
Z okazji Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych wła-
dze miasta i powiatu oraz har-
cerze uczcili pamięć kapitana 
Mieczysława Szczepańskiego. 

     Złożono kwiaty i zapalono zni-
cze przed kamieniem z tablicą po-
święconą Mieczysławowi Szcze-
pańskiemu. Dla upamiętnienia 
tego dnia wicestarosta toruński 
Michał Ramlau i przewodniczący 
Rady Powiatu Toruńskiego Paweł 
Polikowski złożyli hołd i wiązanki 
kwiatów przy pomniku kapita-
na Mieczysława Szczepańskiego  
ps. „Dębina” – cichociemne-
go, żołnierza AK pochodzącego 
z Chełmży. Towarzyszyli im za-
stępca burmistrza Chełmży Ma-
rek Kuffel oraz harcerze z chełm-
żyńskiego hufca: hm. Bogumiła 
Obara, komendant hufca Kazi-

Płomień pamięci dla Mieczysława Szczepańskiego

mierz Borkowski, podharcmistrz 
Paweł Zdrojewski wraz z harcer-
kami.

Kapitan Mieczysław Szczepański 
urodził się 21 września 1919 r.  
w Chełmży. W czasie II wojny 
światowej walczył w szeregach 

cichociemnych. 9 stycznia 1945 r. 
został aresztowany przez NKWD  
i oskarżony o uczestnictwo  
w przygotowaniach do zama-
chów, m.in. na Bieruta. Po bru-
talnym śledztwie 9 kwietnia 1945 
r. skazano go na karę śmierci 
wyrokiem Wojskowego Sądu 
Okręgowego w Lublinie, działa-
jącego w trybie doraźnym, czyli  
z pozbawieniem możliwości 
apelacji. Trzy dni później, 12 
kwietnia,  kapitan Mieczysław 
Szczepański został zastrzelony 
na schodach podziemi zamku  
lubelskiego. Prawdopodobnie  
został pochowany we wspól-
nej mogile na cmentarzu przy  
ul. Unickiej. Postanowieniem 
Izby Karnej Sądu Najwyższego  
z 11 maja 1990 r. został uniewin-
niony i zrehabilitowany.



Kolejny finał, kolejny rekord
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Już po raz 31. grała 29 stycznia 
Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy. Finał charytatywnych działań 
rozgrywał się również w Chełmży, 
gdzie padł, jak zawsze w naszym 
mieście, rekord  - zebrano 91382,20 
zł! Organizatorzy podkreślają, że 
nie spodziewali się takiego wyniku 
i są dumni z mieszkańców Chełmży, 
bo to przecież ich zasługa.  

W tym roku Orkiestra grała pod 
hasłem „Chcemy wygrać z sepsą”. 
Dzięki pieniądzom ze zbiórki zaku-
piony zostanie specjalistyczny sprzęt 
umożliwiający szybkie wykrywanie 
tej choroby, co jest kluczowe dla po-
myślnego leczenia.

Organizacją finału zajmował się 
Sztab WOŚP, któremu szefowała Ka-
tarzyna Rosek. Pomagali jej koledzy 
i koleżanki Chełmżyńskiego Ośrodka 
Kultury i Biblioteki oraz wiele osób 
o wielkim sercu. Całość koordyno-
wał dyrektor Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Artur Stankie-
wicz. 

Tradycyjnie w finał WOŚP można 
było się włączyć w różny sposób. W 
26 miejscach, przeważnie w skle-
pach, ale i na stacjach paliw, restau-
racjach,  już trzy tygodnie wcześniej 
stanęły puszki, do których można 
było wrzucać datki. Ta forma kwesty 
dała blisko 15 000 zł. 

Kilka dni przed wielkim finałem sztab 
WOŚP zaczął wystawiać przedmio-
ty do licytacji.  Akcja trwała jeszcze 
dwa dni po finale, do 31 stycznia, 
uzbierało się więc ponad 30 000 zł. 

Sam dzień finału - niedziela 29 stycz-
nia, nie był zbyt mroźny czy zimny, 
co przełożyło się na świetną fre-
kwencję chełmżan na zorganizowa-
nych imprezach.  

Głównym miejscem wydarzeń tra-
dycyjnie był Rynek. Tam pojawiali się 

Kolejny finał, kolejny rekord
wszyscy, którzy przygotowali atrak-
cje, mające uczynić ten dzień wyjąt-
kowym. Tam też przybyło najwięcej 
mieszkańców miasta. Tu zaczynał się 
bieg pod hasłem „Policz się z cukrzy-
cą”, tu instruktorzy ze Szkoły Jazdy 
„Prema” uczyli parkowania tyłem, 
także na Rynku instruowano, jak 
udzielić pierwszej pomocy niemow-
lętom. OSP z Lisewa i ze Skąpego po-
kazywały, jak wydobywa się ofiary 
wypadków uwięzione we wrakach 
samochodów. Był trening fitness i 
pokaz zabawy z psem. Można było 
potańczyć z harcerzami. Działała 
kawiarenka z ciepłymi napojami, 
ciastem i grochówką. No i wszędzie 
istniała możliwośc zostawienia paru 
groszy na wsparcie idei WOŚP. 

Tradycyjnie w południe do Jeziora 
Chełmżyńskiego przy klubie Włók-
niarz weszły morsy. Po kąpieli roz-
palono ognisko i przy pieczonych 
kiełbaskach i gorących napojach 
przeprowadzono licytacje. W ten 
sposób do kasy WOŚP wpadło  
ok. 1 700 zł. 

Wielka robotę wykonali jak zwykle 
wolontariusze kwestujący z puszka-
mi po całym mieście. Z ich skarbo-
nek uzbierało się 38 000 zł. 

Poza tym od  14.30 Orkiestra grała 
w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury. 
Czas spędzano tam muzycznie -  przy 
dźwiękach Powiatowej i Miejskiej 
Orkiestry Dętej, ale i sportowo, bo 
można było podziwiać pokaz karate 
w wykonaniu uczniów Szkółki Karate 
Shotokan. O aspekt kulinarny zadbał 
Vege Construktor,  w świat czarów 
wprowadził iluzjonista Jakub Cichoc-
ki, a pokaz żonglerki wykonał Marek 
Born. Odbywały się też licytacje, 
które cieszyły się dużym zaintereso-
waniem.

W No Limit Fitness finał przebiegał 
na sportowo, przeprowadzono tam 

treningi: Fat Killer, Zajęcia na szpil-
kach i trening na brazylijskie poślad-
ki. Klub przekazał do sztabu prawie 
1 800 zł.

W klubie „Cuma” licytacjom towa-
rzyszyły trzy koncerty. Najpierw 
lirycznie, poetycko zaczarowała to-
ruńska wokalistka Marta Samolej 
– Chmielewska, potem dał czadu 
zespół Jack Friday, a na koniec roz-
kołysała zebranych grupa Tawerna 
Shanty. W „Cumie” zebrano ponad  
3 800 zł. 

Kulminacyjnym punktem Finału 
było „Światełko do nieba” na plaży 
miejskiej, podczas którego nie było 
fajerwerków, ale zimne i rzymskie 
ognie, które pięknie wyglądają, ale 
nie powodują hałasu.

