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Święto Plonów 2008
Tegoroczne Dożynki w Gminie
Chełmża obchodzono uroczyście w dniu 6
września w Nawrze. Gospodarzami tego
wydarzenia byli mieszkańcy dwóch sołectw :
Nawry i Bogusławek. Honory starostów pełnili
mieszkańcy Nawry w osobach: Krystyna Cmiel i
Adam Adamski, a role wicestarostów przypadły
Alinie Ziółkowskiej i Ryszardowi Zukierskiemu z
Bogusławek. Udział w Gminnym Święcie Plonów w Nawrze wzięli przybyli
goście: Senator RP Jan Wyrowiński, Poseł Janusz Dzięcioł i
Wicewojewoda Dariusz Kurzawa.
Zanim uroczystości zainaugurowała msza św. dziękczynna,
nad Nawrę wzbiło się 1000 gołębi, a o pokazowy lot ptaków zadbał Sołtys
z Liznowa Andrzej Ośmiałowski.

Gospodarze święta plonów zadbali o stół
dożynkowy, na którym swojskiego smalcu,
chleba i wędlin oraz domowych ciast nie
brakowało.
Publiczność przy rytmach zespołu muzycznego
REMIX ze Skąpego bawiła się i tańczyła do
późnych godzin nocnych.
Podczas
Święta Plonów
zainaugurowana została w miejscowym kościele parafialnym
wystawa pt. ”Nawra z tamtych lat” autorstwa Feliksa Stolkowskiego,
pasjonata historii i fotografii. Wystawa zobrazowała codzienne życie
mieszkańców Nawry sprzed 100 lat. Ta okolicznościowa wystawa
była okazją do uhonorowania ponad 750-letniej historii okresu
międzywojennego. Wspomniana wystawa będzie jeszcze czynna od
10.10 br. w Muzeum Entograficznym w Toruniu.
K.Orłowska

Dekoracje wiejskie

Tradycyjnie na ręce Wójta Gminy Chełmża przekazany został
przez starostów i wicestarostów dożynek symboliczny chleb dożynkowy,
który rozdzielono pośród mieszkańców gminy i obecnych gości.
Rozstrzygnięto konkurs na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy 2008”.
Do konkursu przystąpiło w sumie 12 wieńców. Pierwsze miejsce zdobył
wieniec z Nawry, drugie miejsce - wieniec z Głuchowa, a trzecie wieniec
z Kuczwał. Poza tym wyróżnienia otrzymały wieńce z Bogusławek i
Brąchnówka.
W części artystycznej wystąpili clowni, żonglerzy diabolo, tancerki i
szczudlarze z grupy cyrkowej LOKOMOTYWA z Bocienia. Wiele miłych
wrażeń dostarczył również występ zespołu wokalnego “Browinki” z
Domu Pomocy Społecznej w Browinie . Wysłuchać można było także
recitalu musicalowego pt. ”Chemia miłości”, czyli piosenki o miłości,
połączone dowcipnym słowem mówionym w wykonaniu Anny Malgaskiej
- Milczarczyk , aktorki teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu przy
akompaniamencie Leszka Milińskiego z teatru Baj Pomorski w Toruniu.
Dodatkową atrakcją dożynek
była degustacja potraw
przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich które
rywalizowały o najlepszy „Smak tradycji”, czyli tytuł dla
najsmaczniejszego produktu tegorocznych dożynek. Laureatem
konkursu została potrawa przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich
z Browiny za „pyzy z Browiny”. Nagrodą był cyfrowy aparat fotograficzny.

Czytelników KURENDY pozdrawia “Baba” z Kończewic.

Baby ze słomy już od pięciu lat zdobią co roku w okresie
pożniwnym niektóre miejscowości w naszej gminie. Ustawiane są
przez chętnych i pomysłowych mieszkańców.
Najciekawsze z nich co roku nagradzane są przez Promocję UG.
W tym roku baby ze słomy udekorowały dwie miejscowości Nawrę i
Kończewice.
K.O.

Samorządowy serwis informacyjny
Informacje o przetargach

Co ze zjazdem autostradowym w Dźwierznie

I. Informacje o rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych :
1) W dniu 30.06.2008r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie
przebudowy drogi gminnej Kuczwały-Mirakowo. W postępowaniu wpłynęły
2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Skanska S.A. Warszawa
Oddział Budownictwa Drogowo- Mostowego w Poznaniu za cenę brutto
406 332,52 zł.
2) W dniu 29.07.2008r. został rozstrzygnięty przetarg na opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowej na budowę 130 szt. przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża. W postępowaniu wpłynęło
5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.W. „ BIOKONSULT” Sp.z.o.o.
z Poznania za cenę brutto oferty 39 650 zł.
3) W dniu 07.08.2008r. został rozstrzygnięty przetarg na przygotowanie i
dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży
szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania przez Gminę Chełmża. W
postępowaniu wpłynęła 1 oferta. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Toruńskie
Centrum „ CARITAS” z Torunia za cenę brutto jednego posiłku 3,00zł.
4) W dniu 27.08.2008r. został rozstrzygnięty przetarg na uporządkowanie
gospodarki ściekowej w rejonie drogi krajowej nr 1 oraz J. Chełmżyńskiego.
Etap I- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kończewice-Głuchowo
-Windak. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła
firma PEKUM Sp. z o.o. z Torunia za cenę brutto 1.012.282,62zł.

W miesiącu sierpniu w auli konferencyjno-widowiskowej miała
miejsce wspólna sesja Rad Gminy i Miasta Chełmża.
Obrady te odbyły się z udziałem parlamentarzystów, Marszałka Województwa,
Starosty i Wicestarosty Powiatu, radnych sejmiku, przedstawicieli instytucji
państwowych i wojewódzkich nadzorujących budowę autostrady A-1.
Tematem wspólnego posiedzenia była sprawa dalszych losów budowy zjazdu
autostradowego w Dźwierznie.
Reprezentujący w spotkaniu Ministra Infrastruktury radca prawny podtrzymał
w Chełmży wcześniejsze stanowisko Ministra Grabarczyka twierdząc, że
węzła nie będzie. Swoje stanowisko argumentował tym, że autostrada ma
pełnić funkcje tranzytową, a zlokalizowanie blisko siebie kolejnych kilku
zjazdów ograniczy te funkcje autostrady.
Ważne stanowisko w tej sprawie wyraził obecny na spotkaniu główny
projektant autostrady twierdząc, że plany budowy autostrady A-1 to lata
siedemdziesiąte i cały czas pozostają niewyjaśnione kwestie w sprawie tej
inwestycji. Wyjaśnił, że projekt nie uwzględnia budowy węzła w Dźwierznie, ale
jest wiadukt, który po przesunięciu o około 100 metrów można wykorzystać na
jego budowę, a to nie będzie kolidowało z całym projektem. Poza tym obecny
na spotkaniu Marszałek Całbecki zadeklarował finansowe wsparcie
województwa na projekt Dźwierzna.
Aby przekonać przeciwników węzła, to jego zwolennicy tak argumentują
konieczność budowy: bliższa droga z Chełmży na autostradę ( odległość z
Chełmży do węzła w Turznie 20 km, a do węzła w Lisewie 17 km), lokalizacja w
Chełmży Szpitala Powiatowego. Poza tym dodatkowy łatwy dojazd do
autostrady gwarantuje szanse na rozwój gospodarczy.
Władze gminy i miasta zamierzają o węzeł walczyć dalej. Podczas Sesji podjęli
wspólną uchwałę, która argumentuje za budową węzła w Dźwierznie oraz
wnoszą w niej o wstrzymanie sprzedaży gruntów należących do ANR w
okolicach planowanego węzła, która mogłaby zahamować budowę węzła
autostradowego w Gminie Chełmża.
K.O.

II. Informacja o wszczętych przetargach:
1) W dniu 25.08.2008r. został ogłoszony przetarg na wykonanie przebudowy
drogi gminnej w miejscowości Grzywna o długości 296 mb. Termin składania
ofert wyznaczono na dzień 16.09.2008r.
2) W dniu 28.08.2008r. został ogłoszony przetarg na wykonanie remontu
dachu budynku Szkoły Podstawowej oraz remontu dachu nad świetlicą,
stołówką i salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej w Zelgnie polegający na
pokryciu papą termozgrzewalną z dociepleniem wraz z obróbkami
blacharskimi. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 18.09.2008r.
Anna Feeser-Bering

Z wizytą w Zalesiu
W gminnym ośrodku rekreacyjno-sportowym w Zalesiu
gościły we wrześniu władze Torunia z prezydentem Zaleskim na czele.
W gronie osób, które wspólnie z Prezydentem przybyły do Zalesia byli
Sekretarz Miasta Alicja Kolańska, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i
Zieleni Szczepan Burak, Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Janusz
Pleskot i Dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji Jarosław Więckowski.

Inwestycje, które na tym terenie zostały do tej pory zrealizowane
staraniem samorządu Gminy Chełmża wzbudziły niemały zachwyt. Goście z
wielkim zainteresowaniem
przespacerowali ścieżkami i nowo
wybudowanymi kładkami. Platforma widokowa to miejsce, gdzie z
upodobaniem można obserwować otaczającą przyrodę i z tej możliwości
również skorzystali. Zachwyt gości z Torunia poza atrakcyjnym
zagospodarowaniem terenu, wzbudził także panujący na terenie ośrodka ład i
porządek. Prezydent i towarzyszący mu współpracownicy zapoznali się z
projektem ścieżki edukacyjnej pt. „Historyczno - przyrodnicza ścieżka
dydaktyczna Grodno”, która powstaje w porozumieniu samorządu Gminy
Chełmża z Nadleśnictwem Golub-Dobrzyń i przy współpracy Polskiego
Związku Wędkarskiego. Poza tym pracownicy UG przedstawili gościom
plany dalszego zagospodarowania terenów w Zalesiu. Docelowo kolejne
etapy projektu przewidują na okres najbliższych lat między innymi budowę
całorocznej Młodzieżowej Bazy Turystycznej
zasilanej odnawialnymi
źródłami energii , która ma pełnić funkcję Zielonej Szkoły.
Zdj. A.Prokopczuk
K.O.

