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11 Listopada - Święto Niepodległości Polski
11 Listopada
W historii Polski, tak się składa,
był kiedyś ponad wiek niewoli.
Jedenastego listopada
nasz kraj z niewoli się wyzwolił.
I wtedy myśl powstała taka,
by przez szacunek dla przeszłości
ten dzień na zawsze dla Polaka
pozostał Dniem Niepodległości.
Marcin Brykczyński
Pierwsza wojna światowa zakończyła się
11 listopada 1918 r. z chwilą podpisania przez Niemcy rozejmu w lasku
Compiégne pod Paryżem. Był to przełomowy moment nie tylko w
dziejach całej Europy, ale i Polski.
Dzień wcześniej powrócił
do Warszawy Józef Piłsudski,
komendant I Brygady Legionów,
internowany od lipca 1917 r. przez
Niemców w Magdeburgu. Przed
domem, w którym mieszkał,
zebrały się tłumy, a do mieszkania
zaczęli przychodzić
przedstawiciele różnych
stronnictw i partii. "Byli znajomi i
podkomendni zaczęli się tłoczyć
w mieszkaniu na Moniuszki, które
mu doraźnie znaleziono, chcąc
go przywitać i oddać się do jego
dyspozycji. Nareszcie po
południu udało mu się wyrwać z
Warszawy i przyjechać do nas, na
Pragę. Wiadomość, że przyjedzie
do mnie rozeszła się lotem ptaka.
Wobec tego, że była to niedziela,
robotnicy wylegli z domów i pełni
radości czekali na ulicach, którymi musiał przejeżdżać. Przed domem, w
którym mieszkałam, zebrał się tłum. Kiedy nadjechał, entuzjazm był
niesamowity. Ja na spotkanie z pokoju swego nie wyszłam, tylko
czekałam w mieszkaniu. Nie lubiłam nigdy okazywać swoich uczuć
wobec innych." (Aleksandra Piłsudska, "Wspomnienia", Warszawa
1989).
Na wieść o powrocie Piłsudskiego, Ignacy Daszyński wraz z
całym rządem 11 listopada przyjechał do Warszawy. Tego samego dnia
Józef Piłsudski otrzymał z rąk Rady Regencyjnej władzę wojskową i
rozpoczął konsultacje z przedstawicielami stronnictw politycznych w
sprawie utworzenia koalicyjnego rządu.
11 listopada na ulicach wszystkich miast panowała euforia z
powodu rodzącej się niepodległości.
"Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki
ludność polską w tym momencie ogarnął. (...) Kto tych krótkich dni nie
przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten
nie dozna w swym życiu największej radości. Cztery pokolenia czekały,
piąte się doczekało.

Od rana do wieczora gromadziły się tłumy na rynkach miast; robotnik,
urzędnik porzucał pracę, chłop porzucał rolę i leciał do miasta, na
rynek, dowiedzieć się, przekonać się, zobaczyć wojsko polskie,
polskie napisy, orły na urzędach, rozczulano się na widok kolejarzy,
ba, na widok polskich policjantów i żandarmów." ("Powstawanie II
Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów").
Podobna atmosfera panowała w stolicy."Warszawa żyła w
tych dniach na ulicach. (...) Gdy 11 listopada, w historycznym daniu
zawieszenia broni, wyszedłem rano na miasto, ulica miała wygląd
jakiś zupełnie inny niż zwykle: ludzie poruszali się szybko, każdy
patrzył z ciekawością naokoło, każdy czegoś wyczekiwał,
zawiązywały się rozmowy między ludźmi nieznajomymi. Niemców
spotykało się niewielu i nie mieli już tak butnych min jak poprzednio,
większość z nich miała już na mundurach czerwone rewolucyjne
kokardki, dyscyplina rozluźniła się, widziało się i czuło się już zupełną
dezorganizację tej karnej armii. Ludność samorzutnie zaczęła
rozbrajać żołnierzy, którzy podawali się temu przeważnie bez
protestu." (M. Jankowski, "11 listopada 1918 r." [w:] Warszawa w
pamiętnikach pierwszej wojny światowej, Warszawa 1971).
Tegoroczne gminne obchody 89 rocznicy Odzyskania
Niepodległości odbyły się w Brąchnówku na terenie zespołu
pałacowo-parkowego.

Uporządkowali cmentarz

K.Orłowska

Przed Świętem Zmarłych pojechaliśmy do Browiny na
cmentarz, by porządkować groby mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej. Grabiliśmy liście, zbieraliśmy stare znicze i brudne kwiaty.
Uporządkowaliśmy trzydzieści grobów. Prawie na wszystkich
zapaliliśmy znicze. Nasza pani pochwaliła nas za wykonaną pracę.
Opuszczając cmentarz czuliśmy zadowolenie z wykonania dobrego
uczynku.
Dwa dni później wzięły z nas przykład klasy druga, dwie
czwarte, piąta i szósta.
Uczniowie kl. III
SP w Kończewicach

Samorządowy serwis informacyjny
Informacja z obrad Sesji Rady Gminy w m-cu
wrześniu i październiku br
Ochrona Środowiska, utrzymanie porządku i czystości.
1) Na wniosek mieszkańców wsi Brąchnówko oraz Dyrekcji Małej Szkoły w
Brąchnówku przeprowadzono procedurę związaną z uznaniem drzew za
pomniki przyrody. Na podstawie uchwały ustanowiono na terenie parku w
Brachnówku - 14 pomników przyrody obejmujących 13 szt. drzew oraz aleję
grabową.
2) Określono zasady. wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego
postępowania z nimi.
3) Przyjęto „ Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Chełmża na lata 2007-2032”.
Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego
Podjęto uchwałę zatwierdzającą miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Gminy Chełmża w m-ci Grzywna. Plan obejmuje centrum
jednostki.
Finanse
1)Rada udzieliła dotacji celowej w wysokości 5.000 zł dla
Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nawrze na wykonanie prac
konserwatorsko-budowlanych w budynku kościoła.
2) Wydatki budżetowe zwiększono o środki przewidziane na następujące cele:
17.867 zł - realizacja projektu „Stworzenie wypoczynku i zabawy poprzez
budowę placu zabaw w m-ci Kończewice” ( w tym 16.867 zł - dotacja z
budżetu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego), 35.000 zł
bieżące remonty dróg, 50.000 zł modernizacja ogrzewania budynku przy
ul. Paderewskiego, 9.980 zł napraw i remonty bieżące w SP Zelgno oraz
SP Kończewice ( środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),
30.000 zł - zapłata za utwardzenie parkingu
przy Gimnazjum w
Pluskowęsach, 15.000 zł - wypłata zasiłków celowych przez GOPS, 13.000
-zł wypłata stypendiów, 10.000 zł - zakup materiału zadrzewieniowego
( środki pochodzące z dotacji WFOŚiGW), 15.000 zł - oświetlenie ulic,
placów i dróg, 40.000 zł remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w
Świętosławiu.

Informacje o przetargach
I. Informacje o rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych :
1) W dniu 18.10.2007r. zostało unieważnione postępowanie przetargowe na
wykonanie zagospodarowania centrum wsi Kuczwały i urządzenie terenów
zielonych w ramach projektu pn. „ Serce wsi Kuczwały”- kształtowanie
centrum poprzez budowę małej infrastruktury. Przetarg unieważniono, z
uwagi na to, że cena najtańszej oferty przewyższyła kwotę jaką
zabezpieczono na realizację zadania . Ponadto oferty były niezgodne ze
specyfikacją.
2) W dniu 31.10.2007r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie dachu
świetlicy wiejskiej w Dźwierznie o konstrukcji drewnianej wraz z pokryciem
blachą powlekaną na powierzchni 353,70 m2. W postępowaniu wpłynęły
2 oferty. Najkorzystniejszą ofertą złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
CONSTANS z Golubia Dobrzynia za cenę brutto 87.629,84zł.
II. Informacja o wszczętych przetargach:
1) W dniu 22.10.2007r. został ogłoszony przetarg na
wykonanie
zagospodarowania centrum wsi Kuczwały i urządzenie terenów zielonych w
ramach projektu pn. „ Serce wsi Kuczwały”- kształtowanie centrum poprzez
budowę małej infrastruktury. Termin składania ofert zaplanowano na dzień
13.11.2007r.
2) W dniu 23.10.2007r. został ogłoszony przetarg na wykonanie usługi
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach gminnych Gminy Chełmża w
sezonie zimowym 2007/2008. Termin składania ofert zaplanowano na dzień
05.11.2007r.
Anna Feeser-Bering

Z Gospodarstwa Pomocniczego na emeryturę
Z końcem września pożegnaliśmy naszego kolegę i
pracownika Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy
Chełmża pana Jana Kosińskiego, który przeszedł na emeryturę. Pan
Jan pracował w Gospodarstwie Pomocniczym na stanowisku:
kierowca, konserwator wod. kan. W sumie zawodowo przepracował 40
lat. Swoją pracę rozpoczynał w 1966 r w Bydgoskich Zakładach Metalowych.
W latach 1969-1991 pracował w SKR Zelgno. Od roku 1992 pracował na
stanowisku kierowcy w Gospodarstwie Pomocniczym przy Urzędzie Gminy
Chełmża.

