Rekordowy finał WOŚP

Wolontariuszkom, które zebrały najwięcej pieniędzy, burmistrz Chełmży
Jerzy Czerwiński wraz z dyrektorem biblioteki Arturem Stankiewiczem
wręczył upominki
W tym roku Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy grała inaczej.
29. finał tej największej imprezy charytatywnej w Polsce przeniósł się
w większości do sieci. Tym bardziej
może cieszyć suma zebranych w Chełmży środków – 57 578, 06 zł!!! Został
pobity rekord o prawie 10 tys. zł.

Stanula, przynosząc do sztabu w
skarbonce 1632,22 zł. Najmłodszym
wolontariuszem był dwuletni Dominik Banach, który ruszył w miasto
razem z mamą i starszą siostrą. Jego
puszka zawierała 634, 23 zł. Ogółem
wolontariusze zebrali około 30 tys.
zł.

Mimo zimowej aury na ulice
naszego miasta wyszło 40 wolontariuszy. Tradycyjnie, bo po raz trzeci,
najwięcej zebrała Maria Łapczyńska
– 5052, 92 zł. Martyna Szpankiewicz zajęła drugie miejsce z sumą
1795,79 zł, trzecią najbardziej skuteczną „zbieraczką” okazała się Olga

Już kilka tygodni przed wielkim finałem wrzała praca w sztabie WOŚP.
Jak zwykle jego siedzibą był Chełmżyński Ośrodek Kultury. Sztabowcy
to głównie pracownicy Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej: Katarzyna Rosek, Krzysztof Łubkowski,
Tymon Cichocki, Henryk Zatorski

Co mówią pisarze
str. 8-9

Chełmżyńska wódka
str. 12-13

oraz dyrektor placówki Artur Stankiewicz. Ofiarnie od początku działała też Małgosia Lipowska, a za internetowe wejścia odpowiadał Tomek
Kuchnik.
W sztabie przez całą niedzielę
31 stycznia trwały licytacje ciekawych, często bardzo oryginalnych
przedmiotów podarowanych przez
chełmżyńskie instytucje i osoby
prywatne. Można było wylicytować
m. in.: książki Roberta Małeckiego
z autografami, sukienki ze sklepu
„Crazy”, ręcznie robiony zegar od
firmy „Euro Tadek”. Burmistrz Jerzy
Czerwiński podarował replikę legendarnego chełmżyńskiego kubeczka
oraz obrazy i książki tematycznie
związane z naszym miastem. Dużą
popularnością cieszyły się vouchery
na np. usługi kosmetyczne, rejsy po
Jeziorze Chełmżyńskim, na obiady
od firmy „Sztuka Kulinarna”. Liczba
pozycji do wylicytowania sięgała
prawie 200.
Jak zawsze w 15 miejscach w
mieście porozstawiane były puszki,
do których przez kilka tygodni można było wrzucać datki. Taką formę
kwesty przeprowadzały między innymi: sklepy „Tygrysek”, „Chemix”,
„Master”, sklep plastyczny, hurtownia Volt czy stacja paliw w Browinie.
Ze wszystkich puszek uzbierało się
4115, 01 zł.
Spory wkład pochodził też
z e-skarbonki, czyli z przelewów online – 2495 zł. Podczas finału nie
mogło się jednak nic nie dziać.
dok. na str. 3

Dzikie zwierzęta
w obiektywie str. 14-15
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Rekordowy finał WOŚP
Od 12.00 do 18.00 transmitowano
na żywo z chełmżyńskiej biblioteki
przeróżne wydarzenia: dla miłośników gotowania wyemitowano audycję „Zdrowo ugotowani z Vege
konstruktorem”. W bardzo okrojonym składzie, niemiej jak zawsze
atrakcyjnie, wystąpiła Powiatowa
i Miejska Orkiestra Dęta. Przeprowadzono ciekawą rozmowę „Katedra w
obiektywie” z Marcinem Seroczyń-

skim, współautorem niedawno wydanego albumu „Ku chwale Trójcy
Świętej”. Wiele osób zachwyconych
było pokazem tańca nowoczesnego
w wykonaniu Kamili Lewandowskiej.
Ciekawie wypadł Mateusz Mendyka
w mistrzowskim pokazie yo – yo.
Zachęcano też do aktywności fizycznej, przeprowadzając „Trening dla
kanapowców z No Limit Fitness”. Na
koniec wystąpił chełmżyński zespół
rockowy „Granda”.
Nie zawiodła też „Cuma”. Chociaż
bez tradycyjnej kwesty, bez brawu-

rowych licytacji, bez mocnego uderzenia na żywo, to jednak klimat
rockowy musiał być. Klub zaprosił
cztery zespoły: „Bałagan”, „Kwiatki”
, „ZURT” i ponownie „Grandę”. Relacje z ich koncertów dostępne były
online.
I chociaż wszyscy cieszymy się z
pobicia rekordu, mamy nadzieję, że
w przyszłym roku Orkiestra zagra tak
jak zawsze na żywo, bez pandemicznych ograniczeń.
Alina Brzozowska

