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Do święconek wkładano baranka, ale musiał mieć chorągiewkę na
szczęście. Były też pisanki i szynka. Lany Poniedziałek kończył się przy
studni, gdzie dziewczynie wylewano wiadro wody na głowę”,

„ W Wielkanoc po wiosce od domu do domu chodzili przebierańce,
zbierając jajka i pieniądze. Z poświęconych palm robiono małe krzyżyki i
stawiano je na rogu pola po to, aby było więcej plonów”,

„ W Wielki Piątek „palono Judasza”, urządzano wielkie ogniska w kilku
miejscach wsi”,

W rodzinie państwa Błądek zachowała się tradycja przyrządzania na
Wielkanoc barszczu galicyjskiego.

25 dag białej kiełbasy

25 dag szynki tłustej

25 dag tłustego boczku

25 dag kiełbasy

Zakwas z mąki żytniej

Słoiczek chrzanu

10 jajek, przyprawy

Sposób przyrządzenia:

Żyto ześrutować na miałko. Następnie przesiać je przez sito.Z uzyskanej
mąki i wody zrobić zaczyn, z którego powstanie zakwas ( najlepiej trzy dni
przed świętami i postawić w ciepłym miejscu). Wszystkie składniki pokroić
w kostkę, zalać wodą i ugotować. Do tego dodać zakwas, słoiczek
chrzanu, 10 ugotowanych i pokrojonych w kostkę jaj. Całość doprawić
pieprzem, solą i przyprawami. Do barszczu można wkruszyć czerstwego
chleba ( według uznania, każdy do swojej porcji).

Przepis podała

Justyna Błaszczyk

Zdzisława
Wojas, Drwin, woj. Tarnowskie.

Anna Żak,
Kostrza, krakowskie.

Tadeusz Miziołek, Żmigród Stary, powiat Jasło.

Barszcz galicyjski:

Pani Henryka Błądek z Zajączkowa

Wielkanocne obyczaje

Maria Błażejczyk, Zwola, powiat Garwolin

Zofia Harkot, Gorajec Zagroble,
powiat zamojski.

Anna Jancarz, Juszczyna, powiat żywiecki.

Janina Lis,
Górzno, powiat Garwolin.

Zyta Luntkowska, Kamocka
Wola, powiat Piotrków Trybunalski.

Maria Pysz, Wólka Grodziska, powiat grodziski, woj.
podkarpackie.

Stanisława Szeląg, Słupiec, powiat dąbrowski, woj.
Małopolskie.

Hieronim Góźdź, Chęciny, powiat Garwolin

Oto jak święta Wielkanocne obchodzono w różnych częściach Polski
na podstawie wspomnień mieszkańców naszej gminy i bohaterów książki
„Zachować od zapomnienia - rozmowy o przeszłości”:

„W święta wielkanocne obowiązkowo gotowano barszcz czerwony oraz ćwikłę z
chrzanem. W Niedzielę Palmową robiono własnoręcznie palmy z bazi, trzciny i
papierowych kwiatów. Jajka malowane woskiem były wkładane do skromnych,
niewielkich święconek. W poniedziałek lano tylko wodę, na szczęście nie bito
dyngusem”.

„W Lany Poniedziałek po domach chodzili tzw. piskorze, którym dawano jajka, a
oblewanie się wodą trwało aż siedem dni”,

„ W Niedzielę Palmową wszyscy uczestniczyliśmy we mszy, podczas której
ksiądz święcił palmy. Palmy góralskie były przepiękne, duże i kolorowe,
wykonane z żywych kwiatów, przyozdobione asparagusem i zielonymi
gałązkami. W Wielką Sobotę , która nazywana była wówczas Bożymi Ranami,
udawaliśmy się do święconki. W tradycyjnym koszyczku były jajka, wędliny,
chrzan , sól itp. Do dnia dzisiejszego skorupki ze święconych jajek chowamy,
ochraniają one przed burzą, a pućki z bazi oberwane i schowane w kartofle mają
zapowiadać dobry urodzaj”,

„ Na Wielkanoc robiło się nowe firanki. W święta też była drożdżówka, jajka,
pisanki i szło się do poświęcenia. Był stół, wokół stały koszyczki, przychodził
ksiądz z wodą święconą i święcił pokarmy. Na szóstą rano szliśmy na
rezurekcję, a potem jedliśmy czerwony barszcz z jajkiem i kiełbasą”,

„ Dwa dni przed Wielkanocą szło się do lasu po gałązki z borówek, którymi
przystrajano święconkę. Przyrządzało się ją na talerzach, a nie w koszyczkach .
Na talerzu kładziono pęto kiełbasy, w którą co kawałek wbijano borówkowe
gałązki. W środek pęta wkładano pozostałe produkty przeznaczone do
poświęcenia. Pokarmy święcono nie przy przydrożnych kapliczkach, ale u
jakiegoś gospodarza w domu. Rezurekcja rozpoczynała się od procesji, w
trakcie której obchodzono kościół trzy razy”,

„Wielkanoc nierozerwalnie związana była ze strażami grobowymi, zwanymi
turkami.(…) Byli to młodzi chłopcy ubrani w bluzy wojskowe, wysokie czapki,
niosący szable i karabiny. Ich dowódcą był „starszy”- już żonaty mężczyzna. Pod
jego komendą straże trzy razy obchodziły kościół, a po sumie chodziły po
domach, gdzie były dziewczyny. Za to dostawali pieniądze, które wręczano
starszemu”,

„ W Wielką Sobotę, po powrocie ze święconki trzeba było obejść dom trzy razy
wraz z koszyczkiem. Nikt nie mógł tknąć jedzenia aż do śniadania w Niedzielę
Wielkanocną”,

„Wielkanoc była bardzo uroczysta. Ja pamiętam jak moja mama piekła
wyrośnięte babki, a ich zapach rozchodzi się na pół kilometra. Rano wszyscy
szliśmy 3 kilometry do kościoła, a po powrocie jedliśmy uroczyste śniadanie,
które składało się z czerwonego barszczu z jajkiem i kiełbasą, szynki. Każdy z
domowników musiał obowiązkowo zjeść chrzan na pamiątkę Męki Pańskiej.
Lany Poniedziałek to nie to, co teraz. Kto pierwszy się obudził oblewał tych,
którzy jeszcze spali. Czasem cała pościel suszyła się przed domem. Wszyscy
byli wobec siebie życzliwi, dynguśnicy chodzili od domu do domu i składali sobie
życzenia, a w zamian dostawali jajka, za które dziękowali słowami:

.

Za kolędę dziękujemy

Zdrowia , szczęścia wam życzymy

By wam dobrze było

I w oborze pełno było”,

Zdrowych, pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych,
pe³nych wiary, nadziei i mi³oœci,

radosnego nastroju,
oraz weso³ego "Alleluja”

Mieszkañcom Gminy

¿yczy Wójt Gminy Che³m¿a
Jacek Czarnecki

Najpiękniejsze, świąteczne,
wielkanocne życzenia
składamy od serca,
życząc ich spełnienia.

Smacznego jajka!

Czytelnikom Kurendy
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Inwestycje w gminie

Gimnazja w rozbudowie

Podniesienie standardu Ośrodka Zdrowia w Zelgnie

Budowa dróg

Inne prace remontowe

Kontynuowane się roboty wykończeniowe łącznika Gimnazjum
w Pluskowęsach obejmujące tynkowanie, malowanie, układanie glazury.
Roboty budowlane wykonuje Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM”
Sp. z o.o. z Grudziądza. Po zakończeniu prac w budynku rozpoczną się
roboty na zewnątrz obiektu: budowa boiska trawiastego wraz z
odwodnieniem, placu manewrowego dla autobusów szkolnych oraz
nasadzenia zieleni.
W Gimnazjum w Głuchowie podobnie jak w Pluskowęsach roboty
budowlane wykonuje Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. z
Grudziądza. Wykonywane są również roboty wykończeniowe -
tynkowanie, malowanie, układanie glazury oraz ocieplenie budynku.
Po zakończeniu prac w budynku w Głuchowie zostanie wybudowane
boisko o nawierzchni asfaltowej wraz z ogrodzeniem, plac szkolny z
polbruku oraz nasadzenia zieleni.

Całość robót zostanie zakończona do 30.09.2006r.

Rozpoczęto roboty budowlane w budynku poszkolnym w
pomieszczeniu przeznaczonym na gabinet rehabilitacji i odnowy
biologicznej. Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych,
remontowych w budynku poszkolnym w Zelgnie polegających na
remoncie pomieszczenia gabinetu rehabilitacji i odnowy biologicznej,
sanitariatów, wiatrołapu, elewacji i przebudowie chodnika prowadzącego
do budynku.

Budynek Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie
również zostanie objęty pracami budowlano - remontowymi.Zostaną
przebudowane schody zewnętrzne, zabudowana powierzchnia pod
schodami, wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, przebudowa
chodnika, wykonane zostaną sanitariaty dla niepełnosprawnych i
odnowiona elewacja. Zostanie zakupiony

W dniu 27.02.2006r., na podstawie Umowy o roboty budowlane
Nr 2/2006 zawartej w dniu 20 lutego 2006r. pomiędzy Gminą Chełmża a
firmą Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie, określającej przekazanie
placu budowy na dzień 27 lutego 2006r., został przekazany plac budowy:
- drogi gminnej nr 100509 C Witkowo-Liznowo o dł. 548,0 m (dz. nr16 w

Liznowie),
- drogi gminnej nr 100530 C Mirakowo - Zalesie o dł. 1.136,0 m ( dz. nr
17/1 i dz. nr 8 w Mirakowie),
- drogi gminnej nr 100523 C, 100524 C, 100526 C o dł. 1.523,0 m ( dz. nr
80 w Browinie oraz 80 i 53 w Brąchnówko).
Zakupiono tablice informacyjne na drogi oraz papier z logo ZORR i UE.
Roboty rozpoczną się po obeschnięciu gruntów przy sprzyjających
warunkach pogodowych. Zakończenie robót nastąpi do 29 września 2006r.

Brygada budowlana Urzędu Gminy Chełmża wykonuje remont
mieszkania w Skąpem oraz remont w bibliotece w Zelgnie ( naprawa
tynków, malowanie pomieszczeń wraz z sanitariatami).
Pomalowano także w Urzędzie Gminy pomieszczenie Rady Gminy i
korytarz. Zostało również dokończone ogrodzenie przed budynkiem
poszkolnym w Nawrze. Wykonano nowy sufit z regipsów w sali
komputerowej w Grzywnie wraz z wymianą instalacji oświetleniowej.
Ułożono płytki podłogowe w jednej z klas SP w Kończewicach.

sprzęt medyczny, rehabilitacyjny
i komputerowy.Roboty zostaną zakończone do 30.06.2006r.

