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Najpiękniejsze, świąteczne
życzenia

wielu radosnych chwil
na Święta Wielkanocne

smacznego Święconego,
mokrego Dyngusa

składa Mieszkańcom Gminy Chełmża
Przewodniczący RG Henryk Śmiałek

z Radnymi

Baranku wielkanocny

Baranku wielkanocny coś wybiegł z
rozpaczy

z paskudnego kąta
z tego co po ludzku się nie udało

prawda, że trzeba stać się bezradnym
by nielogiczne się stało

Baranku wielkanocny coś wybiegł
czysty

z popiołu
prawda, że trzeba dostać pałą

by uwierzyć znowu

Ks. Jan Twardowski

Za wiosnę

Za wiosnę lato jesień deszcze i zimę
za to co się nie udało
za rozpacz w kratkę

za dziwaczka co zakwita kiedy leje
za to że róże śmieją się kolcami

za to że się marszczy
najpierw ciało potem rozum a na końcu

serce
za to że po Annie Jagiellonce

został tylko jeden kubek
za postęp i każdą nowość
co się starzeje jak babcia

za miłość niewzajemną za nic
Bóg zapłać

Ks. Jan Twardowski

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary i miłości a także
radosnego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie
rodziny i przyjaciół

Mieszkańcom Gminy Chełmża
życzy

Wójt Gminy Jacek Czarnecki

Wiosna w Świątecznym Jajku

Życzenia pełnych wiosennej radości
Świąt Wielkanocnych

Czytelnikom Kurendy życzy
Redakcja

Anetka Przybysz z Nawry, lat 9
Autorka pracy:



Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia

wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu

Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie

najbliższych osób
szczerze życzy

Samorządowy serwis informacyjny
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Dyrektor i Pracownicy
Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Oddział w Chełmży

Serdeczne podziękowania wszystkim Mieszkańcom
Kończewic, którzy mi zaufali i oddali na mnie swój głos w wyborach na
sołtysa, a w szczególności moim kochanym Rodzicom, bez których
pomocy nie mogłabym sprawować tej funkcji.

Z wyrazami szacunku
Sylwia Barańska

Informacje o przetargach
I. Informacje o rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych :

1) W dniu 23.02.07r. Zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na

W postępowaniu wpłynęły 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła
Firma:

za cenę brutto dla części I - ( słownie: osiem tysięcy
czterysta trzydzieści sześć złotych 00/100). za cenę brutto dla części II-

( słownie: dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote 70/100).
2) W dniu 07.03.07r. Zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma:

za cenę brutto kompletnego przedmiotu zamówienia

W dniu 16.02.2007r ogłoszono przetarg na „
Składanie ofert zaplanowano na dzień 02.03.2007r. W

postępowaniu wpłynęło 9 ofert. W chwili obecnej trwa procedura
rozstrzygnięcia protestu złożonego przez Oferenta.

„dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Chełmża w
2007r.”

Hurtownia Papiernicza Biuro Plus s.c. Ul. Broniewskiego 18/22, 87-100
Toruń 8.436,00 zł

10.233,70 zł

Zakład Usługowy Instalacji Wod.- Kan. Gaz i C.O
Mogiełka Bronisław, Ul. Paderewskiego 15 , 89-100 Nakło n.Notecią

43.798,00 zł ( słownie:
czterdzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych
00/100).

zakup i dostawę sprzętu
komputerowego” .

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji -

projektu Z/2.04/III/3.1/490/05 p.n. „Zagospodarowanie turystyczne

rejonu Zalesia i stworzenie parku kulturowego nad Jeziorem

Grodzieńskim etap I” w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej,

wodno-kanalizacyjnej i drogowej.

II. Informacja o wszczętych przetargach:

M. Banach

Podziękowanie
Wszystkim Wyborcom, którzy ponownie powierzyli mi funkcję sołtysa
serdecznie dziękuję. Poparcie jakie otrzymałem od Państwa jest niezwykle
mobilizujące do dalszej prawy, dlatego też dołożę wszelkich starań aby nie
zawieść waszego zaufania.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, życzę wszystkim
mieszkańcom sołectwa Zelgno , aby ich domy wypełnione były szczęściem
miłością i pokojem.

Sołtys wsi Zelgno
Bogdan Domachowski

INFORMACJA DLA OSÓB
POSZUKUJĄCYCH PRACY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuje, iż
Firma SHARP MANUFACTURING POLAND poszukuje 100 osób na
stanowisko monter operator produkcji (kobiet i mężczyzn).

Wymagania:

- Osoby muszą być dyspozycyjne (gotowe do pracy w systemie 3
zmianowym w ruchu ciągłym)
- Osoby powinny posiadać zdolności manualne,
- Osoby winny posiadać predyspozycje zawodowe do pracy na stanowisku
przemysłowym.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy zapraszamy

do Powiatowego Urzędu Pracy w
Chełmży ul. Św. Jana 18 w Chełmży

na giełdę pracy w
dniu 16.04.2007r. na godzinę 10 00

Informacja z obrad Sesji Rady Gminy Chełmża
od stycznia do marca br

Samorządy Wiejskie

Organizacja Rady Gminy

Kultura

Oświata

Organizacje pozarządowe

Profilaktyka

Finanse

Gospodarka nieruchomościami

Zagospodarowanie przestrzenne

Zgodnie z przyjętym uchwałą Rady Gminy harmonogramem w miesiącach
lutym i marcu odbyły się Wiejskie Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze.
Zebraniom przewodniczyli Radni reprezentujący teren sołectwa. W wyniku
wyborów w gronie sołtysów znalazły się cztery nowe osoby, a sa nimi: Pani
Młodzianowska Marzena - Sołtys Bogusławek, Pan Trzpil Mariusz - Sołtys
Grzywny, Pan Eugeniusz Kordowski - Sołtys Kiełbasina oraz PaniAlicja Glaszka
- Sołtys Nawry.

1) Radni przyjęła plany pracy Komisji Rady na rok 2007.
2) Dokonano zmiany składu dwóch Komisji RG. Ze składu Komisji Rewizyjnej

został odwołany Pan Franciszek Piróg, którego jednocześnie powołano do
Komisji Budownictwa. Natomiast Pan Czesław Tyszkiewicz zrezygnował z
prac w Komisji Budownictwa i został powołany do Komisji Rewizyjnej.

Rada Gminy podjęła uchwałę o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pn.
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża
Siedziba centrum będzie mieścić się w Brąchnówku. Celem działalności
centrum jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i
zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i
promocja atrakcji Gminy oraz kultury lokalnej. Centrum będzie mogło rozpocząć
swoją działalność po uprzednim opublikowaniu uchwały oraz wpisaniu do
rejestru Instytucji Kultury.

Rada przyjęła uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w roku
2007. Regulamin dotyczy wysokości i zasad wypłacania dodatku za wysługę lat,
dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy,
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
oraz specjalnego funduszu nagród. Przed przyjęciem w/w dokumentu przez
Rade Gminy materiał został uzgodniony z działającymi na naszym terenie
Związkami Zawodowymi.

Jak co roku przyjęto program współpracy Gminy Chełmża z organizacjami
pozarządowymi. Program przewiduje współprace o charakterze finansowym i
pozafinansowym. Pomoc finansowa polega na możliwości finansowania zadań
realizowanych przez organizacje w drodze konkursu. Współpraca
pozafinansowa obejmuje: wzajemne informowanie się o kierunkach działania,
konsultowanie aktów prawnych w dziedzinach dotyczących statutowej
działalności organizacji, udostępnianie lokali na spotkania związane z
realizacją programu, pomoc w organizowaniu szkoleń mających na celu
zwiększenie sprawności działań organizacji, prowadzenie działalności
promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć, umożliwienie
publikowania istotnych wiadomości i komunikatów w miesięczniku „Kurenda”
oraz na stronach internetowych, promowanie przez samorząd działalności
organizacji pozarządowych i pomocy w tworzeniu jej dobrego wizerunku.

Przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program przewiduje
realizacje następujących zadań:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy

psychospołecznej i prawnej,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
4) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o

wychowaniu w trzeźwości,
5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,

służącej rozwijaniu problemów alkoholowych i narkomanii

1. Rada ustaliła maksymalną kwotę udzielania poręczeń i kredytów przez Wójta
w roku 2007 w wysokości 45.000 zł. Poręczenie dotyczy zabezpieczenia
realizacji projektu realizowanego przez Fundacje „Ziemia Gotyku” Lokalna
Grupa Działania w ramach pilotażowego programu Leader +. W projekcie poza
Gminą Chełmża uczestniczą Gminy Łysomice, Łubianka oraz Papowo Biskupie.
2. W związku z podjętą uchwałą o wyrażeniu zgody na poręczenie realizacji
programu Rada wprowadziła stosowną zmianę w budżecie zabezpieczając po
stronie wydatków środki finansowe.

