Klaudia piękną ambasadorką Chełmży

Klaudia Wonatowska I Wicemiss
Polonia 2020 była gościem burmistrza Jerzego Czerwińskiego
i przewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży Janusza Kalinowskiego.

przewodniczącym rady podziękowali i pogratulowali Klaudii
Wonatowskiej - zdobywczyni
prestiżowego tytułu w konkursie
piękności.

Chełmża i jest Pani z tego miasta
dumna - powiedział Jerzy Czerwiński.

W sali mieszczańskiej
obyło się spotkanie, podczas
którego burmistrz wraz z

- Kiedy stajemy się osobami publicznymi, pamiętamy skąd jesteśmy. Jestem niezwykle wdzięczny,
że w Pani ustach pojawiała się

    Burmistrz obdarował Klaudię
Wonatowską prezentami. Z kolei
nasza miss chętnie zostanie ambasadorką Chełmży. Będzie promować nasze miasto w Polsce, a
może nawet na świecie.

Archeologia
w bibliotece s. 6-7

Dary od Dariusza
Gołębiewskiego s. 7

Dawna Kasa Chorych
s. 10-11

dok. na str. 3
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Klaudia piękną ambasadorką Chełmży

dorkami swoich miast i regionów,
więc myślę, że to jest bardzo dobra okazja, żeby pomyśleć o takiej współpracy - dodał Igor Włodarczyk.
Burmistrz Chełmży Jerzy
Czerwiński wielokrotnie podkreślał, że jest dumny z sukcesu
Klaudii Wonatowskiej, ponieważ
jest to również sukces promocyjny naszego miasta.
Tekst i fot. Marcin Seroczyński

- Jestem szczęśliwa i dumna z
siebie. Każda z nas zgłaszając się
do konkursu myślała o wygranej,
ale miejsce, które zajęłam dało
mi dużo satysfakcji, wzruszeń i
pozytywnych emocji – mówiła
podczas spotkania I Wicemiss Polonia.
    Klaudia ma swoje marzenia, a
jej motto to „Pracuj w ciszy, niech
efekty robią hałas”. Twierdzi, że
będzie robić wiele, aby godnie
reprezentować Chełmżę.
    Występ Klaudii Wonatowskiej
w konkursie Miss Polonia to nie
jej pierwsze kroki w show-biznesie. Jest również modelką, która
świetnie czuje się przed obiektywem. Ma za sobą sporo sesji dla
wielu dobrze znanych firm.
- Jest to dla mnie duża szansa
na osiągnięcie swoich celów. Bycie modelką jest też moją pasją,
uwielbiam to robić – twierdzi
Klaudia.
    Nasza piękność w samych
superlatywach mówi o Chełmży.
- Bardzo kocham to miasto i
chciałabym je promować. Cheł-

mża ma duży potencjał. Chciałabym zachęcić ludzi z naszego
województwa i nie tylko, żeby
odwiedzali nasze miasto.
    Tytuł I Wicemiss Polonia to
duże wyróżnienie, a Klaudia
jest pierwszą reprezentantką
Chełmży z takim osiągnięciem.
Sukces chełmżanki może stać
się początkiem współpracy
promocyjnej z miastem – uważa
Igor Włodarczyk pr menager
Miss Polonia. – Finalistki konkursu Miss Polonia stają się ambasa-
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA
Zielona energia
Komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert w przetargu
do drugiego etapu inwestycji pn.: „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta
Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”. W przetargu cztery oferty cenowe złożyły firmy: RAWICOM z Łabiszyna, Flexipower Group z Pabianic, JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła z Banina oraz Sanito z
Warszawy. Przedmiotem zamówienia inwestycji jest m.in.:
montaż, uruchomienie, wykonanie pomiarów końcowych,
opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie
zgłoszenia do OSD 83 instalacji fotowoltaicznych pracujących
na zasadach prokonsumenckich zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii. Zamówienie przewiduje wykonanie 83
mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 375,55 kWp,
zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych, gospodarczych
oraz wolnostojących garażach w Chełmży. Ze względu na
znaczny stopień zacienienia projektowanych systemów 10
mikroinstalacji o łącznej mocy 46,62 kWp (126 modułów fotowoltaicznych) zostanie wyposażonych w optymalizatory
mocy. Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata
2014–2020, Oś priorytetowa 3 efektywność energetyczna i
gospodarka niskoemisyjna w regionie działanie 3.1. Po wyborze wykonawcy zostanie podpisana umowa z terminem wykonania do 31.08.2021 r.

Wirtualny bieg na 770-lecie Chełmży
Burmistrz zaprosił mieszkańców Chełmży i okolic na Wirtualny Bieg, który będzie zorganizowany w związku z obchodami
770-lecia. Uczestnicy pokonają dystans 10 km na dowolnej
trasie w dniach od 26 kwietnia do 4 maja. Organizator nagrodzi najciekawszy ślad GPS, który będzie odnosił się do 770-lecia Chełmży.