Teresa Wolin

Informacja z działalności Wójta
i Urzędu Gminy w lutym i marcu br.

Przetargi

Inwestycje i remonty

Finanse

Rolnictwo i ochrona środowiska

Pozostała działalność

1. Przetarg na realizację zadania pn. „Budowa dróg ułatwiających
dostępność do usług oraz ważnych gospodarczo rejonów Gminy Chełmża
etap I. Liczba zgłoszonych ofert 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
Skańska S.A. z Warszawy na kwotę 1.825.233,53 zł. Zadanie będzie
realizowane z dofinansowaniem środków unijnych w ramach ZPORR.

2. Przetarg na bieżącą obsługę geodezyjną Gminy Chełmża w 2006 roku.
Liczba zgłoszonych ofert 6. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia
Geodezyjna PROFIL Grzegorz Pawelec z Torunia. Stawki za poszczególne
prace uzależnione są od rodzaju usługi.

3. Przetarg obejmujący dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu
Gminy w Chełmży w 2006 roku. Liczba zgłoszonych ofert 6. Najkorzystniejszą
ofertę w części dotyczącej materiałów papierniczych złożyła firma Kleks
9.814,43 zł. Drugą część przetargu obejmującą m.in. tusze i tonery wygrała
firma PHU United z Torunia 8.224,90 zł.

4. Przetarg na realizacje zadania pn. „Budowa parku rekreacji i wypoczynku
pod nazwą Świat Bocianów w Zelgnie”. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta
złożona przez firmę „Zielenią pisane”- Pracownia architektury krajobrazu i
rzeźby z Torunia na kwotę 198.500,11 zł. Zadanie będzie realizowane z
dofinansowaniem środków unijnych w ramach SPO- Odnowa wsi oraz ochrona
i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

5. Postępowanie dotyczące realizacji zadania „Polepszenie jakości usług
poprzez modernizację budynku SPOZ w Zelgnie”. W części obejmującej
wykonanie usług remontowych wpłynęła 1 oferta złożona przez firmę Izobud
Garden ze Świecia na kwotę 102.511,57 zł. Natomiast w części obejmującej
zakup sprzętu rehabilitacyjnego wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą złożyła
firma Meden Indem Sp. z o.o. z Koszalina na kwotę 38.278,80 zł.

6. Przetarg na realizacje, zadania pn. „Budowa centrum tradycji i rekreacji w
Sławkowie zagospodarowanie placu zabaw”. W postępowaniu wpłynęły
2 oferty. Najkorzystniejszą propozycję złożyło Przedsiębiorstwo Usług
Miejskich PUM Sp. z o.o. z Grudziądza na kwotę 79.877,46 zł. Zadanie będzie
realizowane z dofinansowaniem środków unijnych w ramach SPO - Odnowa
wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

7. Przetarg na naprawę główną autobusu Jelcz 120M. Ilość złożonych ofert
3. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.H.U. Polo na kwotę 142.618,00 zł.

8. Postępowanie dotyczące realizacji zadania „Polepszenie jakości usług
poprzez modernizację budynku SPOZ w Zelgnie”. Zadanie obejmuje
wykonanie usług remontowych. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta złożona
przez firmę Izobud Garden ze Świecia na kwotę 102.511,57 zł.

Prace koncepcyjno-projektowe w przygotowaniu:
rozbudowa budynku SP w Zelgnie,
przebudowa klatki schodowej w budynku poszkolnym w Nawrze,
budowa chodników,
przebudowa budynku mieszkalnego w Skąpem ( dotyczy stropu),
prace wodno-kanalizacyjne w m-ci Browina.
koncepcja gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Chełmża.

Informacja w sprawie prowadzonych inwestycji i remontów zawarta jest w
odrębnym artykule.

W miesiącu lutym i marcu trwały prace nad przygotowaniem analizy
wykonania budżetu za 2005 rok. Materiał będzie stanowił przedmiot analizy
wszystkich komisji Rady Gminy, a w szczególności Komisji Rewizyjnej i
ostatecznie zostanie zaprezentowany podczas obrad Sesji RG. ( szczegółowa
informacja dotycząca opracowanego materiału zostanie przedstawiona w
następnym numerze Kurendy)

1. Otrzymano promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizacje zadania „Zakup materiału
zadrzewieniowego” na łączna kwotę 10.000 zł.

2. Otrzymano dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w
Warszawie na realizację zadania „Zakup pojemników do zbiórki baterii i
świetlówek” w kwocie 3.222 zł . W ramach zadania zakupiono: 20 szt.
pojemników do baterii o poj. 120 l i 20 szt. o poj. 20 l. Ponadto zakupiono
6 szt. pojemników do zbiórki świetlówek.

3. Przeprowadzono przygotowania do akcji „Wiosenne porządki”, która
odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia br. Jak co roku akcja będzie
prowadzona przy współudziale Sołtysów i szkół z naszego rejonu.

1. W miesiącach lutym i marcu kontynuowano prace nad opracowaniem
projektu strategii w ramach programu „Leader+”. Odbyło się spotkanie
przedstawicieli partnerskich gmin w Grodnie oraz seminarium
podsumowujące w Zamku Bierzgłowskim.

2. Wydano folder „Mikroodnowa wsi” przedstawiający osiągnięcia i wydarzenia,
które w minionym roku miały miejsce na terenie naszych miejscowości.

3. Odbyło się kolejne spotkanie robocze związane w realizacją projektu
promocyjnego „Znaki Europy” realizowanego w ramach programu
INTERREG III.

-
-
-
-
-
-

Sekretarz Gminy
Ewa Pudo
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Płatności obszarowe
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

informuje wszystkich rolników o
możliwości korzystania z pomocy doradców w wypełnianiu wniosków i
załączników graficznych obowiązujących w 2006 roku przy ubieganiu się o
płatności obszarowe do użytków rolnych.

Codziennie w Rejonowym Zespole Doradców mieszczącym się Chełmży w
przy ul. Bydgoskiej 7 kompetentne osoby dyżurowały będą od godz.7 do
15 oferując swoją pomoc zainteresowanym rolnikom.
W celu usprawnienia pracy rolnicy powinni zabrać ze sobą wszystkie
dokumenty otrzymane pocztą z ARiMR i jeżeli posiadają ubiegłoroczny
wniosek oraz wymierzone i spisane tegoroczne uprawy.

Prosimy o nieodkładanie terminu wypełniania wniosków i załączników
graficznych na ostatnią chwilę z uwagi na krótki okres składania w bieżącym
roku dokumentów doAgencji.
Termin kończy się 15.05.2006 r.
W tym roku wnioski o płatności obszarowe można składać oprócz ARiMR
również w siedzibie Rejonowego Zespołu Doradców w Chełmży.

Rejonowy Zespół Doradców w Chełmży

Usługa wykonywana jest bezpłatnie.

30

30

Z pracy Urzędu Gminy

Wiadomości z GOPS

Dzięki bardzo dobrej współpracy z „CARITAS” w Toruniu zostało już
zarezerwowane 90 skierowań na wypoczynek letni. Z bezpłatnych skierowań
będą mogły skorzystać dzieci podopiecznych Ośrodka. Wypoczynek
finansowany będzie przez Ośrodek oraz Gminną Komisję ds. Rozwiązywania
ProblemówAlkoholowych.
Rodzice dzieci chcących skorzystać z wypoczynku letniego mogą składać
wnioski u pracowników socjalnych swojego rejonu. Ponadto Ośrodek
dysponuje również innymi ofertami (płatnymi) wypoczynku letniego, z którymi
można zapoznać się w GOPS (pok. 8), a także w szkołach gminnych, gdzie
oferty zostały przekazane.
Od stycznia wydawana jest żywność otrzymana z Banku Żywnościowo-
Rzeczowego w Toruniu (żywność z UE), której członkiem jest Gmina.
Wszyscy podopieczni Ośrodka korzystają sukcesywnie z tej formy pomocy.
W marcu Ośrodek otrzymał żywność: mleko UHT, mąkę, cukier, sery topione,
sery twarde, przetwory warzywne, rybne, płatki Nestle.

ś ł.
GOPS otrzymał darowiznę z firmy „POL-FIBER” w Grzywnie w

postaci kołder i poduszek, które zostaną rozdysponowane wśród najbardziej
potrzebujących podopiecznych.
Bezpłatny transport od przeszło trzech lat zapewniony jest dzięki uprzejmości
Dyrektora DPS w Browinie Pana Zbigniewa Waleckiego, któremu przy tej
okazji chciałabym serdecznie podziękować.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej corocznie przygotowuje
się już od marca do organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z terenu
gminy.

Łącznie 3.426 kg o warto ci 14.328,54 z

Hanna Theis
Kierownik GOPS

Rolnictwo i ochrona środowiska

Programy rolnośrodowiskowe
Rejonowy Zespół Doradców w Chełmży

W Rejonowy Zespół Doradców w Chełmży

informuje i przypomina
wszystkim zainteresowanym rolnikom o możliwości korzystania z
dodatkowego źródła dofinansowania w gospodarstwie poprzez
uczestnictwo w programach rolnośrodowiskowych. Biorąc udział np. w
pakiecie pod nazwą „Ochrona gleb i wód” można dodatkowo otrzymać do
jednego zadeklarowanego hektara kwotę od 520,0 - 570,0 zł . Wymaga to
wprowadzenia do uprawy w płodozmianie poplonów ścierniskowych lub
o z i m y c h . G o s p o d a r s t w o u c z e s t n i c z ą c e w p r o g r a m a c h
rolnośrodowiskowych winno przestrzegać Zasad Dobrej Praktyki Rolniczej.

są uprawnieni doradcy
rolnośrodowiskowi, którzy przygotują państwu wniosek i plan niezbędny do
ubiegania się o w/w. środki. Wnioski i plany można składać w biurze
powiatowym ARiMR w terminie od 01.03.2006 r. do 30.04.2006 r. dla
gospodarstw uczestniczących już w programie rolnośrodowiskowym. Dla
gospodarstw przystępujących po raz pierwszy do programy termin w tym
roku przypada na okres od 15.05.2006 r. do 31.08.2006 r.

