Czy pandemia wygra z koncertem?

Jerzy Czerwiński burmistrz Chełmży planuje koncert na 770-lecie miasta,
lecz czy pandemia nie pokrzyżuje jego zamiarów?
Rok temu obchodziliśmy setną inna – wyznaje Jerzy Czerwiński
rocznicę powrotu Chełmży do burmistrz Chełmży. - Niestety nie
Macierzy. Udało się wówczas potrafię powiedzieć, czy tegoroczzorganizować uroczystości rocz- ne święto miasta odbędzie się w
nicowe i chociaż zaplanowano takim wymiarze, jak przed pandewięcej wydarzeń o charakterze mią. W obecnej sytuacji prawnej
edukacyjnym, przerwała je pan- nie możemy organizować zgromadzeń, jakich wymaga duży koncert
demia koronawirusa.
– dodaje włodarz miasta.
Planowany jest występ Cleo,
Ten rok jest równie historycznie
ważny, ponieważ obchodzimy który na pewno przyciągnąłby wielu ludzi. Jednak dopiero po 15
770-lecie powstania Chełmży.
- Bardzo chcieliśmy, aby ta roczni- czerwca planowane jest wydanie
ca, którą zawsze obchodziliśmy nowych rozporządzeń, które będą
jako Dni Chełmży, w tym roku była mówiły, co i jak można organizo-
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wać.
- Bardzo chcielibyśmy, aby tegoroczne Dni Chełmży odbyły się
chociaż w wymiarze jednodniowym pod szyldem 770-lecia. Nie
ukrywam, że to wszystko, co dzieje
się online za pośrednictwem Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury i biblioteki, to substytut tego, co robilibyśmy na żywo. Mam nadzieję, że
uda się przeprowadzić chociaż tę
jedną finalną imprezę związaną z
770-leciem. Wystąpiliśmy również
o odznaczenia państwowe dla pięciu osób, które mamy zamiar uroczyście odznaczyć – mówi burmistrz Chełmży. - Pandemia jednak
związała nam ręce, czasem zabrała
nam nawet bliskich.
- Nie potrafię powiedzieć, na ile
szczepienia pozwolą nam od lipca
wracać do normalności. Zdajemy
sobie sprawę, że nie będziemy obchodzić 770-lecia tak, jak byśmy
mogli. W normalnych czasach
przede wszystkim w obchody włączyłyby się stowarzyszenia, szkoły i
inne organizacje. Z kolei byłbym
zadowolony, gdyby wszystkie działania online udało się sfinalizować
pełnym radości koncertem na
żywo pod szyldem 770-lecia.
Tekst i fot. Marcin Seroczyński

Wiceburmistrz Wojciech
Kwieciński str. 12
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WPROWADZENIE RELIKWII ŚW. FLORIANA
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NOWE WSPARCIE DLA PRACODAWCÓW

Refundacja kosztów
zatrudnienia osób
młodych - do 30 r.ż.
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w
Toruniu zaprasza pracodawców do składania
wniosków w ramach nowego wsparcia dla
pracodawców. Pracodawcy mogą zyskać zwrot
kosztów zatrudnienia w wysokości ok. 19000zł.
Warunkiem jest zatrudnienie osoby bezrobotnej do
30 r.ż. na okres co najmniej 16 miesięcy.
SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA:
690 120 439; 56 675 15 22 ; 56 675 15 16
d.kowalska@pupdlapowiatutoruńskiego.pl
m.poczwardowska@pupdlapowiatutoruńskiego.pl

www.pupdlapowiatutorunskiego.pl
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA
FOTOWOLTAIKA DLA MIESZKAŃCÓW

pierwsze postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy
zostało unieważnione z powodu nieprawidłowo skalkulowanych ofert. Spowoduje to nieznaczne opóźnienie w
realizacji zadania.