Zmarł nasz Filatelista Krystian Żurawski
24 stycznia 2021 roku w wieku 68
lat zmarł Krystian Żurawski, filatelista, miłośnik kolejnictwa oraz nasz
redakcyjny Kolega, a także wierny
Czytelnik Biblioteki w Chełmży.
Mawiał, że „każdy znaczek pocztowy, to małe arcydzieło sztuki”.
Śp. Krystian Żurawski od wielu lat
publikował teksty na łamach Głosu
Chełmżyńskiego opatrzone podpisem Filatelista. Był też redaktorem
naczelnym rocznika „Kroniki”, pisma
związkowego, które wydaje Zarząd
Okręgu Polskiego Związku Filatelistów w Bydgoszczy, zawierający najważniejsze wydarzenia w danym
roku. Był autorem projektów ponad
40 datowników okolicznościowych
związanych nie tylko z kolejnictwem. Posiadał liczne wyróżnienia i
odznaczenia, m.in. uhonorowano go
Złotą Odznaką „Za zasługi dla polskiej filatelistyki", Złotą Odznaką Honorową PZF, Odznaką 100-lecia ruchu filatelistycznego w Polsce i
50-lecia Polskiego Związku Filatelistów. Otrzymał także dwukrotnie
medal „Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych" oraz tytuł
„Zasłużony dla Okręgu Bydgoskiego
PZF". Był długoletnim prezesem
Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF „Kolejnictwo" im. Ernesta
Adama Malinowskiego. Należał również do Stowarzyszenia Inżynierów i
Techników Komunikacji RP w Od-

dziale Bydgoskim, gdzie został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową
oraz odznaką „Przyjaciel zabytków
transportu". Od 1996 roku prowadził stałą rubrykę poświęconą filatelistyce kolejowej w profesjonalnym
miesięczniku „Świat kolei".
Krystian Żurawski urodził się w
Bydgoszczy, ale od 1976 roku mieszkał w Chełmży. Zmarły był absolwentem bydgoskiej Akademii Techniczno-Rolniczej. W 1978 roku
wstąpił do Polskiego Związku Filatelistów. Świat znaczków pocztowych
darzył szczególnym szacunkiem,
zwłaszcza te, które oddają piękno
kolei.
Tekst i fot. Marcin Seroczyński

Pozostaniesz w naszej pamięci!
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA
Segregujemy śmieci
Apelujemy do mieszkańców Chełmży o składowanie
odpadów zgodnie z zasadami prawidłowego segregowania, jak również o niespalanie odpadów w piecach. Regulamin PSZOK, w którym m.in. dla wybranych odpadów wskazane są ilości (masa) odpadów przyjmowanych
w punkcie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostępny jest na stronie internetowej
Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży
pod adresem http://www.zgk-chelmza.pl.
PSZOK od 1 stycznia 2021 r. świadczy usługi w następujących godzinach:od 1 listopada do 31 marca, w dni
robocze, od wtorku do piątku, w godzinach od 8:00 do
16:00;
od 1 kwietnia do 31 października, w dni robocze, od
wtorku do piątku,w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz
przez cały rok w każdą sobotę miesiąca w godzinach od
10:00 do 14:00. W dni ustawowo wolne od pracy oraz
święta PSZOK jest nieczynny.
W 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami nie ulega zmianie - 23,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość. W przypadku, gdy na nieruchomości stwierdzony zostanie brak segregacji
odpadów, naliczona zostanie opłata sankcyjna w wysokości 50,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej.
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z
Chełmża w 2021 roku na stronie www.bip.chelmza.pl Informacja o realizacji zadania inwestycyjnego.

Utworzenie Środowiskowego
Centrum Aktywności
11 grudnia 2020 r. Gmina Miasta Chełmża zawarła
umowę z Wykonawcą – firmą TRANSBRUK Barczyńscy
Sp. z o. o. z siedzibą w Pigży, przy ul. Wojewódzkiej 3a,
87-152 Łubianka na realizację robót budowlanych pn.
„Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”.
Za realizację umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3 313 122,81 zł brutto. Zakończenie prac nastąpi w nieprzekraczalnym terminie
7 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 11 lipca
2021 r. Prace, zgodnie z dokumentacją projektową,
obejmują w szczególności:
- remont i przebudowę zewnętrznych i wewnętrznych
ogrodzeń od ulic P. Skargi i Gen. J. Hallera według opra-

cowania,
- remont i przebudowę zewnętrznych ogrodzeń, remont
murów,
- demontaż i budowę nowych wewnętrznych ogrodzeń,
- budowę obiektów sportowych (boisk), rekreacyjnych
i pomocniczych,
- montaż elementów małej architektury,
- rozbiórkę nawierzchni na boiskach szkolnych i montaż
kostki brukowej bezfazowej w kolorze szarym,
- przebudowę ul. Hallera między ul. P. Skargi a ul. Mickiewicza: wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na
jezdni szer. 3 m, z wydzieleniem na poboczu 29 miejsc
postojowych dla samochodów osobowych o wym.
2,5x5,0 m, usytuowanych pod kątem 45° w stosunku do
jezdni, 7 miejsc o wym. 2,5x6,0 m, usytuowanych równolegle do jezdni, a także 1 miejsca dla osób niepełnosprawnych o wym. 3,6x5,3 m usytuowanego prostopadle do jezdni;
- rekultywację i uporządkowanie terenów zielonych, wycinkę drzew kolidujących z zagospodarowaniem terenu
(wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych, o których
mowa w decyzji zezwalającej na usunięcie drzew), posadzenie drzew zieleni wysokiej oraz ustawienie donic z
zielenią ozdobną, zgodnie z załączoną dokumentacją.
Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawował
Inspektor Nadzoru. Zadanie współfinansowane z Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałania 6.4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych
w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata
2014-2020.
Więcej informacji: www.bip.chelmza.pl

Obowiązek rocznego
przygotowania przedszkolnego
Przypomina się rodzicom, iż zgodnie z art. 31 ustawy
Prawa oświatowego wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 7 lat. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego mogą być objęte wychowaniem
przedszkolnym w wieku ponad 7 lat, nie dłużej jednak,
niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym kończy 9 lat. Dziecko sześcioletnie jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w
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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.