Renty strukturalne

W dalszym ciągu w ARiMR są jeszcze środki na wypłatę rent
strukturalnych. Zapraszamy wszystkich rolników planujących przekazać
swoje gospodarstwa za do Rejonowego Zespołu
Doradców w Chełmży w celu pomocy w wypełnieniu niezbędnych
dokumentów. Obecnie w/w usługi wykonujemy bezpłatnie.

rentę strukturalną

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie Oddział w Przysieku

II Forum Energetyki Odnawialnejzaprasza na

6 maja 2006 roku w Przysieku

Podczas Forum odbędzie się konferencja oraz Targi Energetyki
Odnawialnej.

Celem Forum jest upowszechnienie i podniesienie poziomu wiedzy na temat
korzyści wynikających ze stosowania odnawialnych źródeł energii.
Na II Forum Energetyki Odnawialnej zapraszamy w szczególności
przedstawicieli województwa kujawsko-
pomorskiego, a także zainteresowanych wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii we własnych gospodarstwach i produkcją
biodiesla. Udział w konferencji jest bezpłatny. Koszt dydaktyki i materiałów
konferencyjnych finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

samorządów lokalnych
rolników

Kolumnę przygotowała: Danuta Wilińska

Kampania sprawozdawczo - wyborcza
w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych

W miesiącach styczeń-luty br. odbyły się walne zebrania
sprawozdawczo- wyborcze w 9 jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych
na terenie naszej gminy.
Druhowie podsumowali rok 2005 oraz mijającą 5 letnią kadencję swojej
działalności. Wybrano nowe władze w zarządach jednostek oraz wybrano
przedstawicieli i delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP , który
odbędzie się w dniu 28 kwietnia br. w Urzędzie Gminy w Chełmży o godzinie
10.00.
Podsumowanie mijającej kadencji oraz dalsze wytyczone na Zjeździe cele
działalności naszych ochotników na lata 2006 - 2011 w następnym numerze
Kurendy.

W hali sportowej Szkoły Podstawowej w Grzywnie rozegrano w dniu
1 kwietnia II edycję halowej piłki nożnej drużyn Ochotniczych Straży
Pożarnych o Puchar Komendanta Gminnego ZOSP RP.
W turnieju wzięły udział ośmioosobowe drużyny reprezentujące sześć
jednostek. Po bardzo zaciętej, ale sportowej rywalizacji pierwsze miejsce i
puchar Komendanta zdobyła drużyna z OSP ZELGNO, drugie OSP SKĄPE,
trzecie OSP KOŃCZEWICE, kolejne OSP ZAJĄCZKOWO, OSP
GRZEGORZ, OSP KUCZWAŁY.
Wszytkie drużyny otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci piłek
nożnych.

Rywalizację drużyn sędziowali bardzo sprawiedliwie Pan Zenon Sadowski
wspólnie z Wiesławem Bachanem.

Corocznie druhowie OSP z naszej gminy spotykają się Kończewicach
rywalizując o prymat najlepszej jednostki w zawodach sportowo-
pożarniczych. Tegoroczne zawody odbędą się w dniu 13 maja o godzinie
10.00 i zostaną poprzedzone polową mszą świętą o godzinie 9.00.
Serdecznie zapraszamy

Strażacka halówka

Zawody Sportowo Pożarnicze OSP

Reprezentowali Gminę

23.03. br. w Młyńcu odbyły się powiatowe eliminacje
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży ze szkół
podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
W kategorii szkół podstawowych III miejsce zajął Paweł Wiercioch z SP w
Zelgnie.
W kategorii gimnazja IV miejsce zdobyła Katarzyna Mieszczańska z
Gimnazjum w Pluskowęsach. W kategorii szkoły ponadgimnazjalne
rywalizowała Wioleta Lada, która zajęła I miejsce i będzie z kolei
reprezentować Gminę Chełmża w dniu 9.05.br na etapie wojewódzkim
OTWP, który odbędzie się w Biskupinie.

Beata Niedziałkowska
Komendant Gminny OSP

Wieslaw Bachan

Z pracy Urzędu Gminy
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Pierwszym zadaniem liderów będzie,wykorzystanie
umiejętności i wiedzy lokalnej społeczności w zakresie produkcji
żywności, lokalnego rzemiosła oraz naturalnej aktywności
gospodarczej mieszkańców tych terenów. Dlatego wybrane cele
strategiczne i działania nakierowane będą przede wszystkim na
uaktywnienie mieszkańców “Ziemi Gotyku”

W ramach tematów wiodących wskazano następujące cele
strategiczne:
1. Stworzenie warunków powstawania nowych miejsc pracy i wzrost
zamożności mieszkańców. 2. Upowszechnianie aktywnego stylu
życia mieszkańców w zakresie kultury, sportu i rekreacji. 3. Poprawa
estetyki wsi. Podniesienie atrakcyjności turystycznej zabytków
innych cennych obiektów. Zintensyfikowanie działań
skierowanych na promocję terenu i rozwój turystyki.

Ważnym zadaniem LGD będzie opracowanie sposobów
zwiększenia aktywności społecznej w nowych obszarach
gospodarczych poprzez tworzenie warunków do powstawania
miejsc pracy poza rolnictwem. Podstawą tych działań będzie
wymiana najlepszych praktyk mieszkańców “Ziemi Gotyku” z
sąsiednimi LGD, a także mieszkańców LGD z Europy. Prowadzona
będzie organizacja kursów i kształcenia zawodowego.

Zawartość merytoryczna strategii została poddana ocenie
poprzez głosowanie i przyjęta do realizacji.
W tym ważnym wydarzeniu dla „Ziemi Gotyku” jakim było przyjęcie
strategii udział wzięli zaproszeni goście:

- Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Starosta Powiatu Chełmińskiego, -

Burmistrz Miasta Chełmża,
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w

Toruniu,
- Kierownik Oddz. Rejonowego KPODR w

Minikowie oddz. Przysiek w Chełmży
- Członek Zarządu LOT,

- Wicedyrektor Diecezjalnego Centrum Kultury
w Zamku Bierzgłowskim.

Spotkanie stało się również okazją do ogłoszenia i przedstawienia
przez Fundatorów składu

. Zarząd Fundacji tworzą :Piotr Birecki-
prezes Zarządu, Wiesław Żyłkowski - wiceprezes Zarządu,
Aleksandra Chudzik - sekretarz, członkowie Zarządu: Ewa
Czarnecka, Stanisław Lisik, Mariola Epa.
W skład weszli: Andrzej Zieliński - przewodniczący
Rady, Jarosław Bukowski - wiceprzewodniczący Rady, Violetta
Rucińska - sekretarz Rady, Jerzy Zająkała - członek Rady, Roman
Blachowski -członek Rady, Zbigniew Cywiński - członek Rady,
Małgorzata Żurawska - członek Rady, Ewa Pudo - członek Rady,
Grzegorz Dudek - członek Rady, Danuta Kurek - członek Rady,
Stanisława Stasieczek - członek Rady, Kazimierz Bober - członek
Rady.
Przewodniczącym został Jacek
Czarnecki - Wójt Gminy Chełmża.

4.
5.

Jan Krzysztof
Ardanowski Wojciech
Bińczyk Jerzy Czerwiński

Jerzy Dąbrowski

Danuta Wilińska

Krzysztof Oleksiak
Ks. Andrzej Kulesza

Zarządu Fundacji “Ziemia Gotyku” -
Lokalna Grupa Działania

Rady Fundacji

Forum Programowego LGD

Katarzyna Orłowska

Wspólne logo i strategia

Przypomnijmy, że istotą programu
LEADER+ jest wyzwolenie aktywności
społecznej i obywatelskiej wśród
mieszkańców. Jak się okazuje we
wspólnotach drzemie wielki potencjał,

który spowodował, że udało się partnerom projektu wypracować
przedsięwzięcia, które zostały zapisane w Zintegrowanej Strategii
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ziemia Gotyku to obszar z 27,5 tys. mieszkańców o
powierzchni 46.097 ha , łącznie 61 sołectw, a 80% powierzchni całego
obszaru stanowią grunty orne. Miasta satelitarne dla obszaru to
Chełmża, Chełmno, Grudziądz, Toruń, Świecie. Zaletę „Ziemi Gotyku”
stanowi przede wszystkim rolnictwo i dobre gleby, dobra reputacja
produktów lokalnych. Ziemia Gotyku to również ciekawa i różnorodna
historia m.in. zabytki architektury sakralnej i świeckiej, zamki krzyżackie,
wiejskość obszarów, liczne stanowiska archeologiczne.

Ostatecznie prace nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów
Wiejskich dobiegły końca. Powstał dokument liczący 150 stron
zawierający najważniejsze cele strategiczne jakie w perspektywie
najbliższych lat osiągnięte zostaną w gminach Chełmża, Łubianka,
Łysomice i Papowo Biskupie.

Zawartość strategii to wynik pracy uczestników warsztatów i
spotkań, jakie odbyły się w ramach projektu. W trakcie prac
warsztatowych zespoły zadaniowe składające się z przedstawicieli
trzech sektorów : organizacji pozarządowych, władz samorządowych i
lokalnych przedsiębiorców starały się rzetelnie zdiagnozować mocne i
słabe strony naszego regionu. Strategia jest dokumentem stanowiącym
autentyczny przewodnik dla najbliższego programowania działań
Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku”.

Uczestnicy warsztatów określili misję LGD, która będzie
realizowana przez przyjęte cele strategiczne. Osiągnięcie tych celów
zapewnić mają cele operacyjne, dla których niezbędne są konkretne
projekty. Wybrane cele strategiczne i działania nakierowane będą
przede wszystkim na uaktywnienie działań społeczności w oparciu o
lokalne walory kulturowe, gospodarcze i środowiskowe.

Społeczność „Ziemi Gotyku” zdecydowanie opowiedziała się
za realizacją rozwoju poprzez wybór tematu wiodącego:

. Jako równorzędny kierunek
rozwoju określono

Inicjatywa LEADER+ pozwala na przywrócenie równowagi,
pomiędzy dawnymi wartościami, środowiskiem i gospodarką oraz
potrzebami społeczności lokalnych do wygodnego życia we
współczesnym świecie.

W średniowiecznych murach
XIII wiecznego zamku w Zamku
Bierzgłowskim gm. Łubianka spotkali
się na seminarium podsumowującym
real izację projektu w ramach
I schematu Pilotażowego Programu
LEADER+ partnerzy projektu „Ziemia
Gotyku” z gmin Chełmża, Łubianka,
Łysomice i Papowo Biskupie.