KONTROLA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI tzw.
OPŁAT ŚMIECIOWYCH - ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rosnące zainteresowanie mieszkańców instalacjami fotowoltaicznymi skłoniły miasto do przygotowania kolejnego projektu związanego z dofinansowaniem montażu
systemów fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych
w Chełmży. Nabór uczestników prowadzono w maju i
czerwcu 2020 r. Wtedy też przygotowano i złożono
wniosek o dofinansowanie ze środków strukturalnych
Unii Europejskiej. Wsparcie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyznane zostało na mocy
umowy podpisanej przez burmistrza miasta 26 marca
br. Dofinansowanie dla poszczególnych instalacji wyniesie 50% ich wartości netto. Całkowita kwota dotacji pozyskanej przez miasto wyniesie 878 835,00 PLN. Pozostałą część inwestycji sfinansują uczestnicy projektu.
Zadanie pn. „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II”
obejmuje montaż 83 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 375,55 kWp. Urządzenia zamontowane zostaną na budynkach jednorodzinnych w Chełmży. Wielkość
instalacji dostosowano do potrzeb poszczególnych gospodarstw domowych. Realizacja projektu pozwoli na
zmniejszenie obciążenia dla środowiska naturalnego, jakie wiążą się z pozyskiwaniem energii elektrycznej ze
źródeł konwencjonalnych oraz przyniesie oszczędności
mieszkańcom w wydatkach na energię. Ważnym celem
zadania jest promowanie postaw proekologicznych.
Pierwszy etap spowodował wyraźny wzrost zainteresowania mieszkańców zastosowaniem odnawialnych źródeł energii oraz modernizacją źródeł ciepła. Plan zakłada montaż instalacji jeszcze w roku 2021. Niestety,

W Chełmży od 1 kwietnia 2021 r. prowadzona jest kontrola złożonych w Urzędzie Miasta Chełmży deklaracji o
wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z danymi o liczbie osób zamieszkałych
w nieruchomościach. Sprawdzana jest zgodność deklaracji ze stanem faktycznym. Kontrola prowadzona jest
przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Chełmży, którzy upoważnieni są do nałożenia mandatu karnego na
osobę (właściciela nieruchomości), która nie złożyła deklaracji. Kary może się również spodziewać osoba, która
pomimo obowiązku nie złożyła deklaracji o wystąpieniu
zmian, będących podstawą do ustalenia wysokości
opłaty, np. w przypadku zwiększenia liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Za te niedopatrzenia grozi
mandat do 500 złotych.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji mieszkańcy będą wzywani do
udzielania wyjaśnień i złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W wyniku dotychczas przeprowadzonych kontroli
stwierdzono, że na terenie Gminy Miasta Chełmża zamieszkują osoby, za które nie jest wnoszona do Urzędu
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie działania powodują, że płacą za nich pozostali mieszkańcy miasta.
Wyjaśnić należy, iż system gospodarowania odpadami
komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się
samofinansować, co wymaga ustalenia wysokości ponoszonych przez mieszkańców opłat tak, by zabezpieczyć
pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Dlatego też koszty, które nie bilansują
się, obciążają pozostałych mieszkańców.
Reasumując: niewnoszenie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez wszystkich mieszkańców
przekłada się na mniejsze wpływy do budżetu miasta na
funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami,
co jest podstawą do ustalania wysokość stawki opłaty
(aktualnie 23,00 zł/os./m-c). Powoduje to sytuację, że za
osoby uchylające się od uiszczania tej opłaty płacą pozo-
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stali mieszkańcy miasta.
Postawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z
późn. zm.)
Art. 6m ust. 1 – Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Art. 6m ust. 2 – W przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej
w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających
na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Art. 10 ust. 2b - Kto wbrew obowiązkowi określonemu w
art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega
karze grzywny.
Art. 10 ust. 2c - Kto wbrew złożonej informacji, o której
mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne - podlega karze
grzywny.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.)
Art. 262 § 1 pkt 2 ustawy - strona, pełnomocnik strony,
świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego bezzasadnie odmówili złożenia
wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu
oględzin lub udziału w innej czynności, mogą zostać ukarani karą porządkową do 2.800 zł.
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2021 r., poz. 408)
Art. 54 w związku z art. 48 - Podatnik, który uchylając się
od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi
przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa
deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Kara
grzywny może być wymierzona w granicach od jednej
dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego
wynagrodzenia.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży
gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1420).

