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Odbudowa patriotyzmu
W miesiącu styczniu bieżącego roku odbyło się spotkanie
Założycieli Stowarzyszenia Budowy Kopca „Ziemia Polaków”, na
którym powołane zostały władze organizacji. W Sądzie Rejonowym w
Toruniu został złożony wniosek o rejestrację w/w Stowarzyszenia.
Organizacja od 2006 roku działała na zasadzie Społecznego Komitetu
Budowy Kopca „Ziemia Polaków”. Stowarzyszenie obecnie
reprezentować będą:
Zarząd Stowarzyszenia:
Bytniewski Lucjan - Prezes, Majewicz Józef - Wiceprezes,
Czarnecka Ewa-Sekretarz, Piróg Franciszek - Skarbnik,
Fałkowski Robert - Członek.
Komisja Rewizyjna:
Pudo Ewa - Przewodnicząca,
Więckowski Jerzy Wiceprzewodniczący, Bachan Wiesław - Sekretarz .
Dotychczasowa formuła organizacji uniemożliwiała jej
jakiekolwiek przedsięwzięcia finansowe i możliwości ubiegania się o
środki na ten cel. Przedsięwzięciu od samego początku przewodniczył
i nadal będzie to robił pan Lucjan Bytniewski mieszkaniec Kończewic.
Spotkanie odbyło się z udziałem Posła RPAndrzeja Kłopotka.

Inicjatywa budowy Kopca „Zemia Polaków” na terenie naszej
Gminy to przedsięwzięcie realizowane dwutorowo. Po pierwsze - to
budowa dużej inwestycji, a po drugie - to wychowanie młodego pokolenia
w duchu patriotyzmu. Budowa inwestycji finansowana będzie z darowizn
społeczeństwa, konkursów grantowych, dotacji samorządów wszystkich
szczebli i dotacji państwowych.
Miejsce to powstanie w Kończewicach przy drodze krajowej A-1 na
terenie o powierzchni 4,10 ha.
W przygotowanej przez prof. Macieja Kumora i inż. Wiktora
Krawca z Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy koncepcji
budowy na podstawie wizji lokalnej i oceny warunków geodezyjnowidokowych terenu, przyjęto następującą wersję realizacyjną planowanej
inwestycji : wysokość Kopca - 20 m, podstawa - 50 m, co daje kubaturę
całości 81.540 ton.

To tylko wybrane założenia co do zobrazowania samej budowy
tego miejsca. Natomiast „duchowa” odbudowa patriotyzmu trwa już cały
czas. Ekspozycja urn i woreczków z ziemią na Kopiec „Ziemia Polaków”
gromadzona jest w specjalnej gablocie znajdującej się na terenie Urzędu
Gminy w Chełmży. Prowadzona jest dokumentacja przywiezionej ziemi w
przygotowanej w tym celu księdze. Ofiarodawcy załączają oficjalne
poświadczenia autentyczności pochodzenia ziemi na specjalnych
certyfikatach, które otrzymują od Komitetu Budowy Kopca wraz z
woreczkami na ziemię, oznaczonymi logo Komitetu. Obecnie zbiór składa
się z 20 cząstek ziem przywiezionych w tym z kraju, jak i z zagranicy.
Komitet zamierza włączyć w swoje działania młodzież
gimnazjalną i ponadgimnazjalną, by miała swój udział w podjętej idei
patriotycznej.
Najważniejszym zamierzeniem, które udało się do tej pory
osiągnąć Komitetowi, to otrzymanie pozytywnej zgody Rady Instytutu
Hodowli Roślin Sp. z o.o. w Radzikowie na nieodpłatne przejęcie przez
Gminę Chełmża gruntu na ten cel. Zabiegi Komitetu w sprawie
pozyskania gruntów wspierali do tej pory Wiceminister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Krzysztof Ardanowski, Senator RP Michał Wojtczak i władze
samej Gminy.
Również wolę współpracy i pomocy przy realizacji budowy Kopca
„Ziemia Polaków” wyraził obecny na spotkaniu Poseł RP Andrzej
Kłopotek.
W dniu 11 stycznia br. podczas 32 posiedzenia Sejmu pan Poseł Kłopotek
w swoim oświadczeniu poselskim przedstawił ideę przedsięwźięcia
Budowa Kopca “Ziemia Polaków”.
K.Orłowska
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Konkurs sołecki „Moja wieś, Moje sołectwo”
podsumowany
Podczas wigilijnego Spotkania Sołtysów Gminy Chełmża z
udziałem Radnych Gminy, Rad Sołeckich i Kół Gospodyń Wiejskich które
miało miejsce w Głuchowie podsumowano tegoroczny konkurs sołecki „Moja
wieś, Moje sołectwo”. Nagrody po 5 tys. zł w konkursie otrzymały sołectwa
Bielczyny i Grzegorz. Nagrodzone sołectwa rywalizowały z pozostałymi
dwoma tj. z Głuchowem i Kuczwałami.
„Moja wieś, Moje sołectwo” to konkurs sołectw realizowany w
gminie już po raz drugi. Konkurs podsumowuje wydarzenia, inicjatywy, akcje
gminne z udziałem sołectw i ich mieszkańców. Tak się złożyło, że każde z
sołectw uczestniczące w konkursie w minionym roku było
współorganizatorem jednego z licznych wydarzeń gminnych. Mieszkańcy
Bielczyn mięli okazję uczestniczyć w przygotowaniach obchodów
odpustowych ku czci Bł. Juty połączonych z 750-rocznicą przybycia
Błogosławionej Juty do Chełmży, a mieszkańcy Grzegorza gościli 70
osobową grupę Anglików przemierzających Polskę na rowerach w ramach
Rajdu im. Marii Curie- Skłodowskiej. W Kuczwałach z kolei odbyło się gminne
Święto Plonów, a w Głuchowie podsumowano projekt unijny „Rozwój
zaplecza sportowego szkół gimnazjalnych Gminy Chełmża”. Oprócz tego
mieszkańcy wspomnianych sołectw byli inicjatorami i realizatorami wiele
innych ciekawych przedsięwzięć. Organizowano wypoczynek zimowo-letni
dla dzieci, wyjazdy dla mieszkańców, liczne spotkania okolicznościowe,
dbano o porządek, estetykę i wygląd swoich wsi, współpracowano z
organizacjami pozarządowymi z Gminy i nie tylko, uczestniczono w gminnych
rozgrywkach sportowych.

W ramach realizowanego konkursu każde z sołectw w gminie ma
okazję do promocji swoich praktyk. Z roku na rok przybywa ciekawych
pomysłów, ciekawych inicjatyw, które budzą społeczności lokalne do coraz
bardziej aktywnego udziału w życiu naszego samorządu. A to wszystko
sprawia, że nasza gmina z roku na rok staje się co raz bardziej kolorowa,
ładniejsza i aktywniejsza.
Oceny sołectw zgłoszonych do konkursu dokonała Komisja
Konkursowa składająca się z przedstawicieli takich instytucji jak KujawskoPomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku - panie
Danuta Wilińska i Elwira Zakrzewska i Starostwo Powiatowe w ToruniuHanna Zygmont.
Podczas spotkania specjalne podziękowania Wójta Gminy
Chełmża otrzymali Ci wszyscy mieszkańcy Gminy Chełmża, którzy w roku
2006 włączyli się w kontynuację projektu „Kolorowe wsie” i koordynowali jego
przebieg na terenie swoich wsi. W minionym roku projektem objętych zostało
18 wsi. Efekt tego projektu to uporządkowane centra wsi, to kolejne kolorowe
rabaty kwiatowe w gminie.
Podczas spotkania w atmosferę zbliżających się świąt wszystkich
uczestników wprowadził występ artystyczny przygotowany przez młodzież
Gimnazjum w Głuchowie. O poczęstunek dla gości zadbały panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Głuchowie.
K.Orłowska

Należał do nich między innymi zarząd dworem monarszym oraz
sprawowanie sądownictwa karnego w miejscu pobytu króla. Ponadto na
Litwie istniał marszałek ziemski, wysokiej rangi urzędnik w powiecie. Tytuł
marszałka nosili także przewodniczący izby poselskiej, sejmików,
konfederacji.
Sołtys - w średniowieczu osoba stojąca na czele wsi (niekiedy
także miasta) lokowanej na prawie niemieckim, z pochodzenia rycerz,
mieszczanin lub kmieć. Przewodniczył ławie sądowej, za co pobierał trzecią
część kar sądowych. Jako swoje uposażenie otrzymywał zwykle prawo
posiadania co szóstego łanu ziemi nadanej osadnikom we wsi, dzięki czemu
w większych wsiach powstawały folwarki sołtysie, konkurujące z własnością
dominialną. Jako lennik pana gruntowego był obowiązany do konnej służby
wojskowej. Wzrost ekonomicznego znaczenia sołtysów doprowadził do
wykupu w XV i XVI wieku sołectw przez panów dominialnych,
usankcjonowanego w tak zwanym statucie wareckim (od redakcji: w 1423
roku w statucie wareckim zapisano, że można pozbawić ziemi buntowniczego
i krnąbrnego sołtysa drogą wykupu jego majątku. Ten akt prawny nabierze
swojego dużego znaczenia z chwilą dość szybkiego rozwoju folwarku, czyli w
XVI wieku. Sołtysi dysponowali gospodarstwami wielkości kilku łanów.
Stanowili też dla szlachty konkurenta w pozyskiwaniu rąk do pracy na wsi,
dlatego szlachta dążyła do przejęcia ich gospodarstw).
Źródło: Ilustrowany atlas historii Polski, wydawca Demart Sp.z.o.o.,
Warszawa 2006
Podała K.Orłowska

