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Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją i wiarą w sens życia,
pogody w sercu i radości
płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych
Mieszkańcom Gminy
składa Wójt Jacek Czarnecki

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie życzy
Dyrektor
Oraz
pracownicy Banku Spółdzielczego w Brodnicy
Oddział w Chełmży

Szczere życzenia,
radosnych i miłych Świąt Wielkanocnych,
smacznego Święconego
oraz mokrego Dyngusa
składa
Mieszkańcom Gminy Chełmża
Przewodniczący RG
Janusz Iwański

Serdeczne Życzenia
miłych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych
oraz wiele radości
i wiosennego optymizmu-dla
Mieszkańców Gminy przesyła
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

Mnóstwo życzeń w koszyczku przy
wielkanocnym stoliczku,
kolorowych pisanek
i mokrych ubranek w lany poniedziałek
życzy Czytelnikom Kurendy
Redakcja

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych
wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja" wszystkim swoim czytelnikom i
mieszkańcom gminy składają
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie wraz z filiami

Stoły wielkanocne

Delegacja pań z 18 KGW Gminy Chełmża, miała okazję podziwiać
pięknie przygotowane stoły wielkanocne przez KGW z Kociewia podczas V
Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Starogardzkiego w Jabłowie.

6 - 10 kwietnia 2009
Wiosenne porządki
na terenie gminy

Uporządkujmy tereny gminne i własne
posesje.
Zadbajmy o to wspólnie - przestańmy
oglądać się na innych, a porządki
zacznijmy od własnego otoczenia.
K.O.

Samorządowy serwis informacyjny
Zebrania wiejskie

Orlik dla Grzywny

W dniach od 2 lutego do 16 marca we wszystkich sołectwach
Gminy Chełmża odbyły się zebrania wiejskie. Była to okazja do spotkania
mieszkańców z przedstawicielami władz gminnych ponieważ na każdym
zebraniu byli obecni przewodniczący Rady Gminy lub
wiceprzewodniczący, radni, Wójt lub Zastępca Wójta. Gośćmi zebrań byli
także przedstawiciele Policji oraz gminnej Spółki Wodnej. Tematyką zebrań
było podsumowanie działalności poszczególnych sołectw w 2008 roku
zarówno Sołtysa i Rad Sołeckich, jak również działających lokalnie innych
organizacji KGW, OSP, stowarzyszeń itp. Relacjonowano także budżet
gminny: podsumowanie 2008 r, jak też plany na 2009 rok. Nie brakowało
dyskusji na bieżące tematy. Mieszkańcy zgłaszali szereg uwag do
przedstawicieli władz gminnych. Tematem numer 1 na zebraniach był stan
dróg. Okres przedwiośnia to corocznie czas narzekania na drogi, które po
okresie zimowym i podczas roztopów stwarzają mieszkańcom szereg
kłopotów. Jednak relacje uczestników zebrań wskazują, że w bieżącym roku
drogi są w wyjątkowo złym stanie, a wiele odcinków wręcz nieprzejezdnych.
Potrzeba będzie wiele wysiłku (oraz funduszy), aby przywrócić je do
należytego stanu, ale możliwe to będzie dopiero, gdy nastąpią sprzyjające
warunki terenowe i atmosferyczne. Niestety wyasfaltowanych dróg gminnych
jest tylko ok. 20 %, a z drogami nieutwardzonymi wiosenne kłopoty powtarzają
się co roku.
Inne tematy poruszane na zebraniach to sprawy nieporządku,
odbioru śmieci, melioracji, oświetlenia, bezpieczeństwa na drogach, remontów
i wyposażenia świetlic. Wiele pytań dotyczyło realizacji programu budowy
oczyszczalni przyzagrodowych, a także inwestycji związanych z wiatrakami.
Niestety na niektórych zebraniach nie obyło się bez politykowania ze strony
obecnych, w tym radnych. Nie wszystkim się to podobało co miało wyraz w
opuszczaniu sali zebrań przez część uczestników przed końcem spotkania.
Tak było m.in. w Pluskowęsach i Skąpem. Osobliwą atmosferę miało również
zebranie sołectwa Windak, na którym większość czasu zajęła kłótnia pomiędzy
częścią obecnych na temat spraw sołeckich.
Zainteresowanie mieszkańców sprawami swoich miejscowości
można uznać za niewystarczające, co miało wyraz w niższej, w porównaniu do
lat ubiegłych, frekwencji na większości zebrań.
K. Bober

W dniu 23 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się
ceremonia podpisania umów dotyczących budowy nowoczesnych
boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
Udział w spotkaniu wzięli wicemarszałek Maciej Eckardt oraz władze
samorządów lokalnych, na terenie których powstaną „Orliki”. W naszej
gminie „Orlik” wybudowany zostanie jeszcze w tym roku w miejscowości
Grzywna.
Umowę dotyczącą realizacji inwestycji podpisał Wójt Gminy Jacek
Czarnecki i Skarbnik Gminy Marta Rygielska. Inwestycja otrzyma
dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości 333 tysięcy złotych.
Kolejne 333 tys. zł pochodzić będzie z budżetu Państwa. Planuje się
również udział finansowy gminy w kwocie 333 tys. zł.

20 lutego Sejm przyjął Ustawę o Funduszu Sołeckim.
Zgodnie z przepisami tej ustawy Rada Gminy podejmuje
uchwałę o wyrażeniu lub nie wyrażeniu zgody na utworzeniu
odrębnych środków w ramach budżetu Gminy z
przeznaczeniem na fundusz sołecki. Środki te będą
wydatkowane w ramach poszczególnych sołectw na realizację
przedsięwzięć zgłaszanych w postaci wniosków do wójta. Muszą to być
przedsięwzięcia obejmujące tzw. zadania własne gminy, służące poprawie
warunków życia mieszkańców, zgodne ze strategią rozwoju Gminy. Wysokość
środków przypadających na dane sołectwo jest wyliczana wg wzoru, w którym
bierze się pod uwagę ilość mieszkańców sołectwa oraz dochody bieżące
Gminy. Procedura w 2009 r:
- podjęcie uchwały Rady Gminy o utworzeniu funduszu sołeckiego w ramach
budżetu na przyszły rok do 30 czerwca
- przekazanie informacji o utworzeniu funduszu sołtysom do 31.07
- złożenie wniosków przez sołectwa do budżetu do 30.09
- weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków 7 dni
- uchwalenie budżetu Gminy
W kolejnych latach uchwała Rady Gminy musi być podjęta do 31 marca.
Wniosek sołectwa do wójta uchwala zebranie wiejskie, zwołane zgodnie z
zasadami prawomocności zawartymi w statucie sołectwa, na którym winno być
obecnych minimum 15 pełnoletnich mieszkańców. Wniosek powinien zawierać
wskazanie przedsięwzięć wybranych w sołectwie do realizacji wraz z
oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Rada Gminy uchwalając budżet
odrzuca wniosek sołectwa, który nie spełnia wymagań tzn obejmuje zadania
nie będące zadaniami własnymi Gminy, nie służące poprawie warunków życia
mieszkańców oraz nie są zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy. Jeżeli wniosek
będzie spełniał warunki formalne i merytoryczne wymienione w ustawie,
wówczas środki z budżetu będą zagwarantowane. Środki przewidziane na
dany rok nie przechodzą na rok następny.
Wydatki poniesione w budżecie Gminy w ramach funduszu sołeckiego
podlegają częściowej (w zakresie 10-30%) refundacji z budżetu państwa w
następnym roku budżetowym.
Nadzór, odpowiedzialność i działania związane z realizacją zadań w
poszczególnych sołectwach będzie należeć do pracowników Urzędu Gminy.
K.Bober

Do 2012 roku, czyli do końca
trwania programu, w
Kujawsko-Pomorskiem może
powstać nawet ćwierć tysiąca
wielofunkcyjnych
kompleksów boisk.
Nasze województwo jest
jednym z liderów we
wdrażaniu tego programu. Co
siódmy "Orlik" w Polsce
wybudowany w całym okresie
trwania programu, powstanie
w Kujawsko-Pomorskiem.
Nasze województwo
wyróżnia również to, że
wsparcie finansowe
udzielone zostanie wszystkim
gminom, które zgłosiły chęć
uczestnictwa w programie.
Orlik 2012. Wizualizacje Ministerstwa Sportu.
K.O.