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE CHEŁMŻY zaplanowana
jest na 12-15 października 2021 r.
ZAJĘCIA SKS
Gmina Miasto Chełmża podpisała umowę z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych w
Programie „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania aktywności fizycznej poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu. Celem działalności jest popularyzacja aktywnego i zdrowego trybu
życia wśród dzieci i młodzieży poprzez dostęp do nieodpłatnych zajęć sportowo- rekreacyjnych. W każdej szkole podstawowej zajęcia są realizowane dla dwóch grup
uczniów. Gmina Miasto Chełmża nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia i sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć sportowych dla uczestników Programu
oraz pokrywa koszty dodatkowe jako procentowy wkład
własny w wysokości 200 zł na 1 grupę ćwiczeniową w
ciągu roku.

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży przystąpił do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, który finansowany jest ze środków
pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi
asystenta jako formy wsparcia dla:
• dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz osób
niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).
W czym pomoże asystent?
• w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane
przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca,
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placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina,
instytucje finansowe, miejsca wydarzeń kulturalnych/ rozrywkowych/społecznych/sportowych),
• w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału
uczestnika Programu przy ich realizacji,
• w załatwianiu spraw urzędowych,
• w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
• w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr,
kino, galerie sztuki, wystawy),
• w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w
tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich
do/z placówki oświatowej).
MOPS zatrudnia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej od 1 maja br. Asystent obejmuje wsparciem
4 niepełnosprawne osoby.
Ważne! Pomoc udzielana niepełnosprawnym jest całkowicie nieodpłatna. Środki na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta MOPS uzyskał w ramach dotacji ministerialnej. Program jest kontynuacją realizowanych
przez Ośrodek działań pomocowych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Dla przypomnienia – nadal
trwa program „WSPIERAJ SENIORA” edycja 2021:
Jeśli nie masz się do kogo zwrócić, pracownicy MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY i wolontariusze pomogą Ci zrobić zakupy. Jeśli jest konieczność dostarczenia tych artykułów, dzwoń w godzinach
8:00 - 15:00, tel. (56) 675 24 69, (56) 675 30 18,
600398639.

KOPERTY ŻYCIA
MOPS dysponuje jeszcze KOPERTAMI ŻYCIA. Do założenia koperty zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia
ratunkowego.
Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie
przygotowanych kopertach najważniejszych informacji
o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na
leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w
tym nr pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być
przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest
prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępny.
MOPS rozdysponował wśród mieszkańców Chełmży już
blisko 150 kopert życia. Dystrybucja kopert odbywa się
całkowicie nieodpłatnie. W pierwszej kolejności trafiły
one do osób samotnych, objętych przez MOPS usługami
opiekuńczymi. Osoby chętne do nabycia koperty życia
zaprasza się do siedziby Ośrodka – Chełmża ul. Gen.J.
Hallera 19, w godzinach 8.00 – 14.00, tel. kontaktowy
600398639.

Sekretarz Miasta mgr Janusz Wilczyński
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DZIEŃ DZIECKA
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Nowe mieszkania, nowe rozwiązania

Sytuacja mieszkaniowa w Chełmży nie jest łatwa. Od lat przybywa
niewiele nowych lokali. Mało kto
ma szanse na swoje nowe „M”. Na
stare zresztą też. Z drugiej strony
na krajowym rynku budownictwa
mieszkaniowego zaobserwowano
boom – w 2020 roku nastąpił blisko
siedmioprocentowy wzrost, w tym o
9 procent na rynku deweloperskim,
co przełożyło się na 14 tys. nowych
lokali mieszkaniowych. Odzwierciedleniem tej tendencji w Chełmży
jest powstanie trzech połączonych
bloków przy ulicy Hallera. Z autorem
tej inwestycji Stanisławem Klicmanem, chełmżyńskim deweloperem
i budowlańcem, od 30 lat szefem
firmy budowlanej i transportowej
rozmawiamy o tej ogólnopolskiej
tendencji i o sytuacji budownictwa
mieszkaniowego w Chełmży.
- Skąd wziął się ten boom mieszkaniowy?
- Mimo spowodowanych pandemią
wzrostu cen materiałów budowlanych - o ponad 40 procent, a materiałów ociepleniowych o prawie 50
procent - rzeczywiście obserwujemy
wzrost - mówi Stanisław Klicman.
Zainteresowanie kupnem mieszkań
bierze się stąd, że oprocentowanie
lokat na kontach bankowych spadło prawie do zera, więc nie opłaca
się trzymać tam pieniędzy. Dobrym
sposobem lokaty kapitału zawsze
był i jest zakup nieruchomości.
- Sytuacja mieszkaniowa w Chełmży
jest trudna, mieszkań brakuje, dla-