- Cieszymy się z uzbieranej kwoty – 
mówi Katarzyna Rosek. -  Dziękuje-
my wszystkim, którzy przyczynili się 
do takiego wspaniałego wyniku. Po-
dziękowania kierujemy też w stronę 
tych, którzy bezinteresownie zaan-
gażowali się w przebieg finału. Istot-
ną rolę odegrali  darczyńcy (osoby 
prywatne,  firmy, szkoły), dzięki któ-
rym na licytacje trafiło wiele intere-
sujących i wartościowych przedmio-
tów i voucherów.  

Szefowa sztabu dodaje też, że taki 
czynny udział mieszkańców moty-
wuje organizatorów do dalszego 
działania.  

- Gramy dla chorych, pomagamy im 
– mówi. - Ale my sami też możemy 
potrzebować tej pomocy. Sepsa nie 
wybiera, może dotknąć każdego. 
Więc można powiedzieć, że gramy 
też dla siebie.  

Alina Brzozowska 
Katarzyna Rosek
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA 
Sesja Rady Miejskiej 

22 grudnia 2022 r. na sesji Rady Miejskiej Chełmży pod-
jęta została uchwała Nr XLII/315/22 w sprawie budżetu 
miasta na 2023 rok. W budżecie Miasta Chełmży na 
2023 rok ustalono dochody w wysokości 79.702.251,19, 
w tym bieżące 54.757.031,22 i majątkowe 24.945.219,97, 
a wydatki w wysokości 87.116.744,71, w tym bieżące 
57.379.298,02 i majątkowe 29.945.219,97.
W 2023 r. do spłaty z tytułu zaciągniętych w latach ubie-
głych kredytów i pożyczek przypada kwota 1.476.060,00. 
Środki na spłatę pochodzą z wolnych  środków, o których 
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicz-
nych, które w budżecie (WPF) zaplanowano w kwocie 
2.622.266,80. W 2023 roku zaplanowano limit zobowią-
zań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 
8.268.286,72, w tym: 2.000.000,00 - z przeznaczeniem 
na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 
deficytu budżetu miasta, 4.792.226,72 z przeznacze-
niem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
oraz 1.476.060,00 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek. Prognozowana kwo-
ta długu na koniec 2023 roku wynosi 19.151.349,42.
Mieszkańcom Chełmży przypominamy o obowiązku za-
płaty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, po-
datku transportowego, dzierżawy za grunt oraz opłaty 
targowej, wieczystego użytkowania gruntu i od posiada-
nia psów. Płatności (za wyjątkiem opłaty od posiadania 
psów, która płatna jest na konto ZGM sp. z o.o.) można 
dokonywać w kasie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. Gen. 
J. Hallera 2, a także przelewem bankowym na rachunek 
nr 12 9486 0005 0000 2828 2000 0027 – NICOLAUS Bank 
/Oddział Chełmża.
• Osoby prawne mają obowiązek zapłaty obliczonego 

w deklaracji podatku od nieruchomości - bez we-
zwania - do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń 
do 31 stycznia. 

• Osoby fizyczne mają obowiązek zapłaty obliczonego 
w deklaracji podatku od nieruchomości oraz podat-
ku rolnego w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 
września i 15 listopada.

• Podatek od środków transportowych od osób praw-
nych jak i od fizycznych płacony jest w terminach do 
15 lutego i do 15 września. 

• Podatek za dzierżawę gruntu płacony jest kwartalnie 
do: 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października i 10 grud-
nia br. 

• Opłata od posiadania psa obowiązuje bez wezwa-
nia. Termin upływa 31 maja, względnie w ciągu 14 

dni od wejścia w posiadanie psa. Dla posiadaczy 
psów, którzy:

- uiszczą opłatę do końca I kwartału danego roku kalen-
darzowego, ustala się stawkę roczną opłaty w wysokości 
34,00 zł za każdego psa;
- nabędą psa ze schroniska, ustala się roczną stawkę 
opłaty w wysokości 22,00 zł za każdego psa.
• Obowiązek  podatkowy  z  tytułu opłaty targowej po-

wstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania 
sprzedaży, a przynajmniej z wyjściem z ofertą sprze-
daży, polegającą na wystawieniu towaru z oznacze-
niem jego ceny.

• Opłata za dzierżawę gruntu płacona jest kwartalnie 
w terminach do: 10 kwietnia, 10 lipca, 10 paździer-
nika i 10 grudnia br. 

• Opłata za odpady komunalne płacona jest do 25 
dnia każdego miesiąca.

• Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2023 roku 
– szczegóły na stronie: www.chelmza.pl w zakładce 
Wiadomości z Rausza. 

ROSTRZYGNIĘTE POSTĘPOWANIE

20 stycznia 2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą - firmą 
BIOS Sp. z o. o. Sp. K., ul. Dworcowa 32, 87-140 Chełmża 
- na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg 
w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, 
Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży”. 
Zamówienie obejmuje m.in.: budowę ulic o nawierzchni 
utwardzonej na osiedlu położonym przy ulicy Górnej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wykonanie wpustów 
deszczowych do istniejącego kolektora deszczowego, 
uzupełnienie kolektora sanitarnego i deszczowego w 
części osiedla nieobjętej kanalizacją (w ulicy Szczepań-
skiego) oraz przebudowę ulicy Górnej na odcinku do 
granicy administracyjnej miasta.
W ramach inwestycji planowana jest budowa drogi jed-
nojezdniowej o dwóch pasach ruchu wraz z infrastruktu-
rą techniczną. Droga przeznaczona będzie do ruchu ko-
łowego, rowerowego i pieszego, zapewni obsługę 
komunikacyjną posesji przylegających do pasa drogowe-
go oraz dróg, z którymi się łączy. Inwestycja wpłynie w 
znaczący sposób na komfort mieszkańców, zarówno pie-
szych, jak i kierowców.
Wszystkie prace, zgodnie z dokumentacją projektową i 
złożoną ofertą, winny zostać ukończone w terminie do 
11 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
Za realizację  zamówienia ustalono wynagrodzenie ry-
czałtowe w wysokości 9 289 164,03 zł.
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Inwestycja jest objęta dofinansowaniem z Programu 
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strate-
gicznych w wysokości 5 000 000,00 zł.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

Gmina Miasta Chełmża ogłosiła postępowanie o udziele-
nie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: 
„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodo-
ciągowej na terenie miasta Chełmży – ulice: Mickiewi-
cza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska”.
Zadanie obejmuje w szczególności likwidację istniejącej 
sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i rozdzielczej - sani-
tarnej oraz deszczowej) poprzez:
• budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyka-

nalikami deszczowymi w ulicy Mickiewicza wraz z 
podczyszczalnią ścieków deszczowych,

• przebudowę wylotu kolektora do rowu melioracyj-
nego na terenie działki nr 73 z obrębu 2,  

• budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyka-
nalikami deszczowymi w ul. Bł. Juty w systemie ka-
nalizacji podwójnej (sanitarnej i deszczowej),

• budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudo-
wą odgałęzień bocznych do przyległych posesji,

• przebudowę przyłączy wodociągowych,
• przebudowę odcinków sieci wodociągowej kolidują-

cej z projektowaną kanalizacją.
Planuje się też  zagospodarowanie części działki, na któ-
rej zaprojektowano główne kolektory oraz podczyszczal-
nię ścieków deszczowych: budowa wjazdu, drogi dojaz-
dowej z placem manewrowym (umożliwiającym 
przeniesienie obciążeń związanych z obsługą techniczną 
separatora), oświetlenie placu, dostawa i montaż bramy 
rozwieranej i ogrodzenia od strony ul. Mickiewicza na 
długości działki, utworzenie trawnika.
Inwestycja jest objęta dofinansowaniem z Programu 
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strate-
gicznych.

