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Nad Bałtyk - “Bursztynowym szlakiem”
W dniu 17 października otwarty został drugi 65-kilometrowy
odcinek Autostrady A-1 między Swarożynem a Nowym Marzami.

wsparcie przez parlamentarzystów i wojewódzkie władze samorządowe.
W październiku doszło do spotkania Wójta Gminy Jacka Czarneckiego i
Wiceburmistrza Marka Kuffla z Komisją Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury, którego tematem było wypracowanie
wspólnego stanowiska w sprawie węzła, które to z kolei ma znaleźć akceptuję
podczas obrad Rady Sejmiku Województwa w dniu 17 listopada br.
Samorządowcy obydwu gmin liczą, że inicjatywa podjęta ze strony władz
wojewódzkich
wpłynie na zmianę dotychczasowego stanowiska
Ministerstwa Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad w sprawie węzła autostradowego w Dźwierznie.
K.O.
Zdj. K.Kowalska

…Jest taki czas…
Czas ciszy i zadumy, kiedy odwiedzamy cmentarze i groby bliskich
nam zmarłych. Zapalamy znicze i modlimy się przy mogiłach. Święto
Zmarłych to jedyny dzień w roku, który skłania nas do wspomnień o
zmarłych, do zadumy i refleksji. Bardzo chętnie w porządkowaniu starych,
zaniedbanych cmentarzy uczestniczy młodzież, która porządkuje groby,
zapala znicze. Takie akcje odbywają się także i w naszej gminie.
Na zdj. Od lewej Wójt Gminy Jacek Czarnecki, Dyrektor Wydziału Inwestycji UM
Torunia Bernard Kwiatkowski, Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Burmistrz
Kowalewa PomorskiegoAndrzej Grabowski.
Zgodnie z obietnicą Ministra Cezarego Grabarczyka, przez
pierwsze dwa miesiące przejazd A-1 z Nowych Marz do Swarożyna będzie
bezpłatny. Za kolejne 25 km będzie trzeba już zapłacić 3,5 zł za samochód
osobowy. Z końcem grudnia cennik zacznie obowiązywać już na całej trasie
i za kilometr przebytej drogi płacić będziemy 22 grosze. Łącznie obecny
odcinek Autostrady Bursztynowej skróci czas naszej podróży nad morze do
45 minut.
Warto wspomnieć, że idea budowy autostrady A1 powstała blisko
50 lat temu, a przed wiekami tym szlakiem nad Bałtyk docierali rzymscy
kupcy. W przeciwnym kierunku, od północy szli nim na podbój Rzymu goccy
wojownicy. Przemierzały go zastępy krzyżaków, husytów, wojska polskie,
szwedzkie, napoleońskie, niemieckie, rosyjskie. Tędy płynęło tratwami
polskie zboże Wisłą do Gdańska.
Jak widać trakt ten z północy na południe przez wieki pełnił ważną rolę w
dziejach europejskiej cywilizacji. Ukończenie 90 km autostrady, to także 10
lat walki o nią włodarzy województwa pomorskiego i kujawskopomorskiego. Cała A1 ma być gotowa na koniec 2011 r. Będzie liczyła 582
km i prowadziła z Gdańska do granicy z Czechami, po drodze krzyżując się
z autostradami A2 i A4.
Tempo tej inwestycji wskazuje na pomyślną, całkowitą jej
realizację i zakończenie w 2011 r.
Autostrada przekroczyła już granice województwa kujawsko- pomorskiego.
Jej budowa zmierza z Nowych Marz do Czerniewic i z zadowoleniem
przyjęliśmy fakt przystąpienia do realizacji wspomnianego odcinka.
Jednak ta ważna i długo oczekiwana dla naszego regionu inwestycja, nie
uwzględnia postulatów gminy i miasta Chełmża. Wspólne, wieloletnie
starania o zmianę decyzji w sprawie planowanego wjazdu autostradowego
w Dźwierznie nie zostały uwzględnione.
Projekt budowy autostrady na odcinku przebiegającym przez
obszar gminy, będzie realizowany z pominięciem tak ważnego, z punktu
widzenia komunikacyjnego i gospodarczego, węzła autostradowego w
miejscowości Dźwierzno.
Dlatego w dalszym ciągu nie ustają starania władz gminy i miasta
Chełmża w walce o węzeł w Dźwierznie. Tym razem w wyniku tak
zaawansowanej budowy autostrady, liczyć się będzie już tylko aktywne

Na zdj. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kończewicach razem ze swoimi
nauczycielami uporządkowali cmentarz w Browinie.
K.O.

Stypendia 2008”
W dniu 14 listopada br.
w Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Pluskowęsach
odbędzie się gminna uroczystość
Stypendia 2008'.

Samorządowy serwis informacyjny
Informacja na temat przetargów

Windak z placem zabaw

I. Informacje o rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych:
1) W dniu 01.10.2008r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie
przebudowy drogi gminnej w miejscowości Grzywna o długości 296 mb. W
postępowaniu wpłynęła 1 oferta. Ofertę złożyła firma Profilowanie,
Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne
„DROZACH” J.K. Zacharewicz z Małej Nieszawki za cenę brutto
239.068.56 zł.
2) W dniu 01.10.2008r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie remontu
dachu budynku Szkoły Podstawowej oraz remontu dachu nad świetlicą,
stołówką i salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej w Zelgnie. W
postępowaniu wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
REMBUD Zakład Remontowo Budowlany z Małego Rudnika za cenę
brutto oferty 114.905,30 zł.
3) W dniu 07.08.2008r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie
przebudowy drogi gminnej nr 100534 C Witkowo- Pluskowęsy o długości 260
mb. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta. Ofertę złożyła firma Profilowanie,
Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne „DROZACH” J.K. Zacharewicz z
Małej Nieszawki za cenę brutto 77.107,36 zł
II. Informacja o wszczętych przetargach:
1) W dniu 25.08.2008r. został ogłoszony przetarg na zaciągnięcie kredytu
długoterminowego w kwocie 2.800.000zł na finansowanie planowanego
deficytu budżetu Gminy Chełmża. Termin składania ofert wyznaczono na
dzień 23.10.2008r.
Anna Feeser-Bering

