczwał wspólnie z OSP

zorganizowało dla wszystkich mieszkańców wsi Spotkanie Opłatkowe. W

ramach spotkania członkinie Koła przygotowały 12 tradycyjnych potraw

wigilijnych. Wieczór rozpoczął się przełamaniem opłatka i życzeniami.

Zabawa choinkowa w Kuczwałach

Dnia 21.I.2006 w świetlicy wiejskiej w Kuczwałach odbyła się
zabawa choinkowa dla dzieci.
Pomimo złych warunków atmosferycznych rodzice i babcie przybyły ze swoimi
pociechami na zabawę. Mikołaj obdarował wszystkie dzieci paczkami.
Pamiętał o nich również pan Wiesław Kazaniecki(opiekun wsi), który dla
wszystkich miał słodkie upominki.
Zorganizowanie spotkania ułatwiło dofinansowanie z Urzędu Gminy.

Zarząd KGW Kuczwały

Starosta gościem Homo homini
Stowarzyszenie “Homo homini” w Chełmży w dniu 15 grudnia 2005 r.

gościło Pana dr. Eugeniusza Lewandowskiego Starostę Toruńskiego.

Starosta wręczył List Gratulacyjny z okazji przyznania Pierwszej Nagrody

w VII edycji Konkursu ProPublico Bono na Najlepszą Inicjatywę

Obywatelską. Stwierdził m.in: “Zdobyte wyróżnienie w kategorii inicjatyw

na rzecz rozwoju środowiska i regionu świadczy, iż projekt “Wędrujące

przedszkole” jest zauważona i bardzo potrzebną inicjatywą promującą

edukację przedszkolną na wsi. Pomysł wyrównywania szans edukacyjnych

już od przedszkola cieszy się olbrzymią popularnością nie tylko wśród

dzieci, ale również rodziców i społeczności lokalnej”. Stowarzyszenie

otrzymało także sprzęt komputerowy.

Prezes Stowarzyszenia

Stanisława Stasieczek

. Pana Marszałka zainteresowały programy realizowane
przez stowarzyszenie, a w szczególności książka “Zachować od
zapomnienia - rozmowy o przeszłości”.

Marsza ek Województwa Waldemar Achramowicz spotka si z
przedstawicielami stowarzyszenia „Homo-homini” - zdobywcy pierwszej
nagrody w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju rodowiska i regionu w
ogólnopolskim Konkursie na Najlepsz Inicjatyw Obywatelsk PRO
PUBLICO BONO

ł ł ę

ś
ą ę ą

E.Czarnecka

Skorzystaliśmy z zaproszenia

Święta w Grzegorzu

M.Wątorowska

6 stycznia w sali w

G r z e g o r z u o d b y ł o s i ę

spotkanie opłatkowe oraz

dzieci wystawiły “Jasełka”

o p r a c o w a n e p r z e z

proboszcza. Ludzi przyszło

bardzo, bardzo dużo, była

wspólna kawa i ciasto. Miło

płynął czas przy śpiewie

k o l ę d . N i e z a b r a k ł o

gwiazdora z prezentami. W

przygotowaniu spotkania

b r a ł y u d z i a ł p a n i e z

K.G.W.Grzegorz.

„Przedszkole dla mnie i dla mamy”
Dobiegł końca czas zgłaszania dzieci do „Wędrującego

przedszkola”, które otworzy swe podwoje dla około 60 dzieci z terenu gminy
już w marcu. Dwie grupy przedszkolne będą spotykały się w Nawrze, jedna w
Kończewicach i jedna w Kuczwałach. Zajęcia jednej z nawrzańskich grup i
oddziału w Kończewicach będą finansowane z programu „Szansa dla
najmłodszych” Fundacji Steczkowskiego i J.A. Komeńskiego w ramach
projektu „Przedszkole dla mnie i dla mamy”. Pozostałe „Wędrujące
przedszkola” sfinansowane zostaną ze środków samorządu gminnego i
środków własnych Stowarzyszenia Homo homini.

Dzięki staraniom Stowarzyszenia Homo homini Gmina Chełmża została
zakwalifikowana do programu Federacji Inicjatyw Oświatowych

. Oznacza to, że od września mamy szansę na
funkcjonowanie na terenie gminy stałego przedszkola. Jedna z nauczycielek
od lutego rozpoczęła szkolenia, by poprowadzić nową placówkę edukacji
przedszkolnej Stowarzyszenia Homo homini. Więcej informacji o nowej
inicjatywie podamy w późniejszym terminie.

Ewa Czarnecka

Ewa Czarnecka

Skorzystamy z Europejskiego Funduszu Społecznego

„Małe
przedszkole w każdej wsi”
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Dla Babci i Dziadka mamy dzisiaj kwiatka.
Sto lat, niech nam żyją!