Zmiany w  programie priorytetowym „Czyste po-
wietrze”

Od 3 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany programu 
priorytetowego „Czyste Powietrze”.
 Podwyższone zostały progi dochodowe oraz maksymal-
ne kwoty dotacji dla poszczególnych kosztów kwalifiko-
wanych. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne 
będące właścicielem/współwłaścicielem budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w bu-
dynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodręb-
nioną księgą wieczystą .
Szczegółowe informacje oraz pozostałe warunki dofi-
nansowania zamieszczone są na stronie internetowej:
https://www.bip.chelmza.pl/10146,czyste-powietrze
https://wfosigw.torun.pl/strona/serwis-beneficjenta-
-nasze-programy/912-czyste-powietrze
https://czystepowietrze.gov.pl/zmiany-w-programie-
-czyste-powietrze-3/

„Ciepłe Mieszkanie”

Gmina Miasta Chełmża  podpisała umowę z WFOŚiGW 
w Toruniu o dofinansowanie w ramach Programu Priory-
tetowego  „Ciepłe Mieszkanie”, który ma na celu popra-
wę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i 
gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła 
oraz poprawę efektywności energetycznej w mieszka-
niach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wie-
lorodzinnych. Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia 
zakładające wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na 
paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej w lo-
kalach mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielo-
rodzinnych. Nabór wniosków dla beneficjentów końco-
wych będzie prowadziła Gmina Miasta Chełmża na 
swoim terenie. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie 
wniosków, Gmina podpisze umowy z beneficjentami 
końcowymi. Beneficjentem końcowym Programu są 
osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z 
prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego 
do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym na terenie gminy oraz 
spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.
Więcej informacji o Programie można znaleźć na stro-
nie: www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Ciepłe 
Mieszkanie) oraz na stronie WFOŚiGW w Toruniu – 
https://wfosigw.torun.pl/strona-424-cieple_mieszka-
nie.html
Zmieniony harmonogram wywozu odpadów komunal-
nych z Chełmży w 2023 roku dostępny jest na stronie: 
https://www.bip.chelmza.pl/9801,odpady-komunalne

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

BurmistrzChełmży, działając na podstawie art. 6m ust. 
2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach zawiadamia, że zgodnie 
z § 2 uchwały nr XII/109/20 Rady Miejskiej Chełmży z 
dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie metody ustalenia opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 412), zmienio-
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nej uchwałą nr XXXI/240/21 Rady Miejskiej Chełmży z 
dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. 
z 2021 r., poz. 6628) oraz  uchwałą nr XLII/319/22 Rady 
Miejskiej Chełmży z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającą 
uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 
Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 7367), na terenie mia-
sta Chełmża od 1 marca 2023 r. zmieniają się stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny 
będzie wynosiła 32,00 zł miesięcznie od jednej osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość. W przypadku 
stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie segreguje 
odpadów, będzie naliczana opłata z zastosowaniem 
stawki podwyższonej wynoszącej 64,00 zł miesięcznie 
od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość. 
Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpa-
dami właścicieli nieruchomości zabudowanych budyn-
kami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują 
bioodpady w kompostowniku przydomowym, w wyso-
kości 2,00 zł od stawki obowiązującej opłaty. Wysokość 
stawki dla tych osób wyniesie zatem 30,00 zł (32,00 zł – 
2,00 zł) miesięcznie od jednego mieszkańca. 
Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości za-
mieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata 
wskazana w zawiadomieniu zostanie wyliczona jako 
iloczyn nowej stawki i danych podanych w dotychczaso-
wej deklaracji. W takim przypadku właściciel nierucho-
mości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i 
uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Termin i sposób wnoszenia opłat nie ulega zmianie. 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
płatna jest bez wezwania do 25 dnia każdego miesiąca 
(za dany miesiąc), na nr indywidualnego konta banko-
wego przypisanego właścicielowi nieruchomości, który 
nie ulega zmianie, lub w kasie Urzędu Miasta Chełmży. 
W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty na 2023 
r. konieczne będzie dokonanie dopłaty do wysokości 
kwoty wyliczonej na podstawie nowych stawek obowią-
zujących od 1 marca 2023 r.
W przypadku braku wpłaty w terminie, kwoty opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi podanej w za-
wiadomieniu lub wpłacenia jej w niepełnej  wysokości,  
zawiadomienie  stanowi  podstawę  do  wystawienia  ty-
tułu  wykonawczego,  zgodnie  z  przepisami ustawy z 
dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji. 

PRZYPOMNIENIE

Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zgłosze-
nia wszelkich zmian danych mających wpływ na ustale-
nie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, np. zmianę liczby osób zamieszkujących 
nieruchomość, narodziny, zgon, zmianę właściciela, 
sprzedaż nieruchomości lub migrację. Deklarację należy 
złożyć w Urzędzie Miasta Chełmży (ul. Gen. J. Hallera 2, 
87-140 Chełmża) osobiście, listownie lub w formie elek-
tronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na obo-
wiązującym wzorze deklaracji dostępnym w Urzędzie 
Miasta Chełmży oraz na stronie internetowej
https://www.bip.chelmza.pl/plik,31564,druk-deklaracji-
-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-ko-
munalnymi-obowiazuje-od-01-05-2021r.pdf  w terminie 
do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym nastąpiła zmiana.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE ZMIANY WYSOKOŚCI 
STAWEK OPŁAT

Na zmianę wysokości stawek opłat wpływ miał wzrost 
kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komu-
nalnych spowodowany głównie czynnikami  gospodar-
czo-ekonomicznych, tj. rosnącą inflacją, drożejącą ener-
gią elektryczną, wzrostem cen paliw i opłaty 
środowiskowej, czy też wzrastającymi kosztami pracy.
Ponadto z dniem 31 grudnia 2022 r. upłynął termin obo-
wiązującej dotychczas umowy na odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych. W IV kwartale 2022 r. 
ogłoszono przetarg nieograniczony na tę usługę, w wyni-
ku którego zawarta została umowa z dwuletnim okre-
sem realizacji, począwszy od 1 stycznia 2023 roku. Na 
podstawie złożonej oferty, a także uwzględniając wszyst-
kie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania od-
padami, obliczono nowe stawki.  

Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży

Burmistrz Chełmży przeznaczył do sprzedaży w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego:
• lokal mieszkalny w Chełmży przy ul. Gen. Sikorskiego 

48/ 7,  będący pustostanem o powierzchni 44,41 
m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, 2 przedpokoi, 
spiżarki oraz WC. Cena wywoławcza lokalu wynosi 
75.000,00 zł. Przetarg zaplanowano na 24 lutego 
2023 r. na godzinę 900 w Sali Mieszczańskiej Urzędu. 
Podstawowym warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłacenie wadium w wysokości 15.000,00 zł 
do 21 lutego 2023 r. oraz osobiste stawiennictwo     
w dniu przetargu;

• działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 427 w 
obrębie 9 o powierzchni 0.5877 ha, przy ul. 3 Maja. 
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Dla nieruchomości prowadzona jest prowadzona 
księga wieczysta TO1T/00031977/5. Nieruchomość 
przeznaczona jest w planie zagospodarowania prze-
strzennego pod zabudowę mieszkaniową wieloro-
dzinną i zabudowę zamieszkania zbiorowego – sym-
bol planu 25MW/UZZ, przetarg zaplanowano na  24 
marca 2023 r. na godzinę 900 w Sali Mieszczańskiej 
Urzędu. Podstawowym warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 

110.000,00 zł do 21 marca 2023 r. oraz osobiste sta-
wiennictwo w dniu przetargu.

Szczegółowe informacje oraz pozostałe warunki dopusz-
czenia oferentów do licytacji zamieszczone zostaną w li-
stopadzie br. na stronie internetowej tut. Urzędu: www. 
bip.chelmza.pl w zakładce: Przetargi > Urząd Miasta > Nie-
ruchomości oraz pod numerem telefonu (56) 639 23 48.

Sekretarz Miasta mgr Janusz Wilczyński

Wieczór z megagwiazdą 
Wystawa, którą można podziwiać w Chełmżyńskim 
Ośrodku Kultury -  „Pola Negri – była Polką, zawsze 
Polką i wszędzie Polką”, przygotowaną przez Książ-
nicę Kopernikańską w Toruniu, stała inspiracją do 
zorganizowania miłego wieczoru, którego bohater-
ką była słynna polska gwiazda kina niemego. 

Podczas dwóch odsłon imprezy, oprócz możliwości 
dokładnego obejrzenia wystawy, uczestnikom wy-
świetlono film biograficzny o aktorce, by poznać 
niezwykłą drogę, jaką pokonała z Lipna do Hollywo-
od, prześledzić jej dokonania artystyczne i perype-
tie życia osobistego. 

Organizatorzy zaprosili także gości spotkań do in-
nej aktywności poznawczej. Przygotowali zabawę  
w formie konkursu wiedzy o Poli Negri. Osoby, które 
najszybciej odnalazły odpowiedzi na pytania, otrzy-
mały ufundowaną przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorkiego biografię aktorki: 
„Pola Negri. Własnymi słowami” w opracowaniu 
Mariusz Kotowskiego. Oto zwyciężczynie:

Pierwsza grupa: Elżbieta Tokarska, Łucja Olkowska, 
Karolina Janiszewska.

Druga grupa: Karolina Surowińska, Sylwia Liniecka 
– Kick, Mirosława Lechniak. 

Pozostali uczestnicy otrzymali komiksy „Pola Negri. 
Podróż do gwiazd”. 

Srebro dla Powiatu Toruńskiego! 

W jubileuszowej, 20. edycji Ogólnopolskiego Rankingu 
Związku Powiatów Polskich 2022, w kategorii powiaty 
od 60 do 120 tys. mieszkańców, nasz samorząd uplaso-
wał się na 2. miejscu. Twórcy rankingu przyznali nam 
także tytuł „Super Powiat”.
Najlepszymi samorządami w Polsce okazały się: Powiat 
Augustowski (w kategorii do 60 tys. mieszkańców), Po-
wiat Pilski (powyżej 120 tys. mieszkańców) oraz  w na-
szej kategorii (od 60  do 120 tys. mieszkańców) Powiat 
Raciborski, który zdobył tylko kilkaset punktów więcej 
niż sklasyfikowany na drugim miejscu Powiat Toruński.
Srebrny medal ogólnopolskiej rywalizacji to największy 
sukces Powiatu Toruńskiego w historii!
- W ubiegłym roku bardzo cieszyliśmy się z brązowego 
medalu i cały czas ciężko pracowaliśmy, aby utrzymać się 
na podium. Jeszcze lepszy wynik jest dla nas powodem 
do ogromnej radości – powiedział starosta toruński Ma-
rek Olszewski.
W rankingu ocenie podlega kilkadziesiąt dziedzin funk-
cjonowania samorządu, m.in.: obsługa mieszkańców, 
pozyskane środki, działania inwestycyjne, wspieranie 
zdolnej młodzieży czy szeroko rozumiana promocja po-
wiatu.
Powiat Toruński od lat plasuje się w pierwszej dziesiątce 
ogólnopolskiego zestawienia. Za 2022 rok Związek Po-
wiatów Polskich przyznał nam także tytuł: „Super Po-
wiat”.
- To dodatkowe, chociaż równie istotne wyróżnienie, 
otrzymaliśmy za największy procentowy udział realizacji 
zadań uwzględnianych w rankingu. Oznacza to, że nasze 
działania zostały docenione w największej liczbie możli-
wych kategorii – dodaje starosta. 
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Niekonwencjonalne sposoby lecze-
nia, usprawniania, wspomagania 
rozwoju stają się coraz bardziej po-
pularne. Jedną z takich metod jest 
zooterapia, czyli zajęcia z udziałem 
zwierząt: koni, kotów, psów. Obco-
wanie ze zwierzętami jest bardzo ko-
rzystne dla każdego, a u osób z róż-
nymi zaburzeniami przynosi czasem 
efekty zaskakujące. Korzystnie wpły-
wa na sferę emocjonalną, stymulu-
je rozwój intelektualny, poznawczy, 
uczy budować relacje społeczne. 
A z drugiej strony, co też niezwykle 
istotne, uczy szacunku do zwierząt  
i zasad bezpiecznego kontaktu z 
nimi. 

Mało kto wie, że zajęcia z kynote-
rapii, czyli terapii z udziałem psów, 
odbywają się również w Chełmży. 
Specjalistką w tej dziedzinie jest pe-
dagog  Beata Radtke – Zdrojewska, 
właścicielka certyfikowanej labra-
dorki Poli, wykwalifikowanej psiej 
terapeutki. 

- Od zawsze kochałam psy, mam ich 
w domu kilka, większość to biedaki 
ze schroniska – opowiada pani Be-
ata. – Kilka lat temu wpadłam na 
pomysł, by połączyć moją miłość  

Kiedy pies jest terapeutą

z pracą zawodową. Stąd pomysł za-
jęcia się kynoterapią. Skończyłam 
specjalistyczny kurs w Bydgoszczy. 
A potem przyszedł czas na psa, bo 
pies również musi zaliczyć egza-
min.  Z Polą jeździłam na szkolenia, 
gdyż pies do kynnoterapii musi mieć 
określone predyspozycje, natomiast 
na egzaminie musi wykazać się już 
konkretnymi umiejętnościami: po-
słuszeństwem, sterowalnością i za-

daniowością. 