Maluchy z Windaka od niedawna mają możliwość wspólnych
zabaw na miejscowym, nowym placu zabaw. Plac zlokalizowany został na
prywatnym gruncie p. Mańkowskich, a przygotowanie terenu, obsianie
Planują przyszłość
trawą i wyposażenie w elementy zabawowe sfinansowane zostało ze
W Gminie Chełmża trwają obecnie prace nad zmianą środków gminnego programu Mikroodnowa.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
K.O.
przestrzennego, których efekt stanowić będzie kontynuację
polityki przestrzennej przyjętej w studium z 1999 r. Dokument ten
Dyskusja nad obwodnicą
zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
W
październiku
w Urzędzie Gminy miało miejsce
przestrzennym jest opracowaniem kierunkowym, stanowiącym
wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Chełmża. Tematem
wyraz polityki przestrzennej władz samorządowych gminy.
Konieczność wprowadzenia zasadniczych zmian posiedzenia było omówienie zagadnień związanych z
merytorycznych w stosunku do dotychczas obowiązującego Studium z przebiegiem obwodnicy dla Miasta Chełmża. W spotkaniu
1999 r dla Gminy Chełmża spowodowały zmiany, zarówno prawne jak i uczestniczyli Burmistrz Miasta Chełmży Jerzy Czerwiński i
przestrzenne. Dlatego władze gminy uznały, że w nowym dokumencie Sekretarz Urzędu Miasta Janusz Wilczyński.
Obwodnica - co to takiego?
powinny równocześnie zostać uwzględnione zmieniające się potrzeby i
możliwości rozwojowe gminy, jak również powstający dokument To droga prowadząca wokół miasta, umożliwiająca pojazdom
powinien obejmować pełen zakres i formę studium określoną w ustawie. ominięcie pewnego obszaru miejskiego i odciążenie jego ulic z
Rozwój i zagospodarowanie przestrzenne pozostają także tranzytowego ruchu międzymiastowego.
Założenia dotyczące przebiegu definiowanej wyżej drogi dla
zależne od uwarunkowań ponadlokalnych, które wyznaczone zostały w
Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2005- Chełmży podczas spotkania przedstawił Wicewójt Gminy Kazimierz
2020 i jej przestrzennej interpretacji tj. Plan Zagospodarowania Bober. Planowany przebieg obwodnicy dla miasta zakłada, że droga
Przestrzennego Województwa. Głównym ponadlokalnym ta musi zaczynać się i kończyć na drodze 551. Poza tym , obwodnica
uwarunkowaniem przyszłego rozwoju gminy Chełmża jest położenie na rozpoczynać się będzie przy drodze krajowej nr 1, będzie przebiegała
obszarze Aglomeracji Bydgosko-Toruńskiej. Uwarunkowanie to przez grunty Kończewic, Kończewic Ogrodniki, Bielczyn, za Jeziorem
przedkłada się we wszystkich sferach funkcjonowania gminy zarówno Archidiakonka z wylotem przy cmentarzu komunalnym lub na
gospodarczej, społecznej jak i ekologicznej. Także ze względu na skrzyżowaniu w Pluskowęsach. Proponowany przebieg obwodnicy
bezpośrednie sąsiedztwo gminy Chełmża z miastem Chełmża, istotne stał się przedmiotem ożywionej dyskusji podczas spotkania.
jest przeanalizowanie obowiązującego Studium uwarunkowań i Słyszalne były głosy przeciwników jej budowy jak i jej zwolenników.
Obecni na spotkaniu rolnicy z Nowej Chełmży, Bielczyn,
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełmża,
Skąpego twierdzili jednogłośnie, że budowa tej drogi przyczyni się do
zwłaszcza w strefie styku, gdzie występują wzajemne powiązania.
W celu określenia zasad zagospodarowania oraz sposobów realizacji upadku lub osłabienia ich gospodarstw rolnych. Proponują inne
polityki przestrzennej, a także rozwoju przestrzennego gminy na okres rozwiązanie dotyczące przebiegu tej drogi.
starał się
najbliższych lat wydzielono strefy funkcjonalne : aktywności Z kolei konieczność wybudowania obwodnicy
gospodarczej, rekreacyjno-ekologiczna, osadniczo rolnicza i rolniczo- argumentować Burmistrz Jerzy Czerwiński twierdząc, że jej budowa
jest dzisiaj sprawą ważną i pilną, która wyeliminuje przede wszystkim
osadnicza.
W dniu 10 października odbyła się publiczna dyskusja nad uciążliwości spowodowane natężeniem ruchu w samym mieście. W
założeniami nowego Studium. Z kolei do 3 listopada br. zainteresowani chwili obecnej drogą wojewódzką nr 551 Strzyżawa Wąbrzeźno,
mieszkańcy jak i inne podmioty mają możliwość wglądu do biegnącą przez centrum miasta przejeżdżają codziennie pojazdy
aktualizowanego dokumentu i zgłoszenia ewentualnych uwag na piśmie ciężarowe z ogromnym tonażem, dochodzącym nawet do 50 ton.
Argument konieczny, to także funkcjonowanie Cukrowni
do Wójta Gminy Chełmża w terminie do 26 listopada.
Uchwalenie studium zagospodarowania oznaczać będzie, że chełmżyńskiej, która już niebawem rozpocznie produkcję cukru z
gmina może rozpoczęć prace nad planami zagospodarowania trzciny cukrowej i w związku z tym transporty z dostawą surowca będą
przestrzennego niektórych rejonów gminy, które są podstawą działań częstsze.
każdego samorządu, a jednocześnie bardzo ważnym źródłem informacji „- My nie chcemy wchodzić w grunty i likwidować gospodarstw,
dla mieszkańców, jak i dla potencjalnych inwestorów. Dokument pozwoli chcemy ominąć „spec” ustawę i liczymy na dyskusję, wspólne
na szybszy i dynamiczny rozwój. Powstające studium wychodzi porozumienie i uczciwe postawienie sprawy” odpowiadał na zarzuty
naprzeciw potrzebom społecznym, uwzględnia potrzeby rozwijającego rolników z gminy Burmistrz Chełmży Jerzy Czerwiński.
się rynku nieruchomości, w tym zabudowy jednorodzinnej, Jak zapewniał dalej Burmistrz, miasto jest otwarte na każdą dyskusję
nad propozycjami obydwu gmin w sprawie obwodnicy i uważa, że
wielorodzinnej oraz zapotrzebowania inwestorów.
Wykonawcą przygotowywanego Studium jest zespół autorski działaniem bardzo zdecydowanym i uczciwym jest mówienie o tym
Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, problemie.
K.O.
który wybrany został na drodze wcześniej ogłoszonego przetargu.
K.O.
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Samorządowy serwis informacyjny
IX Kongres Gmin Wiejskich
W dniach 23-24 października w Warszawie odbył się IX Kongres
Gmin Wiejskich RP. W obradach wzięło udział ok. 1000 uczestników. Gminę
Chełmża reprezentowali Przewodniczący Rady Gminy Janusz Iwański oraz
Zastępca Wójta Kazimierz Bober. Gośćmi Kongresu byli m.in.: Wicepremier
Waldemar Pawlak, Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, Minister
Rolnictwa Marek Sawicki, Wiceminister Finansów Elżbieta Chojna-Duch oraz
Poseł Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Gościem specjalnym IX
Kongresu był Gerhard Stahl - Sekretarz Generalny Komitetu Regionów Unii
Europejskiej.
Najwięcej dyskutowano nad skutkami wejścia w życie zmian
w systemie oświaty oraz sytuacji finansowej gmin wiejskich. Samorządowcy z
zadowoleniem przyjęli propozycje zmian ustawy Karta Nauczyciela oraz
ustawy o systemie oświaty. Wśród najważniejszych postulatów, które
uwzględniono w projektach wymieniono: zwiększenie pensum
nauczycielskiego, rozliczenie całkowitego czasu pracy w szkole, ograniczenie
uprawnień kuratora w zakresie kształtowania sieci szkolnej, zniesienie
corocznego obowiązku uchwalania przez rady gmin regulaminów
wynagradzania nauczycieli, objęcie subwencją oświatową ucznia 6-letniego.
Wiceprzewodniczący ZGWRP Marek Olszewski zaapelował do
parlamentarzystów aby w toku prac legislacyjnych nie kierowali się polityką i
nie popsuli tego co udało się osiągnąć w tym zakresie. Stwierdził, że trzeba dać
samorządom narzędzia, czyli pieniądze w wystarczającej wysokości i prawo,
które pozwoli sieć szkolną kształtować i zadania oświatowe na co dzień
wprowadzać. To gminy muszą zająć się tym jak wprowadzić w życie np. pomysł
obniżenia wieku szkolnego, jak to zorganizować, tak aby nie zakończył się
kompromitacją wójta, burmistrza, bo to do nas przyjdą rodzice - podkreślił.
Rząd przeznaczy na wsparcie zadań związanych z obniżeniem wieku
szkolnego 347 mln zł, w tym 70 mln zostanie przeznaczone na rozszerzenie
opieki świetlicowej. W trakcie dyskusji wójtowie odnieśli się m.in. do
nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zgodnie z którą
wszystkie grunty w miastach, od I do VI klasy, zostaną odrolnione. Gminy
wiejskie zostały tymi decyzjami zdyskryminowane ponieważ zmiana
przepisów potęguje zróżnicowanie między miastem a wsią i stwarza
dodatkową przewagą inwestycyjną terenów miejskich. Dla miast wprowadza
się ułatwienia a dla gmin wiejskich koszty, czas i procedury związane z
przekwalifikowaniem gruntu p o z o s t a ł y
b e z
z m i a n .
Kontrowersje wśród uczestników Kongresu nadal wzbudzała ustawa o
funduszu sołeckim. Wyrażano zrozumienie intencji autorów projektu, ale
podkreślano, że to gmina ma osobowość prawną i to wójt będzie odpowiadać
za błędy popełniane przez sołectwo w wydatkowaniu środków. Samorządowcy
przypomnieli też o ryzyku rozbicia budżetów gminnych. Wątpliwości i uwagi
wójtów dotyczyły także Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Wójtowie zwracali uwagę na złe, ich zdaniem, rozdysponowanie środków
preferujące drogi powiatowe. Wg nich przyjęte kryteria oceny wniosków nie
przystają do rzeczywistości większości dróg gminnych. Uczestnicy IX
Kongresu zaapelowali o jak najszybsze stworzenie subwencji drogowej
naliczanej na każdy kilometr drogi gminnej. Sporo miejsca poświęcono
również sytuacji finansowej gmin wiejskich oraz dostępności środków
zewnętrznych wspierających rozwój na obszarach wiejskich. - Czujemy się
oszukani w zakresie pozyskiwania środków unijnych stwierdził Krzysztof
Iwaniuk, członek zarządu ZGWRP, wójt Terespola. Przypomniał on, że w
ramach ZPORR 2004-2006 ponad 80 proc. środków trafiło do miast
wojewódzkich i ich najbliższego otoczenia. Jeszcze gorzej zapowiada się
obecna perspektywa finansowa - w ramach RPO na lata 2007-2013 dla gmin
wiejskich będzie zaledwie kilka procent środków. Sytuacji nie poprawi nawet
PROW 2007-2013, który tylko w 12 proc. kierowany jest na przedsięwzięcia
rozwojowe gmin. „Oczekujemy od rządu większej troski o zaspokojenie
zbiorowych potrzeb społeczeństw wiejskich stanowiących 38 proc. populacji
Polaków” napisano w stanowisku IX Kongresu.
K.Bober

