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GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
Corocznie w gminie Chełmża odbywają się gminne zawody
sportowo-pożarnicze dla druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
W tym roku zawody odbyły się w dniu 26 maja w Kończewicach na stadionie
klubu LZS „ Cyklon” w których udział wzięło sześć drużyn w kategorii „A”męska oraz cztery zespoły Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jedna
dziewczęca z Kończewic, chłopcy z jednostek: Zelgno , Kuczwały,
Konczewice
Przed rozpoczęciem rywalizacji drużyn , odprawiona została polowa msza
święta, którą celebrował kapelan naszych strażaków ks. kan. Zbigniew Koślicki
w asyście księdza Andrzeja Zblewskiego.
Komisję sędziowską pod przewodnictwem bryg. Janusza Irwana powołał
Komendant Miejski PSP w Toruniu.

Puchar w tej kategorii oraz nagrody finansowe ufundował i wręczył Wójt
Gminy Chełmża Jacek Czarnecki.
Sędzia główny zawodów bryg. Janusz Irwan stwierdził , że zawody zostały
zorganizowane bardzo dobrze dziękując jednocześnie drużynom
startującym za udział i duże zdyscyplinowanie.

Po krótkiej odprawie i losowaniu numerów startowych rozpoczęto zawody w
grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych , dla których puchary ufundował
Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Śmiałek i Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP. Nagrody rzeczowe ufundował Zarząd Gminny ZOSP RP.
W kategorii MDP dziewczęta zwyciężyła drużyna z ZOSP Kończewice w
składzie:
Popławska Paulina, Jałocha Patrycja, Skomra Anna, Pleskot Patrycja,
Siołkowska Katarzyna,Żółtowska Sonia, Wiśniewska Anna,Ostrowska
Edyta,Zakaszewska Katarzyna, Jarocka Agata, opiekun drużyny dh
Mirosław Siekaczyński, która w tej kategorii startowała jako jedyna ekipa.
W kategorii MDP -chłopców zdecydowanie zwyciężyła ekipa z ZOSP
Kończewice w składzie: Kwiatkowski Mateusz,Kozłowski
Mateusz,Guziński Piotr,Starzyński Mateusz,Guziński Rafał,Leszczyński
Mateusz,Wiśniewski Marek,Szaniawski Paweł,Jaskólski Arnold,Kalas
Michał, opiekun drużyny dh.Roman Wierzbowski , drugie miejsce zajęli
chłopcy z OSP Zelgno , a trzecie z OSP Kuczwały.
Kulminacyjnym punktem zawodów była rywalizacja w kategorii męskiej, gdzie
mistrza Gminy z przed roku broniła jednostka z OSP Zajączkowo , ale
gospodarze zawodów jednostka z ZOSP w Kończewicach była „mało
gościnna” i pokonała ubiegłorocznego mistrza.
Klasyfikacja zawodów w tej kategorii przedstawia się następująco:
I miejsce ZOSP Konczewice z wynikiem 104,41 pkt. W składzie:Gredecki
Zbigniew,Miłosz Andrzej,Urbański Rafał,Dudek Tomasz,Miłosz
Łukasz,Pleskot Kamil,Woś Łukasz,Wierzbowski Roman,Urbański
Grzegorz.
II miejsce OSP Zajączkowo 116,17 pkt. ,
III miejsce ZOSP Grzegorz 116,53 pkt. , następne miejsca OSP Zelgno
120,84 pkt., OSP Kuczwały 122,58 pkt. , OSP Szerokopas 162,12 pkt.

Komendant Gminny OSP
Wiesław Bachan

ZAPROSZENIE
W dniu 16 czerwca 2007 r. na stadionie miejskim w Chełmży o
godz. 11.00
odbędą się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Toruńskiego.
Nasza gmina będzie reprezentowana w kat „A” przez drużyny OSP
Zajączkowo , Grzegorz ,Kończewice, a w kategorii Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych przez dziewczęta i chłopców z ZOSP Kończewice.
Serdecznie zapraszając, liczymy na fantastyczny doping dla naszych drużyn.

Samorządowy serwis informacyjny
Informacja z obrad Sesji Rady Gminy Chełmża
w m-cu maju br.
Gospodarka nieruchomościami
Rada podjęła uchwałę o zbyciu w drodze przetargu niezabudowanych
nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Chełmża
położonych we wsi Browina. Sprzedaż dotyczy 3 działek o pow. 0,06 ha
każda, które zostały przeznaczone
pod zabudowę jednorodzinną
wolnostojącą. Cena wywoławcza zostanie określona po dokonaniu wyceny
przez rzeczoznawcę majątkowego.
Porządek i bezpieczeństwo
W m-cu kwietniu Rada Gminy podjęła uchwałę o powołaniu Straży Gminnej.
Terenem działania straży będzie obszar Gminy Chełmża. Do
podstawowych zadań straży należy m.in: ochrona spokoju i porządku w
miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu
drogowego, pomoc w zakresie ratowania życia i zdrowia mieszkańców,
usuwanie awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych,
zabezpieczenie miejsc przestępstw i katastrof, ochrona obiektów
komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, ochrona porządku
podczas zgromadzeń i imprez publicznych, informowanie społeczności
lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, konwojowanie dokumentów,
przedmiotów wartościowych lub środków pieniężnych.
Woda i ścieki
Z dniem 1 sierpnia br zmianie ulegną dotychczas obowiązujące stawki opłat
za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyniosą:
1) 1,50 zł - dla gospodarstw domowych i rolnych,
2) 1,98 zł - dla pozostałych odbiorców wykorzystujących wodę dla celów
przemysłowych.
Taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków:
1) 3,25 zł - dla gospodarstw domowych i rolnych,
2) 2,35 zł - dla dostawców indywidualnych dostarczających ścieki
beczkowozami i wozami asenizacyjnymi,
3) 2,83 zł - dla dostawców indywidualnych wprowadzających ścieki za
pomocą przydomowych przepompowni zasilanych przez dostawcę,
4) 1,77 zł - dla dostawców ścieków dostarczających ścieki do urządzeń
kanalizacyjnych tłocznych.
Finanse
1) Wprowadzone zmiany budżetowe:
- 10.000 zł - ( pierwotnie przewidziane na utrzymanie urządzeń melioracji
wodnych) przeznaczono na dotację dla Spółki Wodnej z przeznaczeniem
na renowacje rowów melioracyjnych w m-ci Mirakowo i Bielczyny.
- 17.080 zł - wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego stacji
uzdatniania wody w Nawrze.
- 5.400 zł środki z Rad Sołeckich przeznaczone na ufundowanie sztandaru
dla Gimnazjum w Pluskowęsach.
2) W związku z ogłoszeniem przetargu na wykonanie studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Rada wyraziła zgodę
na zaciągnięcie zobowiązania w wysokości 62.000 zł.

Sprawy pozostałe
1. Dokonano aktualizacji wartości punktu, który jest niezbędny przy
ustalaniu wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych
gminy. Wprowadzona zmiana ma na celu wdrożenie 2% podwyżek płac.
2. Wprowadzono zmianę w treści uchwały określającej diety dla
Radnych. Zmiana treści dotyczy
możliwości usprawiedliwiania
nieobecności Radnych przez Przewodniczącego RG. Nieobecność
usprawiedliwiona nie będzie skutkowała potrąceniem wysokości diety.
Sekretarz Gminy
Ewa Pudo

Telefonia internetowa drogą do oszczędności
W miesiącu kwietniu zakończono pracę nad uruchomieniem
darmowego połączenia telefonicznego pomiędzy Urzędem Gminy a
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dokonano zakupu urządzeń
które przy pomocy internetu przesyłają sygnał telefoniczny. Nie
wymaga to dodatkowych abonamentów a same połączenia odbywają
się za darmo. Infrastruktura została zintegrowana z centralami
telefonicznymi, dzięki czemu obsługa jest praktycznie taka sama jak
zwykłego aparatu telefonicznego.
Przewidywany zwrot kosztów eksploatacji wyniesie rok czasu od
momentu uruchomienia.
Paweł Rutkowski

Informacje o przetargach
I. Informacje o rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych:
1) W dniu 16.05.07r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na
ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Chełmża wraz z jednostkami
organizacyjnymi. Postępowanie to było podzielone na dwa zadania:
Zadanie I: „Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Chełmża wraz z
jednostkami organizacyjnymi”
Zadanie II: „Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Chełmża”
W postępowaniu dla zadania I wpłynęło 6 ofert, a dla zadania II dwie oferty.
Najkorzystniejszą ofertę dla zadania I złożyło:
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. Ul. PCK 14
87-100 Toruń za cenę brutto - 93.064,97 zł
Najkorzystniejszą ofertę dla zadania II złożyła CONCORDIA POLSKA
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ul. Chodkiewicza 89/91, 85950 Bydgoszcz za cenę brutto zadania II- 16.326,00 zł
2) W dniu 16.05.07r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na „
dostawę materiałów budowlanych” . Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma
TROPS S.A. Ul. M. Skłodowskiej Curie 99 87-100 Toruń za cenę brutto
oferty -154.050,62 zł.
3) W dniu 28.05.07r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na
„wykonanie
przebudowy drogi gminnej we wsi Sławkowo o długości
500mb”. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Drogowo-Budowlany
Rogowo 23 87-162 Lubicz za cenę brutto oferty -115.884,12zł
II. Informacja o wszczętych przetargach:
1) Trwa procedura przetargowa na „wykonanie projektu zmiany studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Chełmża”. Otwarcie ofert odbyło się 14.05.2007r. Najkorzystniejszą ważną
ofertę złożył Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa
ul. Targowa 45 na kwotę 60.243,60zł. Zaplanowane w budżecie na to zadanie
były środki finansowe w wysokości 50.000zł. Po zwiększeniu przez Radę
Gminy środków przetarg zostanie rozstrzygnięty.
2) W dniu 25.05.07. został ogłoszony przetarg na „wykonanie przebudowy
chodnika wraz z wjazdami w Bielczynach gm. Chełmża etap II”. Termin
składania ofert zaplanowano na dzień 8.06.2007r.
Anna Feeser-Bering

Czy znasz swoją gminę?

