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Obchody Święta Narodowego 3 Maja w Gminie
Patriotyczny, uroczysty i podniosły wymiar miały tegoroczne obchody

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Chełmża.
W Konkatedrze Chełmżyńskiej w intencji za Ojczyznę odprawiona

została msza św. z udziałem mieszkańców gminy i miasta Chełmża, przybyłych
gości, druhów strażaków z gminy i Członków Stowarzyszenia Budowy Kopca
„Ziemia Polaków”.
Dalsze obchody miały miejsce w Kończewicach , w miejscu gdzie ma powstać
pomnik - Kopiec „Ziemia Polaków”. Kopiec będzie gromadził ziemię zebraną z
historycznych miejsc walk naszych rodaków, żołnierzy wszelkich barw i formacji
wojskowych. Inicjatywa ta jest związana z troską o tożsamość narodową i
kulturową. Tutaj kolejni ofiarodawcy przekazali ziemię z miejsc ważnych
historycznie na budowę Kopca .
Uczestnikami tego wydarzenia byli także strażacy ochotnicy, którzy jeszcze w
tym samym dniu w miejscowości Zajączkowo spotkali się na Gminnych
Obchodach Świętego Floriana.

Ziemię z takich miejsc jak Krojanty ( 1939) i Austerlitz ( 1805) Wójtowi Gminy
Chełmża Jackowi Czarneckiemu i Prezesowi Stowarzyszenia Budowy Kopca
„Ziemia Polaków” Lucjanowi Bytniewskiemu przekazał Krzysztof Wypij -
mieszkaniec Browiny.

Władze gminy, goście symbolicznymi zniczami uczcili w miejscu przyszłego
pomnika - symbolu pamięć tych wszystkich, którzy poświęcili się walce o
niepodległość naszej Ojczyzny. Tekst K.Orłowska

Zdj. E. Czarnecka
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Spotkanie Sołtysów Gminy Chełmża

Gmina liczy 28 sołectw i w związku z
tym do pełnienia tego urzędu w gminie powołano na kolejną nową kadencję
28 sołtysów. Funkcję sołtysa nowym osobom powierzyli mieszkańcy w
czterech sołectwach. Są to osoby: Alicja Glaszka-Sołtys Nawry, Marzena
Młodzianowska-Sołtys Bogusławski, Eugeniusz Kordowski-Sołtys Kiełbasina
i Mirosław Trzpil-Sołtys Grzywny.

Mając na uwadze początek nowej kadencji sołtysów przede
wszystkim skupiono się na omówieniu ich kompetencji i zadań. Każdy z
Sołtysów otrzymał zaświadczenie o wyborze na funkcję sołtysa danego
sołectwa.
Omówione zostały także przez pracowników UG sprawy dotyczące bieżącej
pracy sołtysów.
Sołtysi zostali przeszkoleni w temacie zasad poboru podatków i opłat . Sporo
uwagi poświęcono również sprawie utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy i poboru wody.
Sołtysi otrzymali informacje dotyczące aktualnych działań promocyjnych
podejmowanych w gminie, mających na celu aktywizację mieszkańców
sołectw . Są to konkursy sołeckie, realizowane projekty z udziałem
mieszkańców Gminy Chełmża w ramach programu LEADER+ i gminne
imprezy kulturalno- sportowe.

K.Orłowska

W miesiącu kwietniu br. w Urzędzie Gminy miało miejsce
spotkanie Sołtysów. Spotkanie to było pierwszym po zakończonych
wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich.

Zaświadczenie o powołaniu na funkcję Sołtysa sołectwa Kiełbasin panu
E.Kordowskiemu wręczyli wspólnie Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki i
Przewodniczący Rady Gminy Chełmża Henryk Śmiałek.

Bieżące inwestycje w gminie

� Zakończono roboty przy przebudowie chodnika w Kończewicach na
odcinku ok. 108 mb o szer. 2,0 m (od szkoły w kierunku skrzyżowania z
drogą wojewódzką).

Wykonano również dojście do świetlicy wiejskiej.
Została pomalowana elewacja świetlicy od strony drogi według
przygotowanej koncepcji .
Plac zieleni przy świetlicy został uporządkowany łącznie z wykonanymi
nasadzeniami w ramach projektu pn.”

” realizowanego przez
Fundację „Ziemia Gotyku” LGD w programie LEADER+.

Naprawiono domki drewniane na placach zabaw w Głuchowie i
Kończewicach.

Rozpoczęto wiosenne porządkowanie (równanie z ewentualnym
uzupełnieniem ubytków) dróg gminnych o nawierzchni gruntowej,
żużlowo-tłuczniowej. Do tej pory wykonano ok. 60 % zaplanowanych
robót.

Na ukończeniu pozostają prace projektowe dotyczące inwestycji pn.

finansowanej ze
środków UE
W dniu 20 listopada 2006 została podpisana umowa o roboty budowlane
( prace projektowe i wykonanie robót budowlanych) z
Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Lik BUD- Liliana Went i Kazimierz
Palacz, Spółka Jawna, 72-010 Police, ul. Fabryczna 17.

:
- ciągi piesze: jeden z dużą kładką a drugi z dwiema kładkami oraz
platformą widokową i wyspą obsadzoną roślinnością wśród bagien;
- plac zabaw przy plaży - urządzenia firmy LARSLAJ;
- prysznice dobudowane do istniejących sanitariatów;
- sanitariaty i kuchnia letnia;
- pole namiotowe z ogniskiem i grilem, altanami, ławkami, zielenią
izolacyjną oraz ogrodzeniem;
- pomost na jeziorze dla łódek;
- kanalizacja z przyłączami i zbiornikiem wybieralnym;
- przyłącza wodociągowe;
- zasilenie rozdzielnicy głównej, oświetlenie drogi dojazdowej i terenów
rekreacyjnych, zasilenie sanitariatów i kuchni letniej;

- ogrodzenie zewnętrzne z dwoma bramami i dwoma furtkami;
Stację transformatorową słupową, linię kablową SN 15 kV, przyłącza do
domków letniskowych drewnianych, przyłącza dla instalacji
zalicznikowych wykona w ramach wydanych warunków energetycznych
Zakład Energetyczny w Toruniu.
W bieżącym roku zostaną wykonane ciągi piesze, plac zabaw, obiekty

kubaturowe, prysznice, sanitariaty, kuchnia letnia, infrastruktura
energetyczna, kanalizacyjna i wodociągowa. W następnym roku
wykonane zostanie pole namiotowe, pomost, ogrodzenia i bramy.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.950.094,00 PLN w tym:
Gmina Chełmża - 1.003.835,55 PLN 32,38 % oraz koszty
niekwalifikowalne,
EFRR - 1.668.221,53 PLN 57,96 %,
Budżet państwa - 278.036,92 PLN tj. 9,66 %.

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

Zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalesia i stworzenie parku
kulturowego nad jeziorem Grodzieńskim I etap”

.

Przedmiotem projektowania i wykonania są

�

�

�

Teresa Wolin

Zaproszenie do Lichenia
Zarząd Głównego Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

serdecznie zaprasza Sołtysów i mieszkańców wsi na XV Krajową
Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki
Boskiej Licheńskiej, która odbędzie się w dniach 26-27 maja br.