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
W dniu 15 listopada 2008r., od godz. 10.00 zostaną
przeprowadzone bezpłatne badania spirometryczne i
radiologiczne u osób palących po 40 roku życia.
Badania spirometryczne będą wykonywane w Ośrodku
Zdrowia w Zelgnie, natomiast zdjęcia rtg płuc w autopulmoskanie
ustawionym przy Ośrodku. Akcja zostanie przeprowadzona w ramach
„Regionalnego Programu Profilaktyki Chorób Płuc” przez kadrę medyczną
z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.
Zapisu dokonać można za pośrednictwem;
- Urzędu Gminy w Chełmży (P. Anna Feeser-Bering, pokój nr 16)
tel. 056 675 60 76 do 78 wew. 51
- Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie
tel. 056 675 98 84
Planowana liczba osób do przebadania 100. Decyduje kolejność
zgłoszeń!
Należy zabrać ze sobą dowód osobisty.
Badania są finansowane przez Samorząd Gminy Chełmża.

Powiat świętował
Po raz pierwszy mieszkańcy powiatu mięli okazję
spotkać się na wspólnym Święcie Powiatu, które
odbyło się na Rynku Nowomiejskim w Toruniu. Celem
tego Święta była prezentacja walorów gmin z obszaru powiatu
toruńskiego, jako idealnego miejsca do wypoczynku, inwestowania i
zamieszkania.
Każda z gmin uczestniczących w tym wydarzeniu prezentowała na stoisku
promocyjnym swoje walory kulturowo-turystyczno-krajoznawcze łącznie z
ofertami inwestycyjnymi. Poza tym na scenie estradowej cały czas trwały
występy artystyczne, których wykonawcami byli mieszkańcy powiatu
zarówno ci starsi, jak i młodsi. Oprócz tego dla uczestników imprezy
przewidziano mnóstwo atrakcji: konkursy z nagrodami, stoiska z lokalnymi
wyrobami, degustacje regionalnych potraw oraz oferty firm działających w
powiecie. Degustacje potraw przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich, a
stoiska z lokalnymi wyrobami lokalni rękodzielnicy z powiatu. Tylko z samej
Gminy Chełmża swoją ofertę kulinarną zaprezentowało aż pięć Kół
Gospodyń Wiejskich: z Głuchowa, Browiny, Brąchnówka, Kiełbasina i
Dźwierzna. Poza tym Promocja UG przygotowała stoisko promocyjne, a na
scenie wystąpili młodzi cyrkowcy z grupy LOKOMOTYWA z Bocienia.
Kompleksowa oferta przygotowana przez gminy powiatu. W dużej
mierze skierowana była do mieszkańców Torunia, którzy coraz częściej
poszukują ciekawych miejsc w okolicy, ciekawej oferty kulturalnej, ale także
zamierzają poza Toruniem inwestować chociażby w budownictwo
jednorodzinne.

Organizatorami wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Toruniu
wspólnie z Burmistrzem miasta Chełmży i Wójtami gmin powiatu
toruńskiego. Impreza pozwoliła na wspólne poznanie walorów powiatu, na
wymianę doświadczeń pomiędzy poszczególnymi gminami .
K.Orłowska

„Chcemy być razem”
W dniu 5 grudnia br. godz. 15.30 Szkoła Podstawowa w
Zelgnie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej już po raz kolejny będzie organizatorem
mikołajkowego spotkania integracyjnego dla dzieci i osób
dorosłych niepełnosprawnych i samotnych z Gminy
Chełmża.

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

Ukończono budowę chodnika w miejscowości Browina. Odcinek o długości
150 mb został wykonany przez grupę budowlaną Urzędu Gminy przy dotacji
Zarządu Dróg Powiatowych(dotacja w postaci materiału: krawężniki, obrzeża
oraz polbruk).

Trwa przebudowa drogi gminnej nr 100534 C Witkowo - Pluskowęsy na
odcinku o długości 260 mb od centrum wsi Witkowo w stronę miejscowości
Pluskowęsy.
Ł.Kowalski

Parking w Grzywnie

Drogi gminne

Przy cmentarzu parafialnym w Grzywnie trwa budowa parkingu. Roboty
budowlane wykonuje brygada budowlana UG.
K.O.

Budowa kanalizacji

Ukończono rekultywację drogi gminnej nr 100530 C Kuczwały Mirakowo na
Na ukończeniu pozostaje realizacja inwestycji budowy kanalizacji
odcinku o długości 1 km. Inwestycja została wykonana przy dotacji z
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 100.000,00 zł. Całkowity sanitarno-tłocznej Kończewice-Głuchowo.
koszt inwestycji 450.000,00 zł.
Wykonawcą powyższej inwestycji jest firma „PEKUM” Sp. z o.o. z siedzibą w
Toruniu ul. Batorego 44.
Powyższą inwestycję planuje się zakończyć w połowie listopada 2008 r.
Realizacja inwestycji jest kontynuacją prac nad skanalizowaniem Gminy
Chełmża.

Trwa przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzywna koło Kółka
Rolniczego na odcinku o długości 300 mb.

Referat RGN
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Sprawy obywatelskie
Debiut kulinarny
Panie z Koła Kobiet Aktywnych ze Skąpego
uczestniczyły w festynie „Barwy lata, dary jesieni” w
Przysieku i na wspólnym stoisku z
Lokalną Grupą
Działania Ziemia Gotyku zaprezentowały po raz pierwszy
swoje produkty kulinarne.