Ustawa o funduszu sołeckim

Fot. Andrzej Goiński
Zdj. od lewej Wicemarszałek Maciej Eckardt, Skarbnik Marta Rygielska i
Wójt Jacek Czarnecki podpisują umowę na “Orlika” dla Grzywny

Terminy uruchamiania w 2009 roku poszczególnych
działań z PROW 2007 - 2013

Agencja Pocztowa w Zelgnie

W budynku Biblioteki Samorządowej w Zelgnie
codziennie od poniedziałku do piątku w godz.
8.15-12.15
czynna jest Agencja Pocztowa.
W ofercie podstawowe usługi pocztowe.
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Fundusze unijne dla CIK-u
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża otrzymało
pozytywną ocenę merytoryczną w konkursie na Działanie 9.5 Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. CIK złożyło dwa wnioski: Wiejska Szkoła
Animacji Kultury oraz Pracownia rękodzieła ludowego i artystycznego
MALWA. Łączna wartość projektów to prawie 90 tyś zł.
Justyna Błaszczyk

GOPS W CHEŁMŻY ORGANIZUJE
SZKOLENIA
W roku 2009 GOPS realizuje kolejny projekt systemowy w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku z tym zapraszamy
podopiecznych do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej. W tym roku
organizujemy szkolenia na opiekunki dziecięce, bukieciarstwo i florystykę
oraz kurs spawacza. Szkolenia rozpoczną się w maju br. i będą odbywały się
w Urzędzie Gminy w Chełmży. Warunkiem uczestnictwa jest korzystanie z
pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży
WSZELKIE INFORMACJE I ZGŁOSZENIA W GMINNYM OŚRODKU
POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY. ZAPRASZAMY!

Z profilaktyką na TY
W dniu 09 marca br w Urzędzie Marszałkowskim w
Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umów na
realizację w 2009 roku programów zdrowotnych
organizowanych i finansowanych przez samorząd
województwa oraz przez samorządy w nich uczestniczące.
Takich jednostek jest 93 w całym województwie kujawskopomorskim, wśród nich jest także Gmina Chełmża.
Nasza Gmina w bieżącym roku uczestniczyć będzie w następujących
programach:
1) „Regionalnym Programie Edukacyjnym w Zakresie Profilaktyki Jelita
Grubego i Prostaty w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. W ramach
programu planowane są zajęcia edukacyjne w zakresie profilaktyki raka
piersi, szyjki macicy, jelita grubego i prostaty oraz badania w Centrum
Onkologii w Bydgoszczy. Przewidywana planowana liczba osób
uczestniczących 100. Zarezerwowane środki w budżecie Gminy to 1.000zł.
2) „Regionalnym Programie Profilaktyki Chorób Płuc” w ramach programu
będą wykonywane badania spirometryczne oraz zdjęcia RTG płuc. Program
skierowany jest do osób palących papierosy lub byłych palaczy po 40 roku
życia. Planowana liczba osób uczestniczących 100. Zarezerwowane środki
w budżecie Gminy to 5.000zł.
3) „Regionalnym Programie Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry” w
ramach programu prowadzona będzie edukacja i badania przesiewowe skóry.
Planowana liczba osób uczestniczących 100. Zarezerwowane środki w
budżecie Gminy to 2.200zł.
Każdy program ma koordynatora wytypowanego przez Urząd Marszałkowski,
który określi terminarz poszczególnych działań. O możliwości wykonania
badań będziemy informować w terminach późniejszych na łamach Kurendy,
na stronie internetowej www.gminachelmza.pl oraz przez sołtysów. Już dziś
zachęcamy do uczestnictwa.
Anna Feeser-Bering

Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do
zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie
przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka
dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10
tygodnia ciąży do porodu. Minister właściwy do spraw zdrowia, w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia
społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej
oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyższy warunek nie dotyczy
opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o
przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które
złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r.
Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o
zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654).
Joanna Masny

III Gminny Dzień Kobiet
III Gminny Dzień Kobiet mieszkanki gminy
wspólnie świętowały 8 marca br. podczas niedzielnego
popołudnia w świetlicy wiejskiej w Kuczwałach.
Piosenka „Być kobietą, być kobietą” Alicji Majewskiej w
wykonaniu
Justyny Błaszczyk - Dyrektor Centrum
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża wprowadziła
wszystkich w nastrój tego wyjątkowego święta. Co w programie spotkania ?
Było trochę o paniach, trochę dla pań, czyli niespodzianki od panów i trochę
od pań dla panów-kabaret, satyry o kobietach.
Do wspólnego świętowania Dnia Kobiet w Gminie Chełmża dołączyły panie z
Powiatowego Stowarzyszenia „Kobiety - Kwiaty Kociewia”, które przybyły z
Powiatu Starogardzkiego.
Rozważania nad typami kobiecości, uświadomiły szczególnie panom
ogromną różnorodność, która panuje w szeregach pięknej części naszego
globu, a mianowicie że „kobieta zmienną i inną jest”…
Część artystyczna z udziałem panów i pań trwała ponad dwie godziny i
wszyscy podczas niej doskonale się bawili.
Swoim kunsztem wokalno-muzycznym ujął pan Jarosław Pikus Kierownik Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie.
Repertuar, z którym wystąpił składał się ze znanych wszystkim piosenek,
właśnie o kobietach. Paniom się to bardzo spodobało, czego dowodem były
kolejne bisy. Także z uwagą i zainteresowaniem panie obejrzały występ
zupełnie w odmiennym stylu.

W rolę iluzjonisty wcielił się Mariusz Czajka z Liznowa-młody artysta, którego
pasjonuje magia i iluzjonizm. Obecnym paniom zadedykował krótki spektakl
sztuki iluzji.
Panowie mając na uwadze to, że kobiety od niepamiętnych czasów
inspirują kwiaty, obdarowali każdą z pań wiosennym tulipanem. Swoją pasją
aktorską próbowały zarazić Kociewianki, które gościnnie odegrały scenkę
kabaretową pt.” U babci na wakacjach”. Mieszkanki Powiatu Starogardzkiego
od lat uczestniczą w organizowanych u siebie Turniejach Kół Gospodyń
Wiejskich, podczas których prezentują różne, ciekawe pomysły, między
innymi aktorskie.
Czerpiąc pomysły z bogatego doświadczenia gości z Kociewia, ogłoszona
została przez Wójta Gminy Jacka Czarneckiego pierwsza edycja Gminnego
Turnieju dla Kół Gospodyń Wiejskich. Paniom wręczone zostały regulaminy
konkursowe. Przed publicznością wystąpiły również panie z Kół Gospodyń
Wiejskich z Nawry, Kuczwał i Głuchowa.
Niesamowite poczucie humoru i bogaty program spotkania sprawił, że na
pewno nikt z publiczności się nie nudził.
Poczęstunek na tę wyjątkową okazję przygotowały panie z KGW Kuczwały,
którym serdecznie za poświęcony czas dziękujemy.
K.Orłowska

Na zbliżające się Święta Wielkanocne
moc serdecznych,
pachnących wiosną życzeń
Mieszkańcom Głuchowa
śle
Radna Maria Kucharzewska

Z wyrazami współczucia
Panu Krzysztofowi Kucharzewskiemu i Rodzinie
Wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci
Ojca śp. Władysława Kucharzewskiego
składają
Sołtys z Radą Sołecką i Radny z Nawry
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Rolnictwo i ochrona środowiska
Co z energią wiatrową