W programie pielgrzymki:

Majowa pielgrzymka sołtysów i mieszkańców wsi do maryjnego
sanktuarium w Licheniu koło Konina ma już piętnastoletnią tradycję. Jej
uczestnicy nie tylko spotykają się na wspólnej modlitwie , lecz także mają okazję
uczestniczyć w spotkaniach, dyskutując na ważne dla rolnictwa, wsi, kraju a
teraz i całej Europy tematy.
Noclegi można rezerwować w recepcji domów pielgrzyma tel. 063 270 81 62,
więcej informacji na stronie

16.00 Msza św. w Bazylice
19.00 Msza św. w kościele sanktuaryjnym pod wezwaniem św. Doroty
21.00 Procesja z kościoła św. Doroty do Bazyliki, różaniec, powrót do kościoła
św. Doroty
23.00 Msza św. w kościele św. Doroty i zasłonięcie obrazu
24.00 5.00 czuwanie

6.00 Odsłonięcie obrazu i prymaria
9.00 Spotkanie otwarte dla mieszkańców wsi sala konferencyjna w Bazylice
11.15 - 11.30 Prelekcja w Bazylice
11.30 Wystąpienie prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusza
Niewiarowskiego-Bazylika
11.45 Powitanie pielgrzymów przez Kustosza Sanktuarium ks. Wiktora
Gumiennego
12.00 Msza św. z homilią ks. Biskupa Jana Styrny Krajowego Duszpasterza
Rolników
po mszy złożenie kwiatów na grobie ks. Biskupa RomanaAndrzejewskiego.

Sobota 26 maja 2007 r

Niedziela 27 maja 2007 r

Podała K.Orłowska

www.lichen.pl
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Z realizacji programu ,, Mikrodnowa wsi”

Informacje z działania ,, Odnowa wsi 2007-2013”

�

�

�

�

Powstały dwa kolejne nowe place zabaw w Szerokopasie i Drzonówku.
Każdy został wyposażony w piaskownicę, huśtawkę , bujawkę, ławeczkę
stałą z oparciem oraz ławeczkę stałą bez oparcia. Tereny pod place
zabaw przygotowała Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w
Chełmży.
O nowe elementy zabawowe uzupełniono place zabaw we wsi Kończewice,
Głuchowo, Mirakowo, Morczyny .W Grzywnie zainstalowano siedziska do
huśtawek .
Usługę wykonała firma pn.,, Inter Flora „ Place zabaw” z Wrocławia.

Wymieniono piasek w piaskownicach na placach zabaw w Bocieniu,
Browinie Bielczynach, Brąchnówku, Grzywnie, Dźwierznie, Kończewicach ,
Kuczwałach, Nawrze, Mirakowie, Morczynach, Nowej Chełmży,
Pluskowęsach, Skąpem, Sławkowie , Zelgnie i Zalesiu.
Usługę wykonało Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w
Chełmży

Wykonano ogrodzenie na placu zabaw w Sławkowie. Ogrodzenie wraz z
montażem wykonała brygada pana Marka Kaczmarczyka.

Uzupełniono rośliny , które zaginęły w okresie zimowym przy świetlicy
wiejskiej w Pluskowęsach.

W dniu 19.04.207 roku w Kończewicach odbyło się spotkanie
dotyczące Odnowy wsi 2007-2013. Spotkanie prowadziła Pani Mariola Epa -
pracownik Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
Minikowie Oddz. w Przysieku. Pani Epa omówiła zasady, cel, zakres, formę i
wysokość pomocy przy realizacji projektów w działaniu ,, Odnowa wsi 2007-
2013”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób z terenu gminy.
Uczestnikami spotkania były Rady Sołeckie.

Sołectwa: Grzywna, Kończewice, Zajączkowo, Zelgno, Bielczyny,
Januszewo, Głuchowo, Dziemiony, Nawra, Mirakowo, Witkowo,
Brąchnówko, Kiełbasin, Browina, Liznowo, Świętosław, Grzegorz, Sławkowo
zdeklarowały chęć uczestniczenia w realizacji zadań związanych z
działaniem ,, Odnowa wsi”. Dla tych sołectw zostaną zorganizowane w
najbliższym czasie warsztaty szkoleniowe.

Romualda Jagielska

Romualda Jagielska

Lato na Wsi 2007’
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w

Minikowie zaprasza w dniu 13 maja br. godz. 10.00 17.00 na Kujawsko-
Pomorskie Targi Turystyczno-Ogrodnicze „Lato na Wsi 2007”,
inaugurację Lata w Parkach Krajobrazowych i III Pałucko-Krajeńskie
Zawody Sikawek Konnych.
W programie pokazy

Zakres tematyczny

: sikawek konnych i ujeżdżania konia wierzchowego,
pracy kosiarek i sprzętu do pielęgnacji trawników, kowalstwa artystycznego,
sadzenia i przycinania krzewów ozdobnych.

: turystyka, agroturystyka i parki krajobrazowe,
dziedzictwo kulturowe, rękodzieło ludowe, lokalne specjały, ekologia,
bioenergia w rolnictwie, produkcja kwiatów i roślin ozdobnych oraz wystawa
małej architektury ogrodowej, wystawa zwierząt futerkowych i psów
rasowych.

W edycji 2006 uczestniczyło 143 wystawców, a targi zwiedziło
ponad 20 tys. osób.

K.O.

Test szóstoklasistów już za nimi

Jak co roku do pierwszego egzaminu szkolnego przystąpili uczniowe
klas szóstych. Na wyniki ich prac trzeba jednak poczekać.

Święto Straży Pożarnych

Tegoroczne obchody św. Floriana w gminie druhowie ochotnicy rozpoczęli
udziałem w pochodzie przez miasto Chełmża, który rozpoczął gminne
obchody Święta Narodowego 3 Maja.

Jednostki OSP uczestniczyły w dalszej części obchodów w Kończewicach w
miejscu Kopca „Ziemia Polaków”. W asyście druhów strażaków wciągnięta
została na maszt flaga i odśpiewany hymn państwowy. To bardzo ważny i
podniosły moment w ceremonii uroczystości.

Uroczystość wręczenia odznaczeń zasłużonym druhom z Gminy odbyła się
w Zajączkowie. Przy odznaczaniu asystował Poseł RP Andrzej Kłopotek.
Najstarsi druhowie i otrzymali odznaki za
60- letnią przynależność do OSP, które wręczył im Kazimierz Gębski
Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP.

Bronisław Curlej Józef Wyłupek

K.Orłowska
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Odnowa wsi wczoraj i dziś

Podczas konferencji uwagę uczestników poświęcono planowanym
działaniom na lata 2007-2013 oraz podjęto próbę wyciagnięcia wniosków,
aby projektowane właśnie działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich były jak najbardziej dostosowane do realnych potrzeb mieszkańców
w województwie.

Uczestnikami konferencji byli mieszkańcy gmin z województwa,
którzy zajmują się problemami aktywizacji i poprawy jakości życia na terenach
wiejskich.