Przysmaki ze Skąpego takie jak
„ Przysmaczek Skąpiaczek”( śledź w zalewie), ciasta „Sernik Asi”, „ 3 Bit”„
Słonecznikowiec” oraz nalewki -„ Nalewka Farmaceutów” i „ Nalewka z
aronii” spotkały się z dużym zainteresowaniem przybyłych na festyn
smakoszy. Można także śmiało stwierdzić, że udział pań ze Skąpego w
przygotowaniu oferty kulinarnej stoiska LGD przyczynił się do sukcesu
Fundacji. LGD Ziemia Gotyku w konkursie dla Lokalnych Grup Działania
"Wieś Przedsiębiorcza" zajęła trzecie miejsce w województwie.
K. Orłowska

Dramat na krzesłach
Po raz kolejny mieszkańców Gminy Chełmża ze swoim
repertuarem odwiedził Teatr Wiczy. W „Warsztacie
Emigranci.
Kontynuacja” udział wzięło ponad 40 osób. Wspomniany spektakl
wystawiony został kolejno w miejscowościach Kuczwały, Kończewice,
Grzywna i Dziemiony. Warsztat Emigranci jest bezpłatnym spektaklem.
Grany jest w samochodzie dla około 11 widzów. Z kolei zupełnie nowym,
był spektakl pt. „Czyściciel dywanów dramat na krzesłach” grany w
ramach realizaowanego projektu przez Teatr „Tu i teraz”. „Czyściciel
dywanów” wystawiony został w Zelgnie.
Pytania, jakie stawia spektakl „Czyściciel dywanów”, są to pytania
ważne, istotne, ale równocześnie trudne.

Dożynki w Zelgnie
Dnia 4 października 2008 roku w świetlicy wiejskiej w Zelgnie odbyły
się dożynki sołeckie, na które licznie przybyli mieszkańcy oraz zaproszeni
goście: Wójt Gminy Jacek Czarnecki, Radni Powiatowi : Wiesław
Kazaniecki, Kazimierz Lewandowski, Radna Gminna Stanisława
Stasieczek, Krzysztof Zawadzki oraz księża Leszek Łobodziński i kanonik
Zbigniew Koślicki.
Sołtys Pan Bogdan Domachowski i Przewodnicząca KGW Zofia Jabłońska, po
krótkim błogosławieństwie ks. Leszka Łobodzińskiego , przekazali bochen
chleba gospodarzowi gminy Panu Jackowi Czarneckiemu, który wraz z
radnymi podzielił chleb i rozczęstował wśród wszystkich obecnych. Przy suto
zastawionych stołach i wybornej muzyce uczestnicy dożynek bawili się do
białego rana.

W tym miejscu podziękowania należą się:
-Paniom z KGW w Zelgnie za przygotowanie części kulinarnej dożynek i
wystroju świetlicy,
- Panu Kazimierzowi Lewandowskiemu za sponsorowanie zespołu
muzycznego,
- Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu za wykonanie stelaża wieńca
dożynkowego,
- Pani Stanisławie Stasieczek i Państwu Bober z Zelgna za wsparcie
finansowe .
Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego najważniejszego
święta dla naszej wsi serdecznie dziękujemy.
Rada Sołecka Sołectwa Zelgno

Homo homini wsparło ciekawe wyjazdy
Wyjazdy uczą szybciej i trwalej aniżeli siedzenie w
szkolnej ławce. Przekonały się o tym dzieci ze szkoły w
Kończewicach, które wyjechały do Torunia na warsztaty
pieczenia pierników i spektakl w Baju Pomorskim. Równie dużo wrażeń
przywiozły z Gzina, gdzie uczestniczyły w warsztatach lepienia w glinie oraz
były gośćmi gospodarstwa agroturystycznego, w którym można było
podziwiać ptactwo ozdobne i zdrowe potrawy serwowane przez gospodarzy.

Główny bohater dramatu, to czyściciel dywanów, który myli
adresy i omyłkowo trafia na spotkanie, gdzie zmanierowane towarzystwo
doskonale się bawi. Poddaje się zabawie, która bardzo szybko zaczyna
odkrywać najbardziej skrywane tajemnice jej uczestników. Fikcyjne
sytuacje uruchomiły prawdziwe emocje bohaterów. Na czym polega
zabawa i gra? Na tym, że nie umiemy żyć, zatem udajemy kogoś innego.
Stowarzyszenie Homo homini bardzo wydatnie pomogło w urzeczywistnieniu
Inicjatorem przedsięwzięć teatralnych w gminie, z udziałem Teatru Wiczy
uczenia się poprzez aktywne działanie, za co w imieniu dzieci dziękują
z Torunia, jest Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.
Jolanta Targosz, Małgorzata Lipowska i Ewa Czarnecka.
K.Orłowska
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Inicjatywy obywatelskie
POMNIKI PRZYRODY W BRĄCHNÓWKU
„Gościu siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie”.
Tak za wielkim poetą Janem Kochanowskim zapraszają drzewa w
Brąchnówku. Odpoczywając w ich cieniu wsłuchaj się w szum wiatru, a może
usłyszysz echo rozmów polskich patriotów, którzy radzili, jak uchronić
ludność polską przed germanizacją, albo szczęk zbroi ochotników, którzy
potajemnie gromadzili się w Brąchnówku przed wyruszeniem do Powstania
Styczniowego w 1863r., czy Armii Wielkopolskiej w latach 1918-1920.
Świadkiem takich wydarzeń są te 150-letnie drzewa w parku w
Brąchnówku.
20 września byliśmy świadkami uroczystego oznaczenia drzew , którym na
wniosek mieszkańców wsi Brąchnówko Rada Gminy Chełmża nadała status
Pomników Przyrody. Z tej okazji na terenie zespołu pałacowo-parkowego
spotkali się mieszkańcy, młodzież i dzieci z Gminy Chełmża. Przybyli także
przedstawiciele władz samorządu powiatu i gminy oraz prezes Zarządu
Okręgu LOP w Toruniu pan Jan Brzeziński, przewodnicząca ZNP pani Maria
Muzioł, prezes Koła Związku Sybiraków w Chełmży pan Leszek Masłowski,
członkowie rodzin związanych z patronami drzew pomnikowych oraz byli
uczniowie Jadwigi i Tadeusza Majewskich i Henryka Fijołka.
Uroczystość rozpoczęła się wysłuchaniem krótkiej historii o wsi
Brąchnówko. Następnie wszyscy udaliśmy się szlakiem Pomników Przyrody,
aby umocować tabliczki oraz wysłuchać informacji przyrodniczej o każdym
pomnikowym drzewie i jego patronie przygotowanej przez młodzież.
Patronami drzew pomnikowych zostały osoby związane z Brąchnówkiem.
Wśród nich jest Stefan Łaszewski pierwszy wojewoda pomorski,
przedstawiciele rodziny Czarlińskich zasłużeni w walce o niepodległość
Polski, mieszkańcy wsi zesłani na Sybir w 1945r. oraz nauczyciele, którzy
przez wiele lat uczyli w miejscowej szkole w Brąchnówku.
Uczniowie z SP w Grzywnie i Małej Szkoły w Brąchnówku oraz tutejsza
młodzież przygotowali program artystyczny, w którym usłyszeliśmy wiersze,
piosenki o drzewach i pięknie przyrody.
Dzieci z Małej Szkoły w Brąchnówku. w swej inscenizacji udzielili nam kilku
przestróg i dobrych rad, jak należy dbać o otaczającą nas przyrodę.

ufundowała Fundacja „Ziemia Gotyku” i Wójt Gminy Chełmża. Wiele emocji i
zabawy dostarczyło poszukiwanie skarbu według wskazówek zawartych w
tajemniczym liście. Znalazcami zostali uczniowie ze SP w Kończewicach.
Łatwiej było z odpowiedziami w quizie przyrodniczym. Gdy nie znało się
odpowiedzi można jej było poszukać, ponieważ już od czterech lat drzewa w
parku są oznaczone tabliczkami informacyjnymi ułatwiającymi ich
rozpoznawanie.
Dorośli zwiedzali wystawę starych fotografii i kopii
dokumentów
świadczących o roli Brąchnówka w walce o polskość tych ziem.
Na terenie parku znajduje się obecnie tablica informacyjna z planem parku,
zaznaczonymi stanowiskami drzew pomnikowych i krótkim opisem.
Serdecznie zapraszamy do zwiedzenia parku z Pomnikami Przyrody w
Brąchnówku.
Teresa Mika

Święto Ziemniaka w Brąchnówku ...

