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W hołdzie ofiarom II wojny światowej
W dniu 22 sierpnia we wsi Szerokopas odbyło się odsłonięcie
pamiątkowej tablicy poświęconej żydowskim kobietom, więźniarkom
podobozu zagłady Stutthof. Kamień z pamiątkowa tablicą stanął w
miejscu, gdzie funkcjonował obóz dla kobiet narodowości żydowskiej z
terenu całej Europy.
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pochówek. Jak ważne dla nich musiały być gesty ludzkiej
solidarności- podrzucana żywność lub odzież. Były to znaki, że ktoś
jeszcze widzi w nich ludzi. Mówiła o tym z wdzięcznością wnuczka
jednej ze zamordowanych- Ana Paliczer na dorocznym zjeździe
pamięci ofiar holocaustu w Vancouver, w Kanadzie. Wspominała o
okolicznych mieszkańcach pomagających żywym i troszczących się
o groby umarłych, o księdzu kanoniku Zbigniewie Koślickim, który
włączył zbiorową mogiłę w obszar cmentarza nie bacząc na różnicę
wyznań i o tym, że są tam wciąż świeże kwiaty. My mieszkańcy
Szerokopasu też chcemy zachować pamięć nieszczęsnych kobiet.
Oznaczyć miejsce ich kaźni dla wiedzy potomnych i dla przestrogi. W
realizacji tej idei pomógł nam wójt, pan Jacek Czarnecki fundując
wykonanie tablicy oraz pan Piotr Birecki udostępniając zebraną
wiedzę o faktach.
Za chwilę świadek zdarzeń pan Władysław Gębski odsłoni tablicę. W
tym czasie posłuchajmy żydowskiej pieśni z czasu okupacji pt."Moja
żydowska mama". Dedykujmy tę pieśń wszystkim zamordowanym
matkom , tym które nie zdążyły być matkami i dzieciom osieroconym
przez holocaust.”
Ten mocno przemawiający do wszystkich zgromadzonych tekst
przygotowała pani Danuta Syryczeńska, prowadząca uroczystość
odsłonięcia tablicy w Szerokopasie. Idea, którą przekuli w czyn
mieszkańcy Szerokopasu została wyróżniona na tegorocznych
Dożynkach Gminnych w Brąchnówku. Serdecznie gratulujemy.

Przybyłych na uroczystość powitał pan sołtys Piotr Brzeski. Złożenia kwiatów i
zapalenia znicza dokonali pani Wioletta Maćkowska, sołtys Piotr Brzeski, a
także przybyli goście. Modlitwę za zmarłych poprowadził ks. Leszek
Łobodziński. Pan Wójt Jacek Czarnecki zasadzeniem symbolicznego drzewka
upamiętnił tę doniosłą uroczystość, której reżyserami byli mieszkańcy wsi
Szerokopas.

„Jesteśmy tu, by pokłonić się ofiarom holocaustu. 24.08.1944 roku
hitlerowcy utworzyli podobóz KL Stutthof z komendą w Bocieniu dla
kobiet narodowości żydowskiej. Jedną z grup roboczych ulokowano
właśnie tutaj, gdzie przed 65 laty stały dworskie zabudowania
gospodarcze. Pierwszego dnia do pracy przy budowie umocnień
wokół Torunia wyszło 1600 kobiet. Ta liczba z każdym dniem była
mniejsza. Do stycznia 1945 zostało ich niewiele. Zmarłe wrzucano do
rowu wykopanego wzdłuż cmentarza w Dźwierznie. Dziś jest to
zbiorowa mogiła 1500 Żydówek. Łącznie w trzech grupach w
Szerokopasie, w Bocieniu i Grodnie od sierpnia 1944 do stycznia 1945
pracowało 4400 kobiet. Do wyzwolenia w połowie stycznia dożyło…
300. Obozy, holocaust, ludobójstwo to dla większości z nas odległa
historia. Poznajemy ją z opowiadań, z filmu, literatury, ze szkoły jako
daty, miejsca, liczby ofiar. Setki tysięcy, miliony... Ale tu i teraz zamiast
o bezimiennym tłumie powinniśmy pomyśleć o zamordowanych
kobietach jak o znajomych. One miały imiona, twarze, jakieś swoje
sprawy, kogoś kochały i ktoś je kochał. Były takie jak my i każde z tych
zniszczonych istnień było jedyne i niepowtarzalne. Brutalnie wyrwano
je z życia, ponumerowano, odebrano wszystko, nawet nadzieję.
Pomyślmy! Krótki sen w zaduchu bydlęcych pomieszczeń, robactwo,
głód, nasłuchiwanie konania sąsiadek i coraz większa słabość.
Pobudka o trzeciej przed świtem, apel, odliczanie zmarłych, dobijanie
zbyt słabych, kilometry marszu, kilof, łopata, taczka i kapanie rowów
przeciwczołgowych. Do tego coraz zimniej i tylko letnia odzież, w
której przyjechały. Patrzyły na wywożenie zmarłych towarzyszek
niedoli i widziały swój los. Nieopłakana śmierć i nieczłowieczy

E.Czarnecka

Rozpoczął się kolejny rok szkolny

Dla 103 dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej
ten rok jest tym najważniejszym. W czterech szkołach podstawowych
Gminy Chełmża rozpoczęło naukę 657 uczniów. Gimnazjalistów jest
404. Na terenie naszej gminy pracuje 106 nauczycieli. Pracownicy
administracji szkolnej i obsługi to grupa 41 osób. Dzieci rozwozi pięć
autobusów szkolnych.

E.Cz.

Samorządowy serwis informacyjny
Realizacja zamówień publicznych

Pożegnanie sołtysa
Na Sesji RG Chełmża miało miejsce oficjalne pożegnanie sołtysa
Sołectwa Januszewo - Dźwierzno Pana Czesława Ligaja. Wójt Gminy Jacek
Czarnecki i Radni Gminni przekazali ustępującemu Sołtysowi podziękowania i
upominki za 38-letnią, niestrudzoną służbę na rzecz lokalnej społeczności.
Życzono Panu Czesławowi pomyślności i wielu lat w dobrym zdrowiu.

I. Informacje o rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych :
1) W dniu 22.07.2009r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie remontu
pokrycia dachu Gimnazjum w Głuchowie. W postępowaniu wpłynęło 9 ofert.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Usługowo – Handlowy
„ROLMEX” Ul. Dobrzyńska 4 87-600 Lipno
za cenę brutto oferty 46.677,38 zł.
2) W dniu 22.07.2009r. został rozstrzygnięty przetarg na „przygotowanie i
dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży
szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów szkół Gminy
Chełmża”. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta. Najkorzystniejszą ofertę
złożyło Toruńskie Centrum „CARITAS” za cenę brutto jednego posiłku 4,19 zł.
3) W dniu 22.07.2009r. został rozstrzygnięty
przetarg na budowę
przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża w ilości
130 szt. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło
Konsorcjum Firm: „KB-instalacje” Krzysztof Bobrowski i PPHU „Technika”
Andrzej Banaszek Lider: „KB-instalacje” Krzysztof Bobrowski ul. Gliniana 65,
91-336 Łódź za cenę brutto oferty 1.858.641,68zł. 4) W dniu 24.09.2009r.
został rozstrzygnięty przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego w
kwocie 4.710.000zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
Chełmża. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu za cenę oferty ( całkowity
koszt kredytu) - 1.093.730,87zł, wysokość marży 1,18%, prowizja 3%.