W dniu 28 maja, z okazji Dnia Samorządowca, już po raz szósty w
Urzędzie Gminy Chełmża odbył się „Gminny konkurs wiedzy o samorządzie
lokalnym”. W konkursie uczestniczyły 3-osobowe zespoły uczniów ze szkół
podstawowych z Kończewic, Sławkowa, Grzywny i Zelgna oraz z gimnazjów
w Głuchowie i Pluskowęsach.
Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej części uczestnicy musieli
wykazać się wiedzą i rozwiązać test zawierający zagadnienia związane z
funkcjonowaniem Gminy Chełmża. W drugiej części zespoły uczniowskie
miały do wykonania praktyczne zadania jako „petenci” w konkretnych
sprawach w Urzędzie np. załatwić pozwolenie na wycinkę drzewa, odroczyć
zapłatę podatku, starać się o wydanie dowodu osobistego. Uczniowie
udawali się do biur odpowiednich referatów, aby dowiedzieć się jak załatwić
„swoją” sprawę a następnie dzielili się uzyskaną wiedzą przed komisją
konkursową.
Po sprawdzeniu testów wyróżniono najlepszych. W grupie uczniów szkół
podstawowych zwyciężyła Justyna Wiśniewska, drugie miejsce zajęła
Patrycja Sikorska, trzecie Magdalena Trzpil. Wszystkie reprezentowały
SP Sławkowo. Wśród gimnazjalistów pierwsze miejsce zajęła Karolina
Fałkowska (Pluskowęsy), drugie Magdalena Kiliszek (Głuchowo) a trzecie
Martyna Michalska (Pluskowęsy). Zwycięzcom nagrody wręczył Wójt J.
Czarnecki oraz Sekretarz Gminy E. Pudo. Dużą niespodzianką było
nagrodzenie zwycięzców przez Przewodniczącą Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych S. Stasieczek przyznaniem
darmowych zaproszeń na wakacyjny pobyt na biwaku w Cichem k Brodnicy.
Konkurs przygotowały D. Woźniak oraz I. Kępińska Bober z SP Kończewice
oraz Urząd Gminy Chełmża, który ufundował poczęstunek.
Izabela Kępińska-Bober

Wymiana dowodów osobistych

Uprzejmie przypominam, że na
podstawie ustawy z dnia 12 września 2002r.
zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o
ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz
ustawy o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr.
183, poz. 1522) dowody osobiste wydane
przed dniem 1 stycznia 2001r. zachowują
ważność do dnia 31 grudnia 2007 roku. W
związku z powyższym uprzejmie proszę o zgłaszanie się do tutejszego
urzędu (pokój nr 15) celem złożenia dokumentów.
Wójt Gminy Chełmża
mgr inż. Jacek Czarnecki
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KONKUBINAT
Konkubinat to trwały związek dwojga ludzi, którzy żyją jak
małżeństwo, ale małżeństwem nie są. Konkubinat jest związkiem
nieformalnym, co oznacza, że prawo generalnie nie reguluje spraw z nim
związanych. Istnieją jednak przepisy, z których osoby żyjące w konkubinacie
mogą skorzystać, jeśli chcą uregulować swoją sytuację prawną.

Czerniewicach; Policjantka z Prewencji Komendy Miejskiej z Torunia, a także
Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień Ewa Jasik - Wardalińska z
WOTUiW w Toruniu Czerniewicach.
Wykładowcy wspierali się na prezentacji multimedialnej, uczestnicy mogli
zapoznać się z prawdziwymi narkotykami, które zaprezentowała na
specjalnych planszach policjantka.