Gospodarka nieruchomościami
1) Rada wyraziła zgodę na nieodpłatne przejecie od Agencji Nieruchomości
Rolnych gruntów o pow. ok. 4,5 ha
z przeznaczeniem na cele
infrastrukturalne Gminy Chełmża ( ustanowienie miejsca pamięci
narodowej - kopca „Ziemia Polaków” oraz ciągu pieszo-rowerowego
Kończewice - Chełmża)
2) Rada wyraziła zgodę na wydzielenie lokalu mieszkaniowego z zasobów
mieszkaniowych Gminy jako lokalu socjalnego.
Zmiany organizacyjne w Radzie Gminy
W m-cu październiku nastąpiła zmian na stanowisku Przewodniczącego RG
oraz jednego z Wiceprzewodniczących. Na w/w stanowiska zostali wybrani:
Radny Janusz Iwański - Przewodniczący Rady Gminy Chełmża
Radny Benedykt Glaszka- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Chełmża.
Funkcje drugiego Wiceprzewodniczącego nadal pełni Radny Franciszek
Piróg.
Pozostałe sprawy
1) Po zapoznaniu się z opinią specjalnie powołanego zespołu Rada Gminy
dokonała wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Toruniu w
sprawach karnych na kadencję 2008-2011. Ławnikiem została wybrana
Pani Teresa Lucyna Szprenglewska zam. Dziemiony.
2) Podjęto uchwałę w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania w
Browinie.
3) W związku z ubieganiem się o dofinansowanie realizacji projektu pn.
„Rozwój infrastruktury we wsi Grzywna - budowa chodnika i parkingu” na
wniosek Rady Sołeckiej dokonano niezbędnych zmian w Planie Rozwoju
Miejscowości Grzywna.
4) Podjęto uchwały zobowiązującą Sekretarza i Skarbnika Gminy do
złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Sekretarz Gminy
Ewa Pudo

Nabór do przedszkola
Rodzice dzieci w wieku 3-5 lat zainteresowani uczęszczaniem do
przedszkola pełnowymiarowego (odpłatnego) utworzonego w 2008 roku
przez Gminę Chełmża, proszeni są o złożenie stosownych deklaracji do dnia
30 listopada 2007 r.
Deklaracje należy pobrać oraz złożyć w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół Gminy Chełmża
ul. Wodna 2 pok. 18,
w godz. 730 - 1500.
ZEAS Gminy Chełmża

Gratulacje, słowa podziękowania i symboliczny upominek za wieloletnią
pracę zawodową przekazał w imieniu pracowników, a także własnym
Kierownik Gospodarstwa Wiesław Kazaniecki. Osobne podziękowania w
imieniu Rady Gminy, a także pracowników UG przekazał Przewodniczący
Rady Gminy
- Pan Henryk Śmiałek. Pracownicy Gospodarstwa
Pomocniczego spotkali się na symbolicznym poczęstunku zorganizowanym
przez Pana Jana Kosińskiego.
Gospodarstwo Pomocnicze

UWAGA - Odbiorcy wody
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Gospodarstwo
Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Chełmży przypomina o konieczności
odpowiedniego zabezpieczenia instalacji sieci wodociągowej wewnętrznej
wraz z wodomierzem przed zamarznięciem, zwłaszcza w pomieszczeniach
nie ogrzewanych. Jednocześnie zwracam uwagę na potrzebę skutecznej
ochrony wodomierzy oraz pokryw studzienek kanalizacyjnych przed
kradzieżą.
Niewykonanie wymienionych obowiązków i zabezpieczeń może
być przyczyną awarii oraz strat, których koszty poniosą użytkownicy
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. O zaistniałych awariach lub
kradzieżach należy niezwłocznie powiadomić tutejsze Gospodarstwo
Pomocnicze.
(nr tel. 056-6753252, 056-6756657, 0603132522, 0601682100)
Wiesław Kazaniecki

str. 2

Samorządowy serwis informacyjny
Wieś a miasto

W Kończewicach w wydzielonym pomieszczeniu świetlicy
otwarta została Agencja Pocztowa.
Gmina przygotowała pomieszczenie, a Urząd Pocztowy dokonał całkowitego
wyposażenia i zatrudnienia pracownika. Tutaj mieszkańcy z Kończewic i
najbliższej okolicy mogą dopełnić formalności pocztowych.
Miejscową nowo powstałą Agencję Pocztową obsługuje mieszkanka
Kończewic pani Marzena Barczyńska.W świetlicy można również wypożyczyć
książki, które na użytek mieszkańców wsi przekazała pani Iwona
Guranowska.

Zdj. E. Czarnecka
K. Orłowska

POMOC PIENIĘŻNA DLA KOMBATANTÓW
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż zgodnie ze
zmianą ustawą o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego - kombatanci i inne osoby
uprawnione, jak również wdowy i wdowcy pozostali po tych osobach,
którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy
zdrowotnej, mogą ubiegać się o przyznanie doraźnej lub okresowej pomocy
pieniężnej ze środków budżetowych znajdujących się w dyspozycji Kierownika
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Doraźna pomoc pieniężna może zostać przeznaczona na dofinansowanie
kosztów, zakupu sprzętu w leczenia wraz z leczeniem sanatoryjnym i
rehabilitacyjnym, opieki pielęgnacyjnej, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i
ortopedycznego, wsparcia zaistnienia zdarzeń losowych
( konieczność
poddania się operacji ratującej życie, pożar, klęska żywiołowa).
Osoba potrzebująca pomocy może zwrócić się o pomoc za
pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży,
stowarzyszenia kombatantów lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa.
Wniosek o pomoc pieniężną, z wyraźnym określeniem przeznaczenia środków
pieniężnych, powinien zawierać:
? prośbę kombatanta lub innej osoby uprawnionej o udzielenie pomocy (w
przypadku zwracania się o tę pomoc za pośrednictwem stowarzyszenia
niezbędna jest pisemna zgoda kombatanta na występowanie stowarzyszenia
w jego imieniu),
? kserokopię zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich wdowy lub
wdowca po kombatancie,
? kserokopię dowodu osobistego,
? stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania zawierające informacje o sytuacji rodzinnej,
pomocy udzielanej wnioskodawcy przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz
opinię co do zasadności przyznania pomocy pieniężnej,
? aktualny odcinek od renty lub emerytury kombatanta i współmałżonka,
? dokumenty dające podstawę do ustalenia stanu zdrowia , sytuacji rodzinnej
i materialnej osoby zwracającej się o pomoc (np. orzeczenie o inwalidztwie,
karty szpitalne, zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność
leczenia),
? faktura zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (wystawione na dane
wnioskodawcy).
Wnioski o taką pomoc można otrzymać i składać w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Chełmży ul. Paderewskiego 14 (dawny budynek po
telekomunikacji).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0-56 675 60 19.

Blisko 1000 samorządowców : wójtów, burmistrzów,
przewodniczących rad gmin z całego kraju wzięło udział w
tegorocznym VIII Kongresie Gmin Wiejskich. Uczestnicy spotkali się,
aby rozmawiać o najistotniejszych sprawach dla ich środowiska - o
możliwościach równoważenia dysproporcji, jakie istnieją w rozwoju
polskich miast i wsi.
Tegorocznej debacie przysłuchiwało się wielu zaproszonych gości,
przedstawicieli parlamentu, ugrupowań politycznych i Rządu.
Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich w rozpoczynającym
obrady wystąpieniu powiedział, że warto spojrzeć na rozwój każdej gminy
jak " z samolotu" nie wchodząc w szczegóły realizacji, i że z tej
perspektywy wyraźnie widać, że obszary miejskie rozwijają się znacznie
dynamiczniej niż wiejskie. Przewodniczący stwierdził, że coraz większa
jest przepaść cywilizacyjna pomiędzy wsią a miastem, a widać to
szczególnie w poziomie nauczania, opiece społecznej i infrastrukturze
technicznej.
Z raportu profesora Andrzeja Kalety z Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu na temat różnic w rozwoju terenów wiejskich i
zurbanizowanych wynika,
że obszary wiejskie stanowią potężny
potencjał demograficzny i ekonomiczny, jednak warunki i jakość życia
odbiegają od tego, co oferuje miasto. Parametry rozwoju społecznego wsi
na przełomie XX i XXI wieku były gorsze od przeciętnych dla całej Polski a
pierwsza dekada XXI stulecia przynosi informacje wskazujące na to, że
zróżnicowania między obszarami wiejskimi a zurbanizowanymi nie tylko
nie zanikają, lecz pojawiają się nowe, utrudniające partycypację w tzw.
społeczeństwie opartym na wiedzy. Z drugiej strony samorządowcy
uwagę poświęcili instrumentom wyrównywania szans rozwoju obszarów
wiejskich. Mówiono o inwestycjach infrastrukturalnych i tych związanych z
zasobami ludzkimi i rozwojem społeczeństwa informacyjnego , o tym jakie
działania w ramach PROW zapewnią realizację 6 priorytetu Narodowej
Strategii Spójności i o strategii równoważenia szans edukacyjnych
mieszkańców wsi.
Po dyskusji i wysłuchaniu prelegentów delegaci przyjęli dwa stanowiska:
w sprawie pogłębiających się dysproporcji w rozwoju obszarów wiejskich i
terenów zurbanizowanych oraz w sprawie oświaty i równoważenia szans
edukacyjnych mieszkańców wsi.
K.O.

Stypendia szkolne
W roku szkolnym 2007/2008 wnioski na stypendium szkolne
złożyło 285 osób. Dochód w rodzinie osoby ubiegającej się o
stypendium nie może przekroczyć kwoty 351 zł miesięcznie. W sumie
pomoc przyznano 271 uczniom. Negatywnie rozpatrzono 14 wniosków
( w tych przypadkach dochód wnioskujących przekroczył kwotę 351 zł).
K.O.

Ogłoszenie
Urząd Pocztowy w Chełmży informuje Mieszkańców Gminy, że
działalność Agencji Pocztowych w miejscowościach Zelgno i w Grzywna
obecnie pozostaje zawieszona aż do chwili odwołania.
Trwają poszukiwania chętnych osób do pracy na stanowisku agenta
pocztowego. Osoby zainteresowane pracą w Agencji Pocztowej we
wspomnianych miejscowościach proszone są o kontakt z Urzędem
Pocztowym w Chełmży.
Red.