Dbajmy o zdrowie
W ramach realizacji 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 .
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
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.
Kolejnym programem profilaktycznym, w którym Gmina Chełmża
bierze udział jest „Regionalny Program Profilaktyki Chorób Płuc”.
Adresowany jest on głównie do osób palących po 40 roku życia.
Zaplanowanych do przebadania jest około 100 mieszkańców naszej
Gminy. Zainteresowani będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań
spirometrycznych i radiologicznych. Badania spirometryczne wykonywane
będą w Ośrodku Zdrowia w Zelgnie, natomiast zdjęcia rtg płuc w
autopulmoskanie autobusie z aparatem rentgenowskim ustawionym także
przy Ośrodku w Zelgnie. Akcja profilaktyczna przeprowadzona zostanie w
dniu 15 listopada od godziny 10.00. ( sobota ) przez kadrę medyczną z
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy wyposażoną
w specjalistyczny sprzęt. Badania dla mieszkańców Gminy Chełmża będą
bezpłatne, dzięki temu, że ich koszt pokrywa Samorząd Gminy Chełmża.
Zapisy na badania prowadzone będą w :
- Urzędzie Gminy Chełmża ul. Wodna 2, tel. 056 675 60 76 do 78 wew. 51
( P. Anna Feeser-Bering ) lub w Samodzielnym Publicznym Ośrodku
Zdrowia w Zelgnie tel. 056 675 98 84 do wyczerpania miejsc.
Ponadto z szeroką ofertą badań profilaktycznych wychodzi nam
naprzeciw Starostwo Powiatowe w Toruniu. W tym roku mieszkańcy
powiatu mogą skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, które
wykonywane są w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży ul. Szewska
23.
Finansowane przez Powiat Toruński a realizowane przez Szpital
Powiatowy w Chełmży są następujące programy profilaktyczne:
I. Program profilaktyki raka piersi.
II. Program wczesnego wykrywania nefropatii cukrzycowej i
nadciśnieniowej.
III. Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
IV. Program profilaktyki ultrasonograficznego wykrywania wad serca u
płodów w drugim trymestrze ciąży.
Anna Feeser-Bering
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POMOC Z HOLANDII
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży nawiązał
współpracę z organizacją pomocniczą z miasta Zaundam w Holandii.
W ramach nawiązanej współpracy Ośrodek otrzymał pomoc
rzeczową w formie: używanej odzieży, obuwia, zabawek, artykułów
dziecięcych w tym łóżeczka oraz czterech balkoników dla osób
niepełnosprawnych. Goście z Holandii oprócz pomocy dla Ośrodka,
przekazali również dary dla poszczególnych rodzin z naszej gminy, z którymi
utrzymują stały kontakt. Podczas dwudniowej wizyty, pracownicy socjalni
pokazali gościom teren gminy Chełmży oraz ukazali jej charakterystykę pod
względem występowania problemów społecznych. Goście na pożegnanie
otrzymali od pracowników Ośrodka słodkie upominki.
Wizyta przebiegła w bardzo miłej atmosferze, obie strony były
zadowolone i usatysfakcjonowane z nawiązanej współpracy. Mamy nadzieję,
że dalsza współpraca z holenderską organizacją będzie układała się
pomyślnie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania dla
Radnego Pana Stanisława Żaka za umożliwienie podjęcia współpracy.

Piękna Zagroda podsumowana
Mieszkańcy Gminy Chełmża już po raz kolejny uczestniczyli w
Gminnym Konkursie „Piękna Zagroda”, a dożynki w dniu 6 września w
Nawrze stały się okazją do podsumowania tegorocznej edycji . Gminna
Komisja Konkursowa wyłoniła spośród 13 zgłoszeń udziału w konkursie
tegorocznych zwycięzców w dwóch kategoriach: „Na najbardziej zadbaną
zagrodę wiejską” oraz „Na najbardziej zadbaną działkę siedliskową”. W
kategorii pierwszej przyznano trzy nagrody dla zagród:
I miejsce zagroda p. Tadeusza Fusiara z Dziemion
II miejsce zagroda p. Małgorzaty Nowickiej z Głuchowa
III miejsce zagroda p. Krzysztofa Marcinkowskiego z Grzegorza

Zagroda Pana Tadeusza Fusiara z Dziemion.
Z kolei w kategorii na najbardziej zadbaną działkę siedliskową :
I miejsce działka p. Marii i Jacka Bulińskich z Browiny
II miejsce działka p. Beaty i Mirosława Trzpil z Grzywny
Informacja dla podopiecznych ośrodka
III miejsce działka p. Haliny Klimas z Kuczwał
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uzyskaniem pomocy rzeczowej do
GOPS przy ulicy Paderewskiego 14 w Chełmży.

Żywność dla najbardziej potrzebujących
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży oprócz
przyznawania pomocy pieniężnej zajmuje się również wydawaniem
mieszkańcom gminy żywności, którą otrzymuje w ramach
Europejskiego Programu „ Dostarczanie żywności dla najuboższej
ludności Unii Europejskiej 2008”.
Dotychczas Ośrodek otrzymał żywność w ilości 37 ton, którą
rozdysponował w miesiącu kwietniu, czerwcu i wrześniu br. Do
rozładunku transportu żywności z pomocą pracownikom socjalnym
przychodzą podopieczni, którym za okazaną pomoc SERDECZNIE
DZIĘKUJEMY. Żywność wydawana jest przez pracowników socjalnych
Ośrodka w magazynie przy ulicy Paderewskiego w Chełmży.
Dzięki pomocy z programu PEAD, każda z 195 rodzin z terenu
gminy otrzymuje : mleko, mąkę, makaron, cukier, sery twarde i topione,
dżemy, kaszę oraz płatki śniadaniowe. PEAD to program pomocy na
rzecz mieszkańców danego kraju. Unia Europejska skupuje nadwyżki
surowców i przekazuje je poszczególnym krajom.
Żywność unijną Ośrodek uzyskuje dzięki podpisanej w
miesiącu lutym br. umowie z Toruńskim Centrum Caritas.

Zagroda Pani Małgorzaty Nowickiej w Głuchowie
Nagrody w konkursie dla laureatów zostały ufundowane przez Samorząd
Gminy Chełmża w postaci talonów o wartości w obydwu kategoriach:
I miejsce 300 zł, II miejsce - 200 zł, II miejsce 150 zł.
Talony laureaci konkursu zrealizowali w Centrum Ogrodniczym Rol-Pest w
Ostaszewie.

Sprzątanie Świata

Tak było w sierpniu.

W dniach 18-20 września 2008r. odbyła się na
terenie Gminy Chełmża akcja Sprzątania Świata.
Tegoroczna akcja jest kolejną edycją cyklicznie realizowanej przez
Fundację Nasza Ziemia akcji i przebiegła pod hasłem „ ZIEMIA W
TWOICH RĘKACH ” .
Celem Akcji Sprzątania Świata jest budowanie świadomości
ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowisk
poczynając od uprzątania śmieci poprzez promocję selektywnej zbiórki
odpadów.
Wzorem lat ubiegłych do włączenia się w tegoroczną akcję
Sprzątania Świata zaprosiliśmy mieszkańców gminy, uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych oraz jednostki produkcyjne i usługowe.
Anna Krupska
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Sprawy obywatelskie
„Zielono mi”

Pielgrzymi w Zelgnie

W sierpniu prawie 50 osób z Gminy Chełmża wzięło udział w
spotkaniu edukacyjnym z zakresu ochrony środowiska pt. „Świat w
kolorze nadziei” z cyklu „Zielono mi”. Szkolenie miało miejsce w
Bydgoszczy, w hali widowiskowo sportowej „ Łuczniczka” Z zaproszenia do
udziału w spotkaniu skorzystali sołtysi, koordynatorzy oraz pracownicy
projektu
„Kolorowe wsie”. Po krótkim szkoleniu, które miało bardzo
humorystyczny charakter, odbył się koncert kabaretu RAK, który tworzą
Krzysztof Hanke ( bardziej znany jako Bercik), Krzysztof Respondek (
zwycięzca trzeciej edycji show Jak Oni Śpiewają) oraz Grzegorz Polaczek,
którzy rozprawiali m.in. o sztuce opowiadania dowcipów. Śmiechu było co nie
miara! Po blisko godzinnym występie, panowie z kabaretu zapowiedzieli
gwiazdę wieczoru, jaką był zespół, który przyjechał ze Stanów
Zjednoczonych, a mianowicie The Blues Brothers Jake & Elwood. Mimo
odświętnych ubrań większość zgromadzonych ludzi ruszyła do zabawy. Do
wykonania ostatniego utworu pt. „Everybody need somebody to love” zespół
zaprosił publiczność by wraz z nimi odśpiewali tę znaną wszystkim piosenkę.