JAKA JEST SYTUACJA PRAWNA DZIECI W KONKUBINACIE?
Jeżeli rodzice dziecka zawarli związek małżeński, to według prawa zachodzi
domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki. W sytuacji, gdy rodzice żyją w
konkubinacie, takie domniemanie nie zachodzi. Aby w świetle prawa zostało
stwierdzone, że dziecko pochodzi od danego mężczyzny, musi dojść do
uznania dziecka lub do ustalenia ojcostwa. Dzieci pozamałżeńskie, których
pochodzenie od określonej matki lub ojca zostało w świetle prawa ustalone,
podlegają ich władzy rodzicielskiej tak samo, jak dzieci ze związku
małżeńskiego. Rodziców i dzieci wiążą takie same prawa i obowiązki.
Dziecku, które zostało uznane lub co do którego ustalono ojcostwo
określonego mężczyzny, na takiej samej zasadzie co dziecku urodzonemu w
małżeństwie, należą się alimenty. Dziecko pozamałżeńskie dziedziczy po
rodzicach tak samo, jak dzieci urodzone w związku małżeńskim.
CZY KONKUBENCI DZIEDZICZĄ PO SOBIE?
Według polskiego prawa do dziedziczenia może dojść na podstawie ustawy
lub testamentu. Do dziedziczenia z ustawy dochodzi wtedy, gdy spadkobierca
nie pozostawił testamentu z różnych przyczyn lub gdy testament z różnych
przyczyn okazał się nieważny. Gdy dojdzie do dziedziczenia z ustawy ,
majątek spadkodawcy przypada określonym w ustawie krewnym w ustalonej
przez prawo kolejności. Konkubenci nie dziedziczą po sobie z ustawy.
Oznacza to, że jeżeli osoba żyjąca w wolnym związku nie pozostawi
testamentu lub z różnych przyczyn okaże się on nieważny, to jej majątek Na koniec słuchacze otrzymali stosowne certyfikaty.
odziedziczą krewni w kolejności wymienionej w polskim prawie spadkowym.
ITU Ewa Jasik - Wardalińska
Aby przekazać majątek spadkowy konkubentowi, należy sporządzić
Zdj. K. Orłowska
testament. Należy jednak pamiętać, że w takim wypadku krewnym
Promocyjny przejazd
spadkodawcy będzie przysługiwał zachowek. Zachowek jest roszczeniem
majątkowym przysługującym najbliższym zmarłego, jeżeli ten pominął ich w
Dnia 26 maja odbyły się promocyjne przejazdy kolejowe na trasie
testamencie.
Toruń Wschodni Bydgoszcz przez Chełmżę i Unisław. Przejazdy odbyły się w
JAKIE SĄ UPRAWNIENIA KONKUBENTA W PRZYPADKU ŚMIERCI związku z zakończeniem realizowanego przez Województwo KujawskoPomorskie projektu
”Unowocześnienie taboru kolejowego przewozów
PARTNERA?
Po śmierci konkubenta, który był najemcą lokalu mieszkalnego, w stosunek regionalnych na terenie województwa kujawskopomorskiego”, w wyniku
najmu występują oprócz jego dzieci, małżonka oraz innych osób wobec którego zakupiono 5 szynobusów, co kosztowało 27,5 mln zł. Połowę tej kwoty
których zmarły był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych n(mogą to stanowiła dotacja ze środków UE w ramach Sektorowego Programu
być np. rodzice) także osoba, która pozostała z nim w faktycznym pożyciu, Operacyjnego „Transport”. Autobusy szynowe to nowoczesne, monitorowane
jeżeli stale zamieszkiwała ze zmarłym w tym mieszkaniu (art. 691 kodeks pojazdy przystosowane dla osób niepełnosprawnych mogące się poruszać z
prędkością 120 km/h. Pojazd może pomieścić maksymalnie 170 osób i jest
cywilny).
Jeżeli śmierć konkubenta nastąpiła w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju przeznaczony do eksploatacji na liniach lokalnych o niższym natężeniu ruchu
podróżnych. Autobusy szynowe są pięcio - sześciokrotnie lżejsze w stosunku
zdrowia spowodowanego przez inną osobę, osoby bliskie zmarłego, który
do składów dotychczasowych, dużo tańsze w eksploatacji. W Kujawskozmarły dostarczał dobrowolnie i stale środków utrzymania, mogą domagać się
Pomorskiem kursuje obecnie 13 takich wozów.
renty od tej osoby (art. 446 k.c.).
Tego dnia odbyły się 2 kursy z Torunia do Bydgoszczy i z powrotem. Pierwszy
CZY KONKUBENCI MOGĄ MIEĆ WSPÓLNY MAJĄTEK?
wyruszył o 9 rano i był dostępny dla osób zaproszonych i posiadających
Pomiędzy konkubentami nie powstaje określona przepisami prawa specjalne bilety rozprowadzane przez lokalne gazety i urzędy. Uczestniczyła w
wspólność majątkowa taka, jaka łączy małżonków. Konkubenci natomiast nim także grupa lokalnych VIP-ów na czele z marszałkiem Piotrem Całbeckim i
mogą być współwłaścicielami różnych rzeczy na zwykłych zasadach (mogą wojewodą Zbigniewem Hoffmannem oraz przedstawicieli lokalnych
razem kupić dom lub samochód). Ponieważ własność każdej z rzeczy samorządów. Gminę Chełmża reprezentował zastępca wójta K. Bober.
ustalana jest odrębnie, niezwykle ważne jest dokładne udokumentowanie Wyprawa wiodła. nieczynną od prawie siedmiu lat trasę Chełmża - Bydgoszcz.
pochodzenia poszczególnych rzeczy. Jeżeli istnieje konieczność podzielenia Mieszkańcy Gzina, Ostromecka, Głuchowa, Nawry i Grzybna z
rzeczy posiadanych przez konkubentów wspólne, możliwe jest zwrócenie się niedowierzaniem obserwowali szynobusy wjeżdżające na nieczynne stacje do sądu z wnioskiem o zniesienie współwłasności, rozliczenie nakładów itp.
zdewastowane i z oknami zabitymi deskami. Ruch na drogach krzyżujących się
z torami, zamiast dawno zdemontowanych szlabanów, zamykali policjanci i
INFORMACJA
strażacy. Kulminacja uroczystości miała miejsce w Unisławiu.
Stację
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że druki na przystrojono kwiatami, gości z pociągu powitał tłum miejscowych i orkiestra,
stypendia gminne im. Jacka Luntkowskiego można pobierać w siedzibie która poprowadziła wszystkich na festyn w miejscowym parku. Tam były
występy muzyczne, konkursy, zabawy dla dzieci oraz poczęstunek. W trakcie
Ośrodka przy ul. Paderewskiego 14 (I piętro), 87-140 Chełmża.
festynu Marszałek województwa oznajmił, że samorządowym władzom
Przypomina się jednocześnie, że termin składania wniosków o stypendia
województwa zależy na reaktywowaniu nieczynnej linii kolejowej, którą
upływa z dniem 30 lipca 2007 r.
uruchomiono na razie tylko na czas wycieczki. Mówił, że „przywrócenie tej linii
szansa na rozwój okolicznych miejscowości. Umożliwia ona dojazd do pracy
Szkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów to
w Toruniu, Bydgoszczy czy powstającym Cristal Parku. Podkreślił, że
Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii
przedsięwzięcie będzie wymagało pieniędzy (trzeba m. in. zmodernizować
tory, wyremontować zniszczoną infrastrukturę) i czasu.
Dnia 26.04.2006 r. odbyło się w Urzędzie Gminy Chełmża szkolenie Po południu odbył się drugi przejazd, dostępny dla wszystkich chętnych.
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Niestety, większość podróżnych zapamięta te przejazdy jako swego rodzaju
Narkomanii. W szkoleniu wzięły jednak udział jeszcze inne aktywne osoby z pobyt w saunie, ponieważ „padła” klimatyzacja w wagonach.
naszej Gminy : Sołtyski, przewodniczące Koła Gospodyń wiejskich, Linia kolejowa Bydgoszcz Chełmża została wybudowana dawno temu już w
nauczyciele, działacze społeczni, razem 30 osób.
1893 roku i od początku miała znaczenie strategiczne dla ówczesnych władz. O
Szkolenie obejmowało swoim zakresem tematykę uzależnień ( głównie jej randze świadczy fakt , że to dla jej potrzeb specjalnie wybudowano most
alkoholizm, narkomania, nikotynizm ) profilaktykę uzależnień, rodzinę zdrową przez Wisłę w Fordonie, który wówczas był najdłuższym na ziemiach polskich.
a dysfunkcyjną, aspektu prawnego no i omówiono również formy pomocy Linia kolejowa miała za zadanie umożliwienie ominięcia strategicznej z punktu
zarówno osobom chorym, ale też rodzinie. Poruszono kwestie co może zrobić widzenia militarnego w tamtych latach twierdzy Toruń w drodze do Prus
zwyczajny człowiek wobec problemu alkoholika i jego rodziny.
Wschodnich.
Pod względem merytorycznym szkolenie zabezpieczyli wykładowcy Linia była czynna do 2000 roku, kiedy to PKP szukając oszczędności zamknęła
Specjaliści Terapii Uzależnień Anna i Wiktor Blichowscy ze Złotowa, Pedagog, ją jako nierentowną. Prawdopodobnie pociągi wrócą na stałe na tę trasę w
Instruktor Terapii Uzależnień - Krystian Labuda z WOTUiW w Toruniu
przyszłym roku.
K.Bober
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Samorządowy serwis informacyjny
Przy Zielonym Szlaku Zielenią pisane
W miesiącach kwiecień-maj br. w Gminie Chełmża
realizowany był projekt pn.: „Podniesienie wartości i
estetyki miejscowości leżących przy zielonym
szlaku turystycznym poprzez szkolenia z zakresu
zagospodarowania przestrzeni - warsztaty z
materiałem nasadzeniowym”.
Projekt zrealizowano
w ramach II schematu
Pilotażowego. Wykonawcą projektu była Pracownia
Architektury Krajobrazu i Rzeźby „Zielenią pisane” z
Torunia.
Udział w projekcie wzięło w sumie 80 osób.
Głównym założeniem projektu było przeszkolenie mieszkańców
wsi poprzez aktywny ich udział w warsztatach na temat zakładania terenów
zielonych oraz uświadomienie im, jak ważna jest estetyka i wygląd
miejscowości leżących przy Zielonym Szlaku w kontekście rozwoju turystyki.
Cel zrealizowanych szkoleń to również wyrobienie w uczestnikach postaw
dbałości o swoje najbliższe otoczenie, o architekturę przestrzenną, która jest
bardzo ważnym elementem dziedzictwa kulturowego. Także podczas
specjalnie zorganizowanej konferencji w Grodnie próbowano zainteresować
przedsiębiorców rozwojem turystyki przy Zielonym Szlaku z możliwością
wykorzystania funduszy UE.
Beneficjentami szkoleń warsztatowych byli mieszkańcy pięciu miejscowości
leżących na terenie gminy Chełmża przy Zielonym Szlaku turystycznym :
Nawra, Kończewice, Głuchowo, Bielczyny Zelgno. Te miejscowości zgłosiły
chęć i swój udział w realizowanych szkoleniach.

W ramach projektu odbył się cykl szkoleń ( 5 spotkań). W
ramach których omówione zostały między innymi takie zagadnienia: jak
wiejski ogród przydomowy dawniej i dziś; drzewostan otaczający
domy;potrzeba zachowania starych wzorców - dawne wiejskie ogródki;
rola zieleni w osiedlu wiejskim; wypoczynkowe i kulturalne znaczenie
zieleni; znaczenie zieleni dla architektury krajobrazu wsi; elementy
planowania przestrzennego i rozwoju wsi współczesnej.
Podczas spotkań dokonany został wybór terenów, na których
uczestnicy projektu uczyli się jak zakładać tereny zielone w swoich
gospodarstwach i wsi. ( wysadzono kwiaty, drzewa, krzewy ozdobne).
Dla każdej z miejscowości uczestniczących w szkoleniach przygotowano
propozycję kolejnych
miejsc do
nasadzeń, które w najbliższej
przyszłości mieszkańcy będą mogli zagospodarować ( dla każdej z
miejscowości został przygotowany projekt wizualny określający miejsca i
gatunki roślin do nasadzeń).
Katarzyna Orłowska

Dopłaty do materiału siewnego
W roku bieżącym został uruchomiony program obejmujący dopłaty do
zużytego do siewu lub sadzenia materiału kwalifikowanego kategorii
„elitarny” lub „kwalifikowany”.
Powyższymi dopłatami zostały objęte następujące gatunki roślin :
1) zboża: - pszenica , pszenżyto, owies, żyto, jęczmień,
2) strączkowe: - łubin żółty, biały wąskolistny, bobik, groch siewny, wyka
siewna
3) okopowe - ziemniaki,
Obowiązują następujące stawki dopłat do 1 ha obsianego materiałem
kwalifikowanym:
a) 50 zł zboża,
b) 60 zł- strączkowe,
c) 300 zł- ziemniaki