... Czyli, na wspólnym festynie z tegoroczną „bulwą ziemniaczaną”
w roli głównej spotkali się mieszkańcy Brąchnówka. Każdy z uczestników
mógł zdegustować ziemniaka w mundurku prosto z ogniska. Poza tym
spotkanie mieszkańców Brąchnówka podczas festynu z Wójtem Gminy
Jackiem Czarneckim stało się okazją do oficjalnego przekazania przez
Sołtysa Sołectwa Andrzeja Kudlińskiego wniosku w sprawie wyrażenia chęci
organizacji przyszłorocznych dożynek gminnych przez mieszkańców
Brąchnówka.
K.O.

Program profilaktyczny „Smukła Figura”
- walka z nadwagą u kobiet dojrzałych

Program profilaktyczny, prowadzony przez Samodzielny
Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie, możliwy jest do zrealizowania
dzięki środkom finansowym zabezpieczonym przez Urząd Gminy w
Chełmży.
Realizowany jest w formie zajęć sportowych na siłowni oraz ćwiczeń
Z dużym zainteresowaniem dzieci i dorośli wysłuchali także wolnych /joga,callanetics,fitness,aerobic/.
opowieści o sokołach przekazanych przez nauczyciela z Zespołu Szkół Panie objęte tym programem otrzymują wytyczne co do sposobu
Leśnych w Tucholi i opiekuna Koła sokolniczego „Raróg”. Wszyscy z odżywiania, diety a także zestawy ćwiczeń do wykonywania w domu.
zaciekawieniem obserwowaliśmy pokaz umiejętności sokołów przygotowany
przez uczniów z Tucholi.

Dzieci chętnie uczestniczyły w konkursach i zabawach, w których nagrody

Spotkania odbywają się w poniedziałki. Do tej pory w programie brały
udział 24 kobiety, które poprzez ćwiczenia i dietę uzyskały lepszą
sprawność fizyczną i w sumie pozbyły się 44 kg wagi.
Mgr fizjoterapii Sylwia Jakubowska-Pacek

str. 6

Organizacje pozarządowe
Dla liderów lokalnych

Homo homini w gronie najlepszych

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” w
miesiącu października br. była organizatorem II Forum
Liderów Lokalnych Ziemi Gotyku na temat
zaangażowania organizacji społecznych w rozwijanie
zasobów ludzkich na obszarach wiejskich, które odbyło
się w Centrum Kultury w Łubiance.
Podczas forum uczestnicy mięli okazję zapoznać się m.in. z
możliwościami pozyskiwania środków Unii Europejskiej na finansowanie
projektów społecznych na wsi , nowymi trendami w rozwoju społecznym na
obszarach wiejskich. Zaprezentowane zostały także działania KujawskoPomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK" w
Toruniu na rzecz rozwoju społeczności lokalnych . Poza tym jako wsparcie
lokalnych inicjatyw wiejskich omówione zostały takie fundusze jak Fundusz
dla Organizacji Pozarządowych finansowany z Mechanizmu Norweskiego i
EOG. Z kolei organizacje pozarządowe z obszaru Ziemi Gotyku
zaprezentowały na forum inicjatywy społeczne zrealizowane w swoim
środowisku do tej pory. Z Gminy Chełmża dotychczasowe swoje działania na
rzecz rozwoju aktywności społecznej zaprezentowało Stowarzyszenie
Homo homini na przykładzie projektu „Zachować od zapomnienia” , a
bogactwo działań na rzecz rozwoju kultury przedstawiło Centrum Inicjatyw
Kulturalnych Gminy Chełmża. Po ciekawych prezentacjach
przygotowanych przez gości, na degustację lokalnych produktów zaprosiły
wszystkich uczestników forum panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Łubianki.
Forum podsumowała i zakończyła wspólna dyskusja uczestników.

Stowarzyszenie Homo homini z gminy Chełmża
znalazło się w gronie wyróżnionych laureatów Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2007 w
dziedzinie „Komunikacja społeczna”. Konkurs
rozstrzygany był w ośmiu dziedzinach: gospodarka, rolnictwo, nauka i postęp
techniczny, kultura, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, polityka
społeczna oraz komunikacja społeczna. To zaszczytne wyróżnienie zbiegło
się z pięcioletnim okresem działalności Homo homini.

Na zdj. Zarząd Stowarzyszenia Homo homini z Marszałkiem Województwa
Piotrem Całbeckim.
K.O.

Pieczemy mazurski chleb

Forum zrealizowane zostało w ramach projektu „Ziemia Gotyku
aktywność działanie pasja przy wsparciu udzielonym przez Islandię,
Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu
dla Organizacji Pozarządowych.
K.Orłowska

Śladami Stefana Łaszewskiego
Do udziału w tegorocznych obchodach Święta
Narodowego w dniu 11 listopada w Pelplinie zaproszeni
zostali w tym roku przedstawiciele Gminy Chełmża. W
tym celu UG Chełmża – Promocja wspólnie ze
Stowarzyszeniem Budowy Kopca Ziemia Polaków
podjęli się organizacji wyjazdu do Pelplina. Do udziału w
wyjeździe zaproszeni zostali członkowie
Stowarzyszenia, jego ofiarodawcy i sympatycy. Dwa miejsca na mapie
Polski : Pelplin i Brąchnówko łączy historyczna postać w dziejach Polski –
osoba Stefana Łaszewskiego, pierwszego Wojewody Pomorskiego.
Łaszewski urodził się w Brąchnówku, w patriotycznej rodzinie Juliana
właściciela Brąchnówka i Emilii z domu Prądzyńskiej. W roku 1922
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski mianował go prezesem Najwyższego
Trybunału Administracyjnego. Zmarł 20 marca 1924 r. w Warszawie.
Życzeniem jego było spocząć na umiłowanej
ziemi pomorskiej.
Nabożeństwo żałobne i pogrzeb odbyły się w Peplinie 27 marca 1924 r.
Wizyta w Pelplinie będzie wyjątkową okazją do złożenie wiązanek
kwiatów przed pomnikiem pierwszego Wojewody Pomorskiego Stefana
Łaszewskiego przez oficjalne delegacje Gminy Chełmży i Miasta
Pelplina.
K.O.