czego?
- Głownie dlatego, że to nie jest zamożne miasto, ceny muszą być niższe, mało komu się opłaca tu budować.
- Czemu tak mało inwestycji deweloperskich w naszym mieście?
- Z tego samego powodu. Rynek w
Chełmży wymaga niższych cen, więc
deweloperzy boją się inwestować,
obawiając się, że inwestycja nie
tylko będzie nieopłacalna, ale też
się po prostu nie zwróci – tłumaczy
pan Klicman. Ale duży plus to tańsze grunty. Jednak jeżeli ktoś nie ma
własnej firmy, to i tak nie da rady.
Dlatego Stanisław Klicman dał radę i
wybudował nowe bloki przy Hallera.
– Są to pięciokondygnacyjne budynki z pierwszymi w Chełmży windami.
Mieści się tam 60 mieszkań o metrażach od 47 do 80 m2. Na ich atrakcyjność wpływa ciekawa lokalizacja,
w zagłębieniu terenu, z dala od ulicy.
Do dyspozycji mieszkańców są parkingi podziemne na 43 auta – wymienia deweloper.
Przy zawrotnych cenach za metr
kwadratowy powierzchni mieszkalnej w województwie i w Polsce ceny
tych mieszkań są rzeczywiście niższe
- na początku wynosiły 3800 zł za
m2, potem gdy rynek wymusił podwyższenie opłat, do 4300 zł.
Klientami chełmżyńskiego dewelopera są głównie zamożniejsi chełmżanie. Ci, którzy dorobili się za granicą przyznają, że gdyby nie możliwość
nabycia takiego nowego lokum w

centrum Chełmży, kupiliby mieszkanie w zupełnie innym mieście i tam
osiedliliby się po powrocie.
W planach Stanisław Klicman ma
wybudowanie drugiego bloku obok,
gdzie ma już zakupiony grunt. Może
za rok.
- Tym razem zaplanujemy więcej
mniejszych mieszkań, gdyż na takie
jest największy popyt – mówi. Gra tu
rola zarówno cena jak i coraz większa liczba osób samotnych – singli.
- A jak wygląda, według Pana, perspektywa poprawy budownictwa
mieszkaniowego w Chełmży?
- Jest raczej nieciekawie. Pewnym
sposobem może być budownictwo
jednorodzinne, wiele osób w ubiegłym roku się na to zdecydowało,
ale w ostatnio – jak wspomniałem
- podrożały materiały budowlane, działki budowlane też, więc ci
co rozpoczęli budowę mogą mieć
problem, by ją zakończyć. Zresztą
grunty pod zabudowę jednorodzinną wokół miasta kończą się, nie ma
specjalnie wyboru.
Stanisław Klicman nie widzi też rozwiązania dla osób gorzej sytuowanych. Korzyść z budownictwa TBS
jest złudna, bo czynsze są przeważnie wysokie. Budynków z mieszkaniami na wynajem w całej Polsce
prawie się nie buduje, bo mało chętnych – ludzie dochodzą do wniosku,
że jak mają płacić za wynajem, to
wolą odłożyć na swoje. Dodatkowo
istnieje zagrożenie dewastacją. Ale
paradoksalnie właśnie w Chełmży
mogłoby to zdać egzamin.
Pan Klicman nie zajmuje się też przeróbką starych domów ze względu na
małą opłacalność. Lepiej budować
od podstaw, po swojemu wszystko
zaplanować, żeby było atrakcyjnie i
funkcjonalnie. Stare mury wymagają dużo więcej pracy, a efekt taki sobie. Lokatorzy też np. wymagają, by
przy domu znajdował się parking, co
w przypadku kamienicy w centrum
starej zabudowy jest nierealne. Na
takie rozwiązanie byłby mniejszy popyt.
Rozmawiała Alina Brzozowska
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TA NOC DO INNYCH JEST NIEPODOBNA…
Chłopcy natomiast rozpalali ogromne ognisko. A odbywało się to sposób archaiczny, przez pocieranie
dwóch deseczek o siebie. Przeskakiwali potem przez płomienie, popisując się zręcznością przed pannami.
Z czasem dziewczęta też włączały
się do zabawy. Wrzucane do ognia
zioła miały chronić przed chorobami
i urokami, dlatego ogień z ogniska
przynoszono do domów jako ochronę mieszkańców i zwierząt przed
chorobami.