W dniu 02.08.2008. jak co roku do Parafii Dźwierzno przybyli
pielgrzymi Pieszej Pielgrzymki z Grudziądza, udającej się na Jasną
Górę w Częstochowie. Tradycyjnie przyjęłyśmy na nocleg w świetlicy
wiejskiej grupę 27 kobiet. Robimy to już od kilku lat. Przygotowujemy kolację,
śniadanie oraz kanapki i napoje na dalszą drogę. Wielu pielgrzymów rusza w
tę trudną trasę po raz kolejny. Najmłodsza uczestniczka w grupie goszczonej
u nas miała 10 lat. Dziękujemy im za to, że modlą się za nas tam, gdzie modlił
się największy Pielgrzym Wszechczasów Jan Paweł II.

E. Lewandowska

KONKURS GMINNY
„LEGENDY, KTÓRE WARTO POZNAĆ”
Redakcja Gazety Gminy Chełmża „KURENDA” zaprasza do
udziału w konkursie pt. „Legendy, które warto poznać”.
Konkurs ma na celu
zainspirowanie przede wszystkim młodych
mieszkańców Gminy Chełmża do poszukiwania legend związanych z ich
miejscowością i zachęcić do zgłębiania wiedzy o dziedzictwie regionalnym.
Efekty konkursu upowszechnią wiedzę o ciekawych kulturowo miejscach.
Konkurs ma formułę otwartą. Kierowany jest do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalistów i osób dorosłych.
Każdy uczestnik zgłasza do konkursu jedną pracę literacką.
Praca konkursowa powinna być związana tematycznie z rodzimym regionem
Gminą Chełmża.
Treścią pracy literackiej powinna być legenda znana lub wykreowana przez
uczestnika konkursu dotycząca zabytku ( np. zamek, pałac, dom, kaplica),
miejsca ( np. jezioro, staw, góra, jaskinia, mogiła, ruina) lub osoby.
Praca konkursowa nie powinna przekraczać 2 str. A4 pisana czcionką 12.
Termin zgłaszania prac na konkurs upływa z dniem 15 października br. Prace
należy składać w formie papierowej i na CD w UG pokój nr 16.
Podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród na najciekawiej zilustrowaną
literacko legendę z Gminy Chełmża odbędzie się podczas uroczystości
gminnej Stypendia im. Jacka Luntkowskiego 2008'. Szczegółowy regulamin
konkursu dostępny jest na stronie www.gminachelmza.pl
K.O.

Członkinie KGW Zelgno
„ Ojciec Święty Jan Paweł II … Odszedł…”

W ciepły kwietniowy wieczór, pokorny, skromny, sam,
Strudzony Pielgrzym Świata, u Niebios stanął bram.
A tam już mu Piotr Święty ciężkie wrota odmyka,
I Pan Bóg uśmiechnięty serdecznie u progu wita.
A z ziemi bicie dzwonów głosi Mu pożegnanie,
Aż u bram niebieskich słychać ich wołanie.
Uśmiecha się Piotr ciepło słyszysz Panie jak grają?
Nie chcą Go przecie oddać, bardzo Go kochają.
Wyciągnął Pan Bóg rękę chodź, spocznij po drodze,
Boś się tam napracował i nacierpiał srodze.
Nawra i Bogusławki
Wyprostuj znów ramiona, piersiom daj wytchnienie,
Niechaj Cię już opuści słabość i cierpienie.
Są na mapie malutkie znaki,
Pielgrzym się wyprostował, popatrzył zdumiony,
Taki jakby zaczarowany świat
Poczuł się znowu silny, jakby odmłodzony.
To Nawra i Bogusławski
Skoro mnie Panie Boże wezwałeś do siebie,
Piękne, jakby zaklęte w kwiat.
To masz tu pewnie dla mnie pracę pilną w niebie.
Takie jak plaster miodu
Mogę znowu dla Ciebie jak dawniej pracować,
W swoim złocistym kolorze
Tylko, jeśli pozwolisz, nim zacznę od nowa,
I tylko prosimy w modlitwie
Chciałbym choć na chwileczkę zajrzeć do Krakowa,
Ochraniaj je Panie Boże!
Pozwól mi Wadowice odwiedzić w milczeniu.
Tu latem pod złotym ziarnem
Daj raz na moje Tatry popatrzeć w skupieniu.
Kłos się ku ziemi chyli,
Bo dawno tam nie byłem, zajrzeć mi tam trzeba,
Tu jeszcze w przydrożnych krzewach
Bo tam mój dom pozostał, piękniejszy od nieba.
Ptaszek cichutko zakwili
I uśmiechnął się Pan Bóg idź odwiedź swe strony,
Tu można jeszcze spokojnie
A potem mam dla Ciebie pracę nieskończoną.
Poleżeć na trawie latem
Duch Twój, we świat wyruszy, by głosić po drogach,
I w ciszy sobie pomarzyć
Że wszyscy ludzie należą do jednego Boga.
Nie przejmując się wielkim światem
Aby nie zapomnieli możni tego świata,
Smutek Pałacu
T nasze wsie to taka
Tego czego uczyłeś przez te długie lata.
Jakby
wspólna
dolina
Czas przysiadł w nawrzańskim parku
Mieszkańcom Zelgna - Pielgrzymi
Sercu
naszemu
bliskie
I patrzy na pałac w zadumie
Jak ukochana rodzina
Czemu on tak niszczeje?
Mieszkańcy dbają
Co w sercach naszych tkwi
Tego nikt wytłumaczyć nie umie.
Jak
Ojcze
Nasz
z
czułością,
Patrzy na nas smutnymi oknami,
Z inicjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej w Parku Rekreacji i
Jak Zdrowaś Maryja we krwi.
Wyciąga zbolałe ramiona
Wypoczynku w Zelgnie wykonano wiele prac remontowo
Może ktoś mi pomoże
Alicja Glaszka konserwujących. Zostały wzmocnione i pomalowane ławki oraz altanki.
Bo ja powoli konam.
Konserwacji został poddany także płot okalający miejsce wypoczynku
To kawał pięknej historii
we wsi. Renowacja w znaczny sposób poprawiła estetykę Parku.
Co trzeba ocalić, od zapomnienia
Osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych dbają o
Kiedy na niego patrzę
kwiaty rosnące na terenie wsi. Systematycznie porządkowany jest teren
Dostaję dziwnego wzruszenia.
wokół figury Matki Boskiej oraz przystanek autobusowy.
To przecież nasze wspólne dobro
W wyniku prac porządkowych centrum Zelgna nabrało
Co ludziom mogłoby służyć
Trzeba go szybko ratować
nowego blasku.
Tak łatwo jest wszystko zburzyć…
Mieszkańcy Zelgna

Alicja Glaszka
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Spotkanie z organizacjami kombatanckimi
Delegacja Stowarzyszenia Budowy Kopca „Ziemia
Polaków” uczestniczyła w uroczystości upamiętniającej
wybuch II wojny światowej w Toruniu. Po zakończeniu
obchodów bardzo ważnej daty w dziejach naszej narodowej
historii członkowie Stowarzyszenia Budowy Kopca „Ziemia Polaków” zaprosili
przedstawicieli organizacji kombatanckich na spotkanie, które odbyło się w
Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. W spotkaniu uczestniczyli Pan
Marszałek Piotr Całbecki oraz Pan Michał Wojtczak Senator RP, a także
członkowie organizacji pozarządowych i związków kombatanckich.
Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia Polaków” reprezentowali członkowie
naszej organizacji. Pan Franciszek Kuczka przedstawił ideę podejmowanych
działań od roku 2005 do chwili obecnej, pan Krzysztof Oleksiak przygotował
prezentację multimedialną zawierającą wstępną koncepcję architektoniczną
obiektu, Pan Prezes Lucjan Bytniewski odwoływał się do uczuć
patriotycznych i ich wagi we współczesnych czasach. Wszyscy członkowie
Stowarzyszenia podkreślali edukacyjny walor podejmowanych działań,
których ostatecznymi adresatami są młodzi Polacy.

Celem spotkania było promowanie budowy miejsca pamięci narodowej w
szerokich kręgach kombatanckich i pozyskiwanie kolejnych sojuszników tej
idei. Po spotkaniu dużym zainteresowaniem cieszyły się przygotowane na tę
okazję woreczki i certyfikaty niezbędne do przekazywania kolejnych ziem do
zbiorów Stowarzyszenia. Słowa gości były krzepiące, co zapewne wzmocni
podjętą inicjatywę i jej realizatorów.
Ewa Czarnecka

Gość z Hiszpanii

Wójt Gminy Jacek Czarnecki i Stowarzyszenie Budowy Kopca
„Ziemia Polaków” mięli okazję wspólnie gościć Jarosława Zawadzkiego,
dawnego mieszkańca Chełmży, obecnie mieszkującego w Hiszpanii. Pan
Zawadzki mieszka w 200-tysięcznym mieście o nazwie Alcala de Henares,
pełniąc tam funkcję Prezydenta polskiego Stowarzyszenia „Asociacion De
Padres De Ninos De Habla”, które skupia w części tamtejszą Polonię.
Stowarzyszenie, któremu przewodniczy zrzesza 150 członków i prowadzi
polską szkołę, w której dzieci w wieku 3-13 lat uczą się języka polskiego.
Polonia dbając o swoje korzenie narodowe kultywuje obchody świąt
narodowych, utrzymuje kontakty ze Wspólnotą Polską. W Alcala de Henares
z inicjatywy Polaków wybudowany został pomnik Papieża Jana Pawła II.
Polacy w Hiszpanii starają się dbać o swoje korzenie narodowe.