Do egzaminu przystępuje zespół – 
człowiek i pies. Oprócz stereotypo-
wych umiejętności sprawdza się,  czy 
pies potrafi spokojnie zostać przez 
minutę z nieznajomą osobą, czy się 
łatwo płoszy, gdy ktoś np. wjeżdża 
wózkiem czy wejdzie z kulą, bada 
się odporność na hałas lub na nagłe 
dźwięki, reakcje na niespodziewane 
pociągnięcie za ogon. 

- Pies zdaje egzamin co roku – mówi 
Beata. - Poza tym musi być zdrowy, 
dobrze, jeśli pochodzi ze spraw-
dzonej hodowli, bo wtedy znane są 
geny jego przodków. Nie wszystkie 
rasy sprawdzają się w roli terapeu-
tów, najczęściej są to labradory, ca-
valiery, charles king spaniele. Ale 
czasami świetnie dają radę zwykłe 
kundelki. Muszą to być psy spokoj-
ne, sterowalne, odważne, muszą 
czerpać radość z kontaktu z człowie-
kiem, Czasem dobrze, gdy są trochę 
przekupne – za smaczka mogą zro-
bić wiele. 

Zajęcia z psem odbywają się w Ze-
spole Szkół im. Unii Europejskiej  
w Chełmży w ramach WWR - wcze-
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snego wspomagania rozwoju. Be-
ata Radtke –Zdrojewska oraz druga 
kynoterapeutka Joanna Duchna 
zapraszają na  spotkania uczniów  
z różnymi potrzebami edukacyjno – 
społecznymi: ze spektrum autyzmu, 
z zespołem Aspargera, z zespołem 
Downa, z różnymi niepełnospraw-
nościami intelektualnymi. Są to 
dzieci mocno zamknięte w sobie,  
w zasadzie nieodzywające się, zalęk-
nione. Nieprzewidywalne, potrafią 
być agresywne. Czasem po stresie 
pourazowym, czasem z epilepsją. 
Zupełnie nieaktywne. A na zaję-
ciach to nagle pies staje się stymu-
latorem ich działań – pies motywuje 
do podejmowania aktywności, roz-
poczyna zabawę. Przynosi przed-
mioty wskazane przez nauczyciela, 
wykonuje różne polecenia. A za to 
psa trzeba nagrodzić jakimś smacz-
kiem. Trzeba go wybrać, podać. I na-
gle dziecko zaczyna się angażować  
w te czynności, zaczyna mu się 
chcieć. Z wolna reaguje na polece-
nia terapeuty, realizuje zadania, po 
prostu pracuje. 

- Trzeba zaznaczyć, że odchodzi się 
już od metody przytulania się do 

psa jako formy uspokojenia – mówi 
terapeutka. – Owszem, tego się nie 
wyklucza, nie zabrania, ale głównie 
nacisk położony jest na aktywną 
współpracę psa i dziecka. I to daje 
rezultaty. Zbudowana podczas spo-
tkania relacja dziecko – pies wpływa 
na usprawnianie zaburzonych funk-
cji. Dziecko nawiązuje kontakt, chce 
się nauczyć, chce poznać. A  poza 
tym pragnie przyjść na kolejne zaję-
cia, cieszy się na nie. 

Trzeba przyznać, że Pola, oprócz wy-
maganych cech charakteru, posiada 
jeszcze swoisty instynkt pozwalający 
wyczuć w grupie wyjątkowo mocno 
przestraszone, zestresowane dziec-
ko i delikatnie się do niego przytulić. 
Dzieci lubią ten rodzaj kontaktu, na-
bierają zaufania, odprężają się. Pola, 
przez to, że jest psem spokojnym, 
wyciszonym, ma wiele sukcesów te-
rapeutycznych, zwłaszcza z dziećmi 
ze spektrum autyzmu. Często zdarza 
się, że po kilku spotkaniach dziecko 
zaczyna się nagle otwierać i wypo-
wiadać kilka słów - do Poli, o Poli. A 
to już wielka sprawa wśród autysty-
ków. 

Pani Beata podkreśla, że podczas 
wszystkich spotkań bardzo ważny 
jest dobrostan zwierzęcia. To, by za-
chować spokój, w miarę możliwości 
ciszę, by nie stresować psa. By słu-
chać się nawzajem, szanować po-
trzeby, respektować prawa. 

Żeby uświadomić od najmłodszych 
lat, że zwierzę nie jest zabawką, że 
nie służy człowiekowi, tylko jest jego 
partnerem Beata, oprócz zajęć te-
rapeutycznych, prowadzi zajęcia już  
w przedszkolach, a także na kole we-
terynaryjnym w SP nr 3. 

-  Dzieci mogą opowiadać o swoich 
zwierzętach, lecz rozmowę trzeba 
poprowadzić tak by te, które  z róż-
nych powodów nie mają własnych 
czworonogów, nie poczuły się gor-
sze. Bo nie ma nic straszniejszego od  
brania zwierzaka na siłę, a potem 
kłopot. Zwierzę w rodzinie to wielka 
odpowiedzialność, a nie kolejny ga-
dżet – mówi.  

Podczas spotkań terapeutka uczy też 
bezpiecznego kontaktu z psem - że 
nie należy podchodzić i głaskać bez 
zgody właściciela, bo zwierzę może 
być po przejściach i nie wiadomo, 
jak się zachowa, tłumaczy co ozna-
cza żółta wstążka, radzi jak pomóc 
bezdomnemu zwierzęciu i przestrze-
ga, by nie uciekać przed nieznajo-
mym psem.

Beata Radtke – Zdrojewska ma wiel-
kie serce dla wszystkich psów. Ale 
Pola, pies z certyfikatem, wymaga 
najwięcej. 

- To duży pies, trzeba więc wstać 
codziennie o 5.00, żeby się wybie-
gała. Musi być pod stała opieką we-
terynarza, który monitoruje jej stan 
zdrowia. Trzeba kupować najlepsze 
karmy i suplementy (oczywiście inne 
moje psy też nie dostają śmieciowe-
go jedzenie). I koniecznie dużo przy-
tulać, żeby czuła się ważna i potrzeb-
na – śmieje się Beata.

A być może u jej boku pojawi się   
nowa terapeutka – w domu już do-
rasta druga labradorka Tosia.

Alina Brzozowska
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W Chełmży w okresie międzywo-
jennym prężnie działał Związek 
Hallerczyków oraz mająca charak-
ter przysposobienia wojskowego 
Drużyna Błękitna. 

     Generał Józef Haller cieszył się 
na Pomorzu wielkim szacunkiem  
i poważaniem za sprawą jego czy-
nów, m.in. stworzenia w 1917 r. Ar-
mii Polskiej we Francji, zwanej od 
koloru mundurów Błękitną Armią. 
Generał stał się również symbo-
lem wyzwolenia miast pomorskich  
i przyłączania ich do wolnej Polski  
w roku 1920. 

