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Żniwa
Na terenie Gminy Chełmża na ukończeniu są małe żniwa
„rzepakowe”. Szacuje się, że obsiany areał rzepakiem wynosi ok. 1800 ha w
czego do zakładów tłuszczowych zakontraktowanych jest ok. 6000 ton
nasion. Według zebranych informacji z terenu przeciętny plon waha się w
granicach od 20 do 42 q / ha. W chwili obecnej przystąpiono do „żniw dużych”.
Ogółem do omłotu jest ok. 10000 ha. Zaawansowanie powyższych prac
wynosi około 80 %. Pomimo wystąpienia suszy plony 4 podstawowych zbóż
kształtują się na poziomie od 40 do 85 q / ha

Wygrana naszych samorządowców
Już po raz trzeci przedstawiciele obydwu samorządów Miasta i Gminy
Chełmża rozegrali wspólny mecz piłki nożnej. Wygrali reprezentanci
naszej gminy wynikiem 5 : 2.
Mecz rozegrany został na stadionie piłkarskim Legii i sporo kibiców
dopingowało w tym dniu gminnym piłkarzom.
Pierwsza połowa meczu zakończyła się pomyślnym wynikiem 4:0
dla naszej gminy. Strzelcem wszystkich czterech goli był Marcin Sadowski. Po
przerwie gracze z miasta zebrali siły i nadrobili swoje zaległości dwoma
celnymi strzałami. Utratę gola wyrównał radny Tomasz Huzarski zdobywając
gola dla naszej drużyny.

Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska
Gospodarki Nieruchomościami

... i sezon letni w pełni
Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy w Zalesiu stał się
konkurencyjnym ośrodkiem do podobnych w naszym regionie. Podczas
tegorocznych wakacji przy sprzyjającej pogodzie wypoczywają tutaj rzesze
turystów korzystając z uroków tego miejsca.

Reprezentacja naszego samorządu zagrała w składzie: Łukasz
Lewandowski ( bramkarz), Marcin Sadowski, Zenon Sadowski, Łukasz
Kowalski, Krystian Małek, Kazimierz Bober, Krzysztof Makowiecki, Patryk
Zabłocki, Sylwester Kazaniecki, Bogdan Kondej, Tomasz Huzarski, Jarosław
Pikus, Andrzej Kłopotek, Marek Zając, Daniel Ramowski.
K.Orłowska

Zaproszenie na Dożynki Diecezjalno-Samorządowe
„ Z miłością stójcie przy ziemi naszej matce i żywicielce …”
Chełmża, 31 sierpnia 2008 r.
Program:
14.00 - Przemarsz delegacji z wieńcami dożynkowymi z Rynku do kościoła
14.30 - Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem
J.E.Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego
16.00 - Blok imprez artystycznych ( ogrody parafii)
- koncert Orkiestry Dętej z Chełmży
- występ zespołu muzycznego HAKUNA MATATA
- koncert Chóru Międzyszkolnego SP Zelgno i Gimnazjum Pluskowęsy
- występ laureatów Festiwalu Pieśni Religijnej im. S.Frelichowskiego
- konkurs wieńców dożynkowych.

Zapraszają:

Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży
Jacek Czarnecki Wójt Gminy Chełmża
ks. inf. Zygfryd Urban Proboszcz Parafii w Chełmży
ks. Zbigniew J. Gański Diecezjalny Duszpasterz Rolników

K.Orłowska

Samorządowy serwis informacyjny
Dbajmy o zdrowie
W związku z realizacją profilaktycznego programu zdrowotnego p.n.
„Regionalny Program Edukacji w Zakresie Profilaktyki Jelita Grubego i
Prostaty w Województwie Kujawsko Pomorskim” współfinansowanego przez
Samorząd Województwa i Samorząd Gminy Chełmża w dniu 06 listopada
2008r. zaplanowany jest wyjazd do Centrum Onkologii w Bydgoszczy na
bezpłatne badania mammograficzne piersi, cytologię,
badanie
ginekologiczne oraz edukację z zakresu chorób nowotworowych
1) z badania mammograficznego piersi mogą skorzystać kobiety w wieku od
50-69 lat ,
u których w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie było ono wykonywane,
2) z badania cytologicznego mogą skorzystać kobiety w wieku od 25-59 lat, u
których ostatnia cytologia wykonywana była nie wcześniej jak 3 lata temu.
Zapisu dokonać można za pośrednictwem;
- Urzędu Gminy w Chełmży (P. Anna Feeser-Bering, pokój nr 16)
Tel. 675-60-76 do 78
- Ośrodka Zdrowia w Zelgnie - tel. 675-98-84
- Pani Stasieczek Stanisławy - tel. - 0606113779
do dnia 27 października 2008r. wraz z wypełnieniem ankiety (decyduje
kolejność zgłoszeń).
Na badania należy zabrać ze sobą:
- dowód osobisty,
- dokument ubezpieczeniowy (książeczkę zdrowia lub odcinek z KRUS-u z
numerem ubezpieczenia )
- długopis.
Masz szansę sprawdzić swoje zdrowie, nie zastanawiaj się! Skorzystaj z
okazji!
Nic Cię to nie kosztuje.
Anna Feeser-Bering

Sołtysi na wyjeździe
Coroczne czerwcowe spotkanie wyjazdowe Sołtysów Gminy
Chełmża to już tradycja. W kalendarze sołtysów na stałe wpisał się
wspólny wyjazd w miejsca mniej znane, ciekawe pod kątem turystycznym,
gospodarczym. Jak zwykle, spotkanie rozpoczęła w Urzędzie Gminy narada
z Wójtem Gminy Jackiem Czarneckim, podczas której omówiono
najważniejsze bieżące sprawy mieszkańców. Między innymi dyskutowano
nad możliwościami uzyskania pomocy przez rolników poszkodowanych
wskutek tegorocznej suszy,rynku sprzedaży zbóż podczas nadchodzących
żniw. Zapoznano się z dotychczas podjętymi interwencjami w gminie,
o których poinformował, Strażnik Gminny. Sołtysi zapoznani zostali także ze
stanem zaawansowania sprawy dotyczącej budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy.

Wycieczka do Wrocławia i Kotliny Kłodzkiej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nawiązał współpracę z
Środowiskowym Domem Samopomocy w Browinie. W raz ze
Stowarzyszeniem Homo homini organizuje 4- dniową wycieczkę do
Kotliny Kłodzkiej i Wrocławia dla osób niepełnosprawnych. Na
organizowaną wycieczkę pojedzie z naszej gminy 10 osób. Urząd Gminy
partycypuje w kosztach wyjazdu.
Głównymi atrakcjami są: zwiedzanie Kaplicy Czaszek i spacer po
Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju, zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej i
Kopalni Uranu w Kletnie, spacer po Beskidzie Śląskim, wyprawa w Góry
Stołowe na Szczeliniec Wielki, zwiedzanie miasta Kłodzka i Wrocławia - w tym
Panorama Racławicka.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma nadzieję, iż współpraca
zarówno ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Browinie jak i
Stowarzyszeniem Homo homini będzie rozwijała się owocnie i przyniesie
przede wszystkim naszym mieszkańcom wiele radości.
Kierownik GOPS
Anna Bykowska

Niepubliczne przedszkole w Gminie Chełmża
Z dniem 1 września br. rozpoczyna swoją działalność pierwsze
niepubliczne przedszkole w Gminie Chełmża, którego siedziba mieścić
się będzie przy ul. Paderewskiego 11 w Chełmży. Przedszkole
funkcjonować będzie zgodnie z ustawą o systemie oświaty i zarządzeniem
MEN w sprawie prowadzenia placówek niepublicznych. Przedszkolakami
będą dzieci w wieku od 3 roku do 5 lat zamieszkałe na terenie Gminy Chełmża.
Sprawy prowadzenia nowo powstałej instytucji reguluje zawarte w czerwcu br.
porozumienie w sprawie prowadzenia przedszkola pomiędzy Gminą Chełmża
reprezentowaną przez Wójta Gminy Jacka Czarneckiego a
organem prowadzącym przedszkole „Szkoły-Toruń” reprezentowanym przez
Artura Wojciechowskiego. Obecnie dobiegają końca roboty budowlane przy
przygotowaniu pomieszczeń dla przedszkola.