Na zdjęciu od lewej Eugeniusz Lau, Edward Majewicz, Jarosław
Zawadzki, Wójt Gminy Jacek Czarnecki.
Przybyły z odległej Hiszpanii gość, jak i Jego Stowarzyszenie, wyrażają
zainteresowanie szlachetną inicjatywą, której podjęli się wspólnie
mieszkańcy Gminy i Miasta Chełmża, a mianowicie budowa Kopca „Ziemia
Polaków”. Wcześniej cząstka ziemi z Hiszpanii, a dokładnie z Gibraltaru
miejsca katastrofy samolotu gen. W. Sikorskiego trafiła do naszej Gminy i
została przekazana do zbiorów eksponowanych w UG.
K.O.

Świetlica Socjoterapeutyczna
,,Dziupla” w Kończewicach
Wybuch ,,wulkanu” obrazującego
emocje, malowane doniczki, gry i zabawy,
komputer, piesze wycieczki, wspólne śpiewanie
piosenek....
to tylko przykłady tego, czego
doświadczają dzieci biorące udział w zajęciach
socjoterapeutycznych w Świetlicy ,,Dziupla” w Kończewicach.
Pozyskanie zaufania i zainteresowania dzieci na początku
istnienia świetlicy nie było łatwe. Świetlica socjoterapeutyczna swoją
działalność rozpoczęła w maju jako projekt Stowarzyszenia ,,Homo
homini. Dofinansowana jest ze środków Województwa KujawskoPomorskiego oraz przez samorząd Gminy Chełmża. Pomieszczenie,
które kiedyś pełniło inną funkcję, dziś jest miejscem zabaw i nauki. Zajęcia
odbywają się od wtorku do soboty. W świetlicy dobrana jest profesjonalna
kadra, która pomaga dzieciom i młodzieży. Od dnia rozpoczęcia
działalności udało się nam stworzyć takie miejsce, które zapewnia opiekę i
pomoc dzieciom oraz młodzieży. W zajęciach uczestniczy grupa ok. 30
dzieci i młodzieży. Starsze dzieci uczęszczające na zajęcia, a także
rodzeństwo chętnie pomagają młodszym. Opiekunom świetlicy udało
także nawiązać się współpracę z grupą rodziców.
Naszą myślą przewodnią jest, iż Świetlica Socjoterapeutyczna
,,Dziupla” w Kończewicach ma być takim miejscem, w którym dzieci mają
spędzać dużo wolnego czasu. Chcemy, żeby czuły się tu dobrze. Ponadto
Świetlica ma być takim miejscem, gdzie wspólnie dzieci i młodzież mają
się bawić i uczyć pozytywnych wzorców niezbędnych do prawidłowego
rozwoju, których często brakuje w domu rodzinnym. Przez zabawę i
rekreację pragniemy pokazać, jak mogą dawać sobie radę w życiu, w
trudnych dla siebie sytuacjach: gdy są krzywdzone, gdy nie wiedzą jak
postąpić, co wybrać, jak się zachować.
Pragniemy również pokazać im świat takim, jaki jest, uczyć jak odróżniać
to co dobre i wartościowe od tego, co złe i niekorzystne.

Na terenie placówki dzieci do dyspozycji mają plac zabaw, komputery,
książki, kasety, ale najwięcej radości dostarczają im gry, które zostały
zakupione i zabawy wymyślane przez opiekunów. Poza zajęciami
edukacyjnymi, plastycznymi, sportowo-rekreacyjnymi, muzycznoteatralnymi świetlica proponuje także zajęcia socjoterapeutyczne. W
ciągu tych trzech miesięcy udało nam się stworzyć możliwość
ciekawego sposobu spędzenia wolnego czasu. Dzieci mogą tutaj liczyć
nie tylko na życzliwą pomoc w odrabianiu lekcji, również ze strony
wolontariuszy ale również na zrozumienie i wsparcie w rozwiązywaniu
trudnych problemów.
Anna Bykowska
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Budowa kanalizacji

III edycja Przełajowych Biegów Niepodległości

W dniu 05.09.2008 r. rozpoczęto realizację inwestycji budowy
kanalizacji sanitarno-tłocznej Kończewice-Głuchowo.
Wykonawcą powyższej inwestycji jest firma „PEKUM” Sp. z o.o. z siedzibą
w Toruniu ul. Batorego 44.
Ogólny koszt zadania to 1 100 000 zł.

Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Edukacja i
Przyszłość” i Mała Szkoła w Brąchnówku były organizatorem III edycji
Przełajowych Biegów Niepodległości , które odbyły się 14 sierpnia 2008r
w przeddzień 88 rocznicy „Cudu nad Wisłą” zwycięstwa Wojska
Polskiego w Bitwie Warszawskiej nad Armią Czerwoną . Dzień ten to
Święto Wojska Polskiego , na pamiątkę bitwy , jednej z najważniejszych
w historii Europy, która zadecydowała o powstrzymaniu marszu
sowieckiego komunizmu na zachód Europy . Dlaczego Biegi
Niepodległości w Brąchnówku ?
Brąchnówko to wieś patriotyczna od czasów Wojny 13-letniej z Krzyżakami,
tutaj mieszkali patrioci w czasach zaborów z rodziny Łaszewskiech i
Czarlińskich posłowie do Parlamentu Pruskiego w okresie rugów pruskich i
terroru Bismarcka , bojownicy o polskość Pomorza w latach 1918-1920 , to
m.in. przez Brąchnówko i Chełmżę wiódł szlak Błękitnej Armii Gen. Hallera z
Torunia nad Bałtyk /18.01.1920-10.02.1920/ . Z Brąchnówka pochodzi
pierwszy Wojewoda Pomorski po powrocie Pomorza do Polski po okresie
zaborów mianowany przez Piłsudskiego dr Stefan Łaszewski. W Brąchnówku
mieszkał Leon Lech Czarliński zamordowany przez hitlerowców jesienią 1939
r w lasach Barbarki wraz z innymi patriotami więzionymi w Forcie VII .
Dla uczczenia patriotów i dawnych ważnych dla Pomorza i Polski wydarzeń
przeprowadzane są Biegi Niepodległości na terenie zespołu parkowopałacowego w Brąchnówku .
W imprezie sportowej wzięło udział ponad 80 zawodników w 12 kategoriach
wiekowych ; najliczniej reprezentowane były kategorie najmłodszych
dziewcząt i chłopców , co bardzo cieszy organizatorów , że dzieci i młodzież
garną się do biegania ; ale nie zabrakło zainteresowania biegami wśród
dorosłych , zwłaszcza wśród pań , które w kategorii open stoczyły zaciętą
rywalizację ;
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli :
Dziewczynki
chłopcy
7-8 lat-100 m - Roksana Chrzanowska 7-8 lat 200m Bartosz Tafliński
9-10 l. 400 m- Hubert Bartkowiak
9-10 l. 300m Daria Polcyn
11-12 l. 800m Mateusz Kruk
11-12 l. 600 m Klaudia Krupka
13-14 l. 1500 m Cezary Zalech
13-14 l. 1000 m Agnieszka Zielińska
15-16 l. 2000m Michał Szelągowski
15-16 l. 1500 m Justyna Zielińska
W kategorii open pań na dystansie 2500 m zwyciężyła Wioleta Basiewicz

Powyższą inwestycję planuje zakończyć się w połowie listopada 2008 r.
Realizacja budowy kanalizacji sanitarno-tłocznej Kończewice-Głuchowo jest
kontynuacją prac polegających na skanalizowaniu Gminy Chełmża.
Referat RGN

Powitani uśmiechem maluchów

Uśmiechem maluchów z niepublicznego przedszkola powitani
zostali dorośli, którzy wzięli udział w inauguracji działalności pierwszej tego
typu placówki w Gminie Chełmża, a mieszczącej się w samym mieście
Chełmża. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie Wójt Gminy Jacek
Czarnecki i towarzyszący mu milusińscy z przedszkola. Obecni na spotkaniu
goście zadbali o upominki dla maluchów, z których radość była ogromna. Z
kolei dzieci wystąpiły w krótkim programie artystycznym z nutką zabawy i dla
dorosłych, którzy mięli okazję choć przez chwilę przywołać pamięcią zabawy
ze swojego dzieciństwa.
Za pomyślne funkcjonowanie placówki wzniesiono „mleczny” toast.
Przygotowanie lokalu kosztowało samorząd gminny w sumie 120 tys. zł.
Wyposażenie dla przedszkola użyczyło Stowarzyszenie Homo homini, które
udostępniło meble, wykładziny i zabawki.

Poza tym organizatorzy placówki ogłosili konkurs na nazwę przedszkola.
Zgłoszenia z propozycja nazwy należy zgłaszać do siedziby przedszkola. Z
pośród zgłoszonych propozycji wybrana zostanie i nagrodzona ta
najciekawsza, która umieszczona będzie na tablicy na budynku przedszkola.
Nagrodę w konkursie funduje Rada Gminy Chełmża.
K.O.