JARMARK ADWENTOWY

Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
Oddział w Przysieku zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich
województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w Jarmarku
Adwentowym, który odbędzie się w siedzibie Oddziału w dniu
15 grudnia 2007 roku. Celem Jarmarku jest zachowanie tradycji
kulturowych związanych z okresem adwentu i Świąt Bożego Narodzenia,
promocja atrakcji spotkanych na wsi teraz i dawniej, produktów rolnictwa
ekologicznego, tradycyjnych potraw oraz edukacja prozdrowotna.
W ramach Jarmarku Adwentowego odbędą się kiermasze
produktów pochodzących z gospodarstw ekologicznych, książek,
wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego. Towarzyszyć im będą
pokazy: dekoracji stołu wigilijnego, układanie kompozycji świątecznych,
przygotowania potraw wigilijnych, m.in. z produktów ekologicznych
(połączone z degustacją), a także wystawa szopek oraz ozdób
świątecznych. Ponadto uczestnicy Jarmarku będą mogli skorzystać a
konsultacji i porad medycznych prowadzonych przez specjalistów
Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
K.O.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
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Rolnictwo i ochrona środowiska

Inwestycje i remonty
Plac zabaw jak nowy

Pomóżmy kasztanowcom!
„Sadzenie drzew jest zaszczepieniem idei” tak pisze laureatka
Nagrody Nobla z 2004r. Waangari Maathai. Nie tylko sadzenie młodych,
ale również ochrona starszych drzew prowadzi do zaszczepienia wśród
społeczeństwa idei współdziałania na rzecz ochrony środowiska.
Od 10 lat szrotówek kasztanowcowiaczek niszczy nasze kasztanowce. Z
roku na rok drzewa są coraz słabsze. Jedną z najprostszych i najtańszych
metod zwalczania szkodnika jest jesienne grabienie i utylizacja liści
kasztanowca. Grabienie liści powinno odbyć się jesienią , ponieważ wiosną
następuje szybki wylęg przezimowanych larw szrotówka .
Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy do wzięcia czynnego udziału w
akcji ratowania kasztanowców.
Anna Krupska

Tylko cieszyć mogą się mali mieszkańcy Kończewic,
którym to na obecnym placyku zabaw w centrum wsi przybyło
kolejnych atrakcji do zabawy.
Wykonane zostały i zamontowane urządzenia zabawowe w
ramach realizacji zadania pn.” Stworzenie miejsca wypoczynku i zabawy
poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Kończewice”. Miejscowy plac
zabaw wzbogacił się o kolejne urządzenia zabawowe jak zjeżdżalnia duża,
szałas z drabinką, kolejka linowa, karuzela krzyżowa. Wykonawcą i dostawcą
elementów była firma Hydro-Wielkopolska z siedzibą w Poznaniu. Koszt
wyposażenia wyniósł prawie 17 tys. zł i sfinansowany został w całości dzięki
dotacji celowej otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Marszałkowskiego w ramach realizacji zadania „Place zabaw dla dzieci
tereny wiejskie”.

SPRZĄTANIE ŚWIATA
W dniach 14-15 września na terenie gminy Chełmża odbyła się
tegoroczna akcja „Sprzątania Świata- Polska 2007”. W akcji wzięli udział
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 23 sołectwa z terenu
gminy, a także przedstawiciele Domu Pomocy Społecznej w Browinie.
Wszystkich uczestników akcji wyposażono w worki i rękawice. Podczas akcji
sprzątania zebrano około 6 ton śmieci. Wywozem zebranych i zworkowanych
śmieci na wysypisko w Kamionkach Dużych zajęli się pracownicy
Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy.
Anna Krupska

Uwaga plantatorzy buraka cukrowego!!!
Rada Ministrów UE w dniu 9 października br. przyjęła zmiany do
rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy
system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie.
Główne zmiany zawarte w projekcie rozporządzenia:
? plantatorzy buraka cukrowego na rok gospodarczy 2008/2009 będą mogli
bezpośrednio zrzekać się kwot produkcyjnych cukru danego producenta w
ramach tzw. „inicjatywy plantatorskiej”.
? plantatorzy, którym w wyniku procesu restrukturyzacji zredukowane
zostanie prawo do dostawy kwotowych buraków cukrowych do danego
producenta cukru oraz podmioty świadczące usługi na ich rzecz, przy użyciu
wyspecjalizowanych maszyn rolniczych, otrzymają 10% pomocy
restrukturyzacyjnej (90% przysługuje producentowi cukru);
? w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009 plantatorzy, którym w
wyniku procesu restrukturyzacji zostanie zredukowane prawo do dostawy
kwotowych buraków (niezależnie od tego czy w wyniku inicjatywy
plantatorskiej czy też danego producenta cukru) otrzymają dodatkową
płatność w wysokości 237,50 euro/tonę cukru.
W ramach inicjatywy plantatorskiej o bezpośrednią pomoc
restrukturyzacyjną ubiegać się może plantator buraków cukrowych
posiadający w roku 2007/08 prawo do dostawy kwotowego buraka
cukrowego do danego producenta cukru (pod warunkiem nie przeniesienia
prawa na żadną stronę trzecią). Ubiegając się o tę pomoc, zobowiązuje się on
do zaprzestania określonych ilości dostaw kwotowego buraka (całości lub
części).
Wnioski należy składać w Oddziale Terenowym ARR właściwym ze
względu na siedzibę/ adres zameldowania plantatora osobiście lub przesyłać
faxem lub drogą pocztową (Oddziały Terenowe ARR pracują w godzinach od
8.00 do 16.00).
Rozpatrywane będą wnioski złożone od dnia 30 października br. do dnia
30 listopada 2007 roku
Wnioski składane przez plantatorów będą rozpatrywane do dnia 15 marca
2008 roku i uznawane do wysokości 10 % kwoty danego producenta cukru (w
przypadku inicjatywy plantatorskiej) według chronologicznej kolejności ich
złożenia.
Producent cukru do dnia 31 stycznia 2008 roku będzie miał możliwość
przejęcia inicjatywy plantatorskiej . Jego wniosek o pomoc
restrukturyzacyjną zostanie zakwalifikowany m.in. pod warunkiem, że
zrzeknie się większej kwoty niż ta o jaką została by mu ona zmniejszona, w
wyniku inicjatywy plantatorów. Wnioski plantatorów wówczas nie będą miały
zastosowania, a proces restrukturyzacji będzie przebiegał zgodnie z planem
restrukturyzacji zgłoszonym przez producenta cukru.

Warto wspomnieć, że plac zabaw w Kończewicach był pierwszym
miejscem rekreacji i zabawy dla najmłodszych jaki powstał w gminie z
inicjatywy miejscowej młodzieży za środki pozyskane z programu “Przyłącz
się”. W jego realizację bardzo mocno zaangażowali się mieszkańcy
Kończewic. Tego roczna inwestycja jest uzupełnieniem tej sprzed kilku lat.
K.Orłowska

Z Chełmży do Bydgoszczy pociągiem

W październiku br. Marszałek
Województwa KujawskoPomorskiego Piotr Całbecki, starostowie bydgoski, toruński i
chełmiński, prezydent Bydgoszczy, burmistrz Chełmży oraz wójtowie
gmin Dąbrowa Chełmińska i Unisław podpisali list intencyjny w sprawie
reaktywacji nieczynnej od siedmiu lat linii kolejowej Bydgoszcz GłównaChełmża przez Unisław.
Przywrócenie połączeń na tej nieużywanej od 2000 r. linii kolejowej,
to jeden z elementów praktycznej realizacji polityki społecznej samorządu
województwa. Chodzi o to, by publiczny transport kolejowy umożliwiał tanie
dojazdy- do szkoły, do pracy, na zakupy, ale też do teatru czy na koncertmieszkańcom tych miejscowości regionu, których skomunikowanie z
ośrodkami metropolitalnymi jest obecnie niedostateczne.
W treści listu strony podkreślają, że rewitalizacja nieczynnych linii kolejowych,
stanowi ich żywotny interes. Zobowiązują się też do podjęcia współpracy z
zarządzającymi państwową siecią kolejową spółką PKP Polskie Linie Kolejowe
w celu przywrócenia należytego stanu nieużywanym od dawna torom i
peronom, a także do odnowienia lub stworzenia infrastruktury przylegającej do
rewitalizowanej trasy.
Według wstępnych szacunków, przedsięwzięcie będzie kosztowało ponad
2 mln zł rocznie.
Prawdopodobnie już w pierwszej połowie przyszłego roku reaktywowane
połączenie obsługiwać będą cztery pary pociągów ( para oznacza przejazd w
tą i z powrotem), dwie ranne i dwie popołudniowe.
Projekt uchwały w tej sprawie stanie na najbliższej sesji sejmiku województwa.
Teraz potrzebna jest zgoda radnych na dofinansowanie połączenia kwotą
2,5 miliona złotych rocznie. Tym zajmą się radni na najbliższej sesji Sejmiku
Województwa jeszcze w październiku. Potem pozostaje rozpisanie przetargu
na wyłonienie przewoźnika i w drugim kwartale przyszłego roku w rozkładzie
jazdy znów będziemy mogli znaleźć połączenie Chełmża- Bydgoszcz Główna
przez Unisław. Będą ją obsługiwać trzy szynobusy, a mieszkańcy będą mieli
Wysokość pomocy restrukturyzacyjnej:
sześć połączeń w każdą stronę. Podczas podpisania listu intencyjnego,
euro/tonę cukru
samorządowcy podkreślali, że jest to ważna chwila, bo wreszcie zaczyna się
etap przywracania zawieszonych połączeń.
Inicjatywa
Inicjatywa producenta cukru
plantatorów
- Jest to szczególne wydarzenie, które wszystkim przyniesie korzyści - mówił
Brak demontażu
Brak demontażu
Częściowy
Pełny demontaż
Jerzy Czerwiński, burmistrz Chełmży. - My zyskamy połączenie z
maszyn przez
maszyn przez
demontaż maszyn maszyn przez
Bydgoszczą, za to gminy leżące na tej trasie oraz sama Bydgoszcz zyska
producenta
producenta
przez producenta
producenta
dogodne połączenie ze strefą ekonomiczną w Ostaszewie.
Pomoc dla
W podobnym tonie wypowiadał się Mirosław Graczyk, starosta toruński. 259,38
259,38
284,38
300,00
plantatorów i
dostawców maszyn
Przywrócenie pociągu ożywi ten teren, do tej pory była to czarna plama.
Formularze wniosków będą dostępne w Kancelarii Ogólnej Centrali ARR, Kolej jest alternatywą w transporcie publicznym. Musi być jednak
bezpieczna i punktualna - mówił starosta.
Oddziałach Terenowych ARR oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl
Na podstawie serwisu inf. www.kujawsko-pomorskie.pl
K.O.
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Sprawy obywatelskie
Edycja 2007 „Zachowaj trzeźwy umysł”
podsumowana
„Stypendia 2007” to uroczystość gminna która stała się także
okazją do podsumowania ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”. Nagrodzono laureatów konkursów i
podziękowano
koordynatorom z poszczególnych szkół w gminie.
W bieżącym roku w ramach kampanii odbyło się pięć konkursów
indywidualnych „Lubię siebie”, „Poznaję siebie i innych”, „Lubię ruch”, „Lubię
sport”, „Napisz do Marka Kamińskiego” oraz dwa konkursy zespołowe
„Wiem i umiem” i „Sprawdzam i wybieram”.
Do biura kampanii napłynęły tysiące prac. Wśród laureatów znaleźli się
również przedstawiciele z naszej Gminy: Aneta Durda (Gimnazjum
Pluskowęsy), Damian Kuciak (SP Kończewice), Dorota Bober
(SP Kończewice), Wiktoria Lewandowska ( SP Kończewice), Karolina Trzpil
(Gimnazjum Pluskowęsy), Marcin Smoczyński (Gimnazjum Pluskowęsy),
Ewa Joanna Latańska (Gimnazjum Pluskowęsy), Karolina Rumińska
(Gimnazjum Głuchowo), Mateusz Sawczak ( SP Zelgno), Aneta Brudniak
(SP Zelgno).
Ta coroczna kampania realizowana jest pod patronatem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu. Koordynatorem gminnym jest pani Ewa JasikWardalińska z GKRPA w Chełmży
K.O.