Następnie Sołtysi udali się na wyjazd do Gminy Kowalewo Pomorskie. Tutaj
na zaproszenie Burmistrza Andrzeja Grabowskiego odwiedzili MiejskoGminny Dom Kultury i zapoznali się z bieżącą działalnością tej instytucji.
Budynek Domu Kultury stanowi jedną z wizytówek miasta, albowiem
placówka ta w minionym czasie przeszła gruntowną modernizację za
środki UE z programu ZPORR. Burmistrz zapoznał gości z pracą
samorządu oraz sołtysów swojej gminy. Podkreślał, że każdy sołtys to
“burmistrz” swojej wsi. Musi znać problemy, potrzeby mieszkańców i umieć
je rozwiązywać. Wyjazd do Kowalewa Pomorskiego stał się okazją do
poznania pobliskich okolic. Sołtysi odwiedzili także prywatną osadę
położoną w Dolinie Drwęcy na skraju wsi Elgiszewo dokładnie 8km od
Golubia - Dobrzynia i zapoznali się z jej działalnością. Ten prywatny obiekt
oferuje gościom wypoczynek w chatach krytych strzechą, salę
konferencyjno-biesiadną . Dla aktywnych proponuje wiele atrakcji jak spływ
kajakowy, jazdę konną, wędkowanie, rodeo lub podpatrywanie życia
zwierząt w mini ZOO.
K.O.

Stacja - Głuchowo

Trwają prace porządkowe przy stacji PKP w Głuchowie. Już
od września br. z tutejszej stacji będzie można dojechać szynobusem
do Bydgoszczy. Trasa kolejowa Chełmża-Unisław-Bydgoszcz Główna jest
nieczynna od ośmiu lat. W dniach 23 i 24 sierpnia jej ponowne otwarcie
zainauguruje przejazd zabytkowego pociągu z lokomotywą parową
datowaną na początek XX wieku.
Promocja reaktywowanej linii będzie połączona z festynem w bydgoskim
Fordonie.

Oferty na przewozy przygotowali dwaj przewoźnicy, którzy współpracują już
z samorządem województwa obsługując regionalne przewozy pasażerskie
na innych trasach w Kujawsko-Pomorskiem:spółka PKP Przewozy
Do przedszkola, które będzie działało 8 godzin każdego dnia zapisanych Regionalne oraz konsorcjum PCC Rail/Arriva. Ostatecznie na obsługę relacji
zostało 39 dzieci z terenu naszej gminy. Listy dzieci przyjętych dostępne są Chełmża - Bydgoszcz Główna Zarząd Województwa wybrał konsorcjum
PCC Rail/Arriva.
na stronie internetowej gminy.
K.O.
K.Orłowska
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Samorządowy serwis informacyjny
Lato 2008 z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Kolonie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach wypoczynku letniego
zapewnił dla grupy 31 dzieci w wieku od 7 do 14 lat pochodzących z
rodzin objętych wsparciem społecznym wypoczynek w formie
kolonii.
Dzieci wyjechały w piękne i malownicze miejsce, którego klimat
pozwolił na aktywny wakacyjny wypoczynek i zregenerowanie sił po długim i
wyczerpującym roku szkolnym.
Odpoczywały na terenie Pojezierza Brodnickiego - w m. Brodnica przez
okres 10 dni. Organizator CARITAS zapewnił szereg atrakcji takich jak:
wycieczkę autokarową do pobliskiego Górzna, liczne zabawy, ogniska,
konkursy plastyczne, a także zawody sportowe.
Koszt osobowy na jednego uczestnika wynosił 290 zł. Pobytu dzieci został
pokryty przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków własnych
oraz przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Ponadto zarówno Ośrodek jak i GKRPA pokryły koszty transportu oraz
wynagrodzenia dla dwóch wychowawców.

Zorganizowanie przedsięwzięcia było możliwe nie tylko wsparciu
finansowemu GOPS, Rad Sołeckich, GKRPA, ale przede wszystkim dzięki
zaangażowaniu CIK i Promocji Gminy.
Należy podkreślić, że zorganizowanie półkolonii przeprowadzono zgodnie z
planem i można uznać je za udaną akcję. Kadra pedagogiczna spotykała się z
sympatycznymi uśmiechami dzieci i co najważniejsze z zapytaniem, czy
tego rodzaju inicjatywy organizowane będą w przyszłym roku.
Obóz harcerski
W dniu 25.07. (po wyrażeniu przystąpienia woli partnerstwa w realizowanym
projekcie) GOPS otrzymał informację od Chorogwii Kujawsko Pomorskiego
Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy o otrzymaniu 10 bezpłatnych
miejsc dla grupy dzieci w wieku od 7 do 16 lat. Obóz organizowany jest w
malowniczym miejscu nad Zalewem Koronowskim
w
miejscowości
Krówka Leśna w okresie od 16.08 do 29.08.. Dzieci zakwalifikowane zostaną
na podstawie spełnienia kryterium dochodowego rodziców tj. dochód na
jednego członka w rodzinie nie może przekraczać kwoty 351 zł. Organizatorzy
zapewniają transport (odbiór i przywóz dzieci).
Kolonie letnie z Kuratorium
Podobnie jak w latach ubiegłych, także i w tym roku GOPS oczekuje na
bezpłatne miejsca z Kuratorium Oświaty na kolonie dla dzieci z rodzin
pochodzących ze środowisk popegeerowskich.
Kierownik GOPS
Anna Bykowska

Informacja dot. ogłoszonego apelu przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miesiącu maju wystosował
apel do mieszkańców gminy z prośbą o pomoc rzeczową ( odzież dziecięca,
obuwie dziecięce, zabawki i sprzęt AGD) z przeznaczeniem dla osób
znajdujących się w potrzebie. Odzew naszej Społeczności bardzo mile nas
zaskoczył. Na ogłoszony przez nas apel zgłosiło się kilka rodzin, które
przekazały odzież dziecięcą, wózek dziecięcy, nosidełko.
Tutejszy Ośrodek rozdysponował rzeczy najbardziej
potrzebującym. Darczyńcom serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc na
rzecz innych osób.
Kierownik GOPS
Anna Bykowska

Nowe okna w SP Grzywna
Półkolonie
Pracownicy socjalni wspólnie z Centrum Inicjatyw
Kulturalnych oraz z Promocją Gminy Chełmża po raz pierwszy
odważyli się współorganizować półkolonie p.n. ,,Wakacyjna wyspa”
dla łącznej grupy 120 dzieci z terenu gminy. Zasięg został ograniczony
do czterech sołectw, ale nie został wykluczony w półkoloniach udział dzieci
z innych sołectw. Do udziału w programie (który był bezpłatny) dzieci zostały
zachęcone przez ogłoszenia umieszczone na stronie internetowej Urzędu
Gminy oraz gazety ,,Kurenda”. Ponadto do akcji zostali włączenie sołtysi,
radni oraz biblioteki ze środowisk, gdzie były organizowane półkolonie.
Wniosek o uczestnictwo dziecka podpisywany był przez jednego rodzica.
Głównym celem zorganizowania półkolonii było urozmaicenie i organizacja
czasu wolnego, a także zdobywanie przez uczestników nowych
doświadczeń i przeżyć. Zajęcia odbywały się w godzinach od 10.00 rano i
trwały do godziny 14.00. Uczestnikami zajęć były dzieci w wieku od 7 do 14
lat. Codziennie w zajęciach uczestniczyło około 30 dzieci.
Półkolonie odbywały się dotychczas na terenie trzech sołectw tj:
1. w sołectwie Skąpe na terenie biblioteki w okresie od 7.07 do 11.07.
2. w sołectwie Mirakowo na terenie świetlicy wiejskiej w okresie od 14.07.
do 18.07.
3. w sołectwie Głuchowo na terenie biblioteki w okresie od 21.07 do
25.07.
Ostatni turnus odbędzie się w okresie od 18.08. do 22.08. w Zelgnie.
Dzieci miały zapewnioną opiekę przez wykwalifikowaną kadrę
CIK. Dodatkowo nad bezpieczeństwem dzieci opiekę sprawowały panie
bibliotekarki oraz wolontariuszka z miejscowości Mirakowo p. Justyna
Kozłowska. Dzieci korzystały z zajęć sportowych, rekreacyjnych
i
kulturalnych, podczas których miały możliwość aktywnego spędzenia
czasu wolnego, wzbogacenia zainteresowań i nawiązania nowych
przyjaźni. Ponadto miały również możliwość uczestnictwa w zajęciach
kulinarnych, na których uczyły się przygotowywać proste posiłki, jak np.
zapiekanki, sałatki.
Codziennie dzieci otrzymywały drożdżówki, których koszt pokrył Ośrodek z
budżetu Gminy (środki własne), słodycze, cukierki, ciastka, wafle, które
Ośrodek pozyskał od lokalnych sklepikarzy oraz zimne napoje. Ponadto dla
urozmaicenia zajęć zostały zakupione artykuły papiernicze, sprzęt
sportowy (piłki, skakanki oraz gry).
Każde półkolonie kończyły się ogniskiem, na którym wspólnie pieczone były
kiełbaski.