Święto Latawca 2008’

/w latach 93 i 94 srebrna i brązowa medalistka w biegu na 300m
Woj.Toruńskiego młodzieży szkolnej/ , przed Martą Iwańską tegoroczną
absolwentką UMK oraz Violetą Balicką DPS Browina. W kategorii open
panów 3000m zwyciężył bezapelacyjnie Marcin Banaszek Truchcik Łubianka ,
przed Arkadiuszem Lisem z Kuczwał oraz Mariuszem Banaszkiem .
Zwycięzcy otrzymali puchary , medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Powiat Toruński oraz
Wójta Gminy Chełmża
w ramach programu Upowszechnianie i Rozwój Kultury Fizycznej i
Sportu
Na zakończenie imprezy wszystkich uczestników poczęstowano owocami i
słodyczami oraz napojami kiełbaskami z grilla. Impreza wzbudziła duże
zainteresowanie i w ocenie uczestników i gości była bardzo udana.
W imieniu organizatorów Janusz Iwański

W dniu 5 października br. w Pluskowęsach odbędzie się gminne Święto
Latawca. W programie m.in. atrakcje „powietrzne” takie jak pokazy
latawców, pokazy lotu paralotni i motolotni.
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Stowarzyszenie Homo-homini ma 5lat
Za kilka dni pierwszą (miejmy nadzieję, że nie
ostatnią) „piątkę” swojej działalności na terenie Gminy
Chełmża podsumuje Zarząd Stowarzyszenia Homohomini. Czy kolejne pięć lat będzie tak udane jak minione? na
to pytanie będą musieli odpowiedzieć sobie wszyscy
członkowie znanej nie tylko „u nas” organizacji pozarządowej. Z czego
zasłynęło Homo-homini, że ich działania na rzecz lokalnej społeczności
zauważali ludzie z zewnątrz tego środowiska? Na pewno jest to prekursorskie
działanie na polu edukacji przedszkolnej znane jako „Wędrujące przedszkole”.
Do niego należy dołożyć kilka innych projektów edukacyjnych jak „Biblioteka w
plecaku”, „Apetyt na tradycję”, „Przedszkole dla mnie i dla mamy” . Do jednych
z najciekawszych działań należała działalność wydawnicza. Wielu
sympatyków zyskały publikacje „Zachować od zapomnienia-rozmowy o
przeszłości” oraz druga jej część „Zachować od zapomnienia-rozmowy z
Pomorzanami”. Łącznie Stowarzyszenie wydało cztery tytuły. W okresie
minionych pięciu lat było organizatorem pracy dla najuboższych,
pośredniczyło w pozyskiwaniu pomocy żywnościowej dla potrzebujących.
Bardzo mocno włączyło się w tworzenie procesu odnowy wsi-początek to
wyjazd studyjny w październiku 2003 roku do miejscowości województwa
pomorskiego. Wtedy podziwialiśmy lokalne społeczności za aktywność, dziś
nasze wsie nie odbiegają od tamtejszych wzorców. Stowarzyszenie rozbudziło
działalność KGW na terenie naszej gminy, co wszędzie, gdzie KGW jest
aktywne procentuje dla danej miejscowości. Zawsze o zakresie działania
staraliśmy się informować mieszkańców Gminy Chełmża poprzez Kurendę.

Dla uświetnienia pierwszej „piątki” na przełomie sierpnia i września
Stowarzyszenie Homo-homini zorganizowało dwa wyjazdy dla mieszkańców
gminy. Na „Festiwal Smaku” do Gruczna pojechały panie z Pluskowęs,
Głuchowa, Zelgna, Bielczyn, Kończewic, Browiny, Parowy Falęckiej i
członkowie Stowarzyszenia Horyzont przy Gimnazjum w Pluskowęsach.
Celem wyjazdu było pokazanie finału wytwarzania lokalnych produktów na
wielką skalę. W wyjeździe na „Święto śliwki strzeleckiej” pojechali mieszkańcy
Zelgna, Kuczwał, Browiny, Skąpego i Kończewic. Zobaczyliśmy jak wielką siłę
ma jedność wokół wspólnej sprawy- promocji miejscowych powideł. Wyjazd
do Gruczna rozpoczynało zwiedzanie zagrody osadników holenderskich w
Chrystkowie, a wycieczkę do Strzelc Dolnych zakończyliśmy udziałem w
dożynkach powiatowych , które odbywały się w Papowie Biskupim.

Spotkanie w Gzinie
Zarząd Fundacji „Ziemia Gotyku” w dniu 20
sierpnia br. odbył wyjazdowe spotkanie w Gzinie z
Fundatorami Fundacji, Radą Fundacji,
koordynatorami gminnymi. Spotkanie dotyczyło spraw
organizacyjnych Fundacji, a zarazem połączone zostało z
krótkim szkoleniem na temat Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ze szczególnym
uwzględnieniem podejścia LEADER.
Leader jest pojęciem przekrojowym, które ma przyczynić się do
aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów
społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych
inicjatyw. Podejście LEADER będzie realizowane jako oś IV PROW w
latach 2007-2013. W praktyce oznacza to, że w pierwszym etapie
wybrane zostaną Lokalne Grupy Działania (LGD), które w ramach PROW
2007-13 będą realizowały 3 działania:
- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (działanie 4.1)
- Wdrażanie projektów współpracy (działanie 4.2)
- Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i
aktywizacja (działanie 4.3)
Aby zostać wybraną do realizacji Osi IV LEADER w ramach
PROW 2007-13 Lokalna Grupa Działania musi wypełnić zarówno kryteria
podstawowe ( tzw. dostępu) jak i posiadać odpowiednią formę prawną i
być zorganizowaną w taki sposób, aby móc wdrażać lokalną strategię
rozwoju (LSR), która stanowi najważniejszy czynnik decydujący o
wyborze Lokalnej Grupy Działania.

Podczas spotkania kolejną ważną kwestią poddaną pod
dyskusję było omówienie planowanych zmian w statucie Fundacji, które
dostosują jej formę prawną do wymogów Programu LEADER. Na
proponowany przez Zarząd projekt statutu naniesione zostały ostatnie
uwagi i korekty.
Poza tym gościem spotkania był Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Mieczysław Misiaszek, który omówił kierunki działalności Lokalnej Grupy
Działania Zakole Dolnej Wisły i padły pierwsze propozycje na współpracę
obydwóch LGD.
Poza tym uczestnicy spotkania obejrzeli film, który powstał na
bazie ostatniego wyjazdu młodzieży uczestniczącej w Akademii Młodych
na obóz integracyjny do wiosek tematycznych w okolice Koszalina
(Gmina Sianów).
K. Orłowska

Sklep Specjalistycznego Zaopatrzenia Medycznego
i Sprzętu Rehabilitacyjnego
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 17.00
ul. Paderewskiego 9, 87-140 Chełmża
tel. 514 460 483 lub 056 675 28 15
Udzielamy wszelkich porad i pomocy
przy zakupie i pozyskaniu dopłat do
sprzętu ortopedycznego,
rehabilitacyjnego itp.
Jesteśmy do dyspozycji w sprawach
awaryjnych pod w/w nr telefonów.
Ewa Czarnecka
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Odtąd Szkoła Podstawowa w Sławkowie
im. Mikołaja Kopernika!

Lokomotywa na pewno się nie zatrzyma

W dniu 12 września 2008 roku o godzinie 15.00 w SP w
Sławkowie rozpoczęły się uroczystości związane z obchodami
100-lecia szkoły i nadania jej imienia Mikołaja Kopernika.
Impreza rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą odprawiana
przez Wicedziekana Ks. Kanonika Wiesława Roczniaka, której
oprawę liturgiczną przygotowali uczniowie szkoły pod okiem
katechety.

Część oficjalną prowadzili Beata Kozłowska i Jan
Kalinowski, a otworzył ją występ zespołu Młody Toruń, pod
kierownictwem Pana Macieja Pasternaka, Marii Korczyńskiej oraz
kapeli kierowanej przez pana Grzegorza Jabłońskiego. Zespół
zaprezentował publiczności regionalne tańce ludowe kaszubskie i
przeworskie . Po nich na scenie pojawili się w strojach z epoki
uczniowie SP Sławkowo, którzy przedstawili zebranym historię życia
i twórczości Mikołaja Kopernika, jego związki z terenami gminy
Chełmża oraz uzasadnienie wyboru patrona szkoły. Wójt Gminy
Chełmża, pan Jacek Czarnecki i Przewodniczący Rady Gminy
Chełmża, pan Janusz Iwański odczytali uchwałę w sprawie nadania
imienia Mikołaja Kopernika SP w Sławkowie. Kolejny oczekiwany
moment to wbicie gwoździ pamiątkowych w drzewiec sztandaru
przez fundatorów. Po
uroczystym
poświęceniu nastąpiło
przekazanie przez fundatorów sztandaru pani dyrektor Barbarze
Dunajskiej a następnie przedstawicielom uczniów. Reprezentanci
poszczególnych klas złożyli ślubowanie. Imprezę uświetnił polonez
odtańczony przez uczniów SP Sławkowo, a także wiersze o Mikołaju
Koperniku napisane i odczytane przez uczniów szkoły oraz pokaz
tańców współczesnych w wykonaniu dziewcząt z klas II-VI.
Uczniowie spisali się na medal, w czym swój udział mieli
przygotowujący ich nauczyciele, którzy byli autorami
zaprezentowanych pokazów oraz występów. Szkoła Podstawowa w
Sławkowie dołączyła do grona tych nielicznych mogących się
poszczyć bogatą 100-letnią tradycją dydaktyczną a także godnym,
zasłużonym dla światowej nauki patronem - Mikołajem Kopernikiem.
Podczas uroczystości z lokalnej inicjatywy została
odsłonięta tablica pamiątkowa upamiętniająca 60 –lecie osadnictwa
rolników i robotników rolnych na Ziemi Chełmińskiej. Od tej pory
znajduje się ona na honorowym miejscu przed budynkiem szkoły. Jej
odsłonięcia dokonał Wicedziekan Ks. Kanonik Wiesław Roczniak,
wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki oraz Dariusz Meller –
Wicestarosta Powiatu Toruńskiego.
Po części oficjalnej zebrani goście mieli okazję wziąć udział w
festynie rodzinnym, na którym była i zabawa, i jadło. Pracownicy
szkoły przygotowali loterię fantową, której główną nagrodą był rower.
Młodzież spragniona rozrywek muzycznych mogła pobawić się na
dyskotece. Na terenie szkoły zwiedzać można było wystawę
zatytułowaną Izba pamięci szkolnej, gdzie zgromadzone zostały
przedmioty, zdjęcia, książki ukazujące ewolucję szkoły i szkolnictwa
na przestrzeni wieku. Z okazji obchodów 100-lecia szkoły został
wydany okolicznościowy folder pokazujący osiągnięcia i działalność
szkoły. Pani Iwona Szymańska zaprojektowała „historię szkoły w
pocztówkach”, którą można było nabyć podczas festynu. Udana
impreza trwała do późnych godzin wieczornych i cieszyła się dużym
zainteresowaniem.
PODZIĘKOWANIA
Uznanie i podziękowania należą się dyrektorowi szkoły pani
Barbarze Dunajskiej za trud włożony w logistyczne przygotowanie
imprezy i związanej z nią oprawy artystycznej.
M. Griner