Inwestycje i remonty
Budowa rozpoczęta

Firma „Nowa Energia” z Gdyni planuje wybudować na terenie
gminy Chełmża oraz Łysomice 50 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy
100 MW (każda elektrownia będzie miała moc jednostkową 2MW). Dla
okolic Tylic, Sławkowa, Zalesia oraz Bocienia trwa opracowywanie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
umożliwiających budowę wiatraków na gruntach rolnych. Całe
przedsięwzięcie podzielone jest na kilka etapów. Najpierw 24
elektrownie wiatrowe wybudowane zostaną w miejscowości Bocień.
Później 18 elektrowni zostanie zbudowanych w Sławkowie i Zalesiu.
Energetyka wiatrowa pozwala na osiągniecie wielu korzyści
ekologicznych, gospodarczych i społecznych. Do najważniejszych korzyści
ekologicznych płynących z wykorzystania elektrowni wiatrowych zaliczyć
należy redukcję emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, a przez to
przeciwdziałanie dalszym zmianom klimatu, poprawę jakości powietrza,
poprzez uniknięcie emisji SO2, NOx i pyłów do atmosfery. Przy energii
wiatrowej nie powstają odpady stałe, nuklearne, gazowe, odory i ścieki, brak
zanieczyszczenia wód i gleby, brak degradacji terenu i strat w obiegu wody,
które mają miejsce przy produkcji energii w konwencjonalnych elektrowniach i
elektrociepłowniach. Poza tym wiatr stanowi niewyczerpalne i odnawialne
źródło energii, jego wykorzystanie pozwala na oszczędność ograniczonych
Na terenie Gminy Chełmża 24 lutego br. rozpoczęto prace
zasobów paliw kopalnych. Technologia ta pozbawiona jest ryzyka
zastosowania np. awarii reaktora, z jakim związane jest wykorzystanie związane z budową autostrady A - 1 na odcinku Lisewo-Lubicz.
energetyki atomowej, a wykorzystanie wiatru nie powoduje spadku poziomu Generalnym Wykonawcą Budowy Autostrady A- 1 jest Firma Skańska
wód podziemnych, które towarzyszy wydobyciu surowców kopalnych NDI Joint Venture.
Ł.Kowalski
(węgla).

Oświetlenie w Brąchnówku

Poza korzyściami należy także mówić, jak w przypadku
pozostałych źródłach energii o wadach. Elektrownie wiatrowe wpływają na
krajobraz, emitują hałas, nieprawidłowo zaprojektowane mogą stanowić
zagrożenie dla ptaków.
Budowa parku wiatrowego w zasadzie nie odbiega sposobem
złożoności od budowy na przykład supermarketu czy stacji paliw. Różnice
wynikają raczej ze sposobu przygotowania inwestycji i jej zaplanowania.
Warunkiem koniecznym jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego umożliwiającego budowę elektrowni na gruntach rolnych,
przygotowanie dokumentacji, m.in. projektu budowlanego i energetycznego
koniecznego do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pomiary wiatru za
pomocą masztu przez okres co najmniej 1 roku. Okres przygotowań, zanim
jeszcze nastąpi wybudowanie fundamentów, a na placu budowy pojawią się
maszyny, trwa często ponad 24 miesiące. ”- Jeżeli wszystkie etapy będą
realizowane zgodnie z harmonogramem, to wiatraki powinny zostać oddane
do eksploatacji w połowie 2011 roku” twierdzi Rafał Siwiec Dyrektor
Regionalny „Nowa Energia” z Gdyni . „-Posiadamy Warunki Przyłączenia z
Zakładu Energetycznego, od roku mierzymy prędkość wiatru na
wybudowanym maszcie pomiarowym w Bocieniu, mamy też doświadczenie w
budowie i eksploatacji farm wiatrowych. To wszystko sprawia, że będziemy w
stanie skutecznie i szybko zrealizować inwestycję wartą około 500 mln zł.
Planujemy skorzystać z datacji europejskich dostępnych w programie
operacyjnym „Struktura i Środowisko”, gdzie zostały na ten cel przeznaczone
środki w wysokości 1.403 mln euro. Do tego celu powołaliśmy spółkę celową,
która będzie odpowiedzialna za wybudowanie i eksploatację parków
wiatrowych na terenie gminy Chełmża i Łysomice” - poinformował o
postępach prac w realizacji inwestycji wiatrowych pan Rafał Siwiec .
K.O.

Obowiązek wyłożenia trutki przeciwko gryzoniom

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Chełmża z dnia 18 grudnia 2001
roku wprowadza się obowiązek wyłożenia trutki przeciwko gryzoniom w
dniu 06 kwietnia 2009 r., bieżącego uzupełniania oraz pozostawienia jej do
dnia 19 kwietnia 2009 r. we wszystkich nieruchomościach na terenie Gminy
Chełmża.
Zarządzeniu podlegają obiekty każdego rodzaju.
Nie wykonanie postanowień zawartych w obwieszczeniu powoduje
nałożenie grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w
kodeksie wykroczeń.

Zakończono budowę oświetlenia drogowego w miejscowości
Brąchnówko. Inwestycja polegała na ustawieniu 5 słupów
oświetleniowych z oprawami i wysięgnikami. Koszt inwestycji wyniósł
32 tys. zł. Wykonawcą była
toruńska firma ,,Projektowanie i
Wykonawstwo Sieci i Instalacji Elektroenergetycznych REO” Sp.j.
Ł.Kowalski

Porządkowanie posesji

Porządkowanie obejścia i utrzymanie czystości na
terenie własnej posesji jest ważnym elementem działań na
rzecz poprawy stanu środowiska na terenie gminy. Gmina
Chełmża wzorem lat ubiegłych planuje przystąpić do akcji pod
hasłem „Wiosenne porządki”. Tegoroczny termin sprzątania
wyznaczono w dniach 6-10 kwietnia br.
Ważne informacje dla osób biorących udział w akcji sprzątania:
Rękawice i worki, które są udostępniane bezpłatnie można pobrać u
sołtysów.
Po okresie zimowym na poboczach dróg, w rowach oraz we
wszystkich miejscach ustronnych nagromadzone jest mnóstwo
odpadów, co po stopieniu śniegu jest szczególnie widoczne. Celem
naszej akcji jest uporządkowanie terenów prywatnych posesji, szkół
oraz wszystkich miejsc, gdzie zwykle gromadzą się ludzie tj. parki,
place, drogi publiczne oraz tereny zapomniane i rzadko odwiedzane,
które stanowią potencjalne składowiska dzikich wysypisk śmieci.
Bardzo istotnym elementem akcji jest aspekt edukacyjny,
dlatego też zachęcamy wszystkich rodziców do włączenia się w
wiosenne porządki.
Mamy nadzieję, iż ta wspólna praca zmierzająca do poprawy estetyki
otoczenia zaowocuje zmniejszeniem ilości dzikich wysypisk śmieci i
większej wrażliwości na stan naszego najbliższego otoczenia.
Zwracam się z prośbą do wszystkich sołtysów, aby na
terenie własnych sołectw pełnili rolę koordynatorów akcji
porządkowej.
Referat RGN
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Sprawy obywatelskie
Dzień Kobiet w Januszewie-Dźwierznie
W dniu 6 marca panie z Koła Gospodyń Wiejskich Dźwierzno
Januszewo spotkały się, by uczcić święto, jakim jest Dzień Kobiet.
Miłą niespodziankę sprawił nam Nasz Sołtys Pan Czesław Ligaj,
który zjawił się z bukietem czerwonych róż i szampanem, za co
jeszcze raz dziękujemy! W miłej atmosferze przy przekąskach i
słodkościach przygotowanych przez członkinie KGW, zapachu róż i
lampce szampana szybko upłynął nam czas. Wszystkim Paniom
dedykujemy wiersz naszej członkini Pani Wiktorii Błaszak:
„Kobieta”
Kobieta jest jak róży kwiat
Pięknie pachnie i urodą uwodzi,
Ale i kolce ma.
Róża to miłości kwiat,
A kobieta potrafi kochać szczerą miłością i szczęście dać.
I swą miłością wzruszyć do łez,
Bo w każdej kobiecie gorące uczucie jest.
Więc my kobiety myślimy tak,
Że Wy, Panowie, dacie dziś miłości znak,
Bo dziś jest przecież nasz magiczny dzień
Z pozdrowieniem!
I niech nasze marzenia spełnią się…

Jubileusz 50-lecia małżeństwa
Jubileusz długoletniego pożycia
małżeńskiego świętowali w marcu br.
Państwo Anna i Wacław Pietruszewscy z
Bocienia.
Z tej okazji Wójt Gminy Jacek Czarnecki w
USC Chełmża dokonał aktu odznaczenia Jubilatów medalami "Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie", które nadał Jubilatom Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński . Jubilaci otrzymali także listy
gratulacyjne i piękny bukiet kwiatów.
Po życzeniach i wzniesionym
toaście za piękny i dostojny Jubileusz małżeństwa, Państwo
Pietruszewscy wspólnie z rodziną powspominali swoje wesele sprzed
50 lat oraz opowiadali o radościach i troskach życia małżeńskiego. Pani
Anna urodziła się w Michałkach, a pan Wacław w Sztutowie. Ślub
cywilny zawarli w Sadłowie dokładnie 26 lipca, a ślub kościelny 31
sierpnia tego samego roku w 1958. Od października tego samego roku
zamieszkali w Bocieniu, gdzie pan Wacław się w miejscowym PGR.
Wychowali wspólnie ośmioro dzieci: 3 synów i 5 córek, a jesień życia
umila im gromadka 23 wnuków i 1 prawnuczka.