Wizyta na Mazurach wiele osób zainspirowała do
domowego wypieku chleba wg mazurskiej receptury.
Nim została nam ona zdradzona obejrzeliśmy wiele
ciekawych miejsc i poznaliśmy ludzi, którzy mają pasję
realizowania marzeń z ogromnym pożytkiem dla
lokalnych społeczności.
W dniach 17-19 października 40-osobowa grupa liderów z
terenu LGD Ziemia Gotyku odbyła wizytę studyjną w LGD „Brama
Mazurskiej Krainy” i Fundacji NIDA z Nidzicy. Podczas wizyty uczestnicy
wyjazdu przeszli szkolenia i zapoznali się w terenie z ciekawymi
inicjatywami z terenu powiatu nidzickiego. Najciekawszą inicjatywą było
Przedsiębiorstwo Społeczne Garncarska Wioska. Przedmiotem
działalności Garncarskiej Wioski jest produkcja rzemieślnicza : wyroby
krawieckie, ceramiczne, pamiątki, papier czerpany. Wioska organizuje
szkolenia, seminaria i konferencje. Głównym produktem Wioski jest
wesele mazurskie, podczas którego można posmakować potraw
przygotowanych według starych receptur, uczestniczyć w obrzędzie
weselnym ze śpiewem i tańcami przy ludowej muzyce. Garncarska
Wioska to nazwa pomysłu na pozarolniczą działalność gospodarczą,
opartą na starych, ginących zawodach rzemieślniczych, tradycyjnych
technologiach i zwyczajach. To projekt partnerski, który skupił kilkunastu
partnerów z różnych sektorów.
Byliśmy z wizytą w Orłowie wsi popegeerowskiej, która dzięki
aktywności mieszkańców z miejsca zapomnianego przez Boga stała się
atrakcją dla turystów i przyjaznym miejscem dla miejscowej ludności. W
remontowaniu wiejskiej świetlicy wzięło udział wielu ludzi, również
przyjezdnych. Teraz jest ona ich wspólnym sukcesem. Z tego miejsca w
świat wyrusza prawdziwa lawina projektów. Nie wszystkie są wygranymi,
ale większość tak.
Kolejną miejscowością, w której również prężnie działa świetlica
wiejska jest wieś Jabłonka. Jedną trzecią jej mieszkańców stanowią
„miejscowi”, pozostali są mieszkańcami Warszawy, a w Jabłonce postawili
głównie letnie domy. Działalność ich świetlicy wyrasta z zupełnie innych
potrzeb i przybrała inne niż w Orłowie formy aktywności. Goszcząc w niej
mieliśmy okazję obejrzeć bardzo ciekawą wystawę fotograficzną
przedstawiającą piękno okolicznej przyrody. O organizowanych
spotkaniach z kosmetyczką, wizażystką, psychologiem, ginekologiem
oraz wielu innych inicjatywach opowiadały nam ich organizatorki, które
postanowiły zjednoczyć wieś wokół spraw dla ludzi ważnych.
Z Mazur przywieźliśmy zaczyn nie tylko na mazurski chleb. Zobaczymy
czy nam również wyrośnie.
Ewa Czarnecka
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Edukacja i kultura
Ślubowali być dobrym uczniem i dobrym kolegą

Szlakiem świetlic wiejskich w Gminie Chełmża

Uroczyste ślubowanie w ramach szkolnego Dnia Edukacji
„Dziecięcy Klub Planeta” to nazwa programu
Narodowej wobec swojej szkoły rodziców i nauczycieli złożyli uczniowie
pierwszej klasy z Małej Szkoły w Brąchnówku.
realizowanego dla dzieci w Mirakowie. Uczestnicy Klubu mają

okazję spotykać się dwa razy w tygodniu po szkole, w świetlicy
wiejskiej, gdzie pod okiem opiekuna prowadzącego zajęcia będą
spędzać czas wolny ciekawie i bezpiecznie. Zajęcia będą się
odbywały w okresie jesienno- letnim. Podczas spotkań młodzi
odkrywcy będą zwiedzać, badać, rysować, fotografować oraz dbać o
otaczającą okolicę- miejsce swojego zamieszkania. Pomysłodawcą i
organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża.

Po zaliczeniu krótkiego testu z wiedzy pierwszaka, aktu pasowania dokonała
pani Małgorzata Piotrowska Dyrektor tutejszej szkoły.
Później był czas na życzenia, prezenty od rodziców i kolegów ze starszych
klas i wspólne biesiadowanie, przy cieście, które przygotowały na tę
wyjątkową okazję mamy i babcie.

K.O.

MALWA w Zelgnie
Od października b.r. swoją działalność wznowiła Pracownia
Rękodzieła Ludowego i Artystycznego MALWA w Zelgnie. Zajęcia prowadzi
pani Małgorzata Górecka- instruktor rękodzieła ludowego. Spotkania
odbywają się raz w tygodniu. Osoby zainteresowane sztuką ludową lub
rękodziełem zapraszamy do udziału w warsztatach. Zgłoszenia na warsztaty
pod numerem telefonu: CIK Gminy Chełmża: 056 637 71 29 lub Biblioteka
Samorządowa w Zelgnie: 056 675 98 27
PLAN WARSZTATÓW
PRACOWNI RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO I LUDOWEGO
MALWA W ZELGNIE
L.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Data
07.11.2008
godz. 15:00-18:00
14.11.2008
godz. 15:00-18:00
21.11.2008
godz. 15:00-18:00
28.11.2008
godz. 15:00-18:00
05.12.2008
godz. 15:00-18:00
12.12.2008
godz. 15:00-18:00
19.12.2008
godz. 15:00-18:00

Tematyka warsztatu
Wykonywanie stroików stojących – kwiatek na kuli
Malowanie obrazów na drewnie
(na podstawie szablonów)
Malowanie obrazów na szkle
(na podstawie szablonów)
Wykonywanie biżuterii
Wykonywanie dekoracji świątecznychbożonarodzeniowych
Wykonywanie dekoracji świątecznychbożonarodzeniowych
Wykonywanie dekoracji świątecznychbożonarodzeniowych

Justyna Błaszczyk

ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW
17 października 2008 roku to dzień szczególny dla
pierwszoklasistów z Grzywny . Stawili się w komplecie, gotowi do „
egzaminu” na uczniów. W uroczystości uczestniczyli rodzice, pani
dyrektor, koleżanki, koledzy z klasy zerowej, drugiej, trzeciej oraz
ośrodka przedszkolnego wraz z wychowawczyniami. Uroczystość
przebiegała w „ królewskim” stylu. Był król i królowa, którzy
egzaminowali pierwszoklasistów. Dla małych rycerzy- uczniów nie był to
tak bardzo stresujący egzamin ponieważ solidnie się do niego
przygotowywały, a ponad to na sali siedzieli rodzice. Wszystkie
pierwszaki zdały egzamin na rycerzy uczniów i zostali uroczyście
przyjęci do braci uczniowskiej. Jako dokument potwierdzający przyjęcie
do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Grzywnie otrzymały z rąk pani
dyrektor legitymację szkolną oraz pamiątkowe akty pasowania na
uczniów. W dalszej części uroczystości uczniowie klasy pierwszej
przyjmowali życzenia i prezenty od rodziców oraz kolegów i koleżanek.
Po zakończeniu pierwszej części ślubowania rodzice zorganizowali
słodki poczęstunek.

Justyna Błaszczyk

Tęczowa Biblioteka w
Grzywnie

Od 16 września w
Bibliotece w Grzywnie została
wznowiona jesienna edycja
"Tęczowej Biblioteki”. Spotkania
dla dzieci odbywają się we wtorki
od 15.00 do 17.00.W programie
m.in.: spotkania z książką,
wspólne malowanie i śpiewanie,
gry, konkursy, turnieje oraz zajęcia
sportowe. „Tęczowa biblioteka”
Anna Klimas
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Edukacja i kultura
Gratulacje dla Tomka
Tomek Zieliński z Grzywny, były absolwent SP w Grzywnie i
Gimnazjum w Głuchowie, stypendysta Gminnego Stypendium im. Jacka
Luntkowskiego w roku szkolnym 2006/2007 osiągnął w roku 2007/2008 tytuł
Najlepszego Maturzysty Zespołu Szkół w Chełmży. Kolejny Jego sukces to
indeks na studia na Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydział
Prawa i Administracji.
Trzy pytania do przyszłego studenta...
Kurenda: Jak brzmi Twoje życiowe motto?
Tomek: Jest identyczne jak myśl wybitnego
filozofa Seneki „ Trzeba całego życia, aby
nauczyć się żyć”.

Jak miło spędzamy wolny czas
Ruszyła jesienna edycja pozaszkolnych zajęć świetlicowych
pt. „Roześmiana Świetlica” w Nowej Chełmży. Są one wielką atrakcja dla
najmłodszych mieszkańców wsi. W ramach programu dzieci uczestniczą w
licznych zajęciach plastycznych, sportowych, konkursach, grach i zabawach
prowadzonych przez instruktora Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy
Chełmża.