II. Informacja o wszczętych postępowaniach:
1) W dniu 01.09.09r. został ogłoszony przetarg na wykonanie chodnika w
miejscowości Dziemiony o długości 300 mb z kostki betonowej typu Polbruk.
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 22.09.br. W terminie wpłynęły
3 oferty. W chwili obecnej trwa procedura weryfikacji ofert, po której zostanie
wybrana oferta najkorzystniejsza.
K.Orłowska 2) W dniu 04.09.09r. został ogłoszony przetarg na budowę wielofunkcyjnego
boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Dźwierznie.
Termin składania ofert zaplanowano na dzień 30.09.br.
ODESZŁA Z NASZYCH SZEREGÓW
Anna Feeser-Bering
19 sierpnia 2009 roku , w wieku 68 lat zmarła

Dh KRYSTYNA ZIÓŁKOWSKA
Długoletnia działaczka ochotniczego pożarnictwa, od 1960 roku
członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzu .
W swojej długoletniej służbie pełniła funkcję Komendanta sekcji kobiecej.
Za społeczną działalność została odznaczona między innymi: SREBRNYM
KRZYŻEM ZASŁUGI, złotym, srebrnym, brązowym medalem „ Za zasługi dla
pożarnictwa „ , odznaką „ Strażak Wzorowy”.
Czynnie brała udział w pracach Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich była wspaniałą osobą, sumienną, wyrozumiałą, uczynną.
W ostatniej drodze Zmarłej towarzyszyli: rodzina, przyjaciele, znajomi,
delegacje OSP z pocztami sztandarowymi, członkowie Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP, przedstawiciele władz samorządowych.

Cześć jej pamięci !

Uwaga fotoradar
W celu podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie
Gminy Chełmża na wniosek mieszkańców Straż Gminna dokonuje rejestracji
pojazdów popełniających wykroczenia w zakresie przekroczenia prędkości
jazdy. Szczególnie w rejonach przyszkolnych oraz w terenie zabudowanym.
W trakcie jednej sesji trwającej 3 godziny w miejscowości Pluskowęsy przy
szkole, gdzie uczęszczają nasze dzieci zarejestrowano 170 wykroczeńwszystkie powyżej 21 km/h. Z terenu gminy w ciągu dwóch dni na
zarejestrowanych 360 wykroczeń tylko 15 wykroczeń popełnili nasi
mieszkańcy.
O kolejnych planowanych sesjach fotoradarowych można uzyskać
informację u Straży Gminnej.
Grzegorz Stramek

Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej
Na terenie Gminy Chełmża już od kilku lat sprawnie
funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy
Społecznej w Browinie. Uczestnikami zajęć terapeutycznych mogą być
osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, które
chciałyby urozmaicić sobie życie codzienne poprzez spotkania z innymi
ludźmi oraz uczestnictwo w ciekawych zajęciach i wyjazdach rekreacyjnych.
Podopieczni Środowiskowego Domu uczestniczą w różnego rodzaju
zajęciach, uczą się zmagać z problemami życia codziennego pod okiem
specjalne wyszkolonej kadry. Obecnie z terenu naszej Gminy do ŚDS
uczęszcza 9 podopiecznych. Podstawowym zadaniem Domu jest przede
wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących
w zajęciach, niezbędnych do samodzielnego życia, integracji społecznej,
przywrócenie możliwości pełnienia powszechnie dostępnych ról
społecznych, podjęcia pracy, nauki, zaspokojenia potrzeb bytowych,
których podopieczni nie są w stanie samodzielnie wykorzystując swoje
uprawnienia, środki i możliwości.

Taryfikator mandatowy- przekroczenie
dopuszczalnej prędkości
Rodzaj czynu
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości
do 10 km/h
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości
o 11-20 km/h
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości
o 21-30 km/h
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości
o 31-40 km/h
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości
o 41-50 km/h
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości
o 51 km/h i więcej

Grzywna w zł
20-50
50-100

Punkty karne
(Od 6 km/h)
1
2

100-200

4

200-300

6

300-400

8

400-500

10

W chwili obecnej Środowiskowy Dom Samopomocy nie posiada wolnych
miejsc jednak zainteresowane osoby mogą kontaktować się z pracownikami
socjalnymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży pod nr (56)
675-60-19 lub z pracownikiem socjalnym w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Browinie pod nr (56) 675 71 11.
K. Stachyra
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Samorządowy serwis informacyjny
Gmina Chełmża promuje zdrowie
swoich mieszkańców

Jubileusz DPS w Browinie

W Samodzielnym Publicznym Ośrodku Zdrowia w Zelgnie,
Gm. Chełmża w ramach „Regionalnego Programu Wczesnego
Wykrywania Nowotworów Skóry” zainteresowani mieszkańcy gminy
mięli okazję poddać ocenie lekarskiej niepokojące u siebie zmiany na
skórze. Badania skóry przeprowadzone zostały przez lekarzy z Kliniki
Dermatologii w Bydgoszczy. W badaniach profilaktycznych wzięły udział
64 osoby.
Wśród przebadanych w jednym przypadku rozpoznano rogowacenie
słoneczne, u trzech osób stwierdzono zespół znamion atopowych, natomiast
siedmiu pacjentów otrzymało skierowanie do Pracowni Dermatochirurgii i
Pracowni Dermatoskopii Kliniki Dermatologii w Bydgoszczy. Był to już ostatni z
trzech programów profilaktycznych realizowanych przez Samorząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w których Gmina Chełmża wzięła
udział.
A.Feeser -Bering

Podziękowanie
Serdeczne podziękowanie dla OSP z Grzegorza, delegacjom, przyjaciołom,
znajomym i sąsiadom za uczestnictwo w ostatniej drodze
śp. Mariana Marszałkowskiego
oraz za złożone wieńce i kwiaty
składa Żona z Rodziną.

Wdrażanie elektronicznego urzędu
rozpoczęte
W miesiącu wrześniu rozpoczęto w Urzędzie
Gminy wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów.
Po analizie przepływu dokumentów metodą tradycyjną
wykonawca przedstawił harmonogram szkolenia, podzielił
pracowników na grupy i rozpoczął szkolenia. Zakres szkolenia obejmował
pełne omówienie programu i jego wszystkich funkcji.