    Związek Hallerczyków była to 
organizacja kombatancka założo-
na najpierw w 1920 r. na Górnym 
Śląsku, a potem z upływem czasu 

Błękitna Drużyna i Związek 
Hallerczyków

rozprzestrzeniła się na cały kraj.  
W 1922 r. w sali Towarzystwa Lite-
ratów i Dziennikarzy w Warszawie 
odbyło się pierwsze zebranie orga-
nizacyjne Związku Hallerczyków, 
który formalnie zarejestrowano  
w 1924 r. Mottem Związku były 
słowa generała Józefa Hallera wy-
powiedziane w 1920 r. na Politech-
nice Warszawskiej: „Wola Narodu 
jest moim prawem”. 

      Związek Halerczyków jako or-
ganizacja kombatancka zrzeszał 
weteranów: II Brygady Karpac-
kiej, II Korpusu Polskiego w Rosji, 
Armii Polskiej we Francji, oddzia-
łów z Ameryki, Armii Polskiej we 
Włoszech, V Dywizji Syberyjskiej, 
Oddziału Murmańskiego, IV Dywi-

zji Żeligowskiego oraz Armii Ochotni-
czej 1920 roku. Związek Hallerczyków 
dzielił się na chorągwie – według po-
działu terytorialnego oraz na placówki 
w miastach i mniejszych miejscowo-
ściach. W skład placówek wchodziły 
Koła Młodzieży - tak zwane Błękitne 
Drużyny. 

     W Chełmży Związek Hallerczyków 
jako placówka powstał 22 stycznia 
1928 r. z inicjatywy naczelnego ko-
mendanta Chorągwi Pomorskiej Wła-
dysława Malinowskiego. Z niektórych 
źródeł wynika, że nieformalnie ruch 
prohallerowski działał intensywnie od 
1920 r., ale sformalizowano go jako  
związek dopiero w 1928 r. Naczelny 
komendant sam wybrał i zatwierdził 
zarząd. W jego skład weszli: Józef Ja-
błoński – prezes, Ignacy Belski – se-
kretarz i skarbnik, Stanisław Zasadzki 
– komendant Związku oraz Jan Zie-
liński – komendant Błękitnej Drużyny 
zrzeszającej młodzież. Początkowo 
Związek Hallerczyków liczył 10 człon-
ków.   

     Głównym celem Związku było nie-
sienie doraźnej pomocy członkom 
oraz kształcenie wojskowe, rozwijanie 
i pielęgnowanie ducha wojskowego 
wśród młodzieży, a także skupienie 
się na działalności kulturalno-oświa-
towej. Jak napisano w Statucie Związ-
ku Hallerczyków: „Charakter Związku 
Hallerczyków jest na wskroś narodowy  
i bezpartyjny”.

        21 kwietnia 1928 r. wybrano nowy 
zarząd: Aleksander Brandmiller został 
prezesem, jego zastępcą mianowano 
Józefa Grabskiego, sekretarzem Mak-
symiliana Konklewskiego, a skarb-
nikiem Antoniego Kasprowicza. 24 
sierpnia 1928 r. ponownie zmienił się 
skład zarządu organizacji. Na prezesa 

Pieczątka Związku Hallerczyków w Chełmży
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powołano Józefa Kostrzewskiego, na 
wiceprezesa Józefa Grabowskiego, 
sekretarza Antoniego Kostrzewskie-
go, skarbnika Jana Lewandowskie-
go, a komendantem został Antoni 
Stopikowski. Zarządy Związku Hal-
lerczyków zmieniały się bardzo czę-
sto, czasem nawet dwa razy w roku. 
W latach 30. poprzedniego stulecia 
prężnym prezesem Związku Haller-
czyków w Chełmży był Jan Stefański. 
Jemu przypadł zaszczyt powitania 
generała Józefa Hallera w Chełmży. 
Błękitny Generał przybył do Chełm-
ży w 1932 r. w związku z 15. rocz-
nicą powstania Błękitnej Armii we 
Francji. Józefa Hallera witano bardzo 
serdecznie i zapewniono mu wiele 
atrakcji, choćby takich jak: uroczy-
sta akademia w Concordii, obiad  
w Hotelu Pomorskim czy wieczorna 
zabawa w Villi Novej. 

     Prężnie działała w Chełmży pod-
legła Związkowi Hallerczyków – 
placówce chełmżyńskiej Drużyna 
Błękitna. Inicjatywa jej powstania 
cieszyła się ogromnym zaintereso-
waniem i poparciem, o czym może 
świadczyć liczba członków. Począt-
kowo Błękitna Drużyna liczyła pięć-
dziesięciu członków. Komendantem 
drużyny był Dominik Olszewski, 
jego zastępcą Jan Zieliński, na kie-
rownika sportu wybrano Stanisława 

Modrzyńskiego, sekretarzem został 
Władysław Warylewski, a funkcję 
skarbnika pełnił Antoni Słoniecki. 
    Chełmżyńska Drużyna Błękit-
na, podobnie jak powstałe w ca-
łej Polsce, działała na zasadzie kół 
młodzieży, będącej wsparciem dla 
weteranów zrzeszonych w Związku 
Hallerczyków. Jak pisano w regula-
minie drużyn, ze względu na to, że 
liczba członków związku z upływem 
lat będzie malała, idea Hallerczyków 
powinna istnieć zawsze, propago-
wana właśnie przez młodzież. Dru-
żyna Błękitna w Chełmży zrzeszała 

młodych ludzi w wieku od 12 do 
18 lat. Oprócz legitymacji i znacz-
ka, członkowie drużyny otrzymywali 
błękitne mundury. Po ukończeniu 
18 lat mogli wstępować do Związku 
Hallerczyków. 

     Członkowie Drużyny Błękitnej, 
oprócz uczestnictwa w uroczy-
stościach patriotycznych taki jak  
np. urodziny generała Józefa Hal-
lera, zajmowali się uprawianiem 
gimnastyki, rywalizacją sportową, 
kształtowali postawy obywatelskie 
oraz organizowali przedstawienia 
teatralne, wycieczki i kursy zawodo-
we. Nad Błękitnymi Drużynami czu-
wał komendant wyznaczony do tego 
zadania przez Związek Hallerczyków 
– placówkę w Chełmży. 

    Okres międzywojenny to czas, 
w którym powstawało wiele sto-
warzyszeń, związków i kół o róż-
nym charakterze, począwszy od 
politycznych, poprzez kulturalne,  
a skończywszy na religijnych. Związ-
ku Hallerczyków, podobnie jak wielu 
innych inicjatyw, nie reaktywowano 
po II wojnie światowej. Jedynym 
śladem  pamiętnej wizyty generała 
Józefa Hallera w Chełmży jest jego 
własnoręczny wpis do kroniki har-
cerskiej z oryginalnym autografem.