Noc świętojańska, Sobótka, święto Kupały, palinocka, ale też święto miłości, wody i ognia. W czas
przesilenia letniego, w najkrótszą
noc w roku – z 23 na 24 czerwca,
mieszają się wszelkie tradycje i obyczaje: chrześcijańskie, pogańskie, i
ludowe. Uważano kiedyś, że w noc
świętojańską można się spodziewać
absolutnie wszystkiego, bo jest to
czas wróżb, tajemniczych znaków i
orgiastycznej wręcz zabawy. Ludowe
opowieści mówią o wielokrotnym
wschodzie Słońca, rozkwitaniu kwiatu paproci, słyszanych głosach topielców, bicia nieznanych dzwonów,
pojawianiu się rusałek i widm wodnych. Dlatego więc Sobótka – żartobliwie nazywano tak mały sabat.
Stąd biorą się też nazwy palonych w
tym czasie ognisk.
Kościół pogańskiej magii przeciwstawiał kult św. Jana Chrzciciela, bo
przesilenie przypada w noc poprzedzającą jego święto. Stał się więc
patronem tego niezwykłego czasu,
lecz jego rola została zręcznie wpleciona w ludyczne obyczaje owej niezwykłej nocy. Dzięki niemu zabawy
mogły się zakończyć bezpiecznie. Bo
noc niosła ze sobą również zagrożenia – aktywne stawały się przynoszące nieszczęście czarownice i złe
demony.

Według wierzeń święcona w tę noc
woda posiada magiczną, niezwykła
moc. Z jej właściwości poprawiających urodę korzystały chętnie młode dziewczęta, kąpiąc się czy to w
rzece, czy w jeziorze, każdy bowiem
akwen gwarantował działanie lecznicze i kosmetyczne. I tu również
odniesienie do Jana Chrzciciela, który stojąc w wodzie chrzcił nawracających się ludzi. A bez opieki świętego można było zostać porwanym
przez żyjące w głębi wodniki, wiły,
utopce rzeczne czy jeziorne, duchy
topielców. Mało tego! Za wstawiennictwem św. Jana, gdy młodzież pofolguje sobie w tę noc, nie będzie im
to poczytane za grzech, a poczętym
wtedy dzieckiem Święty osobiście
się zaopiekuje!
Dziewczyny spotykały się już wieczorem, śpiewały piosenki, paliły
zioła, wróżąc o miłości. Plotły wianki i wkładały je na głowy, a dopiero
nad ranem, z dołączoną świeczką,
rzucały je do rzeki. Panna, której
wianek płynął prosto i najszybciej,
mogła liczyć na rychłe zamążpójście.
Nieszczęście w miłości, staropanieństwo, a nawet śmierć wróżyło zgaśnięcie świeczki i zatonięcie wianka, a wyłowienie właściwego przez
ukochanego chłopca wróżyło wielką
miłość, szybki ślub i szczęśliwe życie.

Ta najkrótsza noc była niezwykle
ważna dla zielarzy. Zebrane wtedy
rośliny lecznicze miały niezwykłą
moc uzdrawiania. Działały najskuteczniej, gdyż cała przyroda w tym
czasie jest niezwykle bujna i dojrzała, ale jeszcze niezmęczona upałami.
W noc świętojańską każdy chłopiec
miał nadzieję znaleźć kwiat paproci,
nazywany też piorunowym zielem.
Mówiono, że śmiałek, który pokona
demony strzegące kwiatu, odnajdzie
skarby ukryte pod ziemią. Zagwarantuje sobie też wielką mądrość: dar
jasnowidzenia, uzdrawiania ludzi, a
nawet bycia niewidzialnym. Oprócz
Jacka z legendy, jak wiadomo, nikomu się to jeszcze nie udało, gdyż ten
niezwykły kwiat pojawia się tylko na
chwilę trwająca tyle, co mrugnięcie
okiem.
Alina Brzozowska
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Rock w Pozycji 69