K.Orłowska

KGW Głuchowo świętowało
Krystyna Wolak

Jak każdego roku również i w tym, Panie z KGW w Głuchowie
oderwały się na chwilę od swoich codziennych obowiązków i świętowały
wspólnie Dzień Kobiet.

Dzień Kobiet w KGW Witkowo
8 marca panie z KGW Witkowo spotkały się na swoim święcie.
Z życzeniami i kwiatami przybył sołtys wsi Witkowo p. Kazimierz
Tatarewicz. Panie odwiedziła również p. Stanisława Stasieczek. Przy
kawie i pysznym ciastku szybko minął czas.

Spotkanie miało miejsce w świetlicy gimnazjum. Paniom w spotkaniu
towarzyszyli panowie z Rady Sołeckiej wsi, którzy obdarowali każdą z Pań
słodkim upominkiem. Do udziału w spotkaniu zaproszenie pań przyjęli także
panowie z miejscowej drużyny siatkarzy oldbojów.
KGW Głuchowo
Uśmiechu, radości i słońca,
wiosennego ciepła bez końca,
tęczowych pisanek,
na stole pyszności,
mokrego dyngusa
i wspaniałych gości
Mieszkańcom Liznowa, Zelgna i Witkowa
życzy

Radna Stanisława Stasieczek
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Organizacje pozarządowe
Ekipa TV Bydgoszcz w
przedszkolu

Zaproszenie dla organizacji
pozarządowych
„Vademecum dla ngo” jest propozycją
dzielenia się doświadczeniem, skierowaną do
młodych organizacji pozarządowych z obszaru Ziemi
Gotyku.
Projekt został częściowo sfinansowany ze
środków Urzędu Marszałkowskiego. Jego realizacja
polega na organizacji trzech spotkań poświęconych
problemom ważnym dla każdej małej organizacji oraz na
utworzeniu punktu konsultacyjnego dla tychże organizacji. W ramach
spotkań omawiane będą zasady prowadzenia właściwej dokumentacji (
również księgowej), będą poruszane zagadnienia budowania
partnerstwa, problemy aplikowania o granty, wskazówki do pisania
poprawnych wniosków, itp. Punkt konsultacyjny będzie funkcjonował od
kwietnia do października 2009 roku w wyznaczone dni. Możliwe będą
również konsultacje telefoniczne i e-mailowe. Stowarzyszenie Homo
homini zaprasza do współpracy zainteresowane organizacje z terenu
Ziemi Gotyku. Zgłoszenia udziału w projekcie prosimy dokonywać
bezpośrednio u K. Orłowskiej w UG w Chełmży lub telefonicznie pod
numerem 606 367 393 u E. Czarneckiej. Zgłoszenia przyjmowane będą
do 15 kwietnia br. Ilość miejsc jest ograniczona.
Przedstawiciele organizacji zaangażowanych w projekt na
jego zakończenie wezmą udział we wspólnym wyjeździe, którego
celem będzie poznanie działalności małych organizacji wiejskich oraz
wymiana doświadczeń.
Projekt współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko -Pomorskiego.

Projekt „Przedszkole otwiera świat II”
po raz kolejny w tym roku był prezentowany przez TV
Bydgoszcz. Dla maluchów z przedszkola w Grzywnie wizyta
ekipy telewizyjnej była ciekawą przygodą i zupełnie nowym
doświadczeniem. Dzieci poradziły sobie znakomicie. Były otwarte, chętnie
wypowiadały swoje opinie, nie peszyła ich telewizyjna kamera. Można było
się o tym przekonać oglądając regionalny program TVB.Ośrodek
przedszkolny w Grzywnie jest jednym z 39 prowadzonych przez Fundację
Ziemia Gotyku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Sięgnij po poradę - VADEMECUM DLA NGO
Z początkiem kwietnia br. działalność podejmuje
punkt konsultacyjno- informacyjny dla organizacji
pozarządowych z obszaru Ziemi Gotyku, którego
organizatorem jest Stowarzyszenie Homo homini w Chełmży.
Organizacje pozarządowe, w celu podniesienia
efektywności swoich działań, mogą zwracać się tutaj o
wsparcie i bezpłatną poradę.
Wspomniany punkt konsultacyjny swoją działalność
rozpoczyna z dniem 14.04.br.
Punkt czynny będzie co drugi wtorek w godz. 13.00 16.00
w UG Chełmża, sala nr 4 do października włącznie.
Konsultacje w punkcie prowadzone będą także telefonicznie pod nr
telefonów: 056 675 60 76, 609807316 lub 697872898 i e-mailowo na
adres: prom_kate@op.pl.
W ten sposób udzielone konsultacje, porady i informacje
mają być odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby zgłaszających się
organizacji.
Działalność punktu konsultacyjno informacyjnego
realizowana jest w ramach projektu pn. ”VADEMECUM DLA NGO”
współfinansowanego przez Zarząd Województwa Kujawsko
Pomorskiego.

Z czego można skorzystać, do czego się przyłączyć?

Ewa Czarnecka

Nasza „Przystań” w Zelgnie
Informujemy, że od 1 - go kwietnia br. zostanie
otwarta świetlica pn. .„Przystań” przy Bibliotece
Samorządowej w Zelgnie. Będzie ona funkcjonowała w
ramach projektu dotyczącego realizacji zadania
publicznego - „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i
uzależnień.” Jej zadaniem ma być wsparcie realizacji programu
profilaktyki uzależnień, realizowanego w świetlicach
socjoterapeutycznych, w których uczestniczą dzieci i młodzież z
małych środowisk wiejskich. Do świetlicy mogą uczęszczać
dzieci z Zelgna oraz okolicznych miejscowości. Świetlica będzie czynna od
poniedziałku do czwartku w godzinach 15-17.00, natomiast w okresie
wakacyjnym od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie. Zajęcia będą
prowadzone do końca sierpnia. Zadaniem wychowawców, pedagoga i
wolontariuszy będzie stworzenie miłej atmosfery, w której dzieci będą miały
poczucie bezpieczeństwa. Zostanie zrealizowany program profilaktyczny pn.
,,Uzależnieniom Nie!”, a także zajęcia na temat komunikacji, asertywności,
poczucia własnej wartości. Planujemy zorganizować wycieczkę autokarową,
warsztaty kulinarne, konkursy z nagrodami.
Krystyna Wolak

Przyniesie wiosnę…

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie Homo homini, które już ruszyły
lub stanie się to za kilka dni…
Lp.

Tytuł projektu

1.

„Ekologiczny styl
życia”
„Edukacja
kulturalna w
przedszkolach”
„Wiejska szkoła
zdrowia”

2.

3.

4.

Termin
realizacji
IV-VI

Dotowany przez…..

Adresowany do……..

Starostwo Powiatowe

Nauczyciele i dzieci
szkół podstawowych
Dzieci z przedszkoli
Fundacji ZG

IV-VI

PO KL- Urząd
Marszałkowski

IV-X

PO KL- Urząd
Marszałkowski

„Vademecum dla
ngo”
„Nordic walking”

IV- X

Urząd Marszałkowski

5.

25.IV

Urząd Marszałkowski

6.

Świetlica „Przystań”

IV-VIII

Urząd Marszałkowski

7.
8.