Badanie wzroku
Z komputerowego badania wzroku które odbyło się 8.10.07 w
świetlicy w Nawrze skorzystali mieszkańcy Nawry i okolicznych wsi.
Chętni mogli również zaopatrzyć się w okulary.

A. Glaszka

Biesiada „Poznaj Sąsiada”
Panie z KGW , OSP i Rada Sołecka w Grzegorzu
zorganizowali dnia 16 września w sali wiejskiej wspólne spotkanie
mieszkańców wsi Grzegorz i okolicznych wiosek. W programie
biesiady była loteria, wspólne śpiewanie - nie obyło się bez piosenki
„Szła dzieweczka do laseczka”, konkursy m.in. bieg w workach dla
sołtysów. Wszyscy mile spędzili czas, można było posmakować chleba
z smalcem i kiszonym ogórkiem, dobrej wędliny i pysznego ciasta.
Bawili się wszyscy razem starsi, młodsi i dzieci. Myślimy, że biesiada
„Poznaj Sąsiada” przejdzie do tradycji. Dziękujemy wszystkim
sponsorom.

Jak to z festynami było

Październikowy festyn w Zelgnie zakończył cykl
festynów rodzinnych , które odbyły się wcześniej na terenie
pięciu kolejnych sołectw takich jak Głuchowo, Grzywna,
Nawra, Kuczwały i Kończewice. Realizatorem festynów było
Stowarzyszenie Homo homini przy współudziale miejscowych Sołtysów i
Rad Soleckich, Kół Gospodyń Wiejskich i sponsorów w ramach projektu
„Wieś aktywna mozaika inicjatyw dla zdrowia”.
Podczas festynów odbyły się liczne zabawy i konkursy integrujące dla dzieci,
młodzieży i dorosłych z licznymi nagrodami, odbyły się loterie fantowe. W
sumie udział w festynach wzięło 1200 osób.

M.Wątorowska

Jesień w “Wędrującym przedszkolu” w Grzywnie

W ramach projektu wydana została także specjalna wkładka informacyjna
załączona do KURENDY, w której zamieszczone zostały informacje na temat
choroby alkoholowej, narkomanii, nikotyny oraz współuzależnienia. Każdy z
festynów zakończył się wspólną biesiadą rodzinną przy ognisku , grillu i
muzyce.
Projekt sfinansowany został z dotacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Marszałkowskiego ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii Innych Uzależnień
oraz HIV/AIDS i przez samorząd gminny.
Realizacji projektu towarzyszyło przesłanie znanego nam wszystkim
Kartezjusza:” Całe szczęście i pomyślność naszego życia zależy od dobrego
użytku, jaki zrobimy z naszych umiejętności”.
Celem projektu była promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród
mieszkańców Gminy Chełmża.
K.Orłowska

Dla wspólnego dobra

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w 2004 roku wspólnie ze
Stowarzyszeniem Polska Misja Medyczna podpisał umowę o wspólnym
zbieraniu środków na sprzęt ratujący życie dla mieszkańców powiatu
toruńskiego. Dotychczas zgromadzone środki pozwoliły na zakup sprzętu
kardiologicznego, wykorzystywanego w profilaktyce chorób układu krążenia.
Łącznie w ciągu czterech lat Szpital zgromadził na ten cel blisko 19,5 tys. zł.
Środki pochodzą z 1% odpisu podatku dochodowego od osób
fizycznych na organizację pożytku publicznego. Już wkrótce będziemy
podejmować decyzję - komu przekazać nasz 1% odpisu podatkowego.
K.O.

W zajęciach uczestniczy dziewięcioro dzieci. W tej edycji
dominuje tematyka jesienna. Dzieci na zajęciach poznają uroki i dary
jesieni. Uczą się piosenek, zabaw i wierszyków o tematyce jesiennej
oraz wykonują odpowiednie prace plastyczne. Ostatnio
rozmawialiśmy, o tym jak zwierzęta i ptaki przygotowują się do zimy.
24 października grupa z Grzywny wraz z rodzicami uczestniczyła w
wycieczce do Myślęcinka. Przedszkolaki pojechały do ZOO, aby
przekonać się czy niedźwiedzie i borsuki zapadły już w zimowy sen.
Ponadto z prawdziwą przyjemnością korzystały z karuzeli i kolejki w
Parku rozrywki. Grupa wyjechała na zaproszenie Fundacji “Ziemia
Gotyku” Wszyscy byli z wyjazdu bardzo zadowoleni. A niedźwiedzie i
borsuki poszły już spać…
Anna Klimas
Fot. Ż. Zawada A. Klimas
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Stypendia im. Jacka Luntkowskiego
Stypendia im. Jacka Luntkowskiego rozdane
Podczas uroczystości gminnej „Stypendia 2007” w Zelgnie już
po raz ósmy rozdano stypendia uzdolnionym uczniom z Gminy, którzy
uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych i w gimnazjum i liceum
akademickim.
Ta coroczna uroczystość w gminie jest spotkaniem, podczas
którego szczególną uwagę poświęca się szkole, jej nauczycielom i uczniom
oraz ich osiągnięciom.
Idea przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów z Gminy Chełmża
zrodziła się w 2000 roku. Warunki ubiegania się o stypendia za dobre wyniki w
nauce oraz zasady ich przyznawania określa gminny regulamin. Decyzją
Uchwały Rady Gminy Chełmża z dnia 17 września 2004 r i dobrej woli rodziny
zmarłego Sekretarza UG Chełmża stypendiom nadano imię Jacka
Luntkowskiego.
Środki zgromadzone na cele związane z wypłatą stypendiów
gminnych pochodzą z budżetu gminy oraz od fundatorów, którymi są Radni
Gminy Chełmża Jan Błądek, Benedykt Glaszka, Tomasz Huzarski, Jerzy
Kałdonek,Bogdan Kondej, Franciszek Piróg, Danuta Powaszyńska, Maria
Kucharzewska, Stanisława Stasieczek, Henryk Śmiałek, Czesław
Tyszkiewicz, Stanisław Żak, Mieczysław Sołtysiak, Wójt Gminy Chełmża
Jacek Czarnecki i Redakcja Gazety Gminy Chełmża „KURENDA” . Na
bieżący rok szkolny przyznano stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie
31 uczniom z Gminy. Są to osoby:

Na zdjęciu wspólnie z Wójtem Jackiem Czarneckim uczniowie, którzy po raz
pierwszy odebrali stypendium im. Jacka Luntkowskiego.
Patrycja Curlej z Zajączkowa, Dariusz Weiland z Kończewice, Katarzyna
Chylińska z Szerokopasu, Dawid Maćkiewicz z Mirakowa, Paulina Buller z
Dźwierzna, Mateusz Luntkowski z Dźwierzna, Damian Joeck z Kończewic,
Dawid Zieliński z Bielczyn, Angelika Brzeska z Nowej Chełmży, Katarzyna
Nawrocka z Nawry, Natalia Lorek z Mirakowa, Justyna Śmiałek z Grzegorza,
Elżbieta Pawłowska z Bocienia, Alicja Gruszka z Zalesia, Agnieszka Olech z
Dziemion, Aleksandra Zając z Pluskowęsy, Emilia Dobrowolska z Zelgna,
Marta Jaroszewska z Grzywny, Łukasz Zieliński z Grzywny, Katarzyna
Barbara Spiker z Kończewic, Karol Szczepankowski, Michal Szczepankowski
ze Sławkowa, Julia Poniatowska z Nawry, Grzegorz Janusz Pniewski z
Kuczwał, Aleksandra Tallińska z Nawry, Ewa Lewandowska z Mirakowa, Ilona
Kujawska z Zalesia, Monika Gruszka z Kończewic, Monika Michalewska z
Grzywny, Karolina Kazaniecka z Kiełbasina i Edyta Orłowska z Nawry.
W sumie do tej pory ze wsparcia finansowego w postaci stypendiów gminnych
skorzystało łącznie 162 uczniów.

W spotkaniu udział wzięli także przybyli goście między innymi
Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Andrzej
Siemianowski i przedstawiciele oświaty Anna Jankowska
Starszy Wizytator Kuj.-Pomorskiego Kuratorium Oświaty
Delegatura w Toruniu, Maria Muzioł Prezes Zarządu Oddz.
Związku Nauczycielstwa Polskiego
Miasta i Gminy
Chełmża, Radni Gminni będący fundatorami Stypendiów, księża dekanatu
chełmżyńskiego, przedstawiciele oświaty w gminie dyrektorzy szkół i
nauczyciele, sołtysi z obwodu SP w Zelgnie, przedstawiciele organizacji
społecznych w Zelgnie. Ale przede wszystkich nie mogło zabraknąć
bohaterów tej uroczystośći czyli stypendystów, najlepszych absolwentów ze
szkół gminnych i laureatów konkursów w kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”, którzy przybyli w towarzystwie swoich rodziców. O oprawę
artystyczną tegorocznej uroczystości gminnej zadbali uczniowie SP w
Zelgnie i Gimnazjum w Pluskowęsach. Spore zainteresowanie publiczności
wzbudzili miejscowa „żabka” i tutejszy „bocian”. Spotkanie uświetnił także
występ Międzyszkolnego Chóru uczniów obydwu wspomnianych szkół.

