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„Aniołowie , aniołowie biali,
na coście to tak u żłobka czekali,
pocoście tak skrzydełkami trzepocząc
Płatki śniegu rozsypali czarną nocą ?”

„Aniołowie przybywajcie…”
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża realizuje
cykl świątecznych spotkań warsztatowych pt. „ Aniołowie
przybywajcie…”. Uczestnicy spotkań mają okazję malowania aniołów
wyrzeźbionych przez rzeźbiarza pana Dawida Golonkę z Nawry. Przy
wspólnym śpiewaniu kolęd i zapachu choinki anioły przybierają piękne
barwy. Zamysłem tych spotkań jest, aby w przyjaznym gronie umilić
czas oczekiwania na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, a anioły
ubrane w kolory i zabrane do domu niech symbolizują szczęście i
radość na ten świąteczny czas i w całym Nowym Roku 2008. Warsztaty
organizowane są w grupach 10-20 osobowych w świetlicach wiejskich i
szkołach, jak również w siedzibie CIK Gminy Chełmża w Brąchnówku.
Do tej pory warsztaty miały miejsce w Kończewicach, Grzywnie,
Nawrze i Skąpem. Do świąt jeszcze podobne spotkania odbędą się w
Gimnazjum w Pluskowęsach i w siedzibie CIK-u w Brąchnówku.
Zapaszamy do współpracy.
J.Błaszczyk

Niech ten czas świątecznej zadumy pozwoli Wam
zapomnieć na chwilę o troskach dnia codziennego,
przysporzy wiele radości i chwil szczęścia w gronie
rodzinnym, a Nowy Rok 2008 będzie pomyślny
Mieszkañcom Gminy
Przewodnicz¹cy RG Che³m¿a
Janusz Iwañski
Nadziei by nie opuszcza³a, radoœci by rozwesela³a,
mi³oœci by obrodzi³a, dobroci by zawsze by³a
Mieszkañcom Gminy i Rodzinom Druhów
¿ycz¹
Prezes Zarz¹du Gminnego ZOSP RP Franciszek Piróg
i Komendant Gminny ZOSP RP Wies³aw Bachan

Na zbliżające się Święta
Mieszkańcom Gminy Chełmża życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze
oraz pomyślności i realizacji osobistych
zamierzeń w nadchodzącym Roku 2008
składa
Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki

Gdy nadejdą Święta
niech nadzieja i radość
zastukają do Waszych drzwi,
a Nowy Rok przyniesie
pomyślność i szczęście każdego dnia
Mieszkańcom Gminy Chełmża
- Zarząd Stowarzyszenia Homo homini

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu
radosnych chwil w nadchodzącym Nowym Roku
wszystkim Członkom i ich Rodzinom
życzy Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Oddziału Rejonowego w Chełmży

Z dźwiękiem dzwonów melodyjnych,
wraz z opłatkiem wigilijnym,
w dzień Bożego Narodzenia,
ślemy Czytelnikom KURENDY serdeczne życzenia :
zdrowia, szczęścia, powodzenia
i w Nowym Roku 2008 marzeń spełnienia.
Redakcja Gazety KURENDA

Samorządowy serwis informacyjny
Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych!
Z dniem 1 stycznia 2008 r. będą obowiązywać w Gminie
Chełmża nowe stawki podatku rolnego, podatku od nieruchomości,
a także opłata za posiadanie psa.
Podatek rolny
Rada Gminy ma prawo obniżyć średnią cenę skupu 1 dt żyta ogłoszoną
przez Prezesa Głównego Urzędy Statystycznego za III kwartały 2007r.
Rada Gminy na sesji w dniu 28 listopada 2007 r. obniżyła 1 dt żyta z kwoty
58,29 zł do 36 zł. Wobec tego za 1 hektar przeliczeniowy zapłacimy 90,00
zł., a więc o 61,76 % mniej w stosunku do maksymalnej stawki
zaproponowanej przez Prezesa GUS.
Podatek od nieruchomości
Górne granice stawek podatku od nieruchomości podaje w drodze
obwieszczenia Minister Finansów. Rada Gminy również i w tym
przypadku ma obowiązek ustalenia stawek, nie wyższych niż te
zaproponowane przez Ministra Finansów, które będą obowiązywały na
terenie naszej Gminy w 2008r.
Uchwałą z dnia 28 listopada 2007 r. zostały przyjęte następujące stawki
podatku od nieruchomości:
- Za grunty:
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
?
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
2
budynków zapłacimy - 0,63 zł za 1 m powierzchni,
pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub
?
elektrowni wodnych - 3,74 zł od 1 ha powierzchni,
2
pozostałych - 0,15 zł od 1 m powierzchni, w tym zajętych na
?
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku
publicznego z wyjątkiem: gruntów rekreacyjno
2
wypoczynkowych - 0,30 zł od 1 m ,
- Od budynków i ich części:
2
mieszkalnych - 0,49 zł od 1 m ,
?
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
?
budynków mieszkalnych i ich części zajętych na prowadzenie
2
działalności gospodarczej - 17,02 od 1 m powierzchni
użytkowej,
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
?
2
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,67 zł od 1 m
powierzchni użytkowej,
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
?
2
udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,84 od 1 m powierzchni
użytkowej,
2
pozostałych w tym - 5,92 zł od 1 m powierzchni użytkowej
?
zajętej
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego i
budynków letniskowych,
- od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i
ust. 3 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Informacja o przetargach
I. Informacje o rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych :
1) W dniu 07.11. 2007r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe
na wykonanie usługi odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach
gminnych Gminy Chełmża w sezonie zimowym 2007/2008. Przetarg ten
podzielony został na części z uwzględnieniem danego rodzaju sprzętu.
Oferty złożyło:
- Kółko Rolnicze w Kuczwałach za cenę brutto 1 godziny pracy ciągnika
rolniczego o mocy powyżej 70kM 80,00zł
- Przedsiębiorstwo Robót Ekologicznych „ BIOTOR” Sp. z o.o. z
Kończewic
za cenę brutto 1 godziny pracy samochodu ciężarowego z pługiem do
odśnieżania i piaskarką 122,00zł oraz za cenę brutto 1 godziny pracy
koparko-ładowarki z łyżką przednią 97,60zł.
2) W dniu 29.11.2007r. zostało rozstrzygnięte postępowaniu przetargowym
na wykonanie zagospodarowania centrum wsi Kuczwały i urządzenie
terenów zielonych w ramach projektu pn. „ Serce wsi Kuczwały”kształtowanie centrum poprzez budowę małej infrastruktury”.
W postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TAXLAS S.J. z Torunia za kwotę brutto
349.157,03zł.
II. Informacja o wszczętych przetargach:
1) W dniu 20.11.2007r. został ogłoszony przetarg na dostawę oleju
opałowego w 2008 roku do budynków stanowiących mienie Gminy
Chełmża ( szkoły plus budynek Urzędu Gminy, pałac w Brąchnówku i
budynek po byłej szkole w Nawrze ) . Termin składania ofert zaplanowano
na dzień 03.12.2007r.
2) W dniu 23.11.2007r. został ogłoszony przetarg na sprzedaż oleju
napędowego w 2008roku. dla pojazdów stanowiących mienie Gminy
Chełmża ( autobusy, żuk samochody strażackie oraz pojazdy będące w
użytkowaniu Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy. Termin
składania ofert zaplanowano na dzień 07.12.2007r.
3) W dniu 28.11.2007r. został ogłoszony przetarg na „ przygotowanie i
dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży
szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów szkół Gminy
Chełmża” w okresie od stycznia do czerwca 2008roku.
Termin składania ofert zaplanowano na dzień 10.12.2007r.
Anna Feeser-Bering