O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału
siewnego może ubiegać się producent rolny , który:
1. posiada działki rolne na których uprawia rośliny objęte dopłatami o
łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę rolną
uważa się zawarty obszar gruntu rolnego, na którym prowadzona jest
uprawa, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodząca w skład
gospodarstwa,
2. zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii „elitarny” lub
„kwalifikowany” powinien być zakupiony od :
- przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców
dokonujących obrotu materiałem siewnym albo,
- podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym wpisanych do
rejestru rolników,
Czynności niezbędne do uzyskania dopłaty:
1. należy zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Producentów (
dotyczy producentów rolnych, którzy nie są beneficjentami ARR i nie
posiadają numeru rejestracyjnego),
2. wypełnić wniosek o dopłatę i wraz z wymaganymi załącznikami
dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do Oddziału Terenowego Agencji
Rynku Rolnego w Bydgoszczy ( formularze i wnioski dostępne są na
stronie internetowej www. arr.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy Chełmża ,
biuro nr 7 ).
Do wniosku należy dołączyć:
1. oryginały lub kopię faktur, potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez notariusza lub pracownika OT ARR dot. zakupionego materiału
siewnego pochodzącego z okresu:
- w którym został zużyty do siewu materiał siewny zbóż lub roślin
strączkowych,
- od 1 września roku poprzedzającego wysadzenie sadzeniaków
ziemniaka do 31 maja roku wysadzenia ziemniaków,
2. przedstawić wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy „ de
minimis” jakie otrzymano w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień
złożenia wniosku o udzielenie dopłaty.
W przypadku producenta rolnego, który poniósł straty w gospodarstwie w
2006r. z powodu suszy:
1. oryginał lub kopia faktury poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza
lub pracownika OT ARR dot. zakupionego
kwalifikowanego materiału siewnego pochodzącą z okresu :
- w którym został zużyty do siewu materiał siewny zbóż lub roślin
strączkowych, w przypadku materiału siewnego zbóż można dołączyć
również faktury zakupu dokonanego nie wcześniej niż w dniu 1 sierpnia
2006r.,
- od 1 września 2006 do 31 maja 2007r. w przypadku zakupu materiału
siewnego sadzeniaków ziemniaka i wysadzenia go w 2007r.
2. Kopię protokółu oszacowania szkód ( sporządzonego przez komisję
powołaną przez wojewodę ) potwierdzoną za zgodność z oryginałem
przez kierownika ośrodka pomocy społecznej.
3. Kopię decyzji o udzielenie pomocy społecznej potwierdzoną za
zgodność z oryginałem przez kierownika ośrodka pomocy społecznej (
gdy udzielono takiej pomocy )
Wnioski można składać od 1 kwietnia do 30 czerwca 2007r. w biurze
Agencji Rynku Rolnego O/T Bydgoszcz , ul. Kasztanowa 57, 85-605
Bydgoszcz.
Anna Krupska

Piękna Zagroda 2007'
Zapraszam mieszkańców Gminy Chełmża do udziału już w
siódmej
edycji konkursu „Piękna Zagroda”. Tegoroczną edycję
poprowadzi Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Minikowie Oddział w Przysieku.
W swoich założeniach konkurs jest zachętą do dbania mieszkańców wsi o
poprawę estetyki zabudowy oraz warunków higieniczno-sanitarnych
gospodarstw.
Konkurs jest organizowany w dwóch etapach :
I etap gminny
II etap powiatowy
i przeprowadzany w dwóch kategoriach:
- zagroda wiejska
- działka siedliskowa
Dodatkowo w etapie gminnym rozpatrywana jest kategoria - wspólnota
mieszkaniowa.
Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji do dnia 22
czerwca br. Karty zgłoszenia można pobrać u sołtysów lub w UG Chełmża
pok. nr 16 p. Katarzyna Orłowska.
K.O.
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Sprawy obywatelskie
Majówka nawrzańska
Pod takim hasłem odbył się 1 maja festyn w Nawrze przygotowany
przez panią Sołtys, Radę Sołecką, pana Radnego i Koło Gospodyń Wiejskich.
Panie przygotowały ciasto, kawę oraz miejscowy produkt lokalny tzw.
„zawijańce nawrzańskie”. Mimo , że wieczór był bardzo chłodny zabawa trwała
do późnych godzin nocnych. Podczas festynu zaprezentowane zostały także
prace rzeźbiarskie w drewnie tutejszego rzeźbiarza amatora Dawida Golonki,
które wzbudziły u niejednego mieszkańca podziw. Rzeźby są tak naturalne, iż
ma się wrażenie, że za chwilę ożyją. Pan Dawid jest studentem uczelni
bydgoskiej i potrafi łączyć naukę ze swoim hobby.
Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie festynu oraz samorządowi
gminnemu za sfinansowanie w części naszej imprezy sołeckiej serdecznie
dziękujemy.

Wycieczka do Warszawy

Członkowie PZERiI wzięli udział w wycieczce do Warszawy na
zaproszenie Posła Andrzeja Kłopotka. Z zaproszenia na wyjazd do stolicy
skorzystało 50 osób. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili budynek Sejmu RP i
Łazienki Warszawskie. Wzięli także udział w spotkaniu z żoną Prezydenta
RP panią Marią Kaczyńską.

Katarzyna Orłowska

FORUM ORGANIZACJI

Najlepsi nagrodzeni

Alicja Glaszka
Sołtys wsi Nawra

Uczniowie-laureaci ze szkół gminnych, którzy wzięli udział w
tegorocznej gminnej edycji konkursu plastycznego pod hasłem „Młodzież
zapobiega pożarom” i „Chrońmy nasze środowisko” spotkali się z
przedstawicielami Zarządu Gminnego OSP. W każdej ze szkół odbyło się
spotkanie podczas którego wszystkim nagrodzonym we wspomnianym
konkursie wręczone zostały nagrody.

Podążając śladem Bł. Juty już po raz drugi w
ramach obchodów odpustowych w Bielczynach odbyło się
Forum organizacji pozarządowych zarówno świeckich jak
i katolickich. Udział w Forum wzięło 13 organizacji. Program
spotkania zawierał przegląd pomysłów i doświadczeń z
zakresu organizowania i świadczenia pomocy drugim
osobom zarówno tej socjalnej jak i kulturalnej , edukacyjnej, sportowej.
Historia Juty z Bielczyn, wzór jej osoby, to okazja by poświęcić
uwagę wszystkim tym, którzy niosą dobro drugiemu człowiekowi. Znana jest
działalność Błogosławionej, opiekowanie się przez nią najuboższymi i
chorymi. Teraz czas na jej naśladowców.
Z Gminy na forum przybyły takie organizacje jak stowarzyszenia Homo
homini, SOWA z Gimnazjum w Głuchowie, Horyzont z Gimnazjum w
Pluskowęsach, szkolne Koła Caritas i PCK oraz miejscowe KGW w
Bielczynach. Inne organizacje które wystąpiły na forum to między innymi
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo, Stowarzyszenie „Przyszłość” z
Gm. Łubianka i „Pomocna Dłoń i PCK z Chełmży.
Z roku na rok organizacje lepiej się poznają i służą sobie radą w
swojej działalności.
Organizatorem forum było Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy
Chełmża i Gimnazjum w Głuchowie. Tegoroczne forum miało miejsce w
świetlicy wiejskiej w Bielczynach.
W spotkaniu organizacji pozarządowych udział wziął Poseł RP Andrzej
Kłopotek i przedstawiciele samorządu gminnego w osobach Zastępcy Wójta
Gminy Chełmża Kazimierza Bobera i Przewodniczącego RG Henryka
Śmiałka.
Bielczyńskie Forum Organizacji Pozarządowych to ważne
wydarzenie nie tylko dla Gminy, ale i dla regionu. Organizatorzy liczą, że z
roku na rok organizacji chętnych do udziału w spotkaniu będzie więcej, a
organizacja tego wydarzenia na stałe wpisze się w coroczne obchody
odpustowe ku czci Błogosławionej Juty w Bielczynach.

Nagrody wręczał uczniom Prezes Zarządu Oddz. Gminnego OSP Franciszek
Piróg i Komendant Gminny OSP Wiesław Bachan.
K.O.

Podziękowanie
ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W CHEŁMŻY
pragnie podziękować Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich i żonom strażaków
z OSP w Zajączkowie za pomoc w przygotowaniu tegorocznej gminnej
uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Przygotowany przez Panie smaczny
poczęstunek, miła atmosfera, udana zabawa i urok wsi Zajączkowo na pewno
spowodują, że tegoroczne obchody na długo pozostaną we wspomnieniach
uczestników tego ważnego corocznego dla Gminy wydarzenia.
K. Orłowska
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Organizacje pozarządowe
Ziemia Gotyku

Multimedialne wędrówki zakończone
W świetlicy wiejskiej w Bielczynach miało miejsce
podsumowanie konkursu pn.” Multimedialna wędrówka po mojej okolicy”,
którego organizatorem było Stowarzyszenie Homo homini i Centrum
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża . Do konkursu zgłoszonych
zostało w sumie siedem prezentacji multimedialnych prezentujących
walory historyczne, przyrodnicze i turystyczne ciekawych miejscowości w
gminie. W przeważającej liczbie uczestnicy konkursu to młodzież.
Multimedialna wędrówka po okolicy poprowadziła uczestników spotkania
przez takie miejscowości w gminie jak Głuchowo, Bielczyny, Kończewice,
Skąpe. Pozwoliła również zapoznać się z architekturą ciekawszych
zabytków w gminie takich jak kościoły, pałace, kaplice.
Z największym zainteresowaniem spotkała się prezentacja o
wsi Głuchowo, którą przygotował zespół młodzieży z Głuchowa: Marta
Karwowska, Emilia Murawska, Dorota Piotrowska, Ewa Nowak i
Patrycja Szulc.