Rada wyraziła zgodę na nabycie do zasobu Gminy nieruchomości zabudowanej
położonej w Chełmży o łącznej powierzchni ok. 0,28 ha z przeznaczeniem na
zmianę siedziby budynku administracyjnego Urzędu Gminy Chełmża.

Wprowadzono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w m-ci Strużal. Tereny zostały przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne z możliwością prowadzenia nieuciążliwych usług i działalności
gospodarczej.

Sekretarz Gminy
Ewa Pudo
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na nowym
Od marca br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

przyjmuje podopiecznych w nowych pomieszczeniach. Nie jest to już
Urząd Gminy przy ulicy Wodnej 2, ale siedziba w pomieszczeniach po
Telekomunikacji Polskiej na ul. Paderewskiego 14.

Z roku na rok zakresu zadań Ośrodkowi przybywa. Między
innymi obejmuje on wypłatę zasiłków stałych oraz opłacanie składek
zdrowotnych dla osób pobierających to świadczenie. Realizowana jest także
pomoc w postaci zasiłków okresowych. Za pośrednictwem Ośrodka
realizowany jest w szkołach gminnych przez cały rok Program Rządowy w
zakresie dożywiania. W minionym roku dzięki tej pomocy z ciepłych
posiłków skorzystało 472 dzieci, a 729 rodzin otrzymało zasiłki celowe na
zakup posiłku lub żywności. Głównie są to osoby starsze, chore,
niepełnosprawne i rodziny z dziećmi w wieku do 7 lat. Łącznie w 2006 roku z
tego rodzaju pomocy skorzystało 1025 rodzin. Od września ubiegłego roku w
myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych GOPS stał się realizatorem tych
świadczeń. W sumie budżet na tego rodzaju świadczenia w roku 2006
wyniósł 2,5 miliona zł. Środki te wydatkowane były na wypłatę takich
świadczeń jak zasiłki rodzinne i dodatki do nich, zasiłki z tytułu urodzenia
dziecka, zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu
wychowawczego, zasiłki pielęgnacyjne i opiekuńcze, zaliczki alimentacyjne i
„becikowe”. Razem w tym celu w minionym roku wydał Ośrodek 1600
decyzji.

GOPS mając na uwadze pomoc najbiedniejszym dzieciom i
młodzieży w gminie organizuje co roku akcję letniego wypoczynku, z którego
w 2006 roku skorzystało 166 dzieci. Podopieczni oprócz wsparcia
finansowego także otrzymują wsparcie w postaci żywności. Dzięki
współpracy Gminy z Bankiem Żywności w Toruniu rodziny mogą otrzymać w
ramach pomocy takie podstawowe produkty żywnościowe jak mąka, cukier,
kasza, ryż, makaron, mleko, sery, napoje i wiele innych. Z pozyskanych
darów od sponsorów do potrzebujących trafiają także kołdry i poduszki.
GOPS sukcesywnie w ciągu roku wydaje wnioski na turnusy rehabilitacyjne,
które po części dofinansowywane są przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Toruniu.Z podopiecznych 8 osób niepełnosprawnych z gminy ,
głównie młodzież korzysta z warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych
przez Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Browinie.

GOPS był organizatorem giełdy pracy. Oferentami pracy były firmy
„SHARP” i „ORION” w Łysomicach. W chwili obecnej z obszaru gminy pracę
we wspomnianych firmach otrzymało w sumie 40 osób. Podobnie w roku
2006 Ośrodek skierował 30 osób do prac społecznie użytecznych na terenie
gminy. Osoby te wykonywały prace porządkowe na terenie miejscowości w
gminie.

Dokładny obecny adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży,
ul. Paderewskiego 14,
87-140 Chełmża,
tel 056 675 60 19

Przygotowała K.Orłowska

Terminy odbioru żywności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w

Chełmży:
- 21-22 marzec
- 23-24 kwiecień

XXI Zgromadzenie Ogólne Związku
Gmin Wiejskich RP

W dniach 15-16 marca br. odbyło się XXI Zgromadzenie Ogólne
Związku Gmin Wiejskich RP.

Mariusz Poznański,

Marek Olszewski

Jerzy Zająkała

Jacek Czarnecki

Kazimierz
Kaczmarek

w sprawie polityki
rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007 2013

Podczas sprawozdawczo-wyborczego
delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium z wykonania budżetu i
działalności Zarządu Związku za 2006 rok oraz wybrali nowe władze Związku.

Na czele Związku pozostał dalej wójt gminy
Czerwonak - Przewodniczący ZGW RP. Do władz Związku wybrani zostali
również wójtowie z powiatu toruńskiego:

, Wójt Gminy Lubicz - Wiceprzewodniczący ZGW RP,
odpowiedzialny za sprawy oświatowe

, Wójt Gminy Łubianka - Członek Zarządu ZGW RP,
przedstawiciel ZGW RP do Komitetu Regionów.

, Wójt Gminy Chełmża Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
ZGW RP.
Na dwudniowym Zgromadzeniu przyjęto nową strukturę organizacyjną
Związku - Zarząd został zmniejszony z 15 do 7 osób oraz powstał 16-osobowy
zespół roboczy Związku pod nazwą Regionalna Rada Konsultacyjna. Zarząd i
Rada ZGW RP będzie spotykać się co kwartał, co w czteroletniej kadencji
pozwoli zorganizować po jednym spotkaniu w każdym z województw.
Koordynatorem w województwie kujawsko-pomorskim jest

- Wójt Gminy Mała Nieszawka.
W czasie Zgromadzenia miały miejsce dyskusje na temat systemu

finansowania oświaty i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich. Sporo emocji
pojawiło się w trakcie dyskusji o finansowaniu oświaty. Burze wywołują
decyzje MEN o podwyżkach dla nauczycieli i nie zabezpieczenie środków na
ich realizację. Gminy obliczają koszty tych podwyżek, które muszą ponieść.
Wójtowie i Burmistrzowie, zgromadzeni w Poznaniu w przyjętym stanowisku w
sprawie oświaty oczekują od Rządu RP i Parlamentu całościowego spojrzenia
na problemy polskiej oświaty i uznania, że samorządy wiejskie, stanowiąc
integralną część władzy publicznej, są najważniejszym partnerem w
kształtowaniu systemu edukacji w Polsce.

Wójtowie i burmistrzowie uczestniczący w XXI Zgromadzeniu
Ogólnym ZGW RP w przyjętym drugim stanowisku

wyrażają głęboką troskę
o przyszłość obszarów wiejskich stwierdzając, iż realna dostępność gmin
wiejskich do środków europejskich i krajowych wspierających rozwój w
okresie perspektywy finansowej 2007 2013 jest zdecydowanie
niewystarczająca. Nie gwarantuje zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich. Uczestnicy zgromadzenia pozytywnie oceniając kierunki wsparcia
przedsięwzięć rozwojowych określone w Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 2013 podkreślają, iż alokacja środków przewidzianych
na wsparcie inwestycji z zakresu infrastruktury komunalnej i społecznej nie
zapewnia pożądanego tempa rozwoju. Równocześnie limity dostępności dla
jednej gminy przyjęte w Programie nie pozwolą na poprawę stanu
infrastruktury spełniającą oczekiwania społeczne jak i uzasadnioną krajową i
europejską polityką zrównoważonego rozwoju.
Na podstawie serwisu informacyjnego ZGW RP

Przygotowała K.Orłowska

Świąteczne dekoracje wykonywały panie zrzeszone w Kole Gospodyń
Wiejskich w Kończewicach. Efekty prac prezentuje pani Sylwia Barańska.

Ewa Czarnecka

Już Święta ...
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Pożegnano długoletnich sołtysów
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Chełmża miało

miejsce uroczyste podziękowanie dwóm długoletnim Sołtysom
z Gminy, którzy podczas tegorocznych wyborów władze w
swoich sołectwach przekazali nowym następcom.