PTASIA GRYPA

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIUCHÓW PRZYZAGRODOWY
? karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych ,
do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
? przetrzymywanie drobiu w zamknięciu lub na ogrodzonej
przestrzeni pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z
dzikim ptactwem ( zastosowanie siatek ochronnych,
Uchwała dotycząca podatku od nieruchomości podniosła stawki tego
zadaszenia);
podatku o 7 % w stosunku do stawek obowiązujących w roku bieżącym.
? odizolowanie od innego drobiu , kaczek i gęsi;
Więcej informacji na naszej stronie internetowej bip.gminachelmza.pl.
? przechowywanie paszy w tym zielonki, w pomieszczeniach
zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem ,
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
oraz wielu radosnych chwil i pomyślności
? unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą
pochodzącą spoza gospodarstwa( głównie ze zbiorników
w nadchodzącym 2008 roku
wodnych i rzek);
Mieszkańcom Sołectwa Grzywna
? zgłaszanie lekarzowi weterynarii , wójtowi i innym organom
i Pracownikom UG Chełmża
władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub
nagłych zwiększonych padnięć drobiu;
życzą Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Grzywna
? po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk
wodą z mydłem;
? wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z
obsługą drobiu;
Naszych ojców obyczajem
?
osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby
gdy Wigilia nam nastaje
nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

przesyłamy swe życzenia,
niech się wszystko Wszystkim
spełnia,
Nowy Rok niech szczęściem darzy,
Niech się spełni to co marzysz
Mieszkańcom Nawry i Bogusławek
Alicja i Benedykt Glaszka

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI
?
?
?

karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp
ptaków dzikich;
przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub
pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z
dzikim ptactwem;
nie wypuszczania gołębi z gołębników w celu oblatywania.

Powiatowy inspektorat weterynarii Toruń - 056/ 655-30-30
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Autostrada A-1

STOP współuzależnieniu

W listopadzie br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na Rzecz Budowy Autostrady A-1.
Stowarzyszenie tworzą gminy woj. pomorskiego i kujawskopomorskiego przez które przebiegać będzie autostrada A-1.
W obradach uczestniczyli
między innymi przedstawiciel Ministerstwa
Infrastruktury , Wojewoda Pomorski .Prezes Rady Nadzorczej Gdańsk
Transport Company , Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad w Tczewie , Projektant z firmy Transprojekt Gdański sp. z o.o. pan
Zenon Ryż. Uczestnicy Walnego poinformowanie zostali miedzy innymi o
przebiegu realizacji budowy II odcinka autostrady A-1 Nowe Marzy-Toruń.
„Prace projektowe zostały zakończone. Zaprojektowany odcinek A-1 został
podzielony na 4 mniejsze odcinki, tj. Nowe Marzy - Grudziądz (8,9 km),
Grudziądz-Lisewo (15,6 km), Lisewo-Lubicz (27 km), Lubicz-Czerniewice (11
km). Projekty budowlane na trzy odcinki autostrady A-1 zostały złożone u
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego” - potwierdził Projektant z firmy
Transprojekt Gdański sp. z o.o. pan Zenon Ryż. Podczas spotkania
wyjaśniane były zapytania członków Stowarzyszenia związane z drogami
dojazdowymi do budowanej autostrady A-1. Między innymi jedna z podjętych
uchwał Walnego dotyczyła sprawy zatwierdzenia stanowiska dotyczącego
stanu dróg dojazdowych do budowanej Autostrady A-1 w obrębie gmin
członków Stowarzyszenia. Walne podjęło także uchwałę w sprawie
zatwierdzenia stanowiska dotyczącego nie ujęcia w projekcie budowanej
autostrady A-1 węzła Dźwierzno w gminie Chełmża. W posiedzeniu Walnego
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia uczestniczył Wójt Gminy Jacek
Czarnecki.
K.O.

WSPÓŁUZALEŻNIENIE - uwikłanie z którego się wychodzi.
Długotrwałe współżycie w rodzinie z osobą uzależnioną jest
źródłem cierpień i zaburzeń emocjonalny, oraz wywiera negatywny wpływ
na stan zdrowia somatycznego. U żon, mężów i dorosłych dzieci
alkoholików często stwierdza się wysokie wskaźniki zaburzeń
nerwicowych i psychosomatycznych. Życie wszystkich członków rodziny
związane jest ze stanem chronicznego napięcia i przeciążenia
emocjonalnego. Dotyczy to nie tylko sytuacji, gdy w domu obecna jest
osoba uzależniona i gdy znajduje się w stanie nietrzeźwości. Często
stanem równie trudnym do wytrzymania jest stres oczekiwania na to co
może się wydarzyć w najbliższej przyszłości w domu oraz bolesne
wspomnienia tego co się wydarzyło. Dominujące uczucia przeżywane
przez członków rodziny to strach, lęk, gniew, smutek, napięcie, wstyd,
upokorzenie...itp.
WSPÓŁUZALEŻNIENIE, to sposób reagowania na silnie stresową
sytuację współżycia z alkoholikiem. Osoba współuzależniona wprowadza
zmiany, zmierzające jej zdaniem do poprawy sytuacji, jednak to co robi,
sytuacje tę jedynie pogarsza i utrwala. Osoby współuzależnione
ostatecznie doświadczają :
-zaburzeń snu
-przemęczenia
-kłopotów ze zdrowiem bólów głowy, migren, bólów żołądka, bólów w
klatce piersiowej, wysypek, alergii, biegunek, bólów kręgosłupa.
-załamania fizycznego
-zaburzeń oddychania
-gonitwy myśli
-ogólnego niepokoju, lęku
-myślenia, ze jestem ofiarą
-braku dbałości o siebie......
Osoba współuzależniona musi rozpoznać swoje zachowania i nauczyć
się tak żyć obok alkoholika, żeby nie cierpieć z powodu jego picia, a
jeżeli on przestał pić, aby życie z nim na trzeźwo było dla obojga
możliwe.
TERAPIA WSPÓŁUZALEŻNIENIA, która odbywa się w gminie od
dwóch miesięcy spełnia kilka celów. Osoby współuzależnione :
1/ Nabywają wiedzy o uzależnieniu od alkoholu.
2/ Nabywają wiedzy o współuzależnieniu jako o stanie, w którym się
znajdują ( dowiadują się, że wspóluzależnienie nie jest choroba)
3/ Nabywają wiedzy o sposobach poradzenia sobie z własnym
uwikłaniem w problem alkoholika.
4/ Nabywają wiedzy o tzw. trzeźwieniu razem ( razem z partnerem,
rodziną )
5/ Nabywają nowych, zdrowych zachowań i budują poczucie własnej
wartości.
Grupa terapeutyczna jest już zamknięta i osoby nie mogą teraz
dołączyć, ale jeżeli będzie taka potrzeba GKRPA zorganizuje kolejną
Terapię Wspóluzależnienia w roku 2008.
Anon.
Jednocześnie działa grupa samopomocowa Al.
Spotkania odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca, o godz.
14:00 w Urzędzie Gminy.
W grupie mogą uczestniczyć wszyscy Ci , którzy mają wśród swoich
bliskich osobę uzależnioną od alkoholu, narkotyków, leków, albo
nadużywającą tych środków. Grupa gwarantuje anonimowość i
dyskrecję, daje siłę, nadzieję, wiarę i poczucie, że nie jestem sama (sam)
z tym problemem. Grupa nie jest terapią, tylko wsparciem. Serdecznie
zapraszamy!.

Porozumienie na rzecz partnerstwa

W Starostwie Powiatowym w Toruniu miało miejsce
podpisanie Porozumienia o współpracy na rzecz zasobów ludzkich.
Porozumienie - jego założenia, obszary problemowe, planowane do
realizacji cele oraz zasady współpracy zostały wypracowane przez
przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych z terenu
powiatu podczas seminariów animacyjnych oraz szkoleń w okresie od
kwietnia do października br. we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem EFS
w Toruniu. Właśnie podczas wspomnianych spotkań i szkoleń
wypracowana została treść Porozumienia , które określa cele szczegółowe
działalności zawiązanego Partnerstwa, obszary współdziałania Partnerów.
Porozumienie umożliwi objęcie grupy roboczej osób i podmiotów
zaangażowanych w rozwój zasobów ludzkich powiatu szkoleniami z
zakresu tworzenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki na lata 2007-2013 oraz doradztwem i informacją w tym zakresie.
Powstające partnerstwo ma bowiem zgodnie z założeniami porozumienia
realizować wspólnie zdefiniowane cele poprzez konkretne działania, w tym
projekty możliwe do współfinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Regionalny Ośrodek EFS w Toruniu jest instytucją
koordynującą współpracę Partnerów.
Gotowość włączenia w partnerskie działania porozumienia zgłosiły także
instytucje i organizacje z obszaru Gminy . W partnerskie działania
Porozumienia z Gminy włączył się Urząd Gminy, Stowarzyszenie Homo
homini, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Inicjatyw
Kulturalnych Gminy Chełmża.