Autorki z Głuchowa wykazały się pomysłowością jeśli chodzi o humor
przygotowanej prezentacji i ciekawe animacje . Drugie miejsce
przyznano prezentacji o Bielczynach, którą przygotował Jarosław
Powaszyński mieszkaniec tej wsi, natomiast jako trzecią prezentację
uczestnicy ocenili pomysł Danuty Powaszyńskiej również z Bielczy pn.”
Sanktuarium Bł. Juty atrakcja turystyczna Bielczyn”. Wyróżnienie w
konkursie przyznano prezentacjom przygotowanym przez Radosława
Lisa z Kuczwał pn.”Zabytki” i prezentacji autorstwa Kamili Szulc i Kamili
Barczykowskiej poświęconej krajobrazom Bielczyn.
Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez
Stowarzyszenie Homo homini i pamiątkowe dyplomy.
Konkurs był uwieńczeniem zakończonego przez Stowarzyszenie
projektu „Ziemia Gotyku-lokalnie i globalnie” w ramach którego w gminie
utworzono przy dwóch świetlicach wiejskich ( Kończewice i Bielczyny)
kafejki internetowe i doposażono w stanowiska komputerowe biblioteki w
Skąpem i Głuchowie , dzięki czemu mieszkańcy tych miejscowości mają
bezpłatny dostęp do internetu.
K.Orłowska

Fundacja „Ziemia Gotyku” w
miesiącu maju br. była organizatorem
wyjazdu szkoleniowego do Debrzna.
Udział w wyjeździe wzięły osoby związane z rozwijaniem
usług turystycznych, przedstawiciele organizacji
wspierających rozwój wsi oraz promocję gmin z obszaru
Ziemi Gotyku.
Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu pn.” Wygodny i tani nocleg
na Ziemi Gotyku” i sfinansowany w ramach programu LEADER+.
Podczas wyjazdu uczestnicy wzięli udział w
cyklu szkoleń z zakresu
turystyki.
Założeniem wspomnianego projektu jest zaangażowanie osób zajmujących
się świetlicami wiejskimi w adaptację i wykorzystanie ich na cele turystyczne i
noclegowe - w gminie Chełmża (w Bielczynach), w Papowie Biskupim (w
Papowie), w Łubiance (w Zamku Bierzgłowskim) i Łysomicach (w Turznie).
Wiedzę w zakresie tworzenia szlaków turystycznych i współpracy sieciowej
uczestnicy wyjazdu zdobywali na przykładzie znanego szlaku rowerowego
Greenway Naszyjnik Północy. Poza zajęciami teoretycznymi
mieszkańcy Ziemi Gotyku odwiedzili między innymi takie miejsca na terenie
Ziemi Chojnickiej i Kaszub jak park w Buczku Małym, Chojnice, Fojutowo ,
Kamienne Kręgi i Przechlewo. Dużą atrakcją dla uczestników wyjazdu okazał
się spływ kajakowy rzeką Brdą.

K.Orłowska

Zabawa z teatrzykiem „ Trójka”
W środę 23.05.2007. zawitał do Wędrującego przedszkola w
Grzywnie teatrzyk Trójka z Bydgoszczy. Aktorzy przedstawili dzieciom
spektakl I kto tu śmieci? W zabawny sposób uczyli jak należy dbać o
prządek oraz higienę osobistą. W trakcie występu dzieci miały okazję
wcielić się w postacie zwierzątek i wystąpić wspólnie z aktorami na
scenie. Nauczyły się piosenki, którą śpiewały w czasie zajęć oraz w
drodze do domów. Przedstawienie obejrzały również dzieci z klasy
zerowej, pierwszej i drugiej szkoły w Grzywnie oraz młodsze rodzeństwo
„Wędrujących przedszkolaków”.
Teatrzyk odwiedził też przedszkola w Pluskowęsach , Kuczwałach i
Bocieniu.
Podczas występów zabawa była na 102!

Wszystko dla naszej Mamusi
Jak co roku o tej porze, dzieci z klasy zerowej w Grzywnie
przygotowały inscenizację z okazji Dnia Matki. Inscenizacja nosiła tytuł „
Na majowej łące”.
Recytowały wiersze, śpiewały piosenki, a na zakończenie występu
wręczyły własnoręcznie wykonane upominki w postaci kwiatów i laurek.
Były również zagadki dla Mam, przy których świetnie bawiły się i Mamy i
przedszkolaki.
Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku, o który zadbały oczywiście
Mamy.
Anna Klimas
Anna Klimas
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„W świecie baśni” przegląd teatrzyków szkolnych
Dnia 29 maja br. odbył się w Szkole Podstawowej w
Kończewicach II etap konkursu „W świecie baśni” organizowanego dla
uczniów kl. IV VI.
Jego pierwsza część ( konkurs literacki ) została
przeprowadzona w lutym bieżącego roku. Wówczas to jury spośród 28
nadesłanych prac ze szkół podstawowych gminy i okolic wyłoniło
najpiękniejsze baśnie napisane przez dzieci. Ich autorzy zostali
nagrodzeni pięknymi książkami i dyplomami.
W kategorii kl. IV
I miejsce zajęła Monika Majewska SP Kończewice
II miejsce przypadło w udziale Damianowi Gniazdkowi SP Kończewice,
III miejsce Patrycji Klarkowskiej z SP Nr 5 w Chełmży
W kategorii kl. V
I miejsce zajęła Zofia Branicki z SP w Zelgnie
II miejsce zajęła Agata Machalska z SP w Zelgnie
III miejsce zajęła Barbara Zając z SP w Zelgnie
W kategorii kl. VI
I miejsce zajęła Ewa Rusin z SP Warszewice
II miejsce zajęła Edyta Ostrowska z SP w Kończewicach
Wyróżnienie przyznano:
Joannie Branickiej z Zegna
Magdalenie Zając z Grzywny

Organizatorki planują ( podobnie jak poprzednio ) wszystkie
nagrodzone i wyróżnione baśnie zebrać w całość i przekazać
uczestniczącym w konkursie szkołom.
W dniu, kiedy nastąpiła II część konkursu ( przegląd teatrzyków )
sala Szkoły Podstawowej w Kończewicach przeobraziła się w krainę baśni.
Na scenie pojawiały się coraz to inne postacie baśniowe biorące udział w
inscenizacjach przygotowanych przez kolejne zespoły z różnych szkół.
Widzowie mogli obejrzeć następujące baśnie:
„Kopciuszka” w wykonaniu SP nr 5 w Chełmży
„Czerwone Kapturki” ze SP w Grzywnie i „Nowoczesnego Kopciuszka”
prezentowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej w Kończewicach.
Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy i widzowie doskonale się
bawili.
O dużym zainteresowaniu prezentowanymi sztukami świadczyła
ogromna cisza panująca na sali i gromkie brawa, jakie otrzymali aktorzy za
swój występ.
Organizatorki
Zenona Wilczewska, Dorota Woźniak, Mirosława Pawlikowska

Pomysł na pamiątkę z Gminy Chełmża

Gimnazjum w Pluskowęsach
było organizatorem II edycji
konkursu „Pamiątka turystyczna z gminy Chełmża”.
Celem konkursu, który odbywał się pod patronatem Wójta Gminy Chełmża,
była popularyzacja architektury, zabytków i piękna krajobrazu gminy
Chełmża. Tworzenie wizytówki reklamującej walory historyczne i regionalne
małej ojczyzny. Ukazanie walorów turystycznych Zalesia i Jeziora
Chełmżyńskiego. Promocja terenów wiejskich. Prezentacja możliwości
twórczych dzieci, młodzieży i dorosłych.
Oceniane były prace uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży,
Grzywnie, Sławkowie, Gimnazjum w Głuchowie i Pluskowęsach oraz jedna
praca w kategorii osób dorosłych. Podsumowanie konkursu połączone z
uroczystym wręczeniem nagród przez pana wice wójta Kazimierza Bobera i
wystawą pokonkursową miało miejsce 25.04.2007r. w Urzędzie Gminy.
Laureatami konkursu zostali:
Wyróżnienia
Kategoria szkoły podstawowe
I m. Damian Domański SP Sławkowo I m. Patryk Błażejczyk SP Sławkowo
II m. Magdalena Zając SP Grzywna II m. Marta WyczółkowskaSP Grzywna
III m. Jarosław Ruta SP Grzywna
III m. Maria Góźdź SP Sławkowo
Kategoria gimnazja
I m. Monika Termer Gimn. Pluskowęsy
II m. Patrycja Kaczmarczyk Gimn. Głuchowo
III m. Anna Kopruszyńska Gimn. Głuchowo
Wyróżnienia
Monika Osiak Gimn. Głuchowo
Marlena Rytwińska Gimn. Pluskowęsy
Małgorzata Dobrucka Gimn. Pluskowęsy
Karolina Fałkowska Gimn. Pluskowęsy
W kategorii osób dorosłych zwycięzcą został p. Marek Bereźnicki z Grzywny

Organizator konkursu
Beata Niedziałkowski

Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego

27.04.2007r. w Zespole Szkół nr 1 w Toruniu odbyło się uroczyste
rozstrzygnięcie III Diecezjalnego Konkursu Plastycznego „Kościół wspólnotą
wierzących- drogą do domu Ojca- drogą do świętości”. W konkursie brało
udział 600 prac młodych artystów z terenu diecezji toruńskiej.
Jedną z nagród, z rąk jego eminencji księdza biskupa Andrzeja Suskiego
odebrała uczennica Gimnazjum w Pluskowęsach Agnieszka Zygarska.