Nagrody dla nauczycieli

Na zdjęciu panie Mariola Dawiec i Danuta Syrkowska.
Z okazji tegorocznego Święta Komisji Edukacji Narodowej
nagrody Wójta Gminy Chełmża otrzymały panie nauczycielki :
Ewa Czarnecka - nauczyciel dyplomowany nauczania zintegrowanego SP
w Kończewicach
Gabriela Czerwonka - nauczyciel dyplomowany SP w Grzywnie
Mariola Dawiec - nauczyciel mianowany nauczania zintegrowanego SP w
Zelgnie
Danuta Syrkowska - nauczyciel mianowany SP w Sławkowie.
Podziękowanie Wójta Gminy za zaangażowanie w działania na rzecz
promocji Gminy otrzymały panie Danuta Zdrojewska i Marzena Nowacka z
Gimnazjum w Pluskowęsach

Najlepsi Absolwenci

Wyróżnienie Wójta Gminy Chełmża podczas tegorocznej
uroczystości STYPENDIA 2007' otrzymali Najlepsi Absolwenci w roku
szkolnym 2006/2007 ze szkół w gminie.W gronie wyróżnionych byli: Joanna
Branicka - SP Zelgno, Magdalena Zając - SP Grzywna, Jędrzej Ziółkowski
- SP Kończewice, Damian Domański - SP Sławkowo, Kinga Kolasa Gimnazjum w Pluskowęsach i Jakub Sołtysiak - Gimnazjum w Głuchowie.
K.O.
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Samorządowy serwis informacyjny
Bezpieczna droga do szkoły

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA

W dniu 8 października w szkołach podstawowych na terenie Gminy
POMOCY SPOŁECZNEJ
jak również w Małej Szkole w Brąchnówku odbyło się spotkanie uczniów klas
Ośrodek
wzorem lat ubiegłych podejmuje szereg działań
„O” i klas I z funkcjonariuszami Komisariatu Policji i przedstawicielem Urzędu
ukierunkowanych na pomoc mieszkańcom w pokonywaniu
Gminy Wiesławem Bachanem.

Tematyką spotkania była pogadanka na temat bezpiecznej drogi do szkoły , a
przede wszystkim jak na tej drodze się poruszać i zachowywać.
Uczniom , którzy sami dochodzą do szkoły lub mają dłuższą trasę dojścia do
autobusów szkolnych wręczono kamizelki odblaskowe/ 132 szt./.
Inicjatorami powyższej akcji byli : Komendant Miejski Policji , Samorządy :
marszałkowski, starostwo powiatowe i gminy powiatu toruńskiego oraz
sponsorzy.
Wiesław Bachan

trudnych sytuacji życiowych w jakich się znajdują. Należy
zaznaczyć, że praca Ośrodka związana z obsługą klientów nie kończy
się na gromadzeniu dokumentów ani na wypłacaniu różnego rodzaju
świadczeń finansowych. Poza pomocą materialną świadczona jest
pomoc rzeczowa tj. poprzez wydawanie żywności unijnej skierowanej
do rodzin najuboższych. Z takiej formy miesięcznie korzysta 221 rodzin.
Do października Ośrodek otrzymał z Toruńskiego Banku Żywności
ok. 60 ton żywności w postaci: mleka, maki, makaronu, kaszy, cukru,
serów twardych i topionych, płatków oraz przetworów warzywnych.
Powyższą pomoc wydają pracownicy socjalni.
Ośrodek realizuje ,,Program Rządowy Pomoc Państwa w zakresie
dożywiania”- w ramach którego korzysta 324 uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów.
Wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zorganizowaliśmy 10-dniowy wypoczynek w Brodnicy, z
którego skorzystało 64 dzieci z rodzin najuboższych i zagrożonych
problemem alkoholowym. Ponadto 18 dzieci byłych pracowników PGR
wyjechało na kolonie do Torunia. Wypoczynek został zorganizowany i
opłacony w całości przez Kuratorium Oświaty.
Ośrodek na bieżąco wydaje wnioski na turnusy rehabilitacyjne oraz na
łamanie barier architektonicznych dla osób z orzeczeniem o
niepełnosprawności. Powyższe wnioski składa się w Powiatowym
Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu.
Ośrodek od roku współpracuje z Środowiskowym Domem Pomocy
Społecznej przy DPS w Browinie. Z terenu gminy w codziennych
zajęciach uczestniczy 8 osób, chętnych i zaangażowanych. Uczestnicy
rozwijają umiejętności niezbędne da samodzielnego życia, działania
wspierająco- rehabilitacyjne.
Działalność Ośrodka to również wszelkiego rodzaju poradnictwo.

Rejestracja Przedpoborowych
W dniach 15 – 17 października br. w urzędzie Gminy przeprowadzono
rejestrację przedpoborowych mężczyzn rocznika 1989.
Do rejestracji wezwano 69 osób , stawiło się 100% przedpoborowych.

Inspekcja gotowości bojowej jednostek OSP
W dniach 23 – 24 października Komisja powołana przez
Miejskiego Komendanta PSP w Toruniu przeprowadziła w naszych
jednostkach inspekcję gotowości bojowej , która obejmowała m.in.:
- przegląd techniczny pojazdów i sprzętu silnikowego i umiejętność
jego posługiwania się przez druhów
- przegląd zaplecza technicznego ,
- utrzymanie strażnic , garaży i ich zabezpieczenie przed dostępem
osób postronnych,
- sprzęt łączności ,
- uprawnienia członków OSP do prowadzenia działań ratowniczo –
gaśniczych,
- praktyczne rozwinięcie sprzętu,
- dokumentacja działalności jednostek.
Średnia ocena kontrolowanych 7 jednostek typu „M” wyniosła 4,36.
Największym mankamentem było brak obsady w jednostce OSP
Skąpe , która jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-gaśniczym .
Absencja druhów z tej jednostki spowodowana jest tym , że większość
druhów w godzinach dopołudniowych pracuje zawodowo.

A.Bykowska

Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska
Gospodarki Nieruchomościami
Wydano 302 decyzje przyznające zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej. Złożono zapotrzebowanie do Urzędu Wojewódzkiego na środki
finansowe w celu zabezpieczenia zwrotu podatku akcyzowego w
wysokości 171.994,35 zł.
Zakupiony został materiał zadrzewieniowy za kwotę 10 tys. zł .
Zakup sadzonek został sfinansowany ze środków WFOŚiGW w Toruniu.
Sadzonki zostaną wysadzone na terenach gminnych
w niżej
wymienionych miejscowościach:
Nawra, - Kończewice, - Grzywna, -Skąpe, - Mirakowo, - Pluskowęsy, Kuczwały, -Browina, - Zajączkowo, - Zelgno, - Morczyny, Bielczyny, Nawra, Chełmża, - Głuchowo oraz na teren tworzonego Parku
Botanicznego przy Szkole Sławkowo.
A.Krupska

Homo homini w drodze do PM PO KL

Stowarzyszenie zgłosiło swoją kandydaturę do Urzędu
Marszałkowskiego na członka Podkomitetu Monitorującego Program
Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ocena
formalna zgłoszonych organizacji pozarządowych okazała się dla Homo
homini pomyślna i zakwalifikowała organizację na listę organizacji
Wiesław Bachan pozarządowych ocenionych pozytywnie. Stowarzyszenie Homo homini
było jedną z siedmiu organizacji z województwa poddanych głosowaniu
Bibliotekarz poszukiwany
na członka Podkomitetu Monitorującego. Homo homini konkurowało z
takimi organizacjami jak Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży,
Gmina Chełmża poszukuje kandydata na stanowisko Fundacja „Wiatrak”, Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, Pomorskobibliotekarza w gminnej bibliotece publicznej.
Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji
Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku Lokalnej, Kujawsko-Pomorska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony
bibliotekarskim, znajomość obsługi komputera, umiejętności Kraju w Bydgoszczy, Fundacja Ochrony Zdrowia i Rehabilitacja
interpersonalne, komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność, Niepełnosprawnych.
innowacyjność.
Wynik głosowania wypadł dla naszego Stowarzyszenia bardzo
Podanie i CV należy składać osobiście lub pocztą na adres: Urząd pomyślnie. Jesteśmy organizacją w województwie, która zebrała
Gminy w Chełmży, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża lub pocztą najwięcej, bo aż 60 głosów. Tym sposobem staliśmy się członkiem PM PO
elektroniczną: cik@gminachelmza.pl .
KL. Ten sukces zawdzięczamy także organizacjom z naszej Gminy, które
oddały na nas swój głos. Wszystkim osobom i organizacjom serdecznie
Informacje pod numerem tel. 056 637 71 29.
dziękujemy.
K.O.
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Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża
Potrawy tradycją malowane
Zakończyła się realizacja projektu
Stowarzyszenia Homo homini pt.
„Potrawy tradycją malowane”
finansowanego przez Starostwo
Powiatowe w ramach konkursu grantowego. W realizacji
projektu udział wzięły 3 miejscowości: Nawra, Grzegorz i Zajączkowo.
Projekt był również realizowany w ramach zajęć świetlicowych w Bocieniu.
Panie z KGW z Nawry, Grzegorza i Zajączkowa przeprowadziły warsztaty
kulinarne dla dzieci i młodzieży, podczas których przyrządzano potrawy
tradycyjne m.in.: żurek, pierogi, chrusty itp. Do udziału zaproszono również
seniorów z tych miejscowości. Podczas spotkań przy dźwiękach akordeonu
poznawaliśmy przyśpiewki swoich dziadków: “Szła dzieweczka”, “Poszła
Karolinka”, “Kukułeczka” itp.,
zabawy ludowe takie jak kozierajka i
podstawowe elementy tańców ludowych np. krakowiaka.