W miesiącu lipcu wymieniono stolarkę okienną w części parterowej
budynku Szkoły Podstawowej w Grzywnie. Inwestycja jest
współfinansowana ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska. Zamontowano stolarkę okienną w nowobudowanej świetlicy
w Dźwierznie. Ponadto są na ukończeniu roboty budowlane przy realizacji
przedszkola gminnego w Chełmży przy ul. Paderewskiego.
Krystian Małek

Przetarg na dzierżawę nieruchomości
Wójt Gminy Chełmża ogłosił przetarg na wydzierżawienie
niezabudowanych nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy
Chełmża. Przeznaczenie nieruchomości to: uprawy polowe, łąki, pastwiska
lub ogródki przydomowe. Terminy przetargu to 25 i 26 sierpnia br., miejsce
Urząd Gminy Chełmża.
Szczegółowy wykaz działek oraz pozostałe informacje znajdują się na
stronie internetowej: http://bip.gminachelmza.pl
zakładka: Oferty inwestycyjne/nieruchomości
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Inwestycje i remonty
Remonty dróg
Trwają prace nad budową asfaltu w miejscowości Kuczwały,
inwestycja jest współfinansowana ze środków Terenowego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.

Rozpoczęto inwestycje pod nazwą ,,Remonty dróg gminnych o
nawierzchniach gruntowych i gruntowych ulepszonych". Inwestycja polega
na wyremontowaniu ok. 30 km dróg poprzez uzupełnienie nawierzchni
pospółką drogową w ilości 12 tysięcy ton.

Łukasz Kowalski

Naprawa drogi w Głuchowie
Przy udziale Rady Sołeckiej Głuchowa i mieszkańców GłuchowoWilamowo przy udostępnionym sprzęcie przez UG Chełmża naprawiona
został odcinek drogi prowadzący do stacji PKP. Na tym odcinku wyrównano
nawierzchnię i częściowo ją poszerzono.

Informacje z referatu Rolnictwa Ochrony
Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
W lipcu w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Nieruchomościami złożono 481 wniosków dotyczących wystąpienia suszy
w uprawach rolnych na terenie Gminy Chełmża. Specjalnie powołana
komisja podzielona na 3 podzespoły dokonała oględzin w terenie.
Sporządzone zostały protokoły suszowe, na podstawie których
przygotowywany jest protokół zbiorczy, który zostanie przekazany do
Urzędu Wojewódzkiego
do Wydziału Środowiska i Rolnictwa w
Bydgoszczy.
#W związku z cyklicznym sadzeniem kwiatów na terenie Gminy Chełmża
podaje się informacje, że miejscowości Bielczyny i Głuchowo wniosły
własny wkład finansowy w kształtowanie terenów zielonych poprzez zakup
sadzonek kwiatów z funduszu Rady Sołeckiej.
# W dniach 20-27.06.2008 r. dokonano przeglądów gwarancyjnych
inwestycji wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Chełmża.
#W miesiącu lipcu zakończył się przetarg w celu wyłonienia wykonawcy
dokumentacji projektowej budowy 130 sztuk oczyszczalni przydomowych
zlokalizowanych na terenie Gminy Chełmża. W chwili obecnej wyłaniany jest
wykonawca.
#W lipcu ogłoszony został przetarg na wykonanie budowy kanalizacji
Windak-Głuchowo-Kończewice Etap I Głuchowo-Kończewice termin
składania ofert mija 14.08.2008
#W toku realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla przedsięwzięcia: Kanalizacja
sanitarna Chełmża - Nowa Chełmża-Pluskowęsy-Zalesie-Zelgno oraz
sieci wodociągowej Pluskowęsy (Szlaban) - Nowa Chełmża (ul..
Szczypiorskiego).
#W przygotowywaniu jest uruchomienie ścieżki przyrodniczo-historycznej
na terenie Grodna -Mirakowa. Ścieżka we współpracy z nadleśnictwem
Golub-Dobrzyń ruszyć ma z końcem września 2008 r.
#Po zakończeniu roku
szkolnego przystąpiono do
remontu autobusów
szkolnych. W toku
postępowania wyłoniono
trzech wykonawców
naprawy:
- Firma Mechanika Maszyn i
Urządzeń Rolniczych
Marian Dębski Strużal
(naprawa 1 szt. autobusu
Autosan H-09- termin
zakończenia prac
10.08.2008)
- Firma Handlowo-Usługowa Adam Dudek Unisław (naprawa 2 szt.
autobusów Autosan H-09 remont wykonany)
- Firma Diagnotest Kazimierz Lewandowski Zelgno (naprawa 2 szt.
autobusów Jelcz PR110M - remont wykonany, Autosan H-09 termin
zakończenia prac 10.08.2008).
W powyższych pojazdach wykonano naprawę układu hamulcowego,
kierowniczego, naprawę siedzeń, w dwóch autobusach dokonuje się naprawy
głównej silników.
Referat RGN

Remont oczyszczalni
W lipcu przystąpiono do remontu jedynej czynnej oczyszczalni
ścieków w miejscowości Zelgno-Dźwierzno. Wykonawcą powyższych prac
są pracownicy Gospodarstwa Pomocniczego przy UG Chełmża.

K.O.

Referat RGN
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Sprawy obywatelskie
Festyn w Grzywnie
28 czerwca odbył się w Grzywnie festyn rodzinny. Rozpoczęcie
poprzedziła msza święta odprawiona przez Proboszcza tutejszej parafii ks.
Kanonika Wiesława Roczniaka. Po mszy św. dzieci ze SP w Grzywnie
zaprezentowały się od strony artystycznej, w której przygotowanie włączyły
się panie: M. Błaszkowska, M. Chojnacka, k. Daniszewska, R Grzęda,
A. Klimas , H. Skrzypczak.
Równolegle z występami dzieci rozgrywany był turniej piłki nożnej, w którym
udział wzięły drużyny z Borówna, Browiny, Grzywny, Kuczwał i Srebrnik.
Zwycięską drużyną turnieju został zespół z Browiny. Część kulinarną festynu
zabezpieczyły panie z KGW Grzywna i KGW Brąchnówko. Dużym
zainteresowaniem w czasie trwania festynu cieszyła się możliwość
skorzystania z przejażdżek zaprzęgiem konnym powożonym przez pana
F. Machalewskiego jak i quadami udostępnionymi przez firmę „ABT Motor”
pana S. Krystochowicza.

Grzywna w Krynicy Morskiej
Mieszkańcy Grzywny w dniu 12 lipca br. uczestniczyli w
jednodniowej wycieczce do Krynicy Morskiej. Pogoda dopisała i wielu z nas
wróciło ze wspaniałą opalenizną.