Spotkanie z Calineczką
Wszystkie oddziały Wędrującego przedszkola w niedzielne
popołudnie 20 maja odwiedziły Baj Pomorski. Obejrzały bajkę J.Ch.
Andersena Calineczka. Dzieciom towarzyszyły mamy, tatusiowie oraz
babcie. Dzieci z zainteresowaniem śledziły losy Calineczki. Po spektaklu,
dzięki uprzejmości aktorów zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia. W
drodze powrotnej do domu dzieci dzieliły się wrażeniami ze spektaklu.
Anna Klimas
Beata Niedziałkowski
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Dzień bez papierosa

Dzień Mamy

Uczniowie naszej szkoły przeszli przez wieś namawiając do
rzucenia palenia. mamy nadzieję, że wszyscy palący zastanowią się nad
skutkami palenia i rzucą ten wstrętny nałóg dla dobra własnego zdrowia i
zdrowia dzieci, które są bardzo często " biernymi palaczami" we własnym
domu. Rodzice palą przy dzieciach nie zastanawiając nawet, że ich własne
pociechy muszą wdychać dym tytoniowy i tym samym zatruwają sobie płuca.

Jak każdego roku zaprosiliśmy do szkoły nasze kochane mamy w
dniu ich święta, by podziękować za miłość, cierpliwość i czułość, którą
obdarzają nas każdego dnia. W programie były popisy aktorskie, wokalne,
taneczne i cyrkowe. Obdarowaliśmy nasze mamy upominkami i
poczęstowaliśmy słodkościami.

Uczniowie SP w Kończewicach
MAMO TATO RZUĆ PALENIE!

My też możemy być użyteczni

M.Kaszyńska

"Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą" do tej pieknej
myśli J. Twardowskiego chciałoby się dodać nową -" zachowajmy pamięć
o tych, którzy od nas odeszli, wspominajmy ich, ale nie zapominajmy o ich
grobach. ' Taka myśl przyświecała uczniom z kl.VI w Kończewicach,
którzy wraz z rodzicami i wychowawczynią p. Z. Wilczewską w dniu 26.05
uporządkowali cmentarz w Browinie przy DPS. Jest to niestety miejsce
zaniedbane, zapomniane. Uczniowie włożyli w swą pracę wiele trudu i
serca. Dzięki temu część cmentarza odzyskała należyty wygląd.
Uczniowie mają nadzieję, że znajdą naśladowców, którzy zadbają o
pozostale groby.

V Regionalny Konkurs Ekologiczny dla najmłodszych

Wiosenne wędrówki po lesie

Na dofinansowany przez WFOŚ i GW konkurs pn. „Las i jego
mieszkańcy wiosną” przyjechały do Kończewic dzieci z różnych stron
województwa. W turnieju oprócz zaprezentowania wiedzy
przyrodniczej uczestnicy zdobywali punkty za przygotowane plansze
edukacyjne.
Na
tegoroczny konkurs przywiezione zostały plansze
przedstawiające „Ptasi budzik” i „ Drzewo miejscem gniazdowania ptaków”.
Za najciekawsze uznano prace dzieci ze Sławkowa i Brzozówki. W kategorii
indywidualnej zwyciężyli Mikołaj Tokarski z Białych Błot i Martyna
Szymańska ze Sławkowa. Kolejne miejsca zajęli Jan Dunajski również ze
Sławkowa, Szymon Balicki z Małej Szkoły w Brąchnówku i Michał
Foremski ze SP nr 11 w Toruniu. Test wyłaniający najlepszych znawców
przyrody opracowała Izabela Kępińska-Bober.
Tradycją konkursu są nagrody książkowe, które poza laureatami otrzymują
wszyscy uczestnicy zawodów oraz ich opiekunowie. Służy to bogaceniu
indywidualnych i szkolnych księgozbiorów o tematyce przyrodniczej. Tym
razem sponsorem nagród był WFOŚ w Toruniu.
Niespodzianką wiosennej edycji konkursu była wycieczka do Ośrodka
Hodowli Zwierzyny Łownej w Grodnie, gdzie dzieci obejrzały miejsce wylęgu i
hodowli bażantów. Jak co roku realizację spotkania najmłodszych
przyrodników regionu wspierał samorząd gminy Chełmża.

Z. Wilczewska

Uroczystość w Gimnazjum w Pluskowęsach
W dniu 21.06.br w Gimnazjum w Pluskowęsach odbędzie się
uroczyste nadanie szkole imienia Jana Pawła II. W programie uroczystości:
10.00 - Msza św. na boisku przy Gimnazjum
11.00 - Uroczystości związane z poświęceniem i przekazaniem sztandaru
szkole
12.00 - Część artystyczna przygotowana przez uczniów Gimnazjum
Na kolejną edycję organizatorzy zapraszają za rok. Tematem
Fundatorami sztandaru z patronem jest samorząd gminny: Rada Gminy
konkursu będzie las w pełni lata.
Chełmża i Rady Sołeckie Sołectw oraz prywatne osoby.
E.Czarnecka
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Jak Przemek został ……
fachowcem wiedzy pożarniczej

GMINNE ŚWIĘTO KRÓLOWEJ SPORTU

Przemek Ziółkowski jest uczniem kl. VI Szkoły Podstawowej w
Kończewicach. Ostatnio odniósł sukces w konkursach z wiedzy pożarniczej
organizowanych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Na szczeblu
wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Świeciu
Przemek zajął trzecie miejsce. Zabrakło mu tylko jednego punktu, aby
przejść do eliminacji ogólnopolskich.
Redakcja KURENDY
poprosiła Przemka o krótką
wypowiedź:
?
Reprezentowałeś Gminę
Chełmża i Powiat
na
szczeblu wojewódzkim w
Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
świadczy to o Twojej dużej
wiedzy w tej dziedzinie. Skąd
takie zainteresowania?
?
Przyznam, że z początku
byłem trochę przestraszony,
kiedy ujrzałem pytania. Wydały
mi się bardzo trudne. Spędziłem
wiele godzin na nauce, gdyż
bardzo dużo rzeczy trzeba było
uczyć się na pamięć. Czytałem
pisma pożarnicze, odwiedziłem
PSP w Toruniu, aby obejrzeć samochody strażackie i zapoznać się ze
sprzętem gaśniczym. Dzięki dobrej pamięci i mojej mamie, która mobilizowała
mnie do nauki, udało mi się dobrze przygotować do konkursu.
? Co cenisz u swoich kolegów , koleżanek najbardziej…..
? U kolegów najbardziej cenię koleżeństwo, życzliwość i poczucie
humoru.
? Czy chciałbyś w przyszłości zostać strażakiem ochotnikiem ?
? Zawsze podobali mi się ludzie w mundurach. W rodzinie mam kilku
wujków, którzy są strażakami. Myślę, że w przyszłości zapiszę się do OSP i
będę mógł swoją wiedzę teoretyczną wykorzystać w praktyce.
? Pochodzisz z niewielkiej miejscowości w naszej gminie, zamieniłbyś
ją na inną ..?
? Nie. Bardzo podoba mi się moja wieś. Jest tu spokojnie, mam dużo
miejsca do zabawy, gry w piłkę, jazdy na rowerze. Mam bliski kontakt z
przyrodą i zwierzętami, które bardzo lubię. Tu jest moje miejsce i myślę, że
będę mieszkał tutaj w przyszłości.
? Dziękuję za rozmowę i życzę udanych sukcesów w kolejnych
konkursach wiedzowych.
Rozmowę przeprowadziła Katarzyna Orłowska

Biskup z wizytacją
J.E. Ks. Bp Andrzej Suski Biskup Toruński w dniu 4 czerwca br.
gościł z wizytacja kanoniczną w Parafii Chełmżyńskiej. W tym dniu odwiedził
między innymi kaplicę Bł. Juty. Tutaj spotkał się podczas odprawionego
nabożeństwa z dziećmi pierwszo komunijnymi, ich rodzicami i wygłosił Słowo
Boże. Ks. Biskupa powitały dzieci i delegacja miejscowej społeczności
parafialnej w osobach Maria Kucharzewska Radna Gminy Chełmża i Józef
Nikiel Sołtys Sołectwa Głuchowo.
Wszystkim dzieciom uczestniczącym w nabożeństwie Ks. Biskup udzielił
indywidualnego błogosławieństwa.