Poprawa
jakości życia na obszarach wiejskich

działania związane z wykorzystaniem zasobów
naturalnych i dziedzictwa kulturowego tych ziem.

Sprawy obywatelskie
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Przedsiębiorczość

ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ

Urząd Gminy w Chełmży zaprasza mieszkańców Gminy do
udziału w projekcie

Na jego realizację Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu pozyskała fundusze
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dzięki temu

Ośrodki Wspierania Przedsiębiorczości w Toruniu i Chełmży mają
przyczynić się do wzrostu liczby nowopowstających mikroprzedsiębiorstw
na terenie powiatu toruńskiego.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które chcą rozpocząć
działalność gospodarczą, mieszkają na terenie powiatu toruńskiego, nie
są zarejestrowane jako osoby bezrobotne i nie prowadziły działalności
gospodarczej po 1 stycznia 2004 roku.
Uczestnicy projektu otrzymują bezpłatną pomoc w zakresie:
doradztwa,
szkoleń ( m.in. marketing w małej firmie, rozliczenia z ZUS i US,
tworzenie biznesplanów, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
pozyskiwanie funduszy na prowadzenie działalności gospodarczej ),
warsztatów ( m.in. warsztat kreatywnego myślenia, podstawy

prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, negocjacje biznesowe ),
Seminariów.

Ponadto uczestnicy, którzy przedstawią najciekawsze biznesplany
własnej działalności gospodarczej, otrzymają

wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy funkcjonowania
firmy ( 10 osób ) lub

Wszystkie informacje znaleźć można na stronach internetowych:

Ośrodki Wspierania Przedsiębiorczości szansą
na stworzenie własnej firmy.

uczestnicy
nie ponoszą żadnych kosztów.

wsparcie pomostowe w
wysokości 700 zł

dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności
gospodarczej w kwocie nieprzekraczającej 5000 EUR (10 osób).

lub

�

�

�

�

.
Halina Wojciechowska

www.wsb.torun.pl www.efs.pl

Ogłoszenie
Punkt informacyjny przy Urzędzie Gminy w Chełmży podaje do
wiadomości zgłoszone oferty niżej wymienionych nieruchomości do
sprzedaży:
1)gospodarstwo rolne o powierzchni 2,00 ha wraz z zabudowaniami w
miejscowości Liznowo.

Cena 100.000,00 zł.
Kontakt 0 606417479.

2) M 3, I piętro blok w m. Kończewice: dwa pokoje, kuchnia, łazienka,
wc, garaż murowany, budynek gospodarczy murowany
Kontakt (0-56) 6867911

Po nowe doświadczenia do Hiszpanii

Przedstawiciele Spółdzielczej Grupy Bankowej uczestniczyli w
szkoleniu w zakresie bankowości spółdzielczej i możliwości
wykorzystania środków unijnych, w tym Leadera + , na przykładzie
wieloletnich doświadczeń Hiszpanów z regionu Toledo.

K:

J.D.:

K:

J.D.:

K:

J.D.:

K:

J.D.:

Jerzym Dąbrowskim

Zasadniczą cechą tamtejszego systemu jest bardzo mocny związek
banków spółdzielczych z terenem, na którym działają. Polega to na
współpracy z mieszkańcami i podmiotami gospodarczymi, w szczególności
w zakresie rolnictwa. Bank w Toledo ma nawet własne laboratorium, które
nieodpłatnie wykonuje badanie gleb jako usługę dla swoich klientów.
Prowadzi również doradztwo w zakresie przedsiębiorczości. Bank
finansuje m.in. program udostępniany poprzez internet zainteresowanym
przedsiębiorcom, który obrazuje cały cykl produkcyjny (np.oliwy) łącznie z
wynikami ekonomicznymi. Producent może prowadzić dokumentację wg
oferowanego programu, co w przyszłości ułatwia mu zdobywanie
właściwych certyfikatów.

Oczywiście. U nas się tego nie spotyka, a tam wizualizacja firmy jest
bezpośrednio łączona z logo banku obsługującego to przedsiębiorstwo.

Radzą sobie w tym zakresie bardzo dobrze. Pieniądz obraca się na
konkretnym terenie, nie jest z niego wyprowadzany. Przekłada się to
bezpośrednio na tanie kredyty oraz wspieranie przez bank lokalnych
inicjatyw. Określa się to samofinansowaniem terenu. U nas też to działa, ale
mniej efektywnie, co wiąże się ze skalą obracanych środków finansowych.

Oglądaliśmy pensjonat agroturystyczny finansowany z tego
programu, który jest miejscem zatrzymania dla turystów zajmujących się
łowiectwem oraz pracownię internetową w wiejskiej bibliotece. Leader jest
programem znanym w Hiszpanii co najmniej od 10 lat. Korzystając z
unijnych funduszy Hiszpanie modernizują przetwórnie winogron i
udostępniają piwnice turystom. Zaobserwowaliśmy bardzo dobre relacje
pomiędzy producentami a firmami usługowymi, co bardzo uatrakcyjnia
rynek i czyni go prężniejszym. Ważne jest również i to, że dyspozycja
środków unijnych odbywa się na poziomie regionów.

Z Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego
w Toruniu

Wejście w pilotażowy program Leader + Lokalnej Grupy Działania
„Ziemia Gotyku”, było okazją do spotykania wielu osób, które podobnie jak
Pan z Leaderem + zetknęły się z racji zawodowych obowiązków. O
wrażeniach przywiezionych z Hiszpanii mówił Pan uczestnikom spotkania
w Zamku Bierzgłowskim. Chciałabym w naszej rozmowie wrócić do tego
tematu i zapytać o funkcjonowanie spółdzielczości bankowej w Hiszpanii.

Czy będąc w rejonie Toledo można zorientować się, że bank jest
partnerem gospodarczym na tym terenie?

Czy Hiszpanie potrafią zatrzymać kapitał na swoim terenie?

Jakie konkretne przykłady programu Leader poznaliście w Hiszpanii?

rozmawiała Ewa Czarnecka

Polski model bankowości spółdzielczej jest zbliżony do modelu niemieckiego.
Aktualnie mamy w kraju trzy banki zrzeszające, gdy w Holandii i Niemczech jest
tylko po jednym. Banki zrzeszające są własnością banków spółdzielczych. Bank
Polskiej Spółdzielczości z siedzibą w Warszawie zrzesza ponad 300 banków
spółdzielczych. Drugą pod względem wielkości jest Spółdzielcza Grupa
Bankowa (SGB) zrzeszająca ponad 150 banków spółdzielczych-głównie z
Polski północno-zachodniej. Gospodarczy Bank Wielkopolski z siedzibą w
Poznaniu jest bankiem zrzeszającym SGB. Trzecim z kolei jest Zrzeszenie
Mazowieckiego Banku Regionalnego z siedzibą w Warszawie, skupiające
kilkadziesiąt BS.

Konkurs plastyczny “Strażacki trud”
Komisja Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. ”Strażacki

Trud”, „Chrońmy nasze środowisko„ , „Zostań przyjacielem lasu i jego
mieszkańców” wybrała najlepsze prace w poszczególnych grupach
wiekowych i technikach wykonania.

Z naszej gminy w trzeciej grupie wiekowej szkoły podstawowe , pierwsze
miejsce uzyskał

w technice płaskorzeźba, ze Szkoły
Podstawowej w Kończewicach , drugie miejsce w tej samej technice
wykonania prac uzyskała także uczennica Szkoły
Podstawowej w Kończewicach.

W grupie IV gimnazja , trzy pierwsze miejsca zajęli uczniowie z
gimnazjum w Pluskowęsach , zwyciężyła w technice
płaskorzeźba , druga była - płaskorzeźba a
trzecie miejsce zajął wykonując rzeźbę w drzewie.
Powyższe prace będą reprezentowały powiat toruński na szczeblu
wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Zapobiegamy
pożarom”.
Finalistom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Sylwester Kurdynowski

Paulina Paga

Angelika Brzeska
Aleksandra Zaczkowska

Daniel Mądrzejewski

Wiesław Bachan

Serdeczne życzenia
radosnych i miłych Świąt Wielkanocnych,

smacznego Święconego oraz mokrego dyngusa
Mieszkańcom Gminy Chełmża

składa Przewodniczący Rady Gminy Chełmża
Henryk Śmiałek
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Religia i kultura

Życie Ewangelią Chrystusa w Brazylii
Ksiądz Sylwester Ćwiklińsk

Ks. S.Ć:

Ks. S.Ć:

Ks. S.Ć:

Ks. S.Ć:

Ks. S.Ć:

Ks. S.Ć:

i, proboszcz parafii Grzegorz jest moderatorem
Ruchu Rodzin Nazaretańskich w diecezji toruńskiej. Ruch jest
międzynarodowym katolickim ruchem apostolstwa rodzin, którego celem jest
uświęcanie wiernych poprzez pogłębianie życia Ewangelią w oparciu o życie z
Chrystusem w codzienności. Osoby korzystające z treści duchowych
poszukują osobistej drogi uświęcenia w swoim życiu na wzór Świętej Rodziny
z Nazaretu.

Ruchu Rodzin Nazaretańskich został zatwierdzony przez Prymasa
Polski Józefa Glempa w 1985 roku. Pierwsza grupa ruchu zawiązała się w
Toruniu przed kilkunastu laty. Formalnie ruch w diecezji toruńskiej został
ustanowiony przez księdza biskupa Andrzeja Suskiego 27 czerwca 2001 roku
i odtąd jestem jego opiekunem. Członkowie i sympatycy ruchu spotykają się w
Toruniu, Brodnicy, Grudziądzu, Działdowie, są wśród nas również rolnicy. W
naszej diecezji jest nas ponad 50 osób. Wspólnie uczymy się patrzenia w
sposób ewangeliczny na swoje życie. Trzeba się tego uczyć, by patrzeć
oczami wiary na to co się dzieje w życiu każdego z nas.

Ci którzy nas zaprosili zorganizowali nam pobyt. W towarzystwie
księdza i osoby świeckiej odwiedziłem kilka miejscowości, w których
spotykaliśmy się z kapłanami i świeckimi, prowadziliśmy rekolekcje. Wśród
spotkanych osób byli Brazylijczycy polskiego pochodzenia.

W nawiązywaniu kontaktów pomagała mi znajomość języka
włoskiego, ale podczas rekolekcji korzystałem z pomocy tłumacza. Osoby
towarzyszące mi w podróży znały język angielski, hiszpański i portugalski.
Można było jednak zauważyć różnice między językiem portugalskim, a
portugalskim brazylijskim.