W latach 2004-2006 środki z funduszy strukturalnych
przeznaczone na odnowę wsi przyczyniły się do realizacji wielu ciekawych,
oddolnych projektów. Działanie 2.3. SPO Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich „Odnowa wsi oraz
zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” było formą eksperymentu i
pilotażu, przede wszystkim ze względu na ograniczoną ilość środków
finansowych.

Program ten wymaga szerokiego zaangażowania społeczności
lokalnych w planowaniu rozwoju swoich miejscowości, dobrej współpracy
miedzy sołectwami oraz organizacjami wiejskimi.
W gminie Chełmża we wspomnianym okresie przy udziale środków z
wymienionego programu zrealizowane zostały trzy projekty w
miejscowościach: Zelgno, Sławkowo i Pluskowęsy.

Podczas konferencji ciekawsze projekty w województwie zostały
zaprezentowane na forum. Z Gminy Chełmża zrealizowany projekt „Świat
bocianów” przedstawiła Stanisława Stasieczek - Członek Grupy Odnowy Wsi
Zelgno.

W Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja
podsumowująca pn „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego w latach 2004-2006 w województwie kujawsko-
pomorskim”.

K.Orłowska

Wykaz imprez kulturalnych w Gminie Chełmża 2007’

Przygotowała
K. Orłowska

W czerwcu do Sławkowa

W czerwcu br. dokładnie w
dniach 24-28.06. we wsi Sławkowo
odbędzie się impreza szkoleniowo-
pokazowa, której organizatorem będzie
Firma Bayer CropScience Polska. W tych
dniach naszą gminę odwiedzi ok. 1.5-3 tys.
osób.

Firma jest wiodącym producentem
środków ochrony roślin na świecie.
Realizując potrzeby producentów rolnych zabezpiecza ok. 25%
zapotrzebowania na pestycydy w Polsce.

Wzorem lat ubiegłych w sezonie 2007 firma organizuje
4 demonstracje polowe i 4 sadownicze na obszarze Polski.
Demonstracje mają charakter pokazowy, są miejscem spotkań i
wymiany doświadczeń wśród środowisk rolniczych.

W roku bieżącym jedną z takich demonstracji jest pole
zlokalizowane na terenie gospodarstwa rolnego Andrzeja
Wiśniewskiego w Sławkowie nazwane Centrum Kompetencji. Na
obszarze ok. 10 ha założono kilkadziesiąt doświadczeń w rzepaku
ozimym, pszenicy ozimej i jarej, buraku cukrowym i kukurydzy.

Na teren pokazowy do Sławkowa przybędą goście
( głównie producenci rolni) z północno wschodniej części Polski.

K. Orłowska

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

CIK to samorządowa
instytucja kultury powołana w
marcu br. uchwałą Rady Gminy
Chełmża. Celem powstałego
Cent rum jes t prowadzen ie
wielokierunkowej działalności
rozwijającej i zaspakajającej
potrzeby kulturalne mieszkańców
G m i n y C h e ł m ż a o r a z
upowszechnianie i promocja
atrakcji Gminy oraz kultury
lokalnej.

S i e d z i b a i n s t y t u c j i
mieścić się będzie w Brąchnówku,
a terenem działania jest obszar
Gminy Chełmża.
Pełnomocnikiem Wójta Gminy
Chełmża w sprawie organizowania
utworzonej instytucji została Justyna Błaszczyk - inspektor ds.
kultury UG Chełmża.

K. Orłowska
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Stowarzyszenie
„Horyzont” przy
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Sprawy obywatelskie
Biblioteka w Skąpem informuje

�

�

�

Powiatowa i Miejska Biblioteka w Chełmży zorganizowała konkurs na
kartę wielkanocną. Z naszej biblioteki prace wykonali;

Uroczyste podsumowanie odbyło się 27 marca.
Agnieszka i Patryk otrzymali nagrody. Konkurencja była ogromna. Na konkurs
napłynęły aż 552 prace!

Zorganizowaliśmy popołudnie z malowaniem jajek, przygotowaliśmy
wystawę oraz narysowaliśmy dwa sympatyczne plakaty na Wielkanoc!!

W piątek 30 marca dzieci z oddziału przedszkolnego sprzątały okolice
szkoły. W sobotę 31 marca wspólnie z p.sołtysem Sylwestrem Kazanieckim
oraz paniami Joanną Michalską i Jolantą Tatarewicz zabraliśmy się do
wiosennych porządków!! Po zebraniu śmieci pan sołtys poczęstował
uczestniczące dzieci i młodzież ciastkami i napojami. Dziękujemy za udział w
akcji.

Dziękuje za użyczenie aparatów fotograficznych paniom; Tatianie
Stasiorowskiej, Ewelinie Salomon oraz Oliwii Lewandowskiej.

Oliwia
Lewandowska, Martyna Krawczyk, Martyna Rzymska, Sara Michalska,
Karolina Salomon orazAgnieszka Maciaszczyk i Patryk Mądzielewski.

J.Tatarewicz

Pierwszy Dzień Wiosny w Skąpem
Wesołą zabawą wiosnę witamy..!! Tak też było w Skąpem.

Rankiem do przedszkola przyjechały dzieci z zerówki w Zelgnie. Spotkanie z
wiosną rozpoczęto od turnieju wiosennego. Pani Mariola Dawiec
przygotowała zadania, podzieliła dzieci na drużyny.

Najważniejszym punktem było topienie Marzanny. U nas Marzanny
były dwie jedna ze Skąpego, druga z Zelgna. Utworzono barwny korowód,
wszyscy wspólnie, zerówki i Małe Przedszkole wraz z Paniami poszły nad
pobliskie jeziorko i tam spalono Marzanny- mamy nadzieję, że na dobre.

J.Tatarewicz

Biblioteka Skąpe
23 kwietnia to Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. W tym też

dniu odwiedziła bibliotekę grupa przedszkolaków z p. Mariolą Dawiec.
Rozmawialiśmy na różne tematy m.in. o drodze ksiązki od autora do
czytelnika jak również o roli internetu w bibliotece.
Po czym dzieci projektowały okładki do swoich ulubionych książek. Prace
dzieci można oglądać w bibliotece. W tym dniu także dzieci dostały cukierki a
dorośli róże.

J.Tatarewicz

DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH
W BIBLIOTECE SAMORZĄDOWEJ

Po raz szósty obchodziliśmy Dzień Książki i Praw
Autorskich. W tym dniu biblioteka gościła najmłodszych
czytelników, którzy z dużym zainteresowaniem wysłuchali
informacji na temat :”Droga książki do czytelnika”.
W czasie spotkania dzieci wypowiadały się na temat poszanowania

książki i jej roli w życiu codziennym.
Życzeniem wszystkich bibliotekarzy i księgarzy oraz osób związanych z
książką byłoby, aby dzień ten stał się, jak ogłosiło UNESCO, wielkim
Świętem Książki, tej która kształci naszą wyobraźnię, kształtuje
osobowość, pozwala zapomnieć o ciernistej drodze codzienności.