Na zdjęciu Pan Łukasz Kurek prowadzi praktyczne szkolenie przy
komputerach z obsługi elektronicznego obiegu dokumentów.
Po pięciu dniach szkoleń - 14 września uruchomiono system z
czystą bazą danych, w której pracownicy rozpoczęli pracę właściwą.
Obecnie trwają uzgodnienia na temat miejsca składania i ścieżek obiegów
wniosków składanych przez interesantów.
Podstawową funkcją jaką ma spełnić oprogramowanie jest status
sprawy, ale również przygotowanie urzędu na przyjmowanie i obsługę
dokumentów w wersji elektronicznej również podpisanych elektronicznie.
System stanowi podstawę do dalszego rozwoju e-usług takich jak składanie
wniosków poprzez internet, czy otrzymywanie decyzji w tej formie.
Część z funkcji jakie obecnie obejmuje oprogramowanie i z których urząd już
korzysta to: możliwość digitalizacji dokumentów do formatu A3 w kolorze,
drukowanie książki podawczej, wielokrotne dekretacje, zatwierdzanie oraz
odrzucanie dokumentów przygotowywanych przez podwładnych,
wersjonowanie, kopiowanie, definiowanie określonych ścieżek dokumentów,
automatyczne tworzenie rejestrów, wprowadzanie poczty wychodzącej,
generowanie i drukowanie pocztowej książki nadawczej, rezerwację
zasobów, generowanie statystyk oraz wiele innych.
Kolejnym etap wdrożenia w ramach umowy jest zgranie
oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów ze stroną
internetową, która będzie interesantów informować o statusie sprawy.
Projekt współfinansowany jest przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
P. Rutkowski

W tym roku minęło 60 lat, jak Dom Pomocy Społecznej w
Browinie rozpoczął swoją działalność. Placówka ta mieści się na terenie
naszej gminy. Jubileusz stał się okazją do podsumowania
dotychczasowej działalności. Uroczystościom, które miały miejsce 8
września br. towarzyszył również IX Przegląd Twórczości Osób
Niepełnosprawnych.
Udział w wydarzeniu licznie wzięli przedstawiciele samorządów
powiatowego, jako organu prowadzącego tę placówkę i naszego gminnego,
przedstawiciele instytucji działających w obszarze pomocy społecznej takich
jak ROPS, PCPR i GOPS-y. Do udziału w uroczystości podsumowującej 60letni jubileusz zaproszone zostały również osoby, które zawodowo przez lata
były związane z tym miejscem. Życie mieszkańców i pracowników tutejszego
domu podsumował specjalnie przygotowany na tę okazję film.
Liczne życzenia, gratulacje i kwiaty z okazji jubileuszu goście
przekazali na ręce pani Anny Woźniak - Margol Dyrektora DPS-u. Z okazji
jubileuszu przygotowana została specjalna wystawa z pracami wykonanymi
przez mieszkańców DPS-u, a obecni goście mięli okazję wpisu do
pamiątkowej kroniki.
A jak wygląda i działa dzisiaj Dom Pomocy Społecznej w Browinie?
Poza usługami opiekuńczymi, warunkami mieszkaniowymi i żywieniowymi
jakie placówka zapewnia obecnym tutaj pensjonariuszom, świadczy szereg
innych przydatnych usług. Nad zdrowiem mieszkańców czuwa przez całą
dobę zespół wykwalifikowanych pielęgniarek. Istnieje pracownia terapii
zajęciowej, w której w zależności od potrzeb i zainteresowań mieszkańców
odbywają się różnego rodzaju zajęcia między innymi takie jak plastycznotechniczne, teatralne, muzyczne, sportowe, kulinarne.
Działa tutaj
Środowiskowy Dom Samopomocy, który świadczy szeroki wachlarz zajęć
wspierająco- rehabilitacyjnych dla swoich uczestników. Poza tym mieszkańcy
Domu korzystać mogą z usług terapeutycznych.
Zatrudniona kadra gwarantuje świadczenie specjalistycznych
usług na najwyższym poziomie. Obecnie obiekt posiada dobrze wyposażoną
bazę usługową i terapeutyczną. Jego otoczenie wolne jest od barier
architektonicznych.

Na zdj.: Od lewej Stanisława Stasieczek Prezes Stowarzyszenia Homo
homini, Wójt Gminy Jacek Czarnecki i Przewodniczący RG Chełmża Janusz Iwański
dokonują wpisu do pamiątkowej kroniki.
K.O.

Podziękowanie za współpracę
W związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Kazimierz Chojnacki skierował
na ręce Wójta Jacka Czarneckiego podziękowanie za wieloletnią współpracę
z samorządem gminnym.
Gmina Chełmża niejednokrotnie miała okazję wspólnie z Zarządem
Dróg Wojewódzkich partycypować w kosztach i realizować wspólne
inwestycje drogowe. Ostatnio z takich wspólnych inwestycji należy wymienić
chociażby budowę ścieżki pieszo - rowerowej na trasie Chełmża Kończewice.
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 październik 2009 r., bieżącego uzupełniania oraz pozostawienia jej
do dnia 20 października 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.
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Są pieniądze na odnowę wsi

Droga Kuczwały - Mirakowo

W miejscowości Radzyń Chełmiński
w ruinach zamku
krzyżackiego we wrześniu miało miejsce podpisanie umów o przyznanie
pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego
Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Podpisanyo 133
umowy na łączną kwotę ponad 41 mln złotych, w tym dwie umowy dotyczące
inwestycji w naszej gminie.

Zakończono przebudowę drogi gminnej nr 100530 C KuczwałyMirakowo przebiegającej przez działkę nr 101 w miejscowości Kuczwały
oraz działkę nr 269 w miejscowości Mirakowo na odcinku o długości 1649
mb polegającą na zmianie nawierzchni gruntowej na nawierzchnię
asfaltowo - bitumiczną. Roboty wykonywane są przez Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo - Budowlanych ,,DROBUD” Sp. J. z Chełmży za kwotę
800,101,16 zł brutto.

Wójt Gminy Jacek Czarnecki i Skarbnik Gminy Marta Rygielska
podpisali umowę na odnowę wsi dla Kończewic na kwotę dofinansowania 366
tys. zł. Łączna wartość projektu to 597 tys. zł. . Z kolei Ks. Proboszcz Wiesław
Roczniak w imieniu Parafii w Grzywnie podpisał umowę na odnowę wsi
Grzywna. W ramach udzielonego dofinansowania Parafia otrzyma 315 tys.
zł. Inwestycja obejmie budowę chodników, wykonanie nowego parkingu w
centrum wsi o pow. prawie 510 m kw. ze zjazdem. Z kolei na zabytkowej
świątyni na prezbiterium i korpusie zostanie wymienione pokrycie dachowe
o pow. 700 m kw.
Łączna wartość inwestycji wyniesie prawie 422 tys. zł. Obecnie
Parafia jest na etapie ogłoszonego przetargu.

Zadanie polegające na przebudowie w/w drogi dofinansowane było ze
środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie
70.800,00 zł.
Ł.Kowalski

Orlik w budowie

W miejscowości Grzywna na ukończeniu
pozostaje
budowa
nowoczesnego boiska
sportowego wraz z zapleczem sanitarno szatniowym w ramach programu „Moje Boisko
Orlik 2012”. Minister Sportu i Turystyki przyznał gminie
na tę inwestycję dotację celową w kwocie 333.000 zł.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Usługowe Hydro- EKO z Chojnic
wybrane w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego na
kwotę 1.046.007,04 zł.