Obowiązek szkolny
Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe,
obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 18 roku życia.
Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, na
wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może
także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe, obowiązek szkolny spełnia się przez
uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo
niepublicznej. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu zobowiązani są do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem
dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia
szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających
przygotowanie się do zajęć;
4) informowania do 30 września każdego roku dyrektora
szkoły, w rejonie której dziecko mieszka, o uczęszczaniu
dziecka do innej placówki.

Obowiązek nauki
Zgodnie z art. 36 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe, po
ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:
- uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;
- realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.
Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed
ukończeniem 18. roku życia może spełniać obowiązek
nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Obowiązek przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również:
- za granicą, na podstawie umów międzynarodowych
lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i
organy administracji rządowej lub w ramach programów
edukacyjnych Unii Europejskiej;
- przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego pań-

stwa w Polsce.
Za spełnianie obowiązków edukacyjnych uznaje się
również udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno–wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe,
niewypełnianie obowiązków edukacyjnych (czyli nieusprawiedliwiona nieobecność w czasie miesiąca w co
najmniej 50% dni nauki) podlega egzekucji w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe,
rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na
żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), w
której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o
formie spełniania tego obowiązku przez dziecko i ewentualnych zmianach w jego realizacji.
Nauka w Polsce jest obowiązkowa do ukończenia 18.
roku życia. Niespełnianie tego obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji. Zgodnie z ustawą egzekucyjną obowiązki: rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolny
oraz nauki należą do kategorii obowiązków o charakterze niepieniężnym (art. 2 § 1 pkt 10). Środkiem przymuszającym do wyegzekwowania realizowania tych obowiązków jest grzywna w celu przymuszenia.
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
zwana dalej „ustawą Prawo oświatowe”,
2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwana dalej „ustawą egzekucyjną”.

Wsparcie dla seniorów
Dzięki współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży z Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Toruniu udało się nieodpłatnie pozyskać
dla 40 mieszkańców miasta ciepłe dwudaniowe posiłki.
Seniorom dostarczano obiady codziennie przez cały grudzień 2020 roku (również w weekendy i święta). W
związku z kwarantanną narodową, akcję przedłużono
do 17 stycznia br. Posiłki przygotowywał Catering Serwis
Spółka Non Profit sp. z o.o. z Torunia. Grupę docelową
projektu stanowili mieszkańcy Chełmży powyżej 65.
roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, samotne,
potrzebujące wsparcia w związku z epidemią COVID-19.

Walka z covid-19
MOPS w Chełmży otrzymał bezpłatnie urządzenie do
oczyszczania powietrza (o wartości 3500,00 zł). Dystrybutorem urządzenia jest Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Toruniu, który zakupił w ramach projektu
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pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. Beneficjentami projektu były w pierwszej kolejności domy pomocy
społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy
rodzinie z całego województwa kujawsko-pomorskiego.
Założeniem projektu było wsparcie tych instytucji w
walce z pandemią COVID-19. Urządzenie do oczyszczania powietrza pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa
pracowników podczas wykonywania codziennych czynności.

Nowy okres zasiłkowy 500+
2021/2022
Świadczenie wychowawcze w kwocie 500,00 zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18
roku życia, niezależnie od dochodów. Przyznane wcześniej świadczenia 500+ (na okres 2019/2021) wypłacane
będą do 31 maja 2021 r. Aby od czerwca bieżącego roku
nadal otrzymywać świadczenie, należy złożyć nowy
wniosek w terminach: od 1 lutego 2021 r. wyłącznie w
formie elektronicznej- poprzez bankowość elektroniczną, ePUAP, Emp@tia, Portal Usług Elektronicznych #
ZUS, od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową) - w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży ul. Gen. J. Hallera 19 (wejście do drugiego budynku od podwórka).
Prawo do świadczenia 500+ przyznane będzie na
czas od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. Termin wypłaty zależy od momentu złożenia wniosku, dlatego im
szybciej zostanie złożony wniosek, tym sprawniej nastąpi wypłata kolejnego świadczenia - po maju 2021r., gdy
skończy się okres zasiłkowy 2019-2021.

Covidowa dopłata do czynszu
4 stycznia br. opublikowano ustawę z 10 grudnia
2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11), wprowadzająca dopłaty do czynszu powiększające dodatki
mieszkaniowe. Oznacza to, że z dniem 5 stycznia br. weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii
COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych
o tzw. „dopłatę do czynszu”.
Ważne! Od 5 stycznia do 31 marca 2021 r. najemcy
i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży wnioski
o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego
o dopłatę do czynszu. Warunkiem ubiegania się o dopłaty jest spadek dochodu w ostatnich 3 miesiącach (w porównaniu do 2019 r.) o 25%. Kolejnym kryterium jest
zawarcie umowy najmu przed dniem 14 marca 2020
roku.
Sprawy z zakresu dodatków mieszkaniowych i dopłat
do czynszu w MOPS przy ul. Hallera 19 prowadzi Agnieszka Padusińska –Worytko (tel. 56 675 30 85).
				