staje przygarnięty przez Robotniczy
Dom Kultury. Ten skład jednak też nie
przetrwał – w październiku odeszli Bujanowski, którego na perkusji zastąpił
Jan Szczepański i Wiśniewski, na którego miejsce powrócił Mirosław Gołębiewski. Wtedy nastał dobry czas dla
zespołu. Już w grudniu grupa zdobyła
III miejsce na Woj. Przeglądzie Piosenki Amatorskiej w Wąbrzeźnie, pół
roku później IV Miejsce na Zlocie Młodzieżowych Zespołów w Chełmnie.
Młodzi skomponowali kilkanaście
utworów heavymetalowych, w planach było nawet wydanie kasety magnetofonowej w profesjonalnym studiu rozgłośni bydgoskiej.

„Jest październik 1980 roku. Mirosław Gołębiewski kupił pierwszą w
życiu gitarę basową – „Romeo 2”,
tzw. skrzypcówkę. Instrument, który
zakupił w Kowalewie, w domu towarowym, kosztował 4000 zł.”
Tak zaczyna się kronika chełmżyńskiego zespołu rockowego „Pozycja
69”, który działał w mieście w latach
80. Kronikę tę prowadził, a niedawno podarował Chełmżyńskiej Izbie
Muzealnej pan Dariusz Gołębiewski,
brat lidera grupy, także autor niektórych tekstów piosenek.
A wszystko zaczęło się w styczniu
1981 roku, gdy Mirosław zwerbował czterech kumpli z Chełmży, jak
wszyscy w tych latach zakręconych
na muzykę rockową. Tak powstała
kapela „Iridium” w składzie: Jarosław Ratajczak – śpiew, Mirosław
Skórcz – gitara prowadząca, Stanisław Bujanowski – perkusja i Mirosław Gołębiewski – gitara basowa,
grająca muzykę trochę w stylu zespołu „Kombi”.
Zaangażowanie i pasja członków zespołu zaowocowała sukcesem scenicznym już w grudniu 1982 r., kiedy „Iridium” zdobyło IV miejsce w
Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki

Amatorskiej w kinie „Związkowiec”
w Chełmży.
Jak to w życiu bywa, a w kapelach rockowych zwłaszcza, muzycy
się schodzą i rozchodzą, łączą w
inne formacje, zmieniają nazwy.
W styczniu 1983 roku odeszli z
zespołu: Gołębiewski, którego zastąpił Marek Wiśniewski i Skórcz,
którego gitarę prowadzącą przejął
Czesław Bobiński. Z tego przetasowania powstał zespół „Pozycja
69”, grający już mocniej - heavy
metal w brzmieniach podobny do
„Iron Maiden”. Młody zespół zo-

„Nastał wrzesień 1984 roku. Odejście
dwóch członków P-69 Jarosława Ratajczaka i Mirosława Gołębiewskiego
do zasadniczej służby wojskowej powoduje, że zespół Pozycja 69 zawiesza
działalność na czas nieokreślony” – po
tych słowach w kronice zespołu pojawia się gruba czerwona linia.
Ale nie skończyła się muzyczna przygoda Mirosława. Po wojsku dołączył
do grupy wokalno – muzycznej „Chorus”, którą tworzyli: Wojciech Siwkowski – gitara solowa, Krzysztof Rybacki
– perkusja, Marek Jabłoński instrumenty klawiszowe. Charakterowi granej muzyki daleko było do rocka, zespół grał na zamówienie na weselach,
zabawach tanecznych, występował z
okazji 1 Maja na chełmżyńskim stadionie czy podczas Dni Chełmży.
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kami gry na basie skłoniły jurorów do przyznania
mu specjalnej nagrody. II miejsce zajął oczywiście
Drink Bar” – czytamy w kronice.
Po tym sukcesie zespół rozpoczął działalność w
klubie „Pod ratuszem”. Na uroczystym koncercie
laureatów „Drink” zaprezentował ciekawy utwór
„Hiroszima 86” mówiący o zagrożeniu bronią jądrową, owacyjnie przyjęty przez publiczność.
Znowu następują zmiany w składzie, dawni muzycy odchodzą, nowi, ale też dawniej grający,
przychodzą. Wreszcie, 21 listopada 1986 roku,
skład okrzepł w postaci: Czesław Babiński, Jan
Szczepański, Mirosław Gołębiewski, Marek Jabłoński, Jarosław Ratajczak. I wtedy wrócono do
nazwy Pozycja 69. W tym składzie formacja osiągnęła jeszcze dwa znaczące sukcesy: w grudniu
w Wąbrzeźnie jury postanowiło, że m. in. chełmżyński zespół będzie reprezentować Toruńskie
na przeglądzie międzywojewódzkim do XI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki.