Dzięki tym środkom wieś Kończewice zyska nowe chodniki z kostki
betonowej, boisko wielofunkcyjne o wym. 28 m x 44 m o nawierzchni z
granulatu gumowego ( w tym: boiska do koszykówki - 2 szt., boisko do
siatkówki - 2 szt., boisko do piłki ręcznej - 1 szt.) i urządzone zostaną w
nasadzenia zieleni tereny wsi.
Pieniądze, które trafią dzięki wspomnianemu dofinansowaniu na
obszar gminy przeznaczone są na proste i pilne potrzeby. Bardzo trudno
byłoby odnowić zabytkową świątynię w Grzywnie, ale dzięki dotacji, wsparciu
samorządu i parafian to się uda.
K.Orłowska

Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków
We wrześniu bieżącego roku podpisano umowę z wykonawcą
130 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża.
Oczyszczalnie w ilości 40 szt. wybudowane zostaną do 15 listopada.
Pozostałe 90 szt. do 30 kwietnia 2010 r. Koszt inwestycji ca. 1.950.000,00 zł
RGN

Zakończenie inwestycji i jej uroczyste otwarcie planowane są na drugą połowę
października br.
K. Orłowska
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Organizacje pozarządowe
A jednak są !

Trwają zajęcia w wiejskiej szkole
zdrowia

Chodzi o przedszkola z projektu Fundacji Ziemia Gotyku
pod nazwą „Przedszkole otwiera świat III”. W pewnym momencie
Cały czas kontynuowane są zajęcia
ich istnienie stanęło pod znakiem zapytania, ale ostatecznie dla zainteresowanych mieszkańców Ziemi
zwyciężyły argumenty i poparcie wielu osób, do których Gotyku w “Wiejskiej szkole zdrowia”, które
potrwają jeszcze do końca października br. W
zwracaliśmy się o pomoc. Nasz protest został przyjęty.
miniony weekend warsztaty zdrowego żywienia i dietetyki odbyły się w
Głuchowie na terenie szkolnej kuchni i stołówki. Grupa 25 osób pod
okiem dietetyka i instruktora kulinarnego zdobywała wiedzę z zakresu
diet na otyłość i nadwagę. Uczestniczki warsztatów przez trzy dni w
20 godzinnym wymiarze zajęć uczyły się na podstawie przepisów
przyrządzać różne rodzaje potraw, jakie należy spożywać przy leczeniu
otyłości.
„- Pamiętajmy, że tyje się nie tylko od słodyczy, ale od wielu innych produktów
wysokoenergetycznych, które w prosty sposób możemy zastąpić dietami
łatwostrawnymi i oszczędzającymi. Takie produkty należy eliminować z
codziennego żywienia. Pamiętajmy w codziennym spożywaniu o rybach,
chudym mięsie, surówkach z warzyw i sałatkach owocowych” - tłumaczyła
słuchaczom Maria Miecznikowska, instruktor kulinarny i dietetyk.
Zmiany w diecie mogą być niewielkie, by wątrobie łatwiej się
pracowało. Jeść należy regularnie, częściej, w mniejszych ilościach, należy
unikać nadmiaru tłuszczu, alkohol należy pić tylko „od święta”, unikać należy
żywności wysoko przetworzonej. Także każdego dnia należy zadbać o
odpowiednią ilość białka i pamiętać o warzywach i owocach.
Program warsztatów objął w sumie przyrządzenie aż 18 potraw
takich jak zrazy drobiowe, piersi kurczaka po indyjsku, kurczak po diabelsku,
zapiekany filet z dorsza z jogurtem i pieczarkami, naleśniki po chińsku, gyros z
sosem tzatziki oraz szeroką gamę surówek i sałatek jak sałatka ligerion,
surówka w zaprawie francuskiej, sałatka argentyńska.

Pierwszy wrzesień witał dzieci piękną pogodą. Grupa przedszkolaków z
Kończewic wraz z rodzicami.
W efekcie od 1 września funkcjonuje 39 ośrodków przedszkolnych, z
czego aż 7 na terenie naszej gminy. Tego faktu nie da się przecenić, jest
bardzo ważny i cieszy ogromnie to, że istnienie przedszkoli docenia
coraz więcej rodziców. Są miejsca, gdzie nadal są listy dzieci
oczekujących na przyjęcie oraz takie, gdzie jeszcze jest szansa do
wykorzystania. Przedszkola Fundacji są całkowicie bezpłatne, a zajęcia
w nich trwają codziennie po 4 godziny. Są to placówki doskonale
wyposażone w pomoce edukacyjne i artykuły papiernicze. Z
przedszkolakami i ich rodzicami współpracują pedagog i logopeda.
Podobnie jak w poprzednich projektach będą atrakcyjne spotkania z
muzykami i aktorami.

Realizatorem wspomnianego projektu „Wiejska szkoła zdrowia”
jest Fundacja Ziemia Gotyku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Homo
homini.
Warsztaty zdrowego żywienia i dietetyki w najbliższym czasie zaplanowane
zostały jeszcze dla dwóch kolejnych grup i odbędą się w Brąchnówku w
terminie 9-11.10.br i w Zelgnie 23-25.10.br. Zapisy do grup warsztatowych
prowadzą w poszczególnych miejscowościach przewodniczące KGW i
koordynator projektu pod numerem telefonu 609807316 . Liczba uczestników
w grupach warsztatowych jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.
Realizację cyklu warsztatów zdrowego żywienia i dietetyki zakończy
konferencja podsumowująca, którą zaplanowano na dzień 30.10.br w szkole
w Zelgnie. Do udziału w konferencji zaproszeni zostaną wszyscy uczestnicy
zaangażowani w realizację projektu.
K.Orłowska

Wyjazd w Bory Tucholskie dla uczestników
projektu „Vademecum dla ngo”
Zgodnie z harmonogramem projektu osoby
uczestniczące w szkoleniach zostały zaproszone do wspólnego
wyjazdu w Bory Tucholskie w dniach 10-11 październik. Wyjazd
zaplanowany został na sobotę rano, a powrót w niedzielę
wieczorem. W programie: spotkanie z przedstawicielami
miejscowych organizacji pozarządowych z gminy Gostycyn,
ognisko i nocleg w Nogawicy oraz….grzybobranie!
Koordynator organizacyjny projektu Projekt „Vademecum dla ngo” jest finansowany z budżetu Zarządu
Ewa Czarnecka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konkursu
„Działalność wspomagająca rozwój organizacji pozarządowych”.
Jeszcze do końca października jest możliwość skorzystania z konsultacji i
porad w ramach tego projektu.
Koordynator projektu
Ewa Czarnecka