Tekst przygotowała E. Katlewska
Zdjęcia J. Błaszczyk

Światowy Dzień Inwalidy
Na tegorocznej wspólnej uroczystości z okazji

Światowego Dnia Inwalidy spotkało się prawie 130 Członków
Chełmżyńskiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów.

Tegoroczne obchody odbyły się pod hasłem „ Radą i pomocą
wspieramy osoby niepełnosprawne”. Spotkanie tym razem miało
miejsce w restauracji IMPERIUM. Udział w spotkaniu wzięli także
przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego, władze Związku i
sponsorzy.

W tym dniu szczególną uwagę poświęca się osobom
niepełnosprawnym. Przewodniczący Zarządu Oddzia łu
Chełmżyńskiego PZERiI Jerzy Więckowski zwrócił uwagę na problemy
z jakimi dzisiaj jeszcze borykają się osoby niepełnosprawne,
wspominał o pomocy jaką te osoby mogą uzyskać przy wsparciu
organizacji jaką jest PZERiI.

To wyjątkowe raz do roku spotkanie uświetnił swoim
występem zespół wokalny „Małgośki” z Gimnazjum w Głuchowie pod
kierunkiem Pań Małogsi Rajewskiej i Małgosi Syrockiej-Fornalik.

K.Orłowska
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Kolejne okienka na świat

W sprzęt komputerowy zostały
wyposażone dwie świetlice wiejskie w Bielczynach
( 4 stanowiska komputerowe) i Kończewicach ( 6 komputerów)

oraz doposażono w dodatkowe stanowiska komputerowe biblioteki w
Głuchowie ( 2 komputery) i Skąpem ( 4 komputery).

Mieszkańcy wspomnianych miejscowości w ten sposób otrzymali
kolejną możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu. Wszystkie te
komputery mają na celu ułatwić mieszkańcom wspomnianych miejscowości
dostęp do sieci internetowej, możliwość wyszukiwania informacji, napisania
dokumentu i jego wydruku czy kontaktu poprzez pocztę elektroniczną.

Szczególnie dużym zainteresowaniem powstałe punkty internetowe
cieszą się wśród dzieci i młodzieży.

Warto wymienić, że poza sprzętem przekazanym przez Fundację
Grupy TP Stowarzyszenie w ramach projektu otrzymało również grant
finansowy i sprzęt multimedialny. To wszystko zostało ufundowane z programu
„Rzeczpospolita Internetowa”.

Aby wziąć udział we wspomnianym programie, każda z gmin musiała
spełnić określone wymagane regulaminem kryteria. Każda zainteresowana
Programem gmina wiejska musiała zawiązać Lokalną Grupę Działania, która
przygotowała projekt i zarejestrowała się na stronie internetowej

Wnioski musiały dotyczyć jednego z trzech obszarów: edukacji i
rozwoju, regionu bądź integracji i tolerancji. Ważnym elementem każdego ze
zgłaszanych projektów było wykorzystanie Internetu przynajmniej na jednym z
etapów jego realizacji. Dlatego w ramach projektu powstało i jest dostępne
forum internetowe pod adresem: na którym
mieszkańcy Ziemi Gotyku mogą wymieniać się informacjami, swoimi
spostrzeżeniami i uwagami w wielu utworzonych na forum tematach .

W gminie dobiegła końca lokalizacja
komputerów w ramach projektu „Ziemia
Gotyku lokalnie i globalnie” , którego
realizatorem jest Stowarzyszenie Homo

homini.

http://foum.hh.gminachelmza.pl

Młodzież z Bielczyn korzystająca z kafejki internetowej ustawionej w świetlicy.

K.Orłowska

www.rp-
internetowa.pl.

Godziny otwarcia punktów z Internetem w ramach programu
Fundacji Grupy TP

Głuchowo Biblioteka Samorządowa

Skąpe Biblioteka Samorządowa

Kończewice świetlica wiejska

Bielczyny świetlica wiejska

Poniedziałek 15.00 - 19.00
Środa 12.00 - 18.00

Poniedziałek 9.00 - 18.00
Wtorek 9.00 - 18.00
Środa 9.00 - 18.00
Czwartek 9.00 - 18.30
Piątek 10.00 - 19.30

Czwartek 17.30 - 20.30
Piątek 17.30 - 20.30
Sobota 11.00 - 15.00

Poniedziałek, wtorek, czwartek 17.00 - 20.00

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie...”
Z okazji przypadającego 7 kwietnia Światowego Dnia Zdrowia

Zarząd Rejonowy PCK w Chełmży oraz Szkolne Koło PCK przy Gimnazjum
w Pluskowęsach zorganizowały IV edycję konkursu

W tym roku
. Uczniowie wykonali

piękne albumy zawierające dużo ciekawych informacji związanych z
tematyką zdrowotną.

Komisja oceniała zgodność z tematem, pomysłowość, estetykę oraz
wkład pracy. W kategorii klas IV-VI najładniejsze albumy wykonały:

Szkoła Podstawowa w Zelgnie,
Szkoła Podstawowa w Zelgnie,

Szkoła Podstawowa w Zelgnie,
Szkoła Podstawowa w Zelgnie.

W kategorii gimnazjalistów przyznano trzy miejsca:
Gimnazjum w Pluskowęsach,

Gimnazjum w Pluskowęsach,
Gimnazjum w Głuchowie.

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Zarząd Rejonowy
PCK w Chełmży oraz Gimnazjum w Pluskowęsach.
W imieniu organizatorów pragnę jeszcze raz podziękować nauczycielom,

pod których kierunkiem uczniowie wykonywali albumy.

„Szlachetne zdrowie,
nikt się nie dowie...”. zadaniem uczestników było
wykonanie albumu promującego zdrowy styl życia

I miejsce - Zofia Branicka
II miejsce- Kornelia Stasiorowska
III miejsce - Natalia Kamińska
IV miejsce -Anna Wiercioch

I miejsce -Anna Krzemień
II miejsce - Sandra Ramowska
III miejsce - Marta Jedkie

Joanna Michalska

Grody w bibliotece

W kwietniu br. z okazji Światowego Dnia Ochrony Zabytków w
Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chełmży odbyło się spotkanie
z historią. Między innymi podczas przygotowanej wystawy prezentowane
były makiety grodów, przygotowane przez uczniów klasy II SP w
Kończewicach pod kierunkiem Ewy Czarneckiej. Te piękne, barwne prace
powstały przy wielkim zaangażowaniu rodziców uczniów.

K.Orłowska

Edukacja i kultura

Wspomnienie świątecznego nastroju

Do tegorocznych Świąt Wielkanocnych uczniowie szkoły w
Kończewicach przygotowali się szczególnie starannie co dokumentuje
powyższa fotografia.
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Z działalności KGW Nawra

Swoje Święto Kobiet uroczyście obchodziły Panie z Koła
Gospodyń w Nawrze.
Dziękujemy p. Wicewójtowi Kazimierzowi Boberowi i p. Radnemu
Benedyktowi Glaszce za kwiaty i słodycze.
Panie przygotowały również w miesiącu marcu piękna, dużą ( 2,5 m
wysokości) palmę wielkanocną, która została ofiarowana do
miejscowego kościoła parafialnego.