Ewa Jasik - Wardalińska
Terapeutka GKRPA

Niech Wigilia i Święta Bożego Narodzenia
upłyną Mieszkańcom Głuchowa spokojnie
i radośnie, oby Wasze marzenia zmieniły
się w rzeczywistość, a sukcesy przerosły
oczekiwania.

Maria Kucharzewska
Radna Gminy Chełmża
Powstające partnerstwo ma bowiem zgodnie z założeniami porozumienia
realizować wspólnie zdefiniowane cele poprzez konkretne działania, w tym
projekty możliwe do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
K.Orłowska

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej,
rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w
nadchodzącym roku oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej
życzy Mieszkańcom Sołectwa
Pani Sołtys i Rada Sołecka wsi Bogusławki
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Inwestycje i rolnictwo
INWESTYCJE GMINNE

Czy Lasy Państwowe zainwestują w Grodnie ?

● Świetlica w Świętosławiu-Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w
W miesiącu listopadzie br. odbyło się spotkanie z
Chełmży zlecono wykonanie obróbek blacharskich na dachu świetlicy.
przedstawicielami Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w
● Kontynuację robót budowlanych w zakresie wykonania konstrukcji
Toruniu z przedstawicielami samorządu Gminy w sprawie
dachowej wraz z pokryciem dachowym przy świetlicy w Dźwierznie
przekazania gruntu w Mirakowie-Grodno na cele projektowanego
prowadzi
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Constans” z Golubiaparku kulturowego. W odniesieniu do ustaleń zawartych podczas
Dobrzynia.
spotkania, Gmina złożyła Nadleśnictwu Golub-Dobrzyń propozycję
współpracy oraz partnerstwa.
Proponowany zakres współpracy dotyczyć ma stworzenia Parku
Kulturowego w Grodnie i wyznaczenia na terenie Grodna wspólnej ścieżki
dydaktycznej o tematyce przyrodniczo-historycznej. Argumentem
mobilizującym do współpracy obydwie strony zainteresowanych jest
możliwość pozyskania na wspomniane cele środków unijnych.

● Trwają roboty budowlane w Zalesiu w ramach realizowanego
projektu pn. „Zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalesia i
stworzenie parku kulturowego nad Jeziorem Grodzieńskim etap
I”. Inwestycję realizuje Firma LIK-BUD z Polic. Na obecny czas zostały
zamontowane zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe, zakończono roboty
budowlano-montażowe przy budynku pryszniców, sanitariatów i kuchni
letniej.

Do spotkania doszło na półwyspie położonym przy zachodnim brzegu
Jeziora Grodzieńskiego gdzie w VI-VIII wieku p. n. e. znajdowało się
osiedle kultury łużyckiej. Gmina dysponuje koncepcją częściowej
rekonstrukcji pradziejowej zabudowy w tym miejscu.
K.Orłowska

Wnioski złożone
1.Złożone zostały wnioski do WFOŚiGW w Toruniu o przyznanie
dofinansowania na realizację następujących zadań w 2008 roku :
- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie drogi krajowej nr 1
oraz Jeziora Chełmżyńskiego ( Głuchowo-Windak-Kończewice) pożyczka
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Browina Osiedle
Młodych etap II - pożyczka
- Zakup materiału zadrzewieniowego - dotacja
- Ekologiczna ścieżka dydaktyczna Zalesie - Grodno - dotacja.
● Ruszyły prace z programu ,, Odnowa wsi” w centrum wsi Kończewice
w ramach projektu „Nasza wieś miejsce czyste, zielone, bezpieczne
budowa małej infrastruktury w Kończewicach”. Wartość realizowanej
inwestycji to prawie 155 tys. zł.
Zadanie obejmie budowę w centrum wsi chodników i jednej z dróg
dojazdowych oraz urządzenie terenów zielonych.
● Obecnie wykonywane są prace projektowe dotyczące „Odnowy wsi” w
miejscowościach
Grzywna, Zelgno,
Pluskowęsy, Sławkowo i
Kończewice.
● Gmina zwróciła się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Bydgoszczy, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w
sprawie
ustalenia wspólnych zasad działania w realizacji budowy
chodników i ścieżek pieszo-rowerowych w pasie dróg wojewódzkich.
Realizacja wspomnianych chodników i ścieżek planowana jest w
następujących miejscowościach : Kończewice ( przy drodze wojewódzkiej
nr 551 ścieżka), Zelgno-Dźwierzno ( przy drodze wojewódzkiej nr 551
ścieżka), Grzywna ( przy drodze wojewódzkiej 589 chodnik i ścieżka),
Sławkowo ( przy drodze wojewódzkiej nr 599 chodnik i ścieżka), Nowa
Chełmża Pluskowęsy ( przy drodze woj. 551 chodnik i ścieżka),
Dźwierzno centrum ( przy drodze woj. chodniki) i Kiełbasin centrum ( przy
drodze woj. nr 649 chodniki).
Trwają także ustalenia w w/w sprawie z Telekomunikacją Polską S.A. Pion
Sieci Oddział w Bydgoszczy.

2.Złożone zostały do PFOŚiGW w Toruniu wnioski o przyznanie
dofinansowania na realizację następujących zadań w 2008 r:
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Browina Osiedle
Młodych etap II - dotacja
- Zakup materiału zadrzewieniowego - dotacja
- Ekologiczna ścieżka dydaktyczna Zalesie - Grodno- dotacja.

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru
Przyniesie Wam spokój i radość.
Niech każda chwila Świat Bożego Narodzenia
Żyje własnym pięknem,
A Nowy Rok obdaruje Was
Pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świat Bożego Narodzenia,
Niech spełnia się wszystkie Wasze marzenia.
Wszystkiego co najlepsze życzy
Radny Powiatu Toruńskiego Ziemskiego
Kazimierz Lewandowski
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Sprawy obywatelskie
Uczcili 11 listopada

Święto Pluszowego Misia

Mieszkańcy Gminy Chełmża na uroczystym apelu
poświęconym 89 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
spotkali się na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku.
Brąchnówko to miejscowość w
gminie o bardzo bogatej historii. Tutaj
przed laty urodził się pierwszy wojewoda
pomorski Stefan Łaszewski. Tak się
składa , że Brąchnówko i Pelplin to
miejsca, które łączy jego osoba.
Łaszewski urodził się w
Brąchnówku w patriotycznej rodzinie
Juliana właściciela Brąchnówka i Emilii z
domu Prądzyńskiej w dniu 8.01.1862r. Był
adwokatem, zasłynął jako wybitny
prawnik, rzecznik interesów ludności
polskiej i żarliwy krzewiciel kultury
r o d z i m e j , C z ł o n e k To w a r z y s t w a
Naukowego w Toruniu. W 1912r. został
wybrany posłem do parlamentu Rzeszy
Niemieckiej. W 1919r był posłem Sejmu
Ustawodawczego, współinicjator
utworzenia tajnej Organizacji Wojskowej
Pomorza . W latach 1919-20 pierwszy
wojewoda pomorski, w 1920 r został sędzią Sądu Najwyższego , a w 1922
Prezesem Najwyższego Trybunału Administracyjnego.
Zmarł 20 marca 1924 r. w Warszawie. Życzeniem jego było spocząć na
umiłowanej ziemi pomorskiej. Pragnieniu jego stało się zadość. Nabożeństwo
żałobne i pogrzeb odbyły się w Peplinie 27 marca 1924 r i tutaj znajduje się jego
grób. W Brąchnówku znajduje się tablica informacyjna z biografią tego
wielkiego Polaka, który zapisał się w kartach historii Gminy Chełmża . Tutaj
również upamiętniając Jego osobę na terenie parku znajduje się drzewo platan
klonolistny o obwodzie pnia 460 cm , któremu Uchwałą Rady Gminy Chełmża
nadano imię „Stefan” i ustanowiono je pomnikiem przyrody.