Dzień Babci i Dziadka w Grzywnie
20.01.2006. w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w

Grzywnie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Specjalnie z tej okazji dzieci zaprezentowały montaż słowno-muzyczny.

Recytowały wiersze i śpiewały piosenki dla Babć i Dziadków. Po występie

wręczyły gościom własnoręcznie wykonane kwiatki z bibuły. Ponadto

zaśpiewały wszystkie piosenki, których nauczyły się w „ zerówce",

zaprezentowały zabawy ruchowe ze śpiewem oraz recytowały

przedszkolne wierszyki. Babcie i Dziadkowie nagradzali swoje wnuczęta

gromkimi brawami. Na zakończenie wspólnie z gośćmi śpiewały polskie

kolędy. O poczęstunek zadbali rodzice przedszkolaków.

Anna Klimas

Dzień Babci i Dziadka w Kończewicach
Pomimo trudnych warunków atmosferycznych na spotkanie do

szkoły w Kończewicach przybyło ponad 50 gości, z których obecności

najbardziej cieszyły się dzieci, które przygotowały dla swoich Babć i

Dziadków wiele niespodzianek. Tegoroczne spotkanie obfitowało w

dziecięce popisy, a także wiele konkursów specjalnie przygotowanych na

ten dzień. Babcie dekorowały torciki waflowe i wbijały gwoździe w pieńki,

Dziadkowie ubijali pianę i popisywali się zręcznością w podbijaniu piłeczki

ping-pongowej. Pyszne ciasta przygotowały mamy uczniów z klas 0-3, za

co należą im się serdeczne podziękowania.

E.Czarnecka

Dzień Babci i Dziadka w Głuchowie

Miłą niespodziankę Babciom i Dziadkom przygotowały maluchy z
oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Kończewicach
mieszczącego się w Głuchowie. Dzieci wystąpiły w inscenizacji pt. "Zielony
Kapturek” , przygotowały swoim Babciom i Dziadkom słodki poczęstunek
oraz obdarowały swoich Gości wykonanymi przez siebie kwiatkami.

Dzień Babci i Dziadka w Bielczynach
Koło Gospodyń Wiejskich w Bielczynach spotkanie dla babć i

dziadków zorganizowało w dniu 22 stycznia w świetlicy wiejskiej. Babcie i
dziadkowie nie zawiedli. Mimo mroźnej pogody, przybyli z Bielczyn, Chełmży i
Brąchnowa. Mili goście z wzruszeniem i ciekawością wysłuchali dzieci, które
recytowały i śpiewały piosenki. Panie poczęstowały wszystkich słodkim
poczęstunkiem.
W ten wyjątkowy dzień na uroczystość przybyli pan Wójt Jacek Czarnecki z
żoną oraz przedstawicielka rady sołeckiej Jolanta Targosz z mężem.
Dziękuję wszystkim paniom, które pomogły w przygotowaniu imprezy oraz
upiekły torty oraz inne ciasto.

Danuta Powaszyńska

Spotkanie z dziennikarzem
W listopadzie 2005 roku w Gimnazjum w Głuchowie gościł pan A.

Leszczyński reporter i dziennikarz Gazety Wyborczej. Gość spotkał się z

uczniami naszej szkoły. Tematem rozmowy były publ ikacje
p. Leszczyńskiego oraz charakter pracy dziennikarskiej. Uczniowie

najczęściej pytali o historię kariery gościa, podróże, zalety i wady pracy

dziennikarza. Rozmówca wyczerpująco odpowiadał na pytania; miał

nadzieję, że tym samym zachęci wielu młodych do trudnej, ale i dającej

wiele satysfakcji pracy reportera.

Barbara Stachowska

K.Orłowska
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Głuchowo drużynowym mistrzem w tenisie stołowym

Siedemnaście drużyn z terenu Gminy Chełmża przyjechało
do sali sportowej Gimnazjum w Pluskowęsach by rozegrać pierwszy
tegoroczny turniej o Drużynowe Mistrzostwo w Tenisie Stołowym.
Drużyny składały się z dwóch zawodników, którzy rozgrywali mecze
singlowe i deblowe do 3 wygranych pojedynków. Rywalizacja toczyła
się w 4 grupach. W jednej z nich zespoły były tak wyrównane, że
rozstrzygnięcie poznaliśmy dopiero po 6 godzinach tenisowych
zmagań. Zwycięzcy grup spotkali się w meczach półfinałowych, te z
kolei wyłoniły finalistów. W tym najważniejszym meczu spotkały się
drużyny z Głuchowa i Kuczwał. Pan Karwowski Andrzej i Sadowski
Zenon(Głuchowo) bez straty punktu pokonali drużynę Kuczwał w
składzie: Zając Piotr i Żak Szymon. O bezapelacyjnym zwycięstwie
tenisistów z Głuchowa świadczy również to, iż wszystkie swoje
mecze rozstrzygnęli w stosunku 3:0. W „małym” finale o 3 miejsce
Tuszczyńki Karol i Huzarski Ireneusz z Dźwierzna pokonali 3:2
Ośmiałowskiego Andrzeja i Stojanowskiego Zdzisława z Liznowa.
Najlepsze zespoły otrzymały nagrody rzeczowe oraz zdobyły
pierwsze punkty do swojej klasyfikacji sołectw na 2006.
Klasyfikacja sołectw po I turnieju:
1. Głuchowo 5pkt, 2. Kuczwały 4pkt, 3.Dźwierzno 3pkt, 4. Liznowo
2pkt, 5. Pluskowęsy, Mirakowo, Zalesie 1pkt.