K. Orłowska

Na boisku sportowym w Zelgnie odbyły się Mistrzostwa Gminy
Chełmża w Lekkiej Atletyce. Były to pierwsze, historyczne zawody w tej
dyscyplinie sportu.
Rywalizacja lekkoatletów rozpoczęła się od biegu sprinterskiego na
dystansie 60 metrów. Najszybszym mieszkańcem naszej gminy został
Mateusz Pawłowski z Nawry, który osiągnął doskonały czas 7,65 s.
Minimalnie, bo o 0.2s wyprzedził on Marcina Sikorskiego także z Nawry.
Trzeci był Przemysław Chudzik z Głuchowa z czasem 8,44 s., a czwarty
Kamil Kuźma zDźwierzna czas- 9.02 s.
Sprinterzy z Nawry stoczyli także pasjonujący pojedynek w konkursie
skoku w dal. Tym razem lepszy okazał się Marcin Sikorski, który zwyciężył
z wynikiem 5,30 m. i tylko o 2 cm pokonał Mateusza Pawłowskiego. Trzeci
był Przemysław Chudzik (4,45 m), a czwarty Jarosław Baczewski (4,05 m).
Najsilniej i najliczniej obsadzony był konkurs pchnięcia kulą. Do
rywalizacji zgłosiło się 11 zawodników w tym vice wójt Kazimierz Bober
oraz członkowie sołeckiej rady: Benedykt Glaszka i Tomasz Huzarski.
Konkurs wygrał niegdyś znakomity oszczepnik, obecnie znany w regionie
siatkarz i nauczyciel wychowania fizycznego Daniel Ramowski z
Pluskowęs.
Pięciokilogramową kulę pchnął na odległość 14,20 m. Drugie miejsce
zajął Zbigniew Wiśniewski z Dźwierzna (10,45 m.), trzeci był Mariusz
Talarek z Głuchowa (10,15 m.), a czwarty Jarosław Baczewski (10,10
m..).
Wszyscy zawodnicy po każdej z konkurencji otrzymywali pamiątkowe
medale i drobne upominki.
Prowadzona była także klasyfikacja drużynowa Mistrzostw Gminy
Chełmża w Lekkiej Atletyce. Wygrali ją zawodnicy z Nawry zdobywając 11
pkt.
Kolejne miejsca zajęli: Głuchowo 9pkt; Dźwierzno 8pkt; Zelgno 5pkt;
Pluskowęsy 2pkt; Kończewice 1pkt.
Zawodom towarzyszyła piękna pogoda, a uczestnicy dobrze się bawili i
aktywnie spędzili swój wolny czas, a “królowa sportu” przeżywała w
Zelgnie piękne chwile.
Marcin Sadowski

Podsumowano siatkarskie rozgrywki sezonu 2006/7

Dnia 22 kwietnia 2007 r w Grzywnie odbyło się uroczyste
podsumowanie rozgrywek siatkarskiej ligi oldbojów LZS sezonu 2006-7. Była
to już czwarta edycja rozgrywek. Na uroczystość przybyli zacni goście w
osobach Pana Posła na Sejm RP A. Kłopotka, Wicestarosty Powiatu
Toruńskiego - D. Mellera, Burmistrza Chełmży J. Czerwińskiego oraz wójtów
Gmin Chełmża J. Czarneckiego i Papowo Bisk. A. Zielińskiego. Najpierw w
tutejszym kościele parafialnym odbyła się uroczysta msza św
koncelebrowana przez ks. Kanonika W. Roczniaka, któremu asystowali ks G.
Pszeniczny z parafii Biskupice (członek drużyny Papowo Toruńskie) oraz ks.
R. Pełech z parafii Świecie (opiekun sportowców wiejskich LZS).
Następna część
uroczystości odbyła
się w miejscowym
lokalu „U Boryny”.
C z ę ś ć
konsumpcyjna
zasponsorowana
została zgodnie z
tradycją ligi przez
drużynę zwycięską.
W międzyczasie
nastąpiło oficjalne
podsumowanie
r o z g r y w e k ,
o g ł o s z e n i e
wyników, wręczenie
n a g r ó d
i
upominków.
Zwycięzcami
tegorocznej edycji
została drużyna UM
Chełmża X, drugie
miejsce zajęła
d r u ż y n a
Wąbrzeźna a
trzecie Zelgna. Gmina Chełmża była w tej lidze mocno reprezentowana,
ponieważ oprócz Zelgna występowały jeszcze drużyny z Głuchowa,
Kończewic i Nowej Chełmży.
Fundatorami nagród byli: Poseł A. Kłopotek, Starosta Toruński, Starosta
Wąbrzeski, Burmistrz Chełmży, Wójtowie Gmin Chełmża, Papowo Biskupie,
Zławieś Wielka, Łysomice, Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS.
W miłej atmosferze wspólnej siatkarskiej biesiady wszyscy umawiali się na
kolejne spotkania turniejowe i kolejną edycję ligi już na jesieni tego roku.
K.Bober
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SPORTOWE „OSTATKI” SPORTU SZKOLNEGO

LEKKOATLETYCZNE ZMAGANIA
Biegały, skakały, rzucały.

W ostatnich tygodniach w szkolnym kalendarzu imprez sportowych
Tradycyjnie w maju i w strugach deszczu, na jedynym boisku l.a. w
królowała piłka nożna oraz lekka atletyka. Piłkę kopali gimnazjaliści i
uczniowie szkół podstawowych, kopano ją w hali i na otwartych boiskach. Gminie Chełmża, szkoły podstawowe rywalizowały w trójboju i czwórboju. O
Lekka atletyka a konkretnie trójbój i czwórbój był rozgrywany wśród prymat we wspomnianych dyscyplinach rywalizowało w sumie 16 drużyn ( 8
dziewcząt i 8 chłopców). Od samego początku faworytami byli uczniowie z
uczniów szkół podstawowych. Przejdźmy do rezultatów i nazwisk.
Zelgna. Nie zawiedli zdobywając Złote medale w trójboju dziewcząt - D.
W sali głuchowskiego gimnazjum rozegrano turniej halowej piłki nożnej w Walenda, N. Szeląg, I. Denderz, A. Maciaszczyk, D.Huzarska, D. Cicha
kategorii dziewcząt i chłopców. Pojedynki stały na bardzo wysokim poziomie o oraz czwórboju dziewcząt - A.Włodarska, M.Kazaniecka, J. Plewa, M.
do końca trzymały kibiców w napięciu. Tym razem szczęśliwcami okazali się Rosińska, K. Aniołkowska, J. Gruszka i chłopców - M. Szczepański, M.
uczniowie w Głuchowa. Pojedynek Pań zakończył się wynikiem 2 : 1 co Kail, Sz. Kopczyński, M. Taczek, B. Pawlowski, D. Balicki .Drużynami
oznaczało, że P. Pleskot, N. Jancarz, M. Wyrzykowska, M. Kurkowska, opiekował się M.Rosiński.
Jeden Złoty medal w trójboju wywalczyli chłopcy z Kończewic - A.
M. Romanowska, S. Zółtowska, P. Jałocha, J. Bober, K. Zakaszewska, A.
Wiśniewski, P. Buller oraz opiekun M.Bulińska zostały Mistrzyniami Gruszka, A. Rasmus, K. Abramuk, T. Kucharski, Sz. Stasiorowski, D.
Gorski, M. Murawski których przygotował M.. Zdrojewski.
Gminy na rok 2007.
Niezwykle zacięta była walka w meczy chłopców. Nie brakowało w nim
szybkich akcji, strzałów na bramkę, parad bramkarzy oraz sztuczek
technicznych. Zwycięstwo 3 : 1 wywalczyli P. Gołębiewski, K. Omiotek, M.
Zillmann, R. Burak, K. Sitkowski, P. Szaniawski, G. Urbański. Mistrzami
opiekował się M. Zając.
Uczestników walczących o prymat w tej kategorii gościła Szkoła
Podstawowa w Grzywnie. Rywalizacja trwała dwa dni. Dzień pierwszy okazał
się szczęśliwy dla gospodyń, które wywalczyły Mistrzostwo Gminy. Grały w
składzie:M. Wyczółkowska, M.Wysocka, M.Zając, A. Błażejczyk, A.
Zielińska, D. Maskot, M. Grafowska. Opiekun K. Zygmunt.
W drugim dniu zawodów rywalizowali chłopcy. Wspomagani
ogłuszającym dopingiem poszli w ślady koleżanek, wygrywając wszystkie
spotkania zostali Mistrzami Gminy i bohaterami szkoły. Występowali w
składzie: Ł. Substyk, R.Łagodziński, Ł. Sadowski, C.Zalech, M.
Rutkowski, M. Bożejewicz, K. Warlubiński. Opiekun K. Zygmunt.
„11” piłkarskie chłopców
Na boisku „Cyklonu” Kończewice rozegrano mecz o mistrzostwo Gminy
Chełmża w piłce nożnej chłopców. Na boisku rywalizowali uczniowie z
Pluskowęs i Głuchowa. Godzinna walka przyniosła zwycięstwo 4 : 1 dla
Pluskowęs. Tytuł Mistrzów Gminy wywalczyli : K. Kuźma, M. Zduński, B.
MODA NA SKUTERY
Taklewicz, D. Olech, M. Kurkiewicz, S. Kopczyński, M. Dejewski, P.
Jarocki, D. Kwaśniewski, P.Masny, R. Szczepankowski, P. Stojanowski,
Wielką popularnością cieszył się organizowany przez Gimnazjum w
M. Lesiak, M.Templin, D. Wierzbowski. Opiekun D.Ramowski.
Głuchowie, egzamin na kartę motorowerową. Młodzi miłośnicy jazdy na
dwuśladach poddawani zostali sprawdzianowi wiedzy teoretyczne oraz
„7” piłkarskie dziewcząt
umiejętności zastosowania jej w praktyce.Do egzaminów przystąpiło 39
Jeszcze nie opadły emocje po meczu chłopców, a na boisko wybiegły śmiałków , wszyscy zdali i są posiadaczami upragnionych kart.
gimnazjalistki Kolejny raz wynikiem 2 : 1 wygrały dziewczęta z Głuchowa.
Stroną organizacyjną zajęły się Panie A. Kaniecka oraz M.Bulińska a
Grały w składzie:
P. Pleskot, N. Jancarz, M. Wyrzykowska, M. egzamin przeprowadził Asystent Sekcji Ruchu Drogowego KMP w Toruniu
Kurkowska, M. Romanowska, S. Zółtowska, P. Jałocha, J. Bober, K. st.asp. K. Woś
Zakaszewska, A. Wiśniewski, P. Buller oraz opiekun M.Bulińska .