Objazdowy teatr w Gminie Chełmża
Po raz pierwszy w naszej gminie zagościł
objazdowy teatr- Teatr Wiczy z Torunia ze spektaklem
„Emigranci” Sławomira Mrożka w reżyserii Romualda WiczaPokojskiego, jednego z najbardziej uzdolnionych
dramaturgów i reżyserów młodego pokolenia.
Emigranci to najwybitniejszy utwór Sławomira Mrożka od ukazania się Tanga,
a zarazem jeden z najważniejszych polskich dramatów okresu powojennego.
Spektakl został wystawiony w dniach 29 i 30 października w miejscowościach
Brąchnówko- Nawra- Grzegorz. Spektakl grany był w 33-letnim autobusieMercedesie L 508 D. Ze względu na specyfikę jednorazowo w spektaklu może
wziąć udział 11 osób (aktorzy i widzowie), co stwarza atmosferę reality show.
Gmina Chełmża była jedną z 12 w województwie kujawskopomorskim, która zakwalifikowała się do udziału w projekcie "Warsztat
Emigranci" realizowanego przez Teatr Wiczy, dofinansowanego przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Celem „Warsztatu Emigranci” jest przybliżenie twórczości dramaturgicznej
Sławomira Mrożka środowiskom odciętym od sztuki. Użycie objazdowej formy
teatralnej jest pomocne w dotarciu do małych środowisk pozamiejskich,
pozostających bez kontaktu z teatrem. Współczesny „wóz Drzymały” staje się
miejscem akcji dla dramatu Emigranci. Tak o spektaklu wypowiadali się
widzowie po obejrzeniu sztuki:
- Spektakl Emigranci to inna forma niż zwykły teatr. Bezpośredni kontakt z
aktorem- mówi Asia Rolbiecka z Grzegorza.
- Takie teatry powinny się pojawiać. Dwie osoby w autobusie, a stworzyły teatr.
Bardzo dobra gra aktorów, ciekawa sztuka- Marzena Nowacka - Grzegorz.

Na zdjęciu młodzież w Zajączkowie uczestnicząca w warsztatach
Projekt „Potrawy tradycją malowane” był kontynuacją poprzednich
projektów Homo homini takich jak: “Apetyt na tradycje”, “Kipi kasza, kipi
groch”, a przede wszystkim miał na celu utrwalenie kultury i tradycji
kulinarnych naszego regionu.
Justyna Błaszczyk

LOKOMOTYWA dojechała do celu
Teatr Wiczy uznawany jest za jeden z ważniejszych teatrów
alternatywnych w Polsce. Tworzy spektakle w drodze pracy całego zespołu.
Do swoich działań zaprasza twórców różnych dziedzin: Mimów, Poetów,
Perkusistów, Hip-hopowców, Malarzy itp. Pracuje zarówno z zawodowymi
aktorami, jak i amatorami. Jedyne ramy, na które godzą się główni twórcy
Teatru Wiczy, to ramy jakie wyznacza słowo „teatr”.
Teatr Wiczy angażuje się w wiele działań kulturalnych i społecznych o zasięgu
międzynarodowym. Zrealizował 24 spektakle sceniczne i plenerowe oraz
kilkanaście happeningów.
Po spektaklach odbyły się
spotkania widzów z aktorami i
reżyserem- Romualdem Wicza- Pokojskim. Teatr Wiczy pokazał ,że teatr
może przyjechać do widza i być tuż obok. Organizatorem przedsięwzięcia było
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.
Justyna Błaszczyk

Wolontariatu studenckiego w gminie c.d.
Dobiegły końca zajęcia świetlicowe realizowane w Bocieniu
przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża w ramach
programu LOKOMOTYWA.
Od września do końca października spotykaliśmy się z dziećmi i młodzieżą z
Bocienia, wspólnie spędzając czas poprzez zabawę, sport, sztukę i
gotowanie. Bocień został włączony do realizacji projektu Homo homini
pt. Potrawy tradycją malowane, przyrządzając wspólnie potrawy tradycyjne.
Dwa razy w tygodniu spotykaliśmy się w mieszkaniu wynajętym na potrzeby
“Wędrującego przedszkola”. Z zajęć skorzystała grupa około 25 dzieci i
młodzieży z Bocienia. Na zakończenie programu CIK , dzieci i młodzież
wspólnie z Radą Sołecką na czele z Panią Sołtys Lidią Kozłowską
zorganizowali ognisko z kiełbaskami dla wszystkich. Do zabawy przy ognisku
przyłączyły się dzieci z rodzicami z „Wędrującego przedszkola”. Każdy
uczestnik „LOKOMOTYWY” oraz przedszkolaki otrzymały
upominki
niespodzianki , które sfinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych z Chełmży.
Wspólnie spędzony czas w Bocieniu, nie był czasem straconym.
Młodzi mieszkańcy tej miejscowości pokazali, że razem można wiele.
Justyna Błaszczyk

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża podjęło się
realizacji zajęć w ramach programu „Wolontariat studencki” tym
razem w Nawrze. Jest to kontynuacja inicjatywy podjętej latem b.r. Z
ciekawych i często innowacyjnych zajęć realizowanych przez studentówwolontariuszy skorzystały już dzieci i młodzież z Głuchowa, Bielczyn i
Grzywny. W Nawrze studenci proponują szeroki wachlarz zajęć m.in.
matematyczno-logiczne, językowe ( w tym spotkania ze studentami z
rożnych krajów) i taneczne. Prowadzącymi zajęcia są studenci z UMK z
Torunia. Koordynatorem programu „Wolontariat studencki” z ramienia CIK
Gminy Chełmża jest Agnieszka Dalke- instruktor CIK.
„Wolontariat studencki” to ogólnopolski program Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowany przez Stowarzyszenie KLANZA.
„-Celem programu „Wolontariat studencki” jest inspirowanie dzieci i
młodzieży z małych miast i wsi do twórczego rozwoju poprzez udział w
przygotowanych i prowadzonych przez studentów projektach
edukacyjnych . Wśród wolontariuszy-studentów program kształtuje i
promuje aktywne postawy społeczne , rozwija pasje i umożliwia realizacje
pomysłów” – podsumowuje Dyrektor Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża Justyna Błaszczyk.
K.O.
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Edukacja i kultura
Wiadomości ze Szkoły Podstawowej w Sławkowie

Możliwości pozyskania stypendium

1. Ślubowanie klasy pierwszej połączone z obchodami Dnia Komisji
Edukacji Narodowej w SP Sławkowo w dniu 12 października 2007 roku.
Wszystko dziś dla pierwszej klasy - tymi słowami powitali pierwszaków,
chętnych do nauki w naszej szkole, uczniowie klasy II. I rzeczywiście dzień ten
był dla pierwszaków szczególny - zostali uroczyście pasowani na uczniów.
Zanim to nastąpiło, musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w
pierwszym miesiącu nauki. Następnie uczniowie z klasy II i III oraz Samorząd
Uczniowski przedstawili program artystyczny z okazji Dnia Komisji Edukacji
Narodowej. Uroczystości zostały przygotowane przez uczniów z klasy II i III
oraz uczniów z SU pod kierunkiem ich wychowawców.

1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów w wysokości 258 zł, na
okres 10 miesięcy. Stypendystą może zostać jeden uczeń każdej
publicznej szkoły uzyskujący świadectwa promocyjnego z
wyróżnieniem i posiadający co najmniej dobrą ocenę zachowania.
2. Stypendia Marszałka Województwa - 300 zł, w okresie IX-VI .
Preferencje mają uczniowie pochodzący z terenów wiejskich i miast,
które nie są siedzibami powiatów. Kandydatów przedstawia Starosta
Powiatu (Prezydent) działając w imieniu organu prowadzącego szkołę,
lub właściwy do miejsca zamieszkania ucznia - do 5 wniosków o
stypendium z terenu powiatu - do 30 września. Warunkiem jest średnia
ocen min. 4,5 lub inne szczególne osiągnięcia oraz nie pobieranie
stypendium z innych źródeł. Brana jest także pod uwagę sytuacja
materialna ucznia.
3. Stypendia Starosty Toruńskiego dla uczniów z Powiatu
Toruńskiego, uczących się w szkołach kończących się maturą - po
ukończeniu pierwszej klasy. Warunkiem jest średnia ocen za ostatni
rok nauki co najmniej 4,75 oraz ocena z zachowania przynajmniej
bardzo dobra. Wnioski są składane przez rodziców, pedagoga
szkolnego lub wychowawcę klasy do 30 czerwca w Starostwie Pow.
4. Stypendia im Jacka Luntkowskiego - Gminy Chełmża otrzymać
mogą uczniowie szkół średnich kończących się maturą lub Gimnazjum
Akademickiego zamieszkujący na terenie Gminy Chełmża. Inne
kryteria otrzymania stypendium to: średnia ocen na świadectwie z
poprzedniej klasy powyżej 4,0, trudna sytuacja materialna ucznia.
Wnioski przyjmowane są w GOPS Gm. Chełmża do końca lipca.
Stypendium w wysokości 100 zł jest przyznawane na okres 10
miesięcy.
5. Stypendia „Unijne” zakończony został program w ramach ZPORR
a nowy program jeszcze nie rozpoczęty. Stypendia załatwiane były
poprzez szkoły.
6. Stypendia Pomostowe ANR w wys. 350 zł , przeznaczone dla
absolwentów szkół średnich, pochodzących z terenów wiejskich,
będących dziećmi byłych pracowników PGR, którzy zostali przyjęci na
dzienne studia magisterskie. Warunkiem jest ponadto 90 pkt z nowej
matury oraz dochód na osobę do 655 zł. Informacje są dostępne w
szkołach, ANR Oddział w Bydgoszczy ul Hetmańska 38, 85-039
Bydgoszcz oraz
Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości:
http://www.stypendia-pomostowe.pl Wnioski były przyjmowane w ANR
we wrześniu.
7. Stypendia socjalne w ramach Narodowego Programu
Stypendialnego - wypłacane przez urzędy gmin. W ramach tego
programu przyznawane są stypendia socjalne oraz zasiłki w
szczególnie trudnych sytuacjach losowych. Jedynym kryterium jest
sytuacja materialna ucznia - dochód na osobę nie może przekraczać
351 zł netto. Wysokość stypendium jest uzależniona od wielkości
dotacji jaką gmina otrzymuje z ministerstwa, ilości stypendystów oraz
dochodów w rodzinie.
8. Stypendia Ministra Edukacji Narodowej - za wybitne osiągnięcia
w poprzednim roku szkolnym. Wysokość stypendium wynosi 3 200 zł. i
może być przyznane uczniowi, uzyskującemu wybitne osiągnięcia
edukacyjne, np laureatom i finalistom olimpiad, konkursów na pracę
naukową, uzyskującym najwyższe wyniki w nauce wg indywidualnego
toku nauki, wybitnie uzdolnionym uczniom realizującym zajęcia
przewidziane tokiem studiów, uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki
sportowe na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, itp.
9. Program Stypendialny „Bank Dziecięcych Uśmiechów”
Fundacji Banku Zachodniego WBK. - dla uczniów w wieku 10 - 16
lat, oraz młodzieży w wieku 16-18 lat, za bardzo dobre i dobre wyniki w
nauce oraz odznaczają się wybitnymi zdolnościami w jednej z dziedzin
takich jak nauka, sztuka (muzyka, plastyka, fotografia) lub sport, są
finalistami / laureatami konkursów, olimpiad itp. Mogą mieć formę
pomocy socjalnej, refundacji wydatków np. na dodatkowe lekcje,
treningi, obozy sportowe, naukowe itp. lub refundacji wydatków na
zakup np. pomocy naukowych, zestawu plastycznego, instrumentu
muzycznego, sprzętu sportowego itp. (100 3000 zł raz w roku).
wnioski o Stypendium należy przesłać do 30 czerwca na adres
Fundacji. Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na
stronie internetowej www.bzwbk.pl/bdu
10. Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Kujawskopomorskiego - Trzymiesięczne stypendia dla uczniów szkół
ponadpodstawowych i studentów, którzy łączą naukę z traktowaną
poważnie działalnością artystyczną, osiągają w niej sukcesy, są
laureatami prestiżowych konkursów i festiwali. Wysokość stypendium
to 380 zł brutto miesięcznie.