Przy pomocy CIK Gminy Chełmża młodzież z Bocienia w
październiku ubiegłego roku utworzyła Młodzieżową Grupę
„LOKOMOTYWA” i złożyła projekt na realizacje swojego pomysłu pt.
„Żonglowanie na polanie” do Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w
ramach VII edycji programu „Make A Connection- Przyłącz się!” na
utworzenie grupy cyrkowej. W ramach konkursu grupa otrzymała grant.
Realizacja projektu rozpoczęła się wiosną b.r. Zakupiony został profesjonalny
sprzęt cyrkowy, stroje oraz materiały na kostiumy cyrkowe. Warsztaty cyrkowe
odbywają się od maja na boisku w Bocieniu. W czerwcu grupa cyrkowa
LOKOMOTYWA debiutowała na scenie w Brodnicy na IX Ogólnopolskich
Spotkaniach Dziecięcych Zespołów Cyrkowych. Następny występ odbył się
podczas tegorocznego pikniku w Zalesiu. Obecnie do grupy należy 20 osób:
dzieci i młodzież gimnazjalna z Bocienia. W grupie
m.in. występują: clowni, żonglerzy diabolo, tancerki, szczudlarze .
Podsumowanie i zakończenie projektu odbyło się 29 sierpnia na polanie w
Bocieniu pod hasłem : „Familijne żonglowanie na polanie” Młodzież do zabawy
w cyrk zaprosiła swoje rodziny rodziców, rodzeństwo, babcie i dziadków.
Imprezę wsparła także Rada Sołecka Sołectwa Świętosław. Grupa cyrkowa
LOKOMOTYWA
podczas spotkania podsumowującego projekt
zaprezentowała swoje umiejętności sztuki cyrkowej przed mieszkańcami
Bocienia. Przeprowadzono szereg zabaw i konkursów rodzinnych z udziałem
cyrkowców, odbyła się loteria fantowa, ognisko i pokaz żonglerki ogniem „fire
show”. Po zakończeniu realizacji projektu opiekę nad grupą przejęło Centrum
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.
„-Ta ciekawa inicjatywa pokazała, ze bez względu na trudne warunki wszystko
jest możliwe dzięki dobrej organizacji, współpracy i chęci młodych ludzi.
Lokomotywa z Bocienia ma zamiar „pędzić” dalej i wcale się nie zatrzymywać” podsumowuje współpracę z tutejszą młodzieżą Dyrektor Centrum Inicjatyw
Kulturalnych Gminy Chełmża Justyna Błaszczyk.
K.O.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sławkowie serdeczne wyrazy
wdzięczności i podziękowania za finansowe wsparcie oraz ufundowanie
sztandaru szkoły kieruje do hojnych darczyńców: Wójta Gminy Chełmża,
Rady Gminy Chełmża, Polskiego Związku Łowieckiego, Nadleśnictwa
Golub-Dobrzyń,
Sołectwa Wsi Sławkowo, Mirakowo, Kuczwały,
Pluskowęsy, Szerokopas, Drzonówko, Banku Spółdzielczego z Torunia,
Banku Spółdzielczego – Brodnica, Andrzeja i Haliny Wiśniewskich, Anny i
Romualda Wiśniewskich, Krzysztofa Dunajskiego, Barbary i Andrzeja
Żmijewskich,
Arkadiusza
Jezierskiego,
Justyny i
Wojciecha
Jaśniewskich, Zofii i Jana Masny, Grażyny i Stanisława Żak, Małgorzaty
i
Czesława Tyszkiewicz, Wicedziekana
ks. Kanonika Wiesława
Roczniaka , Bogdana Kondej,
Krystyny i Grzegorza Jurkiewicz,
Magdaleny i Sławomira Kopik, Marleny i Bogdana Lis, Bożeny i
Wiesława Kazanieckich, Edyty i Wojciecha Trzeciak, Urszuli i Andrzeja
Rumińskich , Danuty i Jana Duchna, Bożeny i Stanisława Domańskich ,
Izabeli i Jerzego Sobieszek, Henryka Fałkowskiego, Ewy i Mariusza
Kalinowskich , Franciszka Krutelewicza, Anny i Bogumiła Krzemień
oraz pozostałym darczyńcom, którzy wsparli obchody 100-leci i nadania
imienia.
Szczególne podziękowania składam Wicedziekanowi ks. Kanonikowi
Wiesławowi Roczniak za odprawienie uroczystej Mszy Św.
oraz
poświęcenie sztandaru i tablicy pamiątkowej.
Panu Kazimierzowi Boczek -organiście za oprawę muzyczną Mszy Św.
Pani Janinie Mazurkiewicz oraz Dyrektorowi Muzeum Okręgowego w
Toruniu panu Markowi Rubnikowicz za pomoc w pozyskaniu materiałów
do wystawy o patronie oraz zaangażowanie w jej tworzeniu.
Nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom za zaangażowanie w
przygotowaniu uroczystości. Wszystkim tym, którzy przybyli i swą
obecnością uświetnili tą uroczystość.
Dyrektor Szkoły Barbara Dunajska
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Dożynki diecezjalno samorządowe Chełmża 2008’
W Chełmży odbyły się w ostatnią
niedzielę sierpnia dożynki diecezjalnosamorządowe. Współorganizatorami tego
święta były samorządy gminy i miasta
Chełmża. Udział w dożynkach wzięli rolnicy z
diecezji toruńskiej, by podziękować w czasie
Mszy św. za zebrane plony.
Honory starostów pełnili Państwo Ewa i
Andrzej Kwiatkowscy z Nowej Chełmży z
naszej gminy. Tym większy był zaszczyt
współorganizowania tego wydarzenia przez
nasz samorząd. Państwo Kwiatkowscy od
1989 roku prowadzą gospodarstwo rolne o
pow. 53 ha. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej: zboża,
trawa, gorczyca. Przy gospodarstwie prowadzona jest działalność
gospodarcza
Przedsiębiorstwo nasienne AGRED, które prowadzi
sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, sprzedaż pasz i
koncentratów.
Korowód dożynkowy z pięknymi wieńcami poprowadzony został z
rynku miasta do Konkatedry Chełmżyńskiej, gdzie pod przewodnictwem
ks. Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego odprawiona została msza św. Po
mszy rolnicy, przedstawiciele władz samorządowych i kościelnych udali się
do ogrodu parafii nad jeziorem Chełmżyńskim, gdzie przy pięknej pogodzie
odbył się festyn dożynkowy. Podczas festynu odbyły się występy chóralne,
orkiestry dętej oraz wystąpił zespół Hukana Matata. Na scenie dożynkowej z
naszej gminy zaprezentował się w krótkim koncercie Międzyszkolny Chór SP
Zelgno i Gimnazjum w Pluskowęsach pod kierunkiem państwa Teresy i
Marka Pużanowskich. Rozstrzygnięty został także konkurs wieńcowy. Udział
w konkursie wzięło 20 wieńców. Najpiękniejszy wieniec wykonała parafia
Wąbrzeźno( miejscowość Wałczyk) drugie miejsce komisja przyznała parafii
Ryńsk, a trzecie miejsce zajął wieniec z parafii Grodziczno-Montowo.
K.O.

Przedszkola ruszyły pełną parą

Kolejna edycja przedszkoli prowadzonych przez
Fundację Ziemia Gotyku na terenie naszej gminy ruszyła.
Zaowocowała dużym zainteresowaniem
projektem
„Przedszkole otwiera świat II” wśród rodziców dzieci w
wieku 3-5 lat.
Prace nad uruchomieniem ośrodków trwają od początku sierpnia.
Dzieci rozpoczęły zajęcia tradycyjnie 1 września i będą w nich uczestniczyły
do końca czerwca 2009 roku. W naszej gminie jest 7 ośrodków. Do Grzywny
uczęszcza 15 maluchów. Tyle samo dzieci zapisanych jest w Zelgnie,
Sławkowie i Głuchowie. Do ośrodka w Kończewicach przychodzi 14
przedszkolaków, a w Nawrze i Skąpem mamy po 11 i 10 dzieci. W tych
ostatnich ośrodkach są jeszcze miejsca do wykorzystania. Maksymalna
liczba nie może przekraczać 15 dzieci w ośrodku. Wszystkie zapisane dzieci
muszą mieć ukończone 3 lata. Zajęcia odbywają się codziennie od
poniedziałku do piątku w wymiarze 4 godzin zegarowych dziennie. Do
dyspozycji nauczycieli, rodziców i dzieci są logopeda i pedagog zatrudnieni w
projekcie. Pomieszczenia do realizacji edukacji przedszkolnej przygotowała
gmina i ona pokrywa koszty prądu, wody i energii oraz ciepła. Rolę łącznika
pomiędzy ośrodkami a Fundacją Ziemia Gotyku pełni pani Krystyna
Kadukowska, pracownik Urzędu Gminy. Fundacja czuwa nad prawidłową
realizacją programu, prowadzi szkolenia dla nauczycieli których zatrudnia,
wyposaża ośrodki i organizuje dzieciom dodatkowe atrakcje. Pierwszą z nich
będzie występ teatralny w każdym przedszkolu.