Ks. S.Ć: Najpierw na studiach specjalistycznych na KUL-u w Lublinie, a także
uczestniczyłem w kursie językowym w Peruggie. Później jeździłem z posługą
duszpasterską do włoskich parafii w okolicach Mediolanu i Neapolu.
Natomiast moja znajomość języka portugalskiego jest bierna i mała.

Przede wszystkim dla kapłanów i diakonów, ale ich formuła była
otwarta również dla świeckich. Odbywały się po raz trzeci, a ich organizatorem
był ksiądz Stanisław franciszkanin konwentualny pochodzący z Białej
Podlaskiej. Księża przyjechali do domu rekolekcyjnego na obrzeżach stolicy z
bardzo odległych zakątków Brazylii, np. z Sao Paulo oraz z diecezji w
północnych rejonach kraju (kilkanaście godzin jazdy autobusem).

Znane są treści duchowe ruchu upowszechnione przez
wydawnictwa książkowe, o czym mogliśmy się przekonać właśnie podczas
rekolekcji.

Na obrzeżach stolicy kraju w domu rekolekcyjnym, którego
gospodarzem jest ksiądz Renato, założyciel Radia Maryja w Brazylii
(http://www.radiomaria.org.br), sierocińca i szkoły dla dzieci w wieku od 6 do 8
lat.

K:

K:

K:

K:

K:

K:

K:

Od kiedy zajmuje się Ksiądz Ruchem Rodzin Nazaretańskich?

Niedawno odbył Ksiądz bardzo daleką podróż do Brazylii. Miała ona
związek z rekolekcjami.

Czynny udział w rekolekcjach wymaga znajomości języka...

Gdzie uczył się Ksiądz języka włoskiego?

Dla kogo były prowadzone rekolekcje w Brazylii?

Czy Ruch Rodzin Nazaretańskich jest znany w Brazylii?

Gdzie odbywały się rekolekcje?

Ksiądz Sylwester Ćwikliński w towarzystwie brazylijskiego Arcybiskupa i
współtowarzyszy podróży.

Gdyby nie ta szkoła, którą prowadzą siostry zakonne ze zgromadzenia
założonego przez bł. Honorata Koźmińskiego, dzieci te nie miałyby kontaktu
z edukacją. Siostry prowadzą również sierociniec. Dom rekolekcyjny służy
także jako seminarium dla kleryków z diecezji Brazylia.

Pobyt rozpoczął się nad brzegiem Atlantyku w Mongaguá koło Sao
Paulo, gdzie parafię prowadzą Księża Marianie. Byliśmy również w Curitiba,
gdzie uczestniczyliśmy w spotkaniu z arcybiskupem i grupą charyzmatyczną
Odnowy w Duchu Świętym. Podczas każdego spotkania miało miejsce
dzielenie się osobistym życiem wiary.

Na pewno cechuje go młodość i dynamiczność wiary, ale i tam
pojawia się problem działania wielu sekt. Według spisu ludności, który
odbywa się co 10 lat, 90% ludności deklaruje przynależność do kościoła
katolickiego. W Brazylii często parafie 100-tysieczne obsługuje jeden ksiądz.
Najmniejsza parafia w której byliśmy miała 40 tys. wiernych. W Anapolis,
gdzie jest tylko jedna parafia w dniu naszego przyjazdu na mszy w dzień
powszedni było około 3 tys. wiernych, a w kościele jest 1600 miejsc
siedzących.

W całej Brazylii rozpowszechniony jest kult Bożego Miłosierdzia i
pobożność maryjna. Bardzo żywa w parafiach jest cześć dla Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, a szczególnie w sanktuarium księży redemptorystów
w Curitiba. Nabożeństwa odbywają się w każdą środę, co godzina jest
nowenna z podziękowań i próśb przedstawianych przez wiernych. Każdy
kościół i kaplica na terenia parafii obchodzi swoje uroczystości ku czci
patrona, tzn. odpust jest to zawsze kilka dni świętowania. Najczęściej jest to
dziewięciodniowa nowenna poprzedzająca odpust i kilkudniowe
świętowanie po uroczystości. Całą organizacją strony zewnętrznej zajmują
się wierni, zabiegają również o przygotowanie nabożeństw, konferencji i
katechez, czyli tego co służy pogłębieniu i wyznawaniu wiary. Świeccy
zajmują się w porozumieniu z kapłanem organizacją ceremonii liturgicznych,
procesji, służby liturgicznej, a także przygotowywaniem skromnych
poczęstunków i festynów podczas których zbierają fundusze na potrzeby
parafialne. Na cele parafii ludzie pracujący przeznaczają 10 % swego
dochodu, czyli biblijną dziesięcinę. Darczyńcy są upubliczniani na tablicach
informacyjnych.

Każdy kościół parafialny i kaplica mają swoją radę duszpasterską,
która spotyka się raz w miesiącu z kapłanem. Duże znaczenie dla wzrostu
duchowego mają comiesięczne spotkania dla wszystkich ruchów
działających na terenie parafii, które jednoczą swe siły dzieląc się swym
charyzmatem dla dobra wspólnego wiernych w parafii. Jest to czas i miejsce,
gdzie uwidacznia się łączność i jedność powszechnego kapłaństwa
wiernych z kapłaństwem hierarchicznym Kościoła. Kapłani prowadzą
formację katechetów i liderów ruchów, a ci dalej dzielą się świadectwem
wiary z innymi, troszcząc się o ich właściwe przygotowanie do owocnego
przyjmowania sakramentów.

Na pewno była to demonstracja wiary. Ludzie manifestują na co
dzień publicznie swoją wiarę. Dorośli mężczyźni z różańcem w dłoni modlący
się na ulicach poza kościołem. Katolicy ubierają się na co dzień w koszulki z
napisem informującym do jakiej należą parafii. Często na koszulkach
widywałem wizerunki świętych lub informację, że dana osoba jest katechetą.
Brazylijczycy w bezpośrednich kontaktach są ludźmi serdecznymi i
otwartymi i takimi ich zapamiętam.

K:

K:

K:

K:

K:

Co szczególnego wydarzyło się podczas Waszej wizyty?

Jaki jest Kościół brazylijski?

Czym ujął Księdza tamtejszy Kościół?

Czy rada parafialna funkcjonuje podobnie jak w Polsce?

Co zaskoczyło Księdza w kontaktach z Brazylijczykami?

Ks. S.Ć:

Ks. S.Ć:

Ks. S.Ć:

Ks. S.Ć:

Ks. S.Ć:

Księża zostali zaproszeni do domu rodziny polskiego pochodzenia.

Z ks. Sylwestrem Ćwiklińskim
rozmawiała Ewa Czarnecka
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Z ŻYWOTA BŁOGOSŁAWIONEJ JUTY

(ur. ok. 1220 zm. 1260)
Juta z Sangerhausen pochodziła z
odległej Turyngii w Niemczech.
Spokrewniona z wielkim mistrzem
zakonu krzyżackiego Anno von
Sangerhausen. Żyła świątobliwie,
po śmierci męża postanowiła
szerzyć Królestwo Boże modlitwą i
umartwieniem. Swój majątek
rozdała ubogim. W 1256 lub 1257
roku wraz z towarzyszącymi jej
beginkami osiedliła się w folwarku w
Bielczynach. Odtąd jako pustelnica
służyła modlitwą, pomocą i radą
o k o l i c z n y m m i e s z k a ń c o m .
Przedmiotem jej specjalnej opieki
byli wszyscy chorzy i potrzebujący
pomocy. Szczególnie opiekowała
się trędowatymi mieszkającymi w
szpitalu w Chełmży. Według
przekazów spotkała ją wielka łaska,
ponieważ objawił się jej Chrystus i
pozwolił ucałować ranę w swoim
boku. Zmarła w opinii świętości

12 maja 1260 roku, a jej ciało złożono w budowanej katedrze p.w. św.
Trójcy w Chełmży.

Religia i kultura

KULT
Po jej śmierci nastąpiło wiele cudownych wydarzeń i duchowieństwo
chełmińskie zebrawszy pod przysięgą zeznania o nich, wyprosiło w
Rzymie około roku 1275 ogłoszenie Juty Błogosławioną.
Jej kult szerzył się nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Do jej
grobu przybywały liczne pielgrzymki. Dzień 5 maja obchodzono
uroczyście jako święto patronki Ziemi Chełmińskiej i Państwa
Krzyżackiego.
Nabożeństwo do Bł. Juty starał się rozszerzyć Biskup Jan Lipski (1635-
1639). Ogłosił ją patronką diecezji chełmińskiej, pomezańskiej i Prus. Od
lat międzywojennych Bł. Juta czczona jest jako patronka miasta Chełmży.
Z okazji poświęcenia kaplicy w dniu 20 maja 1984 r. ks. biskup
ordynariusz Marian Przykucki ogłosił Bł. Jutę Patronką Miłosierdzia
Bożego diecezji chełmińskiej oraz wyznaczył odpust ku jej czci na trzecią
niedzielę tegoż miesiąca.

WYDARZENIAHISTORYCZNE ZWIĄZANE Z BŁ. JUTĄ
Król Zygmunt III Waza w roku 1621 przed wyprawą przeciwko Turkom
pielgrzymował do grobu Błogosławionej, by oddać jej w opiekę siebie i
Królestwo. Po raz drugi przybył do jej grobu sześć lat później wraz ze
swym synem Władysławem IV, późniejszym królem Polski.
Ks. Kanonik Jan Pisiński (+1612) a później jezuita Fryderyk Szembek (w
1627 r.) wydali kilka opracowań żywotów Bł. Juty. Biskup Jan Lipski
wzniósł na miejscu pustelni kaplicę ku jej czci.
Biskup Andrzej Załuski ufundował ok. 1754 r. dla katedry w Chełmży
ołtarz Bł. Juty. W 1937 za sprawą ks. Józefa Szydzika wzniesiono w
Bielczynach kaplicę, która dziś tworzy prezbiterium obecnego
sanktuarium.
Dnia 20 maja 1984 Ks. Biskup Ordynariusz Marian Przykucki poświęcił
kaplicę powiększoną na użytek mieszkańców okolicznych wiosek.