Sekretarz Miasta
mgr Janusz Wilczyński

PAMIĘTAMY

Termin złożenia wniosku:
do 30 kwietnia
od 1 maja do 31 maja
od 1 czerwca do 30 czerwca
od 1 lipca do 31 lipca
od 1 sierpnia do 31 sierpnia
Termin wypłaty:
do 30 czerwca
do 31 lipca (z wyrównaniem za czerwiec)
do 31 sierpnia (z wyrównaniem za czerwiec i lipiec)
do 30 września (bez wyrównania za czerwiec)
31 października (bez wyrównania za czerwiec i lipiec)
Bliższe informacje są udzielane w siedzibie MOPS-u
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 lub
telefonicznie: 56 675 64 80 lub 56 675 24 69 w. 42. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Bronk.

Mieczysław Roman Szczepański vel Mieczysław Łebkowski, vel Mieczysław Łepkowski, pseud.: „Dębina”,
„Strzemię”, „Mieczysław”, „Spaniel” (ur. 21 września
1919 r. w Chełmży, zm. 12 kwietnia 1945 r. w Lublinie) –
kapitan artylerii Wojska Polskiego, oficer Polskich Sił
Zbrojnych i Armii Krajowej, cichociemny.
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PRZYSZŁOŚĆ w moich rękach
Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży. Celem projektu jest aktywna
integracja 42 osób z gminy miasta Chełmży, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Założeniem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej beneficjentów poprzez wzmocnienie ich zdolności
do zatrudnienia. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez metody, modele i narzędzia pracy socjalnej o charakterze indywidualnym i rodzinnym, z wykorzystaniem
instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej. Co
ciekawe, grupa docelowa przed zastosowaniem wobec
niej właściwych narzędzi i usług rynku pracy, zostanie
objęta najpierw działaniami aktywizacji społecznej. Na
wsparcie mogą liczyć osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz niepełnosprawne. W ramach projektu, który
będzie realizowany do 30.09.2022 r., zorganizowane zostaną 3 grupy samopomocowe (zajęcia z pedagogiem,
psychologiem, coachem, wyjazdy integracyjne rodziców
z dziećmi), indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz
staże zawodowe. Całkowita wartość projektu wynosi
383.572,50 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne
społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie
9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.
Paulina Szreiber

W karnawale, w karnawale w „Trójeczce” odbyły się bale!
Choć Popielec już się zbliżał, karnawał do tańca i zabawy nas podrywał!
W Szkole Podstawowej nr 3 im. Bł. Ks. S. W. Frelichowskiego w Chełmży zorganizowano bale dla klas 0-3.
Pandemia nie ograniczyła wyobraźni naszych dzieci, które w tym dniu przybyły do szkoły w przebraniach różno-

rodnych postaci z bajek i filmów.
Niestety, ze względu na obecną sytuację, wszystkie
grupy bawiły się w osobnych salach. Jednak dzieci spędziły czas w miłej atmosferze, tańcząc i biorąc udział w
wielu ciekawych konkursach.
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Co powiedzieli nasi pisarze
Mało kto wie, że 3 marca przypada Dzień Pisarzy. Ustanowiono
go w 1984 roku z inicjatywy PEN
Clubu, a ideą jego miały być m.in.
chęć promowania przyjaźni i intelektualnej współpracy między pisarzami czy obrona wolności słowa.
Ważne też było przeświadczenie,
że literatura jest sferą życia, którą
warto często celebrować.

twórcom tego gatunku. Dla chełmżan najbardziej poczytnym pisarzem
stał się Robert Małecki, który umieścił akcje swych powieści w naszym
mieście. Zyskał tym wielkie uznaniewśród mieszkańców Chełmży, a każda promocja jego nowej powieści
jest u nas wydarzeniem.
Pisarz od niedawna zdecydował
się przejść na zawodowstwo, po-

Michał Kadlec podczas spotkania w naszej bibliotece
Bo nie byłoby literatury bez jej
twórców. Pisarzy zawsze otaczała
aura tajemniczości, często już za życia krążyły o nich legendy jako o
osobach z trochę z innego świata.
Od lat sylwetki pisarzy przybliżają
czytelnikom spotkania autorskie,
podczas których twórcy opowiadają
swoim fanom o tajnikach warsztatu,
inspiracjach, planach, czasem uchylają rąbka tajemnicy ze swojego życia prywatnego. Często promują
przy okazji swoje najnowsze książki.
W chełmżyńskiej bibliotece gościło
wielu pisarzy, poetów, regionalistów. Ostatnie czasy, wraz ze wzrostem zainteresowania literaturą kryminalną, przyniosły popularność

święcić się wyłącznie pisaniu. Na pytanie: jak jego marzenie o wytrzymuje konfrontację z rzeczywistością,
odpowiedział:

Marcel Woźniak

- Znakomicie. Minęło dwanaście
miesięcy od chwili kiedy zostałem
zawodowym pisarzem i, pomimo
pandemii, był to dla mnie znakomity
rok - odebrałem m.in. Nagrodę Czytelników Wielkiego Kalibru za
„Wadę”, drugi tom cyklu chełmżyńskiego. Śmiało mogę powiedzieć, że
wykonuję pracę marzeń. Nie zmieniłbym jej za żadne skarby.
Nie mogliśmy nie zapytać o czas
ukazania się kolejnej powieści kryminalnej z cyklu chełmżyńskiego,
lecz okazało się, że musimy jeszcze
uzbroić się w cierpliwość:
- Kolejna powieść o śledztwie komisarza Bernarda Grossa powinna się
pojawić mniej więcej za rok. Proszę
trzymać kciuki za jej napisanie –prosi pan Robert, więc trzymajmy mocno!
Chełmżyńska biblioteka gościła
też Michała Kadleca, związanego z
Toruniem (także przez redagowany
blog „Po Toruniu”) młodego pisarza
kryminałów w stylu retro. Jemu zadaliśmy pytanie o ulubione miejsca
w Toruniu, w których najlepiej się
czuje i które inspirują go literacko.
- Ostatnio miejscami najbardziej inspirującymi są dla mnie las i tereny
nadwiślane. To tutaj znajduję natchnienie i układam w głowie kolejne sceny. To pewnie kwestia spokoju, który panuje w odwiedzanych
przeze mnie zakątkach. A może po
prostu bliskość przyrody wpływa na
mnie pozytywnie?
A co z nowymi historiami? Zapytaliśmy, czy także będą rozgrywać się w
Toruniu.
- Aktualnie pracuję nad powieścią,
która w znacznym stopniu będzie
osadzona w Toruniu. Myślę, że autor
powinien pisać przede wszystkim o
rewirach, które zna. A najlepiej, gdy
zna je bardzo dobrze. W tzw. powieściach miejskich, oprócz odwzorowania topografii miasta, najważniejsza jest kwestia oddania klimatu
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Robert Małecki z chełmżyńskimi
kryminałami
danego obszaru czy konkretnych lokacji. Dlatego też pisanie o mieście,
w którym się żyje jest dużo łatwiejsze, a że pisarze, to z natury ludzie
leniwi, więc... zostaje Toruń i okolice

– odpowiedział Michał Kadlec.
Chełmżyńscy czytelnicy spotykali
się też z Marcelem Woźniakiem, pisarza kryminałów z Toruniem w tle,
ale także autora bestsellerowej biografii Leopolda Tyrmanda. Zainteresowało nas, czy po sukcesie tej pozycji planuje opracowanie podobnej,
innego polskiego twórcy?
- Pracuję teraz nad powieścią wojenną, choć opartą także na czyjejś
prawdziwej historii. To historia, która zaczyna się sto lat temu na Kresach. Nie uwierzyłbym, gdybym nie
wiedział, że wydarzyło się to naprawdę... Na horyzoncie są również
inne książki, i biografia, i kryminał.
W odpowiednim czasie odsłonię
karty. Teraz powoli układam kanastę!
Wyjątkowo trudna sytuacja atmosferyczna skłoniła nas do pytania, czy zima pomaga, inspiruje czy
raczej deprymuje pisarza.

- Maszyna do pisania powinna terkotać bez względu na pogodę, ale
skłamałbym mówiąc, że pogoda nie
ma znaczenia. Zdecydowanie bardziej wolę wiosnę i lato. Dni są dłuższe, a więc jest więcej naturalnego
światła i świeżego powietrza, co pomaga nie tylko w pisaniu, ale zasadniczo w życiu. Wszyscy wolelibyśmy,
by nie ograniczały nas ani zakazy,
ani śnieżyce. Niestety, nie na wszystko mamy wpływ, więc pozostaje domowe zacisze. Dzięki Bogu, że chociaż czekanie na wiosnę jest
dostępne! – dodaje optymistycznie
pisarz.
Z okazji Dnia Pisarzy życzymy naszym zaprzyjaźnionym twórcom
zdrowia nie do zdarcia i zawsze błyskotliwej weny!
Alina Brzozowska
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Uczczono pamięć o Sybirakach
Na początku lutego minęła 76.
rocznica deportacji mieszkańców
Chełmży w głąb ZSRR.
Z początkiem 1945 roku żołnierze 70 Armii II Frontu Białoruskiego,
w ramach ofensywy styczniowej,
wkroczyli na teren miasta. Rejon powiatu toruńskiego oraz okolice Torunia zdobywano od 24 stycznia do
1 lutego 1945 r. Chełmżę przejęto
prawie bez żadnego oporu. 2 lutego,
zarówno w Toruniu jak i w Chełmży,
rozpoczęły się aresztowania miejscowej ludności. Łapanka trwała kilka dni - do dziewiątego lutego. W
tym czasie zabrano z Chełmży i okolic około tysiąca osób, w tym kobiety i dzieci. Trudnych warunków,
mrozów i ekstemalnie ciężkiej podróży w wagonach nie przeżyło 202
chełmżan.
Chełmżan przetrzymywano najpierw m.in. w budynku Sądu w Chełmży (obecnie komisariat policji)
skąd popędzono ich w kierunku Ciechanowa. Wykańczająca droga
trwała siedem dni. Po dotarciu na
miejsce, nocą załadowano wszyst-

kich do bydlęcych wagonów, po
100 osób w każdym.
Po przybyciu do łagru ludzie
pracowali w makabrycznych warunkach i morderczy klimat zbierał
swoje żniwo. W obozach ogrodzonych drewnianym płotem praca
była obowiązkowa. Zesłańcy pracowali przy wyrębie lasu, przy wydobywaniu torfu, odśnieżaniu i, co
najbardziej drastyczne grzebaniu
swoich martwych towarzyszy.
Pierwsze powroty deportowanych rozpoczęły się latem 1945 r.
Najwięcej jednak zesłańców wróciło pomiędzy październikiem