Kurenda: Trzy najważniejsze wartości w twoim
życiu ...
Tomek : ...Rodzina, miłość i nauka...
Kurenda: Ulubione twoje zainteresowania,
pasje... no i marzenia?
Tomek : Interesuję się muzyką , informatyką,
czytam dużo książek. Poza tym marzy mi się
udział w rekonstrukcjach bitew wojennych np. w
takiej jak starcie pod Berenzyną z wojen napoleońskich. Za pośrednictwem
Kurendy, chciałbym podziękować wychowawcy z L.O. w Chełmży i Gronu
Pedagogicznemu za przygotowanie mnie do matury i mojej Mamie za
wsparcie.
Kurenda:Dziękuję za rozmowę, serdecznie gratuluję pomyślnego wyniku
maturalnego i indeksu na wymarzony kierunek studiów, życzę spełnienia
marzeń i wiele radości mojemu rozmówcy.
K.Orłowska

„W krainie jesieni”

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie zaprasza
mieszkańców Gminy Chełmża do udziału w konkursie
plastyczno literackim o jesieni.
Konkurs ma zachęcić uczestników do działań twórczych, ma
rozwinąć wrażliwość estetyczną i umiejętności plastyczne i
wypromować twórczość literacką i artystyczną mieszkańców
gminy.
Konkurs plastyczny rozstrzygnięty zostanie w kategoriach wiekowych 4-6 lat,
7- 9 lat,10 - 12 lat, młodzież i dorośli.
Każdy uczestnik konkursu wykonuję pracę w dowolnie wybranej technice
plastycznej ( malarstwo, rysunek, grafika, wydzieranka, collage) o tematyce
jesiennej w formacie A3, A4 lub A5. Liczba prac wykonana przez jednego
uczestnika nie jest ograniczona. Każda praca powinna być opatrzona
metryczką zawierającą dane jej autora : imię i nazwisko, wiek i adres.
Z kolei w konkursie literackim o jesieni mogą wziąć udział dzieci w wieku od
7 do 12 lat, młodzież i dorośli.
Prace mogą być przygotowane w formie wiersza, opowiadania, listu o
tematyce jesiennej. Liczba prac wykonana przez jednego uczestnika nie jest
ograniczona.
Każda praca powinna być opatrzona metryczką autora podobnie jak praca
plastyczna.
Termin składania prac upływa z dniem 28 listopada 2008r. Prace należy
składać w Bibliotece Samorządowej w Zelgnie osobiście lub przesłać poczta
na adres Biblioteki Samorządowej, Bibliotece Samorządowej, , Zelgno 16,
87-140 Chełmża. Na zwycięzców czekają nagrody. Poza tym zwycięskie
prace zostaną opublikowane na łamach gminnej gazety KURENDA.
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest w Bibliotece samorządowej w
Zelgnie lub na stronie www.gminachelmza.pl
K.Orłowska

Autor pracy: Izabela Bujanowska
Zajęcia będą prowadzone do końca października bieżącego roku.
Serdecznie zapraszamy!!
Paulina Karwowska

Podziękowanie
Radzie Rodziców, KGW oraz Radzie Sołeckiej Kończewic za organizację
bardzo miłego spotkania z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej
dziękują wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej w Kończewicach

Edukacyjna wycieczka
Jesień to czas, kiedy w przyrodzie zachodzą bardzo widoczne
zmiany. Z drzew opadają kolorowe liście, dni są krótsze, zwierzęta
przygotowują się do nadchodzącej zimy. W związku z tymi zmianami grupa
dzieci z oddziału przedszkolnego, ośrodka przedszkolnego oraz klasy
pierwszej z Grzywny pojechała 30 września na wycieczkę edukacyjną. Dla
dzieci zostały zorganizowane dwa zajęcia: przyrodnicze oraz z zakresu
edukacji komunikacyjnej. Pierwsze miały miejsce w Ogrodzie
Zoobotanicznym i dotyczyły przygotowań zwierząt do zimowego snu. Jako
podsumowanie tego zajęcia dzieci wypełniały karty pracy. Drugie zajęcia
odbywały się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Na tych
zajęciach dzieci utrwalały poznane zasady bezpiecznego poruszania się po
drogach. Brały czynny udział w zabawach edukacyjnych, które pozwoliły im
wykazać się wcześniej zdobytą wiedzą. Ponadto rozwiązywały zagadki
filmowe, zdobywając maksymalną ilość punktów. Najbardziej wszystkim

Szukamy nazwy dla przedszkola

Ci wszyscy, którzy mają pomysł na ciekawą
nazwę jaką powinno przyjąć niepubliczne przedszkole w
Gminie Chełmża mogą zgłaszać swoje propozycje do
konkursu , który potrwa do 21 listopada br.
Konkurs ma na celu wyłonienie nazwy, charakterystycznej i
łatwo identyfikowalnej, stanowiącej wyróżnik dla
wspomnianej placówki przedszkolnej. Organizatorami
konkursu są wspólnie
Wójt Gminy Chełmża i organ
prowadzący placówkę „Szkoły Toruń, Artur Wojciechowski”.
Do udziału w konkursie organizatorzy zachęcają mieszkańców gminy, rodziny
i rodziców maluchów uczęszczających do przedszkola oraz jego personel. A
jest warto, bo dla pomysłodawcy najciekawszej nazwy Rada Gminy Chełmża
funduje nagrodę.
Propozycję nazwy dla przedszkola należy złożyć pisemnie i przesłać lub
osobiście przekazać na adres Urzędu Gminy Chełmża z dopiskiem na
kopercie: „Konkurs na nazwę przedszkola niepublicznego Gminy Chełmża”.
Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie
www.gminachelmza.pl.
K.O.

podobały się ćwiczenia związane z ruchem ulicznym. Na zakończenie zajęć
dzieci otrzymały pakiety edukacyjne oraz odblaski, które przypięły do swoich
plecaków.
Anna Klimas
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Sprawy obywatelskie
Wystawy ciąg dalszy…

„Dzieci bardziej widoczne
i bezpieczniejsze na drogach”
27 października wzorem roku ubiegłego w szkołach
podstawowych naszej gminy odbyły się spotkania uczniów klas zerowych i
pierwszych z przedstawicielem Urzędu Gminy Chełmża Wiesławem
Bachan, który wspólnie z funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Chełmży
Jarosławem Chylińskim oraz Strażnikiem Gminnym Grzegorzem
Stramkiem przeprowadzili w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły „
pogadankę na temat zasad bezpiecznego zachowania i poruszania się na
drogach.

Aby uczniowie byli bardziej widoczni a zarazem bezpieczniejsi, otrzymali
kamizelki odblaskowe, których sponsorami byli: Komenda Miejska Policji,
samorząd marszałkowski, starostwo powiatowe oraz samorządy gminne i
inni sponsorzy.
Samorząd naszej gminy zakupił dodatkowo dla uczniów opaski
odblaskowe i i drobne akcesoria z odblaskiem na tornistry i plecaki.
Dzieci były bardzo zadowolone z tematyki pogadanki ale bardziej z
otrzymanych akcesoriów, które zapewnią im większe bezpieczeństwo
poruszania się na drogach.
Wiesław Bachan

Nawra z tamtych lat… to tytuł wystawy, która zainaugurowana
została podczas tegorocznych Dożynek Gminnych w Nawrze w miejscowym
kościele parafialnym. Obecnie kontynuowana jest w Muzeum
Etnograficznym w Toruniu i dostępna będzie jeszcze do 15 listopada br.
Autorem wystawy jest Feliks Stolkowski, z zamiłowania badacz przeszłości
regionu, gromadzący między innymi materiały świadczące o bogatej
przeszłości historycznej Nawry. Ta okazjonalna wystawa powstała z
negatywów zdjęć udostępnionych przez potomków ostatnich właścicieli
Nawry Jana i Ireny Sczanieckich. Fotografie przedstawiają Nawrę z lat
dwudziestych i trzydziestych minionego stulecia. Autorami utrwalonych na
kliszach obrazów są dzieci Ireny i Jana Bogusława, Antoni i Jan Sczanieccy.
Ekspozycja odsłania kolejno: Kościół, Pałac, Park i ogród, Społeczność,
Wieś, Pole, Podwórze. Dodatkowo wystawa uzupełniona została przez
autora tablicami dotyczącymi historii Nawry oraz rodzin Kruszyńskich i
Sczanieckich.