Dominują trzylatki, którym pomoże bezpiecznie chodzić na spacery
kolorowy wąż.
Rozpoczęty już projekt będzie realizowany do roku 2011, bez przerwy
wakacyjnej. Będzie się działo wiele dobrego, a tym więcej, gdy rodzice
włączą się we współorganizowanie ciekawych wydarzeń. Możliwości są
ogromne. Zapraszamy!
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Dożynki gminne - Brąchnówko 2009’
Tradycyjne Dożynki Gminne
Mimo deszczowej i chłodnej pogody, mieszkańcy Gminy
Chełmża i zaproszeni goście przybyli do Brąchnówka na wspólne Święto
Plonów. Podczas uroczystej Mszy Dziękczynnej pod przewodnictwem
proboszcza tutejszej parafii ks. Kanonika Wiesława Roczniaka
uczestnicy dożynek podziękowali za tegoroczne zbiory i plony.

przedsięwzięć w swoich środowiskach lokalnych. Przy tej okazji Wójt Jacek
Dożynki będące największym, dorocznym świętem rolników, obchodzone są Czarnecki wręczył pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami wręczył
po zakończeniu prac polowych i zebraniu plonów. Na dożynki przybyły 24 Sołtysowi Piotrowi Brzeskiemu z Szerokopasu za inicjatywę społeczną
delegacje sołeckie z chlebami i wieńcami.
mieszkańców mającą na celu upamiętnienie ofiar II wojny światowej,

Wójt Gminy Jacek Czarnecki po mszy św. wspólnie ze starostami i
wicestarostami dożynek dokonał podziału tegorocznego chleba wśród

przybyłych gości i mieszkańców. Dożynki stały się okazją do podziękowania
wszystkim tym mieszkańcom, którzy są inicjatorami i realizatorami wielu

Sołtysowi Andrzejowi Kudlińskiemu z Brąchnówka za dotychczasową służbę
samorządową na rzecz sołectwa , Henryce Mateckiej Przewodniczącej KGW
w Brąchnówku za dotychczasowe zaangażowanie i inicjatywy społeczne
podejmowane na rzecz Sołectwa Brąchnówko i Gminy Chełmża oraz
Mirosławowi Jasikowi i działkowcom z Zalesia za bezinteresowne
wspieranie Samorządu Gminy Chełmża i jego mieszkańców.
W trakcie dożynek podsumowane zostały również konkursy gminne jak
„Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”, „Piękna Zagroda 2009”, „Naszej
Gminy ciekawe zakątki” i impreza środowiskowa „ Od kołodzieja do farmera”,
udział w której wzięli posiadacze super nowoczesnych i starych sprzętów
gospodarskich oraz wystawcy chleba swojskiego, nalewek i ciast. Na scenie
dożynkowej swoją twórczość artystyczną zaprezentowali mieszkańcy
gminy: cheerliderki z Fundacji Ziemia Gotyku, cyrkowcy z grupy
„Lokomotywa” z Bocienia, panie z KGW Nawra i Brąchnówko oraz zespół
„Browinki” z DPS w Browinie.
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Dożynki gminne - Brąchnówko 2009’
Loteria dożynkowa
Redakcja Gazety Gminy Chełmża KURENDA już dziewiąty rok z
kolei zorganizowała loterię dożynkową. Nagrodą główną do wylosowania był
rower i trzy sprzęty gospodarstwa domowego. Koszt jednego losu wyniósł 3
zł.

Gwiazdą
wieczoru dożynkowego była
kapela góralska
„Jaworzynka” z Istebnej. Koncert ten niewątpliwie podkreślił radosną

Dochodem ze sprzedaży losów Redakcja co roku zasila konto stypendiów
gminnych im. Jacka Luntkowskiego. Tym razem sprzedano 370 losów, a
uzyskany dochód z loterii wyniósł dokładnie 511,09 zł. Kwota ta pozwoli na
wypłatę stypendium dla jednego stypendysty przez okres pięciu miesięcy po
100 zł.
K.Orłowska

Lista Sponsorów Dożynek Gminnych 2009

atmosferę dożynek. W programie koncertu muzycy zaprezentowali
tradycyjną muzykę góralską z terenu Beskidów oraz z Podhala. Dożynki
uświetniły przygotowane przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich , przez
lokalne stowarzyszenia i Pracownię Malwa z Zelgna stoiska z potrawami i
rękodziełem. Dożynki zakończyła wspólna zabawa taneczna, aż do białego
rana.
Organizatorami tegorocznych
dożynek byli Wójt Gminy
Chełmża, Społeczny Komitet Dożynkowy i Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża w Brąchnówku. Finansowo organizację tego święta
wsparło grono firm, instytucji i prywatnych osób, do których organizatorzy
kierują wyrazy podziękowania. Obchodom dożynkowym towarzyszyła
okolicznościowa prezentacja przygotowana przez Muzeum Okręgowe w
Toruniu pn.” Wykopaliska archeologiczne w Brąchnówku w XIX i XX wieku ”
oraz wystawa fotograficzna podsumowująca konkurs gminny „Naszej
Gminy ciekawe zakątki” .

Konkurs na wieniec

O r g a n i z a t o r e m
tegorocznego konkursu dożynkowego
„Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” i
fundatorem nagród było Centrum
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża
w Brąchnówku. Do udziału w konkursie
stanęło tym razem 13 sołectw z gminy.
Wieńce dożynkowe z roku na rok
zadziwiają swoją formą i wykonaniem.
Tak było i podczas tegorocznych
dożynek. Nagrody finansowe otrzymały
wieńce z sołectw : Grzywna - I miejsce
( nagroda 500 zł) ,Browina - II miejsce
( nagroda 300 zł),Głuchowo III
miejsce ( nagroda 200 zł). Z kolei
wyróżnienie w postaci nagród
rzeczowych otrzymały za
wieńce
sołectwa Bogusławki, Brąchnówko i
Zelgno.

Tegoroczne Dożynki Gminne sfinansowane zostały w większości ze
środków Samorządu Gminnego i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy
Chełmża. Finansowo organizację tego wydarzenia wsparło także grono
prywatnych osób, firm i instytucji wymienionych poniżej:
Gospodarstwo Rolne Andrzeja Wiśniewskiego ze Sławkowa
Stacja Paliw „Browina” - Tomasz Augustyniak
Firma FRANK - Franciszek Krutelewicz z Chełmży
Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział w Chełmży
Bank Spółdzielczy w Chełmnie Oddział w Chełmży
Starostwo Powiatowe w Toruniu
Lech Matecki z Brąchnówka
Kazimierz Lewandowski - Firma DIAGNOTEST z Zelgna
Państwo Marlena i Bogdan Lis z Kuczwał
Maria i Janusz Iwańscy - Brąchnówko
Barbara i Józef Majewiczowie z Chełmży
Stanisław Bytniewski- Firma STB AUTO z Browiny
Sklep Rolno Przemysłowy Państwa Aldony i Ryszarda Przybyło z
Chełmży
Stacja Kontroli Pojazdów - Henryk Olejniczak z Grzywny
Firma ABT MOTOR z Chełmży
Gmina Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Chełmży
Henryk Lechowicz - Tartak w Brąchnowie
Zbigniew Legutko - Stacja Paliw w Chełmży
Bogumiła i Andrzej - Talarek Sklep Ogólnospożywczy w Browinie
Stella Blacharska - Ośrodek Wypoczynkowy „GRODNO” w Mirakowie
Hanna i Stanisław Gajek z Brąchnówka
Wojciech Siemianowski Firma SANWET w Grzywnie
Andrzej Markiewicz „PIWEX”- Browina
Anna i Andrzej Kudlińscy z Brąchnówka
Katarzyna i Stanisław Stachyra z Brąchnówka
Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie
Ks. Kanonik Wiesław Roczniak Proboszcz
Parafii w Grzywnie
Danuta i Stanisław Zeganowie z
Brąchnówka
Danuta Wielgosz
Sklep Handlowo-Usługowy „EWA” Krystyna
Siołkowska Toruń
Hurtownia REDIS Toruń
Hurtownia „SPORTINA” Toruń
Muzeum Okręgowe w Toruniu
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Sprawy obywatelskie
Dostojni Jubilaci!