Pani Teresa Stolarska

pan Włodzimierz Ziółkowski

Przez długie lata obowiązki sołtysa w gminie pełnili : pani Teresa
Stolarska Sołtys Sołectwa Kiełbasin i trochę młodszy stażem
dotychczasowy sołtys Bogusławek pan Włodzimierz Ziółkowski.
Podziękowania im złożyli Wójt Gminy Jacek Czarnecki,
Przewodniczący Rady Henryk Śmiałek z Radnymi i pracownicy UG.

funkcję sołtysa w gminie pełniła
przez pół wieku! Podczas tegorocznego ostatniego swojego
zebrania sprawozdawczo-wyborczego dokonała także
podsumowania swojej 50-letniej pracy na rzecz wsi i jej
mieszkańców. Jak dzisiaj wspomina, pracę jako sołtys rozpoczęła
jeszcze za nim została na niego wybrana, ponieważ sołtysem
wówczas był jej mąż. Mąż zajęty był pracą zawodową, w związku z
tym pani Teresa przejęła obowiązki sołtysa wsi. Przez te wszystkie
lata nie obce jej były problemy i sprawy mieszkańców sołectwa,
wspierała i pomagała im w trudnych sytuacjach życiowych, które jak
się okazuje nie były wcale takie proste do załatwienia.
W 50 letnim okresie, kiedy była sołtysem wiele w jej wsi się zmieniło i
tak to wszystko wspomina i po kolei porządkuje w swojej pamięci:
powstał sklep, zlewnia mleka, elektryfikacja wsi, melioracje, zmiana
klasyfikacji ziem, upragniony telefon, wodociąg, gaz na butle,
przystanek autobusowy, parking samochodowy, mostek na Basze,
naprawa dróg w sołectwie. Jako sołtys prowadziła sprawy
meldunkowe, finansowe, podatkowe i nawet wojskowe. Do dzisiaj
ubolewa nad sprawami przydziałów węgla, maszyn rolniczych,
materiałów budowlanych i rolniczych. W wielu sprawach
dotyczących przydziałów wstawiała się osobiście za swoimi
rolnikami ze sołectwa. Podczas wieloletniej pracy społecznej pełniła
także inne funkcje jak Radna Gminnej Spółdzielni „SCh”, Radna
SKR Zelgno, ławnik w Sądzie Rejonowym w Toruniu, a nawet przez
jeden rok była listonoszką w Dźwierznie, gdzie osobiście doręczała
rolnikom pieniądze za mleko. Wspomina także ogromne trudności,
kiedy drogę od rolnika do rolnika lub do Urzędu Gminy trzeba było
pokonywać piechotą lub rowerem. W ostatnich latach panią
Stolarską w pełnieniu funkcji sołtysa wspierała najbliższa rodzina
syn i synowa. Przez lata pracy na rzecz wsi pomocą pani Stolarskiej
służył tutejszy proboszcz parafii ks. Kanonik Roman Cieszyński,
którego darzy ogromnym uznaniem.

Z kolei sołtysem wsi
Bogusławski był nieprzerwanie przez 34 lata. Obowiązki sołtysa
objął po swoim ojcu. Podsumowując swoją wieloletnią pracę sołtysa
odpowiada krótko:”- Sołectwo miałem w domu”. W Bogusławkach
nie ma świetlicy wiejskiej, w której mieszkańcy mogliby się spotkać,
dlatego wszystkie wspólne spotkania mieszkańców odbywały się u
niego w domu. Dodaje, że wcześniejsze lata w pełnieniu funkcji
sołtysa do łatwych nie należały.

K.Orłowska

Samorządowy serwis informacyjny

Zebrania wiejskie
W dniach od 5 lutego do 27marca w sołectwach Gminy Chełmża

odbywały się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, połączone z wyborami
sołtysów i rad sołeckich. .Zebrania cieszyły się zwiększoną w porównaniu do
poprzednich lat frekwencją, co wynikało z przeprowadzanych wyborów.
Najwięcej osób na zebraniu było w Grzywnie 72 ale i tak była to frekwencja
poniżej 10%. Najwyższą frekwencję odnotowano na zebraniu w
Bogusławkach, gdzie na 65 osób uprawnionych wzięło udział 32 czyli 49,2%.
W zebraniach obok mieszkańców sołectw uczestniczyli także: Wójt lub
Zastępca Wójta, Przewodniczący Rady Gminy lub zastępca, opiekun
sołectwa z Urzędu Gminy. W niektórych zebraniach brali udział także
przedstawiciele Policji, Banku Spółdzielczego w Chełmży oraz KRUS. Na
zebraniach przedstawione zostały sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady
Sołeckiej w 2006 roku. Po przyjęciu uchwał akceptujących sprawozdania
następowały wybory Sołtysa i Rad Sołeckich. W większości sołectw wybrano
dotychczasowych Sołtysów. Nowych Sołtysów wybrano w 4 sołectwach. Są
to: Alicja Glaszka w Nawrze, Marzena Młodzianowska w Bogusławkach,
Eugeniusz Kordowski w Kiełbasinie, Mirosław Trzpil w Grzywnie. W dalszej
części zebrań przedstawiana była informacja o wykonaniu budżetu Gminy
Chełmża w 2006 roku oraz podstawowe informacje o założeniach budżetu na
2007 rok. Szczegółowo omówione zostały m.in. inwestycje jakie Gmina
zamierza realizować w roku 2007 oraz następnych latach, przy udziale dotacji
ze środków unijnych. Następnie przedstawiciel Policji informował na temat
porządku publicznego i działaniach podejmowanych przez Policję nad
poprawą bezpieczeństwa i zwalczaniem przestępczości. Na niektórych
zebraniach informację na temat swojej działalności przedstawiały także KGW
oraz przedstawiano sprawozdanie finansowe z działalności świetlic.

W ramach wolnych wniosków mieszkańcy zgłaszali wiele
postulatów dotyczących najważniejszych problemów swoich miejscowości.
Najczęściej sprawy dotyczyły remontów dróg, świetlic wiejskich, oświetlenia,
porządku i czystości. Pojawiały się głosy postulujące powołanie służb
gminnych na wzór straży miejskiej, co pomogło by zwalczać obecne złe
praktyki niektórych mieszkańców. W większym stopniu, niż to było w latach
ubiegłych poruszano sprawy gospodarki ściekowej w Gminie, widząc
potrzebę nasilenia działań w tym kierunku. Szereg uwag zgłaszano w sprawie
działalność Spółki Wodnej.
Zgłoszone na zebraniach wnioski i zapytania zostały zaprotokołowane i
przekazane odpowiednim pracownikom merytorycznym Urzędu w celu
rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi.

Kazimierz Bober

Lista sołtysów wybranych w 2007 roku na nową
kadencję
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„Przeczytaj i Ty...”
W ostatnią sobotę karnawału 17 lutego na spotkanie pn.

„Przeczytaj i Ty...” przygotowane przez kierownika Filii Biblioteki
Samorządowej w Grzywnie przybyło ponad 40 osób, wśród gości byli: Ks.
Senior Alfons Wąsik, p. Mirosława Lechniak instruktor ZPiMBP w
Chełmży, z-ca Wójta Kazimierz Bober, radni, czytelnicy, mieszkańcy
Grzywny. Podczas spotkania najmłodsi czytelnicy zaprezentowali montaż
słowno-muzyczny „Przecyztaj i Ty...”, podczas którego zachęcali do
czytania. Spotkanie stało się okazją do wyróżnienia najbardziej
aktywnych czytelników w roku 2006. Czytelnicy otrzymali dyplomy oraz
kwiaty z rąk kierownika biblioteki. Najbardziej aktywni czytelnicy w
Grzywnie: p. Elżbieta Barczyńska, p. Barbara Kulpińska,
p. Hanna Napieralska, p. Renata Siedlecka, p. Jerzy Sitkowski. Po
przedstawieniu i wręczeniu nagród gości zaproszono na poczęstunek
oraz tańce. Do tańca przygrywali akordeoniści p. Z. Machalewski i p. H.
Omiotek. Zabawa trwała do północy. Za wspaniałe przygotowanie
znakomitego poczęstunku i przyjęcie gości kierownik biblioteki
serdecznie dziękuje paniom z KG w Grzywnie.

Emilia Chojnacka

Gminny Dzień Kobiet
Rozmowy pochlebiają kobiecie, ale tylko czyny mogą ją przekonać.

Moliere

Dzień 8 marca to wyjątkowy czas dla Pań - bo mają swoje święto i
dla Panów, bo jest okazja aby złożyć życzenia i podziękować.