2. Teatr w SP Sławkowo
W dniu 15 października 2007roku uczniowie mieli okazję wziąć
udział w przedstawieniu teatralnym zatytułowanym Marzenia lenia. W
dowcipnej i zabawnej formie aktorzy przedstawili dzieciom, jakie korzyści
przynosi nauka i co pozostaje tym, którzy się od niej uchylają. Istotnym
elementem spektaklu było aktywne włączanie widza do toczącego się
przedstawienia, dzięki czemu uczniowie "zakosztowali" scenicznej sławy, ale
też tremy, która chwyta aktora przed publicznością.
3. W SP Sławkowo - Filharmonia Pomorska
Audycję muzyczną Wokół ronda dla SP Sławkowo przygotowali i
zaprezentowali muzycy Filharmonii Pomorskiej w dniu 22 października 2007r.
Uczniowie mieli okazję wysłuchać i w praktyce sprawdzić, w jaki sposób w
muzyce następuje zmiana tempa i dynamiki utworu. Biorąc udział w
ćwiczeniach warsztatowych pod okiem profesjonalnych muzyków słuchacze
poznali także utwory w formie ronda i sami budowali formy rytmiczne AB i ABA.
Na kolejne warsztaty kompozytorskie przyjdzie młodym słuchaczom czekać do
następnego miesiąca.
Tego dnia został także rozstrzygnięty konkurs na najlepszy zielnik
ogłoszony w maju 2007roku. Organizatorzy wyodrębnili dwie grupy wiekowe:
klasy I-III oraz IV-VI. W pierwszym przedziale wekowym zwyciężyli Martyna
Szymańska i Jan Dunajski (klasa IV) oraz Maria Krzemień (kl. I). Z kolei w
starszej grupie zwyciężyła Karolina Krzemień, Adam Lewandowski (klasa VI).
Wyróżnieni zostali Paulina Banaszek (kl. V) i Maria Góźdź (kl. VI). Wszyscy
zwycięzcy otrzymali nagrody za trud włożony w przygotowanie, ułożenie i
opisanie zielników.
Magdalena Griner

Czysta wieś

Dbając o czystość swojej wsi Nawra do Akcji ”Sprzątanie Świta”
dołączyła się grupa dzieci i młodzieży szkolnej wraz ze swoimi
wychowawczyniami, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich i Rady Sołeckiej.

A.Glaszka

Poszukiwana księgowa
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża zatrudni
pracownika na stanowisko księgowa w wymiarze czasu pracy ½ etatu.
Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne; wiedza z
zakresu finansów i rachunkowości do prowadzenia księgowości instytucji
kultury; doświadczenie na stanowisku księgowej; dyspozycyjność.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV na
adres:
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża
Brąchnówko 18
87-140 Chełmża
lub drogą elektroniczną: cik@gminachelmza.pl .
Informacja pod numerem telefonu: 056 637 71 29.

K.Bober
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Edukacja i sport
Święto Latawca

Sportowy październik to tenis stołowy i unihokej

Przy Gimnazjum w Pluskowęsach odbyło się po raz pierwszy
We wtorek 30 października zostały rozegrane w Zelgnie Drużynowe
wŚwięto Latawca. W tej plenerowej imprezie udział wzięła młodzież, która Mistrzostwa Gminy Chełmża w tenisie stołowym szkół podstawowych i
próbuje podglądać tę dyscyplinę sportu i profesjonaliści, którzy wykonaniem gimnazjalnych. Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:
latawców , lotami na paralotniach i motolotniach, sterowaniem modeli
Szkoły Podstawowe
akrobacyjnych zdalnie sterowanymi zajmują się od lat.
Dziewczęta
M.Kazaniecka/ W. Osowiecka
I miejsce
Zelgno
A.Słumska/ P. Banaszek
II miejsce
Sławkowo
Chłopcy
I miejsce
II miejsce
III miejsce

Zelgno I
Sławkowo I
Sławkowo II

M.Szeląg/ A.Kowalski
R.Słumski/ A.Lewandowski
P.Blażejczyk/ D.Kilanowski

Chłopcy
I miejsce
II miejsce

Pluskowęsy
Głuchowo

M. Dejewski/ M.Olech
K.Cichecki/ P.Lisewski

Podczas imprezy uczestnicy mogli podziwiać pokazy latawców i
wielu innych atrakcji „powietrznych” : w niebo wzbiły się modele samolotów
zdalnie sterowanych, paralotnie i motolotnie.
Odbył się konkurs na najatrakcyjniejszy latawiec, a jeszcze wcześniej pokaz
instruktażu robienia latawca. Uczestnicy mogli także wziąć udział w mini quizie
dotyczącym wiedzy o lataniu. Było również wspólne puszczanie latawców i
pierwsze podczas tegorocznej imprezy pojawiły się nad Pluskowęsami. Jak na
jesienną pogodę płatała trochę figle, ale mimo to wszyscy doskonale się bawili.
Gorący poczęstunek w postaci grochówki przygotowali druhowie ochotnicy z Kilka dni wcześniej w Grzywnie oraz Kończewicach biegali za plastikową
Wielkiego Rychnowa. Organizatorami imprezy byli uczniowie i nauczyciele piłeczką sympatycy unihokeja. W tej popularnej wśród dzieci dyscyplinie
Gimnazjum w Pluskowęsach i Urząd Gminy w Chełmży.
rywalizowały dziewczęta i chłopcy. Turniej dziewcząt zakończył się wynikami:
Organizatorzy liczą, że impreza w przyszłym roku zyska jeszcze więcej
S ła w k o w o
K o ń c z e w ic e
G rz yw n a
M ie js c e
uczestników i zarazem zawodników w puszczaniu latawców i na stałe wpisze
S ła w k o w o
X
3 :4
5 :5
II
się w kalendarz imprez gminnych.
K o ń c z e w ic e
4 :3
X
3 :2
I
K.Orłowska
G rz yw n a
5 :5
2 :3
X
III
Drużynę z Kończewic reprezentowały : M. Gniadek, A.Jaskulska, M.
II Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt
Sadowiska, M. Stasiorowska, R. Stramek, S. Kuligowska, K.
Zakurzewska, P. Starzyk, D. Bober, P. Starzyńska.
o Puchar Przechodni im. SZCZEPANA.
Opiekun Marcin Zdrojewski.
22 września 2007 roku na zielonej murawie boiska Szkoły Tabela po zakończonym turnieju chłopców wyglądała tak:
Podstawowej w Sławkowie odbył się II Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej
Sławkowo
Kończewice Grzywna Zelgno
Miejsce
Dziewcząt o Puchar Przechodni im. SZCZEPANA.
Sławkowo
X
1:3
8:4
2:7
IV
Pani Barbara Dunajska dyrektor SP Sławkowo przybliżyła zawodniczkom
Kończewice
3:1
X
3:5
6:6
II
postać pana Szczepana Sobczaka - dyrektora w/w szkoły, osadzonego
Grzywna
4:8
5:3
X
1:6
III
przez okupanta w Forcie VII w Toruniu, następnie przewiezionego do
Zelgno
7:2
6:6
6:1
X
I
Stutthofu, a stamtąd do obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen gdzie
W drużynie Zelgna grali M. Szelag, A. Kowalski, Sz. Kopczyński, R.
zmarł. Dzieci tego wyjątkowego dyrektora ufundowały piękny kryształowy
Jakubowski, K. Kolasa, B. Bąk, M. Bąk, D. Pawłowski, M. Taczek, K.
puchar, który stanowi przechodnie trofeum i ma być symbolem pamięci o
Szczepański.
osobie pana Szczepana Sobczaka. Wszystkie uczestniczki Turnieju
Opiekun Marcin Rosiński.
otrzymały upominki dzięki wsparciu finansowemu Województwa Kujawsko Pomorskiego.
Pogoda i humory dopisały, mimo zmęczenia wszystkie buzie były
uśmiechnięte; zawodniczki pozowały do pamiątkowych zdjęć. Na I miejscu
uplasowała się drużyna SP Zelgno, na II miejscu drużyna SP Grzywna, na III
miejscu (najmłodszy skład) drużyna UKS „IMPET” działającego przy SP
Sławkowo, IV miejsce drużyna SP Kończewice.
Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „IMPET” Iwona Szymańska
podziękowała zawodniczkom i ich opiekunom za udział w Turnieju, który
uczcił pamięć Szczepana Sobczaka; serdecznie zaprosiła do udziału w
przyszłorocznym III Turnieju.
I.Szymańska

Podziękowanie
W imieniu swoim i wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej
w Kończewicach składam serdeczne podziękowania Radzie Rodziców,
Radzie Sołeckiej i Kołu Gospodyń Wiejskich w Kończewicach za wspaniałą
uroczystość z okazji DEN. Spędzone wspólnie chwile przy wspaniale
ozdobionym i zastawionym stole sprawiły nam ogromną przyjemność i
utwierdziły w przekonaniu, że nasza praca jest doceniana przez lokalne
środowisko. Dziękujemy raz jeszcze za tak niespodziewany i miły prezent.
Dyrektor Szkoły M. Kaszyńska

Z ostatniej chwili…….
Drużyny unihokeja dziewcząt i chłopców z Gimnazjum w Głuchowie
zdobyły srebrne medale w finale Mistrzostw Powiatu Toruńskiego.
Dla Kurendy W. Rosiński
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Serwis informacyjny
Jak Sylwester to tylko w Kuczwałach
Zabawa sylwestrowa odbędzie się w świetlicy wiejskiej. Cena
od pary 200 zł. W cenie biletu dania zimne i gorące, szampan.
Oprawę muzyczną zapewnia zespół AWANS.
Rozpoczęcie zabawy godz. 20.00.