KGW Nawra

Przy Zielonym Szlaku

W ramach programu LEADER+ w gminie Chełmża
trwa realizacja projektu pn.

. Realizatorem projektu jest Fundacja Ziemia
Gotyku LGD.

„Podniesienie wartości i
estetyki miejscowości leżących przy zielonym szlaku
t u r y s t y c z n y m p o p r z e z s z k o l e n i a z z a k r e s u

zagospodarowania przestrzeni - warsztaty z materiałem
nasadzeniowym”

Dotychczas szkolenia połączone z warsztatami odbyły się w
miejscowościach Nawra, Kończewice i Głuchowo. Łącznie do tej pory w
spotkaniach tych udział wzięło prawie 50 osób. Uczestnikami projektu są
w większości panie, które ogrody uważają za swoje hobby. Uczestniczki
projektu zdobywają wiedzę na temat takich zagadnień jak
charakterystyka cech architektury krajobrazu wiejskiego , zakładanie i
pielęgnowania ogrodów, zagospodarowywanie przestrzeni wiejskiej w
kontekście rozwoju turystyki wokół Zielonego szlaku. Podczas każdego z
spotkań jest okazja również do skonsultowania wielu zapytań
dotyczących tematyki projektu.

Podczas warsztatów dokonywany jest wybór terenów w
poszczególnych miejscowościach , które nadają się pod założenia zieleni.
Panie poznają materiał nasadzeniowy (omawiane są gatunki roślin,
drzew i krzewów, sposoby wykonania nasadzeń ) proponowany do
nasadzeń. W ten sposób część kolejnych terenów w miejscowościach
objętych projektem zyska na ładnym, estetycznym wyglądzie.
Wysadzany zostaje materiał nasadzeniowy zakupiony w ramach
projektu ( są to kwiaty, drzewa, krzewy ozdobne) jaki przydzielany jest na
miejscowości uczestniczące w projekcie. Szkolenia połączone z
warsztatami realizuje Pracownia Architektury Krajobrazu

z Torunia .
„Zielenią

pisane”
K.Orłowska

Przedszkole otwiera świat

Takich
samych ośrodków przedszkolnych objętych zasięgiem projektu na obszarze
10 gmin jest razem 39. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Lidzkich. Z zajęć przedszkolnych w gminie korzystają dzieci w
miejscowościach: Nawra, Kończewice, Głuchowo, Brąchnówko, Grzywna,
Sławkowo i Zelgno. W sumie na zajęcia uczęszcza 88 maluchów w wieku 3-5
lat. Zajęcia w każdym z przedszkoli odbywają się codziennie w wymiarze 3,5
godziny. Każde z takich przedszkoli w meble, zabawki i materiały plastyczne
niezbędne do zajęć wyposaża Fundacja „Ziemia Gotyku”. Gmina Chełmża,
podobnie jak i pozostałe gminy przygotowała lokale do właściwego
funkcjonowania przedszkoli. Zajęcia we wspomnianych przedszkolach
prowadzone będą do marca 2008 roku.

Aż w siedmiu miejscowościach w
Gminie Chełmża maluchy uczestniczą w
edukacyjnych zajęciach przedszkolnych

realizowanych przez Fundację Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Gotyku” w ramach projektu „Przedszkole otwiera świat”.

Grupa maluchów uczestnicząca w zajęciach oddziału głuchowskiego.

K.Orłowska

W Bocieniu jest przedszkole

Stowarzyszenie Homo homini otworzyło kolejny oddział
„Wędrującego przedszkola”. W Bocieniu zajęcia dla maluchów
potrwają do sierpnia.

Były trudności lokalowe, ale dzięki temu, że Urząd Gminy
wynajął lokal od osoby prywatnej 11 dzieci będzie miało okazję do
wspólnej zabawy nauki. Zajęcia prowadzi pani Monika Ramza.
Sponsorem wydatków związanych z prowadzeniem przedszkola jest
Samorząd Gminny. Sprawami organizacyjnymi i wyposażeniem w środki
plastyczne, meble i zabawki zajmuje się Homo homini. Dzieci z Bocienia
skorzystały z interesującego spotkania “Wędrujących przedszkoli”, które
odbyło się w Skłudzewie. Dziękujemy pani sołtys Lidii Kozłowskiej za
pomoc w organizacji ośrodka.

Ewa Czarnecka

Monitoring Rzeczpospolitej Internetowej

Ocena pozytywna
Na teren Gminy do założonych przez Stowarzyszenie Homo

homini kafejek internetowych przyjechał Piotr Krośniak, koordynator
programu RI. Celem wizyty było dokonanie zaawansowania realizowanego
projektu „Ziemia Gotyku lokalnie i globalnie”. Chociaż rozliczenie projektu
nastąpiło z końcem kwietnia, to dostęp do Internetu w Kończewicach,
Bielczynach, Skąpem i Głuchowie jest zagwarantowany co najmniej do lipca
br. według aktualnie funkcjonujących zasad.

Stowarzyszenie Homo homini zamierza podjąć starania o kolejne fundusze
podtrzymujące korzystanie z dostępu do Internetu na terenie Gminy
Chełmża.
„- Projekt „Ziemia Gotyku lokalnie i globalnie” miał krótki okres realizacji, ale
wymagał „wydeptania” długich ścieżek szczególnie wiodących do
Telekomunikacji Polskiej SA. Teraz ważne jest jak najpełniejsze
wykorzystanie komputerów ustawionych w świetlicach i bibliotekach.”- mówi
Ewa Czarnecka, koordynator projektu.

Redakcja
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PROMOCJA ZDROWIA

I
miejsce Zosia Bulińska z Gimnazjum w Głuchowie

Łukasz Pikus z Gimnazjum w Pluskowęsach
Ewa Latańska z Gimnazjum w Pluskowęsach.

21.04.2007 r. w ZSŚ w Chełmży odbył się rejonowy etap
Ogólnopolskiej Olimpiady Promocja Zdrowego Stylu Życia. Wzięli niej udział
gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu toruńskiego.

zajęła i jako jedyna
zakwalifikowała się do etapu o zasięgu wojewódzkim, który odbędzie się w
Bydgoszczy. III miejsce zajął i
IV miejsce

Gimnazjalistki z Głuchowa od lewej: Marta Kaźmierska, Julita Łubkowska i
Zosia Bulińska.

M. Bulińska

Edukacja i kultura

Teatralna iluzja czy sposób na życie?

Został zorganizowany i przeprowadzony przez p. R. Szymecką. Do
konkursu przystąpiło dziewięciu uczniów z różnych klas. Nagrodzono występ

W marcu br. na terenie Gimnazjum w Pluskowęsach odbył się
II Szkolny Konkurs Interpretacji Teatralnej zatytułowany „Niech ożyje

słowo !”.

Szkoła z patronem

Na ostatniej Sesji Rady Gminy Chełmża została podjęta
uchwała w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Gimnazjum w
Pluskowęsach. Akt o podjęciu tej uchwały przybyłej delegacji z Pluskowęs
reprezentowanej przez Hannę Antkowiak Dyrektora Gimnazjum, Henryka
Fałkowskiego Przewodniczącego Rady Rodziców Gimnazjum i Kingę Kolasa
Przewodniczącą Szkolnego Samorządu wręczył osobiście Przewodniczący
Rady Gminy Chełmża Henryk Śmiałek.