Toast noworoczny samorządowców
w Gminie Chełmża

Samorządowcy z Gminy i przybyli goście podczas IV sesji RG
Chełmża kończącej rok 2006 wznieśli tradycyjny toast noworoczny. Były
podsumowania roku mijającego 2006 w Gminie,wspólne życzenia, ale
przede wszystkim mowa o nowych perspektywach i szansach dla gminy
i mieszkańców w nadchodzącym 2007 roku.
Z gości udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Społecznego
Komitetu Budowy Kopca „Ziemia Polaków” i Prezes Fundacji LGD „Ziemia
Gotyku” Piotr Birecki.
Obecny rok 2007 to rok szansy dla gmin na pieniądze z UE. „-Już w
styczniu Rada Gminy będzie musiała wypracować i określić kierunki
inwestowania, aby w ten sposób przygotować samorząd do realnych szans
wzięcia dużych pieniędzy z UE” - mówił podczas spotkania Wójt Jacek
Czarnecki.
Bierzący rok to również szansa dla organizacji pozarządowych z
Gminy, które Prezes Fundacji Piotr Birecki zaprosił do współpracy przy
realizacji projektu LEADER + Schemat II.
Spotkanie stało się także okazją do przekazania Wójtowi Gminy
Jackowi Czarneckiemu przez Społeczny Komitetu Budowy Kopca „Ziemia
Polaków” urny na ziemię z
Wadowic i Watykanu - z miejsc
rozpoczynających i
kończących życie Papieża
Polaka Jana Pawła II, jak to
określił sam Przewodniczący
Komitetu Lucjan Bytniewski.
Przekazana urna stanowi
kolejną w zbiorze urn z ziemią
z kilku miejsc w Polsce i z
zagranicy stanowiących stałą
ekspozycję w UG w Chełmży.
Przy tej okazji
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Śmiałek podziękował
obecnym członkom Komitetu
za czynione starania i zabiegi w
pozyskaniu gruntu pod budowę
tego wyjątkowego Miejsca
Pamięci Narodowej, które ma
powstać na terenie naszej
Gminy.

Na zdjęciu od prawej strony
Piotr Birecki - Prezes Fundacji
“Ziemia Gotyku” i Członkowie Komitetu Budowy Kopca „Ziemia Polaków” ZE SŁOWNIKA HISTORYCZNEGO
Lucjan Bytniewski Przewodniczący Komitetu, Jerzy Więckowski i Edward
W bieżącym numerze KURENDY kontynuuję prezentację roli Majewicz .
kompetencji wysokiej rangi urzędników w początkach funkcjonowania
K.Orłowska
państwa Polskiego. Po przedstawieniu historycznych korzeni urzędu wójta,
warto także przybliżyć funkcję marszałka i ...sołtysa.
Wszystkiego najlepszego, pomyślności, realizacji planów
Marszałek - wysoki urząd, który pojawil się w XIII wieku na dworach
osobistych i zawodowych w roku bieżącym 2007
książęcych (Marszałek dworu). Od drugiej połowy XIV wieku najwyższy
urzędnik państwowy. Od 1409 roku istniało dwóch marszałków Królestwa
Mieszkańcom Głuchowa
Polskiego: marszałek koronny i jego zastępca - marszałek nadworny. Urząd
życzy
marszałka znany był także na Litwie. Po Unii Lubelskiej w 1569 roku w
Rzeczpospolitej było 4 marszałków ( po 2 wielkich i 2 nadwornych), którzy jako
Radna Maria Kucharzewska
tak zwani ministrowie mięli prawo zasiadania w senacie.
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Grudniowe życzenia. W grudniu minionego roku do Urzędu Gminy 92.Ksiądz Zbigniew Koślicki z
Bydgoszczy
napłynęły liczne życzenia świąteczne. Wspomniane życzenia nadesłali:
103.Zarząd Główny ZOSP RP w
Dźwierzno
Warszawie
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- 50.Producent Odzieży i Sprzętu 93.Roman Wiśniewski
Handlowo- Usługowe „HYDRO- Sportowego „GMG” w Białych 94.Inspektor Nadzoru Budowy Dróg 104.PKCDL FRDL w Bydgoszczy
105.Bank Spółdzielczy w Toruniu
Zdzisław Świechowicz
SYSTEM” w Szpetalu Górnym
Błotach
SGB
2. Czesława Rudolf
51. Stowarzyszenie „Homo Homini” 95.Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
106.Zakład Gospodarki Komunalnej
96.Jerzy Mlicki
3. Ksiądz Sylwester Ćwikliński
w Chełmży
w Chełmży
97.Urząd Gminy w Czernikowie
4. Gdańsk Transport Company
52. Skanska S.A. Oddział
107.Firma GUTKOWSKI z Leszna
5. Toruńskie Centrum Caritas
Budownictwa Drogowo-Mostowego 98.Serwis i Księgarnia „Pomoc
108.Urząd Gminy i Miasta Pelplin
Prawna.INFO” w Poznaniu
6. Senator RPAndrzej Person
w Poznaniu
109.Krzysztof Oleksiak z Torunia
7. Starosta Toruński Mirosław Graczyk i 53. Agencja Ochrony Osób i Mienia 99.Twierdza Toruń Fort IV
100.Hodowla Roślin Strzelce Oddział 110.Leszek Kawski - Radny Sejmiku
P r z e w o d n i c z ą c y R a d y P o w i a t u „TAURUS” S.C. w Chełmży
Województwa Kujawskow Kończewicach
Toruńskiego Andrzej Siemianowski
54. Wielobranżowe
Pomorskiego
101.Poseł RP Łukasz Zbonikowski
8. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Przedsiębiorstwo Usługowo111.Bank Millennium w Toruniu
102.Wyższa Szkoła Informatyki i
Handlowe „JUSTYNEX” w Chełmży
Produkcyjne „MELBUD” S.C. w
Doradca Bankowy Elżbieta
Nauk Społeczno- Prawnych w
9. LOT Toruń
Toruniu
10. Wojewódzki Fundusz Ochrony 55.Gimnazjum w Pluskowęsach
Ostatnie posiedzenie w kadencji Rady
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 56.PKO Bank Polski Oddział 1 w
Toruniu
Chełmży
W Zelgnie w grudniu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej
11. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 57.Wolters Kluwer Polska
Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Zelgnie podsumowujące pracę Rady
„DIAGNOTEST” w Zelgnie
58.Koło Gospodyń Wiejskich w
w mijającej kadencji 2002-2006.
12. Sołtys wsi Witkowo
Pluskowęsach
Rada Społeczna jest jednym z dwóch organów Ośrodka Zdrowia
13. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 59.EURO BIURO w Toruniu
inicjującym, opiniodawczym Rady Gminy w sprawach dotyczących tejże
Chłopska” w Chełmży
60.Przedsiębiorstwo Projektowoplacówki oraz organem doradczym Kierownika Ośrodka. Kadencja Rady
14. Centrum Rozwoju Regionalnego i Wykonawcze Sieci i Instalacji
Społecznej trwa 4 lata. Powołuje ja i odwołuje Rada Gminy.
P r z e d s i ę b i o r c z o ś c i E U R O - Elektroenergetycznych „REO” w
W mijającej kadencji skład Rady tworzyli: Wójt Gminy Chełmża Jacek
INVESTMENT w Toruniu
Czarnecki - przewodniczący i panowie: Marian Dudek z Dziemion, Mirosław
Toruniu
15. Szkoła Podstawowa w Grzywnie
Dybowski ze Świętosławia, Zbigniew Walecki z Zelgna i Gabriel Świątkowski z
61.Firma „TIOMAN” w Toruniu
16. Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu 62.Mała Szkoła w Brąchnówku
Januszewa.
17. Poseł na Sejm RP Domicela 63.Zespół Szkół w Chełmży
Kopaczewska
64.Partner XXI Kleks w Toruniu
1 8 . P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - 65.Urząd Gminy w Lubiczu
Pedagogiczna w Chełmży
66.Gimnazjum w Głuchowie
19. Senator RP Michał Wojtczak
67.Firma „BEHRENDT” w Brodnicy
20.1 Baza Materiałowo- Techniczna w 68.Bank Gospodarki Żywnościowej
Toruniu
S.A. w Toruniu
21.Biskup Toruński Andrzej Wojciech 69.Zakład Usług Wodnych w Tucholi
Suski
70.Zakład Instalacji Sanitarnych CO
22. Wojewódzki Urząd Ochrony i Gazu w Pile
Zabytków w Toruniu
71.Przedsiębiorstwo Usług
23. Urząd Miejski w Kowalewie Miejskich „PUM” w Grudziądzu
Pomorskim
72.Firma „INTER BROKER” w
24.Urząd Miasta Torunia
Toruniu
25.Agencja Nieruchomości Rolnych 73.Zespół Szkół, Centrum
Oddział Terenowy w Bydgoszczy
Kształcenia Ustawicznego w
26.Skanska Autostrada A1 w Dusocinie
Gronowie
27.Nordzucker Polska S.A. Zakład w 74.Poseł na Sejm RP Jerzy
Chełmży
Wenderlich
28.Firma „WIKO”
75.Kujawsko- Pomorski Ośrodek
Na zdjęciu podziękowanie za pracę społeczną na rzecz Rady Wójt Gminy
29.Centrum Korporacyjne w Toruniu
Doradztwa Rolniczego w Minikowie Jacek Czarnecki wręcza Mirosławowi Dybowskiemu mieszkańcowi
30.Bożena Turska
76.Koncern Energetyczny
Świętosławia.
31.Szkoła Podstawowa w Sławkowie
„ENERGA” S.A. w Toruniu
Zadaniem Rady jest między innymi zatwierdzenie rocznego planu
32.Bank Ochrony Środowiska „BOŚ” w 77.Urząd Gminy Nowosolna
finansowego i sprawozdania z realizacji planu Ośrodka.
Toruniu
78.Dom Pomocy Społecznej w
Mijającą kadencję Rady należy uznać za pomyślną. Dużym sukcesem było
33.Urząd Gminy w Łysomicach
Browinie
utworzenie Filii Osrodka w Nawrze.
3 4 . S z k o ł a P o d s t a w o w a w 79.Bank Spółdzielczy w Brodnicy
Ośrodek Zdrowia w Zelgnie w tym okresie znacznie podniósł jakość swoich
Kończewicach
Oddział w Chełmży
usług medycznych i mieszkańcy Gminy z rejonu ośrodka mogą pozostawać
35.Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce
80.Powiatowy Zarząd Dróg w
zadowoleni. W minionym roku 2006 Ośrodek przeszedł modernizację budynku.
36.Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu
Toruniu
Wykonane zostało odwodnienie wokół budynku, odnowiono elewację,
3 7 . Z a k ł a d W y k o n a w s t w a S i e c i 81.Marszałek Województwa
przebudowano gabinet zabiegowy i schody wejściowe oraz zaadoptowano
Elektrycznych „SECO” S.A. w Toruniu
Kujawsko-Pomorskiego Piotr
dodatkowe pomieszczenia w miejscowej pastorówce na potrzeby ośrodka
38.Związek Nauczycielstwa Polskiego Całbecki, Przewodniczący Sejmiku zdrowia z przeznaczeniem na utworzenie gabinetu odnowy biologicznej.
Oddział w Chełmży
Województwa KujawskoZakupiony został sprzęt medyczny, sprzęt do rehabilitacji i sprzęt komputerowy.
39.Powiatowa i Miejska Biblioteka Pomorskiego Krzysztof Sikora,
Modernizacja Ośrodka i wyposażenie w sprzęt w części zostały
Publiczna im.J.Prejsa w Chełmży
sfinansowane ze środków UE w ramach Zintegrowanego Programu
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
40.Izba Wytrzeźwień w Toruniu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zbigniew Hoffmann,
4 1 . P r z e d s i ę b i o r s t w o R o b ó t 82.Urząd Miasta Bydgoszczy
Obecnie w Ośrodku w Zelgnie funkcjonują gabinety: lekarski
I n ż y n i e r y j n o - M e l i o r a c y j n y c h 83.Maria i Kazimierz Gębscy z
internista i pediatra, gabinet szczepień, gabinet stomatologiczny i gabinet
„MELBUD” w Grudziądzu
rehabilitacji. Na dniach ruszy gabinet odnowy biologicznej. W Filii w Nawrze
Szerokopasu
42.Komenda Miejska Policji w Toruniu
usługi dla mieszkańców pełni gabinet stomatologiczny. Miesięcznie placówka
84.Urząd Gminy w Obrowie
43.Poseł na Sejm RP Jan Wyrowiński
85.Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń z Ośrodka Zdrowia w Zelgnie ogółem obsługuje ok. 1200 pacjentów. Dużym
4 4 . S t o w a r z y s z e n i e O s ó b siedzibą w Konstancjewie
plusem placówki jest gabinet rehabilitacji wyposażony w sprzęt do fizykoterapii
Niepełnosprawnych „POMOCNA 86.Szpital Powiatowy w Chełmży
i kinezyterapii. Mieszkańcy okolicznych wsi mają szansę na rehabilitację w
DŁOŃ” w Chełmży
gminnej placówce zdrowia.
87.Poseł na Sejm RP Grażyna
4 5 . P r z e d s i ę b i o r s t w o H a n d l o w o - Ciemniak
Okres minionych 4 lat pracy Ośrodka to także czas, w którym kadra
Usługowe „POLO” w Ciechocinku
podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe: pielęgniarki uzupełniły swoje
88.Urząd Gminy w Papowie
4 6 . P o l s k i Z w i ą z e k E m e r y t ó w, Biskupim
kwalifikacje o kurs środowiskowy dla pielęgniarek, natomiast pracujący lekarze
Rencistów i Inwalidów w Chełmży
obecnie specjalizują się w medycynie rodzinnej.
89.Spółdzielcza Grupa Bankowa
4 7 . S z k o ł a P o d s t a w o w a i m . W. „SGB” w Toruniu
Miniony rok 2006 Ośrodek zakończył z dodatnim wynikiem
Broniewskiego w Zelgnie
finansowym. Z wypracowanej nadwyżki Kierownik Ośrodka p. Jarosław Pikus
90.Komisariat Policji w Chełmży
48.Urząd Miasta w Chełmży
planuje w bieżącym roku remont dachu na budynku oraz dokupienie sprzętu do
91.Firma „PROKSEN” w Toruniu
49. Zakład Usług Melioracyjnych i
gabinetu odnowy biologicznej.
Geodezyjnych w Golubiu- Dobrzyniu
K.Orłowska
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Samorządowy serwis informacyjny