Pomoc żywnościowa
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży zawarł z Toruńskim Centrum Caritas porozumienie co do
realizacji „Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej
2014-2020, Podprogram 2020”. Program współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Zasady programu przewidują pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub z powodu niskich dochodów nie
mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia. Pracownicy socjalni wybrali osoby do uczestnictwa w programie. Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy
żywnościowej wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej –
1542,20 zł oraz dla osoby w rodzinie – 1161,60 zł. Przewiduje

się dostarczenie potrzebującym artykułów spożywczych, takich jak: makaron, ryż, kasza jęczmienna, płatki owsiane, olej,
mleko, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, szynka drobiowa i wieprzowa, fasolka
po bretońsku, olej, cukier, miód nektarowy wielokwiatowy,
puszki rybne, buraczki wiórki, mus jabłkowy, herbatniki maślane. Wydawanie żywności odbywa się w siedzibie Schroniska Dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi w Chełmży, przy ulicy Polnej 20, zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez organizatora (informacje na tablicy MOPS-u
i na stronie internetowej).

Zwolnienie z opłaty
25 marca weszła w życie uchwała Rady Miejskiej Chełmży w
sprawie zwolnienia z należnej za ten rok opłaty za zezwolenie
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Od tego dnia przedsiębiorcy korzystający z takich zezwoleń mogli składać wnioski do burmistrza Chełmży. Termin składania wniosków upływa 30
kwietnia. Na podstawie tej uchwały przedsiębiorcom, którzy
już dokonali stosownej opłaty, przysługuje jej zwrot.

Obowiązek przygotowania przedszkolnego
Dziecko w wieku sześciu lat jest zobowiązane odbyć roczne
przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 6 lat. W przypadku dziecka z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
Rodzice tych dzieci są zobowiązani do: dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy
wychowania przedszkolnego, zapewnienia regularnego
uczęszczania dziecka na zajęcia, informowania w terminie do
30 września każdego roku dyrektora szkoły podstawowej, w
obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku
za granicą albo przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce oraz do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu na realizację obowiązku
poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Dyrektorzy chełmżyńskich szkół podstawowych nr 2 i nr 3
zwracają się z prośbą do rodziców o zapisywanie dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych.

Sekretarz Miasta mgr Janusz Wilczyński
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Nasza wielka konstytucja

ich oddalonych często o setki kilometrów dworach. 2 maja 1791 r. w
Pałacu Radziwiłłowskim (obecnym
prezydenckim) odczytano projekt
ustawy.

W trudnych okolicznościach związanych z pandemią koronawirusa,
w jakich trwamy już ponad rok,
święto Konstytucji 3 maja nie będzie okazją do hucznych obchodów.
Można jednak przypomnieć sobie, czym było dla Polaków uchwalenie 230 lat temu pierwszej w Europie, a drugiej na świecie ustawy
zasadniczej.
Uchwalona 3 maja 1791 roku na
Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była ukoronowaniem panowania Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Jej korzenie są jednak znacznie głębsze. Już
od początku XVIII w. pojawiały się
głosy głoszące konieczność przeprowadzenia głębokich reform politycznych w Polsce. Oświeceniowi
pisarze polityczni, tacy jak Stanisław
Leszczyński czy Stanisław Konarski,
krytykowali w swoich dziełach ustrój
oparty na zasadzie liberum veto i
słabości władzy wykonawczej. Apelowali o nowe sposoby sprawowania
rządów w państwie.
I rozbiór Polski spowodował przełom w myśleniu o reformach państwa. Sejm rozbiorowy, poza wydaniem zgody na rozbiór, stworzył
również Komisję Edukacji Narodo-

wej. Z początkiem panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego
inicjatywy jak np. utworzenie Szkoły
Rycerskiej stanowiły podstawę do
starań o odzyskanie suwerenności
przez Rzeczpospolitą. Poniatowski
próbował też wykorzystać wybuch
wojny rosyjsko-tureckiej i włączenie
się do niej Austrii do wzmocnienia
swojej władzy i niezależności od
Katarzyny II. Dlatego w 1788 roku
zwołano sejm, który przeszedł do historii pod nazwą Czteroletniego lub
Wielkiego. Pierwsze reformy udało
się przeprowadzić już w pierwszym
roku, m.in. zwiększenie liczebności
armii z 20 tysięcy do stu.
Od grudnia 1790 r. w tajemnicy spotykali się mający poparcie
króla przedstawiciele obozu reformatorskiego, m.in.: Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj, Julian
Ursyn Niemcewicz, Ignacy Potocki i
Tadeusz Matuszewicz. Podczas spotkań zastanawiano się nad kształtem reformy, analizując konstytucję
amerykańską i prace francuskiego
Zgromadzenia Narodowego. Działania przyspieszyło pogorszenie się
sytuacji międzynarodowej. Przegłosowanie ustawy zmieniającej ustrój
państwowy zaplanowano na okres
tuż po Wielkanocy, gdy większość
posłów wciąż przebywała w swo-