Gminny Organizator Sportu

Marcin Sadowski

Spotkanie zawodników
regionalnej ligi piłki siatkowej

Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach regionalnej ligi piłki
siatkowej oldbojów spotykają się ze sobą nie tylko na boisku, w trakcie
rozgrywek. Z inicjatywy organizatorów ligi, w niedzielę 08.01.2006 r o
godzinie 13 w kościele w Ryńsku odprawiona została msza św, w której wzięło
udział ponad 40 osób, przedstawicieli 11 drużyn. W intencji zdrowia i
pomyślności zawodników, ich rodzin oraz osób związanych z działalnością ligi
Mszę odprawił jeden z aktywnych uczestników rozgrywek, reprezentant
drużyny Ryńska - ksiądz proboszcz parafii w Ryńsku Marek Linowiecki. Po
mszy św. uczestnicy zostali ugoszczeni w tutejszej remizie kawą i smacznym
ciastem przygotowanym przez żony zawodników drużyn z Ryńska, Papowa
Toruńskiego, Łysomic, Chełmży Junior. Na uwagę zasługuje integracja
pokoleniowa, którą wymusza formuła ligi. Razem spotykają się osoby z
różnych pokoleń od nastolatków do osób w wieku prawie 60 lat. Tak też było
na spotkaniu w Ryńsku.

Kazimierz Bober

Tabela rozgrywek regionalnej ligi siatkówki oldboyów

WIEŚCI ZE SZKOLNYCH AREN SIATKARSKICH

N

W

R

owy rok kalendarzowy uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjalnych rozpoczęli od zmagań na boiskach siatkarskich.
Rozegrano cykl spotkań, które wyłoniły mistrzów we wszystkich
kategoriach. W Pluskowęsach rywalizowali gimnazjaliści, natomiast
w Sławkowie uczniowie szkół podstawowych.

kategorii szkół ponadpodstawowych podwójne zwycięstwo
odnieśli gimnazjaliści z Pluskowęs. W pierwszym meczu dziewczyny
z Pluskowęs, które wystąpiły w składzie : A. Wieczorkowska, E.
Zapałowska, J. Kuźma, P. Sikora, J. Śmiałek, M. Kaczmarowska, M.
Grafowska, A. Saletnik, A. Brzeska- wygrały 2:0 z gimnazjalistkami z
Głuchowa. W drugim meczu chłopcy występujący w składzie : M.
Luntkowski, T. Palkowski, K. Kuźma, R. Stojałowski, D. Górski, I.
Włodarski, D. Wierzbowski, A. Czyż, M. Saletnik , wygrali również
2:0.Opiekunami byli M. Nowacka oraz D. Ramowski.

ywalizację wśród szkół podstawowych zarówno w kategorii
dziewcząt jak i chłopców wygrali uczniowie ze Sławkowa,
wygrywając z rówieśnikami z Zelgna. Obydwa mecze zakończyły się
wynikami 2:1. Zespoły, którymi opiekuje się I. Szamańska wystąpiły
w składach: K. Trzpil, K. Paczkowska, J. Domańska, P. Olejniczak, A.
Mieszczańska, M. Trzpil, P. Sikorska, K. Pierowicz,A. Krzemień-
dziewczynki, oraz R. Szczepankowski, M. Jarocki, Jarecki. Zyglarski,
P. Porowiński, P. Tyszkiewicz. P. Gębołyś, M. Słupski, D. Domański,
D. Szupryczyński. Gratulujemy!!!