Organizacje pozarządowe

Gmina i Powiat

Leader na roboczo

W Urzędzie Gminy w Chełmży w styczniu br. doszło do spotkania
Wójta Gminy Chełmża Jacka Czarneckiego z przedstawicielami Powiatu
Toruńskiego. Gośćmi pana Wójta byli panowie Mirosław Graczyk Starosta Powiatu, Dariusz Meller - Wicestarosta i Andrzej Siemianowski Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego. Celem spotkania było
omówienie przez każdą ze stron zadań do realizacji na lata 2007-2013 i
wypracowanie wspólnych kierunków współpracy.
Gmina Chełmża proponuje Powiatowi wiele przedsięwzięć,
których realizacja i finał jak najbardziej mogłyby przedłożyć się na wspólny
cel . Władze samorządowe Gminy w
dalszym ciągu zamierzają
kontynuować sprawę węzła autostradowego „Dźwierzno” i liczą w tej
sprawie na popracie władz Powiatu.
Także w dalszym ciągu w planach Gminy pozostaje sprawa
parku kulturowego w Grodnie, utworzenie Młodzieżowej Bazy
Turystycznej z „eko” warunkami, budowa ścieżki ekologicznej.
Realizowana jest społeczna inicjatywa Budowa Kopca „Ziemia Polaków”.
Gmina zamierza wykorzystać istniejący budynek pastorówki w
Zelgnie na cele kulturowe Gminy, a nawet regionu. Powiat mógł być
również dobrym partnerem dla Gminy w przygotowaniu i realizacji
programu „Parki dworskie - ochrona i odnowa” oraz w tworzeniu
inkubatora przedsiębiorczości.
To tylko niektóre propozycje jakie Pan Wójt przedstawił władzom
Powiatu. Są jeszcze kolejne między innymi „Poniatówka” w Sławkowie i
„Osiedle Młodych” w Browinie.