Rankiem 3 maja 1791 r. po otwarciu
obrad sejmowych odczytano odpowiednio dobrane depesze dyplomatyczne wskazujące, że Polsce grozi
kolejny rozbiór. Natychmiast więc
przegłosowano uchwalenie Ustawy
Rządowej. Król zaprzysiągł konstytucję: „Przysięgłem Bogu, żałować
tego nie będę”.
Ustawa ta była nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową
strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego.
Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władzy na: prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum
veto, konfederacje i wolną elekcję.
Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy,
była wielkim osiągnięciem narodu
polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić
możliwość rozwoju gospodarczego i
politycznego kraju.
Oryginał rękopisu Konstytucji 3
maja początkowo był przechowywany w Wilanowie w zbiorach Archiwum Publicznego Potockich, zgromadzonych przez Stanisława Kostkę
Potockiego, uczestnika obrad Sejmu
Czteroletniego. W latach 70. XIX
wieku archiwum zostało przekazane
do podkrakowskich Krzeszowic, a po
1945 roku powróciło do Warszawy i
znalazło się w Archiwum Głównym
Akt Dawnych.
Alina Brzozowska
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Archeologia w izbie muzealnej
W chełmżyńskiej izbie muzealnej znajduje się wiele obiektów o różnej wartości historycznej i
artystycznej, pochodzących z różnych czasów, a nawet epok. Do najciekawszych i najstarszych
należą bez wątpienia pozostałości archeologiczne.

W latach 1988 – 1992 i 1995
– 1996 przeprowadzano w Chełmży
badania wczesnośredniowiecznego
zespołu osadniczego w okolicy jeziora Archidiakonka. Przyczynkiem
do badań była teza, że mikroregion
chełmżyński mógł stanowić w XI
wieku ogniwo szlaku Chrobrowego,
wiodącego z Kujaw do Pomezanii.
Chełmżyński kompleks osadniczy
składa się z dawnej pozostałości po
grodzie, czyli grodziska, położonego
na półwyspie w połuniowo-zachodniej części jeziora, oraz osady przygrodowej na zachód i południowy
zachód od grodziska. W jednych z
wykopów, ok. 30 cm pod ziemią,
archeolodzy odnaleźli drewniane elementy konstrukcyjne wału
grodowego. Bardzo interesującym
okazało się odkrycie śladów czterech wziemnych domostw (półziemianek), czworokątnych, o zaokrąglonych rogach. Ich pochodzenie
określono na połowę XI wieku. Pomieszczenia miały wymiary od 11 do
18 m2, ściany wykonano ze słupów
drewnianych wzmocnionych gliną,
a wewnątrz zachowały się ślady

palenisk. Do każdego z budynków
wchodziło się od strony wschodniej.
Odkryto też owalny obiekt gospodarczy, 6 m2, datowany na drugą
połowę X wieku do połowy XI wieku.
W trakcie eksploracji stanowiska
archeologicznego znaleziono wiele
ciekawych artefaktów mówiących
nam o zajęciach ludności żyjącej w
tej dawnej osadzie. Większość z nich
pochodziło z wczesnego średniowie-

cza, jednak zdarzały się znaleziska o
wiele wcześniejsze, jak np. fragment
wkładki do sierpa sprzed pięciu tys.
lat, czyli z epoki fachowo zwanej
neolityczną kulturą pucharów lejkowatych. Siłą rzeczy musiała tam
wtedy istnieć osada, której mieszkańcy zajmowali się rolnictwem.
Bliskość jeziora w sposób oczywisty
umożliwiała rozwój rybołówstwa, co
potwierdzają wykopane z ziemi dwa
wczesnośredniowieczne haczyki żelazne. Zresztą z żelaza wytwarzano
wiele innych przedmiotów. W naszej
izbie muzealnej możemy obejrzeć:
trzy noże, dwa grociki do strzał (w
tym jeden z zadziorami), fragment
ostrogi.
Do wyrobu przedmiotów codziennego użytku dawnym mieszkańcom
naszych terenów służyły kości i rogi
zwierząt. Można nawet przypuszczać, że rogowiarstwem zajmowano
się zarówno dla potrzeb własnych
jak i na wymianę na inne towary.
Podczas badań znaleziono m. in. bogato zdobiony grzebień, świadczący
o wysokim poziomie miejscowego
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oczywiście kwitło garncarstwo, o
czym świadczy ponad pięć tysięcy
zabezpieczonych fragmentów naczyń glinianych, opisanych jako ceramika wczesnośredniowieczna, ale
też dość liczne fragmenty z czasów
wcześniejszych: okresu halsztackiego i lateńsko - rzymskiego. Ciekawymi znaleziskami są też dwa ułamki
z białej gliny, pochodzącej obszaru
podkrakowskiego.
Nasi przodkowie zajmowali się także
hodowlą zwierząt i myślistwem. Wykopano wiele kości zwierząt domowych i dzikich, z których sporo można zobaczyć w muzealnej gablocie.
rogowiarstwa, fragmenty dwóch innych, dziewięć szydeł.
Tkactwo było powszechnym zajęciem we wczesnym średniowieczu, dlatego również na stanowisku
w Chełmży znaleziono elementy
potrzebne do tego zajęcia: cztery
gliniane przęśliki (ciężarki tkackie)

- jeden z szarego łupku i jeden z
niezwykle rzadkiego, różowego. Surowiec ten może pochodzić z bardzo
daleka, nawet z terenów Wołynia.
Dwie kamienne osełki mówią
nam, że
mieszkańcy dawnych
osad chełmżyńskich wytwarzali też
pewnie narzędzia z kamienia. No i