W. Rosiński

Turniej Mikołajkowy
Wiele emocji na parkiecie i na trybunach przyniósł zorganizowany

po raz kolejny w Kończewicach Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar
Starosty Powiatu Toruńskiego. Mecze półfinałowe rozgrywane były także
jednocześnie w halach sportowych w Sławkowie, Pluskowęsach i Głuchowie.
Udział w turnieju wzięło 16 drużyn z powiatu toruńskiego. Honorowy patronat
nad organizacją turnieju objął Starosta Powiatu Toruńskiego Eugeniusz
Lewandowski i Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki jako gospodarz
corocznych rozgrywek oraz Radny Powiatu Toruńskiego Kazimierz
Lewandowski.
Puchar Starosty w tym roku przypadł drużynie z Łysomic: Sosiński Piotr,
Konopka Dariusz, Murawski Dariusz, Sosiński Szymon, Jóźwiak Jarosław,
Dobrzański Piotr. Drugie miejsce zajęła drużyna z Zelgna: Pikus Jarosław,
Borowicz Tomasz, Ramowski Paweł, Sołtys Paweł, Palkowski Łukasz, Kalisz
Andrzej, Ernest Piotr. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna z
Wąbrzeźna, a na czwartym drużyna z Kończewic. Turniej sponsorowali
Starosta Powiatu Toruńskiego, Wójt Gminy Chełmża, Wójt Gminy Łysomice
oraz właściciele okolicznych stacji kontroli pojazdów.

K.Orłowska
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Sportowa gmina
W Głuchowie odbyło się uroczyste podsumowanie sportu

szkolnego i gminnego za rok 2005. Gościnny mecz z koszykarkami z
miejscowego Gimnazjum zagrały koszykarki z MMKS „Kopernik” z
Torunia. Realizacja harmonogramu imprez sportowych w minionym
roku przyniosła wiele ciekawych wydarzeń i wcale niemało osiągnięć
sportowych. W gminie w sporcie wiele się działo, ale i nie obyło się bez
zmian.
Sport szkolny...

dziewcząt SP w Zelgnie chłopców z
Gimnazjum w Głuchowie Mistrza Powiatu Toruńskiego

Turniej
„Jestem sprawny”.

Joanna Domańska,
Paweł Porowiński, Katarzyna Zakaszewska, Anna
Wiśniewska, - Mateusz Wieczorkowski, Sebastian
Kopczyński, Łukasz Zając, Grzegorz Substyk,
Gimnazjum w Głuchowie - Marta Karwowska, Robert Pleskot,
Gimnazjum w Pluskowęsach - Aleksandra Wieczorkowska, Anna
Różyńska. A

Z kolei sport gminny w ubiegłym roku to osiem turniejów

W minionym roku oprócz gminnych imprez sportowych miały miejsce na
terenie gminy imprezy sportowe o charakterze ponadlokalnym. Były to
Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Kolarstwie
Szosowym MIRAKOWO 2005, Mikołajkowy Turniej w Piłkę Siatkową o
Puchar Starosty Powiatu Toruńskiego w Kończewicach. W Zalesiu na
otwarcie sezonu rozegrany został Międzynarodowy Turniej Siatkówki
Plażowej z udziałem 25 zespołów z całego województwa, w tym jedna
drużyna obcokrajowców.

Zmieniła się forma finansowania Uczniowskich Klubów Sportowych. UKS
działa przy każdej ze szkół w gminie: Promień (SP Zelgno), Huragan (Sp
Kończewice), Czarodzieje (SP Grzywna), Impet (SP Sławkowo), Stoper
(Gimnazjum Głuchowo), Wilczek (Gimnazjum w Pluskowęsach).
Uczniowski Klub Sportowy HURAGAN w Kończewicach jako jedyny
przystąpił i otrzymał dotację ( 2.914 zł) w ramach konkursu ofert na realizację
zadań Gminy Chełmża w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu .

Drużyna i drużyna
zdobyły tytuł w

piłce koszykowej
W celu podniesienia sprawności fizycznej uczniów klas I-III w szkołach
podstawowych w gminie realizowany był trwający cały rok szkolny

W roku 2005 udział w turnieju wzięło 80 maluchów z
gminy, a każda ze szkół podstawowych była gospodarzem jednego turnieju
zwinnościowo-szybkościowego. Najlepszą drużyną okazała się drużyna
maluchów ze SP w Kończewicach.
Uczniowie, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w sporcie szkolnym z rąk
Wójta Gminy Chełmża Jacka Czarneckiego i Szkolnego Koordynatora Sportu
Wojciecha Rosińskiego otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. W gronie
wyróżnionych znaleźli się uczniowie: SP Sławkowo -

SP Kończewice -
SP Zelgno

SP Grzywna -

nagrody specjalne otrzymali : Łukasz Zieliński, Magdalena
Kurkowska. Jak się okazuje sportowe pasje młodzieży to nie tylko popularne
dyscypliny sportowe lekkoatletyka, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, ale i
tak samo wioślarstwo, karate.

z udziałem
mieszkańców sympatyków sportu z 21 miejscowości w gminie w takich
dyscyplinach sportowych jak tenis stołowy, siatkówka, koszykówka, halówka,
biegi przełajowe. Najlepszym sołectwem w Sportowej Klasyfikacji Sołectw w
Gminie Chełmża okazało się Głuchowo, drugie miejsce zajęło sołectwo
Januszewo-Dźwierzno, a trzecie miejsce przypadło sołectwu Nawra.