Turnieje gry w piłkę
biletu

Mistrzostwa Gminy Chełmża w piłce ręcznej - 25.11.2007 - sala
sportowa Pluskowęsy
Gwiazdkowy turniej w piłce halowej o mistrzostwo Gminy Chełmża
- 09.12.2007 - sala sportowa Głuchowo

Bliższe informacje pod nr tel. 056 675 74 20

Podziękowanie dla Sołtysa
Prezes Zarządu i Pacjenci Szpitala Powiatowego w Chełmży składają Panu
Józefowi Pawełczakowi Sołtysowi Sołectwa Drzonówko serdeczne
podziękowania za okazaną pomoc w postaci przekazanych na rzecz szpitala
płodów rolnych w postaci ziemniaków i buraczków czerwonych.

SZUKASZ PARTNERA DLA TWOJEGO
PORTFELA? JUŻ MASZ.

BANK SPÓŁDZIELCZY CHEŁMNO
ODDZIAŁ W CHEŁMŻY
UL. CHEŁMIŃSKA 1
87-140 CHEŁMŻA
tel. 056 675 26 02 fax. 056 675 00 08
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO
ODDZIAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CHEŁMŻY
DYSPONUJEMY ATRAKCYJNYM
OPROCENTOWANIEM LOKAT:
-Lokata progresja do
7,00%
-Lokaty 1 miesięczne do 3,80%
-Lokaty 2 miesięczne do 3,95%
-Lokaty 3 miesięczne do 4,55%
-Lokaty 6 miesięczne do 4,80%
-Lokaty 12 miesięczne do 4,90%

OFERUJEMY KREDYTY
ROLNICZE i INNE:
-w rachunku bieżącym kredyt
odnawialny już od 8,96 %
- obrotowe (ze spłatą do 3 lat) już
od 9,46 %
- inwestycyjne już od 7,96%
- preferencyjne z dopłatami AR i
MR już od 1,875 %
- konsumenckie gotówkowy już od
6,47%

Oferujemy obsługę:
-kart płatniczych Visa Business
-prowadzenie Internetowej Obsługi Rachunku
-PRZEKAZY MIĘDZYNARODOWE WESTERN UNION
Organizujemy konkursy oszczędnościowe.
28.09.2007r. rozlosowaliśmy atrakcyjne
nagrody w postaci samochodu osobowego
marki KIA RIO, telewizora wraz z kinem
domowym i inne.
Zapraszamy do Naszego Oddziału
w godz. 8:00 - 17:00
Z NAMI SWOBODNIE DYSPONUJESZ PIENIĘDZMI,
OSZCZĘDZASZ I INWESTUJESZ.

SPEŁNIJMY MARZENIA TOMASZA !!!
W imieniu rodziców 27 letniego
Tomasza Skowronka zwracamy się z
prośbą o pomoc finansową, która
pomogłaby zrealizować jego marzenia o
powrocie do aktywnego, samodzielnego
życia. Tomasz uległ tragicznemu
wypadkowi komunikacyjnemu wpadł pod
pociąg i stracił obie nogi. Lekarze nie
dawali mu szans przeżycia, na szczęście
silna wola Tomasza zwyciężyła. Przed
wypadkiem prowadził aktywne życie pracował w zakładzie kamieniarskim,
czynnie uprawiał koszykówkę. Obecnie
porusza się wyłącznie na wózku
inwalidzkim i dwa razy w tygodniu jeździ na
treningi koszykówki dla osób
niepełnosprawnych. Zwracamy się z
gorącą prośbą do ludzi dobrej woli o stworzenie Tomaszowi szansy na
lepsze samodzielne i aktywne życie, takie jak przed wypadkiem. Jego
marzeniem są specjalistyczne protezy nóg, których koszt wynosi 94.000
PLN - co stanowczo przekracza możliwości finansowe.
Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i
Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”
81-535 Gdynia, ul. Płocka 5A, tel./faks (058) 663-8141
www.fundacjapomozity.sprint.pl
Nr konta na które prosimy dokonywać wpłat:
63 1160 2202 0000 0000 2920 6273 z dopiskiem:
Protezy nóg dla Tomasza Skowronka

FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA
w ZELGNIE
Bober Rafał , Zelgno 5, 87-140 Chełmża
Kontakt tel. 696 617 824
ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW
W ofercie sprzedaży:
- pełen asortyment nawozów
mineralnych
- opał : kostka, orzech, miał, muł,
węgiel brunatny
- transport.
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Serwis informacyjny
W drodze za losem swoich najbliższych

Dekoracje wiejskie w gminie
W tym roku swoje wsie udekorowali w jesienne dekoracje
mieszkańcy Kuczwał, Kończewic i Nawry. W najlepszych miejscach
widokowych tych miejscowości stanęły słomiane baby.

Para z Kuczwał

Baba z Nawry
Baba z Kończewic
Wszystkie trzy przygotowane dekoracje reprezentują ciekawe
pomysły i musiały powstać przy zaangażowaniu wielu osób. Każda z dekoracji
jest na swój sposób ciekawa i reprezentatywna. W związku z tym wszystkie
trzy dekoracje otrzymują nagrody wartości 150zł. które sfinansowane zostaną
przez Promocję Gminy Chełmża. Uczestników konkursu prosimy o kontakt
Urząd Gminy Chełmża pok. nr. 16
K. Orłowska

“Katyń”
Stowarzyszenie Budowy Kopca “Ziemia
Polaków” oraz wydz. Promocji Urzędu Gminy w
Chełmży byli organizatorami wyjazdu 55 osób z
kilkunastu miejscowości naszej gminy na film
A.Wajdy “Katyń”. Koszt wyjazdu pokrył
Samorząd Gminny.

Gminę Chełmża odwiedzili ostatnio wyjątkowi goście, którzy
przybyli z dalekiego kanadyjskiego miasta Vancouver - pan Adam
Policzer wraz ze swoją córką Aną.
Głównym celem wizyty gości z Kanady było odwiedzenie domniemanego
grobu swoich najbliższych matki, ciotki oraz kuzynki p. Policzera jak również
poznania okoliczności ich śmierci w nazistowskim obozie pracy w Bocieniu w
II połowie 1944r.
Na tutejszy trop naprowadziły Policzerów zapiski (listy
transportowe) znalezione w obozach w Auschwitz i Stutthof oraz przede
wszystkim książka nieżyjącej już Olgi Csillag, byłej więźniarki obozu w
Bocieniu.
W czasie wielogodzinnej podróży poczynając od Torunia przez Łysomice,
Mirakowo, Grodno, Kiełbasin, Dźwierzno. Bocień, Szerokopas, Chełmżę i
Barbarkę goście odwiedzili miejsca, o których wcześniej czytali w materiałach
źródłowych i słyszeli w relacjach znajomych i najbliższych.
Szczególnym momentem podróży była wizyta na cmentarzu parafialnym w
Dźwierznie, gdzie w masowych grobach spoczywa ok. 1000 - 1500 kobiet
narodowości żydowskiej, zamęczonych lub bestialsko zamordowanych w
Bocieniu- podobozie KL Stutthof. Płonące znicze i świeże kwiaty przy pomniku
niezwykle wzruszyły przybyszów.
Goście, zgodnie ze starym żydowskim zwyczajem, oddają hołd
pomordowanym kobietom, kładąc na pomniku, przywiezione ze sobą, małe
kamyki.
Po wizycie na cmentarzu Państwo Policzerowie wraz z
przewodnikami odwiedzili księdza Leszka Łobodzińskiego, proboszcza
tutejszej parafii, który wspólnie z parafianami opiekuje się masowymi
mogiłami. W trakcie
serdecznego spotkania goście
wyznali, że są głęboko
wzruszeni troską tutejszych
parafian- katolików o groby
tragicznie zmarłych kobiet
żydowskich, osób innej
narodowości i wyznania.
Ks. proboszcz podkreślił rolę
swojego poprzednika,
ks. Koślickiego, który
doprowadził do uporządkowania
terenu mogił kobiet żydowskich.
W dyskusji z proboszczem
pojawił się również motyw
ewentualnego upamiętnienia
matki i krewnych Państwa
P o l i c z e r ó w. U p o m i n k i o d
ks. Łobodzińskiego, a
szczególnie książka,
zawierająca zeznania
naocznego świadka tragicznych
wydarzeń, najwyraźniej
poruszyły kanadyjskich gości.

Stowarzyszenie Homo homini zaprasza do
udziału w wyjeździe do Teatru Baj Pomorski w
Toruniu na spektakl
“Krótki kurs piosenki
aktorskiej„
w dniu 16 listopada br.
Cena biletu 15 zł.
Przejazd autokarem finansuje
Stowarzyszenie Homo homini.
Zapisy i wpłaty na wyjazd do dnia 15.11. br
przyjmuje
p. K.Orłowska, UG Chełmża pok. nr 16.
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