Pokazanie wystawy w Muzeum Etnograficznym w Toruniu stało się okazją do
ponownego podjęcia apelu w celu ochrony zabytków Nawry przez Jerzego
Andrzeja Prawdzica Kruszyńskiego, a główne jego przesłanie zabrzmiało:
„…Uratujmy zabytki Nawry. Uratujmy skarby kultury narodowej. Uratujmy
naszą przeszłość dla przyszłości”.
K.Orłowska

Rejestracja Przedpoborowych
W dniach 27-29 października w urzędzie gminy
przeprowadzono rejestrację przedpoborowych mężczyzn rocznika
1990.
Do rejestracji wezwano 78 osób, stawiło się 100%.
Rejestrację przedpoborowych przeprowadza się na podstawie art.31
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn.. zm.
) w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji
przedpoborowych.

Oddam w dobre ręce szczeniaki bernardyny
urodzone 29.10.2008r.
Telefon kontaktowym 668388091.

Sport gminny
Regionalna Liga Siatkówki
Lp.

Nazwa drużyny

1.

"Diagnotest"
Zelgno
Chełmża
LZS Pędzewo
GR Czajkowscy
Papowo Tor.
Powiat Wąbrzeski
Głuchowo
Grzywna
KS Pigża
Kończewice
Chełmża Junior
Ryńsk
Łubianka

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ilość
rozegranych
meczy

Ilość
zwycięstw

Ilość
porażek

Zdobyte
punkty

Wygrane Przegrane
sety
sety

4

4

0

11

12

3

4
4
4

4
3
2

0
1
2

9
8
7

12
11
10

7
8
9

4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
1
2
0
0

2
2
2
2
3
2
4
4

6
6
6
6
5
4
3
1

8
9
9
7
8
8
6
3

7
9
9
8
9
10
12
12

Zapraszamy do udziału

Na zdj. Gajek Przemysław jako przedpoborowy.

Jeszcze do końca bieżącego roku w gminnym harmonogramie imprez
sportowych pozostały dwie:
- MISTRZOSTWA GMINY CHEŁMŻA W PIŁCE RĘCZNEJ - 30.11.2008 SALA SPORTOWA W GŁUCHOWIE
- GWIAZDKOWY TURNIEJ W PIŁKĘ HALOWĄ O MISTRZOSTWO
GMINY Chełmża - 07.12.2008 - SALA SPORTOWA W
PLUSKOWĘSACH
Zgłoszenia drużyn na w/w turnieje należy kierować do Gminnego
Organizatora Sportu p. Marcina Sadowskiego pod nr tel. 675 78 43
Wiesław Bachan
lub 0507 835 797.
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Serwis informacyjny
„Święto Latawca”
W dniu 5
października br. na terenie boiska
szkolnego przy gimnazjum w Pluskowęsach odbyło się
„Święto Latawca”. Ta pełna emocji, jesienna impreza,
zorganizowana została przez Urząd Gminy Chełmża oraz
Stowarzyszenie Horyzont przy Gimnazjum w Pluskowęsach. W trakcie
festynu uczestnicy mogli podziwiać pokazy paralotniarzy oraz
modeli samolotowych zdalnie sterowanych w powietrzu.

Dla Państwa
Stefanii i Władysława Osmanowskich
z Dźwierzna
z okazji 50 lecia pożycia małżeńskiego,
dużo zdrowia, szczęścia, wytrwałości
i wszystkiego najlepszego
składa Radny
Tomasz Huzarski

USŁUGI
ZIEMNE
KOPARKO ŁADOWARKĄ MARKI CASE
PRACE W ZAKRESIE:
- WYKOPY POD BUDYNKI,
- NIWELACJA TERENU,
- ZAŁADUNKI ZIEMI LUB KRUSZYWA
.
KONTAKT: 6 9 4 - 7 8 2 - 7 9 2

Podziękowanie dla panów
Tym, którzy chcieli popróbować swoich sił w nawigacji samolotowej,
Kazimierza Lewandowskiego i Andrzeja Kłopotka
członkowie toruńskiego aeroklubu przygotowali atrakcję w postaci symulacji
lotów. Chętnych do tejże zabawy było bardzo wielu. Imprezie towarzyszyły za osobiste zaangażowanie i pomoc w pozyskaniu środków finansowych
liczne konkursy, a wśród nich tematyczny konkurs plastyczny, robienie
z Agencji Nieruchomości Rolnych
latawców na czas oraz zapowiedziany wcześniej, obwarowany konkretnymi
Na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dźwierznie
przepisami, konkurs na najładniejszy latawiec. To właśnie ten konkurs
składają
wzbudził najwięcej emocji zarówno wśród dzieci jak i dorosłych, bo przecież
Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Januszewo - Dźwierzno
takie święto obchodzi się w atmosferze rodzinnej. Oceniano walory estetyczne
i techniczne latawców. Wszyscy podziwialiśmy piękne formy uniesionych
wysoko nad ziemią kolorowych punktów. Wiatr sprzyjał w tym roku zwłaszcza
Jesienne grilowanie
większym obiektom. Mniejsze zachwycały natomiast nieprzewidywalnymi
powietrznymi akrobacjami. Szczególnie maluchy musiały włożyć sporo
Przy jesiennym grillu 28.09.08
wysiłku, aby ujarzmić swoje latawce. ”Podniebny show” przykuwał uwagę
wszystkich uczestników. Laureatem konkursu został młody mieszkaniec
spotkali się mieszkańcy Nawry i Bogusławek.
Wąbrzeźna Rafał Topolewski. Wyróżniono również prace mieszkańców
A że pogoda była wspaniała,
Gminy Chełmża: Pawła Niedziałkowskiego, Ewy Jarzemskiej, Pauliny
to humory też dopisywały i było
Aniołkowskiej i Weroniki Rytwińskiej. Poza konkursem zaprezentował swój
bardzo wesoło
latawiec pan Leszek Gruźlewski, inspirujący swoją postawą pasjonat z Zelgna.
Alicja Glaszka
Pod jego instruktażem uczniowie z Gimnazjum w Pluskowęsach mięli
przyjemność wykonywać swoje prace. Wietrzna pogoda nie była jednak
sprzyjająca dla spadochroniarzy i nie pozwoliła na to, aby wylądowali oni na
szkolnym boisku. Wiele emocji wzbudził również balon. Rozłożono go na
Życzenia
zielonej polanie i rozpoczęło się napełnianie tej olbrzymiej machiny gorącym
Państwu Irenie i Janowi Wiśniewskim
powietrzem.
z Nawry z okazji ich 50 tej rocznicy
ślubu najlepsze życzenia składają:
Sołtys i Rada Sołecka, Radny
i Koło Gospodyń Wiejskich z Nawry

Tu również wiatr pokrzyżował plany i uniemożliwił start . Organizatorzy są
jednak pełni nadziei, że w przyszłym roku lot balonem ponad pięknymi
zakątkami położonymi nad chełmżyńskim jeziorem stanie się rzeczywistością.
Wszyscy zaś, którym wiatr nad głowami hulał, mogli ogrzać się przy ognisku i
podpiec na kijku kiełbaskę. W to jesienne popołudnie ciepłe płomyki
uszczęśliwiły małych i dużych. Obyśmy mieli jak najwięcej okazji do takiej
radości.
Danuta Zdrojewska
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