,,Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni,
jak Ty korzystasz z pracy innych”
(kard. S. Wyszyński)
Kiedy z pól znikają ostatnie kłosy zbóż, a ziemia przybiera czarny
odcień, to znak, że czas na dożynki. Dziś dożynki mają podwójny charakter:
religijny związany z podziękowaniem Bogu za plony oraz ludowy związany z
zabawą z okazji zakończenia zbiorów.
I tak właśnie było w Dźwierznie - 23 sierpnia br.. Zorganizowaniem tej
radosnej i ważnej dla naszej społeczności imprezy, zajęli się: Ksiądz
Proboszcz Leszek Łobodziński oraz Rada Sołecka Januszewo - Dźwierzno.
Orszaki dożynkowe spotkały się przed kościołem w Dźwierznie. Tutaj czekali
licznie zgromadzeni parafianie, pełni ciekawości, jak będą wyglądać
tegoroczne wieńce dożynkowe. W asyście Księdza Proboszcza orszak
dożynkowy został wprowadzony do kościoła. Całość rozpoczęła się
uroczystą Mszą Świętą, sprawowaną przez Księdza Proboszcza Leszka
Łobodzińskiego, podczas której poświęcone zostały wieńce dożynkowe
(przyniesione przez delegacje rolników) oraz bochenki chleba, złożone w
ofierze, aby w ten sposób podziękować za tegoroczne plony. Licznie
zgromadzeni wierni, a także zaproszeni goście wśród których przybyli: Wójt
Gminy Chełmża Pan Jacek Czarnecki, dr inż. Pani Teresa Kucharska
reprezentująca
Agencję Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa w
Bydgoszczy, przedstawiciel Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego
w Bydgoszczy, przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnej z Łysomic,
Prezes Powiatu Ziemskiego PSL Pan Andrzej Kłopotek, Kierownik ODR
O/Chełmżyńskiego Pani Danuta Wilińska, Radni Powiatu Toruńskiego Pan
Kazimierz Lewandowski oraz Pan Wiesław Kazaniecki, Radni Gminy
Chełmża Pan Jan Błądek oraz Pan Tomasz Huzarski oraz ks. Kanonik
Zbigniew Koślicki uważnie wsłuchiwali się w słowa kapłana zachęcającego
do dalszej pracy w polu. Kazanie dożynkowe zostało osnute wokół myśli
przewodniej roli chleba w religijnym i pozareligijnym życiu człowieka. Po
Mszy Dożynkowej orszak udał się do wybudowanej, ale jeszcze nie
ukończonej świetlicy wiejskiej we wsi Dźwierzno, gdzie na zaproszonych
gości i uczestników czekał poczęstunek. Na samym początku przybyłych
gości oraz zgromadzonych uczestników przywitali organizatorzy dożynek:
Proboszcz Leszek Łobodziński oraz Sołtys Sołectwa Januszewo Dźwierzno Pan Czesław Ligaj. Ponadto głos zabrali: przedstawicielka
Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa Pani dr inż. Teresa
Kucharska, Wójt Gminy Chełmża Pan Jacek Czarnecki oraz Prezes
Powiatu Ziemskiego PSL Pan Andrzej Kłopotek. Po zakończeniu części
oficjalnej rozpoczął się wspólny festyn, na którym była muzyka, kiełbaski z
grilla oraz można było zakupić produkty lokalne (kawę oraz przepyszne
ciasta) rozmieszczonego przed świetlicą stoiska spożywczego pań z KGW
Zelgo.

W tak miłej i przyjaznej atmosferze, zabawa ludowa trwała do późnego
wieczora, a na twarzach zebranych osób widać było radość.
Ksiądz Proboszcz Leszek Łobodziński oraz Rada Sołecka Januszewo
Dźwierzno pragnie w szczególności podziękować Pani dr. inż. Teresie
Kucharskiej oraz Panu Wójtowi Gminy Chełmża i pozostałym gościom za
przybycie i umożliwienie organizowania Parafialnych Dożynek. Ponadto
szczególne podziękowania organizatorzy kierują paniom z KGW Dźwierzno i
Zelgno oraz Panu Januszowi Sobeckiemu z Januszewa za zainstalowanie
światła w świetlicy i przywiezienie i wypożyczenie stołów, ławek.
Dziękują - Organizatorzy

MATEMATYKA – KOREPETYCJE
(z możliwością dojazdu do domu ucznia - 25 zł./godz)
dla uczniów szkół:
PODSTAWOWYCH ,GIMNAZJÓW, ŚREDNICH
Jerzy Jałocha
Tel. 505 105 604
Ewa Czarnecka, koordynator organizacyjny projektu
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Sport gminny i szkolny
STRAŻACY W ZALESIU

19 sierpnia na terenie Zalesia odbył się turniej Grand Prix
Państwowej Straży Pożarnej o puchar Komendanta Wojewódzkiego PSP.
Zwyciężyła drużyna z Chełmna.
Równocześnie na sąsiednim boisku odbył się turniej 4 drużyn VIP-ów.

Bawili się tam m.in. Starosta Powiatu, Burmistrz Chełmży, Wójt i Wicewójt
Gminy Chełmża, Komendant Miejski Policji z Torunia, Komendanci
Wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej , szefostwo Komendy Miejskiej PSP
z Torunia itp...itd. W każdej 4 osobowej drużynie występowała kobieta.
Zwycięzcami została drużyna w której grali: H. Antkowiak (dyrektor Gimnazjum
w Pluskowęsach) J. Brodziński (Komendant Miejski Policji w Toruniu) J.
Czerwiński (Burmistrz Chełmży), K. Bober (z-ca Wójta Gm Chełmża). Wygrali
z wszystkimi. Na koniec każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar i
okazjonalne koszulki.
K. Bober

Podziękowanie
Serdeczne podziękowanie dla Wszystkich osób, które wsparły nas
finansowo, pracowały i pomagały, aby nasze Dożynki Gminne
organizowane przez Sołectwa Nawra i Bogusławki w Nawrze były
uroczyste i piękne.
Dziękujemy p. Feliksowi Stolkowskiemu za zorganizowanie wystawy pt.
”Nawra z tamtych lat” z okazji 750-lecia Nawry, wszystkim przybyłym
Gościom i Mieszkańcom naszych wsi za pomoc, wsparcie i życzliwość,
a naszym Rodzinom za cierpliwość.
Sołtysi Nawry i Bogusławek
A. Glaszka i M. Młodzianowska

Kurenda Stypendystom
Redakcja Gazety Gminy Chełmża już po raz kolejny dzięki
zorganizowanej podczas dożynek gminnych w Nawrze loterii, zasiliła konto
Gminnego Funduszu Stypendialnego, z którego co roku wypłacane są
stypendia im. Jacka Luntkowskiego. Stypendystami są uczniowie ze szkół
ponadgimnazjalnych i Zespołu Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie
w Toruniu.
Dochód ze sprzedaży losów wyniósł 545 zł i kwota ta została
przekazana na wypłatę stypendiów. Tradycyjnie jak w każdej edycji loterii
nagrodą główną był rower i dwie inne nagrody w postaci tostera i zestawu
nośników pamięci do komputera.
Tym razem właścicielką roweru została pani Iwona Kraśkiewicz, mieszkanka
Grzywny.
K.O

Sponsorzy Dożynek Gminnych
Organizację tegorocznego Święta Plonów w
Gminie Chełmża poza Samorządem Gminy
Chełmża dofinansowali:
PKO Bank Polski Oddział w Chełmży
Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział w Chełmży
Bank Spółdzielczy w Chełmnie Oddział w Chełmży
Zakład Hodowla Roślin Strzelce Oddział Kończewice
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Chełmży
Kółko Rolnicze w Kończewicach
Firma FRANK - Franciszek Krutelewicz z Chełmży
Firma Ekoland - Stanisław Klicman Skąpe
Państwo Dorota i Wojciech Popławscy z Kończewic
Tomasz Gembicki z Mirakowa
Tadeusz Kowalczyk z Chełmży
Sklep ogólnobudowlany TROPS w Chełmży
Dorota i Sławomir Kurdynowscy z Nawry
Barbara i Józef Majewicz z Kończewic
Maria i Stanisław Bytniewscy z Browiny
Aldona i Ryszard Przybyło z Chełmży
Katarzyna i Marcin Kowalscy z Nawry
Lucyna Majewicz z Chełmży
Anna i Marcin Wilczek z Bogusławek
Elżbieta i Kazimierz Wilczek z Bogusławek
Henryk Olejniczak z Grzywny
Zdzisław Kalinowski z Kończewic
Bożena i Wiesław Kazanieccy z Chełmży
Kazimierz Lewandowski - Firma DIAGNOTEST z Zelgna
Halina i Andrzej Wiśniewscy ze Sławkowa
Stella Blacharska z Chełmży
Barbara i Jan Siwek z Zalesia
Aniela i Marek Śmietana z Nawry
Danuta i Jan Bobek z Zaporowa ( Województwo Warmińsko-Mazurskie)
Alicja i Benedykt Glaszka z Nawry
Marzena i Wojciech Młodzianowscy z Bogusławek
Krystyna i Ryszard Zukierscy z Bogusławek
Barbara Wicherska z Chełmży
Teresa i Zbigniew Syroccy z Kończewic
Katarzyna i Piotr Musiałwscy z Siemonia