1945 r. a lipcem 1946 r. Przez lata każde wspomnienie o łagrach wywoływało u Sybiraków łzy i cierpienie.
W 76. rocznicę deportacji mieszkańców Chełmży ksiądz proboszcz
Krzysztof Badowski odprawił mszę
świętą w intencji Sybiraków. Po mszy
św. przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kalinowski, burmistrz Chełmży
Jerzy Czerwiński, przewodniczący
Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski oraz członkowie rodzin Sybiraków, w tym Zygmunt Mikosza, złożyli
kwiaty pod tablicą upamiętniającą
deportację mieszkańców miasta w
głąb ZSRR.
MS
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Projekt grantowy pt: „Uwolnij emocje - pokaż Siebie”. Wniosek składany jest w ramach projektu grantowego: „Lokalne
Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”

Projekt dotyczy warsztatów w
Powiatowej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Chełmży, adresowanych do kobiet chorych na nowotwory i ich otoczenia. To cykl spotkań również z lekarzem i
psychologiem, które mają wzbudzić
pewność siebie wśród kobiet chorych na raka piersi lub inne rodzaje
nowotworów. Warsztaty będą polegały na „uwolnieniu emocji” poprzez formy kulturalne oraz sztukę i
elementy zdrowotne np. Jak zadbać
o swoje piękno po chorobie. Zaplanowano warsztaty: „Sztuka na zdrowie” – cykl spotkań ze sztuką –
warsztaty plastyczne, „Podróże,
media i kosmetyka” – cykl spotkań
dotyczących podróżowania, mediów społecznościowych oraz pielęgnacji ciała domowymi sposobami,
„Wycieczka do Bydgoszczy” – jako
zachęta do wyjścia z domu dla kobiet nieradzących sobie z trudnymi
sytuacjami życiowymi.
Umożliwienie im skorzystanie z
ciekawej oferty krajoznawczo-kulturalnej, „Warsztaty fotograficzne’ –
cykl spotkań dotyczących korzystania i obsługi aparatu fotograficznego,
warsztaty na temat technik wykonywania zdjęć, a przez to wyrażenia
siebie i swoich emocji oraz swojej
kreatywności w postrzeganiu otaczającego świata, „Spotkania filmowe” – cykl spotkań dotyczących historii miasta i okolicy, połączony ze
zwiedzaniem konkatedry Św. Trójcy
w Chełmży, a przez jej zabytki poznanie dziedzictwa kulturalnego i
historycznego miasta. Wykłady
będą połączone z pokazami filmów
zrealizowanych przez Towarzystwo
Przyjaciół Chełmży.

Po zrealizowaniu cyklu spotkań
warsztatowych odbędą się wykłady
z historykiem sztuki, lekarzem oraz
psychologiem.
Podsumowaniem
warsztatów będzie zorganizowanie
spotkania i wystawy, podczas której
zaprezentowane zostaną osiągniecia uczestniczek projektu. Przygotowana zostanie wystawa podsumowująca ich działalność plastyczna

oraz fotograficzna. Opracowany zostanie katalog wystaw.

Cel projektu: Projekt skierowany
jest do kobiet zmagających się z
chorobą nowotworową i ich otoczenia. Przez chorobę stały się wycofane. Potrzebują wsparcia społecznego. Poprzez chorobę kobiety zostały
wykluczone z życia zawodowego i
społecznego, dlatego proponujemy
im powrót do w miarę normalnego
funkcjonowania po dotkliwej chorobie. Dodatkowo otoczenie kobiet (za
otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby,
których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia
osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym) wymaga
również otwarcia społecznego po
chorobie. Kobiety w wywiadach deklarowały niską samoocenę, barak
akceptacji dla samej siebie oraz brak
pewności siebie. To wszystko świadczy o konieczności podejmowania
inicjatyw skierowanych do nich, a co
za tym idzie stworzenia oferty również kulturalno-społecznej, a także
prozdrowotnej
polegającej
na
wsparciu kobiet. W Chełmży do tej
pory kobiety nie otrzymały wsparcia
w tej dziedzinie, jakie oferuje biblioteka oraz takiego wsparcia jakie

mogą zdobyć poprzez warsztaty.
Grantobiorca realizując cele projektowe będzie używał języka wrażliwego na płeć w materiałach rekrutacyjnych
czy
promocyjnych.
Realizował będzie działania otwarte
skierowane do mieszkańców z
uwzględnieniem zasady równości
płci. Projekt realizowany będzie w
Powiatowej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Chełmży, Chełmżyńskim Ośrodku Kultury. Baza lokalowa zapewnia komfort pracy dla
osób uczestniczących w projekcie.
Również baza komputerowa i sprzętowa zapewni dobre warunki do realizacji przedsięwzięcia.
W ramach projektu realizowane są
następujące działania:
Warsztaty „Sztuka na zdrowie”,
warsztaty „Podróże, media i kosmetyka”, warsztaty fotograficzne i filmowe, wykłady dotyczące historii
sztuki, wykłady i diagnozy psychologa oraz lekarza. Przygotowane będzie również wycieczka do Bydgoszczy.
Wartość projektu:
23036,00 zł, w tym wkład Funduszy
Europejskich 21884,20 zł.
Dofinansowanie
projektu
pt:
„Uwolnij emocje - pokaż Siebie” zostało udzielone przez Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania Ziemia
Gotyku”.
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Chełmżyńska wódka nagrodzona
w Rzymie i Paryżu
W okresie międzywojennym trunki
chełmżyńskiej firmy Borus&Czerwiński cieszyły się wielką renomą
nie tylko na Pomorzu, ale również
poza granicami kraju.
Fabrykę Wódek i Likierów prowadzili znani w mieście przedsiębiorcy: Maksymilian Borus i Jan
Czerwiński. Ich firma, mieszcząca się
przy ulicy Strzeleckiej 11, została założona w 1920 r. i zajmowała się destylacją oraz sprzedażą alkoholu.