Z początkiem bieżącego roku w Kończewicach odbyło się
pierwsze typowo robocze spotkanie samorządowców, liderów
lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych,
przedsiębiorców z czterech gmin partnerskich tj. Chełmża, Łubianka,
Łysomice i Papowo Biskupie tworzących Fundację Lokalna Grupa
Działania „Ziemia Gotyku”. Spotkanie dotyczyły realizacji w 2007 roku
aż 32 projektów wypracowanych na wspólnych ubiegłorocznych
warsztatach w każdej z gmin. Na realizację wspomnianej ilości projektów
Fundacja „Ziemia Gotyku” otrzymała dofinansowanie w kwocie 730 tys. zł w
ramach programu Leader Schemat II. To ogromne możliwości na
aktywizację i integrację środowisk lokalnych „Ziemi Gotyku”.
Projekty dotyczą różnych dziedzin, dlatego realizowane będą w sześciu
zespołach roboczych, prace których nadzorować będzie Zarząd Fundacji.
W tym celu do realizacji projektów na 2007 rok powołane zostały Grupy
projektowe LGD Ziemia Gotyku ds.: Przedsiębiorczości i aktywizacji
zawodowej;
Budowania marki lokalnej, Imprez promocyjnych,
Dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, Wizualizacji i promocji obszaru ,
Zespół aktywizacji społeczno kulturalno -sportowej mieszkańcow.
Każda zainteresowana projektem organizacja może wystąpić w
charakterze partnera dla LGD „Ziemia Gotyku” w trakcie jego realizacji.
Podczas spotkania prezes Fundacji Piotr Birecki zachęcał mieszkańców
obszaru Fundacji o włączenie się w realizację wymienionych projektów. A
realizowane będą miedzy innymi takie projekty jak szkolenia z zakresu
agroturystyki i rękodzielnictwa (np. bukieciarstwo, kowalstwo artystyczne i
inne).
Podnoszone będą wartości estetyki miejscowości leżących przy
zielonym szlaku turystycznym poprzez szkolenia z zakresu
zagospodarowania przestrzeni w ramach warsztatów z materiałem
nasadzeniowym. Z kolei „Poznajmy swoich sąsiadów i partnerów” to cykl
festynów gminnych podnoszących aktywność kulturalną i sportową
mieszkańców obszaru LGD.
W świetlicach wiejskich tworzone będą centra społeczno-kulturalne Ziemi
Gotyku. Tym sposobem budzić się będzie życie w świetlicach wiejskich,
jeszcze dzisiaj bardzo często tak zupełnie nie wykorzystywanych. Wydane
zostaną także mapa i przewodnik promujące obszar Ziemi Gotyku.
Promocję Ziemi Gotyku wzmocni również jej wizualizacja poprzez
umieszczanie loga Fundacji między innymi na przystankach
autobusowych, zabytkach.
Festyn historyczny w grodzisku średniowiecznym i odpust ku czci Bł. Juty w
Bielczynach - odtworzenie tradycji odpustów to wydarzenia o charakterze
kulturotwórczym na poziomie ponadlokalnym , a i nawet
międzynarodowym, których organizatorem będzie nasza gmina. Młodzież i
dzieci zaproszone zostaną do udziału w Festiwalu Pieśni Patriotycznej,
który odbędzie się w Zamku Bierzgłowskim. Zaplanowany został również
Festiwal Produktów Tradycyjnych Ziemi Gotyku.
Obecnie, w najbliższym czasie potrwają prace w grupach
projektowych nad przygotowaniem ostatecznego formatu kart dla każdego
z projektów. Zostaną ustalone poszczególne działania w ramach projektu i
budżety wydatków.

Propozycje Gminy Chełmża na współpracę z Powiatem są i
Gmina Chełmża na taką współpracę we wspomnianych obszarach
oczekuje, ale w które zagadnienia zechcą zaangażować się władze
powiatu to już zależy tylko i wyłącznie od nich samych.
K.Orłowska

Informacje dla posiadaczy azbestu
Rozporządzenie ministra gospodarki , pracy i polityki społecznej
z dnia 23.10.2003r. ( Dz. U. Nr 1992 poz. 1876) w sprawie wymagań w
zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń w których był lub
jest wykorzystywany azbest zobowiązuje osoby fizyczne nie będące
przedsiębiorcami do corocznego przedkładania Wójtowi informacji o
wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania ( zgodnie z
wzorem formularza).
Informacja sporządzana jest przez właściciela, zarządcę lub użytkownika
miejsc w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby go
zawierające.
W przypadku wyrobów, których wykorzystywanie zostało zakończone
właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza informację ( zgodnie z
wzorem formularza) w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach i
przedkłada jeden egzemplarz wojewodzie, a drugi przechowuje przez
okres 1 roku do czasu sporządzenia następnej informacji .
Zgodnie z w/w rozporządzeniem dopuszcza się wykorzystywanie azbestu
lub wyrobów zawierających azbest w użytkowanych instalacjach lub
urządzeniach nie dłużej niż do 31 grudnia 2032 r.
Formularze druków dostępne będą u sołtysa wsi od 26 stycznia do 9 lutego
2007r. Sołtysi przekażą do Urzędu Gminy powyższą informacje w
nieprzekraczalnym terminie do 12.02.2007r.
Anna Krupska

O imprezach odbywających się w bieżącym roku na obszarze
Ziemi Gotyku informować co kwartał będzie specjalny informator
wydawany przez Fundację. Dobry sposób do kontaktu mieszkańców z
obszaru LGD z Fundacją stanowi strona internetowa
www.ziemiagotyku.com.
K. Orłowska
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Sprawy obywatelskie
Spotkanie opłatkowe w Zelgnie

Podziękowanie dla Stowarzyszenia

Łamanie się opłatkiem to stara tradycja sięgająca XVII wieku.
Obecnie „opłatkiem” nazywa się też świeckie przedświąteczne spotkanie
różnych grup ludzi, którzy w okresie bożonarodzeniowym również się nim
dzielą.
Takie spotkanie odbyło się 17 grudnia 2006r w świetlicy wiejskiej w Zelgnie.
Wśród gości zaproszonych był obecny wicestarosta Powiatu Pan Dariusz
Meller, radny do Rady Powiatu Pan Kazimierz Lewandowski,(główny sponsor
spotkania), księża Parafii Dźwierzno :Ks. proboszcz L. Łobodziński z Ks. Kan.
Zbigniewem Koślicki.
Po krótkich przemówieniach a właściwie życzeniach Pana wicestarosty ,Pana
radnego i Ks. proboszcza rozpoczęła się ceremonia łamania opłatkiem, po
czym wszyscy zasiedli do stołów ,na których królowały ryby (w galarecie, w
zalewie, po grecku it.p.), śledzie w różnej postaci, zupa rybna, barszcz
czerwony, pierogi z kapustą i wiele innych pysznych potraw przygotowanych
przez panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.
Spotkanie zorganizowane było przez Radę Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich
i Ochotniczą Straż Pożarną.
Niech wiersz Pani Krystyny Tarka pozwoli zachować świąteczne wspomnienia
jak najdłużej.
Zarząd Stowarzyszenia Homo homini dokonał rzeczowo-finansowego
Zimne ognie
podsumowania swojej działalności w roku 2006. Dotychczasową pracę
Zarządu i Członków Stowarzyszenia doceniły władze samorządu
Na drodze skrzą się zimne ognie
gminnego. Podzękowanie dla Zarządu, realizatorek projektów przekazał
a pod nogami śnieg mięciutki,
osobiście Przewodniczący RG Chełmża pan Henryk Śmiałek.
gwiazdy się przeglądają w oknie
K.O.
dawniej świat duży dziś malutki.

Koło Gospodyń Wiejskich w Witkowie

Więc wspomnij Ulko i Zygmuncie
o naszych świętach skromnych przecież,
strojna choinka była w kącie
i dobre twarze w znanym świecie.

Panie z KGW Witkowo zorganizowały spotkanie opłatkowe
(16.12.06). Pani przewodnicząca Benidia Pchełka przywitała wszystkie panie
i rozpoczęła łamanie się opłatkiem.
Przy wspólnym stole , na którym było wiele tradycyjnych potraw, trwały
rozmowy na temat świąt Bożego Narodzenia!! Nie zabrakło także kolęd!!
J.Tatarewicz

W trwałej pasterce lśniły oczy
bośmy tam byli jak pasterze,
gdzieś się zapodział świat uroczy
w skromnej prostocie było szczerze.

Biblioteka w Skąpem

W bibliotece dzieci wspólnie z bibliotekarką przygotowały dwa
przedstawienia świąteczne. Jedno przygotowały dzieci młodsze,
drugie zaś dzieci starsze.
Na przedstawienia dzieci zaprosiły swoich Gości, byli z nami Rodzice,
Dziadkowie a nawet Wujkowie!! serdecznie dziękujemy!! Razem z nami był
także Pan Sołtys Sylwester Kazaniecki!!(19.12)

Cieszmy się dzisiaj tym co mamy,
szczęśliwych świat życzę każdemu
z radością też się spotykamy
by wspomnieć święta po dawnemu
Wiersz, który zacytowałam został stworzony 14 grudnia 2006r.
E. Katlewska

Polska jest kobietą
Promocja książki
W dniu 9 lutego br. w Szkole Podstawowej w Kończewicach o godz.
16.00 odbędzie się promocja książki pt.” Zachować od zapomnienia
rozmowy o przeszłości z Pomorzanami” z udziałem bohaterów wydanej
publikacji. Projekt zrealizowany został przy udziale dotacji przyznanej w
ubiegłorocznym konkursie ofert przez zarząd Województwa KujawskoPomorskiego. Poza tą publikacją zaplanowano także promocję jeszcze
dwóch kolejnych pozycji książkowych wydanych przez Stowarzyszenie. Są
to książki „Jestem chora psychicznie” autorstwa pani Kasi Katalis i zbiór
poezji napisany przez mieszkankę naszej gminy panią Krystynę Tarka z
Szerokopasu noszący tytuł „Sieję słowem ojczystym”.
K.O.