Państwo Stefania i Stanisław Szyszka z Bielczyn

W tak pięknym dniu jakim jest 55 rocznica Waszego Ślubu
życzymy Wam wszelkiej pomyślności, zdrowia, szczęścia,
pociechy z dzieci, wnuków i prawnuków,
błogosławieństwa Bożego na dalsze wspólne lata życia
oraz doczekania w dostatku i zdrowiu kolejnych Jubileuszy.

Mieszkańcy Głuchowa piknikowali
W Głuchowie na placu sportowo - rekreacyjnym odbył się
letni sołecki festyn, w którym udział wzięli zarówno ci mali jak i starsi
mieszkańcy wsi i najbliższej okolicy.

Było pogodnie, sportowo, zabawowo i smacznie. Festyn

Dzieci z rodzinami sfinansowany został z funduszu sołeckiego przy wsparciu Gminnej

KGW Bielczyny
organizatorem spotkania dla seniorów

Dnia 20.09.2009r. w świetlicy w Bielczynach odbyło się
spotkanie dla seniorów przygotowane przez KGW wspólnie z radą
sołecką. Było to już ósme spotkanie dla seniorów zorganizowane przez nas.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Wśród gości byli szczególni jubilaci
państwo Stanisław i Stefania Szyszkowie z Bielczyn, którzy obchodzili 55
lecie małżeństwa, szanownym jubilatom zaśpiewano tradycyjne 100 lat i
złożono życzenia.

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Chełmży oraz przez prywatnych sponsorów.
Organizację festynu wsparły również panie z tutejszego Koła
Gospodyń Wiejskich. Festyn od samego rana rozpoczął się
młodzieżowym turniejem piłki siatkowej plażowej na miejscowym
boisku. Udział w turnieju wzięło sześć dwuosobowych drużyn.
Puchar i nagrody za I miejsce ufundowane przez Radną Głuchowa
przypadł zwycięskiej drużynie w składzie : Dawid Błażejczyk i Marcin
Saworski. Następnie turniej rozegrali dorośli. Tym razem
rywalizowało ze sobą pięć drużyn, i to o ciekawych nazwach takich
jak Ruski, Byki, Zenki, Pole i Rzeźniki. Drużyna zwycięską w turnieju
dla dorosłych została drużyna o nazwie Ruski. W międzyczasie
odbywały się konkursy z nagrodami dla dzieci, które poprowadziły
klauny Kita, Kitek i Groszek. Wielką frajdą dla maluchów stała się
także okazja do wspólnej fotografii z misiem wielkości mamy i taty,
trampolina i wata cukrowa, malowanie twarzy. Dzieci i dorośli wzięli
także udział w zorganizowanej loterii fantowej . Uczestnicy Festynu
korzystali również z przygotowanego zaplecza konsumpcyjnego: za
symboliczną złotówkę można było nabyć porcję kiełbaski z grilla, a u
pań z KGW także kupić smaczne ciasta. Festyn zakończyła wspólna
zabawa
taneczna „pod chmurką”, która trwała do północy.
Organizacja Festynu była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu
prywatnych osób.

Swoją obecnością zaszczycili nas Radny Powiatowy pan Wiesław
Kazaniecki oraz sołtys pan Józef Kowalski. Serdeczne podziękowania za
przygotowanie spotkania dla seniorów składam paniom: Barczykowskiej
Hannie, Brzanie Grażynie, Główczewskiej Barbarze, Buntkowskiej
Barbarze, Kowalskiej Bogusławie, Lobie Hannie, Szyszce Wiolecie, Targosz
Jolancie.
D. Powaszyńska

UWAGA - Rolnicy Gm. Chełmża
W biurze Gospodarstwa Pomocniczego przy UG Chełmża ul.
Wodna 2 znajdują się druki zgłoszeń awarii urządzeń melioracyjnych.
W związku powyższym wszelkie awarie na urządzeniach melioracyjnych
należy zgłaszać pisemnie. Zarząd GSW wnioski będzie rozpatrywał
indywidualnie i w ramach posiadanych środków finansowych przekaże do
realizacji Gospodarstwu Pomocniczemu przy UG Chełmża
Gospodarstwo Pomocnicze
przy UG Chełmża

K.Orłowska
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Sprawy obywatelskie
Tablica pamiątkowa w Brąchnówku

Dożynki wiejskie w Nawrze
„Praca jest dla człowieka,
A nie człowiek dla pracy.
I nigdy człowiek nie może być traktowany
Jako narzędzie pracy”

- Jan Paweł IISobota 12-go września 2009 r, to szczególny dzień dla Nawry,
Bogusławek i Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, gdzie odbyły się
doroczne Dożynki Wiejskie.
Praca na roli, jak żadna inna wpisana jest w harmonię przyrody,
społeczności i święta kościelne. Dożynki, to podziękowanie za rolniczą pracę
i ukoronowanie żniwnego trudu rolnika.
Głównym akcentem uroczystości była Msza Święta Dziękczynna,
którą odprawił Proboszcz tutejszej Parafii Ks. Tadeusz Kozłowski. W
uroczystej procesji delegacje dwóch sołectw zaniosły przed oblicze Matki
Boskiej Nawrzańskiej wieńce z tegorocznych plonów i chleby dożynkowe,
owoce pracy rąk ludzkich na roli.
W pięknej homilii Ks. Tadeusz podziękował za trud włożony w
pracę na roli, by nigdy nikomu nie zabrakło chleba.
Po Mszy Św. wszyscy udali się na plac przy świetlicy wiejskiej, gdzie
Brąchnówko, to jedna z miejscowości w gminie o bogatych
Ks. Proboszcz wraz z paniami Sołtyskami obu wsi podzielili między
tradycjach patriotycznych i kulturowych. Tutaj urodził się Stefan Łaszewski,
wszystkich chleb dożynkowy.
pierwszy w historii II RP wojewoda pomorski. W bieżącym roku przypada
rocznica 90-lecia objęcia przez Łaszewskiego urzędu wojewody. W dowód
uznania za zasługi dla Ojczyzny, samorząd gminy ufundował z tej okazji
pamiątkową tablicę na kamiennym obelisku, który stanął na terenie zespołu
pałacowo-parkowego. Uroczystego odsłonięcia tablicy podczas dożynek
gminnych dokonali Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki w obecności
gości Senatora RP Jana Wyrowińskiego i Podsekretarza Stanu MSWiA
Zbigniewa Sosnowskiego oraz Sołtysa tutejszej wsi Andrzeja Kudlińskiego.
Pamiątkowy obelisk z tablicą poświęcił Ks. Kanonik Wiesław Roczniak
Proboszcz Parafii w Grzywnie.
K.Orłowska