Organizatorzy jak i uczestnicy myślą już o kolejnym wspólnym wyjeździe.
Sołtys
M. Trzpil

BOCIANIEC w Zelgnie

Państwowa Straż Pożarna z Chełmży umożliwiła z kolei skorzystanie z
podnośnika
hydraulicznego, z którego mieszkańcy mogli podziwiać
panoramę Grzywny. Pan Jurkiewicz lądując na pobliskiej łące udostępnił
uczestnikom imprezy motolotnię, do której każdy mógł wsiąść jak i przyjrzeć
się jej działaniu z bliska.
Atrakcją festynu była niewątpliwie degustacja pieczonego prosiaka,
którego przyrządził i serwował pan Wójciak. Natomiast od godz. 20.00
rozpoczęła się zabawa taneczna dla dorosłych, która trwała do białego rana.
Nie zawiedli zaproszeni goście : Wicestarosta Powiatu Toruńskiego Dariusz
Meller, Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki i radni powiatowi Kazimierz
Lewandowski i Wiesław Kazaniecki , będący równocześnie opiekunem
sołectwa.
Oczywiście festyn nie mógłby się odbyć bez wsparcia sponsorów:
p. Rumińscy, S. Krystochowicz „ABT Motor”, W.M. Grzeszczak,
M.A. Jałocha, H.J. Jałocha, E.C. Zając, M.L. Podgórscy, A.G. Garwolińscy,
H. Olejniczak, W. Tomczyk, W. Siemianowski, R.Omiotek, K. Sikorski, Kółko
Rolnicze w Grzywnie, p.p.
Machalewscy, p.p. Jurkiewicz, B. Kondej,
Państwowa Straż Pożarna w Chełmży, SP Grzywna, Biblioteka w Grzywnie.
Organizatorzy Rada Sołecka i KGW w Grzywnie dziękują sponsorom jak i
uczestnikom festynu i zapraszają na kolejny już za rok !
Sołtys
M. Trzpil

Dnia 21 czerwca br. mieszkańcy Zelgna obchodzili
coroczne święto wsi „Bocianiec”.Społeczność nasza bawiła się na
boisku szkolnym przy akompaniamencie zespołu muzycznego,
sponsorowanego przez Radę Sołecką i OSP. Przy ognisku rozpalonym
przez druhów miejscowej OSP można było upiec kiełbaski, zakup których
wspomogła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmży. Panie z KGW Zelgno
przygotowały pyszne ciasta, kawę oraz wianki, które nasi milusińscy
puszczali na wodę. Dzięki wsparciu finansowemu naszego Radnego
Powiatowego Kazimierza Lewandowskiego wszyscy uczestnicy
poczęstowani zostali doskonałą grochówką. Imprezę naszą uświetnił
pokazem puszczania latawców pan Bolesław Gruźlewski. Bawiliśmy się
do późnych godzin wieczornych.

Zelgno na wycieczce

Za pomoc w organizacji oraz za udział w imprezie wszystkim
mieszkańcom serdecznie dziękujemy.
Rada Sołecka Sołectwa Zelgno

Podziękowanie

Mieszkańcy Zelgna zorganizowali sobie wspólny wyjazd
wakacyjny, podczas którego odwiedzili Sopot, Oliwę i Gdańsk.
Rada Sołecka

Dyrektor SP Sławkowo Pani Barbara Dunajska,
nauczyciele, rodzice a przede wszystkim uczniowie kierują
podziękowania do hojnych sponsorów za pomoc i wsparcie
finansowe wycieczek szkolnych do Łeby i Solca
Kujawskiego dla Państwa Haliny i Andrzeja
Wiśniewskich ze Sławkowa.
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Organizacje pozarządowe

Serwis informacyjny

Piknik Rodzinny w Skąpem

Brawura i głupota

29 kwietnia powstało w Skąpem Koło Kobiet Aktywnych. Do wakacji
panie spotykały się dwa razy w tygodniu w świetlicy wiejskiej na zajęciach
aerobiku.
7 czerwca zorganizowano PIKNIK RODZINNY. Dla uczestników
przygotowano wiele konkursów i innych atrakcji. Można było zmierzyć się z
innymi w strzelaniu z łuku, rzutach piłkami do kosza, strzelaniu z procy,
kręceniu hula hop oraz skakaniu przez skakankę. Nagrody dla zwycięzców
oraz słodycze i napoje dla uczestników zakupiono z pieniędzy pozyskanych od
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Milusińscy mogli skorzystać z darmowego malowania twarzy. Za symboliczną
złotówkę można było kupić los ( każdy wygrywał). Sponsorem losów była
między innymi Firma Adpol. Wielką atrakcją dla dzieci małych i większych były
skoki na trampolinie pani Barbary Kiziu, która udostępniła ją za darmo.
Wiele emocji dostarczyło przeciąganie liny, podczas którego okazało się, że
dzieci są silniejsze niż dorośli.

Nierozważna jazda spowodowana nadmierną prędkością
doprowadziła w ostatnim czasie na terenie naszej gminy do zdarzeń,
które w najgorszym przypadku mogły skutkować ofiarami. Na całe
szczęście tych ofiar nie było. Całkowitemu zniszczeniu uległ przystanek
autobusowy w miejscowości Brąchnówko, w który wjechał samochód
ciężarowy i budynek mieszkalny w Grzywnie. Budynek uszkodzony został
przez samochód osobowy. Z kolei w Pluskowęsach na rozwidleniu dróg
Chełmża
Wąbrzeźno
Kowalewo-Pomorskie motocyklista nie
opanowując nadmiernej jazdy wjechał w ruiny znajdującego się tu
budynku.
A oto jak wyglądają skutki wspomnianych zdarzeń.

W organizację imprezy włączyli się druhowie z miejscowej OSP, którzy
przygotowali pieczone kiełbaski oraz pokaz sprzętu gaśniczego.
Oprawę muzyczną imprezy przygotował zespół Remix w składzie Roman
Wiśniewski oraz Piotr Żubkowski.
Wszystkim, którzy nawet w najmniejszym stopniu przyczynili się do
zorganizowania naszej imprezy serdecznie dziękujemy.
Joanna Michalska

Popracowali nad strategią LGD
Przedstawiciele środowisk samorządowego,
pozarządowego i przedsiębiorcy z obszaru gmin
partnerskich Ziemi Gotyku spotkali się na warsztatach w
sprawie wypracowania nowej strategii dla obszaru LGD na
lata 2008-2013. Warsztaty odbyły się w trzech terminach w
miejscowościach Bierzgłowo, Kamionki Duże i Papowo
Biskupie.
Lokalna Strategia rozwoju to jeden z najważniejszych elementów podejścia
LEADER. Każde lokalne partnerstwo aspirujące do udziału w osi 4. Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich musi opracować taki dokument. Ma
on podstawowe znaczenie dla losów Lokalnej Grupy Działania, ponieważ
jego treść zostanie oceniona przez samorząd województwa, a wynik tej oceny
zdecyduje o przyznaniu pomocy ze środków osi 4 Leader.
Istota lokalnej strategii rozwoju tkwi w znalezieniu pomysłu, wokół którego

będą koncentrować się działania LGD nastawione na zdynamizowanie
rozwoju obszaru , a zasadniczym celem pracy nad strategią jest poszukiwanie
takiego pomysłu. Strategia jest ponadto dokumentem adresowanym do całej
K.O.
społeczności lokalnej

K.Orłowska
Zdj. W. Kazaniecki
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Edukacja i kultura
Parafialny wyjazd do Stolicy

Dziesięć dni z życia kolonistów

8 lipca 50-osobowa grupa dorosłych, młodzieży i dzieci z
księdzem Kanonikiem Sylwestrem Ćwiklińskim z parafii p.w. Św.
Andrzeja Boboli w Grzegorzu wyruszyła na jednodniową wycieczkę
do Warszawy. Celem wyjazdu było zwiedzenie kościoła p.w. Stanisława
Kostki, gdzie nasza grupa uczestniczyła we Mszy Świętej i złożyła
modlitwę przy grobie śp. ks. Jerzego Popiełuszko. Następnie udaliśmy się,
by podziwiać zabytki Starego Miasta. W Katedrze św. Jana zwiedziliśmy
podziemne krypty, w których złożone są szczątki m.in. Henryka
Sienkiewicza, Książąt Mazowieckich, Królów Polski oraz pierwszych
Prezydentów RP. Dużą atrakcją okazał się także pobyt na lotnisku Okęcie.
Na koniec programu wycieczki zwiedziliśmy Sanktuarium św. Andrzeja
Boboli oraz udaliśmy się na miejsce, gdzie aktualnie trwa budowa Świątyni
Opatrzności Bożej.