Po raz pierwszy w gminie odbył się Gminny Dzień Kobiet, na który
zostały zaproszone panie reprezentujące różne organizacje. Na spotkanie
przybyło około 150 pań, były to: panie z Kół Gospodyń Wiejskich, panie
radne, panie sołtyski, panie nauczycielki i dyrektorki szkół, panie z Urzędu
Gminy w Chełmży, panie bibliotekarki, panie z Ośrodka Zdrowia w Zelgnie,
panie ze Stowarzyszenia Homo homini oraz panie chętnie goszczące w
naszej gminie. Z tej okazji w Gimnazjum w Głuchowie odbył się recital
muzyczny dedykowany Paniom przez Wójta Gminy Chełmża Pana Jacka
Czarneckiego, Przewodniczącego Rady Gminy Chełmża Pana Henryka
Śmiałka i Prezesa Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP Pana Franiczka Piroga. W organizacje spotkania włączyły się
straże, wręczając każdej pani tulipana.

Niech dobre samopoczucie i życzliwość panów towarzyszące
podczas spotkania będą z kobietami cały rok!

J.Błaszczyk

Nie czekali do świąt

.
W uprzątnięciu śmieci z centrum wsi wzięło udział 10 osób dorosłych

i 50 dzieci. Efekt był widoczny po godzinie pracy, co najlepiej zauważali
przyjezdni chwaląc wieś za utrzymaną czystość. Czy tak pozostanie na dłużej
zależy tylko od mieszkańców Kończewic.
Uczestniczące w sprzątaniu panie z rady sołeckiej podziękowały częstując

wszystkich obecnych jabłkami i słodyczami zakupionymi z funduszy sołectwa.
W worki i rękawice zaopatrzono się w Urzędzie Gminy.

Kto wyzbiera śmieci, którymi obłożone są wszystkie niemalże
pobocza dróg? Kto będzie pokrywał koszty z tym związane? Czy na pewno są
to śmieci przyjezdnych? Ile jeszcze upłynie czasu nim wypracujemy system
monitorowania dotyczący pozbywania się śmieci z każdego gospodarstwa
domowego?

Z wiosennymi porządkami w Kończewicach nie czekano do
Świąt Wielkanocnych. Z inicjatywy pani Sołtys wspólne sprzątanie
odbyło się już 15 marca

Ewa Czarnecka

„POŻAR MAGAZYNU”
TO TYLKO ĆWICZENIA

Jak co roku druhowie naszych jednostek OSP wraz z
zawodowymi strażakami z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w
Chełmży odbywają ćwiczenia zgrywające.
Miejsce tegorocznych ćwiczeń nie było przypadkowe , bowiem
magazyny firmy Plastjan mieszczące się przy ul.Toruńskiej w których to
odbywa się składanie plastikowych wieszaków i ich magazynowanie ,
przy konstrukcji budynku drewnianej to potencjalne zagrożenie
pożarem.
W ćwiczeniach oprócz JRG z Chełmży brały udział jednostki z Kończewic
, Kuczwał i Skąpego. Ćwiczenia są po to , aby w razie rzeczywistego
zagrożenia działać szybciej i sprawniej. Podczas takich reżyserowanych
akcji strażacy zdobywają nie tylko doświadczenie , ale ważną sprawą
przy takich akcjach jest koordynacja działań jednostek biorących udział w
ćwiczeniach szczególnie dla naszych ochotników.

Ochotnicy z jednostki Kończewice podczas ćwiczeń.
W.Bachan
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50 lat minęło jak jeden dzień

K.Orłowska

W styczniu Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki w imieniu
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył parę Jubilatów

medalami za długoletnie pożycie
małżeńskie.

Uroczystość odbyła się z w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chełmży.
Dostojni Jubilaci wytrwali razem długie 50 lat, które minęły szybko, a dzisiaj są
ogromnie dumni i szczęśliwi ze swoich dzieci, wnuków i prawnuków, którzy są
im wdzięczni za trud i poświęcenie oraz darzą ich wielkim szacunkiem.
Państwo Góreccy wychowali 4 dzieci, doczekali się 11 wnuków i 3 prawnucząt.
Były gratulacje i życzenia doczekania w dostatku i zdrowiu kolejnych
dostojnych rocznic.

Państwo
z DźwierznaGertrudę i Lecha Góreckich

Koło Gospodyń w Witkowie
W sobotę 10 marca Panie z Koła Gospodyń spotkały się w świetlicy

wiejskiej na Dniu Kobiet. Męską część Witkowa reprezentowali sołtys
Kazimierz Tatarewicz oraz członek rady sołeckiej Roman Branicki, przybyli z
kwiatami i życzeniami. W przesympatycznej atmosferze upłynął czas.

J.Tatarewicz

Ochotniczki ze Skąpego….

Ochotniczki ze Skąpego zorganizowały Dzień Kobiet. Spotkały się w
9 marca w bibliotece. Zaprosiły także męską reprezentację, byli z nimi druhowie
Adam Klicman, Marek Stokłosa i Zbigniew Salamon, którzy przybyli z kwiatami i
życzeniami. Przy kawce, herbatce oraz pysznym “ciachu” obejrzano płytę z
zawodów strażackich.

J.Tatarewicz

MŁODZIEŻ GMINY CHEŁMŻA ZAPOBIEGA
POŻAROM

W tegorocznej edycji gminę reprezentowali uczniowie szkół gminnych
oraz przedstawiciele jednostek OSP ze Skąpego, Kuczwał, Zelgna,
Grzegorza, Świętosławia, Szerokopasu i Zajączkowa. Po teście
pisemnym do finału ustnego w poszczególnych kategoriach
zakwalifikowały się najlepsze piątki: Po wyrównanym finale ustnym
laureatami, którzy będą reprezentowali Gminę Chełmża na etapie
powiatowym w Obrowie zostali:
W kategorii szkół podstawowych, Przemysław Ziółkowski i Edyta
Ostrowska ze Szkoły Podstawowej w Kończewicach
W kategorii szkół gimnazjalnych, Natalia Dejewska Gimnazjum w
Pluskowęsach oraz Krzysztof Plewa OSP Szerokopas.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych bezkonkurencyjna okazała się
Klaudia Górecka z OSP Kuczwały.
Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane i wręczone zwycięzcom
przez Wójta Gminy Chełmża Jacka Czarneckiego.
Został również rozstrzygnięty konkurs plastyczny, który towarzyszył
konkursowi z wiedzy ppoż. Oceniane były prace uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Zelgnie i Kończewicach oraz Gimnazjum w Głuchowie i
Pluskowęsach.

Nagrodzone zostały prace:

Im. Ewelina Talarek SP Kończewice
IImAleksander Cieśliński SP Kończewice
IIIm Natalia Kowalkowska SP Kończewice

Im Robert Jasiński SP Kończewice
IImAgata Maj SP Kończewice
IIIm Katarzyna Florek SP Zelgno

Im Monika Tecmer Gimnazjum Pluskowęsy
IIm Dominika Ernest Gimnazjum Pluskowęsy
IIIm Magdalena Kurkowska Gimnazjum Głuchowo

Im Justyna Zomkowska SP Zelgno

Im Martyna Machalska Gimnazjum Pluskowęsy
IIm Michał Koszela Gimnazjum Pluskowęsy
IIIm Ewa Klicman Gimnazjum Pluskowęsy

Im Karolina Fałkowska Gimnazjum Pluskowęsy
IIm Joanna Domańska Gimnazjum Pluskowęsy
IIIm Jędrzej Urbański Gimnazjum w Pluskowęsach

Atrakcją tegorocznej imprezy były pokazy sprzętu strażackiego z
Jednostki PSP w Chełmży. Coroczną organizacją konkursu zajmuje się
Gimnazjum w Pluskowęsach oraz Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych
w Gminie Chełmża.

3 marca 2007 r. Gimnazjum w Pluskowęsach już po raz 7
było organizatorem i gościło w swoich murach uczestników
gminnego etapu XXX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”.

W kategorii rysunek:

Kategoria rzeźba, płaskorzeźba, aplikacja

Kategoria praca na szkle

Oddział przedszkolny:

Klasy I-III

Gimnazja

Klasa IV-VI

Gimnazja

Klasa IV-VI
Im Bartosz Bąk SP Zelgno
IIm Ewelina Stolkowska SP Zelgno
IIIm Pamela Huzarska SP Zelgno

W. Bachan

Szczere życzenia

radosnych i miłych

Świąt Wielkanocnych,

smacznego Święconego

oraz mokrego Dyngusa

Składają

Powiatowy Komendant ZOSP RP Wiesław Bachan

Prezes Oddz. Gminnego ZOSP RP Franciszek Piróg
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Promują projekt - “Ziemia gotyku lokalnie i

globalnie”

W ostatnim czasie odbyły się dwa spotkania
promocyjne. Informacje przekazane młodzieży podczas spotkań w
gimnazjum w Głuchowie i Pluskowęsach dotyczyły tworzonych
punktów dostępu do Internetu i powsta łego forum
internetowego(forum.hh.gminachelmza.pl). Podczas krótkiego

szkolenia młodzież poinformowano o zasadach działania forum oraz zasadzie
tworzenia nowych wątków. Realizatorzy projektu zaproponowali również, aby
to gimnazjaliści byli kolejnymi autorami tematów dostępnych na forum. Na
pamiątkę uczestnikom spotkań rozdano gadżety reklamujące projekt
Rzeczpospolitej Internetowej. W spotkaniach wzięło udział około 400 osób.