Podjęta decyzja w tej sprawie to ważne wydarzenie dla naszej
gminy. Patronem Gimnazjum w Pluskowęsach będzie Wielki Polak. Dla
nauczycieli i uczniów tego gimnazjum to duże wyzwanie i zobowiązanie.

Szkoła z wnioskiem o nadanie imienia do Rady Gminy Chełmża
zwróciła się w marcu br. Reakcja Radnych była natychmiastowa. Wniosek
został poddany dyskusji na Komisje Rady Gminy, które jednogłośnie go
przegłosowały.
Aby to wydarzenie mogło stać się faktem dla społeczności Pluskowęs i gminy,
musiał zostać wypracowany kompromis pomiędzy Dyrekcją i Gronem
Pedagogicznym, Radą Rodziców i Uczniowskim Samorządem Szkolnym.
Wcześniej jednak zanim tak się stało, temat wyboru patrona dla gimnazjum
budził w tutejszym środowisku duże emocje.
„- Gratuluję całej społeczności Pluskowęs, że potrafiliście w swoim gronie
opanować emocje i wspólnie porozumieliście się w tej sprawie. To ważne
wydarzenie dla gminy, po raz pierwszy nadajemy imię szkole. Do tej pory
sprawy oświaty kojarzyły się nam wszystkim tylko i wyłącznie z inwestycjami.”
- podsumował Wójt Gminy Jacek Czarnecki.

Sztandar z patronem dla Gimnazjum w Pluskowęsach zostanie
ufundowany przez Radę Gminy Chełmża i Rady Sołeckie. Uroczystość
nadania imienia tutejszemu gimnazjum planowane jest tuż przed
zakończeniem roku szkolnego na dzień 21.06.br.

K.Orłowska

Ewy Latańskiej, Kingi Kolasy, Moniki Rynkowskiej,
Radkowi Lisowi i Natalii Baczewskiej.

IV Konkursu Interpretacji Teatralnej dla
Dzieci i Młodzieży przy Teatrze „Baj Pomorski”

a wyróżnienia
przyznano Widownia, komisja i
występujący bawili się doskonale. Ciastka, cukierki i gazowane napoje
poprawiły humory tym, którzy laurów nie zdobyli.

Monika, Radek i Ewa wraz z opiekunem pojechali 14 kwietnia do
Torunia na wstępne eliminacje do

. W pięknej, pachnącej
nowością sali teatralnej odbyły się występy. Zgłosiło się stu siedemdziesięciu
jeden uczestników z całego województwa kujawsko pomorskiego. Wszyscy
zaprezentowali wysoki poziom umiejętności aktorskich, a widownia miała
niemałą przyjemność podziwiać utalentowanych, młodych ludzi podczas
pracy na scenie. Komisja, w której skład weszli aktorzy teatru, wyłoniła
trzydziestu siedmiu finalistów, po siedmiu w każdej kategorii wiekowej. Wśród
nich znalazła się Ewa Latańska. 20 kwietnia ponownie udałyśmy się do „Baja
Pomorskiego”. Tutaj spotkali się najlepsi z najlepszych. Młodzież przybyła z
różnych miast, miasteczek i wiosek całego rejonu. Spotkaliśmy znajomych z
Łysomic, Torunia, Lipna czy Cierpic... Honorowym gościem jury był dyrektor
teatru Z. Lisowski, a patronat nad imprezą objęło Kuratorium Oświaty w
Bydgoszczy. Zaczarowana przez młodych aktorów widownia obejrzała
wszystkie występy. Usłyszeliśmy wróbelki i czyżyki z „Ptasiego radia”,
fragmenty „Ferdydurke” W. Gombrowicza, teksty J. Jurandota,
M. Musierowicz i J. Brzechwy. Ewa Latańska we fragmencie „Słoneczników”
H. Snopkiewicz zaprezentowała się jako żywiołowa nastolatka rozważająca
niezwykle ważny problem dotyczący wyboru stroju na sylwestrową zabawę.
Wypadła niezwykle naturalnie i przekonująco. Ja uwierzyłam w problemy jej
bohaterki, widownia i komisja również. Jej występ został wysoko oceniony.
Zdobyła trzecie miejsce i tym samym stała się laureatką tego prestiżowego
konkursu po raz drugi. Radość mieszała się ze zdziwieniem, oszołomieniem i
zaskoczeniem. Z jej oczu można było wyczytać:

Ewa po prostu na talent i tę niebywałą
łatwość ukazywania bez skrępowania emocji na scenie. Dyrektor Z. Lisowski
po uroczystym wręczeniu nagród, dyplomów i pamiątkowych masek
teatralnych powiedział do laureatów:

Warto w tym momencie powtórzyć za
Novalisem, że „teatr to sztuka odkrywania samego siebie”. Tworzenie iluzji na
scenie, wcielanie się w różne role, doświadczanie radości i rozterek granych
postaci daje szansę odczytania sensu życia . Bo cóż może być piękniejszego
i ważniejszego od uczenia się życia przez kontakt ze sztuką?

„Czy to prawda? Przecież
inni byli naprawdę dobrzy. Przecież ...”

- Rozwijajcie talent i pasję, a sukces
przyjdzie sam. Wielu z was chętnie widziałbym za kilka lat w swoim zespole
teatralnym. A więc - powodzenia.”

Renata Szymecka

Spotkanie przyrodników
Już po razy piąty Szkoła Podstawowa w Kończewicach będzie

organizatorem ekologicznego konkursu dla uczniów klas II i III szkół
podstawowych o zasięgu regionalnym. 19 maja oprócz zmagań z testami
ocenie podlegać będą przygotowane plansze ekologiczne “Ptasi budzik”,
“Drzewo - domem ptaków”. Uczestnicy konkursu odbędą wycieczkę do
Ośrodka Hodowli Zwierzyny Łownej w Grodnie.

E.Cz.
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Edukacja i kultura

Z kulturą przez wieki

Gimnazjaliści z Pluskowęsy zakończyli realizację projektu „Z
kultura przez wieki-Średniowiecze”, który zyskał uznanie i został
sfinansowany w kwocie ponad 10 tys. zł przez Polską Fundację Dzieci i
Młodzieży w Warszawie. Uroczyste podsumowanie projektu miało
miejsce na zamku krzyżackim w Zamku Bierzgłowskim.