Pożegnanie
Jest na mapie niewielki znak,
Taka kropeczka zaczarowany świat.
To Nawra wioseczka malutka,
Piękna, jakby zaklęta w kwiat.
Taka jak plaster miodu,
W swoim złocistym kolorze,
I tylko prosimy w modlitwie:
Ochraniaj Ją Panie Boże.

Wieczór zakończył się festynem i zabawa taneczną. W trakcie
festynu można było zjeść smaczne ciasto przygotowane przez KGW z Nawry,
grillowaną kiełbaskę i zakupić szczęśliwy los w loterii fantowej.
Wszystkim, którzy pomogli zorganizować i poprowadzić tę uroczystość
serdecznie dziękujemy.
Dorota Kurdynowska
Alicja Glaszka

Jest tutaj stary, piękny Kościół,
Wielka ostoja dla wiernych,
I Proboszcz tej Parafii,
Co z nami szedł jak Pielgrzym.

WYCIECZKA DO SOPOTU
W ostatnią sobotę sierpnia mieszkańcy wsi Grzywna wybrali się
na wycieczkę do Sopotu. Pogoda nam wszystkim dopisała, lecz trochę
szkoda, że to już koniec wakacji.

Na zdj. Podziękowanie za dotychczasową współpracę z Samorządem Gminy
Chełmża odchodzącemu Ks. Andrzejowi Zblewskiemu przekazali
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Chełmża panowie Benedykt Glaszka i
Franciszek Piróg.
W dniu 30 sierpnia br. Parafia Nawrzańska pożegnała swojego
dotychczasowego proboszcza Ks. Andrzeja Zblewskiego, który został
mianowany na Dziekana Dekanatu Golub-Dobrzyń. Obowiązki Proboszcza
Rada sołecka myśli już o następnym sezonie, podczas którego
w Nawrze objął Ks. Tadeusz Kozłowski, przybyły z Chełmna.
odwiedzimy nowe miejsca nad polskim morzem.
Obydwu Księżom życzymy owocnej pracy duszpasterskiej.
Szczęść Boże,
Parafianie
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M.Trzpil

Edukacja i kultura
Na wystawie o ekologii
Przy okazji Dożynek
Gminnych w Brąchnówku
został zaprezentowany
projekt tam realizowany
pn. „Ekologiczny styl życia”. Goście odwiedzający
wystawy przygotowane w pałacu, mogli zobaczyć
zdjęcia dokumentujące różne etapy pracy związane
z edukacją ekologiczną , jakiej podjęło się
Stowarzyszenie Homo homini. Wykorzystano do
tego celu środki finansowe Starostwa Powiatowego
w kwocie 2000zł, środki własne Homo homini oraz
skorzystano ze wsparcia firm Plast-farb z Kończewic
i Gam z Torunia, produkujących ekologiczne
opakowania.
E. Czarnecka

muzyki ludowej z udziałem kapeli ludowej KRUSZYNIOKI z Kruszyna,
zostały zaprezentowane prace wykonane przez uczestników pracowni
MALWA.
„Wędrująca wystawa” rozpoczyna swą wędrówkę zawita m.in. do szkół,
świetlic wiejskich oraz bibliotek gminnych. Podczas imprezy uczestnicy
mieli okazję spróbować potraw tradycyjnych przygotowanych przez
uczestniczki MALWY oraz wziąć udział w konkursie pt. „Poznajemy sztukę
ludową”. Zwycięzcą została pani Irena Muszyńska kierownik zespołu
KRUSZYNIOKI. Nagrodą był rzeźbiony kogut z drewna. Uczestnicy i goście
otrzymali film opowiadający o MALWIE.

Rozpoczęły się szkolne wycieczki
W ramach projektu z zakresu edukacji kulturalnej 48 dzieci z
Kończewic wyjechało do Torunia.
Grupę stanowiły maluszki z przedszkolnego ośrodka Fundacji
Ziemia Gotyku, dzieci z zerówki oraz uczniowie klasy IIB SP w Kończewicach.
Dzieciom towarzyszyli zaproszeni do współpracy rodzice. W programie
wyjazdu był spektakl „Wschód i zachód słonia” w Baju Pomorskim, posiłek w
restauracji McDonalds oraz spacer uliczkami starówki. Dzieci przygotowały się
do wizyty w schronisku dla zwierząt zabierając ze sobą karmę oraz datki
pieniężne.- W najsmutniejszym miejscu, nawet słoneczko zaszłoskomentowała jedna z uczennic. Ze schroniska, zaliczając po drodze fontannę
i plac zabaw na terenie parku miejskiego, grupa dotarła do Ogrodu
Zoobotanicznego, gdzie wrażeń było naprawdę wiele.

Organizatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Centrum Inicjatyw
Kulturalnych Gminy Chełmża. Warsztaty odbyły się dzięki pozyskanym
środkom unijnym. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Justyna Błaszczyk

Sport gminny i szkolny
Powiat docenił ich osiągnięcia

Bilety na spektakl teatralny fundowała dzieciom Fundacja Ziemia Gotyku.
Ewa Czarnecka

Na rodziców można liczyć
Serdecznie dziękuję Rodzicom przedszkolaków z Głuchowa, którzy
włączyli się w porządki na terenie ośrodka. Dzięki wspólnemu wysiłkowi
rodziców oraz pań z projektu „Przedszkole otwiera świat III” wszystkie dzieci
uczęszczające na zajęcia przedszkolne poczuły się komfortowo. Przy tej okazji
dziękuję Pani radnej M. Kucharzewskiej za zaangażowanie w organizację
nowej grupy przedszkolaków. Przedszkole w Głuchowie przestało być
zagrożone, bo uczęszcza do niego stała grupa dzieci. Oby było im tam jak
najlepiej.
Ewa Czarnecka

”Pracownia rękodzieła ludowego i artystycznego
MALWA”
W miesiącu sierpniu odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu zajęć
prowadzonych w ramach projektu pn. ”Pracownia rękodzieła ludowego i
artystycznego MALWA”. Warsztaty w pracowni twórczości ludowej w Zelgnie
trwały od marca do sierpnia bieżącego roku. Pod okiem instruktorów
uczestnicy projektu 20 mieszkańców Gminy Chełmża kształtowali i nabywali
umiejętności w ramach warsztatu rękodzieła, malowania na szkle i drewnie,
garncarstwa, rzeźby oraz warsztatu krawieckiego.
Na podsumowanie zajęć edukacyjno praktycznych została zorganizowana
impreza plenerowa pn. „W cieniu malwy i tradycji”, gdzie przy dźwiękach