Stowarzyszenie Homo homini promuje projekt ”Ziemia gotyku
lokalnie i globalnie” realizowany w ramach Rzeczpospolita
Internetowa.

Paweł Rutkowski

Edukacja od przedszkola
„Jakość edukacji przedszkolnej to

na dłuższą metę najpoważniejszy czynnik,
który różnicuje rozwijające się miasta i

cofającą się wieś”- to fragment raportu opracowanego przez
Fundację Komeńskiego na temat edukacji elementarnej w Polsce.

To poważne wyzwanie rozwojowe nadal pozostaje na marginesie
zainteresowań władz państwa. Przerzucono je w całości na gminy, w zakres
ich zadań i dochodów własnych. Dało to taki efekt, że bogatsi i lepiej
wykształceni rozumieją znaczenie edukacji przedszkolnej, chcą w nią
inwestować, dzięki czemu w kolejnych pokoleniach stają się lepiej
wykształceni i bogatsi. Biedniejsi i mniej świadomi „jadą” w dół - jak ocenia to
A. Oczkiewicz na łamach „Wspólnoty”. Opierając się na statystyce, można
stwierdzić, że w Polsce połowa dzieci mieszkających w miastach korzysta z
przedszkoli, ale na wsi zaledwie co piąte dziecko uczęszcza do przedszkola.
Dla porównania we Francji i Belgii, gdzie przedszkola są całkowicie
bezpłatne, korzysta z nich 100% maluchów. W czołówce są kraje
skandynawskie i Czechy, gdzie wskaźnik ten wynosi 86%. Polska ze
wskaźnikiem 37% jest na szarym końcu w Europie. Na terenie naszego
województwa wskaźnik ten jest jeszcze niższy.

Szansą na zmiany jest wprowadzanie alternatywnych form
edukacji przedszkolnej, co na terenie naszej gminy od paru lat czyni
Stowarzyszenie Homo homini, współpracując z samorządem gminnym i
wieloma organizacjami dotującymi działania na rzecz edukacji najmłodszych
dzieci. Projekt „Wędrujące przedszkole” zyskał ogólnopolskie uznanie i stał
się wzorcowym dla kilku organizacji pozarządowych w Polsce. W bieżącym
roku szkolnym swoim oddziaływaniem objął około 100 dzieci w edycji
jesiennej i prawie 50 w sesji wiosennej. Tym razem strategicznym
sponsorem jest Fundacja PZU. Na terenie Gminy Chełmża funkcjonuje
przedszkole w Skąpem, prowadzone przez Federację Inicjatyw
Oświatowych. Czy projekt będzie kontynuowany w 2008 roku zależy od
aktywności rodziców i lokalnych liderów Skąpego, którzy poprzez własne
stowarzyszenie mają szansę przejęcia placówki i dalszego prowadzenia
zajęć.

Od 2 kwietnia w siedmiu miejscowościach rozpoczynają pracę
ośrodki przedszkolne z programu „Przedszkole otwiera świat”
realizowanego przez Fundację Ziemia Gotyku, a finansowanego przez
Europejski Fundusz Społeczny. Działania poprowadzone na tak szeroką
skalę powodują, że dzieci w wieku 3-5 lat mieszkające na terenie naszej
gminy mają realną szansę uczestniczenia w różnych formach edukacji
przedszkolnej. To czy szansa ta zostanie wykorzystana zależy jedynie od ich
rodziców. Fundacja Ziemia Gotyku zaprasza do oddziałów w Grzywnie,
Kończewicach, Sławkowie, Nawrze, Głuchowie, Brąchnówku i Zelgnie. Za
pomoc we wdrażaniu projektu dziękujemy Samorządowi Gminy,
pracownikom Urzędu Gminy, dyrektorom szkół i sołtysom oraz angażującym
się radom sołeckim wsi.

Pierwsze spotkanie rodziców przedszkolaków z nauczycielką i

logopedą.

Ewa Czarnecka

Budowanie partnerstwa to wyzwanie
W Przysieku odbyło się szkolenie pn.”Lokalna Grupa

Działania motorem rozwoju przedsiębiorczości i aktywności
społecznej na obszarze „Ziemi Gotyku”, którego
organizatorem była Fundacja Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Gotyku. Uczestnikami a jednocześnie adresatami

szkolenia byli partnerzy Fundacji zaangażowani w realizację zadań
wpisanych w Strategię Rozwoju LGD, a dokładnie przedstawiciele trzech
sektorów tj. społecznego, gospodarczego i publicznego. Szczególną uwagę
podczas spotkania poświęcono zagadnieniu dobrej komunikacji, która jest
podstawą sukcesu pracy grupowej w LGD. Omówiono także dotychczasowy
proces rozwoju grupy i współdziałania partnerów z różnych sektorów „Ziemi
Gotyku”.

Dlaczego partnerstwo?
Budowanie współpracy partnerskiej daje nowe i lepsze możliwości rozwoju-
poprzez połączenie cech i możliwości charakteryzujących poszczególne
sektory oraz poszukiwanie sposobów wykorzystania ich dla wspólnych
korzyści. Niestety partnerstwo wymaga sporo wysiłku od tych, którzy się w nie
zaangażują. Często, aby nawiązać trwałe kontakty, które umożliwią efektywną
współpracę, trzeba zainwestować sporo czasu. Może to doprowadzić do
sytuacji, w której całą uwagę poświęcamy budowaniu i rozwijaniu partnerstwa,
zapominając o celach, dla których postanowiliśmy je utworzyć. Współpraca
partnerska nie jest sztuką dla sztuki, ale stanowi mechanizm zrównoważonego
rozwoju społeczeństwa, środowiska i gospodarki nie wolno o tym zapominać.

K .Orłowska

„Potrawy tradycją malowane”
Stowarzyszenie Homo homini otrzymało grant w wysokości 2 tyś

złotych na realizację projektu „Potrawy tradycją malowane”, w ramach
konkursu ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe. Projekt jest kontynuacją
działalności stowarzyszenia dotyczącej ochrony dziedzictwa kulinarnego
wsi.

Celem projektu jest zapoznanie dzieci i młodzieży z kulturą i
tradycjami kulinarnymi swojej najbliższej okolicy, podczas warsztatów
kulinarnych , które odbędą się na terenie świetlic wiejskich: Grzegorza, Nawry
i Zajączkowa. W warsztatach udział wezmą dzieci i młodzież z terenu wsi,
które pod czujnym okiem Pań z KGW zapoznają się z tradycjami kulinarnymi i
będą miały możliwość przygotowania potraw. Każdy warsztat kulinarny
zakończy się wspólnym biesiadowaniem przy rytmach muzyki ludowej.

J.Błaszczyk
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Z życia szkoły w Sławkowie

Młodzi ekolodzy

Wesołe przedszkole

Pierwsze w województwie

Nasi uczniowie ( kl. II i III ) uczestniczyli w Regionalnym Konkursie
Ekologicznym ” Las i jego mieszkańcy” organizowanym przez szkołę z
Kończewic. Pierwsze miejsce indywidualnie zdobyła Martyna
Szymańska z kl. III, natomiast w rywalizacji zespołowej reprezentacja
naszej szkoły uplasowała się na zaszczytnym II miejscu. Laureatom
serdecznie gratulujemy.

Od września , w każdy wtorek spotykają się przedszkolaki z
Morczyn, Gostkowa, Kamionek, Mirakowa, Kuczwał i Sławkowa.
Zajęcia prowadzi paniAnna Czapla.
W czasie dwugodzinnych spotkań stwarzane są warunki do
wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci, ponadto kształci się
przyjazne nastawienie do uczenia się , rozwija umiejętność zgodnego
współżycia w zespole. Jest również czas na wspólną zabawę z
nauczycielem i rodzicami.