Rozegrana została także z udziałem 10 drużyn I edycja Gminnej Ligi Piłki
Nożnej . Mistrzami ligi została drużyna z Nawry. Drugie miejsce zajęła drużyna
z Głuchowa, a trzecie drużyna z Pluskowęs. Najlepsze drużyny, sołectwa
otrzymały nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy i puchary
ufundowane przez samorząd gminny.

Także drużyny z Gminy Chełmża uczestniczyły w rozgrywkach

Po 11 latach swoją działalność zakończył LZS „Cyklon” Kończewice.
Natomiast w jego miejsce powstał Klub Sportowy Gminy Chełmża “Cyklon”.
Aby sport mógł się rozwijać, muszą być do tego stworzone odpowiednie
warunki. Oprócz istniejących przy szkołach gminnych hal sportowych w
gminie przybywa także miejsc sportowo-rekreacyjnych. Nowe boiska jakie
powstały przy współudziale mieszkańców to boiska sportowe w Mirakowie,
Sławkowie i Głuchowie.

W przygotowaniu na rok bieżący pozostają tereny sportowe pod boiska w
kolejnych miejscowościach jak Nawra i Skąpe.

Regionalnej
Ligi Piłki Siatkowej Oldbojów LZS .

K. Orłowska

H I S T OR Y C Z N E Z W Y C I Ę S T W O
G Ł U C H O W A

W pierwszy lutowy weekend odbył się tradycyjny i bardzo
prestiżowy turniej o Mistrzostwo Gminy Chełmża w Piłce Siatkowej. Do
rywalizacji o główne trofeum puchar ufundowany przez Wójta Jacka
Czarneckiego stanęło 6 zespołów. W wyniku losowania utworzyły się 2
grupy, które na halach w Kończewicach i Głuchowie rozgrywały
siatkarskie pojedynki. Nie brakowało w nich tego, co w siatkówce
najpiękniejsze, czyli silnych serwów, dokładnych wystaw i skutecznych
ataków, radości po zwycięstwie i mobilizacji po porażce. Drużyny
zdobywały punkty, wygrywały sety i mecze. W grupie „A” na hali w
Kończewicach uzyskano wyniki: Kończewice - Pluskowęsy 2:1;
Pluskowęsy - Kończewice II 2:0; Kończewice -Kończewice II 2:0.
Natomiast grupie „B” w Głuchowie: Zelgno - Nawra 2:0; Nawra -
Głuchowo 0:2; Zelgno - Głuchowo 2:1. Tym samym cztery najlepsze
zespoły utworzyły pary półfinałowe, w których: Głuchowo pokonało
Kończewice 2:1, a Zelgno - Pluskowęsy 2:0. W meczu o trzecie miejsce
Kończewice ponownie uporały się z Pluskowęsami 2:1.
W najważniejszym meczu dnia, w wielkim finale, który potwierdził wysoki
poziom oraz atrakcyjność siatkówki w gminie Chełmża, Głuchowo
zrewanżowało się za grupową porażkę zespołowi z Zelgna i wygrało w
time breaku. Było to tym samym pierwsze, historyczne zwycięstwo
Głuchowa w gminnej piłce siatkowej. Zwycięski zespół reprezentowali:
bracia Marek i Bartek Kamińscy, Piotr i Dariusz Orłowscy, ojciec z synem
czyli Andrzej i Bartłomiej Karwowscy oraz Zenon Sadowisk i Waldemar
Nowicki.
Najlepsze zespoły przy owacji miejscowej publiczności otrzymały z rąk
Wójta Jacka Czarneckiego pamiątkowe puchary, medale i nagrody
rzeczowe w postaci sprzętu siatkarskiego.
Turniej przeszedł do historii, ale na długo pozostanie w pamięci
uczestników.

Gminny Organizator Sportu.

Marcin Sadowski

Indywidualne Mistrzostwa w tenisie stołowym

Dnia 5 marca 2006 roku o godzinie 9:30 w sali sportowej
w Sławkowie odbędą się indywidualne

Mistrzostwa Gminy Chełmża w tenisie stołowym.
Szczegółowe informacje u Gminnego Organizatora Sportu

Marcina Sadowskiego. Tel 507-835-797
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Przyniosłam słońce
„W moich warkoczach przyniosłam słońce,
przyniosłam uśmiech i zadumanie
w zwyczajnym życiu blasku tysiące
majowy wianek oczarowanie

Kościelnym oknem muzyka wpada
taka szczęśliwa jak to majowe
pliszek, gołębi, wróbli gromada
z liści wciąż ptak wypada.