Przedszkole rozpoczyna wędrówkę

Z dniem 1 marca br. rusza wiosenna edycja projektu “Wędrujące
przedszkole” w naszej gminie. Projekt będzie realizowany w
miejscowościach: Kuczwały, Głuchowo, Grzywna, Pluskowęsy, Nawra.
O szczegółach będziemy informować każdego z rodziców telefonicznie.
K.Orłowska

J.Tatarewicz

Ruch społeczny kobiet, któremu przewodzi pisarka Manuela
Gretkowska ma ambicje powołania Partii Kobiet w naszym kraju.
24 grudnia 2006 roku zostały złożone dokumenty do rejestracji sądowej
partii, która ma skupić w swoich szeregach kobiety nie bacząc na różniące je
poglądy polityczne, wyznaniowe i kulturowe. W opublikowanym przez
„Przekrój” manifeście Manueli Gretkowskiej, a dostępnym również na stronie
www.polskajestkobieta.org można zapoznać się z genezą i ideą rodzącego
się w Polsce ruchu społecznego jednoczącego kobiety wokół problemów
wymagających pilnego rozwiązania. Czym konkretnie będzie zajmowała się
Partia Kobiet?
Wśród postulatów są: opieka socjalna samotnych matek i
wielodzietnych rodzin, dostęp do bezpłatnych porodów ze znieczuleniem,
kwestie urlopów macierzyńskich i ojcowskich, pracy dla matek małych dzieci
i przeszkoli, wyrównanie płac i emerytur z mężczyznami, zagwarantowania
rzeczywistej opieki medycznej, refundacji środków antykoncepcyjnych i
leczenia niepłodności, mikrokredytów dla kobiet, zwłaszcza mieszkających
na wsi.
W styczniu w Toruniu odbyło się spotkanie pań zainteresowanych nowym
ruchem społecznym. Kolejne zaplanowane jest w lutym. Więcej szczegółów
n a p o d a n e j s t r o n i e w w w. p o l s k a j e s t k o b i e t a . o r g l u b
torun@polskajestkobieta.org.
Ewa Czarnecka
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Wędrujące przedszkole 2006’

W jesienno-zimowej edycji projektu “Wędrujące przedszkole” w sumie Dzieci w realizowanych zajęciach przedszkolnych uczestniczą wspólnie
udział wzięło około 80 maluchów. Przedszkola zostały zorganizowane w ze swoimi rodzicami.Rodzice pomagają swoim pociechom w stawianiu
miejscowościach Brąchnówko, Nawra, Kończewice, Kuczwały i pierwszych kroków w “szkole”.
Pluskowęsy.

Podczas zajęć edukacyjnych maluchy mają także czas na relaks i zabawę
na świeżym powietrzu, na ile dopisze jesienna aura.

Rodzice uczestniczą w zajęciach dotyczących potrzeb dzieci i
stymulowania ich rozwoju w warunkach domowych i przedszkolnych.
Rodzice bardzo uważnie obserwują zabawę swoich pociech podczas
zajęć.

Wędujące przedszkola zostały wyposażone w ciekawe zabawki i gry
edukacyjne, z których dzieci korzystają podczas zajęć. Zabawki i gry
zostały zakupione przez Stowarzyszenie Homo homini za pieniądze z
otrzymanych nagród i grantów w konkursach.

A to uczestnicy “Wędrujacego przedszkola” w Kuczwałach. W tej
miejscowości wspomniany projekt realizowany był już po raz kolejny. W
realizację projektu włączają się rady sołeckie miejscowości, w których
gości przedszkole, deklarując pomoc finansową.
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Wędrujące przedszkole 2006’

Dzieci podczas zajęć w “Wędrującym przedszkolu” rozwijają swoje Tutaj z kolei prezentują się uczestnicy “Wędrującego przedszkola” w
umiejętności i zainteresowania artystyczno - plastyczne. Na zdjęciu Pluskowęsach.
prezentują się maluchy z Brąchnówka w wyjątkowo barwnych nakryciach Realizatorką zajęć w Brąchnówku i Pluskowęsach była pani Ania Klimas.
głowy wykonanych przez siebie samych. No może... przy niewielkiej
pomocy rodziców.

O atrakcje i zabawy na podsumowanie edycji jesienno-zimowej W edycji jesienno-zimowej przedszkola nie mogło zabraknąć symboli
“Wędrującego przedszkola” w Nawrze zadbały Panie z miejscowego KGW. jesieni. Dzieci jesienne liście wykorzystały przy dekoracji wykonanej
W roli klowna wystąpiła pani Alicja Glaszka.
przez siebie “pani jesieni”.

Podsumowaniu każdej edycji “Wędrującego przedszkola” towarzyszy
wyjazd dzieci do Baja Pomorskiego. Dla większości maluchów to pierwsza
wspólna podróż autokarem, to pierwszy kontakt ze sceną i aktorami.

W Skąpem w minionym roku z inicjatywy Stowarzyszenia Homo homini
przy wsparciu samorządu gminnego, mieszkańców wsi mogło zostać
zorganizowane w tutejszej miejscowości Małe Przedszkole w ramach
projektu “Małe Przedszkole w Każdej Wsi” wdrażanego przez MEN za
pośrednictwem Federacji Inicjatyw Oświatowych.
K.O.
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Edukacja i kultura
Spotkanie Wigilijne w Małej Szkole w Brąchnówku
20 grudnia w Małej Szkole w Brąchnówku odbyło się spotkanie
wigilijne nauczycieli i uczniów z rodzicami, seniorami rodzin oraz
zaproszonymi gośćmi
wicestarostą powiatu toruńskiego
Dariuszem
Mellerem oraz sołtysami Browiny i Brąchnówka.
Uczniowie w pięknej sceneri szopki bożonarodzeniowej wystawili jasełka pt.
„Narodzenie Pana Jezusa”.
Po złożeniu sobie życzeń świątecznych i podzieleniu się opłatkiem wszyscy
zasiedli do wigilijnego
p o c z ę s t u n k u
przygotowanego przez
rodziców, WSK-O
„Edukacja i Przyszłość”
oraz KGW w Browinie.
Dzieci odwiedził święty
Mikołaj z prezentami
Podczas tego spotkania
odbywał się kiermasz ozdób
bożonarodzeniowych , z
którego dochody
przeznaczone będą na
wycieczki.

Szopena. Niektórzy w tym miejscu byli pierwszy raz, więc ich twarze nie
kryły zachwytu, zdumienia i oszołomienia. Pstryknęliśmy kilka fotek i
ruszyliśmy dalej. Jechaliśmy słynnymi ulicami stolicy, mijaliśmy
ambasady, budynek Sejmu. Widzieliśmy nawet uliczną demonstrację pod
tymże obiektem. Oczywiście nie zabrakło w naszym programie
sztandarowego miejsca: Pałacu Kultury i Nauki. Ci odważniejsi wjechali
na trzydzieste piętro i obejrzeli zapierający dech w piersiach widok
panoramę Warszawy z lotu ptaka. Ludzie niczym ołowiane postacie
krążyły we wszystkie możliwe strony, samochody jak autka z klocków
przejeżdżały liczne skrzyżowania. Widok był naprawdę niezwykły.

Na łamach „Kurendy” Mała
Szkoła w Brąchnówku
dziękuje dyrektor SP w
Grzywnie Pani Hannie
Dorendzie i Radzie
Pedagogicznej za to, że już
drugi rok z rzędu nasza
szkoła mogła wystawić na
sprzedaż swoje ozdoby
podczas kiermaszu ozdób
bożonarodzeniowych w SP Zapadał już zmierzch, a my ruszyliśmy w kierunku Starego Miasta. Przy
w Grzywnie w dniu 10 światełkach choinkowych podziwialiśmy piękno Zamku Królewskiego,
majestatyczność kolumny Zygmunta i frywolność maleńkiej, spiżowej
grudnia.
Jolanta Piotrowska

Z życia szkoły w Sławkowie
Zbiórka PCK
Szkolne Koło PCK przy SP- Sławkowie oraz członkowie Samorządu
Uczniowskiego wraz z opiekunką panią Danuta Syrkowską kontynuując
współpracę z fundacja ,, Pomóż i Ty” przeprowadziła zbiórkę pieniędzy na
zakup protez ortopedycznych dla 1,5 rocznej Amelii Gentzing. Pieniądze w
kwocie 455 złotych przekazano na konto małej Amelii. Uczniowie włączyli się
również w akcję,, Góra grosza” zorganizowaną na terenie naszej szkoły.
Tydzień dla zdrowia.
W dniach od 27 listopada do 1 grudnia w ramach promocji zdrowego i
aktywnego stylu życia odbyły się międzyklasowe rozgrywki sportowe, którym
patronowało hasło,, Sport to zdrowie”. Wszystkie oddziały wraz ze swymi
wychowawcami rywalizowały na sali gimnastycznej o zaszczytne miano
najsprawniejszej grupy. Oprócz zaciętej walki uczniów i nauczycieli byliśmy
świadkami wielu zabawnych i niecodziennych sytuacji.
Teraz wiemy na pewno, ze wszystkim uczestnikom ten tydzień wyszedł
na zdrowie.