„Bezpieczna wieś”
„Zabawy językowe
dla najmłodszych”

IV- VI
IV- XI

Urząd Marszałkowski
Fundacja NIDA

Osoby
zainteresowane
stosowaniem diet
leczniczych i
członkowie rodzin
Organizacje
społeczne
Miłośnicy chodów
nordyckich
Dzieci i młodzież z
Zelgna
Dzieci i młodzież
Przedszkolacy i
rodzice

Wiosenną babę
postawili mieszkańcy Kończewic z
nadzieją, że przyniesie
oczekiwaną wiosnę. Stanęła w
nowym stroju 20 marca gotowa
witać kolejną porę roku. W jej
przygotowanie zaangażowali się
Państwo Barbara i Józef
Majewiczowie, pani sołtys Sylwia
Barańska, pani Marzena
Barczyńska oraz pan Andrzej
Wiśniewski. Podziękowania
kierujemy również do tych
wszystkich osób, które użyczyły
tkanin na wykonanie stroju.
E. Cz
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Sprawy obywatelskie
Nordic walking
na szlaku Ziemi Gotyku
Stowarzyszenie Homo homini w Chełmży zaprasza wszystkich chętnych do
udziału we wspólnej wędrówce z kijkami szlakiem Ziemi Gotyku.
Impreza o charakterze sportowo-rekreacyjnym
odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2009 r.
W programie :
- 9.000 - wyjazd z Chełmży ( zbiórka przy TESCO) autokarem do Torunia na
Barbarkę
- 10.00 - wymarsz w trasę Barbarka Olek ( przystanek posiłek) Leszcz Olek
Barbarka.
- 14.30 - konkurs z nagrodami „Wędrujemy i poznajemy Ziemię Gotyku”
- 15.00- powrót do Chełmży.
Zapisy osób chętnych prowadzone są do dnia 10 kwietnia
2009 r. Ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia udziału w imprezie należy
kierować do koordynatora projektu p. Katarzyny Orłowskiej pod nr tel.
056 675 60 76 lub na e-mail: prom_kate@op.pl.
Projekt
współfinansowany jest przez
Urząd Marszałkowski
Województwa
KujawskoPomorskiego
Nowy projekt Homo homini

Kijkowanie odpręża

Niby spacer, ale z dziwnymi kijami w dłoniach. Kije jakby narciarskie, ale nie
ma nart. To nordic walking, który zdobywa serca milionów ludzi na świecie.
Ten sport można uprawiać o każdej porze roku, prawie na
wszystkich nawierzchniach, od dzieciństwa do późnej starości. To forma
aktywności, która nie wymaga dużych nakładów finansowych ani wielkiej
sprawności, za to przynosi sporo satysfakcji i korzyści dla zdrowia.
Zwolenników nordic walking lawinowo przybywa. Sport ten narodził się w
Finlandii, gdzie obecnie uprawia go 400tys. ludzi, a ponad milion spróbowało
przynajmniej raz wyruszyć na spacer z kijami. Wyniki badań pokazały wpływ
nordic walking na organizm: powoduje dobroczynny dla układu krążenia
wzrost tętna, pomaga chudnąć i utrzymywać się w dobrej formie. Kijki
sprawiają, że chodzenie jest o 40% efektywniejsze, a przy takim poruszaniu
pracuje 90% mięśni ludzkiego ciała, czyli o 50% więcej niż przy joggingu i o
60% więcej niż przy pływaniu! Na dodatek chody nordyckie może uprawiać
każdy, bo jest to zajęcie bezpiecznie odciążające kręgosłup, nogi i stawy.
Używanie kijków zmniejsza obciążenie stawów średnio o 5kg przy każdym
kroku.
Watro jednak poznać kilka podstawowych zasad. Kijki powinny być
profesjonalne, co nie oznacza że drogie. Ich cena waha się od kilkudziesięciu
do 300zł.Specjaliści polecają prosty sposób na ustawienie ich długości.
Należy prosto stanąć w butach, w których zamierzamy ćwiczyć, zgiąć łokieć
pod kątem prostym. Długość kija powinna być równa odległości od podłoża
do wierzchu dłoni. Osoby lubiące szybsze marsze mogą wybierać kije nieco
dłuższe. Ważne, by kije podczas marszu się nie ślizgały. Dlatego ważne jest
jaką wybierzemy dla nich końcówkę, a o tym decyduje rodzaj nawierzchni, po
której spacerujemy. W terenie górzystym wybierzemy ostry szpikulec, na
plażę ten sam, ale z kapturkiem zapobiegającym zapadaniu się kija w piasek,
na asfalt lub polbrukowe chodniczki wybieramy gumowe stopki. Różne
końcówki są dostępne w zestawie z kijkami lub trzeba je dokupić. Przy
wyborze kijków zwracamy uwagę na wygodną rękojeść.
Jak prawidłowo chodzić z kijami? Na początek należy zacząć od
„złapania rytmu”, a kiedy to się uda włączamy podpieranie się kijem. Kijek
idzie „za nogą”, co oznacza, że odpychamy się w tył. Nie wysuwamy nigdy
jego czubka do przodu. Każdy indywidualnie dobiera sobie tempo spaceru,
ale przyjmuje się, że nordic walking ćwiczymy bez zadyszki. To świetny sport
dla osób z nadwagą, dla pracoholików, dla ludzi ulegających stresowi. Nordic
walking mogą uprawiać osoby z nadciśnieniem, osteoporozą,
zwyrodnieniem stawów czy skoliozą. Jest idealnym rozwiązaniem dla otyłych
i kobiet w ciąży. Specjaliści polecają półtoragodzinne spacery, co najmniej
trzy razy w tygodniu. Zatem kijki w dłoń i w drogę!
Stowarzyszenie Homo homini zaprasza wszystkich chętnych do
udziału we wspólnej wędrówce z kijkami szlakiem Ziemi Gotyku.
Ewa Czarnecka

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych
w prawdziwie wiosennym nastroju,
smacznego jajka i pogody ducha
życzy
Członkom i Mieszkańcom Gminy
Zarząd Stowarzyszenia Homo homini

KOMUNIKAT
BADANIA PROFILAKTYCZNE
Szpital Powiatowy w Chełmży w okresie od 1 kwietnia
2009 roku do wyczerpania limitów zaprasza na
bezpłatne badania profilaktyczne w zakresie:
Program profilaktyki raka piersi
Program obejmuje:
- wykonanie badania USG piersi pacjentkom do 35 roku życia,
- wykonanie badania USG piersi i ewentualnie mammografii (wg wskazań
lekarza) pacjentkom pomiędzy 35 a 50 rokiem życia,
- wykonanie badania mammograficznego i ewentualnie badania USG
pacjentkom powyżej 50 roku życia (jeśli od odstatniego badania
mammograficznego minął co najmniej rok),
- wykonanie badania USG piersi pacjentkom powyżej 50 roku życia, pod
warunkiem posiadania aktualnego wyniku badania mammograficznego, tzn.
nie starszego niż 2 lata.
Rejestracja osobista lub telefoniczna pod numerem telefonu:
- rejestracja na badanie USG piersi Izba Przyjęć Szpitala, tel. (056) 675 22 55
do 58 wew. 216,
- rejestracja na badanie mammograficzne
Pracownia RTG
(Rentgenodiagnostyka), tel. (056) 675 22 55 wew. 220.
Program profilaktyki ultrasonograficznego wykrywania wad serca u
płodów w drugim trymestrze ciąży - przeznaczony dla pacjentek
ciężarnych w 20 22 tygodniu ciąży.
Program obejmuje: stwierdzenie liczby płodów, ich położenia, czynności
serca, biometrię płodu, ocenę budowy płodu, ocenę łożyska, ocenę sznura
pępowinowego, ocenę objętości płynu owodniowego (AFI), ewentualną
ocenę mięśniaków, patologię przydatków, w uzasadnionych klinicznie
przypadkach ultrasonograficzną ocenę szyjki macicy; dodatkowo badanie
poszerzone o ultrasonograficzną ocenę serca płodu.
Rejestracja osobista (Poradnia „K”) lub telefoniczna pod numerem telefonu
(056) 675 22 55 wew. 273 od poniedziałku do piątku w godzinach 1300 - 1400.
Badania będą wykonywane w Pracowni USG Szpitala w ustalonym terminie.
Program profilaktyki w kierunku wykrywania wady wzroku program
przeznaczony jest dla wszystkich pacjentów z podejrzeniem wady wzroku
(bez ograniczeń wiekowych).
Program obejmuje:
- badanie ostrości wzroku,
- badanie komputerowe ostrości wzroku,
- dobór szkieł,
- sporządzenie sprawozdania z realizacji zadania.
W przypadku zaistnienia potrzeby lekarz ma obowiązek wystawienia
skierowania na badanie specjalistyczne.
Rejestracja osobista (Poradnia Okulistyczna
ul. Kościuszki 4) lub
telefoniczna pod numerem telefonu (056) 675 25 88 od poniedziałku do
piątku w godzinach 900 - 1200.
Badania będą wykonywane w Poradni Okulistycznej Szpitala Powiatowego
Sp. z o.o. w Chełmży przy ulicy Kościuszki 4 w ustalonym