Warto przyjrzeć się z bliska omówionym pozostałościom sprzed
ponad dziesięciu wieków. Na razie
umożliwią to zdjęcia, a gdy wrócimy
do normalności, zapraszamy Państwa osobiście do izby muzealnej.
Alina Brzozowska
Fot. M. Seroczyński

Prezent od Dariusza Gołębiewskiego

Pan Dariusz Gołębiewski podzielił się z nami
swoimi cennymi zbiorami. Do kolekcji biblioteki
trafiły fotografie naszego miasta. Zbiory cyfrowe biblioteki zasili m.in. fotografia tartaku Oscara Weldego, który istniał przy ul. Toruńskiej –
dzisiejszy teren Lidla. Panu Darkowi serdecznie
dziękujemy i zachęcamy mieszkańców Chełmży
do podzielenia się z nami swoimi pamiątkami.
M. Seroczyński
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Kos w chełmżyńskiej legendzie o bracie Andrzeju
Kosy, charakterystyczne czarne ptaki z intensywnie żółtymi dzióbkami, uważane są za jedne z
bardziej charakterystycznych oznak wiosny. Już pod koniec lutego i w marcu da się słyszeć ich
piękny śpiew, przybierający na intensywności wraz z coraz pewniej kroczącą wiosną.

Wiosna już w pełni, chcemy
więc przypomnieć chełmżyńską
legendę związaną z tym ciekawym
ptakiem – o bracie Andrzeju i kosie.
Na półwyspie Jeziora Chełmżyńskiego stał kiedyś klasztor.
Zamieszkiwało go spore grono
zakonników, niezwykle pracowitych i pobożnych. Wśród nich był
brat Andrzej mieszkający w celi ze
swym małym przyjacielem – czarnym kosem. Ptaka znalazł przed
kilku laty podczas samotnego
spaceru po lesie. Pisklę wypadło z
gniazda i leżało w leśnym poszyciu,
kwiląc żałośnie. Było zbyt słabe,
by przeżyć, dlatego brat Andrzej
wziął je ze sobą do klasztoru. Odtąd kos stał się jego ulubieńcem, o
którego dbał i karmił znalezionymi
w lesie smakołykami: jagodami,
nasionami, lecz także gąsienicami,
mrówkami i małymi chrząszczami. Za to wdzięczny ptak pięknym
śpiewem osładzał swemu wybawcy trudne chwile zakonnego życia.
Jak to kos, posiadał także umiejętność naśladowania ludzkiej

mowy. Brat Andrzej modlił się żarliwie o zwalczenie swoich pokus,
smagał biczem, wołał Boga na
ratunek na przemian z gorącym
wyznaniem wiary i przyznaniem
się do własnej małości. Kos zapamiętywał te wszystkie słowa, by je
móc potem swemu panu powtórzyć.
Kiedyś na wizytację klasztoru
przyjechał zamożny opat. Strudzony długą drogą zdecydował się
zatrzymać na parę dni z chełmżyńskimi zakonnikami. No i kiedyś
przypadkiem przechodził obok
celi brata Andrzeja, postanowił
więc, pod nieobecność zakonnika, zobaczyć słynnego gadającego
ptaka. Kos przerażony niespodziewaną wizytą i ogromną posturą
gościa, ukrył się pod pryczą. Gdy
się jednak uspokoił, opat zadał mu
pytanie o swoją przyszłość. Ptak
odpowiedział: „Będziesz się wił i
cierpiał w ciemnościach piekielnych, bo dla takich jak ty będzie
tylko płacz i zgrzytanie zębów”.
Rozwścieczony taką przepowiednią mnich zabił kosa metalowym

okuciem potężnego buta.
W tym momencie powrócił brat
Andrzej. Oszalały z żalu i wściekłości chwycił wielki mosiężny
świecznik i z całej siły uderzył nim
opata w głowę. Po chwili się opamiętał, lecz mnich już niestety nie
żył.
Przerażony Andrzej wybiegł z celi,
szybko przemierzył korytarze, wydostał się na zewnątrz i począł
uciekać bagnistą ścieżką wijącą
się wzdłuż jeziora. Nikt go nie go
gonił, bo jego zbrodnia nie została
jeszcze odkryta. Długo błądził po
moczarach, zapadając się w nie
coraz bardziej.
Minęło wiele lat. Klasztor przestał istnieć kilkakrotnie spalony
i burzony przez nieprzyjacielskie
siły. Co się stało z zakonnikiem,
nikt nie wiedział. Miejscowa ludność często opowiadała sobie tę
mroczną historię. Jedni uważali, że brat Andrzej jeszcze długo
błąkał się po okolicznych borach,
żywiąc się tym, co znalazł w lesie
i pogrążając w szaleństwie. Inni
uważają, że utonął w bagnach.
Historia chełmżyńskiego zakonnika i kosa nie jest odosobniona w
symbolice chrześcijańskiej. Z powodu kojarzonego z żałobą czarnego koloru oraz samotnego życia
w lesie wiązano często kosy z pobożnymi pustelnikami. Znana jest
historia św. Kewina pustelnika, w
którego złożonych do modlitwy
dłoniach kos uwił sobie gniazdo.
Modlitwa zakonnika trwała tak
długo, że ptak zdążył doprowadzić
do złożenia jaj w tak nietypowym
miejscu.
Alina Brzozowska
Fot. M. Seroczyński
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Kąpiele kwasowo-węglowe, elektryczne i wodolecznictwo
2 maja 1928 r. w Chełmży odbyło się uroczyste otwarcie Powiatowej Kasy Chorych. Dla mieszkańców
Chełmży i powiatu oznaczało to znaczną poprawę opieki zdrowotnej. Budynek dawnej Kasy stoi do dziś.
rza rządowego, którym został wspomniany Hilary Sell. Doprowadził on do „uleczenia” chełmżyńskiej Kasy Chorych.
Zakład Świetlno-Fizykalnej Terapii
i Wodolecznictwa