Tradycyjnie już mamy w Skąpem Święto Pluszowego Misia.
Dzieci z Małego Przedszkola i Zerówki poznają misie i niedźwiedzie z
książek wierszyków i piosenek!!! Każde dziecko tego dnia przynosi do
przedszkola swojego ulubionego pluszowego misia. Dzieci wykonują także
prace plastyczne, które można zobaczyć w holu budynku szkoły. Przy
wesołej muzyce odbyły się tańce z misiami!!! (rezultat współpracy zerówki,
Małego Przedszkola i biblioteki)

Fakty te tłumaczą udział przybyłej w tym dniu delegacji z Pelplina z
Zastępcą Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin Tadeuszem Łędzkim na
tegoroczne gminne obchody święta Odzyskania Niepodległości.
Ta uroczysta okazja sprawiła, że był to również dobry moment dla
przekazania przez kolejnych ofiarodawców ziemi na budowę Kopca „Ziemia
Polaków”. Przekazane cząstki ziem pochodzą z takich miejsc jak miejsce bitwy
pod Olszynką Grochowską 25.02.1831 r, spod Maciejowic 1794 r, ziemia z
miejsca bitwy pod Falenicą, z miejsca pochówku żołnierzy Wojska Polskiego
poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1920-1921 w Chełmnie, ziemia z
Wadowic miejsca, gdzie urodził się Jan Paweł II, ziemia z miejscowości Klamry
k. Chełmna ze zbiorowej mogiły 2,5 tys. obywateli polskich pomordowanych
przez Hitlerowców w latach 1939-1940 oraz z miejsca bitwy w Wyrykach woj.
Lubelskie 8.05.1944r. stoczonej przez partyzantów 7 PP LEG. AK z
żandarmerią niemiecką oraz wielu innych miejsc.
Zarząd Stowarzyszenia Budowy Kopca „Ziemia Polaków”
podziękował również tym wszystkim, którzy osobiście wspierają trudną ideę
jaką jest budowa tego wyjątkowego miejsca pamięci narodowej w gminie.
Podziękowanie z rąk Prezesa Lucjana Bytniewskiego otrzymali panowie
Senator RP Michał Wojtczak i Edward Majewicz.

Wyjątkowości spotkaniu nadało wspólne odśpiewanie przez
uczestników apelu kilku pieśni patriotycznych przy akompaniamencie
gimnazjalistów z Głuchowa. Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża
na tę okazję opracowało i przygotowało specjalne śpiewniki . Referat
okolicznościowy odczytały uczennice Gimnazjum w Pluskowęsach.
Ze swoim repertuarem pieśni patriotycznych zaprezentowali się także
uczniowie z Małej Szkoły w Brąchnówku.
K.O.

Andrzejki w Skąpem

W przedszkolu odbyły się Andrzejki. W tym dniu przyjechały
dzieci z Zerówki, z Zelgna z p. Małgorzatą Machalską. Celem imprezy było
zapoznanie dzieci z genezą wróżb Andrzejkowych. W trakcie zabawy było
mnóstwo wróżb, przepowiadania przyszłości, kto kim będzie itp. Najwięcej
emocji wywołała wróżba lanie wosku oraz moment objaśniania figury
powstałej z cienia !! Całość zorganizowały panie Małgorzata Buller i Mariola
Dawiec.
J.Tatarewicz

Mikołaj w Bielczynach

Koło Gospodyń Wiejskich w Bielczynach zorganizowało w
dniu 9 grudnia br. w świetlicy Mikołajki dla dzieci z Bielczyn i Windaka.
Na spotkanie z Mikołajem przybyło 50 dzieci. Były to piąte Mikołajki
zorganizowane przez nasze Koło. Swoją obecnością zaszczycił nas Radny
Powiatowy pan Wiesław Kazaniecki, który przybył z mnóstwem słodyczy dla
dzieci. O dzieciach pamiętał również Sołtys z Bielczyn pan Zdzisław
Stepnowski przysyłając cukierki.
Przybył Mikołaj, który rozdawał słodycze i brał udział w zabawie z dziećmi.
Dzieci chętnie brały udział w konkursach z nagrodami, które poprowadziła
pani Agnieszka Dalke z Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.
Dzieci biorące udział w konkursach otrzymały certyfikaty ukończenia kursu
na elfa Świętego Mikołaja.
Na koniec spotkania, każde dziecko otrzymało słodycze. Dużym
powodzeniem cieszyła się loteria, gdzie można było wygrać piękne maskotki
i czekoladę. Pieniądze uzyskane z loterii posłużą na zorganizowanie kolejnej
imprezy dla dzieci.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania
naszej imprezy.

Dziękuje Pani Agnieszce Dalke za poprowadzenie imprezy i przygotowanie
konkursów. Dziękuję panu Kazanieckiemu, panu Sołtysowi Stepnowskiemu,
pani Mańkowskiej z Windaka oraz Radzie Sołeckiej z Bielczy, która było
sponsorem Mikołajek. Podziękowanie kieruję również do państwa
Polikowskich z Tradycji za ofiarowane ciasto. Szczególne podziękowania
składam Paniom, które pomogły mi zorganizować całą imprezę: Justynie
Bober, Wiolecie Szyszka, Barbarze Bentkowskiej ( za upieczenie ciasta), Asi
Piesik, Elżbieta Bartyzel. Dziękuję bardzo.
Danuta Powaszyńska
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Organizacje pozarządowe
Przedszkolaki w Toruniu

Katalog Produktów Lokalnych dla Ziemi Gotyku

27 listopada 2007 roku dzieci z „ zerówki” w Grzywnie,
ośrodków przedszkolnych Fundacji Ziemii Gotyku z Grzywny i
Brąchnówka oraz “Wędrującego przedszkola” były na wycieczce.
Uczestniczyły w zajęciach muzealnych w Muzeum Piernika, gdzie
poznawały tajniki wyrobu ciasta piernikowego oraz własnoręcznie
odciskały ciasto w formach. Wychodziły im piękne konie z karetą, delfiny
oraz inne figurki. Wysłuchały również legendy toruńskiej o piernikach
zwanych katarzynkami. Na koniec wizyty w Muzeum Piernika dzieci
zabrały do domu zrobione przez siebie pierniki. Były to najlepsze
pamiątki, jakie można przywieźć z Torunia. W drugiej części naszej
wycieczki dzieci gościły w Baju Pomorskim, gdzie obejrzały spektakl”
Pinokio”. Spektakl się wszystkim bardzo podobał, szczególnie „ efekty
specjalne”, o czym świadczyły gromkie brawa na zakończenie.

Wydany
przez Fundację Ziemia Gotyku „ Katalog
Produktów Lokalnych” jest wynikiem podsumowania
zrealizowanego w bieżącym roku jednego z projektów na obszarze
Gminy Chełmża pn.” Festiwal Produktów Lokalnych” .
Katalog jest pierwszą tego rodzaju publikacją, która prezentuje
zebrane do tej pory produkty lokalne z obszaru czterech gmin: Chełmży,
Łysomic, Łubianki i Papowa Biskupiego.
Zebrane i spisane produkty przedstawione zostały w katalogu
w dwóch grupach: produkty lokalne ze Znakiem Promocyjnym Ziemia
Gotyku nadanym podczas tegorocznej I edycji konkursu oraz kandydaci
na produkt lokalny ze Znakiem Promocyjnym Ziemia Gotyku. Produkty
zaprezentowane zostały w trzech kategoriach : spożywcze, rzemiosło i
inicjatywy.

Anna Klimas, Katarzyna Daniszewska
K.O.