UKS ,,Impet'' Sławkowo zajął I miejsce w mistrzostwach Ligi
Wojewódzkiej Młodziczek Dziewcząt w sezonie 2005/2006. Dziewczęta
pod kierunkiem pani Iwony Szymańskiej
systematycznie przygotowały się do comiesięcznych spotkań. W
rozgrywkach

uczestniczyło 7 drużyn: PUKS Kania Czarnowo, UKS Huragan
Kończewice, UKS
,,Tęcza'' Osiek, UKS'' Bałagany'' z Łubianki, UKS'' Orion'' Ruda, UKS
''Robaczki'' z Robakowa i UKS ''Impet'' ze Sławkowa. Dziewczęta ze
Sławkowa powtórzyły sukces- jako
trzecioklasistki zostały mistrzyniami województwa w turnieju „Z
podwórka na stadiony''.
Sławkowskie złotka to Karolina Trzpil, Agnieszka Zygarska, Kamila
Paczkowska,
Joanna Domańska, Patrycja Sikorska, Milena Jaśniewska i Ewelina
Ucińska. Karolina, Kamila, Joanna i Agnieszka wielokrotnie
uczestniczyły w zgrupowaniu ligi wojewódzkiej i
występowały w reprezentacji województwa kujawsko- pomorskiego.
I miejsce Uczniowski Klub Sportowy „IMPET” Sławkowo
II miejsce Uczniowski Klub Sportowy „ROBACZKI” Robakowo
III miejsce PUKS „KANIA” Czarnowo

„ ,, ,, ,,

Przygotował: Jan Kalinowski

KUBA PASJONAT CHEMII I FIZYKI

Jakub Sołtysiak

Krzysztof Szczechowski i Maciej
Szatkowski

uczeń klasy III
Gimnazjum w Głuchowie. Podwójny
finalista olimpiad przedmiotowych z
fizyki i chemii. Wyjątkowo zdolny , niezły
siatkarz i koszykarz. W osiąganiu
sukcesu pomagali Kubie nauczyciele

Dobra pamięć.

Lenistwo .

Pomińmy to pytanie……

bardziej przykładać się do nauki.

to część wydałbym na biednych.
.

chemię.

rzeczy które są przykre dla innych.
Dzięki !

Co jest Twoja zaletą ?

A wadą ?

Ulubiona książka ?

Dokończ zdania.

Nie mam ochoty, chociaż powinienem…….

Gdybym wygrał dużą „kasę” ….

Najbardziej lubię ……

Nigdy nie robię…

Dla Kurendy W.R.

Edukacja i kulturaSprawy obywatelskie

NAJLEPSZY W POWIECIE

W.Bachan

Przemysław Ziółkowski uczeń Szkoły Podstawowej w
Kończewicach i reprezentant naszej Gminy w Ogólnopolskim Turnieju
Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym, zdeklasował wiedzą
swoich konkurentów w kategorii szkół podstawowych zdobywając
zdecydowanie pierwsze miejsce.
Przemek będzie reprezentował powiat toruński na turnieju wojewódzkim ,
który odbędzie się w Świeciu Koszarowiec w dniu 9.05. br. Trzymamy kciuki!

Na zdjęciu Przemek Ziółkowski z rąk Wiesława Bachana - Prezesa Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Toruniu odbiera nagrodę za zdobycie I
miejsca, powiatowy konkurs odbył się w Chełmżyńskim ....

HALÓWKA KOMENDANTA GMINNEGO OSP
W hali sportowej Szkoły Podstawowej w Grzywnie spotkali

się druhowie w III edycji Halowej Piłki Nożnej drużyn OSP z terenu
naszej Gminy o Puchar Komendanta Gminnego OSP .
Turniej po zaciętej, ale dżentelmeńskiej grze wygrała ekipa
reprezentująca jednostkę w Kończewicach zdobywając puchar
Komendanta , drugie miejsce przypadło drużynie z jednostki Zajączkowo,
a trzecie zajęła ekipa z Grzegorza.
Sędzią turnieju był pan Andrzej Karwowski , który nie tylko sprawiedliwie
prowadził mecze , ale wypatrzył kilka talentów, z których powinny
skorzystać ligowe kluby. Celem turnieju jest propagowanie tężyzny
fizycznej , której tak bardzo naszym druhom potrzeba w działaniach
ratowniczo gaśniczych.

Zwycięska drużyna w składzie Tomasz Dudek , Bartosz Dudek , Łukasz
Miłosz , Rafał Urbański i Kamil Pleskot w towarzystwie Komendanta
Gminnego ZOSP RP dh.Wiesława Bachana i sędziego turnieju Andrzeja
Karwowskiego.

W.Bachan



Internet dostępny

W Kończewicach w świetlicy wiejskiej dostępny jest bezpłatny Internet. Z

zestawu sześciu komputerów można korzystać w czwartki i piątki od

16.30 do 19.30, a w soboty od 12.00 do 15.00. Kafejka internetowa została

udostępniona dzięki programowi Rzeczpospolita Internetowa

realizowanemu przez Stowarzyszenie Homo homini pn. „Ziemia Gotyku-

lokalnie i globalnie”.

str. 9

Organizacje pozarządowe

Przy Zielonym Szlaku Turystycznym
W gminie rusza realizacja podprojektu pn.”

realizowanego w ramach II
schematu Pilotażowego Programu LEADER+. Realizatorem

podprojektu jest Fundacja LGD Ziemia Gotyku.
Zielony szlak przebiega na obszarze Gminy przez 12 wsi, z czego tylko
5 miejscowości zgłosiło chęć udziału w realizacji wspomnianego projektu.
Projekt rozpocznie się konferencją w Grodnie, podczas której
zaprezentowana zostanie między innymi Strategia Rozwoju Turystyki przy

W ramach Projektu zaplanowany został cykl szkoleń dla
mieszkańców wsi poprzez ich aktywny udział w warsztatach na temat
zakładania terenów zielonych.
Podczas spotkań dokonany zostanie wybór terenów, na których odbędą się
warsztaty oraz zakupiony materiał nasadzeniowy ( kwiaty i krzewy ozdobne).
Działanie ma na celu poprawę estetyki wsi.

Nawra, świetlica wiejska godz. 14.00
Kończewice , szkoła godz. 14.00
Głuchowo, gimnazjum godz. 14.00
Bielczyny, świetlica wiejska godz. 14.00
Zelgno, świetlica wiejska godz. 14.00

Udział wymienionych miejscowości w projekcie nie ogranicza udziału
mieszkańców z pozostałych wsi w zaplanowanych spotkaniach, którzy
mogą być zainteresowani tematyką projektu.
Wszystkich chętnych do udziału w szkoleniach zapraszamy.

„Podniesienie wartości i estetyki miejscowości leżących
przy zielonym szlaku turystycznym poprzez szkolenia z
zakresu zagospodarowania przestrzeni warsztaty z
materiałem nasadzeniowym”

Terminy spotkań w poszczególnych miejscowościach ustalono w
następujących dniach :
19.04.
24.04.
26.04.
09.05.
17.05.

Zielonym Szlaku Ziemi Gotyku.

K. Orłowska

PTTK toruński dostojnym jubilatem
W miesiącu marcu br. . toruńscy turyści obchodzili Jubileusz 85

lecia działalności Oddziału Miejskiego Uroczystość jubileuszowa miała
miejsce w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu. od 1992 roku Oddziałem
Miejskim PTTK kieruje Henryk Miłoszowski.

W tym szczególnym dniu dla PTTK, zasłużeni działacze społeczni oddziału
otrzymali Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi RP. Wręczone zostały
także odznaczenia resortowe osobom przyjaznym turystyce kwalifikowanej,
popierającą ją i działających na jej rzecz w samorządach.

Udział w uroczystym spotkaniu wziął Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki.

K.Orłowska

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA
Fundacja zaprasza wszystkich mieszkańców „Ziemi

Gotyku” do współpracy i korzystania z proponowanej oferty w
ramach realizowanego II schematu Pilotażowego Programu
LEADER+ tj. szkoleń, konferencji, wyjazdów studyjnych,
festynów, konkursów, które zaplanowane zostały na 2007 rok.
W najbliższym czasie Fundacja proponuje cykl
następujących szkoleń:

, Łysomice, Urząd Gminy
, Łubianka, Gminne Centrum Kultury

Lokalne możliwości pozyskiwania roślin do produkcji energii odnawialnej -
uprawa rzepaku i innych roślin energetycznych; Ustawa o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych jako źródło nowych wyzwań dla LGD; Produkcja
biopaliw; PROW 2007-2013 a wspieranie nowych przedsięwzięć w
dziedzinie energii odnawialnej.