W dniach od 3 do 12 lipca dzieci z terenu Gminy Chełmża
wypoczywały na koloniach w Brodnicy. Grupa liczyła 35 osób. Pobyt
kolonistów został sfinansowany przez GOPS i GKRPA w Chełmży. Dla
kolonistów przygotowano wiele atrakcji. Zwiedzali ruiny Zamku
Krzyżackiego, Spichlerz- a w nim wystawę: Życie codzienne mezolitycznych
myśliwych z Mszana sprzed 10000 lat. Dzieci gromadziły informacje
dotyczące miasta, którymi mogły popisywać się podczas konkursu wiedzy o
Brodnicy i Górznie. Nie zabrakło także kolonijnej olimpiady sportowej, na
której naszą najmocniejszą stroną była piłka nożna. 8 lipca grupa pojechała
do Ośrodka Edukacji Ekologicznej „ Wilga” w Górznie, gdzie przeszła ścieżką
ekologiczną do Rezerwatu Przyrody “Szumny Zdrój”. W Górznie koloniści
zwiedzali również Kościół Bożogrobców. Dzieci korzystały z kąpieli w
jeziorze Niskie Brodno oraz zjeżdżalni wodnej. Dwa razy oglądały seanse
filmowe w kinie Świt. Miały również okazję zwiedzać Bronickie kościoły:
Kościół św. Katarzyny oraz Kościół klasztorny p.w. “św. Franciszka z Asyżu”.
Ponadto nasza grupa przygotowała chrzest kolonistów oraz scenki cyrkowe i
skecze, które zostały nagrodzone gromkimi brawami. Wieczory spędzali na
zabawach sportowych lub dyskotekach, na których królowały stare przeboje,
m.in. „ Hej sokoły”! Ostatniego wieczoru koloniści wraz z wychowawcami
wybrali się na wieczorny spacer ulicami Brodnicy, oglądali podświetlone
zabytki miasta i bawili się na placu zabaw. Po wieczornych wędrówkach
wszyscy spali jak „ aniołki”.

Wracając, wstąpiliśmy również na Warszawskie Powązki, by oddać cześć
zmarłym zasłużonym dla naszej Ojczyzny. Ten parafialny wyjazd
pozostawił wiele wspomnień, do których każdy z uczestników wycieczki z
pewnością będzie z radością powracał pamięcią.
Monika Kostecka

Marlena Dietrich w Gminie Chełmża

Po raz kolejny w
Gminie Chełmża zagościł
Teatr Wiczy, tym razem ze
spektaklem „Złamane
paznokcie. Rzecz o
Marlenie Dietrich”.
Spektakle
Teatr Wiczy
wystawia
ramach
realizowanego obecnie
projektu "Tu i teraz". Projekt
polega na prezentacji
s p e k t a k l i
w
miejscowościach
województwa kujawskopomorskiego z utrudnionym
dostępem do kultury.Aktorzy
wystąpili w Głuchowie.
Udział widza w spektaklu jest
bezpłatny.
Prezentowany
spektakl jest kolejnym po
Emigrantach wystawionych
wcześniej w czterech
miejscowościach Gminy
Chełmża: Brąchnówko,
Nawra, Grzegorz, Kuczwały. Jesienią planowane są kolejne spotkania z
teatrem w innych miejscowościach : „Emigranci. Kontynuacja” oraz
„Czyściciel dywanów”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.
„Specyfika Teatru Wiczy polega na tym, że teatr przyjeżdża do widza,
docierając do małych miejscowości, a widzem może być każdy kto wyrazi
chęć udziału. Spektakl „Złamane paznokcie. Rzecz o Marlenie Dietrich”
to wspaniała gra jednego aktora w dwóch postaciach, skłaniająca nas do
refleksji nad tym, co przemija- podsumowuje Justyna Błaszczyk
Dyrektor Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża w Brąchnówku.
K.O.

Dziesięć dni minęło bardzo szybko. Przy pożegnaniu prawie wszystkim
włącznie z wychowawczyniami zakręciła się łezka w oku. Żal było się
rozstawać. Pocieszeniem był fakt, że może spotkamy się za rok.
Wychowawczynie grupy
Anna Klimas
Marlena Błaszkowska

Skorzystaj z bezpłatnej porady
Fundacja ZG zaprasza osoby zainteresowane
pozyskiwaniem środków na działalność organizacji
pozarządowej, firmy czy gospodarstwa rolnego do
skorzystania z bezpłatnych usług doradczych, które
przeprowadzone zostaną w terminach:
6 września br. - Nawra - stoisko na Dożynkach Gminnych w godzinach
15.00 - 17.00
16 września br. - Urząd Gminy w Chełmży, sala nr 4 w godz. 10.00 - 16.00.
18 września br. - Brąchnówko - biuro Fundacji Ziemia Gotyku
w godz. 10.00-20.00.
Konsultacje poprowadzi ekspert LGD Ziemia Gotyku. Porady dotyczyć będą
programów:
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Kujawsko-Pomorski Regionalny Program Operacyjny.

Zaproszenie
Rada Sołecka Sołectwa Januszewo-Dźwierzno
zaprasza na
Dożynki Parafialne połączone z festynem dożynkowym,
które odbędą się w dniu 23.08.br w Dźwierznie.
W programie:
- Msza św. - godz. 16.00
- Wystawa wieńców dożynkowych przy świetlicy wiejskiej godz. 17.00
- Festyn dożynkowy
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Edukacja i kultura
„Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT”

Złoty Jubileusz Pożycia Małżeńskiego

W dniu 16 czerwca 2008 odbył się Międzyszkolny Konkurs
Ekologiczno- Przyrodniczy „z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT” organizowany
przez Szkołę Podstawową w Sławkowie. Do konkursu przystąpiło 6 szkół z
powiatu toruńskiego: SP Gronowo, ZS nr 2 w Grębocinie, SP nr 5 w Chełmży,
SP w Pigży, SP Zelgno oraz SP Sławkowo. I etap konkursu polegał na
wykonaniu pracy plastycznej przestrzennej przedstawiającej owada objętego
ochroną. II etap odbył się w lesie nad Jeziorem Grodzieńskimi i
Chełmżyńskim. Do tego etapu przystąpiły cztery drużyny (uczestnicy z
Gronowa i Grębocina z przyczyn obiektywnych nie dojechały). Zadanie
uczestników polegało w II etapie na rozpoznaniu jak największej ilości
gatunków drzew i krzewów podczas poruszania się oznakowaną trasą w
terenie. Każdej grupie uczniów został przydzielony opiekun (z innej szkoły). Po
trwającej trzy godziny wędrówce i zebraniu liści, kwiatostanów… uczestnicy
spotkali się w ośrodku w Zalesiu. Tu grupy opisywały zebrane okazy. W
czasie, kiedy komisja w składzie: Leśniczy –Lucjan Opaliński, dyrektor szkoły
Barbara Dunajska oraz Iwona Szymańska –nauczyciel, sprawdzała prace
poszczególnych grup uczestnicy regenerowali swoje siły kiełbaskami z grilla,
napojami.
I miejsce zajęli uczniowie SP w Sławkowie- rozpoznali 42 gatunki
II miejsce zajęli uczniowie SP Zelgno- rozpoznali 27 gatunków
III miejsce uczniowie SP Pigża 26 rozpoznanych gatunków
IV miejsce SP nr 5 z Chełmży rozpoznanych 13 gatunków

50 lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo
Aleksandra i Roman Lewandowscy. Z tej okazji 19 lipca br. w USC w
Chełmży Jubilaci otrzymali Medale „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie”. Państwo Aleksandra i Roman Lewandowscy związek
małżeński zawarli 19 lipca 1958 roku w Zelgnie. Wychowali dwie córki, a
jesień życia umilają im dwie wnuczki. Pan Roman w zawodzie technika
weterynarii przez cały 40 - letni okres pracy zawodowej prowadził Lecznicę
Zwierząt w Chełmży i dodatkowo pracował w Lecznicy Zwierząt w Toruniu.
Małżonka Aleksandra zawodowo pracowała dwa lata w Wojewódzkim
Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Chełmży, a następnie przez
kolejne 20 lat w Urzędzie Gminy w Chełmży.

Złote Gody Państwo Lewandowscy przeżyli z wielkim wzruszeniem w gronie
najbliższych.
K.O.

Zaproszenie na “Wakacyjną wyspę”
„Wakacyjna Wyspa” to projekt dla dzieci i młodzieży
realizowany w świetlicach wiejskich i bibliotekach podczas
tegorocznych wakacji letnich. W terminie 18-22 sierpnia zapraszamy do
udziału w projekcie dzieci z Zelgna i okolic. Zajęcia prowadzone będą w
Bibliotece Samorządowej w Zelgnie. Tutaj także dostępne są deklaracje
udziału dla chętnych w zajęciach.
Uczestnicy konkursu “Z przyrodą za pan brat”.