Starosta Powiatu Toruńskiego podczas uroczystej gali w
Lubiczu rozdał „Wyróżnienia Starosty Toruńskiego za osiągnięcia
sportowe”. Wyróżnieniem tym uhonorowani zostali zawodnicy - za
osiąganie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym oraz ich
opiekunowie, nauczyciele, trenerzy i działacze sportowi. We
wspomnianym gronie znalazły się również osoby z naszej Gminy
zaangażowane w rozwój rożnych dyscyplin sportowych zarówno wśród
dzieci i młodzieży jak i dorosłych oraz sami zawodnicy. Są to: Wojciech
Rosiński - Dyrektor Gimnazjum w Głuchowie i Koordynator Sportu
Szkolnego w Gminie Chełmża, Marcin Sadowski - Gminny Organizator
Sportu, Łukasz Kontowicz - nauczyciel wychowania fizycznego w SP w
Grzywnie i bracia Jaś i Antoś Łapczyńscy z Browiny.
K.Orłowska
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Serwis informacyjny
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY PRZYPOMINA
Że klasyfikacje PKD 2004 można stosować tylko do
31.12 br.
Główny Urząd Statystyczny przypomina, że Polską Klasyfikację
Działalności (PKD 2004) wprowadzoną rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727) stosuje się
do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją, jednak nie dłużej
niż do dnia 31 grudnia 2009 r. - podstawa prawna: § 4 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.).”

Piękne Zagrody w powiecie
We wrześniu podczas festynu „Barwy Lata, Dary Jesieni” w
Przysieku podsumowany został etap powiatowy tegorocznej edycji konkursu
„Piękna zagroda”.

Numery telefonów, pod którymi, w Urzędzie Statystycznym
Oddział w Toruniu , udzielane są informacje na temat:
1) prac związanych z realizacją ankiety aktualizacyjnej ;
2) Polskiej Klasyfikacji Działalności: (056)6117191, (056)
6117105

Miło nam jest poinformować mieszkańców , że w gronie laureatów
w kategorii na najpiękniejszą zagrodę wiejską II miejsce zajęło
gospodarstwo pani Ireny Szczepańskiej z Browiny.
Zagroda pani Szczepańskiej konkurowała z wieloma innymi zagrodami z
obszaru całego powiatu i jak widać okazała się jedną z ładniejszych i
najbardziej zadbanych, docenionych we wspomnianym konkursie.
Zwyciężczyni z naszej Gminy serdecznie gratulujemy !
K.Orłowska
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Serwis informacyjny
Dekoracje wiejskie

Naród musi zdobyć świadomość, że światem
rządzą prawa moralne
jedynie przez siłę ich nosicieli.
ks. Leon Poeplau

Mamy zaszczyt zaprosić
na uroczystość nadania Szkole Podstawowej w
Kończewicach
imienia Ks. Leona Poeplau,
która odbędzie się w dniu 16 października 2009 r.

Początek uroczystości godz. 12.00.
Dyrektor SP w Kończewicach Zp-ca Wójta Gminy Chełmża
Maria Kaszyńska
Kazimierz Bober

Brąchnówko

Program uroczystości
12.00
12.10
13.00
13.20
13.30
14.00
14.20
Szkoły

- Powitanie przybyłych Gości
- Msza Św.
- Przedstawienie Sylwetki Patrona Szkoły
- Nadanie Szkole imienia Ks. Leona Poeplau
- Przekazanie sztandaru
- Część artystyczna
- Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Patronowi

Kończewice

Zajęcia w Wiejskiej Szkole Animacji Kultury
Cały czas odbywają się
warsztaty realizowane przez CIK
Gminy Chełmża w ramach
projektu pn. „Wiejska Szkoła
Animacji Kultury”. Poprzez
aktywny udział w szkoleniu
uczestnicy projektu mieszkańcy
Gminy Chełmża zdobywają
coraz to nowsze umiejętności.
Na przełomie lipca, sierpnia oraz
września odbyły się warsztaty
taneczne, gdzie uczono się
samodzielnego
tworzenia
układów tanecznych, warsztaty
plastyczne omawiające różne
techniki plastyczne, zasady
komponowania. Uczestnicy
wzięli także udział w warsztatach
z zakresu cyrku dziecięcego,
które będą mogli wykorzystać
później. Nabyli umiejętności
udzielania pierwszej pomocy
oraz BHP. Na zakończenie
projektu odbędzie się impreza
promocyjna „Animator kultury dla
Twojej wsi”, która będzie stanowiła podsumowanie i prezentację zdobytych
umiejętności przez absolwentów.

Baby ze słomy wykonywane są co
roku przez pomysłowych i chętnych
mieszkańców wsi z Gminy Chełmża.
Stanowią one coroczną dekorację
poszczególnych miejscowości w
okresie pożniwnym. Wszystkie
zostały nagrodzone przez Centrum
Inicjatyw Kulturalnych Gminy
Chełmża. Tegoroczne baby ze słomy udekorowały trzy miejscowości
Brąchnówko, Kończewice i Nawrę. Zwycięzcą gratulujemy i zapraszamy do
udziału w konkursie za rok.
P. Karwowska

Nawra

KONKURS PLASTYCZNY

Lubisz malować?- weź udział w gminnym konkursie plastycznym
organizowanym przez Bibliotekę Samorządową w Zelgnie.
Cele konkursu:
wspieranie działań i możliwości twórczych dzieci i dorosłych, rozwijanie
wyobraźni, rozwijanie wrażliwości estetycznej i umiejętności plastycznych,
promowanie twórczości artystycznej mieszkańców Gminy Chełmża
Uczestnicy: do 6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, młodzież i dorośli
Każdy uczestnik konkursu wykonuje pracę w dowolnej wybranej technice
plastycznej o tematyce wiosennej, letniej, jesiennej i zimowej, w
formacie A-3, A-4, przedstawiając bukiet.
Podpisane prace plastyczne( imię, nazwisko, wiek, adres uczestnika,
nazwa szkoły lub biblioteki, dane rodzica lub opiekuna), należy składać
do 13 listopada 2009r. w Bibliotece Samorządowej w Zelgnie, 87-140
Chełmża , Zelgno 16 ( pocztą lub osobiście), lub w Bibliotekach Gminnych.
W/w projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach ZASADY UCZESTNICTWA: uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę
Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał indywidualną, każda praca na odwrocie musi zawierać czytelne dane: imię,
Ludzki.
nazwisko, wiek, adres uczestnika, nazwa szkoły lub biblioteki, dane rodzica
Paulina Karwowska lub opiekuna
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:
zgodność z tematem, interpretacja własna tematu, walory artystyczne
Podsumowanie konkursu odbędzie się na początku grudnia 2009r.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
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