ZESPÓŁ FIGUR PRZY KAPLICY
Centralna postacią w zespole figur jest Bł. Juta. W nawiązaniu do
legendy widzimy ją wracającą przez jezioro do swej pustelni. Pozostałe
figury przedstawiają osoby, które wywarły decydujący wpływ na drogę jej
życia. Po jej prawej stronie stoi rzeźba św. Elżbiety z Turyngii księżnej,
żony i matki opiekunki ubogich i chorych. Na drugim planie po prawej
stronie ustawiono figurę św. Dominika, zakonodawcy, nauczyciela
modlitwy, zatroskanego o wiarę innych. Po lewej stronie znalazła się
rzeźba św. Franciszek z Asyżu, obok zaś pierwszego biskupa
chełmińskiego Heidenryka (w latach 1245-1263), który sprowadził Jutę
do Bielczyn. Był jej spowiednikiem i opiekunem duchowym.
Witraże w kaplicy Bł. Juty tematycznie związane są z jej życiem.

Ze zbiorów Urzędu Gminy

List do Ks.Biskupa

Korzystając ze spotkania Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego z
mieszkańcami Kończewic Komitet Budowy Kopca „Ziemia Polaków”
przekazał Ordynariuszowi Diecezji Toruńskiej list z prośbą o wsparcie
podjętej przez Komitet inicjatywy budowy kopca „Ziemia Polaków”.

Wystąpienie pana przewodniczącego Lucjana Bytniewskiego bardzo
ujęło Szacownego Gościa , który złożył obietnicę niesienia pomocy
członkom komitetu nie tylko w zakresie medialnym. Biskup wyraził
przekonanie, że inicjatywa utworzenia miejsca pamięci narodowej
znajdzie również szerokie poparcie społeczne na terenie naszej gminy i
nie tylko.

Z prośbą o pomoc w uzyskaniu gruntu pod kopiec „Ziemia
Polaków” delegacja Komitetu zwróciła się do goszczącego w Łubiance
Wiceministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Brak
konkretnej lokalizacji kopca uniemożliwia Komitetowi występowanie o
środki inwestycyjne, również w konkursach grantowych.

Ewa Czarnecka

Projekt architektoniczny modernizacji Sanktuarium Bł. Juty w Bielczynach.

Spokojnych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych

pełnych miłości
i rodzinnego ciepła

życzy Członkom i Mieszkańcom Gminy Chełmża
Zarząd Stowarzyszenia Homo homini
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Gimnastyka dla pań

Mieszkanki z Głuchowa systematycznie dwa razy w tygodniu spotykają się na
ćwiczeniach gimnastycznych. W ćwiczeniach z aeorobiku uczestniczy grupa
16 pań. Zajęcia odbywają się w hali sportowej tutejszego gimnazjum. Grupę
gimnastyczną prowadzi pani Maria Bulińska.

Organizacje pozarządowe
Gdzie szukać pieniędzy?

Kilka społeczności w gminie może dzisiaj już pochwalić się wieloma
pomysłami i przedsięwzięciami, które zostały zrealizowane i służą nie tylko
samym pomysłodawcom i realizatorom , ale i innym mieszkańcom tej samej
miejscowości i gminy. Poszukiwania kolejnych dobrych pomysłów nie ustają.
Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że pomysł to jeszcze mało. Pierwszy
zasadniczy problem, który pojawia się przy realizacji każdego przedsięwzięcia,
to szukanie pieniędzy na tę inicjatywę. Jeżeli mieszkańcy wsi zamierzają
wspólnie zrealizować jakieś przedsięwzięcie( może działa we wsi jakieś lokalne
stowarzyszenie, lub ochotnicza straż pożarna, czy koło gospodyń wiejskich lub
nieformalna grupa ludzi aktywnych, którzy chcieliby rozwiązać jakiś lokalny
problem), to proponuję szukać konkursów w ramach których można byłoby
pozyskać fundusze na realizację lokalnych przedsięwzięć.Możliwe jest
podejmowanie działań w zakresie rozwoju gospodarczego miejscowości,
ocalenia lokalnych tradycji, zabytkowych obiektów, organizowania miejsc
służących rekreacji i wypoczynkowi, założeniu świetlicy środowiskowej.
W związku z licznymi zapytaniami, gdzie należy szukać funduszy prezentuję
listę krajowych organizacji i instytucji, które przyznają dotacje na różnego
rodzaju inicjatywy. Są to m.in.:
Fundacja im. Stefana Batorego - www.batory.org.pl
Fundacja Wspomagania Wsi - www.fww.org.pl
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży - www.pcyf.org.pl
Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga - www.citibank.pl
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - www.filantropia.org.pl
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi/Fundacja Polska Wieś 2000 im.
M.Rataja - www.efrwp.com.pl
Fundacja im. Heinricha Boella - www.boell.pl
Fundacja J&S Pro Bono Poloniae - www.jsprobono.pl
Fundacja Warta - tel. 0225811377
Fundacja im. Dr Mariana Kantona - tel. 0226560680
Fundacja Orlen Dar Serca - www.darserca.pl
Fundacja PZU - www.pzu.pl
Fundacja Ronalda McDonalda - www.frm.org.pl
Fundacja Wspólna Droga - www.wspolnadroga.it.pl
Fundacja PolskaAkcja Humanitarna - www.pah.org.pl
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej - www.fwpn.org.pl
FundacjaAgory - www.agora.pl
Fundacja POLSAT - www.fundacjapolsat.org.pl
Fundacja TVN - www.iti.pl
Caritas Polska - www.caritaspolska.pl
Fundacja Ekofundusz - www.ekofundusz.org.pl
Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska - GEF - www.undp.org.pl
Sieć Funduszy Lokalnych - www.funduszlokalny.nidzica.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - www.sokrates.org.pl
NarodowaAgencja Programu Młodzież -www.mlodziez.org.pl
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO - www.pozytek.gov.pl
Narodowy Bank Polski - www.nbp.pl
Fundacja Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia - www.dzielo.pl
Fundacja DobroczynnościAtlas - www.atlas.com.pl
PAFPIO Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich -
www.pafpio.pl

Każda wymieniona instytucja przyznająca dotacje (tzw. granty) ma określone
priorytety i "ulubione" tematy wynikające z własnych celów statutowych. Te
priorytety mogą ulegać zmianie, bo ciągle pojawiają się nowe potrzeby i
problemy społeczne, a instytucje grantodawcze próbują na nie reagować.
Organizacje grantodawcze przyznają dotacje w oparciu o konkurs. Warto
regularnie zaglądać na ich strony internetowe, gdyż tam zwykle umieszczają
zasady ubiegania się o fundusze, terminy składania wniosków i formularze tych
wniosków.

Przygotowała K. Orłowska

Walne Homo homini
W dniu 31 marca 2006r. w Urzędzie Gminy

Chełmża odbyło się Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia „Homo homini”. Obecnych było 30
członków. Wśród zaproszonych gości obecny był
Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki i Piotr Birecki
Prezes Fundacji „Ziemia Gotyku”.
Dokonano podsumowania działalności finansowej i
rzeczowej Stowarzyszenia za 2005r.

Osiągnięto przychody w wysokości ponad 27.000zł , które przeznaczono na
realizację projektów : „Apetyt na tradycję”, „Zachować od zapomnienia” i
„Biblioteka w plecaku”. Zrealizowano także inne przedsięwzięcia np.
„Wędrujące przedszkole”. W 2005r. Stowarzyszenie otrzymało I nagrodę w
Konkursie „Pro Publico Bono” w wysokości 35.00zł . Rozprowadzono
16.114kg żywności o wartości 59.407,16zł wśród najbiedniejszych
mieszkańców Gminy. Zarząd Stowarzyszenia uzyskał jednogłośnie
absolutorium za działalność w 2005 roku.
Obecni członkowie jednogłośnie przyjęli program działania na 2006r. Będą to
głównie działania związane z edukacją („Wędrujące przedszkole”),
profilaktyką zdrowia (wyjazdy na mammografię do Bydgoszczy ), promocję
dziedzictwa kulinarnego ( produkty tradycyjne i regionalne). Organizowane
będą także wyjazdy studyjne. Na zebraniu podjęto dwie ważne uchwały
związane z realizacją Pilotażowego Programu LEADER+. Jedna uchwała
dotyczy współpracy z Fundacją „Ziemia Gotyku”, a druga udzielenia dotacji
dla Fundacji „Ziemia Gotyku”.

Dla Stowarzyszenia rok 2006 będzie kolejnym rokiem bardzo pracowitym . To
realizacja wielu projektów, na które już część środków pozyskaliśmy, a
następne środki chcemy pozyskać.

Prezes Stowarzyszenia - Stanisława Stasieczek

Wizyta adaptacyjna malucha

Psycholog w przedszkolu

10 maja o godz. 15.30 w gabinecie stomatologicznym w Nawrze odb dzie si
spotkanie dzieci i rodzic w z pani doktor, kt ra nie tylko porozmawia o
problemach zwi zanych z uz bieniem maluch w, ale umo liwi ka demu
dziecku odbycie tzw. wizyty adaptacyjnej w gabinecie dentystycznym. Dzieci z
Ko czewic uczestnicz ce w projekcie „Przedszkole dla mnie i dla mamy” maj
r wnie mo liwo skorzystania z zapowiadanego spotkania.

7 kwietnia odby o si spotkanie rodzic w dzieci ucz szczaj cych do
przedszkoli Stowarzyszenia Homo homini z pani psycholog, kt ra m wi a o
post powaniu z dzie mi nadpobudliwymi w domu i w szkole. Na spotkanie
zostali zaproszeni r wnie rodzice uczni w szko y w Ko czewicach.
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E. Czarnecka“Zachować od zapomnienia” w internecie
www.homohomini.gminachelmza.pl/zachowac/

Z przykrością informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych system
zabezpieczenia przed wielokrotnym głosowaniem nie działał należycie i
mogło to prowadzić do nadużyć ze strony internautów. Zgodnie z
regulaminem internetowego konkursu “Opowiedz...” jesteśmy zobowiązani
do zabezpieczenia głosowania przed wielokrotnym oddawaniem głosów.
Dlatego też zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia dodatkowych
zabezpieczeń, anulowania obecnego głosowania i usunięcia liczby
wszystkich oddanych głosów. W związku z zaistniałą sytuacją ogłaszamy
ponownie konkurs dla internautów i zapraszamy do głosowania

. Ogłoszenie wyników nastąpi zgodnie z
terminem podanym w regulaminie, czyli 10 maja.
Za nieprzewidziane komplikacje bardzo wszystkich z Państwa
przepraszamy.