„5” piłkarskie dziewcząt i chłopców.
Przy pięknej słonecznej pogodzie na szkolnym boisku w Sławkowie
rozegrano turniej piłkarski dziewcząt. Tytułu broniły gospodynie. Jak się
okazało zrobiły to skutecznie, wygrywając wszystkie spotkania. Zostały
kolejny raz Mistrzyniami Gminy. Złote medale wręczono :M. Trzpil, P.
Sikorskiej, N. Nowak, E. Ucińskiej, A. Słupskiej, K. Pierowicz, K.
Krzemień, M. Kazanieckiej oraz opiekunowi I. Szamańskiej.
Boisko w Sławkowie okazało się szczęśliwe dla mistrzów gry w hali.
Chłopcy z Grzywny odowodnili, że są skuteczni również na boisku otwartym
zdobywając Złote Medale. Zaszczytu tego dostąpili: Ł. Substyk,
R.Łagodziński, Ł. Sadowski, C.Zalech, M. Rutkowski, M. Bożejewicz, K.
Warlubiński oraz opiekun K. Zygmunt.
W,R.

Życzymy szerokiej drogi !!!
Dla Kurendy
W.R.
Kończąc kolejny rok pracy w charakterze organizatora sportu
szkolnego, chcę podziękować opiekunom grup za wytrwałość,
zaangażowanie i serce włożone w przygotowanie podopiecznych do
zawodów oraz pomoc przy ich organizacji, a Dyrektorom za wyrozumiałość i
ciepłe przyjęcie zawodników.
Ze sportowym pozdrowieniem.
Wojciech Rosiński

str. 10

Serwis informacyjny
Podziękowanie
Panu Andrzejowi Kozińskiemu serdeczne podziękowanie za
przywiezienie mebli do przedszkola składa Rada Sołecka Świętosław.

Program Piknik
„Powitanie Lata 2007”
w Gminie Chełmża

Podziękowanie
Serdeczne dziękuję Wszystkim, którzy byli ze mną w ciężkich dla mnie 16.06.2007 r
9.00 - 17.00 Międzynarodowy Turniej Siatkówki Plażowej
chwilach, za wsparcie i okazaną pomoc
17.00 - 18.00 Koncert Zespołu Muzyki Dawnej „SCANDICUS”
Hanna Loba z rodziną
17.06.2007 r

W Głuchowie śmieją się dzieci
W sumie setka dzieci wspólnie z rodzicami bawiła się na
wspólnym Dniu Dziecka w Głuchowie . Spotkanie milusińskich miało
miejsce na tutejszym placyku zabaw. O uśmiech wszystkich dzieci w tym
wyjątkowym raz do roku dniu zadbali wspólnie Rada Sołecka wsi
Głuchowo, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Biblioteka w Głuchowie. Dla
najmłodszych uczestników przygotowane w tym dniu zostało mnóstwo
wspólnych zabaw i konkursów. Była moc humoru i niezapomnianych
wrażeń.

14.00 - 15.00 I część II Przeglądu Twórczości Muzycznej Mieszkańców
Gminy i Miasta Chełmża
15.00 - 16.00 Potyczka pod Grodnem inscenizacja historyczna
16.30 - 17.30 II część II Przeglądu Twórczości Muzycznej Mieszkańców
Gminy i Miasta Chełmża
17.30 - 18.00 - Występ gościnny Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy
Strzyżewice
Prezentacje produktów Lokalnych Ziemi Gotyku
Piknik pod patronatem Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja
Orientacji
Projekt wdrażany jest przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa - FAPA
w ramach Działania 2.7 "Pilotażowy Program LEADER +"
Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006"

ODSZEDŁ Z NASZYCH SZEREGÓW
19 maja 2007 roku , w wieku 83 lat zmarł
Dh Hieronim Góźdź

Podczas wspólnej zabawy wyłoniono mistrzów chwytania balonów z
wodą, mistrzów wielkiej loterii. Zdarzył się także w tym dniu „Cud”,
albowiem na boisku do siatkówki plażowej zakwitło mnóstwo kwiatów,
które należało zebrać. Byli tacy, którzy kwiatów tych zebrali najwięcej i
zostali również nagrodzeni.
Po licznych konkurencjach konkursowych i wielu emocjach jakie im
towarzyszyły wszystkie dzieci zasiadły do wspólnego grillowania i bawiły
się przy muzyce do ….dobranocki.
K.Orłowska

Długoletni strażak i działacz ochotniczego pożarnictwa, od
1960 r. członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczwałach .
W przeszłości, jako członek Zarządu Jednostki pełnił funkcję
skarbnika.
Za społeczną działalność został odznaczony między innymi:
Brązowym Krzyżem Zasługi , złotym , srebrnym , brązowym medalem „
Za zasługi dla pożarnictwa „ , odznaką „ Strażak Wzorowy”.
W ostatniej drodze Zmarłemu towarzyszyli: rodzina, przyjaciele,
znajomi, delegacje OSP z pocztem sztandarowym, członkowie
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, przedstawiciele władz
samorządowych
Cześć jego pamięci !
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Serwis informacyjny
Razem z Bł. Jutą…
Odpust ku czci Błogosławionej Juty to
dwudniowa impreza obejmująca
coroczne kościelne obchody
odpustowe ku czci Bł. Juty jaka miała miejsce w
Sanktuarium w Bielczynach.

Bielczyny to miejscowość w Gminie Chełmża z którą związana jest
historia życia Błogosławionej Juty, która w XIII wieku przybyła tutaj z odległej
Turyngii w Niemczech, osiedliła się w pustelni nad Jeziorem Głuchowskim i
codziennie podążała do pobliskiej Chełmży, aby nieść pomoc osobom
chorym i biednym.

Kolejni pielgrzymi do Sanktuarium przybyli na niedzielne
nabożeństwo odpustowe, które odprawione zostało pod przewodnictwem
Jego Ekscelencji ks. Biskupa Józefa Szamockiego. Tradycyjnie msza
zakończyła się uroczystą procesją wokół tutejszej kaplicy.

Odpust ku czci Bł. Juty w Bielczynach to wydarzenie promujące
obszar działania Fundacji Ziemia Gotyku Lokalna Grupa Działania i
finansowany z programu Leader+.

W realizację tego corocznego wydarzenia angażują się samorządy
Gminy i Miasta Chełmża, Parafia w Chełmży i Grudziądzkie Centrum
CARITAS, okoliczne szkoły, stowarzyszenia i okoliczni parafianie.
Szczegółowe informacje dotyczące historii Bł. Juty, sanktuarium można
W związku z tym, że Bł. Juta jest patronką Dzieł Miłosierdzia znaleźć na stronie www.gminachelmza.pl pn. Sanktuarium Bł. Juty.
Diecezji Toruńskiej już po raz trzeci do Bielczyn przybyły z pielgrzymką
K.Orłowska
Szkolne Koła CARITAS, której organizatorem jest co roku Grudziądzkie
Centrum CARITAS. Młodzież uczestnicząca w obchodach, pielgrzymką
pieszą do bielczyńskiego Sanktuarium organizowaną z Katedry
Chełmżyńskiej przybyła już po raz trzeci.
PLANTACJE POKAZOWE - SŁAWKOWO
Tradycyjnie po mszy na młodzież czekał festyn z zabawami i konkursami,
2007’
ciepła grochówka i koncert muzyki chrześcijańskiej, w którym wystąpił ze
swoim repertuarem Tomek Kamiński.
Szanowni Państwo,
Z kolei mieszkańcy Ziemi Gotyku podczas dwudniowych obchodów Firma Bayer CropScience serdecznie zaprasza Rolników
prezentowali produkty tradycyjne dla tego obszaru: kulinaria, miody i rzeźbę Gminy Chełmża do Centrum Doradztwa Technicznego
sakralną. Jak na odpust przystało, nie zabrakło tradycyjnych stoisk z
w Gospodarstwie Rolnym A. Wiśniewski, Sławkowo 2 w dniu
pamiątkami, zabawkami i obwarzankami.
Z okazji odpustu ku czci Błogosławionej Powiatowa i Miejska Biblioteka w 28 czerwca br. godz. 9.00.
Chełmży zorganizowała konkurs poświęcony historii Błogosławionej, który z
Pokazy odbywać się będą w terminie 24-26 czerwca 2007 r.
roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem wśród mieszkańców
Miasta i Gminy Chełmża.
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