Spotkanie koordynatorów ZG
W listopadzie miało miejsce w UG Chełmża
spotkanie koordynatorów Ziemi Gotyku. Podczas
spotkania omówione zostały sprawy bieżące i
wymieniono doświadczenia związane z projektami
Fundacji ZG w ramach programu LEADER+. W
bieżącym roku każda z gmin partnerskich ZG na swoim
obszarze była realizatorem wielu przedsięwzięć
kulturalnych, sportowych, edukacyjnych finansowanych przez Fundację
z programu LEADER+.
Koordynatorzy zastanawiali się także nad terminem i
miejscem Forum Programowego Fundacji. Ostatecznie po ustaleniach
z Wójtami Gmin i Zarządem Fundacji przyjęto 25.01.2008 r Kończewice na termin i miejsce planowanego Forum. Kolejnym z
tematów spotkania było także lokalne partnerstwo na rzecz rozwoju
zasobów ludzkich Powiatu Toruńskiego.

Warsztaty z rękodzieła
W Urzędzie Gminy w Chełmży dla pań z gminy
zorganizowane zostały warsztaty z rękodzieła
sfinansowane przez Fundację Ziemia Gotyku z
programu LEADER+.
Uczestniczki spotkania podczas warsztatów poznawały nowe techniki
rękodzieła.
Zapoznały się z produktami i sposobami wytwarzania masy solnej oraz z
procesem suszenia i konserwowania gotowych wyrobów oraz uczyły się
wyrobu kart okolicznościowych i kwiatów.
Pokaz ten objął przygotowanie, sposoby łączenia materiałów i estetykę
wyrobów.

K. Orłowska

„Żonglowanie na polanie”
nagrodzone!
Grupa Młodzieżowa „LOKOMOTYWA” z
Bocienia otrzymała nagrodę w ramach
konkursu „Przyłącz się” z Polskiej Fundacji
Dzieci i Młodzieży na utworzenie grupy cyrkowej
(sprzęt cyrkowy, kostiumy, festyn). Młodzi z
Bocienia przy współpracy CIK Gminy Chełmża
napisali projekt pt. „ Żonglowanie na polanie” i
znaleźli się w grupie laureatów VII edycji
programu „Make a Connection- Przyłącz się”.
Grant w ramach tego programu otrzymała wcześniej w naszej gminie
młodzież z Kończewic i Głuchowa na stworzenie placu zabaw. Dwie
osoby z grupy „LOKOMOTYWA”: Aneta Pankowska i Joanna
Rumińska z Bocienia wzięły udział w 3-dniowym szkoleniu
organizowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w Jeziornej
koło Warszawy, co było warunkiem dalszego uczestnictwa w programie.
Projekt będzie realizowany od wiosny 2008 roku.
J. Błaszczyk
Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża

Duże zainteresowanie wzbudziło między innymi wykonanie
kwiatów, owoców i figurek przestrzennych z masy solnej, które stanowić
mogą bardzo ciekawe dekoracje chociażby kuchni każdej gospodyni.
Poza tym panie uczyły się wykonywać karty okolicznościowe np.
bożonarodzeniowe i urodzinowe.
K.Orłowska
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Organizacje pozarządowe
Andrzejkowe wróżby w Grzywnie
30.11.2007. zorganizowałyśmy wspólną zabawę z wróżbami dla
dzieci z „ zerówki” oraz ośrodka przedszkolnego prowadzonego przez
Fundację Ziemia Gotyku. Zgodnie z tradycją przygotowałyśmy wiele
ciekawych wróżb: Kim będę?, Kubki przyszłości, Buciki, Kolory, Co mówią
gwiazdy?. Punktem kulminacyjnym naszej zabawy było lanie wosku przez
dziurkę od klucza i odczytywanie znaczenia woskowych figurek. Były również
tańce z balonami oraz „węże” i „ pociągi”. O słodki poczęstunek zadbali
rodzice dzieci. Na zakończenie zabawy każdy otrzymał od wróżek gałązkę
wiśni, którą należy wstawić do wody, aby zakwitła na Boże Narodzenie. Jeśli
tak się stanie, wówczas wszystkie dzisiejsze wróżby się spełnią!

Bądź aktywna, śledź ważne tematy życia
rodzinnego i społecznego
Rodzina zdrowa a rodzina z problemem
alkoholowym, sytuacje prowokujące patologiczne wzorce
przystosowania się dzieci oraz ciąża bez alkoholu to tematy podjęte
podczas tegorocznej konferencji Kobiet Aktywnych Przebudzenie w
Kuczwałach. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Homo
homini. Udział w konferencji wzięły mieszkanki Gminy Chełmża i gmin
sąsiednich, przedstawiciele organizacji pozarządowych z obszaru
województwa i instytucji takich jak Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, Dom Pomocy Społecznej
w Browinie. Z dużym zainteresowaniem ze strony uczestniczek konferencji
spotkał się również pokaz udzielania pierwszej pomocy przeprowadzony
przez Kierownika SPOZ w Zelgnie lekarza Jarosława Pikusa.

Wróżki: A. Klimas, K. Daniszewska

Święta tuż, tuż…
Bożego Błogosławieństwa, bogatych przeżyć, zdrowia, radości
związanych z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia wspólnie życzyli
sobie dzieląc się tegorocznym opłatkiem wigilijnym podczas wspólnego
spotkania członkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.
Spotkanie odbyło się z udziałem gości między innymi przedstawicieli
samorządów Powiatu Toruńskiego, Gminy i Miasta Chełmża. W atmosferę
świąt Bożego Narodzenia wprowadził uczestników spotkania krótki koncert
kolęd w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Głuchowie.
Tradycją Związku stało się, że opłatkiem i paczkami świątecznymi
obdarowywani są również członkowie, którym zdrowie nie pozwala
uczestniczyć w tym corocznym spotkaniu.

Terapeutka z GKRPA Ewa Jasik-Wardalińska tłumaczyła jak to
rodzina z problemem alkoholowym jest właśnie taką dysfunkcjonalną
rodziną. Oznacza to zjednej strony brak oparcia w rodzinie, wymiany więzi, z
drugiej strony oznacza patologiczne przystosowanie się poszczególnych
członków rodziny do nienormalnej i niekorzystnej sytuacji. Uwagę
uczestniczek konferencji zwrócono także na Ogólnopolską Kampanię na
rzecz Płodowego Zespołu Alkoholowego FAS. Dziś wiemy, że FAS dotyczyć
może wszystkich matek, które piją alkohol w ciąży i jest jednym z
najgroźniejszych skutków picia pociągającym za sobą liczne wady
rozwojowe u dzieci. Przypuszcza się, że obecnie w Polsce może żyć około
80 tysięcy dzieci z FAS.
Wykłady podsumowała krótka debata „Rodzina a choroba
alkoholowa”. Wszyscy wspólnie próbowali zastanowić się i przedyskutować,
co jeszcze możemy i chcemy zrobić w swoim środowisku, aby modą stało się
“nie” piciu, “nie” paleniu i “nie” narkotykom.
W programie konferencji znalazły się informacje o działalności
bieżącej Homo homini. Podsumowano projekt „Potrawy tradycją malowane” i
dobre praktyki z wyjazdów studyjnych zorganizowanych przez Fundację
Ziemia Gotyku w formie prezentacji przedstawiła Ewa Czarnecka. Rollupy(duży format reklamy) wręczono laureatom I edycji konkursu na Znak
Promocyjny “Ziemi Gotyku”.

K.O.
Zdj. M.S.