Zespół “Działaj Lokalnie”

od 5 kwietnia do 5 maja 2006 r

W związku z zaistniałą sytuacją uprzejmie prosimy tych wszystkich z
Państwa, którzy oddali głos na stronę
www.homohomini.gminachelmza.pl/zachowac/ o ponowne
zagłosowanie.

Stowarzyszenie Homo homini
K.Orłowska
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Książka to nie wszystko

Doskonałym przykładem tego jest biblioteka w Głuchowie prowadzona
przez panią , która współpracuje aktywnie m.in. z
Kołem Gospodyń Wiejskich w Głuchowie, Stowarzyszeniem Homo
homini, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Chełmży, a także z tutejszym gimnazjum.

Oprócz swojej podstawowej roli jaką jest upowszechnianie
czytelnictwa na wsi, w dobie rozwoju informacji i potrzeb mieszkańców
biblioteka stara się kształtować świadomość lokalną dzieci i młodzieży,
biorąc udział w różnych inicjatywach lokalnych. Biblioteka brała udział w
realizacji kilku projektów Homo homini: Biblioteka w plecaku, Zachować
od zapomnienia, Apetyt na tradycję. Była współrealizatorem projektu
„Rekreacja pod chmurką” finansowanego przez Polską Fundację Dzieci i
Młodzieży, wynikiem którego jest powstały plac rekreacyjno- sportowy w
Głuchowie.

Dla dzieci z Głuchowa został zrealizowany wakacyjny program
„Wesoły Parasol” , a także „My się zimy nie boimy”- zimowa akcja Ferie
2006. Oba finansowane były przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Chełmży. Dzięki takim akcjom w czasie dni
wolnych od zajęć lekcyjnych dzieci mogły spędzić czas ciekawie, wesoło i
bezpiecznie. Do pomocy aktywnie włączyły się panie z KGW z Głuchowa,
które zadbały o stronę kulinarną naszej akcji. Ze względu na ograniczenia
lokalowe, korzystaliśmy z pomieszczeń tutejszego gimnazjum.

Biblioteka w ramach współpracy ze stowarzyszeniem wzięła również
udział w konkursie ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.
Projekt: Festiwal produktów tradycyjnych pt. „Kipi kasza, kipi groch”
otrzymał dotację i jego realizacja rozpocznie się wiosną tego roku, z
udziałem KGW i młodzieży.

Przy bibliotece działa również punkt IS (informacja społeczna), z
możliwością dostępu do Internetu.

Jak się dzisiaj okazuje biblioteki publiczne w środowisku
lokalnym mogą pełnić znaczącą rolę. Szczególnie jeśli działalność
oparta jest na współpracy z lokalnymi organizacjami i dostosowuje
się do lokalnych potrzeb środowiska.

Justynę Błaszczyk

K.Orłowska

Z życia szkoły w Sławkowie
Konkurs historyczny

Rozstrzygnięcie konkursu

Kangur europejski

Audycja muzyczna

W połowie marca, w gimnazjum w Pluskowęsach, reprezentantki naszej
szkoły P. Olejniczak, K. Trzpil, A. Zygarska brały udział w Międzyszkolnym
Konkursie Historycznym pt.

Po zaciętej rywalizacji z zespołami z innych szkół, nasza drużyna zajęła
trzecie miejsce otrzymując nagrody w postaci dyplomów, przyborów
szkolnych oraz książek. Konkurs oprócz zmagań intelektualnych uczniów, był
świetną okazją do podzielenia się wiedzą o regionie i znajomością zabytków
znajdujących się na terenie naszej małej ojczyzny.

Liga Ochrony Przyrody (LOP) zajmuje się szerzeniem wiedzy wśród
młodzieży i całego społeczeństwa z zakresu przyrody, a także
propagowaniem zasad służących skutecznej ochronie środowiska
naturalnego i popularyzowaniu idei zrównoważonego rozwoju.

W związku z tym co roku LOP organizuje wiele konkursów, wykładów,
konferencji, prelekcji i olimpiad, które są standardowymi i efektywnymi
sposobami nauczania dzieci i młodzieży.
Oficjalne podsumowanie konkursów, które LOP przeprowadziła w szkołach
podstawowych, gimnazjalnych i szkołach średnich odbyło się 11 marca 2006
roku w Zespole Szkół nr 28 przy ulicy Przy Skarpie 13 w Toruniu.

W tegorocznej edycji konkursu nasza szkoła
zajęła II miejsce w województwie, a nagrodę w postaci aparatu
fotograficznego z rąk Marszałka Waldemara Achramowicza osobiście
odebrały panie B. Dunajska i I. Szymańska.

16 marca najlepsi matematycy szkoły, prowadzeni przez H. Masłowską,
uczestniczyli w kolejnej edycji Międzynarodowego Turnieju Matematycznego

Czterech z nich rozwiązywało zadania w kategorii , a
siedmioro w kategorii starszej . Wyniki tych zmagań poznamy w
późniejszym terminie.

Po raz kolejny w naszych murach gościliśmy artystów z Filharmonii
Pomorskiej z Bydgoszczy. Tym razem zabrzmiały słynne
Viwaldiego oraz utwory Stanisława Moniuszki. Mogliśmy wysłuchać znane i
lubiane pieśni polskich kompozytorów takich jak: Z. Nosowskiego,
F. Chopina, J Paderewskiego.

Historia i zabytki regionu gminy Chełmża.

Nasz ogród botaniczny

Kangur. Maluch
Beniamin

Cztery pory roku

Nasz ogród botaniczny

Jan Kalinowski

Tegoroczny test szóstoklasistów, to zestaw zadań związanych z
pszczołami i miodem. Czy wyniki okażą się równie słodkie, dowiemy się za
miesiąc.

Pierwszy egzamin
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Biegi przełajowe
W dniu 07 maja br. o godz. 9.30 na terenie parku w Głuchowie odbędą się

Wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Chełmża zapraszamy do udziału
w mistrzostwach. Bliższych informacji dotyczących tego gminnego
sportowego wydarzenia udziela Gminny Organizator Sportu pod nr tel.

MISTRZOSTWA GMINY CHEŁMŻA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH.

056 675 78 43 lub 0507 835 797.

KLUB SPORTOWY GMINY CHEŁMŻA „CYKLON”

W marcu w Gminie Chełmża został utworzony nowy piłkarski klub
sportowy KSGCh „Cyklon”. Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie silnej
drużyny, która godnie reprezentowałaby nasza gminę.

Zespół ma w głównej mierze opierać się na zawodnikach
pochodzących z Gminy Chełmża, dlatego Zarząd postanowił ściągnąć do
klubu wartościowych graczy między innymi Janusza Ewerta czy Radosława
Parzyszka.
W sparingach wykazali się oni bardzo dobrą skutecznością i oby tak było
również w lidze.

Nad rozwojem młodych zawodników czuwają trzej trenerzy:
uczniami szkół podstawowych opiekuje się Jerzy Jałocha, gimnazjalistami
Andrzej Karwowski, a drużynę seniorów prowadzi Marek Hadryś.
Głównym sponsorem KSGCh „Cyklon” został Pan Piotr Guranowski i jego
firma PBD Bielczyny. Duże wsparcie finansowe dla Klubu zapewnia
oczywiście Gmina. Co cieszy swoją pomoc deklarują już kolejni sponsorzy.

W skład Zarządu KSGCh „Cyklon” weszli:
Kazimierz Lewandowski Prezes Klubu, Michał Czarnecki Sekretarz Klubu ,
Benedykt Glaszka, Bogdan Kondej, Zenon Sadowski - Członkowie Zarządu.

Wszystkich zachęcamy do przyjeżdżania na mecze i kibicowania
naszej wspólnej drużynie. Miejmy nadzieję, że za kilka lat zagramy w Lidze
Mistrzów.

01.04 KSGCh „Cyklon” rozpoczął meczem z Saturnem Ostrowite rundę
wiosenną w klasie A. Obie drużyny przystąpiły do tego meczu w
przebudowanych składach i z zamiarem zwycięstwa.

Nasi zawodnicy rozpoczęli mecz pod wielką presją tłumów kibiców i
odbiło to się niestety na ich początkowej grze. Cyklon bardzo szybko stracił
pierwszą bramkę (strzał z wolnego), a w chwilę potem w zamieszaniu
podbramkowym pechowo padł drugi gol dla gości.

Ale to tylko rozwścieczyło Cyklonistów, którzy przypuszczali huraganowe
ataki na bramkę Saturna. Pod koniec pierwszej połowy kapitalnym strzałem z
wolnego ok. 35 metrów popisał sięAdam Chojnacki i było już 1:2.

Druga połowa, to nieustanne ataki Cyklonu, które przyniosły nam dwa jak
najbardziej zasłużone gole. Drugiego gola strzelił Dariusz Jurkiewicz, a
trzeciego w 85 minucie Janusz Ewert, który tzw. „szczupakiem” wpakował
piłkę do siatki. Mecz zakończył się wynikiem 3:2 dla naszej drużyny.

Zawodnicy i kibice cieszyli się niezmiernie, bo było to wspaniałe
widowisko z dużą dawką emocji i szczęśliwym zakończeniem.

Pamiątkowe zdjęcie zawodników, trenerów, członków Zarządu Klubu i Sponsora po
inauguracyjnym meczu.

Michał Czarnecki

Regionalna ligia siaktówki

Tabela siatkówki oldboyów po XV kolejce
Kazimierz Bober

Terminarz wiosennej rundy

Godzina Termin 19 - 9 kwiecień 2006 r. niedziela 11:00

Godzina Termin 17 - 12 kwiecień 2006 r. środa 17:00

Godzina Termin 20 - 15 kwiecień 2006 r. sobota 17:00

Godzina Termin 21 - 22 kwiecień 2006 r. sobota 17:00

Godzina Termin 22 - 29 kwiecień 2006 r. sobota 17:00

Godzina Termin 23 - 3 maj 2006 r. środa 16:30

Godzina Termin 24 - 6 maj 2006 r. sobota 17:00

TORUŃSKI KP II Toruń - CYKLON Kończewice

TARTAK Klamry - CYKLON Kończewice

CYKLON Kończewice - FLISAK/PAWŁOWSCY Złotoria

LZS Bobrowo - CYKLON Kończewice

CYKLON Kończewice - MUSTANG Ostaszewo

ORION Płużnica - CYKLON Kończewice

CYKLON Kończewice - RADZYNIANKA Radzyń Cheł.