syrenki, która zabłąkała się gdzieś między kamienicami Starówki.
Zrobiliśmy zdjęcia przy Barbakanie, kupiliśmy pamiątki, widokówki z
ważniejszymi zabytkami Warszawy i .... ruszyliśmy do autobusu.
Sunęliśmy wśród świateł neonów, już świątecznych reklam świetlnych w
kierunku teatru. Dotarliśmy tam bez trudu. Teatr Ochoty to najmniejszy
teatr w stolicy, lecz dla nas na półtorej godziny stał się sceną narodową.
Obejrzeliśmy dwie jednoaktówki ilustrujące życie współczesnego
człowieka z jego blaskami i cieniami: „Drugi pokój” i „Kibice”. Druga tak
rozbawiła młodą publiczność, że przez chwilę zapomniała , gdzie jest.
Chichotali niczym
podlotki, powstrzymywali głośne salwy
niewymuszonego, szczerego śmiechu. Sztuka rozbawiła nas i pozwoliła
spojrzeć na współczesnego kibica z przymrużeniem oka. Uświadomiła, że
współczesny świat nie jest wolny od wad, stereotypów, zakłamania i
obłudy. Jednak w tym całym szaleństwie można znaleźć chwilkę na
zadumę. Nam się to udało! Zmęczeni, ściskający w dłoniach autografy
znanych z seriali telewizyjnych aktorów (. C. Morawskiego czy T.
Mędrzaka), szczęśliwi i zadowoleni wróciliśmy do domów. Mimo, że
wracaliśmy nocą nikt nie spał. Następnego dnia młodzież i nauczycielki
nie kryły swego zadowolenia. Wycieczka udała się! Oby kolejne takie
wyprawy doszły do skutku! Może za rok?

Wróżby i prezenty
Andrzejki i Mikołajki w naszej szkole zawsze kojarzą się uczniom z dobrą
zabawą i wspaniałymi upominkami. Podobnych atrakcji nie mogło zabraknąć w
tym roku.
Wieczorem 30 listopada, każdy kto chciał poznać swój los, musiał przybyć na
adrzejkową dyskotekę, podczas której wróżono i przepowiadano bliską jak i
dalszą przyszłość.
Natomiast w dzień Świętego Mikołaja wszyscy uczniowie zostali obdarowani
niezwykłymi upominkami. Podobno w tym czasie niektórzy widzieli nawet na
terenie naszej szkoły starszego Pana siwą brodą i wielkim workiem. Mamy
więc nadzieję, że za rok doczekamy się podobnych odwiedzin.
Jan Kalinowski

Warszawa i jej uroki widziane oczami
gimnazjalisty z Pluskowęs!
6 grudnia 2006 roku grupa młodzieży z Gimnazjum w
Pluskowęsach wraz z opiekunkami i organizatorką Renatą Szymecką
wyruszyła na wycieczkę do Warszawy. Celem naszej wyprawy było
zwiedzanie ciekawszych obiektów stolicy i wieczorny spektakl w Teatrze
Ochoty. Pogoda była idealna na długie spacery i inspirujące poszukiwania
sławnych ludzi świata kultury czy sportu wśród zabieganych warszawiaków.
Zaczęliśmy zwiedzanie od Łazienek Królewskich. Tam z zachwytem
podziwialiśmy niezwykłe obiekty: Palmiarnię, Pałac na Wodzie, pomnik

Renata Szymecka
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O Papieżu Polaku inaczej!
14 grudnia 2006 roku w Galerii pod Ratuszem odbyła się niezwykła
impreza: uroczyste podsumowanie Miejsko Gminnego Konkursu Literacko
Plastyczny o Papieżu
Polaku. Organizatorkami były nauczycielki z
Gimnazjum w Pluskowęsach: p. Renata Szymecka i p. Beata Niedziałkowska.
Przybyło wiele osób: zaproszeni goście, laureaci wraz z rodzicami i
rodzeństwem, nauczycielki opiekujące się młodymi twórcami, sponsorzy.
Uczniowie z koła teatralnego przy Gimnazjum w Pluskowęsach przygotowali
ciekawe przedstawienie o papieżu. W krótki, ale przejmujący sposób
opowiedzieli historię życia i pontyfikatu Jana Pawła II. Niektórzy widzowie nie
kryli wzruszenia, inni głośno śpiewali wraz z artystami, a jeszcze inni na chwilę
pozostali w zadumie. Nieco później wysłuchano nagrodzonych wierszy i
opowiadań Artyści głośno recytowali niezwykłe liryki: O. Drosd ze SP nr 2 w
Chełmży, Z. Branickiej ze SP w Zelgnie, M. Kiliszek z Gimnazjum w Głuchowie,
czy K. Kolasy z Gimnazjum w Pluskowęsach. Niezwykle spodobały się utwory
autorstwa E. Latańskiej z Gimnazjum w Pluskowęsach i Jędrzeja
Ziółkowskiego ze SP w Kończewicach..- zdobywców I miejsc. Najpiękniejsze
prace plastyczne zdobiły ściany galerii. Przybyli podziwiali dzieła młodszych i
starszych twórców: M. Irli ze SP nr 3 w Chełmży, S. Kuligowskiej ze SP w
Kończewicach, K. Guzowskiej ze SP w Sławkowie, E. Poniatowskiej z
Gimnazjum w Głuchowie, D. Miszczaka z ZSS w Chełmży, M. Krukowskiej z
Gimnazjum w Głuchowie. Po wręczeniu dyplomów i cennych nagród nastąpiła
nieoficjalna część imprezy. Młodzież skosztowała słodkości, od których uginał
się stolik, a dorośli z zaciekawieniem oglądali wywieszone prace plastyczne.
Wieczór zbliżał się ku końcowi. Goście w ciszy opuszczali zaciszne miejsce,
które przez chwilkę stało się sceną, na której rozegrała się ciekawa historia.
Konkurs pokazał, że żyją wokół nas młodzi, utalentowani twórcy, dla których
wielkie autorytety pozwalają odmienić życie i sposób patrzenia na świat.
Jeden z nich napisał:
Gdy byłeś mały, mówiłeś po polsku.
Z czasem nauczyłeś się łaciny, greki i innych języków.
Wciąż szukałeś mowy doskonałej,
którą rozumieć będą wszyscy.
Znalazłeś swój własny,
rozumiany przez wszystkich - język serca.
Od tamtej chwili
porozumiewałeś się z całym światem,
bliskim i odległym,
wierzącym w Chrystusa i nie.
Aż pewnego wieczora, On
zabrał Cię do Siebie.
I nauczył Cię …
języka aniołów.
Jędrzej Ziółkowski ze SP w Kończewicach

techniki plastyczne. Są szopki z drewna, słomy, trzciny, mchu, tektury,
kamieni, materiałów tekstylnych, surowców wtórnych, a także 3 szopki
przeznaczone do zjedzenia przy świątecznym stole (z opłatka łączonego
wodą, z ciasta piernikowego bogato zdobionego kolorowym lukrem i
nasionami oraz z suszonych owoców: śliwek, gruszek, jabłek, fig, daktyli,
rodzynek, moreli itp.). Wystawa szopek, została otwarta 10 grudnia, gdy
budynek szkoły „pękał w szwach” od gości przybywających na kiermasz
przedświąteczny zorganizowany przez wychowawców i uczniów wszystkich
klas. Można się było zapoznać z twórczością uczniów, ich nauczycieli i
rodziców, a także zakupić unikatowe, ręcznie wykonane ozdoby. Nie zabrakło
łańcuchów, aniołków, ozdób ze słomy, papieru, bibuły, drewna, darów lasu,
masy solnej itp. Były rzeczy niepowtarzalne i oryginalne, które zachwycały i
miały wielu nabywców.

Ogółem dzieciaki zarobiły ponad 2,5 tys. złotych na wycieczki, biwaki i wydatki
klasowe. Mistrzami w wypracowaniu pieniędzy okazali się uczniowie klasy
trzeciej i piątej zarabiając po 400 złotych.
Jeszcze przed świętami odbędą się spotkania opłatkowe w klasach, a po
obejrzeniu jasełek przygotowanych przez katechetkę kol. Małgorzatę
Jelińską, ogłoszone zostaną wyniki konkursu szopek, wręczone dyplomy i
słodkie upominki. Nagrodą główną dla wszystkich twórców szopek jest
wycieczka. Sponsorem dotychczasowych był niezawodny przyjaciel dzieci, p.
Henryk Olejniczak z Grzywny. Dziękujemy i nadal liczymy na wielkie serce
Pana Henryka!

Hanna Dorenda

Szaszłyki dla leśnych przyjaciół
Od jesieni ubiegłego roku uczniowie klasy II i III b Szkoły Podstawowej w
Kończewicach uczestniczą w przyrodniczym programie edukacyjnym
realizowanym przy współpracy z Leśną Szkołą na Barbarce.
W ramach programu dzieci poznawały ścieżki edukacyjne ucząc się między
innymi prawidłowego przygotowywania karmy dla zwierząt. Po wizycie na
Barbarce potrafią wykonać apetyczne szaszłyki z orzeszków i gotowanej
marchwi oraz smaczne kule z jabłek i nasion słonecznika i dyni . Te
umiejętności być może w tym sezonie się nie przydały, ale któż to wie co
czeka nas i zwierzęta do końca tej nietypowej zimy?