„Malwa” w bibliotece w Zelgnie

BD

13 czerwca panie z Pracowni Rękodzieła Artystycznego i
Ludowego”Malwa” spotkały się po raz ostatni przed wakacjami.
Czas uprzyjemniły dziewczęta ze szkoły Podstawowej w Zelgnie, które
przygotowały montaż poetycki. Były to: Malwina Jędrzejewska, Anita
Kujawska, Sara Michalska, Agata Łagód, Karolina Salamon, Wiktoria
Stokłosa.
Następnie przy ciastku i kawie oraz w sympatycznej atmosferze panie zabrały
się do malowania figurek z masy solnej.
Warsztaty zostaną wznowione we wrześniu.
Zajęcia prowadzi artystka ludowa pani Małgorzata Górecka.
Mamy już następny nr naszej gazetki „Boblitek”.
Biblioteki w naszej gminie zakupiły nowe książki zapraszamy do czytania!!!

Justyna Błaszczyk

KONKURS trwa
„ MÓJ SKLEP - MOJĄ WIZYTÓWKĄ”
Zapraszamy właścicieli sklepów w gminie do zgłaszania swoich
sklepów do udziału w konkursie „ MÓJ SKLEP - MOJĄ WIZYTÓWKĄ” w
roku 2008.
Informujemy, że termin zgłoszeń do konkursu został przesunięty i upływa z
dniem 20 sierpnia br.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres Urzędu Gminy - Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii ul.
Wodna 2, 87-140 Chełmża. Podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu
6 września podczas Dożynek Gminnych w Nawrze.
J.Tatarewicz
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Edukacja i kultura
Letni wypoczynek dzieci i młodzieży
z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Nawra świętowała

Swoje święto z okazji Dnia Dziecka miały dzieci z Nawry. Były
konkursy, słodycze i upominki. Przy muzyce i kiełbaskach z grilla zabawa była
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP wzorem lat
bardzo udana. Wszystkim osobom, które sprawiły, ze ten dzień był radosny ubiegłych organizuje obozy szkoleniowo
wypoczynkowe dla
dla naszych Milusińskich serdecznie dziękujemy.
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz dzieci strażakówochotników w Pile Młyn w Borach Tucholskich i w Unieście k/ Mielna
nad morzem.
W tym roku z naszej gminy szkoląc się. a zarazem wypoczywając
uczestniczyło 28 osób.
Podczas pobytu na obozach przeprowadzane były szkolenia z zakresu:
- praktycznego posługiwania się sprzętem do zawodów sportowych wg
regulaminu CTIF,
ochrony środowiska, orientacji w terenie, udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień ( alkohol,
narkotyki).
Organizowano także rozgrywki sportowe , wycieczki piesze i rowerowe, gry i
zabawy, naukę pływania , ogniska, dyskoteki itd.

Dnia 31 maja br. w Nawrze odbył się festyn „Majówka Nawrzańska”. Pogoda
dopisała, humory też, więc bawiliśmy się wesoło.

Po rozmowie z Komendantami obozów o pobycie naszych dzieci ,
usłyszałem same superlatywy o dużym zdyscyplinowaniu , aktywności w
zajęciach - czego dowodem były liczne nagrody , medale , dyplomy oraz listy
pochwalne dla rodziców.
Uczestnicy obozów byli bardzo zadowoleni z pobytu i miałem duże
„trudności”, aby umieścić ich w autokarze, bo stwierdzili, że zostają na
następny turnus.
Przy pożegnaniach z innymi grupami uczestniczącymi w obozach „ polały się
łzy „ i obietnice ponownego spotkania za rok.
Część odpłatności za pobyt na obozach pokrył Zarząd Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP, Zarząd Oddziału Gminnego OSP i
GKRPA i PN.
Alicja Glaszka
Komendant Gminny OSP - Wiesław Bachan

„Z kulturą przez wieki - Renesans”
Po zakończonym w zeszłym roku projekcie „Z kulturą przez wieki
- Średniowiecze”, młodzież z Gimnazjum w Pluskowęsach przystąpiła do
realizacji bliźniaczego projektu poświęconego Renesansowi. Działania,
dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko Pomorskiego, rozpoczęto w maju br.

Oprócz wiadomości wstępnych dotyczących Epoki, uczniowie poznali cechy
sztuki renesansowej oraz
uczestniczyli w warsztatach malarskich
dotyczących charakterystycznej dla tego okresu perspektywy. Prace
plastyczne uczniów zaprezentowane były na corocznym festynie rodzinnym
„Żyj zdrowo i wesoło”, organizowanym na terenie Gimnazjum
w
Pluskowęsach. Uwieńczeniem tegorocznych działań była wycieczka do
Zamościa - renesansowej perły Polski oraz Lublina. Uczniowie mieli okazję
naocznie podziwiać jeden z nurtów polskiego renesansu, zwany przez
historyków sztuki „renesansem lubelskim” . Zamość natomiast, jako miasto
zbudowane od podstaw wg renesansowych kanonów architektonicznych,
stanowił doskonałą lekcję poglądową dotyczącą nie tylko architektury, ale
również obyczajowości i filozofii odrodzeniowej. Starannie przygotowana
trasa zwiedzania oraz niebywała charyzma miejscowych przewodników,
pozwoliły na uchwycenie tzw. „ducha epoki” . Uczniowie wrócili z wycieczki
bardzo zadowoleni.
Pomysłodawczyniami i koordynatorkami cyklu projektów, pod wspólnym
hasłem „Z kulturą przez wieki”, są nauczycielki miejscowego gimnazjum,
działające w ramach przyszkolnego Stowarzyszenia „Horyzont”: Beata
Niedziałkowska, Iwona Pietrowska i Danuta Zdrojewska.

Zaproszenie
W dniu 12 września br. odbędzie się uroczystość
obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej w Sławkowie
połączona z nadaniem Szkole imienia Mikołaja Kopernika,
Rozpoczęcie uroczystości godz. 12.00.
Zapraszają: Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki, Dyrektor SP Sławkowo
Barbara Dunajska i Komitet Organizacyjny.
Organizatorzy do udziału w uroczystości serdecznie zapraszają
absolwentów szkoły, byłych pracowników oraz sympatyków szkoły.
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Sport gminny i szkolny
SPORTOWE LATO
Pierwszy weekend lipca kojarzy się z urlopami i odpoczynkiem.
Najlepiej jeśli ma on charakter sportowo-rekreacyjny. Właśnie w tym
terminie miłośnicy sportu z Gminy Chełmża mogli aktywnie spędzić swój
czas.5 lipca w najbardziej koszykarskiej miejscowości naszej gminy- Nawrze
odbył się mecz koszykówki ulicznej. Trzyosobowe zespoły z Nawry i
Głuchowa rozegrały mecz o tytuł najlepszej drużyny w Gminie Chełmża. Jak
już wspomniałem Nawra słynie z koszykówki, co udowodniła i tym razem w
odmianie ulicznej wygrywając z Głuchowem 42-16. Zwycięski zespół
reprezentowali: Przemysław Liczbik, Remigiusz Rasmus, Mateusz
Pawłowski.
Dzień później na boisku „Cyklonu” w Kończewicach odbyły się prestiżowe,
silnie i licznie obsadzone Piłkarskie Mistrzostwa Gminy Chełmża. Do
turnieju zgłosiło się 6 sołectw: Dźwierzno, Głuchowo, Grzywna,
Kończewice, Kuczwały, Nawra. Zespoły w wyniku losowania podzielone
zostały na dwie grupy. Dwa najlepsze zespoły z grupy uzyskiwały awans do
półfinałów. W pierwszym meczu o finał Głuchowo pokonało Dźwierzno 1:0, a
w drugim Kończewice także 1:0 zwyciężyło Nawrę. W meczu o 3 miejsce
Dźwierzno okazało się lepsze od jedenastki z Nawry wygrywając 1:0. Mecz
finałowy to pojedynek najlepszych zespołów tego turnieju Głuchowa i
Kończewic. To drużyny, które wielokrotnie wygrywały różne turnieje piłkarskie,
mają w swoich składach zawodników ligowych, które reprezentują jakiś poziom
techniczny i taktyczny w grze. Potwierdził to mecz finałowy, który z
przyjemnością i emocjami się oglądało. A najlepszym zespołem Gminy
Chełmża w piłce nożnej zostało Głuchowo, które wygrało z Kończewicami
1:0.Zwycięski zespół grał w następującym składzie: Michał Kuligowski,
Waldemar Nowicki, Łukasz Nowicki, Sebastian Owczarczyk, Łukasz
Owczarczyk, Marcin Brokopp, Paweł Gil, Rafał Gil, Paweł Szaniawski,
Janusz Ewent, Krzysztof Adamek, Radosław Parzyszek, Marek Nowak,
Bartek Cimoch.Nagrody indywidualne dla najlepszego strzelca otrzymał
Tomasz Kosicki z Nawry i Łukasz Lewandowski z Dźwierzna jako najlepszy
bramkarz turnieju.
W ostatni weekend lipca wziąłem przyczepę campingową i
pojechałem do Zalesia, by atrakcyjnie spędzać wakacje i zorganizować dwie
kolejne imprezy o mistrzostwo gminy. Tym razem były to zawody wakacyjne
rozgrywane na plaży. W sobotę 26 lipca na plaży w Zalesiu zadebiutował
beach soccer, czyli odmiana piłki nożnej rozgrywanej właśnie na piasku. Do
rywalizacji zgłosiło się 6 zespołów. Trzyosobowe drużyny rywalizowały w
ogromnym upale na oczach zainteresowanych wczasowiczów o pierwszy,
historyczny tytuł Mistrza Gminy Chełmża w Futbolu na Plaży. Po fazie
grupowej, a następnie półfinałach i finale puchar dla najlepszej drużyny w tej
odmianie piłki nożnej trafił do Marcina Chętkowskiego, Przemysława
Wojciechoowskiego i Piotra Gajewskiego z Grzywny. Drugie miejsce
również zajęła trójka z Grzywny- Dawid Mądrzejewski, Patryk Rentflejsz,
Łukasz Substyk. Trzecie było Zelgno, czwarte Głuchowo, a na miejscach 5-6
sklasyfikowano Kończewice i Zalesie. Dominacja Grzywny w tych zawodach
potwierdziła się także w nagrodzie indywidualnej dla najlepszego strzelca,
gdyż został nim reprezentant właśnie zwycięskiej drużyny Marcin Chętkowski.