Łubianka, Gminne Centrum Kultury

Papowo Biskupie Gminny Ośrodek Kultury
Łysomice Urząd Gminy

Pomysł na biznes i jego wstępna
weryfikacja; Ocena wykonalności przedsięwzięcia; Jak założyć firmę krok
po kroku; Formy opodatkowania; Źródła finansowania przedsięwzięć.

, Papowo Biskupie, Gimnazjum
, Świetlica Wiejska w Przecznie, gmina Łubianka

Analiza metod poszukiwania pracy; Odkrywanie własnych umiejętności,
możliwości, wartości, predyspozycji zawodowych na rynku pracy i podjęcie
decyzji, co robić dalej? Przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych;
Umiejętności interpersonalne; Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą.
Instytucje/ organizacje wspierające osoby bezrobotne.
Zgłoszenia na w/w szkolenia należy dokonowyać w Urzędzie Gminy w
Chełmży pok. Nr 16

Poszukiwanie alternatywnych źródeł dochodu - odnawialne źródła

energii w terminach:

Pomysł na biznes i jego weryfikacja:

Autoprezentacja i doradztwo zawodowe w terminach:

Szkolenie jest skierowane do rolników i innych mieszkańców terenu LGD
zainteresowanych rozwijaniem alternatywnych form produkcji w oparciu o
odnawialne źródła energii.

Szkolenie prowadzone metodami warsztatowymi ma na celu przygotowanie
uczestników do tworzenia i rozwijania własnej działalności gospodarczej,
bądź działalności zorganizowanej w formie grupy producenckiej lub
spółdzielni.

3.04.2007
11.04.2007

W programie szkolenia ( 9.00 14.00) :

02.04.2007,
03.04.2007, Chełmża, Urząd Gminy
11.04.2007,
12.04.2007,

W programie szkolenia ( 10.00 15.00) :

14.04.2007
28.04.2007

W program szkolenia ( 9.00 14.00):

;

K. Orłowska

Tęczowych, wiosennych pisanek,
na stole pyszności,
mokrego dyngusa

i wspaniałych gości
na nadchodzące Święta Wilkanocne

Mieszkańcom Gminy
Życzy Zarząd

Stowarzyszenia Homo homini

Ewa Czarnecka
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Fundacja buduje markę lokalną
W dniu 24 marca br. Fundacja Lokalna Grupa Działania

„Ziemia Gotyku” była organizatorem konferencji pn.

, która odbyła się w Kamionkach Dużych gm.
Łysomice i zgromadziła ponad sto osób. Wspomniana konferencja to już
kolejna w bieżącym roku propozycja dla mieszkańców gmin partnerskich :
Chełmża, Łysomice, Łubianka, Papowo Biskupie z proponowanej oferty w
ramach realizowanego II schematu Pilotażowego Programu LEADER+.

Uczestnicy, którzy wzięli udział w konferencji to członkinie KGW,
drobni producenci i rzemieślnicy, usługodawcy „Ziemi Gotyku”. Na
konferencję z zaproszonych gości przybyli również Dyrektor Departamentu
Rolnictwa i Aktywizacji Obszarów Wiejskich Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Marszałkowskiego Bartosz Szymański i Wójtowie Gmin Partnerskich „Ziemi
Gotyku”.

Podczas spotkania podjęty został temat marki lokalnej i znaczenie
lokalnych produktów w ożywieniu gospodarczym terenów wiejskich oraz
budowania strategii marketingowych w oparciu o lokalne zasoby. Uczestnicy
konferencji poznali konkretne przykłady miejsc w województwie pomorskim i
kujawsko-pomorskim, którym udało się zbudować swoją silną markę, a tym
samym dobrą pozycję na rynku. Zaprezentowano między innymi produkty z
Doliny Dolnej Wisły tj. znane powidła śliwkowe, miody i nalewki oraz metody
marketingowe stosowane w ich strategii promocyjnej. Swoimi pomysłami w
zakresie wspierania rozwoju produktów tradycyjnych i lokalnych z
mieszkańcami „Ziemi Gotyku” podzieliły się także takie partnerstwa jak
Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" i Partnerstwo Naszyjnik Północy.

Podczas konferencji nie mogło także zabraknąć produktów
tradycyjnych „Ziemi Gotyku”, które wystawiły tym razem panie z KGW z Gminy
Łysomice i Stowarzyszenie Odnowy Wsi Aktywnej w Tylicach. Wśród
prezentowanych produktów były liczne kulinaria i rękodzieła bukieciarskie .
Wystawę produktów lokalnych „Ziemi Gotyku” wzbogacił również swoim
stoiskiem Związek Pszczelarzy w Chełmży.

„Budowanie
marki lokalnej narzędziem ożywienia gospodarczego terenów
wiejskich”

Uczestniczkami konferencji z Gminy Chełmża były panie z pięciu Kół

Gospodyń Wiejskich

Prezentacje swoich produktów bukieciarskich przygotowało

Stowarzyszenie Odnowy WsiAktywnej w Tylicach gm. Łysomice

Prezentacje zostały przygotowane w ładnej scenerii nadchodzących Świąt
Wielkanocnych i dlatego wszyscy mogli poczuć w tym dniu prawdziwą
wiosnę.

Marka lokalna jest narzędziem stosowanym w wielu miejscach na
świecie i w Polsce do promowania regionów oraz związanych z nim
produktów. Tożsamość marki lokalnej buduje się zwykle wykorzystując
rozpoznawalne przez mieszkańców i turystów wyróżniki regionu. Od
komunikatu marki lokalnej zależy, czy ludzie odczują potrzebę przyjazdu do
regionu i zakupu produktów z nim związanych.

Właśnie Znak Promocyjny Ziemia Gotyku jest pierwszym krokiem
ku budowaniu Marki Miejsca. Obecnie trwa I edycja konkursu Fundacji
Ziemia Gotyku Lokalna Grupa Działania na

dla produktów, usług i ważnych społecznie inicjatyw promujących
obszar gmin: Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie. Celem
konkursu jest zidentyfikowanie i promowanie zasobów obszaru, na którym
działa Fundacja.

Co zatem sprawi, że „Ziemia Gotyku”, która raz odwiedzona
przez przejezdnych pozostanie w ich pamięci, polecą ją znajomym jako
idealne miejsce na odpoczynek, wyprawę, przygodę, ze smacznymi
produktami lokalnymi i tradycyjnymi?...

Znak Promocyjny „Ziemi
Gotyku”

K.Orłowska

Sport gminny i szkolny

Drużynówka dla Sadowskich
W pierwszy weekend marca na hali sportowej w Pluskowęsach

rozegrano Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy
Chełmża. Na starcie stanęło 14 zespołów, czyli 28 zawodników. Mecze
rozgrywane były do trzech wygranych pojedynków. W pierwszej kolejności
rozgrywane były mecze singlowe, a następnie deble. Jeśli wynik był
nierozstrzygnięty decydowała ponownie gra indywidualna. Rywalizacja na
tak przyjętych zasadach toczyła się w czterech grupach, z których po dwie
najlepsze awansowały do ćwierćfinałów. W najlepszej ósemce zawodów
znalazły się drużyny: Grzywny-Grabowski Krzysztof/Gajewski Łukasz, którzy
o półfinał wygrali z Dźwierznem-Kuźma Janusz/Marszałkowski Marcin 3:1,
Więzowski Radosław/Zapałowski Robert z Pluskowęs przegrali z Małgorzatą
Sadowską i Zenonem Sadowski z Głuchowa 0:3, Nawra w składzie Lis Artur i
Pawłowski Mateusz pokonała Tomasza i Ireneusza Huzarskich 3:0 i para z
Głuchowa Płochacki Mariusz i Wiśniewski Krzysztof także 3:0 zwyciężyła
PiotraiRoberta Licznerskich. Mecze półfinałowe to derby Głuchowa, w
których para Małgorzata i Zenon Sadowscy w stosunku 3:0 pokonała
Mariusza Płochackiego i Krzysztofa Wiśniewskiego oraz pojedynek
Grzywna:Nawra i zwycięstwo drużyny Lis Artur/Pawłowski Mateusz. W
małym finale-meczu o 3 miejsce swoją wysoką formę potwierdzili zawodnicy
z Głuchowa-Płochacki/Wiśniewski, którzy pewnie 3:0 pokonali rywali z
Grzywny-Grabowski/Gajewski. Wielki finał to potwierdzenie dominacji
Głuchowa w tej dyscyplinie sportu i zwycięstwo drużyny-rodziny Sadowskich,
którzy 3 do 0 pokonali reprezentantów Nawry Lisa i Pawłowskiego.
Nagrody rzeczowe i pamiątkowe medale dla najlepszych zespołów wręczał
obchodzący tego dnia imieniny v-ce wójt Kazimierz Bober. Ta sympatyczna
impreza przeszła do historii, następna za rok, ale stoły do tenisa stoją i
czekają. Odbijajcie, trenujcie, bawcie się w tenisa za rok to właśnie Ty
możesz być mistrzem!