Kasa Chorych w latach dwudziestych XX wieku
W celu sprawnego uruchomienia załamania funkcjonalności PowiatoPowiatowej Kasy Chorych już w 1927 r. wej Kasy Chorych był kryzys 1926/
decyzją Zarządu Kasy przeniesiono biu- 1927, kiedy to po kilku pomyślnych
ra tej instytucji do Chełmży. Najbardziej latach instytucja musiała wydać cały
zaangażowany w zorganizowanie nale- fundusz zapasowy. Spowodowane to
żytej opieki zdrowotnej w mieście był było szalejącymi w powiecie chorokomisarz rządowy Hilary Sell. Kierow- bami. Prasa podaje, że w tym czasie
nictwo nad Kasą objął dyrektor Drewek. spora część mieszkańców chorowała
na grypę, która trwała trzy miesiąNa siedzibę Powiatowej Kasy Chorych ce i „powaliła prawie cały powiat na
przeznaczono zakupiony w 1927 r. budy- łożu boleści”. Oprócz niej swoje żninek przy ówczesnej ulicy Dąbrowskiego wo zbierał powszechny w latach XX
4 (dzisiejsza ulica Toruńska 2). Po grun- poprzedniego stulecia dur brzuszny, a
townym remoncie i przeniesieniu Kasy także jaglica – poważna choroba oczu.
Chorych do Chełmży, uczyniono tam Ta sytuacja nadwyrężyła finanse Kasy.
wzorową, jedną z wiodących placówek Konieczne stało się powołanie komisatego typu na Pomorzu. Wcześniej tak
nie było.

W chwili otwarcia Powiatowej Kasy
Chorych, w której mieścił się nowoczesny
Zakład Świetlno-Fizykalnej Terapii i Wodolecznictwa, pracowało tam 31 lekarzy,
w tym 11 specjalistów, poza tym 4 dentystów i techników oraz 19 akuszerek.
Jedenaście aptek dostarczało leki. Kasa
posiadała 4 filie i 2 stacje sanitarne, a
także pogotowie ratunkowe – samochód
sanitarny, jak to wówczas określano. Do
dyspozycji Kasy pozostawały 3 szpitale i 2
kliniki, w których w 1928 r. leczyło się 110
chorych. W opinii komisarza rządowego Hilarego Sella, który został powołany
także do wydobywania z kryzysów innych
kas chorych, chełmżyńska placówka była
najlepiej urządzonym zakładem w całej
Polsce.
Naczelnym lekarzem Kasy był doktor
Stanisław Pilatowski, natomiast Zakładem Świetlno-Fizykalnej Terapii i Wodolecznictwa zarządzał doktor Tymoteusz
Napiórkowski, obaj zasłużeni dla historii
miasta. Stanisław Pilatowski (1869 -1936)
to naczelnik Wydziału Zdrowia w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Toruniu,
inicjator powstania Towarzystwa Czytelni

Dług po zaborach
Po zaborach Kasę Chorych przejęto
z długiem 220 000 marek. To powodowało, że lekarze nie leczyli, a apteki nie
sprzedawały Kasie lekarstw. Po przejęciu instytucji przez władze polskie sytuacja ulegała stopniowej poprawie. W
1921 r. wybrano Zarząd Kasy. Pierwszym
przewodniczącym został Brzuszkiewicz
z Kamionek, który piastował swój urząd
przez rok. Następnie powołano Kentzera z Lipniczek, który zarządzał Kasą pięć
lat. Trzecim przewodniczącym był Jonatowski z Chełmży, który wytrwał na
stanowisku niemal do zawieszania Kasy
Chorych przez Okręgowy Urząd Ubezpieczeń w Poznaniu w 1927 r. Powodem

W tym miejscu widniał napis „Kasa Chorych w Toruniu miasta Chełmży”
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matki i dziecka, gdzie wydawano 90 butelek mleka. Z kolei w podwórzu znajdowała się bezpłatna stacja dożywiania dla
dzieci z rodzin niezamożnych i chorych
na anemię.
Na pierwszym piętrze mieściły się
biura z gabinetem dla lekarza naczelnego, składnice bielizny i opatrunków.
Znalazła tam miejsce, jak podaje prasa,
wzorowo urządzona poradnia dla matki
i dziecka. Z kolei na drugim piętrze przygotowano gabinety dla pacjentów pozamiejscowych, wymagających dłuższego
leczenia.
Uroczyste otwarcie i poświęcenie Kasy

Przy wejściu do budynku byłej Kasy Chorych znajduje się płaskorzeźba, która
przedstawia bł Jutę. Prasa pisała także o bogini zdrowia karmiącą chorego.
Ludowych, aktywny działacz patriotyczny – członek Powiatowej Rady Ludowej
oraz współzałożyciel Straży Ludowej
w Chełmży. Z kolei Tymoteusz Napiórkowski (1895 – 1960) to lekarz miejski i
szkolny, doktor wszech nauk lekarskich,
prowadził m.in. walkę z alkoholizmem,
organizując ogólnopolskie wystawy. Był
biegłym sądowym i członkiem Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego.