Badania finansowane są z budżetu Starostwa Powiatowego w Toruniu
oraz przez Narodowy Fundusz Zdrowia

BEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU
REHABILITACYJNEGO
Caritas zaprasza osoby niepełnosprawne do korzystania z
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. W
wypożyczalni znajdziecie Państwo taki sprzęt jak : wózki inwalidzkie
aktywne i tradycyjne, łóżka rehabilitacyjne ręczne i elektryczne, materace
pneumatyczne, granulowane, piankowe, baloniki, chodziki, kule, rowery
stacjonarne, stabilizatory, rotory, kortezy i inny sprzęt rehabilitacyjny i
urządzenia pomocnicze. Dzięki współfinansowaniu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udostępniamy Państwu
sprzęt bezpłatnie z możliwością dowozu do domu osoby
niepełnosprawnej. Aby wypożyczyć sprzęt należy przedstawić
skierowanie od lekarza na konkretny sprzęt, dokument potwierdzający
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz dowód
osobisty osoby, dla której wypożyczany jest sprzęt.
Zapraszamy do naszych placówek:
1) Chełmża, ul. Kościuszki 4 ( budynek przychodni) Tel.
696-218-948
2) Toruńskie Centrum Caritas, ul. Szosa Bydgoska 1a, 87100 Toruń Tel. 056 654-05-43
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Wieści z biblioteki w Zelgnie

Podróż do miasta zabytków i zakochanych

W Bibliotece Samorządowej w Zelgnie w czasie ferii dzieci i
młodzież miały możliwość spędzenia wolnego czasu pośród książek,
zabaw i filmów. Przez cztery kolejne dni odbywały się zajęcia plastyczne,
konkursy, bajkowe kalambury . Dzieci min. wykonały „Drzewko złotych
myśli”. W piątym dniu był wspólny wyjazd do Chełmna dla aktywnych
uczestników naszych zajęć.

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie oraz Biblioteki w Grzywnie i
w Skąpem zorganizowały dla dzieci w wieku szkolnym ferie. Przez dwa
tygodnie organizowane były zajęcia dla najmłodszych czytelników. W tym
czasie biblioteki odwiedziło ponad 200 dzieci, które twórczo spędziły ten czas.
Dodać trzeba, że atrakcji było mnóstwo: od zagłębianie się w świat bajek,
baśni i wierszyków, tworzenia kukiełek i ich animowania, malowania,
rysowania, rozgrywek planszowych, układania budowli z klocków, projekcji
bajek na dużym ekranie, a kończąc na pełnych szaleństwa i śmiechu pląsach i
śpiewie w takt muzyki odtwarzanej z Karaoke.

,, Nad Wisłą się urodziłem...”

Jola Pawełczyk

Szkoła Podstawowa w Zelgnie ma swojego patrona
Władysława Broniewskiego.
Co roku w lutym w kolejną rocznicę śmierci poety obchodzimy dzień
poświęcony właśnie jemu. Tradycyjnie uczniowie klas piątych przygotowali
program artystyczny, a motywem przewodnim stał się cytat z wiersza ,, Nad
Wisłą się urodziłem...”.
W krótkim rysie biograficznym przypomnieli sylwetkę poety, a przede
wszystkim zaprezentowali znane i mniej znane jego utwory. Występ młodych
artystów dostarczył szkolnej publiczności wiele wzruszeń i emocji, co
znalazło odbicie w gromkich brawach. W święto patrona włączyła się cała
szkoła. Dzieci młodszych klas zilustrowały zabawne i piękne wiersze o
przyrodzie, szkole, strażaku, kominiarzu. Wszystkie prace były ciekawe i
pomysłowe. Młodzież klas IV-VI
próbowała z wybranych utworów
poetyckich oddać nastroje i uczucia trochę nietypowo- barwą, kreską i
plamą. I tu nie zabrakło inwencji twórczej.
Reminiscencje o poecie kolejny raz przybliżyły uczniom, a może dopiero
odkryły jego twórczość pełną liryzmu i refleksji.
Tak wyglądał szczególny dzień- święto patrona w naszej szkole
(zorganizowany pod kierunkiem wychowawców- Jolanty Jestadt i Małgorzaty
Ernest.
Małgorzata Ernest

Pożegnali zimę, powitali wiosnę

To był bardzo fajny dzień- tak oceniały szkolną imprezę dzieci ze
szkoły w Kończewicach.-Najpierw wysprzątaliśmy wieś, a było z czego…!
Potem spotkaliśmy się na placu zabaw, by dokonać tradycyjnego spalenia
Marzanny- dopowiadały żywo relacjonując wydarzenia.

W ostatnim dniu zorganizowana została wycieczka do Chełmna. Wzięło w niej
udział 40 najbardziej aktywnych uczestników. Dzieci poznały legendy i historię
„Miasta Zakochanych”, odwiedziły także Muzeum Ziemi Chełmińskiej oraz
Miejską Bibliotekę Publiczną w Chełmnie im. Walentego Fiałka. Wycieczka
była miłym akcentem kończącym wspólnie spędzony czas.
Paulina Karwowska

Czytanie jak fruwanie

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie zaprasza
do udziału w konkursie na czytelnika miesiąca pt.
„Czytanie jak fruwanie”. Konkurs ma na celu
popularyzowanie czytelnictwa w Gminie Chełmża,
zainteresowanie użytkowników bibliotek dobrą lekturą
oraz zachęcenie do częstszego ich odwiedzania.
Konkurs prowadzony jest w każdej z gminnych bibliotek: Biblioteka
Samorządowa w Zelgnie, Filia Biblioteki Samorządowej w Głuchowie,
Grzywnie oraz Skąpem. Do konkursu może przystąpić każdy kto chce i lubi
czytać oraz posiada kartę czytelnika w danej bibliotece. Każdego
miesiąca- Zwycięzca- czytelnik miesiąca otrzyma dyplom oraz nagrodę. Z
poszczególnych miesięcy zostanie wyłoniony czytelnik roku 2009 danej
biblioteki .
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!

Malwa 2009

Aby zabawa na powitanie wiosny się udała, trzeba było się w nią
zaangażować nieco wcześniej. Dzieci przygotowały kolorowe transparenty,
wszyscy założyli zielone elementy ubioru, przeprowadzony został konkurs na
najmilszą koleżankę i najsympatyczniejszego chłopca. Wiele emocji wywołał
mecz w piłkę siatkową, który rozegrały drużyny nauczycieli i uczniów.
E. Cz

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża
serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych sztuką
ludową do udziału w warsztatach w Pracowni rękodzieła
artystycznego i ludowego MALWA w Zelgnie- edycja
wiosenna 2009. W ofercie m.in.: wykonywanie kwiatów z
bibuły; malowanie na drewnie i na szkle, plecionkarstwo, hafciarstwo- haft
wstążeczkowy; biżuteria, a także warsztaty okolicznościowe: wykonywanie
stroików i dekoracji wielkanocnych. Warsztaty prowadzi artystka ludowa Pani
Małgorzata Górecka. Spotkania w pracowni odbywają się w piątki w
godzinach od 15.00-18.00 w Bibliotece Samorządowej w Zelgnie. Informacje
i zapisy pod numerem tel. 056 675 98 27 lub 056 637 71 29.
Koła Gospodyń Wiejskich zapraszamy do udziału w warsztatach
wielkanocnych (palmy wielkanocne, wykonywanie stroików wielkanocnych,
zdobienie jajek techniką batiku, techniką rytowniczą oraz wyplatanie
koszyków z rattanu oraz sztuka wykonywania papierowej wikliny). Istnieje
możliwość zorganizowania warsztatów w świetlicach wiejskich. Tematyka do
uzgodnienia. Zgłoszenia: CIK Gminy Chełmża 056 637 71 29. SERDECZNIE
ZAPRASZAMY !