Marcin Sadowski

LIGA NA START

.

e.
W

W kwietniu wznawia rozgrywki najwi ksza
sportowa impreza w naszej gminie- III edycja Gminnej Ligi
Pi ki No nej. Do tej pory ligowe zmagania to rekordowa
liczba uczestników, mecze rozgrywane przez blisko 8
miesi cy, powstawanie przy tej okazji nowych boisk,
zakup strojów pi karskich, ale przede wszystkim zaanga owanie w
organizacj i rozgrywki gminnej spo eczno ci. Liga funkcjonuje g wnie w
oparciu o pasjonatów i dzia alno cz onków dru yn, którzy przygotowywu
iorganizuj rozgrywki ligowe.
Zasady uczestnictwa w III edycji Gminnej Ligi Pi ki No nej: (te zasady mo na
te wywiesic gdzie na tablicy informacyjnej w gminie)
-spotkanie organizacyjne z przedstawicielami dru yn chc cych wzi
udzia w rozgrywkach: 4 kwietnia 2007, godz 18.00, Gimnazjum w
G uchowie;
-na spotkanie nale y przygotowa list zg oszeniow dru yny, która
powinna zawiera : nazw so ectwa, imiona i nazwiska zawodników (min. 6
max 12) oraz dane personalne kierownika zespo u wraz z numerem telefonu;
-dru yn stanowi doro li mieszka cy Gminy Che m a, zamieszkuj cy dane
so ectwo
Zg oszenia dru yn do ligi tylko w taki sposób i tylko w podanym wy ej
terminie! pozosta e szczegó y organizacyjne podane zostan na spotkaniu-
jeszcze raz przypomn 4 kwietnia godzina 18.00 w Gimnazjum w G uchowi

szystkie informacje dotycz ce sporu gminnego tak e III edycji Gminnej Ligi
Pi ki No nej udziela Marcin Sadowski pod nr telefonu 507835797.
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Marcin Sadowski
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Sport gminny i szkolny

WARCABY - TO SZANSA NA ZWYCIĘSTWO
Już drugi raz w SP Grzywnie zorganizowano turniej gry w warcaby i

tenisa stołowego. Przekonaliśmy się, że warcaby to gra, która bawi, uczy,

wychowuje i łączy pokolenia. Wystarczy własnoręcznie wykonana plansza

i pionki z guzików, aby cała rodzina miło spędzała czas. A z kim gramy?

Najczęściej z dziadkiem, tatą, babcią i bratem. Rzadziej z mamą, a szkoda,

bo może dlatego w turnieju brało udział mniej dziewcząt.
Przez trzy dni rozgrywaliśmy spotkania turniejowe, a w przerwach między

rundami wesoło się bawiliśmy. Młodszym najbardziej podobały się zabawy

z chustą w rekina, a starsi woleli zabawy na planszy TWISTERA. Na

wszystkich czekało śniadanie: drożdżówki, herbata z cytryną, słodycze i

owoce. Dziękujemy sponsorom i Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, dzięki którym miło spędziliśmy czas ferii. W

turnieju wzięło udział 74 uczestników. Zwycięzcom wręczono dyplomy i

nagrody. Oprócz satysfakcji ze zwycięstwa dzieci cieszyły się z piłek, które

były nagrodą za pierwsze miejsce. Zwycięzcami zostali:

22. 02. 2007r w Szkole Podstawowej w Grzywnie odbył się Międzyszkolny

Turniej Gry w Warcaby Klasyczne. Zwycięzcami zostali: w kategorii : kl. I-II

w kategorii kl. III-IV

w

kategorii kl. V-VI

w kategorii kl. I-II Kacper Boczek, Michał Starzyk, Daniel Paradowski
w kategorii kl. III-IV Marta Łazur, Karol Jakubiak, Mateusz Bereźnicki
w kategorii kl. V-VI Kamil Gajewski, Mateusz Kurkowski, Monika
Wysocka

Kacper Boczek i Michał Starzyk – SP Grzywna, Szymon Papis -SP
Brąchnówko Szymon Balicki- SP Brąchnówko,
Łukasz Nowak –SP Zelgno, Łukasz Jabłoński- SP Brąchnówko,

Kamil Gajewski SP Grzywna, Mateusz Szeląg – SP
Zelgno, Mateusz Kurkowski – SP Grzywna

Teresa Mika

SPORTOWE SUKCESY UCZNIÓW NASZEJ
GMINY

Ostatnie tygodnie były bardzo udane dla sportowców gminnych
szkół. Najpierw gimnazjaliści z Głuchowa, prowadzeni przez Pana
Rosińskiego, zdobyli Mistrzostwo Powiatu Toruńskiego w koszykówce
dziewcząt i chłopców. Dodać należy, że chłopcy obronili tytuł zdobyty przed
rokiem. Po gimnazjalistach na boisko wybiegli uczniowie z Zelgna którzy
pod wodzą juniora Rosińskiego zdobyli dwie korony wicemistrzów naszego
powiatu.

„ Głuchowskie Złotka” : Justyna Helska, Sabina Stodulska, Anna Domańska,
Magdalena Kurkowska, Zofia Bulińska, Monika Osiak, Patrycja Pleskot,
Marta Kaźmierska, Katarzyna Owczarczyk, Sylwia Młodzianowska, Natalia
Jancarz, Magdalena Jancarz

Kamil Omiotek, Emil Forajta, Krystian Kucharzewski, Mateusz Białkowski,
Jakub Sołtysia, Karol Sitkowski, Paweł Gołębiewski, Maciej Zillmann, Jacek
Wieczorkowski

„Sreberka z Zelgna” : Weronika Osowiecka, Malwina Kazaniecka, Joanna
Branicka, Marta Błądek, Joanna Gruszka, Monika Talarek, Alina Pietras,
Agnieszka Włodarska, Marta Rosińska, Joanna Jeziorka, Joanna Plewa,
Monika Znaniecka, Marcin Rosiński opiekun.

Chłopcy z Zelgna : Mateusz Szeląg, Emil Kajl, Bartosz Pawłowski, Szymon
Kopczyński, Bartosz Szprenglewski, Damian Pawłowski, Adrian Kowalski,
Mateusz Szczepański, Damian Kopczyński, Damian Sierbiński, Mateusz
Bąk, Marcin Taczek, Marcin Rosiński opiekun.

W. Rosiński



Nr konta, na które prosimy dokonywać wpłat:
Millennium z dopiskiem

”Protezy podudzi dla Beaty Pomietło”
63 1160 2202 0000 0000 2920 6273

Sklep firmowy Metalowy
ul. Chełmińskie Przedmieście 1,

87-140 Chełmża,
Tel. 6753461 lub 606460932

Oferuje:
Oleje silnikowe - przemysłowe
Smary
Filtry
Płyny ekspluatacyjne
Samochody osobowe - benzyna, wymiana
oleju
Produkcja siatki ogrodzeniowej (siatka
leśna)
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POMÓŻMY BEACIE !!!
Beata w dzieciństwie uległa tragicznemu wypadkowi,

na skutek którego dokonano amputacji pourazowej obu
podudzi. Pomimo niepełnosprawności potrafiła cieszyć
się życiem i zaczęła trenować narciarstwo klasyczne,
biorąc udział w licznych zawodach. Pani Beata należy do
kadry krajowej i może pochwalić się sukcesami na
Mistrzostwach Świata, Europy i Paraolimpiadach. Po
kontuzji kolana odniesionej w 2003 roku w Nagano
poddała się operacji, która nie zakończyła się
spodziewanymi oczekiwaniami. W chwili obecnej nie
może już sprawnie funkcjonować (brak zgięcia w
kolanie, uciążliwy ból). Niezbędna jest wymiana protez,
bo stare nadmiernie obciążają kolana. Wzywamy ludzi
dobrej woli o pomoc i szansę dla Beaty, aby mogła
powrócić do aktywnego życia. Ratunkiem dla niej są
protezy podudzi, które kosztują 70.000 PLN.

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych
i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”,
81-535 Gdynia, ul.Płocka 5A, tel./fax (058) 663-81-
41
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KURENDA

(skład)
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