Szerokim blaskiem promień słoneczny
otoczył ołtarz, obraz Maryi
w moich warkoczach czuł się bezpieczny
błyszczał, zawieszał swój blask na szyi.”

Autorką tego pięknego wiersza jest pani Krystyna Tarka -
poetka, mieszkanka Szerokopasu. Pani Krystyna urodziła się
15 stycznia 1946 roku w Kawęczynie (dawne woj. rzeszowskie).
Zniszczenia jakie niosła ze sobą II wojna światowa
spowodowały, że rodzice poetki przenieśli się na Pomorze do
Liznowa.

Wspominam go z wielkim sentymentem i miłością. Pomimo
ogólnie panującej biedy moje dzieciństwo było wesołe i
beztroskie. Często przywołuję w pamięci obraz domowego
podwórka, pól i łąk otaczających nasz dom. Lubiłam ciszę,
spokój i samotność.

Zaczęło się w szkole podstawowej w Zelgnie. Pewnego dnia
przerabialiśmy na lekcji języka polskiego wiersz Leopolda
Staffa pt. ”Gęsiareczka”. Nauczycielka tego przedmiotu p. Klara
Pawska poprosiła nas abyśmy narysowali gęsiareczkę i opisali
ją. Moja wyglądała jak Kujawianka, ponieważ bardzo chciałam
żeby chociaż raz była porządnie i ładnie ubrana. Słowa wiersza,
którymi ją opisałam spodobały się nauczycielce. Niestety moje
prace choć ładne, nie pomagały mi w uzyskaniu dobrej oceny z
języka polskiego, ponieważ popełniałam dużo błędów
ortograficznych.

Z otaczającej mnie przyrody, ze wspomnień mojego dzieciństwa
i młodości. Natchnieniem dla mnie są również moje dzieci,
wnuki.

Jest oderwaniem się od rzeczywistości. Pisanie wyzwala we
mnie wspomnienia rodzinnego domu, rodziców, lat
młodzieńczych.

Moje wiersze publikowane były w „Gazecie Chełmżyńskiej”,
„Kurendzie”, „Zielonym Sztandarze”; almanachach: „Almanach
poezji religijnej debiutantów” (Gliwice 1995) wiersze pt.
„Majowe”, „Boże”, „Idę”; „Dedykacje” (Gliwice 2001) wiersze pt.
„Razem nam serca tam biły”, „Do tej figurki tęskno mi”, „W
poranny słońca krąg”, „Daj nam dobra nadzieję”, „Wejdź w echo
liliowe”; antologiach: Antologia współczesnej poezji polskiej
„Dojrzewanie w miłości”, t. II, pod red. Jadwigi Góźdź (Radom
2000) wiersze pt. „Już kwitnie krwawnik”, „Instynkt miłości”;
Antologia poezji z dedykacją „Zatopione w bursztynie” (Szczecin
2003) wiersze pt. „Pamieć”, „W pełnym blasku”, „Pogoda”,
„Akacja”, „Pieśń o przyjaźni”; Mini Słowniku Biograficznym
Polskich Współczesnych Poetów Religijnych Edwarda
Przebieracza, t. I (Gliwice 1994) wiersze „Kapliczka maryjna”,
„Matki Boskiej Zielnej”, t. II (Gliwice) wiersz „Miesiąc Maryjny”,
t. III (Gliwice 2002) wiersz „Przyniosłam słońce”; pokłosiach:
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Szukamy talentów
wsi Talenty Jóźwika z Wąglan” (Warszawa 2003),
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego i Międzynarodowego
„SOS u progu Trzeciego Tysiąclecia” (Waglany 2001);
prezentowałam swoje wiersze na antenie Radia Pomorza i
Kujaw w audycji pt. „Galeria Powiatów”, jestem również
laureatką konkursu ”O nagrodę Zygmunta Bukowskiego”.
Moje wiersze doczekały się również oprawy muzycznej.
Autorem muzyki do nich jest p. Lech Kadelec. ZAiKS chroni
prawami autorskimi już blisko 100 piosenek.

Jak wspomina Pani swój dom rodzinny?

Kiedy odkryła Pani w sobie talent literacki?

Skąd czerpie Pani natchnienie do swoich wierszy?

Czym dla Pani jest pisanie?

Jaki jest Pani dotychczasowy dorobek literacki?

Czy zechciałaby pani zaprezentować czytelnikom Kurendy
swój najnowszy wiersz?
Tak. Wiersz nosi tytuł „Mróz” i napisałam go podczas fali
mrozów jakie nawiedziły nasz kraj tej zimy.