Celem projektu było nie tylko poznanie i zgłębienie wiedzy
dotyczącej epoki jaką jest Średniowiecze, ale przede wszystkim to obycie w
świecie kultury i sztuki, poznanie ciekawych miejsc związanych z tą epoką oraz
zainteresowanie młodzieży działaniami zupełnie innymi niż podczas
codziennych zajęć w szkole.
Podczas realizacji projektu młodzież poznawała architekturę zamków
wznoszonych przez Krzyżaków, jak też obyczaje i reguły panujące w zakonie.
Młodzi pasjonaci historii z Pluskowęsy odwiedzili zamki krzyżackie w Papowie
Biskupim, Lipieniu, Wąbrzeźnie i Radzyniu Chełmińskim. Poznali historię
kościołów w Dźwierznie i Chełmży. W ramach wspólnych zajęć próbowali
uczyć się kaligrafii średniowiecznej oraz pokonywali trudności nauki tańca
średniowiecznego.
„ Lekcja kaligrafii bardzo nam się uczestnikom podobała i myślę, że każdego z
nas zainteresowała, to bardzo trudne pismo, które staraliśmy się opanować.
Myślę że bardzo ciekawe było również poznawanie historii zamków
krzyżackich naszego regionu. Z ciekawością wysłuchaliśmy tego co było
kiedyś, z tej dobrej strony i z tej mniej ciekawszej” - tak projekt podsumował
Radek Lis gimnazjalista z Pluskowęs .

Działaniami w ramach projektu młodzież próbowały zachęcić panie
nauczycielki z tutejszego gimnazjum: Danuta Zdrojewska, Beata
Niedziałkowska, Hanna Sołowicz, Iwona Pietrowska.

Na Zamku Krzyżackim w dniu podsumowania projektu uczestnicy
spotkania z wielkim zainteresowaniem obejrzeli efekty pracy młodzieży
wykonanej podczas realizacji projektu. Podziwiano piękne stroje
średniowieczne panien gimnazjalistek, degustowano smaki potraw
średniowiecznych przy rytmach muzyki tej epoki.

Tak bogaty w różnorodność działań projekt, zapewne przyczyni się
do powstania kolejnych ciekawych pomysłów wśród młodzieży gimnazjalnej z
Pluskowęsy i ich opiekunów.

K.Orłowska

Wiosna, wiosna! Ach, to Ty!

21 marca każdy wita WIOSNĘ. Jedni topią tradycyjną
MARZANNĘ, inni wagarują, jeszcze inni dobrze bawią się na terenie szkoły.
Tak też było w Gimnazjum w Pluskowęsach. Nasi uczniowie mieli rzadką
okazję wcielić się w role swych nauczycieli. Niektórzy przygotowali
charakterystyczny dla wykładowcy strój tutaj niemałą inwencją twórczą
wykazali się ci, którzy postanowili poprowadzić lekcję religii. Nie wystąpili, ku
rozpaczy swych kolegów, w sutannach, ale koloratki mieli znakomite. Tego
dnia młodzież miała okazję sprawdzić, czy praca nauczyciela jest
sympatyczna, łatwa i wdzięczna. Niektórym ta jednodniowa przemiana
spodobała się, inni zrezygnowali z kariery w tym zawodzie, kwitując, że nie
tak to sobie wyobrażali. No cóż, wyobrażenia nie zawsze...

Nieco później społeczność naszej szkoły wzięła udział w cyklicznej imprezie
zatytułowanej KLASADA. Została ona zaplanowana i zorganizowana przez
Samorząd Uczniowski. Etap ten szumnie nazwano .

A dlaczego? Każda klasa dużo wcześniej wylosowała jeden z
krajów Unii Europejskiej. Zadaniem zespołów klasowych było przygotowanie
szerokiej charakterystyki wybranego państwa w dowolnej formie. Uczniowie
stanęli na wysokości zadania - barwnie i zabawnie zaprezentowali kulturę,
obyczaje, klimat, bogactwa naturalne, sławnych ludzi wylosowanego kraju.
Widzowie i komisja mieli okazję posmakować niektórych potraw narodowych,
np. grecką sałatkę, ruskie pierogi czy bigos. Podziwialiśmy piękne stroje
regionalne, zobaczyliśmy rewelacyjnie odtańczoną czeską polkę,
intrygującego kankana, poloneza czy czardasza. Usłyszeliśmy niezwykle
zmysłową Edith Piaf, szaloną In -Grid i seksowną Dodę. Nie sposób było nie
zauważyć wielkiego małego Francuza - Napoleona Bonaparte albo
„człowieka w bieli” papieża Benedykta XVI. We wszystkie te postacie wcielili
się niezawodni uczniowie. Niektóre klasy popracowały ze słownikami i
podzieliły się swoją wiedzą językową usłyszeliśmy przezabawny dialog
dwóch Węgrów, typowe francuskie powitanie, wywiad z super piłkarzem
Davidem Beckhamem. Na zakończenie rozdano pamiątkowe dyplomy,
wymieniono kurtuazyjne podziękowania i szczere słowa podziwu dla
niezwykłych uczestników, spontanicznie reagującej widowni i oddanych,
wspierających wiedzą i doświadczeniem wychowawców. Impreza udała się.
Wszyscy bawili się doskonale, o czym świadczyły salwy śmiechu, przytupy i
oklaski niekiedy zagłuszające nawet dialogi płynące ze sceny.

Europa da się lubić

Renata Szymecka

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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Sukces drużyny z Głuchowa w Turnieju Halowej
Piłki Nożnej w Papowie Biskupim

Gimnazjalistki z Głuchowa II i III w powiecie

W marcu 2007 r. gimnazjaliści wzięli udział w turnieju halowej piłki
nożnej o Puchar Dyrektora Gimnazjum Papowa Biskupiego. Zarówno
dziewczęta jak i chłopcy z zajęli Oto
skład dziewcząt: Magda Kurkowska, Natalia Jancarz, Patrycja Pleskot, Asia
Bober, Sonia Żółtowska, Patrycja Jałocha, Kasia Zakaszewska i Ania
Wiśniewski.
Skład chłopców: Robert Burak, Kamil Omiotek, Maciej Zillmann, Paweł
Gołębiewski, Karol Sitkowski, Grzegorz Urbański, Marcin Brokop.
Opiekunowie: Maria Bulińska i Marek Zając.

27 kwietnia 2007 roku w Złejwsi Wielkiej odbyły się Mistrzostwa
Powiatu Toruńskiego w piłce nożnej dziewcząt.
wywalczyły powiatu toruńskiego. Miesiąc wcześniej, bo 22
marca 2007 roku zajęły w Mistrzostwach Powiatu Toruńskiego w
Halowej Piłce Nożnej, które odbyły się w hali sportowej w Chełmży.

Skład drużyny: Patrycja Pleskot, Natalia Jancarz, Magda Kurkowska,
Patrycja Jałocha, Sonia Żółtowska, Magda Romanowska, Asia Bober, Marta
Wyrzykowska, Kasia Zakaszewska i Ania Wiśniewska. Opiekun: Maria
Bulińska.

Gimnazjum w Głuchowie I miejsce.