Szczególne podziękowania należą się księdzu Infułatowi Z. Urbanowi za hojne
wsparcie finansowe. To dzięki tej pomocy twórcy otrzymali cenne nagrody
rzeczowe.
Renata Szymecka

Jadalne szopki? A czemuż by nie?
W Szkole Podstawowej w Grzywnie do 22 grudnia była czynna
wystawa szopek wykonanych w ramach VII Rodzinnego Konkursu Szopek
Bożonarodzeniowych, organizowanego przez nauczycielkę plastyki w Naszej
Szkole, kol. Gabrielę Czerwonkę.
W bieżącym roku włączyły się w organizację konkursu koleżanki: Małgorzata
Krajewska ze Szkoły Podstawowej w
Kończewicach oraz Barbara
Wantowska ze Szkoły Podstawowej w Zelgnie. Tak więc dzieci z Grzywny,
Kuczwał, Browiny, Brąchnówka, Zelgna i Kończewic wraz z rodzinami
wykonały szopki z różnych dostępnych materiałów wykorzystując znane sobie

Edukacyjne ścieżki pod Toruniem okazały się sympatycznym miejscem do
poszukiwania leśnych wróżek w Andrzejki i spotkania z Mikołajem w jego
imieniny. W dniu świętej Barbary uczniowie poznali niezwykle tragiczną i
wzruszającą historię patronki tej okolicy. Wiosną czekają kolejne atrakcje, a
wśród nich opisywanie ciekawych historycznie i przyrodniczo tras na terenie
naszej Gminy oraz gromadzenie okazów przyrodniczych do zielników.
Ewa Bierwald, Ewa Czarnecka
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Promujemy zdrowy styl życia!

„Polska wieś ostoją tradycji chrześcijańskich”

1 grudnia 2006 roku uczniowie Gimnazjum w Pluskowęsach
uczcili ogólnoszkolną debatą Światowe Dni Walki z AIDS. Do szkoły
przyjechały zaproszone panie ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Toruniu. To one czuwały nad poprawnością merytoryczną debaty.
Przedstawiciele z poszczególnych klas wystąpili w charakterze ekspertów,
zasiedli w loży VIP- ów i rzeczowo odpowiadali na pytania zgromadzone
przez prowadzących M. Saletnik i R. Lisa. Zaproszone panie niekiedy
uzupełniały wypowiedzi ekspertów podtrzymując tym samym dialog z
uczniami. Publiczność, czyli cała społeczność uczniowska,
niejednokrotnie włączała się do dyskusji, głośno klaskała dziękując za
błyskotliwe odpowiedzi, czasami gromko śmiała się, gdy z loży ekspertów
w wyniku przejęzyczeń padały zabawne półsłówka. Poważną debatę raz
na jakiś czas przerywały krótkie scenki rodzajowe przygotowane przez
pierwszaków, które w plastyczny i wizualny sposób ilustrowały
podejmowane tematy. Na zakończenie komisja oceniła przygotowane
plakaty i hasła promujące zdrowy tryb życia. Wszystkie klasy zostały
nagrodzone barwnymi dyplomami. Uczniowie na pewno zapamiętali, że
teraz w XXI wieku nie mówi się w kontekście AIDS czy wirusa HIV o
grupach ryzyka, tylko o zachowaniach ryzykownych. Zaproszone panie
wielokrotnie podkreślały, że każdy kto nie przestrzega określonych zasad może potencjalnie stać się nosicielem wirusa HIV. Nasi uczniowie już
wiedzą, jak temu zapobiegać!

To temat spotkania członków klubu 4H, na który zostali
zaproszeni uczniowie Gimnazjum w Głuchowie, przez Prymasa Polski
Kardynała Józefa Glempa. 4H jest dobrowolną, niezależną organizacją
edukacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, kładącą szczególny
nacisk na rozwój umiejętności życiowych, zainteresowań i podniesienie
poziomu wiedzy. Znakiem rozpoznawczym 4H jest czterolistna koniczyna
z literą „H” umieszczoną na każdym listku. Litery na emblemacie
oznaczają Głowę (Head), Serce (Heart), Ręce (Hands) i Zdrowie
(Health).
20 grudnia 2006 roku delegacja uczniów wraz z opiekunami
udała się do Warszawy na spotkanie opłatkowe, które odbyło się w Auli
Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Na miejscu
zostaliśmy serdecznie przywitani przez prezesa Fundacji panią
Katarzynę Boczek oraz ks. Tadeusza Bożełko. Wiele ciepłych słów
skierował do nas Wiceminister Rolnictwa Krzysztof Ardanowski oraz
Rektor SGGW prof. dr hab. Tomasz Borecki.
Następnie młodzi artyści z
różnych regionów naszego kraju
prezentowali swoje tradycyjne
potrawy oraz śpiewali kolędy i
pastorałki. Po występach
artystycznych
( w zastępstwie
Jego Eminencji Księdza Prymasa)
Biskup Pomocniczy Warszawski
Tadeusz Pikus wygłosił Słowo,
udzielił Błogosławieństwa i
poświęcił Opłatki, którymi później
s i ę d z i e l i l i ś m y. U c z n i o w i e
Gimnazjum w Głuchowie
przekazali Biskupowi prezent w
postaci upieczonego przez
uczennice piernika wraz z
świątecznymi życzeniami. W
trakcie łamania się opłatkiem
przygrywał nam zespół z Zawoi,
który gościł w maju 2006 roku w
naszej szkole i gminie. Na
zakończenie każdy z uczestników imprezy, mógł poczęstować się
przywiezionymi przez członków 4H potrawami regionalnymi.
Maria Bulińska

Podziękowanie
Imprezę przygotowała i zorganizowała p. J. Michalska opiekun szkolnego
koła PCK.

Renata Szymecka

Przedszkole w Skąpem
Dzieci i pani Mariola Dawiec przygotowali niespodziankę
świąteczną w postaci przesympatycznego przedstawienia świątecznego, na
które przybyli goście (22.12.06).
Po czym podzieliliśmy się opłatkiem i zjedliśmy pyszności przygotowane przez
rodziców.
Gościliśmy min. P. dyr. Iwonę Drożyńską, Przew.Rady Gminy P. Henryka
Śmiałka oraz P.Sołtysa Sylwestra Kazanieckiego.
Dziękujemy także Sponsorom, którzy wspomogli Św. Mikołaja!!Dziękujemy!!

Społeczność Szkoły Podstawowej w Kończewicach
serdecznie dziękuje sponsorom, dzieki którym uczniowie szkoły
otrzymali wspaniałe paczki świąteczne.
Dziękujemy: Radzie Rodziców, Samorządowi Gminy Chełmża, KGW w
Kończewicach, Spółce Hodowli Roślin Strzelce Oddz. w Kończewicach,
panu Adrianowi Falkowskiemu, właścicielowi Pizzeri „Filip” z Chełmży,
pani Teresie Syrockiej, państwu Katarzynie i Piotrowi Musiałowskim,
panu Stanisławowi Kleśnemu, pani Krystynie Zukierskiej i panu
Grzegorzowi Szczęsnemu.
Serdeczne podziękowania składamy także wszystkim mamom, które
szukały sponsorów i pakowały paczki.

SP. Kończewice

J. Tatarewicz
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Sport gminny i szkolny
„ KAWAŁEK DOBREJ SIATKÓWKI”

„TURNIEJE ZAKOŃCZYŁY………..”

Kilkudziesięciu uczniów Gimnazjum w Pluskowęsach mogło
obejrzeć dwa dobre mecze piłki siatkowej rozegrane w ramach Mistrzostw
Gminy Szkół Gimnazjalnych. Jak zapewne łatwo się domyśleć po przeciwnych
stronach siatki stanęły drużyny Pluskowęs i Głuchowa. Kolejny raz swoją
wyższość w tej dyscyplinie udowodnili uczniowie Gimnazjum z Pluskowęs. W
meczu dziewcząt mecz zakończył się wynikiem 3:1 a chłopcy zwyciężyli 3:0.

Turnieje piłki koszykowej oraz halowej piłki nożnej zakończyły
realizacje programu
„ SPORTOWE WIECZORY W GŁUCHOWSKIM
GIMNAZJUM”. Przez minione trzy miesiące chętni mogli podnosić swoje
umiejętności gry w piłkę koszykową oraz piłkę nożną w hali. Na zajęcia
poświęcaliśmy trzy wieczory tygodniowo podczas których królowały
wspomniane dyscypliny. Podsumowaniem wspólnej pracy były dwa turnieje.
Na turniej piłki koszykowej dziewcząt zaproszenie przyjęły zespoły „ Junaka”
Włocławek oraz „Kopernika” Toruń. Sobotnie przedpołudnie okazało się
szczęśliwe dla zespołu z Torunia. Podopieczne Izabeli Płonki byłej
zawodniczki AZS Toruń
zajęły pierwsze miejsce przed Junakiem i
Gimnazjum w Głuchowie. Najlepszą zawodniczką turnieju została Dominika
Wileńska z Junaka.