Z nowoczesnych aparatów znajdowały
się tam lampy kwarcowe firm: „Jesionek”, „Bach”, „ Sollux” i „Landeker”. Oferowano również zabiegi fizykoterapii.
Na parterze znajdowała się poczekalnia
z przebieralnią oraz przedziałami wypoczynkowymi dla pacjentów. Znalazło się
również miejsce na kuchnię poradni dla

2 maja 1928 r. uroczyście otwarto przeniesioną do Chełmży Powiatową Kasę
Chorych. Dokonano tego w obecności
trzech posłów, przedstawicieli Polskiego
Rządu i wielu znacznych osobistości z województwa i powiatu. Było to duże wydarzenie dla miasta. Poświęcenia dokonał
proboszcz Józef Szydzik, który w swoim
przemówieniu nawiązał do bł. Juty, pomagającej chorym i cierpiącym. Jej wizerunek jest przedstawiony na zachowanej
do dziś płaskorzeźbie wmurowanej w
budynek Kasy Chorych autorstwa Ignacego Zelka. Wiceburmistrz Władysław
Wyszkowski podziękował zarządowi Kasy
za przejęcie pieczy nad Stacją Opieki nad
Matką i Dzieckiem.
Dzisiaj budynek Powiatowej Kasy Chorych funkcjonuje jako dom mieszkalny.
Jedynie płaskorzeźba z niosącą pomoc
chorym bł. Jutą mówi nam o dawnym
przeznaczeniu tej kamienicy.
Tekst i fot. Marcin Seroczyński

Nowoczesna Kasa Chorych
Budynek przy dzisiejszej ul. Toruńskiej 2 rozbudowano tak, aby pomieścić wszystkie urządzenia do leczenia
i terapii. W suterenach mieściło się
centralne ogrzewanie, służące także do
podgrzewania wody potrzebnej do wodolecznictwa. Na parterze znajdował
się zakład kąpieli leczniczych i higienicznych, a w szczególności oddział kąpieli
natryskowych i waniennych. Z kolei dział
wodolecznictwa zapewniał kąpiele:
kwasowo-węglowe czterokomórkowe,
solankowe, iglicowe, perełkowe, piankowe, nasiadkowe, elektryczne zmienne ciepłe i zimne.

Obecnie w budynku dawnej Kasy Chorych znajdują się mieszkania
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Kulturalna jubilatka

centrum kultury i informacji. Status instytucji kultury wzmocnił się
decyzją Rady Miasta z 1998 roku o
włączeniu w struktury Miejskiej i Rejonowej Biblioteki Publicznej Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury. Otworzyło to placówce nowe przestrzenie
na działalność wykraczającą poza
stricte bibliotekarską.
W wyniku ostatniej reformy administracyjnej kraju w 1999 roku Miejska i Rejonowa Biblioteka Publiczna zmieniła nazwę na Powiatową
i Miejską Bibliotekę Publiczną. Od
tego czasu działaniem obejmuje 9
gmin (w tym 30 bibliotek): miasto
Chełmża, gminy: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice,
Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś
Wielka.

Przypadający w dniach 8 - 15 maja
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
stwarza okazję do przypomnienia
o instytucji, bez której nikt nie wyobraża sobie naszego miasta, a która
w tym roku obchodzi swoje urodziny. Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży skończy niebawem 75 lat! Przyjrzyjmy się zatem bliżej dostojnej jubilatce.
Historia powstania biblioteki jest
wielu chełmżanom dobrze znana, pisaliśmy o niej wielokrotnie przy okazji kolejnych jubileuszy. Przypomnijmy, że działa od 1946 roku. I od tego
momentu zmieniała się nieustannie
– formalnie i administracyjnie, przekształcała się, adoptowała nowości
techniczne i poszerzała sfery działania. Także pierwotna siedziba w
zabytkowym gmachu przy Rynku nr
4 w całości należy dziś do instytucji.
Niektórzy pamiętają jednak, że dawniej na pierwszym piętrze mieściła
się siedziba PZPR, a druga kondygnacja wykorzystana była jako prywatne mieszkania.
Szacowna instytucja nie może obyć
się bez godnego jej patrona. I tak
w 1996 roku, podczas obchodów
50-lecia powstania biblioteki, postanowiono nadać jej imię Juliana Prejsa (1820 – 1904, pseudonim Sjerp,