Niech Święta Bożego Narodzenia i
wigilijny wieczór upłyną Wam w
szczęściu i radości przy staropolskich
kolędach i zapachu świerkowej
gałązki
Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża
w Brąchnówku

Konferencja sfinansowana została z dotacji przyznanej przez
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i przez samorząd Gminy
Chełmża.
K.Orłowska
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Edukacja i kultura
Szkoła monitorowana

Razem z Arką Noego

W miesiącu listopadzie br. został przeprowadzony montaż kamer
na terenie Gimnazjum w Głuchowie.
Ogólny koszt montażu (4 kamery) wyniósł prawie 15 tys. zł z czego 80%
kosztów stanowi dotacja w ramach programu rządowego.
O dofinansowanie mogą ubiegać się publiczne szkoły podstawowe,
gimnazja liczące powyżej 200 uczniów.
ZE-AS

Grupa dzieci i młodzieży z naszej Gminy skupiona w
szkolnych Kołach CARITAS przy szkołach Gimnazjum w Głuchowie,
SP Zelgno i SP Grzywna wzięła udział w inauguracji Wigilijnego
Dzieła Pomocy Dzieciom zorganizowanego przez Caritas Diecezji
Toruńskiej.
Tegoroczny temat tego ogólnopolskiego dzieła pod patronatem Telewizji
Polskiej brzmi „Edukacja szansa dzieci ubogich”.
Wydarzenie to, w którym uczestniczyło ponad 3 tysiące dzieci i młodzieży
z całego regionu, stanowi także finał projektu dotyczącego edukacji
rówieśniczej realizowanego przez sześć Caritas diecezjalnych, w którym
wzięło udział ponad 12 tysięcy dzieci i młodzieży.
Tegoroczna inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom odbyła się z
udziałem zespołu „Arka Noego”.
Organizacją wyjazdu dzieci i młodzieży z gminy zajęły się panie
Małgorzata Rajewska i Małgorzata Fornalik z Gimnazjum w Głuchowie.
Przejazd dzieci i młodzieży sfinansowany został przez samorząd gminny.
K.Orłowska

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”
„Cudze chwalicie, swego nie znacie”- to tytuł programu
realizowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. W Szkole Podstawowej w Grzywnie
uczniowie starają się, aby o przyrodzie i swojej okolicy wiedzieć jak
najwięcej. W czasie pieszych wycieczek poznawali ciekawostki
przyrodnicze, wędrowali brzegiem rzeczki Fryby, uczyli się odczytywać
informacje z mapy, rozpoznawać drzewa, krzewy i rośliny zielone,
obserwowali stanowiska jaskółek brzegówek i gniazda bociana białego,
uczestniczyli w akcji ”Ratujemy kasztanowce.” Zebrane informacje
prezentują swoim kolegom na gazetkach ściennych.
W tym roku odbyła się kolejna edycja konkursu pt. „Cudze chwalicie,
swego nie znacie.” Zwycięzcami zostali: w kategorii klas I-III z Grzywny:
Kinga Marchlewska, Łukasz Trzpil, Daniel Paradowski, z Brąchnówka
Marta Zalech, Angelika
Łowkajtis, Lucyna Moskal,
w kategorii klas IV-VI:
Mateusz Machalewski,
Paweł Przybysz, Klaudia
Urbańska , w kategorii
gimnazjum: Michał Mika,
P r z e m y s ł a w Tr z p i l ,
Bartosz Błażejczyk W tym
roku odbył się także
konkurs na zielnik pt.
„Barwy jesieni - liście
drzew i krzewów
rosnących w naszej
okolicy”. Najładniejsze
zielniki wykonali: w kl. I-III
Kinga Marchlewska, Marta
Machalewska, Kasia
Machalewska, w kategorii
kl. IV-VI Alicja Błażejczyk,
Karol Jakubiak, Dominika
Wasiniak, Natalia
Paziewska.

Lider wsparcia rówieśniczego
Taki certyfikat otrzymało 19 członków Szkolnego Koła Caritas z
Zelgna po ukończeniu szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień „ Radość
życia- radość rozwoju. Przeciwdziałanie agresji w szkole.” Program zawierał
następujące treści:
?
Rozpoznaję zagrożenia. Od bierności do aktywności. Wyrażanie
emocji, zajęcia integracyjne.
?
Asertywność czyli sztuka bycia sobą.
?
Porozumienie bez przemocy.
„Kraina uprzejmości”. Przygotowanie realizacji projektu „Stop
?
przemocy w szkole”. Komputer dobrodziejstwo czy zagrożenie?
Przygotowanie szkolnej debaty.
?
?
Agresja wśród dzieci i młodzieży w aspekcie prawa.
?
Przemoc w rodzinie.
Uzależnienia.
?
Szkolenie to odbywało się w Toruńskim Centrum Caritas w dniach 24-25
listopada 2007 r. Prowadzili je doświadczeni fachowcy: socjolog, psycholog i
policjant z wykształceniem pedagogicznym. Uczniowie zachwycili
szkoleniowców niebywałą ekspresją twórczą, zdolnością wyrażania uczuć i
doskonałym warsztatem teatralnym. Należy dodać, że połowa z nich to
wieloletni członkowie zespołu teatralnego Zelinki prowadzonego przez p. Lidię
Piórkowską. Dzięki tym zajęciom nabyli też wiele nowych umiejętności
związanych z zapobieganiem agresji i radzeniem sobie w trudnych sytuacjach,
aby czerpać „ radość z życia i radość z rozwoju”.

Teresa Mika

Lektury dla szkół
Jeszcze do końca br. dokonany zostanie zakup lektur
wynikających ze zmiany podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia
2007 r.) do wszystkich bibliotek szkolnych. Zakup książek sfinansowany
będzie ze środków przekazanych w ramach rezerwy celowej na rok 2007
„Dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświaty” w wysokości
3.500 zł.
K.O.

Eucharystia leśnej braci
W przedpołudnie 2 listopada br. w rozjaśnionej jesiennym
słońcem zabytkowej świątyni pw. Narodzenia NMP w Kiełbasicie (dekanat
chełmżyński) dźwiękiem myśliwskich trąbek sygnałowych rozpoczęła się
uroczysta Msza św. w intencji leśników i wszystkich pracowników służby
leśnej. Eucharystię sprawował diecezjalny duszpasterz leśników ks. Kan.
Roman Cieszyński wspólnie z ks. Kan. Zbigniewem B. Koślickim z
pobliskiego Dźwierzna. W homilii skierowanej do pracowników lasu oraz
ich rodzin wskazał na specyfikę sprawowania służby „w tej pięknej
rzeczywistości, jaką jest las”. Zwrócił też uwagę na wyjątkowość
powołania do pracy w lesie - „pięknej świątyni naszego Boga” oraz na
wynikające z niego „silne więzi braci leśnej”.
Ks. Kan. Roman Cieszyński, który od kilku lat pełni misję
umacniania więzi ludzi lasu, zaprosił uczestników Eucharystii na agapę,
by po spotkaniu z Bogiem we Mszy św. dalej przeżywać radość ze
wspólnego spotkania.
Wojciech Wielgoszewski
„Niedziela” 18.11.2007 r

Opiekun SKC: Barbara Wantowska

Niech zbliżające się Święta Bożego
Narodzenia
spędzone w gronie najbliższych
przyniosą Mieszkańcom Zelgna,
Witkowa i Liznowa wiele radości,
ciepła i optymizmu.
Stanisława Stasieczek
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“Pluskowęsy zapraszają”

Wiadomości z Szkoły Podstawowej w Sławkowie

Taki tytuł nosiło dyktando pisane przez Mistrzów
ortografii powiatu toruńskiego.
Tegoroczna, V edycja tego konkursu organizowanego przez Powiatową
i Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Prejsa miała miejsce 7 listopada w
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach w gminie Chełmża.
W tym roku najlepszą okazała się reprezentantka Czernikowa
Magdalena Chrobak. Jej to wręczył ufundowane przez siebie pióro
Starosta toruński Pan Mirosław Graczyk.

Jak co roku z okazji dnia odzyskania przez Polskę niepodległości w szkole
odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klasy VI. Jej
głównym celem było przybliżenie wydarzeń i postaci, jakie doprowadziły do
odzyskania przez Polskę bytu niepodległego, a także wzbudzenie w nich
postaw patriotycznych oraz konieczności kultywowania pamięci za
wszystkich tych, którzy zmarli za wolność ojczyzny.

Dzisiaj wielka jest rocznica - Jedenasty Listopada!