Drużyna dziewcząt wystapiła w składzie : K.Pankowska, K Trzpil,
J.Domańska, K.Mieszczańska, J.Kuźma, J. Kaśluga, A. Wieczorkowska,
E.Zapałowska, M.Maćkiewicz,
E.Tecmer, E.Rybacka, B.Jurkiewicz,I.Czapiewska.
W drużynie chłopców zagrali : M.Sawczak, A.Zieliński, R.Szczepankowski,
W.Więzowski, P.Wierzbowski, D.Górski, M.Drapiewski, A.Czyż,
D.Wierzbowski, K.Kuźma, M.Sawczak.
Gratulacje !
W.Rosiński

Spotkanie opłatkowe siatkarzy
W dniu 19.12.2006 w Szkole Podstawowej w Sławkowie odbyło się
spotkanie opłatkowe kierowników i innych przedstawicieli drużyn
uczestniczących w aktualnej edycji Regionalnej Ligi Siatkówki old-boy. Po
rozegranym ostatnim meczu I rundy pomiędzy drużynami Papowa i Pędzewa
(3:1) uczestnicy spotkali się w świetlicy. Najpierw członek drużyny Papowa ks
Grzegorz Pszeniczny (proboszcz parafii w Biskupicach) wygłosił krótki
„duchowy” wstęp, poparty odpowiednim fragmentem Ewangelii, po czym
wszyscy podzielili się opłatkiem składając życzenia. W dalszej części
zaserwowano poczęstunek w postaci kawy i ciasta.

Tematem spotkania było również krótkie podsumowanie I rundy rozgrywek, a
także omówienie spraw związanych z planowaną doroczną zabawą
karnawałową uczestników rozgrywek.
K.Bober

Sprostowanie do artykułu “Halówka na Gwiazdkę”
W grudniowym numerze Kurendy wkradł się błąd do artykułu
Marcina Sadowskiego “Halówka na Gwiazdkę”. Przekręcono nazwisko
Pana Tomasza Kosickiego. Za pomyłkę redakcja Kurendy najmocniej
przeprasza. Potwierdza się fakt, że nie warto do końca ufać komputerom.
Paweł Rutkowski

W niedzielę od rana rywalizowali chłopcy. Do udziału w turnieju zgłosiły się
drużyny Legii Chełmża, absolwentów Gimnazjum w Głuchowie oraz zespół
gospodarzy. Turniej wygrali legioniści przed absolwentami i gospodarzami.
Na koniec trzy istotne informacje. Pierwsza - działaniem objęliśmy 30
uczestników bezpośrednio oraz 50 pośrednio ( uczestnicy turniejów).Drugaprogram został dofinansowany przez URZĄD GMINY CHEŁMŻA. Trzecia
spotykamy się dalej .
W. Rosiński

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH
w Gminie Chełmża na rok 2007

Zasady i punktacja w ogólnej klasyfikacji sołectw w 2007 roku
Za uczestnictwo w gminnej imprezie sportowej dane sołectwo otrzyma - 1
pkt., kolejno za IV miejsce - 2 pkt., III miejsce - 3 pkt., II miejsce - 4 pkt., I
miejsce- 5 pkt.
W przypadku, gdy sołectwo reprezentować będą 2 drużyny lub więcej to
punktuje tylko drużyna, która będzie najwyżej sklasyfikowana.
Wszelkie zapytania i zgłoszenia związane ze sportem gminnym należy
kierować do Gminnego Organizatora Sportu
Marcina Sadowskiego nr tel. 675 78 43 lub 0507 835 797
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Serwis Informacyjny
Białe wakacje - propozycje

Podziękowanie

W związku z zaistniałym w moi gospodarstwie w Kuczwałach
SP Kończewice
pożarem, który wydarzył się dokładnie 5 grudnia br. pragnę podziękować
15.01. -Maluchy z kl. O I wyjadą do Baja Pomorskiego na
sąsiadom, rodzinie, Straży Pożarnej z najbliższej okolicy za ofiarną pomoc w
przedstawienie teatralne.
ratowaniu zwierząt z płonącego budynku, którzy to narażając swoje własne
Tego samego dnia także odbedzie się w szkole Turniej Sportowy.
życie i zdrowie, pomagali ratować zwierzęta.
16.01. - Zajęcia taneczne i zajęcia komputerowe
Warunki były bardzo ciężkie, ratowanie utrudniał duszący dym, który
SP Zelgno
uniemożliwiał oddychanie i widoczność oraz wysoka temperatura. Gdyby nie
15 - 16.01.
szybka i ofiarna pomoc sąsiadów oraz straży, wszystkie budynki i zwierzęta
- zajęcia rekreacyjno-sportowe
uległyby spaleniu, a cały dobytek mojego życia ległby w gruzach.
- gry i zabawy w świetlicy szkolnej
Chciałbym szczególnie podziękować sołtysowi w Kuczwałach panu
- zajęcia komputerowe
Ryszardowi Jarzynce za szybką organizację pomocy, za powiadomienie
- Spotkanie Szkolnych Kół Caritas Gminy Chełmża ( biwak)
ubezpieczyciela, wywiezienie zwierząt padłych do utylizacji, za szybkie
SP Grzywna
dostarczenie słomy i ziarna na bieżące potrzeby. Dziękuję sąsiadom i rodzinie
- turniej unihokeja.
za dobre rady w problemach i za przyjęcie ocalałych zwierząt pod swój dach.
- wyjazdy na basen.
Dziękuję opiekunowi Sołectwa Panu Wiesławowi Kazanieckiemu,
- turniej warcabowy.
który przydzielił ludzi do pomocy w uporządkowaniu budynku oraz użyczył
- zajęcia w pracowni komputerowej.
ciągnika z Gospodarstwa Pomocniczego przy UG, za dobre rady i
podtrzymywanie na duchu.
Gm. Głuchowo
Dziękuję samorządowi Gminy za udzielenie mi wsparcia
- zajęcia sportowe
finansowego w kwocie trzech tysięcy złotych, które mogłem przeznaczyć na
- zajęcia artystyczne
zakup paszy dla zwierząt, które ocalały w pożarze.
Chciałbym również skierować wyrazy podziękowania dla Ks.
Podziękowanie
Kanonika Wiesława Roczniaka za wsparcie duchowe i moralne i do wszystkich
Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy od początków istnienia osób, które wspierały mnie wspólnie ratując mój dobytek podczas pożaru.
Małego Przedszkola w Skąpem wspierali nas zarówno finansowo jak i
Jeszcze raz bardzo dziękuję
duchowo. Szczególne podziękowania dla Stowarzyszenia Homo homini i p.
Sławomir Krzywdziński z rodziną
E.Czarneckiej za wyposażenie przedszkola i pomoc merytoryczną.
Dziękujemy także Urzędowi Gminy Chełmża, sołtysowi wsi Skąpe p. S.
Podsumowanie akcji „Piękny uśmiech”
Kazanieckiemu, przewodniczącemu Rady Gminy p. H. Śmiałkowi za pomoc
W miesiącach listopad - grudzień 2006 roku uczniowie szkół
w „Stawianiu pierwszych kroków przedszkola”. Firmie EKOLAND, Radzie
Sołeckiej, OSP w Skąpem oraz państwu Celińskim i Kleszcz dziękujemy za podstawowych w Sławkowie i w Grzywnie uczestniczyli w akcji „Piękny
dofinansowanie paczek świątecznych. Wielkie podziękowania dla rodziców uśmiech” przeprowadzonej przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia
Małych Przedszkolaków za nie pozostawanie obojętnym na potrzeby MP oraz w Zelgnie. Łącznie w akcji udział wzięło 170 dzieci. Akcja polegała na
zbadaniu stanu uzębienia u młodych pacjentów, lakowaniu zębów u dzieci w
przyjazną postawę.
Nauczyciel MP wieku kl. O- III. W sumie z lakowania skorzystało 65 dzieci. Z kolei w klasach
Małgorzata Buller od IV-VI zbadano łącznie 88 uczniów stwierdzając próchnicę u 83 %
Wraz z wychowankami przebadanych.
W ramach przeprowadzonej profilaktyki dzieci otrzymały
informację, które zęby wymagają dalszego leczenia, zapoznały się z techniką
Godziny pracy Urzędu Gminy w Chełmży
prawidłowego szczotkowania uzębienia. Dodatkowo każdy z uczestników
akcji otrzymał kubek, szczoteczkę i pastę do zębów.
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Przeprowadzone badanie przedmiotowe wykazało bardzo zły stan
Wtorek 7.30 - 15.30
uzębienia u dzieci w SP w Sławkowie. W tym przypadku niezbędne jest
Środa 7.00 - 15.00
leczenie zachowawcze zębów i konieczne jest jak najszybsze objęcie opieką
Czwartek 7.00 - 15.00
stomatologiczna młodych pacjentów.
K. Orłowska
Piątek 7.00 - 15.00
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