W podobnej scenerii, a więc plaża, w tle jezioro i ogrom turystów,
dzień później rozegrano turniej o Mistrzostwo Gminy Chełmża w Siatkówce
Plażowej. Na starcie stanęła rekordowa liczba dwunastu siatkarskich par.
Zespoły z całego terenu gminy, mężczyźni w przedziale wieku od nastu po
pięćdziesiąt z hakiem, ale i drużyny z kobietami w składzie. Doskonała pogoda i
niepowtarzalny klimat Zalesia sprawiły, że sport przeplatał się z dobrą zabawą.
Długa i wyczerpująca faza grupowa wyłoniła półfinalistów. W nich sportowe
emocje i dramaturgia i na placu gry pozostały dwie najlepsze pary, które
zagrały wielki finał. Bracia Grubeccy- Mateusz i Paweł z Nowej Chełmży kontra
Łukasz Lewandowski i Daniel Mądzielewski z Zelgna. Ostatecznie zwyciężyli
miłośnicy i specjaliści w tej dyscyplinie- bracia Grubeccy z Nowej
Chełmży. Druga była wspomniana para z Zelgna, trzecie miejsce przypadło
zwycięzcom sprzed roku- Bartkowi i Markowi Kamińskim, a czwarte były

Kończewice w składzie Bartosz Dudek i Piotr Bober. Wszystkie zespoły,
które wzięły udział w letnich turniejach punktowały dla swoich sołectw do
ogólnej klasyfikacji na najbardziej usportowioną miejscowość w Gminie
Chełmża. Czołówka tej klasyfikacji przedstawia się następująco:
1. Głuchowo- 28pkt.
2. Kończewice- 17pkt.
3. Grzywna- 14pkt.
4. Dźwierzno i Nawra po 13 pkt.
W harmonogramie imprez pozostały jeszcze dwa turnieje do rozegrania. Na
30 listopada zaplanowane są Mistrzostwa Gminy w Piłce Ręcznej, a na
7 grudnia Gwiazdkowy Turniej w Piłkę Halową. Już dziś zapraszam do
przygotowań i udziału w organizowanych przeze mnie imprezach
sportowych.
Gminny Organizator Sportu
Marcin Sadowski

WAKACJE Z FUTBOLEM
W dniach 29.06-05.07. 2008 w miejscowości
Wierzchy koło Tlenia odbył się obóz piłkarski „Cyklonu”
Kończewice. Uczestnikami było 22 młodych
zawodników, w przedziale wiekowym 10-14 lat z całego
terenu Gminy Chełmża. Dzięki dotacji ze Starostwa
Powiatowego w Toruniu, Samorządu Gminy Chełmża i
pojedynczych sponsorów prywatnych- Diagnotest w Zelgnie w osobie
Kazimierza Lewandowskiego, dzieci za symboliczną kwotę mogły w
wyjątkowy sposób spędzić część swoich wakacji.
Obóz miał charakter sportowo-rekreacyjny. Poza zajęciami
szkoleniowymi z piłki nożnej, doskonalącymi technikę i taktykę gry oraz
kształtowanie motoryki, młodzi piłkarze korzystali z uroków
okolicy.Miejscowość Wierzchy położona jest w Borach Tucholskich,
gdzie krajobraz tworzą jeziora i lasy, a więc idealne warunki do
odpoczynku i relaksu.
Ośrodek kolonijny „Kometa”, w którym przebywali zawodnicy także
urzeka przede wszystkim wakacyjnymi warunkami- drewniane domki,
miejsce na ognisko, boiska do gier zespołowych, świetlica na zabawy i
dyskoteki, a wszystko to zadbane i czyste. O warunkach i charakterze
obozu naocznie przekonali się znamienici goście- Starosta Toruński
Mirosław Graczyk, Wicestarosta Dariusz Meller oraz radny powiatowy i
zarazem prezes ”Cyklonu” Kazimierz Lewandowski, którzy odwiedzili
uczestników na miejscu.
Obozy takie jak ten odgrywają znaczącą rolę w wychowaniu młodzieży.
Piłka nożna szeroko rozumiana jest nośnikiem takich idei jak fair play
umiejętność zachowania się zarówno w sporcie, jak i w życiu
codziennym. Futbol to samodoskonalenie się, samodyscyplina, ale i
współdziałanie w grupie, nowe znajomości i przyjaźnie. To także
profilaktyka, bo młodzi ludzie w sporcie odnajdują wiele pozytywów, ale
przede wszystkim siebie Uważam, że obóz piłkarski dał uczestnikom
wiele pozytywnych wrażeń, emocji i stał się dla wielu młodych chłopaków
jedyną szansą na wakacyjną przygodę.

Zawodnicy „Cyklonu”, którzy przebywali na obozie:
Dawid Jeziorski, Karol Wiśniewski, Aleksander Barczyński, Patryk
Andrzejewski, Maciej Andrzejewski, Szymon Trzpil, Mateusz Sawicki,
Patryk Araszewski, Daniel Siołkowski, Radosław Łagodziński, Bartosz
Łagodziński, Rafał Łagodziński, Patryk Guzowski, Emil Gajewski, Łukasz
Klawiński, Emil Pawlicki, Mateusz Bożejewicz, Marek Banaszak, Kamil
Warduliński, Radosław Błażejczyk, Kamil Abramuk, Mateusz Murawski.
Kadra trenerska: Marcin Sadowski, Zenon Sadowski, opieka i pomoc:
Alicja Jeziorska.
Marcin Sadowski
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Serwis informacyjny
„Spieszcie się kochać ludzi, tak szybka odchodzą”
( Ks. J. Twardowski)
Serdeczne wyrazy współczucia Pani Marysi Rolbieckiej z
powodu śmierci Męża śp. Stanisława składają Sołtys, Rada
Sołecka, Radny i Koło Gospodyń Wiejskich.
Serdeczne wyrazy współczucia Pani Halince Szczęsnej z
powodu śmierci Mamy śp. Ludwiki Kiprowskiej składają
Sołtys, Rada Sołecka, Radny i Koło Gospodyń Wiejskich.

Podziękowanie
Sołtys Sołectwa Januszewo-Dźwierzno pragnie serdecznie
podziękować sponsorom Pikniku Rodzinnego w Dźwierznie: Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Chełmży, panom
Kazimierzowi Lewandowskiemu ,
Tomaszowi Huzarskiemu , Kazimierzowi Bullerowi, Jarosławowi
Baczewskiemu, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Dźwierznie, Radzie
Sołeckiej i Wszystkim tym, którzy pomogli przy organizacji naszej wspólnej
imprezy sołeckiej.
Rozegrany podczas pikniku mecz piłki nożnej zakończył się
zwycięstwem dla reprezentantów Samorządu Gminy Chełmża wynikiem
4:2 w rzutach karnych.