Justyna Błaszczyk
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STRAŻACKIE POTYCZKI

„Otwórzmy wiośnie drzwi”

14.03. 2009r. Gimnazjum w Pluskowęsach było organizatorem
gminnego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”.

Konkurs ten miał na celu kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony
ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Służył
popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży przepisów przeciwpożarowych,
zasad postępowania na wypadek pożaru, wiadomości dotyczących
posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą,
poznanie tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.
W eliminacjach brali udział przedstawiciele jednostek OSP z Kuczwał,
Skąpego, Zajączkowa, Zelgna, Szerokopasu, Grzegorza, reprezentanci
Szkoły Podstawowej w Kończewicach oraz Gimnazjum w Głuchowie i
Pluskowęsach.
Po eliminacjach pisemnych i ustnych najwięcej punktów zdobyli:
W kategorii szkoły podstawowe
I miejsce – Iza Jahn - SP Kończewice
II miejsce - Daria Urbańska - SP Kończewice
III miejsce – Aleksander Rasmus - SP Kończewice
W kategorii gimnazja
I miejsce – Przemysław Ziółkowski - Gimnazjum Głuchowo
II miejsce – Paweł Wiercioch - Gimnazjum Pluskowęsy, reprezentant OSP
Zajączkowo
III miejsce Karolina Krzemień –Gimnazjum Pluskowęsy
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce - Paulina Ligaj I LO w Toruniu mieszkanka Januszewa
Nagrody dla najlepszych zostały ufundowane przez Wójta Gminy Chełmża
Pana Jacka Czarneckiego, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Janusza
Iwańskiego oraz przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP.
Zdobywcy I i II miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych, będą
reprezentowali naszą gminę na etapie powiatowym, który odbędzie się
3.04.2009r. w Złejwsi Wielkiej. Jednocześnie został rozstrzygnięty konkurs
plastyczny. Wzięły w nim udział prace uczniów ze Szkoły Podstawowej w
Zelgnie, Kończewicach, Gimnazjum w Głuchowie oraz Pluskowęsach.
Wyróżniono prace:
W kategorii rysunek
Kl. I-III
I miejsce Aleksander Cieśliński - SP Kończewice
II miejsce Marika Witkowska - SP Kończewice
III miejsce Katarzyna Florek SP - Zelgno
KL. IV-VI
I miejsce Pamela Huzarska - SP Zelgno
II miejsce Jagoda Dobrzyńska - SP Zelgno
III miejsce Bartosz Bąk - SP Zelgno
GIMNAZJA
I miejsce Agnieszka Kwella - Gim. Pluskowęsy
II miejsce Natalia Meger - Gim. Pluskowęsy
III miejsce Tomasz Niedziałkowski - Gim. Pluskowęsy
Kategoria rzeźba, płaskorzeźba, aplikacja
KL. I-III
I miejsce Natalia Jastrzębska - SP Zelgno
KL. IV-VI
I miejsce Dawid Jęziorski - SP Zelgno
Gimnazja
I miejsce Ewa Klicman - Gim. Pluskowęsy
II miejsce Aneta Durda - Gim. Pluskowęsy
III miejsce Karolina Krzemień - Gim. Pluskowęsy
Kategoria praca na szkle i hafciarstwo
KL. IV-VI
I miejsce Sandra Szczepańska - SP Zelgno
Gimnazja
I miejsce Martyna Dawiec - Gim. Pluskowęsy, II miejsce Zofia Branicka - Gim.
Pluskowęsy, III miejsce Marta Sadowska - Gim. Głuchowo
Beata Niedziałkowska
Wiesław Bachan

To nazwa nowego projektu edukacyjnego, który realizują najmłodsi
uczniowie ze szkoły w Grzywnie: dzieci z ośrodka przedszkolnego
„Przedszkole Otwiera Świat II”, dzieci z oddziału „zerowego” oraz klasy I.
Zaczęliśmy od stworzenia Marzanny, którą szybciutko spaliliśmy, aby zimę
jak najprędzej przepędzić. Następnie zaprosiliśmy rodziców i dziadków na
warsztaty plastyczne. Dzieci malowały gipsowe figurki zajęcy, kurczaczków i
jajeczek; zdobiły pisanki na kilka wymyślnych sposobów, a mamy… Mamy
robiły palmy wielkanocne, które nim trafią w niedzielę palmową do Kościoła,
najpierw będą wystawione na konkurs. A konkurs palm jest u nas już tradycją i
palmy bywają doprawdy piękne. Dlatego, mamy bardzo się starały, ciężko
pracowały, ale humory im dopisywały, bo znalazł się też czas, żeby wspólnie
wypić kawkę i podjeść pysznego ciasta.
Tymczasem dzieci przygotowują się już, by zaprezentować kolejne
przedstawienie, które będzie dotyczyło tradycji wielkanocnych. Ale to nie
koniec niespodzianek. Będzie też loteria, podczas której będzie można
wygrać ozdoby wielkanocne oraz wystawa prac dziecięcych. Zapraszamy,
zatem do Grzywny!
Katarzyna Daniszewska

Malwa po wielkanocnemu

W Gminie Chełmża rozpoczął się cykl warsztatów poświęconych
wykonywaniu tradycyjnych palm wielkanocnych. Warsztaty prowadzone
są
przez instruktora
Pracowni
Rękodzieła Ludowego MALWA , która
funkcjonuje przy Centrum Inicjatyw
Kulturalnych Gminy Chełmża.
Pierwsze takie warsztaty miały
miejsce w świetlicy Gimnazjum w
Głuchowie, w których udział wzięły
panie z miejscowego Koła Gospodyń
Wiejskich. Efektem tego wspólnego
spotkania było przygotowanie pięknej
palmy, która w Niedziele Palmową
powędruje do pobliskiej kaplicy Bł.
Juty w Bielczynach. A na kolejne
podobne warsztaty MALWA zaprasza
do
świetlicy wiejskiej w Nawrze
(02.04) i do Zelgno do Biblioteki
Samorządowej (03.04 ).

STRAŻACY PAMIĘTAJĄ O PANIACH
Panowie druhowie z OSP nie zapominają o Paniach i ich Święcie,
w świetlicach wiejskich odbyły się spotkania na tą okoliczność.
Panie oprócz miłych życzeń otrzymały kwiaty oraz upominki, druhowie mieli
okazję zrewanżować się swoim Panion za ich codzienne poświęcenie się
sprawom rodzinnym.

W. Bachan
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Sport gminny i szkolny
PIŁKA SIATKOWA NA INAUGURACJE

MODA NA TENIS STOŁOWY

Tradycyjny Turniej Piłki Siatkowej o Mistrzostwo Gminy
Chełmża i tym samym o Puchar Wójta Jacka Czarneckiego
zainaugurował sportowy sezon w roku 2009. Do zawodów przystąpiło 6
zespołów, które po losowaniu rywalizowały w dwóch grupach. Grupa „A” swoje
mecze rozgrywała na sali w Kończewicach, gdzie poza gospodarzami swoje
siatkarskie umiejętności prezentowały jeszcze zespoły z Pluskowęs i Nowej
Chełmży. Drużyny grupy ”B” gościły na hali w Głuchowie. Tam także wystąpił
zespół miejscowy oraz Zelgno i Grzywna. Do półfinałów awans uzyskiwały po
dwie najlepsze zespoły z każdej z grup. Pierwotnie faza pucharowa rozgrywek
zaplanowana była w hali w Kończewicach, ale w wyniku awarii oświetlenia
ostatecznie najważniejsze rozstrzygnięcia zapadły w obiekcie przy
głuchowskim gimnazjum. W tym momencie słowa uznania i podziękowania dla
pana Andrzeja Wiśniewskiego woźnego ze Szkoły Podstawowej w
Kończewicach, za sprawną organizację przenosin do Głuchowa z całym
prowiantem i poczęstunkiem dla zawodników.
Wracając do rywalizacji sportowej w grach o finał spotkały się PluskowęsyGłuchowo oraz Zelgno-Kończewice. W obu meczach swoją wysoką
dyspozycję potwierdzili zwycięzcy grup- drużyny Pluskowęs i Zelgna zgodnie
wygrywając 2:0 i awansując do finału.Przegrani z półfinałów, czyli siatkarze z
Głuchowa i Kończewic stoczyli bój o 3 miejsce. W tak zwanym małym finale
zwyciężył zespół Kończewic stając tym samym na najniższym stopniu podium.
Najważniejszy mecz dnia, mecz o zwycięstwo i tytuł najlepszej drużyny w
naszej gminie w piłkę siatkową to pojedynek Zelgna i Pluskowęs. Ostatecznie
puchar z rąk wójta Jacka Czarneckiego dla siatkarskich mistrzów odebrał
kapitan drużyny Zelgna Kazimierz Lewandowski.