Mróz

Była chwila słońcem przetykana
mróz zamroził wszystko

jakby Panem był
Długo trwały chwile rozmrażane
i zamarła radość przez mrozu pył

Dech zapiera mróz ludziom, zwierzętom
więc wspominam czasy mrozu z dawnych lat

W dawnym mrozie szczęście się pamięta
a tu dzisiaj zawala się świat

Nie wypatrzę rumieńca dawnego
dziś w skrzypiącym mrozie odzywa się strach

chłód jest wielki brak świata mojego
mały piecyk ogrzał młodość aż po dach

Dziękuję za rozmowę.

Z panią Krystyną Tarka rozmawiała Ewa Maria Gnat

„Trzy Lipy”
N i e m i e c k a n a z w a

Dziemion brzmi „Drei Linden” czyli
„Trzy lipy”. Nie trudno się domyśleć, iż
wywodzi się od trzech drzew
rosnących we wsi. Do dziś zachowało
się jedno z nich. Zniszczone zostały
zastąpione nowymi drzewami. Nie
dogonią już na pewno okazałością
swoich sąsiadek, nie mniej cieszy
fakt, iż ciągłość tradycji „trzech lip
napoleońskich” została podtrzymana.
Z dziemiońskimi drzewami łączy się
legenda, która mówi, iż pod nimi
zakopano francuski skarb.

Takie drzewa jak dęby, lipy
czy sosny wiązane były często z
Napoleonem. One wyznaczały
bowiem miejsca ukrycia skarbów
przez żołnierzy Wodza Wielkiej Armii,
obsadzały też trakty zwane do dziś

. Pod drzewami ukryć
można było kasę pułkową czy zrabowane w odległej Rosji klejnoty, a potem
łatwo po nie wrócić. Znalezienie takiego skarbu w czasach biedy i niedostatku
mogło zapewnić duży dobrobyt, dlatego poszukiwania skarbów
napoleońskich prowadzili np. mieszkańcy Gronowa, którzy widzieli w nocy
tajemnicze płomienie wydobywające się z ziemi. Spodziewali się, że w tym
miejscu znajdą skarb, ale po przekopaniu ziemi nic nie znaleźli. Wtedy mówili,
iż zły duch strzeże skarbu i nie można go wydobyć. Nie znaleziono też
napoleońskiego złota przy drodze z Chełmna do Grudziądza, przy szosie za
Klęczkowem, gdzie podobno było zakopane. Z kolei udało się znaleźć skarb
mieszkańcom Ryńska, gdzie na górze św. Rocha odkryto żelazny kufer z
pieniędzmi pochodzący z czasów napoleońskich. Podobny skarb odkopał też
biedny szewc w Wielkich Łunawach koło Chełmna.

Trzy napoleońskie lipy znajdują się i w Dziemionach, więc w
naturalny sposób ludzie wiązali je z pobytem we wsi żołnierzy francuskich.
Może wojacy dotarli i tu? A może urodziwe mieszkanki Dziemion śpiewały im
taką oto piosenkę?

P.S: Napoleon z Poznania przyjechał do Torunia, a z stąd przez Górsk i
Pędzewo pojechał do Fordonu.

napoleońskimi

Zakwitła róża w zielonym sadzie,
Żołnierze idą w pięknej paradzie.

Oj idą, idą, nic się nie boją,
Bo oficery za nimi stoją.

Wyjrzała oknem, wyjrzała szybą:
Matulu moja, żołnierze idą

Matulu moja, daj mi się ubrać,
Żebym się mogła żołnierzom udać.

Trzewiczki czarne wywichsowane,
Fartuszek biały wyprasowany.

Żołnierz od dzieci, żołnierz od żony,
Musi wędrować w dalekie strony.

W dalekie strony, w inne kraje,
Wolno mu kochać inne dziewczyny.

Inne dziewczyny, inne zabawy,
Niejedną pannę w smutku zostawi.

Piotr Birecki
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POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW

ZARZĄD ODDZIAŁU REJONOWEGO W CHEŁMŻY
UL. RYNEK GARNCARSKI 3.

Przewodniczący Jerzy Więckowski

Zaprasza wszystkich Emerytów, Rencistów i Inwalidów o wstąpienie w
szeregi związku. PZERiI:
Interweniuje u Posłów, Senatorów oraz u Rzecznika Praw Obywatelskich w
sprawach krzywdzących nasze środowisko
Wydaje skierowania na wczasy, turnusy rehabilitacyjne dla emerytów i
inwalidów.
Wydaje wszystkim emerytom, rencistom i inwalidom zaświadczenia na
przejazd PKP z ulgą w wysokości 37%
Organizuje wycieczki turystyczno krajoznawcze, w i e c z o r k i
taneczne, Światowy Dzień Inwalidy, spotkania opłatkowe, spotkania
przy kawie.
Poleca bezpłatne porady prawne dla członków Związku w Zarządzie
Okręgowym mieszczącym się w Toruniu przy ul. Strumykowej 4
Składka roczna wynosi 18,00 zł
Biuro czynne w każdy czwartek od godz. 10:00-13:00.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach przy kawie, które odbędą się w lokalu
„Łoza” w terminach 13.02.2006, 18.09.2006, 09.10.2006, 13.11.2006
godzina 16:00-19:00.
Spotkania towarzyskie(zabawy taneczne) odbędą się również w lokalu
„Łoza” w terminach 25.02.2006, 21.10.2006, 25.11.2006 godzina 18:00-
24:00.
Proponujemy wycieczki jednodniowe w terminach:

Informacji odnośnie wycieczek, zabaw, spotkań przy kawie uzyskać można
każdy czwartek w biurze Związku od godziny 10:00-13:00 w Chełmży przy
ul.Rynek Garncarski 3.

Przewodniczący
Jerzy Więckowski

Podziękowania

Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Nawrze dziękuje
ks. Proboszczowi Andrzejowi Zblewskiemu za pomoc w
zorganizowaniu spotkania opłatkowego i obdarowaniu słodkościami
oraz p. Andrzejowi Kosickiemu za organizację wieczorku z okazji
“Andrzejek” i “Sylwestra”.

W imieniu Zarządu KGW

Alicja Glaszka

Zaproszenie na wystawę gołębi Rasowych

Chełmżyński Klub Hodowców Gołębi Rasowych zaprasza
na wystawę która odbędzie się 25 i 26 lutego w hali widowiskowo-
sportowej w Chełmży. Uroczyste zakończenie wystawy oraz rozdanie
pucharów i dyplomów dla najlepszych hodowców gołębi rasowych
przewidziane jest 26 lutego o godzinie 12:00 w sali gimnazjum w
Chełmży.

“Patriotyzm jutra”
Pod takim tytułem Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

Narodowego ogłosiło konkurs m.in. dla organizacji pozarządowych,
samorządów i instytucji zajmujących się edukacją i kulturą na temat
budowania postaw patriotycznych Polaków, szczególnie młodzieży.
Więcej informacji na stronie www.mk.gov.pl.

PORÓWNANIE CEN 1 m WODY I ŚCIEKU
NA TERENIE N/W GMIN

3

Halina Zduńska

Rozmowy o przeszłości w toku
Stowarzyszenie Homo homini przygotowuje się do pracy

nad nową publikacją, która zostanie poświęcona mieszkańcom
Gminy Chełmża od pokoleń mieszkających na tych ziemiach i
duchowo, kulturowo i materialnie z nimi związanych. Jeżeli wśród
Czytelników Kurendy są osoby chętne do spotkania się z nami i
rozmowy na temat dawnego Pomorza, to prosimy o kontakt pod
numerem telefonu 056 6754775 lub 606367393. Chętnie skorzystamy
z sugestii Czytelników na temat z kim warto porozmawiać, by
zatrzymać na długo ciekawe wspomnienia.

Autorki książki „Zachować od zapomnienia-rozmowy o przeszłości”

Serdecznie przepraszamy Pana za znaki

zapytania, które znalazły się przy jego nazwisku w poprzednim

numerze Kurendy. Mamy głęboką nadzieję, że przyjęcie

przeprosin nie stanie pod znakiem zapytania.

Redakcja

Marka Pużanowskiego

PODZIĘKOWANIE

Radny i Sołtys z Sołectwa Mirakowo dziękują mieszkańcom
sołectwa i najbliższej okolicy, za udział w zbiórce pieniędzy na leczenie chorej
Alicji z Chełmży i byłej mieszkanki Mirakowa.

Podziękowanie dla Pana doktora Jarosława Pikusa za leczenie
Ignacego Lewandowskiego w długotrwałej chorobie w imieniu żony i córek
składaAlicja Ostrowska.

Podziękowanie dla Przewodniczącego i Radnych Gminy Chełmża, Wójta
Jacka Czarneckiego, Sekretarza i Pracowników UG w Chełmży za życzenia i
kwiaty składa Jan Błądek Radny Gminy Chełmża.

PODZIĘKOWANIE

WETERYNARIA
Gabinet weterynaryjny Krzysztof Cieciura

Lecznica weterynaryjna SANWET Wojciech Siemianowski

Lecznica weterynaryjna Wojciech Wiliński

Płużnica 58 k, 87-200 Płużnica
Usługi całodobowe
Tel. 056 688 71 64
Kom. 0608 165 594

Grzywna, 87-140 Chełmża
Usługi pon. - pt. 8.00 15.00

sobota 9.00 13.00
Tel. 056 675 08 30
Kom. 0509 713 313 lub 0510 137 770

Chełmża 87-140, ul. Kościuszki 57
Usługi codziennie 8.00 15.00
Całodobowy dyżur
Tel. 056 675 20 46

Godziny otwarcia aptek w Chełmży
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