Marcin Seroczyński

Generał Józef Haller odbierający defiladę w Chełmży,  
obok stoi burmistrz Bronisław Kurzętkowski

Nagłówek pisma Związku Hallerczyków w Chełmży



 GŁOS CHEŁMŻYŃSKI, STRONA 12 

Projekt „Zdrowa i czysta Chełmża 
dla przedszkolaków” realizowa-
ny w Przedszkolu Miejskim nr 2 
stał się okazją do zorganizowania 
konkursu plastycznego „Chełmża  
w naszych rękach”. Do udziału w nim 
organizatorzy – Przedszkole nr 2, we 
współpracy z Powiatową i Miejską 
Biblioteką Publiczną i Zakładem Go-
spodarki Komunalnej oraz patron 
burmistrz Jerzy Czerwiński -  oprócz 
przedszkolaków, zaprosili też dzieci 
ze szkół podstawowych oraz mło-
dzież ze szkół średnich. 
Na konkurs wpłynęło bardzo dużo 
prac, wiele z nich to niezwykle cie-
kawe, oryginalne, a i pracochłonne 

Czysta Chełmża w obrazach dzieci

wykonania. Widać była niezłą pomy-
słowość plastyczną oraz zaangażowa-
nie młodych artystów w problematy-
kę ekologiczną i troskę o nasze miasto. 
Jury nie miało łatwego zadania,  
w końcu jednak wyłoniło zwycięzców 
w pięciu kategoriach:  
W kategorii Przedszkola: 
I miejsce  - Maja Furman lat 6,
II miejsce - Mieszko Antoszczyszyn lat 4.
Kategoria Klasy 1 – 3:
I miejsce  - Monika Chojnacka, 
II miejsce – Jan Pudlewski lat 9,
III miejsce – Alicja Pejkowska lat 8.
Wyróżnienia: Igor Nowacki lat 8, Mi-
chał Pawelczuk lat 8.
Kategoria Klasy 4 -5: 

I miejsce Iga Bogdanowicz – 11 lat,
II miejsce Zofia Grugel – 11 lat, 
III miejsce Dominika Wachowiak – 
10 lat. 
Kategoria Klasy 6 – 8:
I miejsce Lena Gredecka lat 12. 
Kategoria Szkoła średnia: 
I miejsce Zuzanna Bogdanowicz lat 15
II miejsce Maja Bożejewicz lat 14,
III miejsce Aniela Kurkierewicz lat 15
Wyróżnienia: Aleksandra Walerych 
lat 15 i Natalia Wróblewska lat 14. 
Laureatom i wszystkim uczestni-
kom należą się wielkie gratulacje! 

(ab)
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    W Przedszkolu Miejskim nr 2 przy-
gotowano następujące wydarze-
nia: Przegląd Tańców Regionalnych  
„Na ludową nutę... Hej!”, spotkanie 
z 27 Hufcem ZHP w Chełmży oraz  

Mali patrioci

z Żołnierzem Wojska Polskiego, za-
jęcia tematyczne w Miejskiej Izbie 
Muzealnej, wspólne utworzenie 
flagi narodowej „Biało-czerwona 
flaga przedszkolaków”, audycja mu-
zyczna Toruńskiej Orkiestry Sym-
fonicznej, udział w akcji „Przed-

szkole do Hymnu”. Zwieńczeniem 
tych działań było otrzymanie fla-
gi państwowej od Premiera RP  
w podziękowaniu oraz odpowiedzi 
na przesłane prace plastyczne i ży-
czenia od przedszkolaków.
Całość obchodów umiliła degustacja 
własnoręcznie wypiekanych i lukro-

wanych przez dzieci ciasteczek, tzw. 
,,Niepodległościówek”. W podzię-
kowaniu za wspólne świętowanie 
wszystkie grupy przedszkolne zosta-
ły obdarzone  upominkami.

Tekst i zdjęcia: 
Krystyna Kwiatkowska

Obwodnica Chełmży
Obwodnica Chełmży planowana 
jest w jednym z trzech wariantów, 
poddanym konsultacjom społecz-
nym. 
Wariant 1. Projektowany układ dro-
gowy zlokalizowano po północnej 
stronie miasta Chełmży. Droga roz-
poczyna się ok. 100 m na wschód 
od skrzyżowania drogi krajowej nr 
91 z drogą wojewódzką nr 551. W 
odległości 580 m od jej początku 
zaprojektowano rondo, które sta-
nowi połączenie z nowym przebie-
giem drogi wojewódzkiej nr 551 od 
granicy miasta Chełmży. Na wyso-
kości istniejącej linii kolejowej oraz 
drogi gminnej nr 100549C zapro-

jektowano wiadukt wraz z węzłem 
drogowym, który stanowi połącze-
nie pomiędzy projektowaną trasą 
oraz drogą gminną oraz cukrownią. 
Projektowana obwodnica przecina 
drogę gminną nr 100552C oraz dro-
gę powiatową nr 2013C. Odległość 
pomiędzy tymi drogami wynosząca 
około 330 m jest niewystarczająca, 
aby zaprojektować dwa skrzyżowa-
nia. W związku z czym na przecię-
ciu obwodnicy z drogą powiatową 
zlokalizowano skrzyżowanie, a na 
jej przecięciu z drogą gminną zapro-
jektowano wiadukt. Ze względu na 
ukształtowanie terenu najprawdo-
podobniej droga gminna będzie pro-
wadzona nad obwodnicą. Szczegóły 
zostaną opracowane na dalszym 

etapie projektowania.
Wariant 2. Projektowany układ dro-
gowy w wariancie drugim w więk-
szości pokrywa się z wariantem 
pierwszym. Wyjątek stanowią dwa 
fragmenty drogi. Odcinek pomiędzy 
linią kolejową oraz drogą powiato-
wą nr 2013C przebiega po zachod-
niej stronie działki 244/10. W związ-
ku z tym przecięcie projektowanej 
drogi z drogą gminną nr 100552C 
następuje w innej lokalizacji, ale 
także w formie wiaduktu. Wariant 
drugi od wariantu pierwszego rożni 
się również końcowym fragmentem 
drogi (od drogi gminnej nr 100531C 
do drogi wojewódzkiej nr 551). Pro-
jektowaną trasę zlokalizowano po 
wschodniej stronie cmentarza, w 
związku z czym zaprojektowane ron-
do, stanowiące połączenie z drogą 
wojewódzką, zostało przesunięte 
około 700 m na wschód względem 
wariantu pierwszego, w odległości 
około 500 m od istniejącego skrzyżo-
wania z drogą wojewódzką nr 649. 
Wariant 3. Projektowany układ dro-
gowy dla wariantu trzeciego w po-
czątkowym przebiegu jest taki sam 
jak dla wariantu pierwszego oraz 
drugiego. Tuż za przecięciem z linią 
kolejową trasa została skierowana 
w kierunku wschodnim. Przecięcie 
z drogą powiatową nr 2013C wyzna-
czono na wysokości działek 85 oraz 
86 w formie wiaduktu. W celu umoż-
liwienia połączenia projektowanej 
obwodnicy z drogą powiatową za-
projektowano rondo tuż przed wia-
duktem. Przecięcie projektowanej 
drogi z drogą powiatową nr 1619C 
oraz drogą gminną nr 100531C za-
projektowano również w formie 
wiaduktów. Na dalszym odcinku 
projektowana trasa obwodnicy po-
krywa się z trasą przedstawioną w 
wariancie drugim  bądź pierwszym. 
Biorąc pod uwagę miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego 
trasa zlokalizowana jest na długim 
odcinku (około 1,5 km) na terenie 
zabudowy mieszkaniowej oraz te-
renie zieleni naturalnej. Długość 
projektowanej obwodnicy dla tego 
wariantu wynosi 6,938 km.
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Chełmża pamięta o tragicznych 
wydarzeniach z lutego 1945 roku. 
„Wyzwoleńcza” armia radziecka po 
wkroczeniu do Chełmży dokonała 
aresztowań osób, które na podsta-
wie donosów o współpracę z Niem-
cami czy innych mało sprawdzonych 
denuncjacji, okazywały się winne  
i skazywane bez sądu na katorgę  
w nieludzkiej ziemi w ZSRR. 
Tradycyjnie uroczystości rozpoczę-
ły się w konkatedrze pw. Św. Trójcy 
mszą św. sprawowaną przez księ-
dza proboszcza Krzysztofa Badow-
skiego. Po mszy delegacja złożo-
na z włodarzy miasta w osobach: 
burmistrza Jerzego Czerwińskiego, 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
Janusza Kalinowskiego i jego za-
stępczyni Małgorzaty Polikowskiej 
oraz z przedstawicieli władz powiatu 
-  przewodniczącego Rady Powiatu 
Pawła Polikowskiego oraz radne-
go Rafała Lewandowskiego, złożyli 
kwiaty pod tablicą upamiętniającą 
deportacje chełmżan w głąb Związ-
ku Radzieckiego.  
Na obchody przyjechali do Chełmży 
również członkowie Koła Sybiraków 
z Golubia Dobrzynia, Związek Sybira-
ków z Torunia oraz uczniowie VI LO 
im. Zesłańców Sybiru z Torunia. 
Jak zawsze na poczęstunek goście 
udali się do chełmżyńskiej biblioteki. 
W tym roku uroczystości dopełniła 
emisja relacji jednego z chełmżyń-
skich zesłańców Leszka Masłowskie-
go, nagrana kilka lat temu przez 
Marcina Seroczyńskiego. 
Leszek Masłowski w momencie wy-
wózki miał zaledwie 16 lat. Praco-
wał w rozlewni piwa, bo jego ojciec 
był ciężko chory  i musiał pomagać 
utrzymać rodzinę. Zatrzymano go 
po prostu na ulicy, gdy szedł z kole-
gą. Najpierw przesłuchanie w magi-
stracie, potem więzienie w gmachu 
sądu. Na placu przy straży pożar-
nej wspominał, że „stał Rusek przy 
Rusku” z psami i strzelali w powie-
trze, by przestraszyć bliskich, którzy 
chcieli zatrzymanym przekazać co-