Strzałem w dziesiątkę okazał się pomysł na nową imprezę
sportową w Gminie Chełmża, jaką są rozgrywki ligowe w tenisa
stołowego. W inauguracyjnym turnieju udział wzięło 40 zawodników z
całego terenu naszej gminy, Chełmży, a nawet Torunia! Przypomnę, że
Gminna Liga Tenisa Stołowego rozpoczęła się na początku lutego i potrwa do
końca kwietnia. Na jej wyniki składają się punkty zdobyte w turniejach
rozgrywanych co piątek w sali sportowej w Kończewicach. Na razie po dwóch
kolejkach prowadzi pan Krzysztof Olech z Dziemion.

Następnie trofeum wędrowało do rąk pozostałych zawodników zwycięskiej
drużyny: Natalii Baczewskiej, Daniela Ramowskiego, Łukasza
Lewandowskiego, Pawła Sołtysa, Jarosława Pikusa, Tomasza Palkowskiego.
Piłka siatkowa to gra zespołowa, ale na każdej prestiżowej imprezie wręczane
są nagrody indywidualne. Nie inaczej było na naszych siatkarskich
mistrzostwach. Nagrodę dla najstarszego zawodnika turnieju otrzymał
reprezentant Grzywny Sławomir Rentflejsz, a najcenniejsza indywidualna
nagroda dla najlepszego zawodnika przypadła liderowi zwycięskiej drużyny
Danielowi Ramowskiemu. Obaj panowie otrzymali męskie krawaty, myślę, że
krawaty z duszą, bo wywalczone, wypracowane pasją do siatkówki i miłością
do sportu.

Doskonałą okazją do sprawdzenia swoich postępów i umiejętności w tej
dyscyplinie sportu był jednodniowy, ale bardzo prestiżowy turniej o
Mistrzostwo Gminy Chełmża w Tenisie Stołowym. Do rywalizacji zgłosiło się
23 zawodników. Przyjęty system rozgrywek to drabinka, która z jednej strony
eliminowała poszczególnych graczy po dwóch porażkach, z drugiej natomiast
windowała zwycięzców poszczególnych pojedynków, aż do wielkiego finału.
W tym najważniejszym meczu dnia spotkali się obrońca tytułu Artur Brokopp,
oraz lider rozgrywek ligowych tenisa stołowego Krzysztof Olech. Pan
Krzysztof był jednak niesamowity tego dnia, a przyjęty przez niego styl gry z
jednej strony imponował spokojem i wyrafinowaniem, z drugiej był
bezwzględny i nieodgadniony dla rywali. Tak, więc nie przegrywając nawet
seta w całych zawodach (!) tytuł najlepszego tenisisty stołowego w Gminie
Chełmża wywalczył pan Krzysztof Olech z Dziemion. Na pozostałych
czołowych miejscach uplasowali się: Artur Brokopp z Kończewic- 2 miejsce,
Zenon Sadowski z Głuchowa- 3 miejsce, Andrzej Świercz z Głuchowa-4
miejsce, na miejscach 5-6 Krzysztof Wiśniewki i Sebastian Murawski obaj z
Głuchowa. Moda na tenis stołowy jest widoczna w liczbach uczestników, co
cieszy, bo ta trudna dyscyplina wymaga siły koncentracji, refleksu,
odpowiedniej taktyki, odporności psychicznej, inteligencji - rzeczy jakże
ważnych w naszym codziennym życiu.
Marcin Sadowski

Marcin Sadowski

Cyklon w rozgrywkach
Kolejka 16 - 21/22. marca 2009
Drwęca Golub-Dobrzyń 0 - 0 Cyklon Kończewice
Kolejka 17 - 28/29. marca 2009
15.00 Cyklon Kończewice - Polonia Bydgoszcz
Kolejka 18 - 4/5. kwietnia 2009
Victoria II Koronowo - Cyklon Kończewice
Kolejka 19 - 11. Kwietnia 2009
16.00 Cyklon Kończewice - Victoria Lisewo
Kolejka 20 - 18/19. kwietnia 2009
Chełminianka Chełmno - Cyklon Kończewice
Kolejka 21 - 25/26. kwietnia 2009
15.00 Cyklon Kończewice - Unifreeze Miesiączkowo
Kolejka 22 - 29. kwietnia 2009
Strażak Przechowo - Cyklon Kończewice
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Serwis informacyjny
Zakład Remontowo - Budowlany
Mariusz Grzegórski
ul. Widok 16, 87-731 Waganiec
Tel. 0 501 009 204
Oprócz prac i usług z zakresu
budownictwa ogólnego wykonuje:
- prace rozbiórkowe konstrukcji
niebezpiecznych
- usuwanie materiałów zawierających
azbest.
Zakład udziela pomocy w załatwianiu
wniosku o refundację kosztów rozbiórki, transportu i utylizacji
materiałów niebezpiecznych ( azbestu).
Koszt usługi do uzgodnienia.
Firma zapewnia również pokrycie dachu nowym materiałem
własnym lub powierzonym

Mała Szkoła w Brąchnówku
Oraz
WSK-O „Edukacja i Przyszłość”
serdecznie dziękują
Panu Piotrowi Polcynowi i Pracownikom
Firmy
PPHU MELAR
za wykonanie pięknych mebli
do I klasy oraz do szatni
w Małej Szkole,
a także: budy dla psa i teatrzyku
kukiełkowego.

K O M U N I KAT
BANK SPÓŁDZIELCZY W BRODNICY
ODDZIAŁ W CHEŁMŻY UPRZEJMIE
INFORMUJE SZANOWNYCH KLIENTÓW, IŻ OD
MIESIĄCA
KWIETNIA 2009r.
ODDZIAŁ BANKU PRZY ULICY RYNEK 2
ORAZ
ODDZIAŁ OPERACYJNY PRZY ULICY SIKORSKIEGO 30
BĘDĄ NIECZYNNE W SOBOTY
za niedogodności przepraszamy
Krzysztof Zduński
dyrektor oddziału

Dostęp do internetu
dla mieszkańców Pluskowęs i okolic
Firma MAXLAN uruchomiła bezprzewodowy
internet w Pluskowęsach. Zasięg nadajnika obejmuje
również bliskie okolice. Wszyscy zainteresowani
szybkim internetem proszeni są o
kontakt:
MAXLAN
Gracjan Kutyba
ul. Białostocka 5
tel. 0 513 198 602,
0 501 028 251
biuro czynne
PN.-PT. 10:00-18:00
SOB. 10:00-14:00
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Fotoreportaż z III Gminnego Dnia Kobiet

Sala w Kuczwałach w Gminny Dzień Kobiet zgromadziła prawie
200 osób. Dominowały panie z naszej gminy i panie ze
Stowarzyszenia „Kobiety – Kwiaty Kociewia” z Powiatu
Starogardzkiego.

W dyskusję o kobietach, którą poprowadziła Justyna Błaszczyk
Dyrektor CIK-U Gminy Chełmża chętnie włączali się obecni goście
m.in. Poseł na Sejm RP Janusz Dzięcioł.

Każda z pań obdarowana została kwiatkiem, a o ten miły akcent Panie wysłuchały repertuaru muzycznego, który na to spotkanie
zadbali panowie druhowie z OSP.
przygotował pan Jarosław Pikus Kierownik SPOZ w Zelgnie. Jest
szansa na muzykoterapię.

Na scenie swój dorobek artystyczny prezentowały panie ze Uroku Kociewiankom dodały ich stroje regionalne, w których
przybyły do naszej gminy.
Stowarzyszenia „Kobiety-Kwiaty Kociewia”, które były gośćmi
Stowarzyszenie „Kobiety-Kwiaty Kociewia” reprezentowało Koło
III Gminnego Dnia Kobiet w Kuczwałach.
Gospodyń Wiejskich ze wsi Koteże w gminie Starogard Gdański.
K.O.
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