Polaczek), walczącego o polskość
dziennikarza i literata ludowego.
Redagował czasopismo „Biedaczek”,
które w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XIX wieku wydawano
właśnie w Chełmży. Na fasadzie
gmachu biblioteki wmurowana jest
granitowa tablica informująca o bibliotece i jej patronie.
Przez siedemdziesiąt pięć lat przewinęło się przez chełmżyńską bibliotekę wielu wspaniałych ludzi –
bibliotekarzy i współpracowników,
całym sercem oddanych swojej pracy. Coraz wyższe kompetencje pracowników pozwoliły na stworzenie
nowoczesnej placówki, stanowiącej

Formy pracy biblioteki to przede
wszystkim działania skierowane
na upowszechnianie czytelnictwa
i podkreślanie dużej roli książki we
współczesnym świecie, zarówno
jako źródła wiedzy jak i rozrywki.
Wyjściem naprzeciw zmieniającym
się czasom było utworzenie czytelni
Ikonk@, umożliwiającej czytelnikom
korzystanie z komputerów. Również
usprawniono wypożyczanie książek
dzięki systemowi bibliotecznemu
MAK+ . To duże ułatwienie i dla bibliotekarzy, i dla samych czytelników, którzy mają możliwość przeglądania zasobów- zarówno naszej biblioteki, jak i innych w Polsce, dzięki
katalogom online. Znakiem czasów
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Kolejnym etapem poszerzanie działalności instytucji było utworzenie
w 2015 roku Punktu Informacji Turystycznej. Punkt zajmuje się przede
wszystkim promowaniem miasta.
Oferta informacyjna i edukacyjna przeznaczona jest zarówno dla
mieszkańców miasta jak i turystów z
całej Polski, do których dociera się
za pomocą mediów społecznościowych i strony internetowej. W Punkcie Informacji Turystycznej można
umówić się na zwiedzanie miasta i
jego najciekawszych zabytków, poznać historię, kupić publikacje o
Chełmży i całej ziemi chełmińskiej.
jest też pokaźny zbiór książek elektronicznych i audiobooków.
Prężnie działa Filia dla Dzieci i Młodzieży PiMBP. Organizuje liczne akcje i wydarzenia – „Bajkowe Poranki”, „Cała Polska czyta dzieciom” czy
„Mała książka, wielki człowiek”. Oferuje też bogaty program dla dzieci
na czas ferii czy wakacji. Oprócz stałej promocji książki od najmłodszych
lat, filia integruje swoich małych
czytelników oraz wspiera ich rozwój
poprzez gry edukacyjne i inteligentne zabawy.
Biblioteka pełni nie tylko rolę wypożyczalni i czytelni, ale również łączy

środowisko, skupiając wokół siebie
wrażliwych odbiorców szeroko pojętej kultury. Instytucja wydaje „Głos
Chełmżyński” - czasopismo poświęcone wydarzeniom kulturalnym i
oświatowym w mieście, przybliżające dzieje Chełmży i sylwetki wybitnych jednostek z nią związanych.
Współpracując z Towarzystwem
Przyjaciół Chełmży, wydaje liczne publikacje o mieście i regionie.
Utworzona w bibliotece Miejska
Izba Muzealna gromadzi pamiątki
związane z dawnym życiem w Chełmży, w różnych czasach i epokach,
z chwil przełomowych, doniosłych
wydarzeń, jak i z życia codziennego.

Wszyscy wiedzą, że ostatnie czasy
zmusiły wszelkie instytucje kultury
do zawieszenia bądź ograniczenia
działalności. Podobnie jest z naszą
biblioteką. Część działań przeniosło
się w sferę online, czego znakiem
jest duża aktywność biblioteki na facebooku. Można tam znaleźć informacje o zakupionych nowościach,
informacje o starszych pozycjach,
jednak godnych przypomnienia - tak
z okazji różnych świat, jak i z racji
ich nieprzemijających wartości literackich. No i cały czas – przy zachowaniu wszystkich reżimów sanitarnych – można książki wypożyczyć do
domu.
A. Brzozowska

Kolejne wyróżnienia w naszej bibliotece

Tym razem gratulacje i upominki od burmistrza
Chełmży Jerzego Czerwińskiego w postaci albumów prezentujących chełmżyńską katedrę
pt. „Ku chwale Trójcy Świętej” otrzymali panowie. Wśród najlepszych Czytelników w roku
2020 znaleźli się: Jan Orzechowski - 129 książek, Henryk Kosicki - 113 książek, Ryszard Oczachowski - 85 książek.
Kolegium redakcyjne: Alina Brzozowska, Marcin Seroczyński, Artur Stankiewicz.
Redakcja przyjmuje uwagi, ogłoszenie i reklamy codziennie w godz. od 1100 do 1400. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, reklam oraz terminy podane przez inne instytucje. Skład: Maciej Kaźmirek. Wydawca: Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Chełmży, tel. (56) 675-61-33. Strona internetowa: www.pimbp.pl, e-mail: pimbp@pimbp.pl.
Druk: Machina Druku - ul. Szosa Bydgoska 50, 87-100 Toruń, tel. (56) 651-97-81.
Redakcja przyjmuje odpłatnie ogłoszenia i reklamy
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Polaczek-Biedaczek, bez kosy wojaczek

Z okazji przypadającej w tym
roku 75. rocznicy funkcjonowania naszej biblioteki przypominamy postać naszego patrona.
Julian Walenty Prejs - nauczyciel,
pisarz ludowy, polski działacz narodowy,
dziennikarz, wydawca zwany „ojcem
prasy ludowej na Pomorzu”. Patron Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży.