Zawitała Filharmonia Pomorska
W dniu 22 listopada 2007 roku uczniowie szkoły mieli okazję uczestniczyć w
kolejnych warsztatach muzycznych zorganizowanych przez pracowników
Filharmonii Pomorskiej. Temat audycji - Zwariowana muzyka, zachęcał
uczniów do komponowania własnych wariacji muzycznych na różnorakie
tematy. Dzieci z pomocą muzyków tworzyły własne wariacje melodyczne,
ruchowe i rytmiczne.

Powróżmy sobie!
Tymi słowami przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego powitali dzieci klas
IV-VI na corocznej zabawie andrzejkowej w SP Sławkowo. Uczniowie w dniu
29 listopada 2007r. bawili się w sali gimnastycznej przy muzyce. Rozrywkę
urozmaicały wróżby andrzejkowe, konkursy i loteria fantowa.
M. Griner

Mikołaj w Głuchowie
Na wspólne spotkanie z Mikołajem do sali sportowej Gimnazjum w
Głuchowie przybyły maluchy z Głuchowa i okolicy. Organizatorami spotkania
były panie z KGW i miejscowa biblioteka. Udział w spotkaniu wzięła grupa 70
maluchów razem z mamami i babciami.

Pogoda pokrzyżowała plany organizatorom i zamiast obejrzeć
wykopaliska nad Jeziorem Grodzieńskim, nasi goście obejrzeli
prezentację przygotowaną przez dr Jacka Gackowskiego. W czasie
oczekiwania na wyniki, młodzież z opiekunami wybrała się na krótką
wycieczkę autokarem po ciekawych miejscach gminy.
Nagrody dla wszystkich uczestników ufundowało Starostwo Powiatowe,
natomiast coś dla ciała zafundował Urząd Gminy w Chełmży.
Jako współorganizator w/w imprezy chciałabym serdecznie
podziękować wszystkim ,którzy przyczynili się do tego, że tegoroczny
konkurs mógł odbyć się na terenie gminy Chełmża.
Ewa Katlewska

Święto pluszowego misia w
Kończewicach
Po raz pierwszy młodsze dzieci ze SP
w Kończewicach brały udział w uroczystym
s p o t k a n i u p l u s z o w y c h m i s i ó w. M i s i e
częstowane były bułeczką z miodem, brały
udział w wielu specjalnie dla nich
przygotowanych konkurencjach sportowych.
Nagrodami były poświęcone misiom wierszyki
i piosenki, które wykonywali uczniowie klasy trzeciej, organizatorzy
misiowego święta.

Mikołaj pojawił się z workiem upominków słodyczy. Była wspólna
zabawa przy „mikołajkowej” muzyce i rozmowy z Mikołajem.
K.O.

Pełnych radości, pokoju i szczęści Świąt Bożego
Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i
Błogosławieństwa Bożego w Nowym Roku
Panu Wójtowi Jackowi Czarneckiemu
oraz pracownikom Urzędu Gminy Chełmża
Życzy Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Oddziału Rejonowego w Chełmży

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszystkiego najlepszego w Nowym 2008 Roku
dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia wszystkich
marzeń dla Mieszkańców
Bielczyn, Windaka i Parowy Falęckiej
życzy
Radna Danuta Powaszyńska
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Sport gminny i szkolny
O Ping-Pongu słów kilka

GMINNA LIGA PIŁKI NOŻNEJ 2007

Adrian Kowalski i Mateusz Szeląg ,reprezentujący Szkołę
Podstawową w Zelgnie, zdobyli I Miejsce w Mistrzostwach Powiatu
Toruńskiego w Drużynowym Tenisie Stołowym.
Zawody odbywały się w Pigży i oprócz reprezentantów Zelgna uczestniczyły w
nim drużyny z Osówki ,Siemonia, Złejwsi Wielkiej, Czernikowa i Łubianki.
Z Pigży rozgrywki przeniosą się do Chełmna, gdzie odbywać się będą
ćwierćfinały wojewódzkie, na których nasi reprezentanci zmierzą się z
drużynami , między innymi, z Torunia, Grudziądza i Chełmna, gdzie istnieją
kluby z wieloletnimi tradycjami w szkoleniu młodzieży w tej dyscyplinie sportu.
Niezależnie od wyniku jaki osiągną w zmaganiach na arenie wojewódzkiej,
chłopcom należą się duże brawa i słowa pochwały za ciężką pracę włożoną w
przygotowanie się do zawodów.

Liga w dalszym ciągu pozostaje największą sportową
imprezą w Gminie Chełmża. Do rozgrywek trwających od kwietnia
do września przystąpiło 10 zespołów, które zgłosiły ponad 100
amatorów piłki nożnej. Terminarz przewidywał 90 meczy do
rozegrania. Jednak nie wszystkie drużyny stanęły na wysokości
zadania i nie sprostały wymogom organizacyjnym i zaangażowaniu się
w rozgrywki ligowe. Po pierwszej rundzie wycofał się zespół z
Kończewic, a drużyny z Dźwierzna i Skąpego dużo meczy oddały
walkowerem (w sumie podczas trwania ligi odnotowano aż 15
walkowerów!). Zgodnie z regulaminem te trzy zespoły sklasyfikowano
na ostatnich miejscach i nie przysługują im punkty do ogólnej
klasyfikacji sołectw.
Pozostałe drużyny oddały się pięknu i niepowtarzalności futbolu i
stworzyły do końca, ciekawą i emocjonującą rywalizację. Od początku
do końca dominowały trzy sołectwa: Browina, Głuchowo oraz Nawra i
to one zajęły całe podium. Browina dodatkowo pochwalić się może
najlepszą skutecznością, strzelając przeciwnikom 75 bramek. Nawra i
Grzywna z kolei straciły najmniej goli bo zaledwie 16.
Szczegółową klasyfikację rozgrywek Gminnej Ligi Piłki nożnej sezonu
2007 obrazuje poniższa tabela:
Miejsce
Drużyna
Pkt.
Bramki
1
Browina
43
75-19
2
Nawra
42
49-17
3
Głuchowo
40
54-17
4
Grzywna
30
28-16
5
Bocień
22
33-42
6
Kuczwały
18
22-49
7
Pluskowęsy
11
24-49
8
Dźwierzno
11
17-40
9
Skąpe
6
13-54
10
Kończewice
5
5-23

W kategorii dziewcząt reprezentantki S.P. w Zelgnie : Malwina Kazaniecka i
Weronika Osowiecka zajęły V miejsce.
Marcin Rosiński

„Baw się z nami”

Uczniowski Klub Sportowy „IMPET” działający przy Szkole
Podstawowej w Sławkowie od 2 października do 30 listopada 2007 roku
realizował program, napisany przez Barbarę Dunajską i Iwonę
Szymańską, pod hasłem „BAW SIĘ Z NAMI”.
Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci.
Uczniowie klas I-III rozwijali swoje umiejętności w zakresie minikoszykówki;
ucząc się kozłowania, poruszania po boisku i rzucania piłki do celu. Uczniowie
klas IV-VI nabywali umiejętności gry w badmintona, ta zapomniana forma
aktywności ruchowej bardzo zainteresowała młodzież. Program zakończył
się TURNIEJEM MIKIŁAJKOWYM, na który zaproszono dzieci ze szkół
podstawowych Gminy Chełmża jednak brak zainteresowania spowodował, że
miał on rangę wewnątrzszkolną.
Młodsza grupa prezentowała nabyte umiejętności elementów gry
minikoszykówki w formie wyścigów, skład drużyny wchodzili przedstawiciele
wszystkich klas. A uczniowie starsi rozegrali turniej badmintona.
Wszyscy doskonale się bawili. Program mógł być realizowany
dzięki funduszom pozyskanym z Urzędu Gminy Chełmża.

Na podstawie tabeli oficjalnie można ogłosić iż najlepszą drużyną
piłkarską w Gminnej Lidze został zespół BROWINY! Wielkie gratulacje
za liczbę punktów, strzelone bramki, ale przede wszystkim za solidność
i zaangażowanie.