Destylacja alkoholu odbywała się
również w kamienicy przy Rynku nr
1, należącym wówczas do Jana Jarzemskiego.
Borus&Czerwiński prowadzili też
hurtownię, której główny asortyment opierał się na materiałach budowlanych. W ich ofercie znajdowały się m.in.: farby, tapety, pokost,
kleje, gips cement, pędzle i szczotki.
Firma Borus&Czerwiński w latach
dwudziestych ubiegłego wieku reklamowała się jako „jedyna polska

na miejscu”. Zadaniem przedsiębiorstwa było także zaopatrywanie kupców z miasta i okolicy oraz mieszkańców w towary kolonialne oraz
napoje alkoholowe w butelkach
i beczkach.
W 1922 r. za uzyskanie koncesji
na destylację i sprzedaż alkoholi,
spółka wpłaciła dobrowolnie na
rzecz miasta 2,5 tys. marek, a dwa
lata wcześniej 1,6 tys. marek.
To jednak firmie się bardzo opłaciło, gdyż ich wyroby alkoholowe, w
tym wódka „Chełmżynianka”, zdobywała światowe salony. Po raz
pierwszy firma Borus&Czerwiński
wystawiła trunek w 1926 r. w Rzymie, zdobywając złoty medal. Sukces ten został powtórzony rok później na targach w Paryżu. To
sprawiło, że o alkoholach z Chełmży
zrobiło się głośno w Europie, a podobno było czym się pochwalić.
Spółka reklamowała się szeroko
również w Chełmży, proponując
znakomite koniaki, wina, likiery,
rumy i araki. Do specjałów należał
też poncz sprzedawany w okresach
świątecznych.
Fabryka Wódek i Likierów serwowała również wina bordeaux, czerwone i białe, oraz węgrzyn słodki i
wytrawny.
W 1927 r. prasa pisała z dumą o
naszej chełmżyńskiej firmie oraz jej
wspaniałych trunkach:
„Wyroby fabryki Borus&Czerwiński
są doprawdy znakomitej jakości, o
których rozpisują pochwalnie nawet
pisma w Paryżu. To też nie tylko
Chełmża, lecz całe Pomorze może
było dumne, że mamy tak poważne,
a cenione nawet zagranicą przedsiębiorstwo, bo nie jest tak łatwo na
wielkiej wystawie zagranicznej
otrzymać złoty medal, gdyż ani fa-
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bryka sama ani właściciele nie są
tam znani, a jednak otrzymała tak
wielką nagrodę. Zatem możemy
szczerem sercem firmie Borus&Czerwiński, a w szczególności kierownikowi technicznemu
i współwłaścicielowi fabryki p. Borusowi
powinszować wyrażając życzenia, by
w przyszłym roku, otrzymali trzeci
złoty medal.

Szanownym Czytelnikom zwracamy uwagę na dzisiejsze ogłoszenie
wspomnianej firmy oraz na złoty
medal, krzyż, dyplom i nagrodzone
swe wyroby wystawione w oknie
wystawowym księgarni Gazety Chełmżyńskiej”.
Lata dwudzieste ubiegłego wieku
to dla Fabryki Wódek i Likierów złoty okres, który przerwał w 1928
roku brak zezwolenia – koncesji na
dalszą produkcję alkoholi.
Twórcy chełmżyńskiej wódki, którą
pito na włoskich i francuskich salonach:
Maksymilian Borus urodził się
7.12.1883 r. w Michałowie, w powiecie Brodnickim. Stracił większość

majątku podczas I wojny światowej.
Od 1917 r. walczył w Błękitnej Armii
gen. Józefa Hallera, a także w wojnie z bolszewikami w 1920 r. W
okresie międzywojennym, poprzez
spółkę z Janem Czerwińskim rozpoczął, jako kierownik techniczny, tworzenie nowej firmy przy ul. Strzeleckiej 11.
Jan Czerwiński urodził się
20.10.1884r. w Skłudzewie. Był m.in.
prezesem Chełmżyńskiego Związku
Restauratorów, członkiem Stowarzyszenia Kupców Samodzielnych w
Chełmży, członkiem Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego oraz radnym
miejskim. W radzie miejskiej piastował stanowiska: członka komisji gazowniczej, finansowo-administracyjnej, rewizji kasy miejskiej oraz
deputacji komisarzy ubogich, a także wojskowo-kwaterunkowej. Angażował się w pracę Miejskiej Kasy
Oszczędności. Do rady miejskiej
startował z ramienia Zjednoczonej
Listy Obywatelskiej.
Budynek dawnej Fabryki Wódek i
Likierów przy ul. Strzeleckiej jeszcze
stoi. Obecnie znajduje się w nim pijalnia piwa. O złotych latach, w których chełmżyńska wódka lała się na
europejskich stołach, świadczy ledwo widoczna na budynku nazwa firmy, nawiązująca do dawnej świetności. Ciekawe, jak smakowała
„Chełmżynianka”. Tego już się nie
dowiemy.
Marcin Seroczyński
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Z miłości do dzikich zwierząt

3 marca, w rocznicę podpisania
Konwencji o międzynarodowym
handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), po raz czwarty obchodzimy Światowy Dzień Dzikiej
Przyrody.