Dziewczęta z Głuchowa
wicemistrzostwo

III miejsce

M.Bulińska

M. Bulińska

Sport gminny i szkolny

III EDYCJA GMINNEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ
Z początkiem wiosny rozgrywki rozpoczyna największa sportowa

impreza w naszej gminie- Gminna Liga Piłki Nożnej. Tym razem do rozgrywek
zgłosiło się 10 zespołów z całego terenu naszej gminy: Nawra, Głuchowo,
D ź w i e r z n o , P l u s k o w ę s y , K u c z w a ł y , B o c i e ń , B r o w i n a ,
Kończewice,Grzywna,Skąpe. W reprezentacjach poszczególnych drużyn
zagra blisko 140 zawodników! Przedstawiciele wszystkich zespołów spotkali
sie w Głuchowie i ustalili regulamin oraz terminarz rozgrywek. Pierwsze
mecze odbyły się już w połowie kwietnia, a planowane zakończenie sezonu
dopiero w listopadzie.
Rozgrywki oparte są o kreatywność i organizację ludzi angażujących się w
ligę, bo to oni ją tworzą poprzez organizację meczy, boisk,transportu na mecze
wyjazdowe... Poświęcjąc często swój czas, pieniądze. A wszystko to dla piłki
nożnej, dobrej zabawy, samego siebie aby uatrakcyjnić swoje życie. Aktualną
tabelę oraz wyniki zamieszczać będziemy oczywiście na łamach
Kurendy. Zatem na boiska i niezapomnianej zabawy w sport!!!

Marcin Sadowski

Zapraszamy mieszkańców Gminy Chełmża do
udziału w kolejnej imprezie sportowej MISTRZOSTWA
GMINY CHEŁMŻA W LEKKIEJ ATLETYCE pt.” Gminne
Święto Królowej Sportu”, które odbędą się w dniu 20 maja br. w
Zelgnie. Telefon do organizatora: 507 835 797.

Terminarz Cyklon

KLUB SPORTOWY GMINY CHEŁMŻA
„CYKLON” zawiadamia, że zawody o Mistrzostwo Klasy A w
rundzie wiosennej sezonu 2006/2007 rozgrywane będą na
boisku sportowym w Kończewicach w następujących
terminach:
1. Cyklon Pomowiec-Victoria Kijewo - 12.05.2007

godz.17:00 (sobota),
2. Cyklon Mustang Ostaszewo - 26.05.2007 godz.17:00 (sobota),
3. Cyklon Unifreeze Miesiączkowo - 09.06.2007 godz.17:00

(Sobota),

Najmłodsi zawodnicy Cyklonu

TERMINARZ GMINNEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ
I RUNDA

1 KOLEJKA (16.04-22.04)

3 KOLEJKA (30.04-6.05)

5 KOLEJKA (14.05-20.05)

7 KOLEJKA (28.05-03.06)

9 KOLEJKA (11.06-17.06)

NAWRA : BROWINA
GRZYWNA : KUCZWAŁY
PLUSKOWĘSY : KOŃCZEWICE
BOCIEŃ : GŁUCHOWO
SKĄPE :DŹWIERZNO

KUCZWAŁY : KOŃCZEWICE
GRZYWNA : GŁUCHOWO
BOCIEŃ : BROWINA
SKĄPE : NAWRA
PLUSKOWĘSY : DŹWIERZNO

BROWINA : GŁUCHOWO
PLUSKOWĘSY: GRZYWNA
BOCIEŃ : KUCZWAŁY
SKĄPE : KOŃCZEWICE
NAWRA : DŹWIERZNO

NAWRA : KUCZWAŁY
BROWINA : KOŃCZEWICE
BOCIEŃ : PLUSKOWĘSY
SKĄPE : GRZYWNA
GŁUCHOWO : DŹWIERZNO

NAWRA : BOCIEŃ
BROWINA : PLUSKOWĘSY
GŁUCHOWO : KOŃCZEWICE
SKĄPE : KUCZWAŁY
GRZYWNA : DŹWIERZNO

2 KOLEJKA (23.02-29.04)

4 KOLEJKA (07.05-13.05)

6 KOLEJKA (21.05-27.05)

8 KOLEJKA (04.06-10.06)

KUCZWAŁY : PLUSKOWĘSY
BROWINA : SKĄPE
GŁUCHOWO : NAWRA
KOŃCZEWICE : GRZYWNA
DŹWIERZNO : BOCIEŃ

NAWRA : PLUSKOWĘSY
BROWINA : GRZYWNA
GŁUCHOWO : SKĄPE
KOŃCZEWICE : BOCIEŃ
DŹWIERZNO : KUCZWAŁY

KUCZWAŁY : GŁUCHOWO
GRZYWNA : BOCIEŃ
PLUSKOWĘSY : SKĄPE
KOŃCZEWICE : NAWRA
DŹWIERZNO : BROWINA

KUCZWAŁY : BROWINA
GRZYWNA : NAWRA
PLUSKOWĘSY : GŁUCHOWO
BOCIEŃ : SKĄPE
DŹWIERZNO : KOŃCZEWICE

SOKÓŁ z Grzywny
W Grzywnie został powołany (

w dniu 11 kwietnia br. wpisany do Ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej
nieprowadzących działalności gospodarczej z terenu Powiatu Toruńskiego).

Zarząd Klubu działa w następującym składzie osobowym:

Skład Komisji rewizyjnej:

Klub Sportowy „Sokół Grzywna”

Prezes - Talarek Krzysztof
Sekretarz - Wiśniewski Marek
Członkowie Zarządu: Grabowski Krzysztof, Licznerski Piotr,
Garwoliński Grzegorz.

Przewodniczący - Rentflejsz Sławomir
Sekretarz - Chryszczak Rafał
Członek - Podgórski Leszek.

Podała K.Orłowska

Trenerem zespołu jest Pan Zenon Sadowski.
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Serwis informacyjny

Oferta kupna

K u p i ę t e r e n p o d
działalność do 10 tys. m
kw. położony przy drodze
wartości do 50 tys. zł na
terenie Gminy lub miasta
Chełmża.

Tel. Kontaktowy
514 374 333



Foto reportaż
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KURENDA

(skład)

“Wędrujące przedszkole”
na plenerze plastycznym

Około 60 dzieci z ośrodków „Wędrującego
przedszkola” prowadzonego przez Stowarzyszenie Homo-
homini otrzymało zaproszenie do udziału w plenerze
plastycznym w Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie.
�

�

�

�

�

W ostatnią sobotę kwietnia w ciągu kilku godzin dzieci
zajmowały się malowaniem na tkaninie, poznawały opowieści
związane ze skłudzewskim pałacem , uczestniczyły w pikniku
przy ognisku.
W zajęciach razem z dziećmi brali udział rodzice.
Dzieci malowały „ zapuszczając barwy”, które podpowiadała im
wyobraźnia. Poczuły radość tworzenia.
Plener został sfinansowany z grantu, jaki Stowarzyszenie Homo
homini pozyskało z Fundaji PZU. Dla małych i dużych
uczestników był bezpłatny.
W zajęciach wzięły udział dzieci z Bocienia, Kuczwał i
Pluskowęsy. Towarzyszyły im Panie nauczycielki prowadzące
oddziały Anna Klimas, Teresa Mika i Monika Ramza.

Podzieleni na cztery grupy uczestnicy pleneru poddawali się urokom
opowieści i inspiracji Państwa Danuty i Leszka Warmbierów.

Szkicowanie, jak widać, pochłaniało dzieci bez reszty. Biesiadowanie przy ognisku było miłym zakończeniem pobytu w
Skłudzewie.

Jeszcze śnieżnobiałe płótna, a za chwilę...

... brawne prace, które dzieci zabrały ze sobą do domów.
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