Mistrzowie Ligi z Browiny to: Dawiec Mateusz, Dawiec Łukasz,
Basiewicz Paweł, Basiewicz Dariusz, Pardyka Łukasz, Wypij Krzysztof,
Jabłoński Marcin, Chodecki Daniel, Moskal Michał, Moskal Paweł,
Kudliński Michał, Moskal Marcin.
Marcin Sadowski

Ostatni gwizdek sportowy
Iwona Szymańska

Pełnych ciepła, spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności
w Nowym 2008 Roku
życzy Mieszkańcom Sołectwa Zelgno

Rozegrany 6 grudnia br. w sali sportowej w Głuchowie gminny
turniej sportowy o Mistrzostwo Gminy Chełmża w piłce halowej zakończył
gminny harmonogram imprez sportowych w 2007 roku. Tym razem o tytuł
Mistrza Gminy rywalizowało osiem drużyn piłkarskich. Zwycięzcą turnieju
została drużyna z Browiny także tegoroczny zwycięzca Gminnej Ligi Piłki
Nożnej ( na zdjęciu wyżej). Drugie miejsce wywalczyły Pluskowęsy, a
trzecie Głuchowo.
Brawa dla Mistrzów Gminy Chełmża w piłce nożnej !
K.O.

Sołtys Bogdan Domachowski
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Awans
Podczas ostatniej listopadowej Sesji RG Chełmża awans na stopień
porucznika otrzymał Wiesław Bachan pracownik UG Chełmża sprawujący
zadania na samodzielnym stanowisku zlecone w zakresie obronności,
zarządzania kryzysowego i wojskowości. Akt mianowania wręczył osobiście
przybyły Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu pułkownik Jan
Rynkiewicz.

Pożegnanie
W dniu 9 grudnia br. zmarła śp. Maria Karwat z domu
Sczaniecka. Uroczystości pogrzebowe ( wprowadzenie do kościoła i msza
św.) odbyły się 15 grudnia w Kościele Parafialnym pw. Św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Nawrze. Zgodnie z życzeniem zmarłej spoczęła na
cmentarzu w Chełmży.

SZYBKO I TANIO TO TYLKO U NAS
Atrakcyjny kredyt

„ŚWIĘTA Z BS”
do 30.000,00 zł

Oprocentowanie już od 6,5%
spłata do 3 lat
bez zbędnych dokumentów
Akt mianowania postanowiony został na podstawie pozytywnej opinii pracy
pana Bachana przez Wójta Gminy Chełmża i przez WKU.
K.Orłowska

Z ostatnich statystyk UG

Statystyka rejestracji zdarzeń w ewidencji ludności od dnia 29.10. 22.11.2007 r w gminie przedstawia się następująco: urodzenia 11,
małżeństwa 7, migracje 10, dokument tożsamości 256.

ZAPRASZAMY
BANK SPÓŁDZIELCZY W CHEŁMNIE
ŻYCZY RADOSNYCH I SPOKOJNYCH
ŚWIĄT
Zapraszamy do Naszych Oddziałów
Chełmża, Chełmno, Lisewo, Papowo
Biskupie, Płużnica, Kijewo Królewskie,
Stolno, Wąbrzeźno
Wszystkim Klientom, Partnerom i
Sympatykom naszej firmy składamy
życzenia spokojnych i radosnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz pomyślności i
sukcesów w Nowym Roku 2008'

Pani Krystyna Kadukowska - podinspektor Ref. Spraw Obywatelskich UG
osobiście dostarczyła dowody osobiste mieszkańcom DPS w Browinie,
którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą sami osobiście dopełnić
wymaganych formalności w UG.

Chwil pełnych radości i zadumy życzy
Firma DIAGNOTEST Kazimierz Lewandowski
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Serwis informacyjny
„Są na świecie Mikołaje...”
i w Zelgnie też
Po raz siódmy, jak zwykle w okresie przedświątecznym
Szkoła Podstawowa w Zelgnie zaprosiła na spotkanie integracyjne
dzieci i dorosłych niepełnosprawnych oraz osoby samotne z Gminy
Chełmża. To kolejne spotkanie realizowane jest w ramach programu
„Chcemy być razem” a w tym roku cała impreza oraz koncert nosiły tytuł:
„Są na świecie Mikołaje”

A Mikołaje rzeczywiście były: te śpiewające o zimie, świętach i Bożym
Narodzeniu z Międzyszkolnego Chóru Szkoły Podstawowej w Zelgnie i
Gimnazjum w Pluskowęsachi te uzdolnione aktorsko- po mistrzowsku
przedstawiły zabawną historyjkę pt. „Kłopoty Mikołaja”, w której po
„strasznych” perypetiach z prezentami wyczarowały na scenie „Drugą
Japonię”. W wyniku fatalnej pomyłki mikołajkowej poczty goście zostali
obdarowani japonkami- głównie takimi na plażę, ale były też żywe
japoneczki tańczące z wielkim wdziękiem rozdające kryształowe gałązki
kwitnącej wiśni. Dodatkowo teatrzyk szkolny „Zelinki” zupełnie nieodpłatnie
reklamował firmy grupy inwestorów japońskich z Ostaszewa „Sharpa”,
„Sumikę” i „Oriona”, których nazwy tańczyły na wielkich kolorowych
wachlarzach.

Pomocnikom Mikołaja udało się wyjaśnić całe nieporozumienie,
ale sceniczny Mikołaj i tak głośno ubolewał, że On Mikołaj rodem z Laponii
rozdał prezenty prosto z Japonii. Koncert kończył taniec małych śnieżynek
wyśpiewanie życień „Wesołych Świąt”. Zjawił się także prawdziwy Mikołaj,
który po wspólnej biesiadzie wręczał upominki: najpierw dzieciom, bo jak
zwykle były najbardziej niecierpliwe.

Starsi uczestnicy spotkania dzielili się opłatkiem, przyjmowali upominki i
biesiadowali wspólnie z gośćmi: gospodarzami powiatu, gminy,
duszpasterzami, pracownikami GOPS-u,
dyrektorami i placówek
oświatowych oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

Spotkanie sfinansowane zostało ze środków Urzędu Gminy w
C h e ł m ż y, P a ń s t w o w e g o F u n d u s z u R e h a b i l i t a c j i O s ó b
Niepełnosprawnych
(środki przyznane prze Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie) oraz dzięki życzliwości sponsorów indywidualnych:
Kazimierza Lewandowskiego- radnego powiatu toruńskiego
jednocześnie właściciela stacji „Diagnotest”, Romana Rzymskiego,
Macieja Demela i państwu Kowalczykom- właścicielom sklepów
spożywczych w Zelgnie i Pluskowęsach i Bogusławie Demskiej
właścicielce apteki w Zelgnie
Tradycyjnie pokonywać schody pomagali niepełnosprawnym
strażacy z OSP w Zelgnie.
W pełną ciepła atmosferę świąt wprowadzały wszechobecne
świąteczne dekoracje wykonywane już od 2 tygodni przez dzieci i
nauczycieli.
Wszyscy jak zwykle podzielili się pracą- po to by zobaczyć
radość i wzruszenie na twarzach głównych bohaterów spotkania.
Największą „zapłatą” były słowa podziękowania, za tak bardzo
potrzebne i pełne artystycznych doznań i wzruszeń ze spotkań „starych”
już znajomych.

Uczestnicy spotkania wyrazili również nadzieję na kolejne spotkanie, bo
„Chcemy być razem” znaczy: chcemy spotykać się i poznawać,
Chcemy pomagać sobie nawzajem.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP Zelgno

Adres redakcji: Gazeta Gminy Chełmża "KURENDA", ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża. Tel. 675-60-76, fax 675-60-79,
Email: kurenda@gminachelmza.pl. Wydawca: Urząd Gminy w Chełmży
Zespół redakcyjny: Katarzyna Orłowska(redaktor naczelny), Ewa Czarnecka, Ewa Katlewska, Paweł Rutkowski (skład)
Druk: Wąbrzeskie Zakłady Graficzne Sp. z.o.o 87-200 Wąbrzeźno ul. Mickiewicza 15, tel (056)6882396, www.wzg.com.pl