„Zraniona młodość”- świadectwo w rocznicę
kolwiek - jedzenia, odzieży. 
Nieludzka, trwająca 7 dni piesza wę-
drówka do Ciechanowa, prawie bez 
posiłków, bez miejsca na sen, moc-
no nadwątliła zdrowie i siły szesna-
stolatka. Wspomina, jak na miejscu, 
podczas kąpieli Sowieci okradali ich 
z resztek dobytku – „Co za banda” 
– kwituje. 
Ale prawdziwą gehenną okazał 
się transport bydlęcym wagonem 
do ZSRR. W niewyobrażalnym za-
gęszczeniu, przez ponad miesiąc.  
Usłyszeli: „w nocy – jedziemy do 
Rosji! Tam będzie dobrze, jedzenie 
dostaniemy i picie. (…) jak nas za-
ładowali pod koniec lutego w te 
wagony, to dopiero 15 marca zaje-
chaliśmy na miejsce. Okna zabite, 
śnieg, ściany były bielutkie i sufit 
biały (…) jak transport stanął, to 
wszytko tylko krzyczało:<<wody, 
wody!>>, bo nie sposób było wy-
trzymać bez picia.” 
Ludzie tracili siły, umierali. Nasz bo-
hater wyznaczony był do usuwania 
trupów z wagonu. Przeżył strach, 
głód, choroby – silną biegunkę, 
chwilowy paraliż nóg spowodowany 
odmrożeniem: „Jeden ranek -<< Lu-
dzie! Nie mam nóg!>> Nikt się nie 
martwił. Mówili: <<To weź śnieg  
i nacieraj nogi>>. Rozebrałem się 
(…) i usiadłem się na tej pryczy  
i nacierałem, najpierw jedną, cały 
dzień nacierałem, i nogi przyszły do 
siebie”.  
W łagrze w Siewiernej Griwie w oko-
licach Moskwy czekała na zesłańców 
katorżnicza praca. Leszek Masłowski 
niestety, znowu został „trupowo-
zem”. Oto, jak wspomina tę pracę: 
„To była taka czworokątna buda 
z desek i tam było tak grubo tych 
ludzi i tak się wrzucało (…) tak się 
wrzucało, ile kto miał sił, tak jak 
przypuśćmy (…) jakby to nie był 
człowiek. I nago oczywiście.” Doda-
je, że był ksiądz, Niemiec, ale katolik, 
który „tylko krzyż machnął i się wy-
nosiło tego człowieka”.
Potem jednak przeniósł się do wyrę-

bu lasu, gdzie praca była wprawdzie 
cięższa fizycznie, lecz mniej wyczer-
pująca emocjonalnie.
„Wyrzuciliśmy te trupy w dół. I mó-
wię do chełmżyniaków: <<Wszyst-
ko, ale ja nie dam rady (..) z tymi 
trupami nie dam rady, dzień, noc, 
nie dam rady>>. To chodź z nami do 
lasu”(…) „Chełmżyniacy trzymali się 
razem, dużo ich było!”
Decyzją komisji lekarskiej dostał się 
do szpitala, który miał jednak opinię 
umieralni: „To kostnica – mówili, 
tam się umiera!” Gdy się tam do-
stał, wspomina: „Prycze tam były, 
na nich się leżało w ubraniu, co kto 
miał. Oczywiście wszów, pluskwów 
– jak gnoju!”
Młody organizm i hart duch mło-
dego chłopaka pozwoliły mu prze-
trwać i przeżyć, w przeciwieństwie 
do niektórych starszych kolegów 
„Wszystko to było silne (…), ale ja 
przychodziłem do zdrowia, a oni 
przychodzili umierać.” 
Do Chełmży powrócił po półtora 
roku. „Mam zwolnienie jako jeniec 
wojenny. Ja wojska nie widziałem, 
miałem 16 wówczas, gdy wyjeżdża-
łem. Do 1991 roku nie można było 
nic mówić. Co ja byłem winien?” – 
tym dramatycznym pytaniem koń-
czy się relacja Leszka Masłowskiego. 
I chociaż trauma tamtych wydarzeń 
pozostała w nim do końca życia, to 
jednak w 1992 roku z grupą chełm-
żyńskich zesłańców zdecydował się 
powrócić na miejsce zsyłki – do Se-
wiernej Griwy. Zabrali ze sobą garść 
ziemi (która w urnie znajduje się 
teraz w chełmżyńskiej Izbie Muze-
alnej), porobili zdjęcia, odżyły wspo-
mnienia. 
Goście wysłuchali tego poruszające-
go świadectwa, mogli też obejrzeć 
zdjęcia towarzyszące tym drama-
tycznym wspomnieniom. 
Cytaty zgodne z oryginalnymi słowa-
mi na nagraniu śp. Leszka Masłow-
skiego.

Alina Brzozowska



„Zraniona młodość”
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