Starsi siatkarze grali także latem
14 września odbył się ostatni z turniejów siatkówki plażowej, jakie
rozgrywano w ramach tzw Grand Prix Old Boys Nowa Chełmża. Był to cykl
czterech turniejów przeznaczonych dla zawodników w wieku powyżej ok. 40
lat. Turnieje rozgrywane były na gościnnych boiskach plażowych kompleksu
sportowego przy ul Szczypiorskiego w Nowej Chełmży, położonych na
gruntach kolegi Marka Grubeckiego. Turnieje były rozgrywane od końca
maja i zgromadziły łącznie 26 zawodników. Obok zawodników z Gminy i
Miasta Chełmża występowały także ekipy z gmin sąsiednich oraz
Wąbrzeźna i Torunia. Prowadzona przez cały cykl punktacja wyłoniła

zwycięzców. Zostali nimi przedstawiciele Torunia Mariusz Okraszewski i
Bogdan Bednarek. Zwycięzcy otrzymali okazały puchar ufundowany przez
A. Kozłowskiego oraz nagrody rzeczowe. Upominki ufundowane przez
sponsorów otrzymali także pozostali uczestnicy finałowych rozgrywek.
Sponsorami byli firma „Diagnotest” K. Lewandowski z Zelgna, J. Mazur
sklep zielarski z Chełmży, A. Kozłowski, J. Popławski i M.Grubecki.
Uczestnicy ostatniego turnieju w Nowej Chełmży.
Niewątpliwą atrakcją każdego turnieju był indywidualny konkurs celności
serwisu, w którym nagrodą była zgrzewka napoju różnych firm.
K. Bober
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Serwis informacyjny
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w
ramach programu ,,UCZEŃ NA WSI” oraz terminu przyjmowania
wniosków.
Informujemy o zakwalifikowaniu Gminy Chełmża do programu ,,UCZEŃ NA
WSI” pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne
zamieszkujące gminy wiejskie w zakresie dofinansowania kosztów nauki
ucznia niepełnosprawnego prowadzony przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie
kosztów nauki.
Termin: do 30 września 2008r.
O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się
osoba niepełnosprawna, która:
1. posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności,
2. pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole
ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
3. posiada stałe zameldowanie na terenie Gminy Chełmża.
O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może ubiegać się
osoba, która:
1. w przeszłości, była stroną umowy z PFRON i rozwiązanej z przyczyn
leżących po jej stronie,
2. posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające 120%
najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny
pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, tj. 1.123,20 zł ( w
2008 roku jest to kwota 936,00 zł, czyli 120% wynosi 1.123,20 zł).
Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może
obejmować następujące koszty:
1. zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2. uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności
fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
3. związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament)
Uwaga! W ramach programu została wykluczona możliwość zakupu
sprzętu komputerowego
4. kursów dokształcających w zakresie programu nauczania oraz kursów
językowych,
5. wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych
przyznana pomoc
finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:
1. opłaty za naukę (czesne),
2. zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscowością, w której
jest zameldowany na pobyt stały),
3. dojazdów do szkoły,
Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:
1. w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum kwoty 2.000,00 zł
w ciągu jednego roku szkolnego,
2. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczenia
czesnego kwoty 3.000,00 zł w ciągu jednego roku szkolnego.
3. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do
uiszczeni opłat za naukę (czesnego) kwoty 4.000,00 zł w ciągu jednego
roku szkolnego.
Do wnioski należy dołączyć:
1. kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności ucznia,
2. oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na
jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym,
którego wzór stanowi złącznik do formularza wniosku o dofinansowanie,
3. zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole
podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,
4. kserokopię aktu urodzenia ucznia dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego
się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka,
5. kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym
dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Chełmży, ul. Paderewskiego 14 w terminie do 30 września 2008
roku.

60 Jubileuszowy Błyskawiczny Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Miasta Kowalewo Pomorskie
W dniu 3 sierpnia br. gmina Kowalewo Pomorskie uroczyście
obchodziła 60 Turniej Piłki Nożnej o Puchar Miasta Kowalewo
Pomorskie.
Organizatorami tej imprezy byli: Burmistrz Miasta oraz Zarząd LKS
Promień. Patronat medialny przyjęli: Gazeta Pomorska, Nowości oraz radio
PIK. Pierwszy turniej odbył się w 1946 r. Świadkowie wspominają, że grano w
otoczeniu zgliszczy wojennych. Od tego czasu tylko 3 razy, z powodów
politycznych (m.in. stan wojenny) odwołano imprezę. Dzisiaj żyje tylko dwóch
zawodników pierwszych meczy, p. Joachim Kupski i Edward Szymański,
którzy na spotkaniu z piłkarzami Promienia opowiadali swoje wrażenia z ich
rozgrywek. Nie było łatwo. Grano w sandałach lub na boso, często brodząc w
błocie, lecz emocje były takie same jak teraz.
W tym dniu nie zapomniano o nieżyjących już zasłużonych działaczach i
piłkarzach. Uczczono ich pamięć chwilą ciszy oraz złożono na cmentarzu
symboliczną wiązankę.
Tegoroczne rozgrywki były bardzo emocjonujące. Na płycie
spotkały się drużyny z III, IV i V ligi oraz klas okręgowych.
Walczyło 10 drużyn w trzech grupach, w których grały każdy z każdym. W
ogólnej klasyfikacji I miejsce i nagrodę 600zł zdobył gospodarz zespół LKS
Promień Kowalewo Pom, Jest to jego 14 zwycięstwo w 60 letniej historii
rozgrywek.
II miejsce i nagrodę 400zł Naprzód Jabłonowo,
III miejsce + 300zł Lech Rypin
IV miejsce: Gm. Pruszcz, Legia Chełmża, Cyklon Konczewice
V miejsce: Saturn Ostrowie, Modernbud Srebrniki, Sokół Radomin
VI miejsce Iskra Ciechocin
Miedzy innymi nagrodę indywidualną z naszej gminy otrzymał
Najlepszy defensywny pomocnik Zając Marek Cyklon Konczewice
Był to dzień pełen atrakcji i wrażeń sportowych. Nawet przelotny deszcz nie
wystraszył fanów piłki nożnej zgromadzonych na trybunach.

Organizatorzy już teraz zapraszają na kolejny, 61 turniej. Będzie on również
wyjątkowych. Prawdopodobnie rozegrany będzie na nowym boisku ze
sztuczną nawierzchnią, zlokalizowanym przy ul. Chopina.
Jednocześnie Kowalewo Pom. wystąpi w nim jako drużyna IV ligi.
K.Orłowska

Podziękowanie
Wszystkim, którzy dzielili ze mną smutek i żal w bolesnych dla mnie
chwilach, okazali wiele serca, życzliwości, ofiarowali modlitwę, kwiaty
złożyli kondolencje oraz uczestniczyli we mszy św. i pogrzebie mojej
Teściowej
śp. Janiny Stasieczek
rodzinie, znajomym, przyjaciołom, delegacjom, sąsiadom
wyrazy wdzięczności składa
Synowa z Rodziną
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Święto Plonów 2008 ’

Chleb z tegorocznych zbiorów z Gminy Chełmża otrzymał obecny na O miano najlepszego „Smaku Tradycji” rywalizowało w sumie dziewięć
dożynkach Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Dariusz Kurzawa. Chleb KGW. Poza pyzami z Browiny degustowane były także inne smaczności.
Między innymi „Kurczak we włoszczyźnie” ( KGW Brąchnówko), „ Pierogi z
wręczył Starosta Adam Adamski.
Drzonówka”, Sernik „Tęcza” ( KGW Dźwierzno), „Nalewka odlotowa” z
Głuchowa, „Zawijańce nawrzańskie” i nalewka „ Czarci ogon” z Nawry.

Delegacje dożynkowe przybyły z 25 sołectw w gminie, złożyły przy scenie
pięknie wykonane wieńce dożynkowe, chleby i kosze z darami z tegorocznych
plonów.

W tegorocznym gronie wyróżnionych znaleźli się: Bogdan Górzyński, Piotr
Birecki, Feliks Stolkowski, Czesław Ligaj i Stanisław Żak, Stowarzyszenie
HORYZONT przy Gimnazjum w Pluskowęsach.
Poza tym list gratulacyjny od Wicewojewody, Marszałka Województwa i Wójta
Gminy tytułem przyznanego prestiżowego godła „Teraz Polska” otrzymała
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR. Listy odebrała pani Danuta
Myszkiewicz - główny hodowca zbóż w Zakładzie.

Tytuł “Smak tradycji 2008” otrzymały pyzy z Browiny przygotowane według
przepisu Pani Wandy Wiśniewskiej( na zdjęciu w środku).
W programie Święta Plonów znalazły się także występy estradowe, ciekawe
konkurencje sprawnościowe, loteria Gazety Gminy Chełmża KURENDA
oraz pokaz sprzętu wojskowego.

Otwarta podczas dożynek w miejscowym kościele wystawy pt.”Nawra z
tamtych lat” zgromadziła szerokie gremium osób z kręgu kultury, ochrony
dziedzictwa kulturowgo, grona rodziny i przyjaciół rodu Sczanieckich. Z okazji
zwiedzenia wystawy i poznania lokalnej historii skorzystali także uczniowie
ze szkół w gminie.
K.O.

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.