Podziękowanie
Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla mnie chwili dzielili wspólnie ze
mną smutek i żal, okazali dużo serca i współczucia, uczestniczyli we
mszy św. i ceremonii pogrzebowej i odprowadzili na miejsce wiecznego
spoczynku mojego Kochanego Męża śp. Stanisława Rolbieckiego
składa
Marianna Rolbiecka

Podziękowanie
Dziękujemy KGW z Kuczwał za wspólne świętowanie z okazji
60-lecia Waszego Koła i życzymy dalszej, pomyślnej, niosącej
Wam radość działalności.
KGW Nawra

WYNAJEM MIESZKAŃ

Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Edukacja i
Przyszłość” i Mała Szkoła w Brąchnówku serdecznie
zapraszają
dzieci w wieku 7-13 lat
na

„Bezpieczne i ekologiczne wakacje ”
Bezpieczny wypoczynek dzieci wiejskich podczas żniw
od dnia 11.08.2008 do 16.08.2008r w godzinach 9.00- 16.00
na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Brąchnówku .
Półkolonie zostały dofinansowane przez
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach
programu BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA ,
Starostę Toruńskiego w ramach programu „Edukacja dla
Środowiska”
oraz Wójta Gminy Chełmża .
W programie zajęcia plastyczne , muzyczne , sportowe,
ekologiczne , komputerowe , wycieczki , konkursy , wspólne
ognisko , spotkanie z policjantem i strażakami . Uczestnikom
zapewniamy skromny posiłek , a także wiele atrakcji .
Zapisy w sklepie w Browinie u p. Jalanty Sadowskiej lub
w Małej Szkole w Brąchnówku. Liczba miejsc ograniczona
( 30-40 osób) pierwszeństwo dla dzieci z Browiny i
Brąchnówka .

III Przełajowe Biegi Niepodległości

Piotr Banaszek
Grzywna 96
Tel. kont. 601 575 229

W dniu 14.08.2008 w godzinach 9.00-18.00 odbędą się
III Przełajowe Biegi Niepodległości dofinansowane
przez: Województwo Kujawsko-Pomorskie i Powiat
Toruński oraz Wójta Gminy Chełmża
w ramach programu
Upowszechnianie i Rozwój Kultury Fizycznej i Sportu
oraz

Pożary i inne zdarzenia
W miesiącu lipcu br. na terenie Gminy miały miejsce cztery
pożary w gospodarstwach rolnych w miejscowościach Mirakowo,
Bielczyny, Skąpe i Nawra. W skutek tych zdarzeń pożarowi uległa
stodoła ( uszkodzony został dach kilka płyt eternitu oraz spłonęła
nieduża ilość słomy), spłonęło zboże na pniu (1,5 ha jęczmienia), rżysko
na obszarze 6 ha i 2 ha słomy. Główną przyczyną pożarów było
zaprószenie ognia przez osoby nieznane, a w jednym ze zdarzeń
zaprószenie ognia nastąpiło od kombajnu pracującego na sąsiednim
polu.
W akcjach pożarniczych uczestniczyła JRG PSP w Chełmży i jednostki
gminne OSP z Kuczwał, Skąpego, Kończewic, Zelgna i dwie jednostki
OSP z Gminy Łubianka. Ogólna szacowana wartość strat to 12.500 zł.
Poza tym w miejscowości Grzywna doszło do uszkodzenia
budynku mieszkalnego przez samochód osobowy. Uszkodzona została
jedna ze ścian budynku wraz z oknem. Wartość szkody to ok. 20.000 zł.
K.O.

Edukacja Ekologiczna i Ochrona Środowiska do udziału w
zawodach zapraszamy dzieci od lat 7 do 13/dystans od
200m do 1000m/ ,
młodzież od 13 do 18 lat /1000-2000m/
i dorosłych powyżej 18 lat 2000m -3000m
Zawody zostaną przeprowadzone na terenie Zespołu ParkowoPałacowego w Brąchnówku Zgłoszenia przyjmujemy w dniach
11-12.08.2008r w godzinach 9-11 telefonicznie 056 675 71 03
lub 69 56 73739 , w sklepie w Browinie u p.Jolanty Sadowskiej,
a także osobiście w dniach 11-14.08 w Małej Szkole w
Brąchnówku
Ostateczne zapisy w dniu zawodów tj. 14.08. do godziny 10.00
Zarząd Stowarzyszenia
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Serwis informacyjny
Dzieci bawiły się wraz z rodzicami
Ta k i w ł a ś n i e c h a r a k t e r m i a ł
realizowany od kwietnia do końca czerwca
projekt „Przedszkole dla mnie i dla mamy”.
O środki finansowe na jego realizację
zadbała Gmina Chełmża wraz ze
Stowarzyszeniem „Homo homini” przystępując
do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Jak pokazały trzy miesiące realizacji za pozyskane 50 tys złotych można było
zrobić dla przedszkolaków bardzo wiele. To co formalnie zapisane było we
wniosku dzięki inicjatywie nauczycielek, rodziców i wielu ludzi dobrej woli
uczyniło „Przedszkole dla mnie i dla mamy” jeszcze atrakcyjniejszym. Na
terenie Gminy Chełmża dzięki temu projektowi funkcjonowało siedem
ośrodków przedszkolnych, w których tyle samo uwagi poświęcano dzieciom i
ich rodzicom. Z ośrodkami współpracowały pani logopeda i pani pedagog
służąc rodzicom radą, wsparciem i prezentacją pożytecznych zabaw dla
maluchów.
W ośrodkach przedszkolnych poza codziennymi zabawami działo
się naprawdę wiele.

Szczególne podziękowania kieruję do rodziców, którzy
skorzystali z naszej oferty ku radości swoich dzieci, a nawet
potrafili ją ubarwić i Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej za przekazane do przedszkoli materiały
plastyczne.

Zapraszam Państwa do dalszej jeszcze owocniejszej współpracy, bo ośrodki
przedszkolne na Wasze dzieci i na Was czekają już od września.
Koordynator projekt
Ewa Czarnecka

„Przedszkole otwiera świat” po raz drugi

Dzieci przygotowywały występy dla mam i tatusiów, wspólnie bawiły się na
Dniu Dziecka w Zalesiu, obejrzały spektakle teatralne u siebie i w Baju
Pomorskim, gościły w przedszkolu policjantów, osoby ładnie czytające książki,

aktorów i bliskich krewnych. Niektórym udało się wraz ze szkolnymi zerówkami
wyjechać na wycieczkę i obejrzeć Jura Park. W kilku przedszkolach pięknie
żegnano dzieci odchodzące do szkoły.

Od września rozpoczną się zajęcia
edukacyjne dla dzieci 3-5 letnich w ośrodkach, które
po raz drugi otworzy Fundacja Ziemia Gotyku.
Zapraszamy dzieci mieszkające w Nawrze,
Kończewicach, Głuchowie, Skąpem, Grzywnie,
Sławkowie i Zelgnie oraz dzieci z pobliskich miejscowości
do wspólnej przygody. W tym projekcie, który finansowany
jest z EFS będziemy bawić się i poznawać wszystko co
ciekawe- od września 2008 do czerwca 2009.W każdym
ośrodku przedszkolnym mamy 15 miejsc, które w pełni
powinny być wykorzystane. Tu apel do rodziców: Dajcie
szansę swojemu dziecku na harmonijny rozwój i
ciekawe spędzanie czasu! Do przedszkola można
zapisać dziecko u pani Krystyny Kadukowskiej w Urzędzie
Gminy w Chełmży lub u sołtysa wsi. Lista będzie otwarta do wyczerpania 15
miejsc. Tak jak w roku poprzednim podstawą zgłoszenia dziecka będzie
wypełnienie pisemnej deklaracji przez rodzica. Zajęcia są bezpłatne. Będą
odbywały się pięć razy w tygodniu po cztery godziny. Gorąco zachęcamy do
skorzystania z przedstawionej oferty.

Ewa Czarnecka
Koordynator organizacyjny projektu

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, Paweł Rutkowski (skład)
Druk: Drukarnia s.c. ul.Rycerska 19, 86-200 Chełmno, tel. 686-28-84. Nakład 1200 egz.