Godzina Termin 25 - 13 maj 2006 r. sobota 17:00

Godzina Termin 26 - 20 maj 2006 r. sobota 17:00

Godzina Termin 27 - 24 maj 2006 r. środa 17:00

Godzina Termin 28 - 27 maj 2006 r. sobota 17:00

Godzina Termin 29 - 4 czerwiec 2006 r. niedziela 15:00

Godzina Termin 30 - 11 czerwiec 2006 r. niedziela 11:00

STAL Grudziądz - CYKLON Kończewice

CYKLON Kończewice - UNIFREEZE Miesiączkowo

UNISŁAVIA Unisław - CYKLON Kończewice

CYKLON Kończewice - VICTORIA Czernikowo

11:00 VICTORIA Lisewo - CYKLON Kończewice

11:00 CYKLON Kończewice - WĘGROWIANKA Węgrowo

Dzień Wiosny w Kończewicach
Dnia 31.03.06r. świętowaliśmy nadejście wiosny. Każda klasa

przygotowała Marzannę z materiałów przyjaznych dla środowiska oraz pracę
plastyczną o tematyce wiosennej. Ekologiczne Marzanny zostały spalone na
boisku szkolnym, co miało symbolizować ostateczne pożegnane zimy.
Każdego roku włączamy do naszych rodzimych tradycji elementy
europejskie, tak też uczyniliśmy w tym roku. Każda klasa przygotowała
informacje, wiersz oraz elementy charakterystyczne dla wcześniej
wylosowanych krajów Unii Europejskiej. Wśród postaci pojawiły się Muminki,
Fizie Pończoszanki i Mikołaje.

Odtańczono walca wiedeńskiego i czeską polkę ,wykonano wspaniałą wieżę
Eiffla. Jednak największą atrakcję stanowiły konkurencje z udziałem
nauczycieli. Był wyścig z jajkiem na łyżeczce i rzucanie jajkiem do
nauczyciela. Obie konkurencje wywołały ogromne emocje i gorący doping ze
strony uczniów. Zarówno uczniowie jak i nauczycieli doskonale bawili się
podczas Europejskiego Dnia Wiosny. Zima w Kończewicach została
pożegnana na długie miesiące.

Maria Kaszyńska
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Warcaby w zimowe wieczory i ferie

W czasie ferii w SP w Grzywnie odbył się Turniej gry w warcaby.
Cały styczeń i luty ćwiczyliśmy się w grze, angażowaliśmy całe rodziny, aby
zdobyć doświadczenie. To były miłe przygotowania. Tylko zabawa, ale
kształcąca. W ostatnie trzy dni ferii i pierwszy tydzień po feriach ( ponieważ
zima nie każdemu pozwoliła dotrzeć do szkoły ) rozgrywaliśmy spotkania
turniejowe. W przerwach między rundami turnieju, aby umysł odpoczął,
bawiliśmy się wesoło. Na wszystkich czekało śniadanie: drożdżówki, herbata
z cytryną, jabłka i cukierki. Sponsorami naszych ferii byli p. Sł. Jagodziński i
Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W
turnieju wzięło udział 63 dzieci. Zwycięzcami zostali:
W kl. I-II
W kl. III_IV
W kl. V-VI

Parafii
Rzymsko - Katolickich „Mitorka”2006 w Warcaby Klasyczne. W kategorii
dziewcząt puchar i I miejsce zdobyła , II miejsce

W kategorii chłopców IV zajął .
Gra w warcaby to miła zabawa. Ci którzy, tylko obserwowali zmagania
kolegów zapowiadają, że w następnej edycji też wystartują.

Mateusz Bereźnicki,Artur Trzpil, Szymon Rynkowski
Radosław Błażejczyk, Kamil Warduliński, Marek Banaszak

Karol Paziewski, Kamil Gajewski, Damian Betkier

18 marca dzieci wzięły udział w Mistrzostwach Toruńskich

Marta Łazur Justyna
Zielińska. Radosław Błażejczykmiejsce

Teresa Mika

”PISANKA INACZEJ”

. Celem spotkania było
poznanie nowych wzorów zdobienia świątecznego stołu, wymiana
doświadczeń i samodzielne wykonanie pisanek nowymi technikami:
zdobienie pisanek masą chlebową, Quilling motywy kwiatowe,
wydrapywanka akrylowa, nicianki, zające, kurczaczki, baranki z koralików,
gipsowe zwierzątka. Zaprezentowano także pisanki zdobione kordonkiem,
wykonane na szydełku, karty świąteczne i serwetki wykonane haftem
krzyżykowym oraz wyroby ze sznurka. Na spotkanie przybyli nauczyciele z
miasta i gminy Chełmża, gminy Papowo Biskupie, Łubianka i Torunia. Duże
zainteresowanie wśród uczestników wzbudził kramik z ozdobami
świątecznymi przygotowanymi przez dzieci w świetlicy pod kierunkiem pani
Teresy Mika, koła “ Robótki ręczne” i dzieci oddziału zerowego pod
kierunkiem pani Anny Kordowskiej. Dla umilenia pracy uczennice wraz z
rodzicami przygotowali słodki poczęstunek. Spotkania takie pokazują, że
każdy może być artystą i własnoręcznie wykonać piękne ozdoby świąteczne.

25 marca 2006r. w Szkole Podstawowej w Grzywnie odbyły się
warsztaty dla nauczycieli pt. „Pisanka inaczej”

Teresa Mika i Anna Kordowska

Witaj wiosno
KGW w Bielczynach zorganizowało powitanie wiosny. Jest to

pierwsza, ale nie ostatnia impreza, którą organizujemy dla dzieci, aby
zapoznać je z dawnymi tradycjami. Marzanna jest symbolem odchodzącej
zimy. Jest jedną z najbardziej znanych i podtrzymywanych do dziś tradycji.
Topienie Marzanny odbywa się w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Dla
naszych przodków obyczaj ten związany był z odwiecznym rytmem
wegetacyjnym. Wyrażał radość z nadchodzącej wiosny, która oznaczała
odradzanie się świata przyrody, zapowiadała przyszłe plony, a więc dostatek.
Dzieci po zrobieniu pięknej Marzanny w świetlicy udały się nad jezioro, aby ją
spalić, ponieważ jezioro w tym roku było pokryte lodem. Powróciły zaś
z zielonym przystrojonym gaikiem - maikiem, symbolem odradzającej się
wiosną przyrody. Kobiety z naszego koła jak zwykle urządziły dla dzieci
z Bielczyn i Windaka słodki poczęstunek.
Serdecznie dziękujemy pani Jolancie Targosz oraz Marzenie Targosz za
pomoc w zrobieniu Marzanny oraz poprowadzenie całej imprezy.

Danuta Powaszyńska

Palmy Wielkanocne
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Panie z reaktywowanego Ko a Gospody Wiejskich w Ko czewicach
spotka y si przy wsp lnym stole, by razem wykona wiele palm
wielkanocnych, kt re ozdobi nie tylko mieszkania, ale r wnie w kaplicy
wiejskiej wprowadz wi teczny nastr j.

Ewa Czarnecka

Wiosny w sercu, pogody w duchu!

Szczęśliwych i spokojnych Świąt Wielkanocnych

życzy Mieszkańcom Liznowa, Witkowa i Zelgna

Radna Gminy Chełmża

Stanisława Stasieczek



Zdrowych, wesołych Świąt Wielkanocnych
oraz sukcesów w pracy zawodowej,

By nadchodzące Święta Wielkiej Nocy były
dniami przeżytymi w radości, życzliwości i pokoju.

Panu Wójtowi mgr inż. Jackowi Czarneckiemu,
Radzie Gminy i Pracownikom Urzędu Gminy

Życzy Zarząd Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w

Chełmży.
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KURENDA

(skład)

OKNA PCV, używane,
ponad 30 wymiarów.

Do mieszkań i pomieszczeń gospodarskich

Grzywna Domena tel. 0605-267-732

31.05. (02.06.)

01.06.

maj/czerwiec

czerwiec

lipiec

lipiec

lipiec/sierpień

grudzień

maj/czerwiec

wrzesień/październik

- Dzień Dziecka dla szkół Ośrodek rekreacyjno

wypoczynkowy Zalesie

-Dzień dziecka dla SP Zelgno Ośrodek rekreacyjno

wypoczynkowy Zalesie

- Gminny Piknik Strażacki Ośrodek rekreacyjno

wypoczynkowy Zalesie

Piknik Europejskiej Unii Kobiet

Dzień zdrowia AVON

Przegląd piosenki szantowej

Biesiada Piwna

Mikołaj w Zalesiu

zielone biwaki dla szkół Ośrodek

rekreacyjno-wypoczynkowy Zalesie

maj

13.05. -

13.05.- 14.05.

10.06.

17.06.- 18.06.

25.06. -

wrzesień

październik

- Gminny Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych

„BOCIANISKO” - Zelgno

Gminne Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych -

Kończewice

- Obchody 750-lecia przybycia Bł. Juty do

Diecezji Toruńskiej. Odpust ku czci Bl. Juty w Sanktuarium

w Bielczynach

- Festiwal Produktów Tradycyjnych „Kipi kasza, kipi groch”

- Piknik „Powitanie Lata” - Ośrodek rekreacyjno

wypoczynkowy Zalesie

Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w

Kolarstwie Szosowym Mirakowo 2006 Gospodarstwo

Agroturystyczne GROT w Mirakowie

Dożynki Gminne 2006

Uroczystość Rozdania Gminnych Stypendiów im.

Jacka Luntkowskiego

Kalendarz imprez w Gminie
Chełmża na 2006 rok

Z okazji zbliżających się Świąt

Wielkanocnych,

dużo zdrowia, pogody ducha,

smacznego jajka i mokrego dyngusa

swoim Klientom

życzy DIAGNOTEST w Zelgnie

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,

smacznego jajka i wesołego śmigusa dyngusa

Mieszkańcom Sołectwa Zelgno

życzy Sołtys

Bogdan Domachowski

Serwis Informacyjny

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

“DIAGNOTEST”

Kazimierz

ZELGNO

87-140 Chełmża

LEWANDOWSKI

Tel. (056) 675-98-12

Godziny pracy stacji:

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

Oferujemy usługi w zakresie

badań technicznych pojazdów

naprawa

serwis opon

�

�

�

�

�

�

nabijania i nadawania numerów
badania po zatrzymaniu dowodów

pojazdów samochodowych i
ciągnikowych

wymiana silników wszystkich typów

wulkanizacja
komputerowe wyważanie kół

sprzedaż i wymiana oleju
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