Urodził się 13 lutego 1820 r. w Papowie Biskupim pod Chełmżą. Uczył
się najpierw w Szkole Miejskiej w Chełmnie, a od 1835 r. w gimnazjum toruńskim. W 1842 r. przyjęto go na wydział
filozoficzny Uniwersytetu Wrocławskiego. Od listopada 1842 do lipca 1843 r.
był członkiem Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego we Wrocławiu. W 1845 r.
przebywał w Warszawie, gdzie pracował
jako guwerner. Zaangażował się w bliżej
nieznaną akcję konspiracyjną. Zagrożony aresztowaniem, wrócił na początku
1847 r. do Chełmna. Echem tych przeżyć był jego wiersz „Dola Śmiertelnika”,
w którym dał wyraz zwątpieniu w skuteczność zbrojnej walki z zaborcami.
Władze pruskie, znając jego działalność
polityczną, nie dopuściły go do egzaminu państwowego, zamykając mu drogę
do zawodu nauczycielskiego. Odtąd poświęcił się całkowicie pracy oświatowej
wśród ludu.
Pierwsze utwory literackie publikował w latach 1845–1847 w poznańskim
piśmie „Kościół i Szkoła” i leszczyńskim
„Przyjacielu Ludu”. Działalność literacką
rozwinął na szerszą skalę w okresie Wiosny Ludów. W połowie 1848 roku ogłosił
prospekt popularnego pisma politycznego pt. „Ludownik”, jednak z powodu

wysokich opłat zrezygnował z jego wydawania. Od lipca 1848 r. współpracował z wydawaną w Chełmnie „Szkółką
Narodową”. W ogłaszanych na jej łamach pod pseudonimem Sjerp-Polaczka
artykułach opowiadał się za równością
wszystkich ludzi, solidaryzmem społecznym i przewodnictwem szlachty. W
wierszach i rymowankach starał się rozbudzać uczucia patriotyczne.
Chełmżyński Biedaczek

Równocześnie od października
1848 do czerwca 1850 r. redagował i
wydawał własne pismo pt. „Biedaczek,
czyli Mały i Tani Tygodnik dla Biednego
Ludu”. Wychodziło ono najpierw w
Toruniu, a od 1849 r. w Chełmży. Tytuł
ten stał się niezwykle ważną pozycją
do rozbudzenia polskiej świadomości
narodowej. „Biedaczka” drukowała
początkowo drukarnia niemiecka, a
od kwietnia 1849 r. Drukarnia PolskoLudowa, którą założył dzięki pomocy
Ligi Polskiej, niektórych ziemian i
księży. W 1850 r., wskutek utrudnień

stosowanych przez władze pruskie,
zmuszony był zlikwidować swoje
przedsiębiorstwo. W tym czasie podjął
również próbę wydawania osobnego
pisma dla kobiet pt. „Siostrzanka” (nr 1
ukazał się 1 kwietnia 1849). Pismo wraz
z dodatkiem „Pięknotka”, nie znajdując
zainteresowania, wkrótce upadło.
Po 1850 roku mieszkał w Chełmnie,
utrzymując kontakty z toruńską oficyną
Augusta Schneidera i, zapewne anonimowo, z chełmińskim Nadwiślaninem.
Od ok. 1855 r. prowadził pensjonat dla
uczniów i zajmował się ich wychowaniem. Wkrótce zaczęły się jego kontakty z Bydgoszczą, gdzie od października
1860 do marca 1861 wydawał kalendarz
„Wszechbrat Bracki, pismo dla bractw i
stowarzyszeń kościelnych a szczególnie
Bractw Trzeźwości świętej” (ukazało się
5 numerów). Długi żywot i duże znaczenie dla rozwoju oświaty miał „Kalendarz
Katolicko-Polski” wydawany w Toruniu
w latach 1861–1877.
W 1865 r. zamieszkał na stałe w Bydgoszczy, często zmieniając mieszkania.
Redagował tu w dalszym ciągu swój
Kalendarz, równocześnie, starając się
zapewnić środki do podstawowej egzystencji, chwytał się różnych zawodów.
Przez wiele lat trudnił się rybołówstwem. Żył w wielkiej biedzie, z trudem
mogąc wyżywić rodzinę. Jednak pióra
się nigdy nie wyrzekł. W 1884 r. podjął
się, atakowany przez „Gońca Wielkopolskiego” i pisarza kaszubskiego Hieronima Derdowskiego, redagowania w Inowrocławiu gazety ludowej „Kujawiak”.
Gazeta ta po trzech miesiącach upadła,
a Julian Prejs powrócił do Bydgoszczy
i pozostał w tym mieście do śmierci.
Zmarł 2 lipca 1904 r.
Opracował MS

Inwestycje i remonty

Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 3

Pomiędzy halą sportową a Szkołą Podstawową nr 3 robotnicy kończą kłaść polbruk

Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wyszyńskiego

Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5