O etyce polowań we współczesnych czasach mówi się wiele. Zwierzęta zagrożone są nie tylko przez
zmiany klimatyczne i rozwój przemysłu, lecz także przez myśliwych.
Kiedyś polowanie na zwierzynę było
koniecznością, dziś, niestety, wielu
myśliwych traktuje to jak sport.
Oczywiście z ideową otoczką o dokarmianiu, odstrzale chorych osobników czy zbyt rozrośniętej populacji. Myśliwskiej swobodzie służy też
podtrzymywanie wyobrażeń o niebezpieczeństwie związanym z pewnymi gatunkami zwierząt. Na przykład kultywowanie mitu Czerwonego
Kapturka, czyli - groźny wilk atakuje
bezbronnego człowieka, gdy tak naprawdę wilki boją się ludzi i mogą
być groźne tylko w sytuacjach ekstremalnych.
Trzeba dużej cierpliwości
Ludzi jednak dzikie zwierzęta zawsze fascynowały, więc szukali sposobu na ich podejście, by chociaż
przez chwilę stanąć z nimi oko w
oko. Fantastycznym wyjściem okazała się idea bezkrwawych łowów,
czyli fotografowanie zwierząt w ich
naturalnym środowisku. Ale by zrobić dobrą fotografię, trzeba się nieźle natrudzić, o czym doskonale wie
zajmujący się od lat fotografowaniem przyrody chełmżanin Marcin
Seroczyński.
- Żeby powstała dobra fotografia

potrzeba przede wszystkim wiele
cierpliwości, ale też konkretnej wiedzy. – mówi Marcin Seroczyński. Staram się jak najlepiej poznać miejsca bytowania, jak i zwyczaje
zwierząt w lesie. Ale czynione przeze mnie teraz obserwacje poprzedzone były studiowaniem literatury
fachowej o zachowaniach poszczególnych gatunków zwierząt, artykułów z fachowych stron w internecie
etc. Zdobytą w ten sposób wiedzę
weryfikuję chodząc po lesie. Obserwuję, badam tropy, odchody, ślady.
Wybieram specjalne tereny - przy
ciekach, na łąkach, bagnach. Bez
dwóch zdań, aby zrobić dobre zdjęcie, trzeba swoje wychodzić, trzeba
bywać w lesie jak najczęściej.
Ważne jest światło

Marcin Seroczyński potrafi przyjeżdżać do lasu w każdy weekend i
poświęcić swej pasji kawał urlopu.
Bo oprócz cierpliwości, fotografowi
przyrody potrzebny jest upór i determinacja. Konieczna jest wrażliwość na piękno przyrody i szacunek
dla niej. Niezbędne jest dobre oko,
pozwalające np. wykorzystać zjawiska mogące wpłynąć na jakość zdjęcia: światło o wschodzie i zachodzie
słońca, mgły.
Mimo rozległej wiedzy fotograficznej dla Marcina najważniejsze
jest obcowanie z przyrodą podczas
pobytu w lesie. Zdjęcia robi się niejako przy okazji. Nigdy do końca nie
wiadomo, kiedy i gdzie pojawi się
zwierzę i to jest najbardziej ekscytujące.
- Zawsze towarzyszy mi chęć podzielenia się efektami moich wędrówek z innymi, na przykład facebooku – mówi fotograf. Ale też nie za

wszelką cenę, by nie ułatwiać życia
kłusownikom, nie zdradzać sekretnych miejsc. Przyroda potrzebuje
opieki, a nie bezmyślnej ingerencji,
by zachowana została zdrowa koegzystencja między nią a człowiekiem.
Przy jak najmniejszej ingerencji człowieka, przyroda sama sobie poradzi
doskonale.
Pomocne są fotopułapki
Marcin Seroczyński umieszcza w
sobie tylko znanych miejscach fotopułapki. Zawiesza na drzewach tam,
gdzie podczas długich obserwacji
można było zauważyć aktywne bytowanie zwierząt - przy wodopojach, osłoniętych łąkach. Dzięki nim
udało mu się zrobić ujęcia jego ulubionych wilków, a także łosi, danieli,
dzików, jeleni, lisów i wielu innych.
Na pytanie, czy fotografowanie
dzikich zwierząt jest bezpieczne,
pan Seroczyński odpowiada zdecydowanie że tak, jeśli się przestrzega
zasad i norm - by nie krzyczeć, nie
biegać, nie wykonywać gwałtownych ruchów. Gdy zachowamy spokój, nawet groźny zwierz przy spotkaniu człowieka po chwili ucieknie.
Bo dla zwierząt obecność ludzi w lesie jest bardzo stresująca, szczególnie w czasie wychowywania młodych. Nie zatem można chodzić w
pobliżu nor, nie można stawać pomiędzy osobnikiem dorosłym o młodym. W takich sytuacjach zwierzę
broniące swego potomstwa może
zachować się agresywnie.
Próbkę talentu Marcina Seroczyńskiego można zobaczyć na stronie obok. Wszystkie zdjęcia pochodzą z lasów powiatu toruńskiego.
Alina Brzozowska
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