Nie znaczyło to jednak, że
zespół pozbawiony był ambicji artystycznych. Z pocie
czoła przygotowywał się do
Przeglądu Zespołów Amatorskich podczas Dni Chełmży 1986. Do grupy dołączył
nawet wokalista Jarosław
Ratajczak, który śpiewał w
„Pozycji 69”. Pojawiła się
też nowa nazwa formacji –
„Drink Bar”.
Poziom konkursu był wysoki, zjechało do Chełmży kilka
zespołów, a emocje sięgały
zenitu. „Do ostatniej chwili
nie wiedziano, kto był lepszy – „Respekt” z Grudziądza czy „Drink Bar”. Publiczność była po stronie „Drink
Baru”, który zaprezentował
utwory z pogranicza rocka
symfonicznego. Jury (…) po-

stanowiło przyznać I nagrodę
„Respektowi” za dojrzałość
muzyczną i teksty. Jurorów
zafascynował gitarzysta basowy „Drink Bar” Mirosław
Gołębiewski. Jego doskonała
i ciekawa gra, jak również posługiwanie się różnymi techni-

Natomiast w lutym 1987 roku formacja zdobyła II miejsce na Międzywojewódzkim Przeglądzie
Amatorów w Elblągu. Sukces smakował tym bardziej, że poprzedzony był dramatycznym wydarzeniem, o czym dowiadujemy się z kroniki: „Pod
koniec stycznia solista zespołu Jarosław Ratajczak
został podczas dyskoteki dotkliwie pobity przez
pijanych chuliganów i znalazł się w szpitalu. Okazało się, że ma zwichnięty kark. Jednak to nie
przerwało pracy zespołu. Dzielny Jarek, nie bacząc na zalecenia lekarza, zjawiał się punktualnie
na próbach i śpiewał”.
Elbląski sukces był w zasadzie końcem działalności zespołu. Podejmowano tylko jakieś drobne
próby, jednak bez sukcesów. Większość muzyków
rozjechała się po Polsce i świecie. Cóż, takie życie
młodych ludzi.
Alina Brzozowska
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HONOR NAD BOGACTWO - DEWIZĄ WICEBURMISTRZA
WOJCIECHA KWIECIŃSKIEGO

Wojciech Kwieciński
Jednym z najzacniejszych mieszkańców Chełmży, cieszących się autorytetem i charyzmą, był Wojciech Kwieciński. Postać, która
poprzez swoje postepowanie odcisnęła pozytywne piętno na życiu
naszego miasta.
Wojciech Kwieciński urodził się
14 kwietnia 1865 r. w Pleszewie w
Poznańskiem. Po ukończeniu tam
szkół przybył z rodziną do Chełmży,
gdzie od 1893 r. prowadził drogerię.
Było to jego głównym źródłem
utrzymania i interesem, który zapewniał byt jego rodzinie.
Kwieciński angażował się aktywnie w życie miasta, należał do licznych towarzystw i klubów, niektóre
sam organizował i zakładał. Działał
na rzecz ubogich i sierot, a także w
radzie miasta i chełmżyńskim Magistracie. Jak napisano w jego nekrologu: „Należał przez cały czas swego
pobytu na miejscu do najwybitniejszych działaczy miasta Chełmży i był
niejako filarem, około którego koncentrowało się życie Polonii chełmżyńskiej”. Śledząc zapiski w prasie,
kronikach czy archiwaliach z pewnością możemy uznać, że tak było.
Wojciech Kwieciński jest jednym z

twórców „chełmżyńskiej niepodległości” roku 1920 r., chociaż jego intensywna działalność patriotyczna
sięgała lat znacznie wcześniejszych.
Znany był z różnego rodzaju akcji zachęcających do podtrzymywania
polskości. Los naszego kraju leżał
mu na sercu i, jak podaje prasa, z
utęsknieniem czekał na odzyskanie
wolności.
Przez długie lata, począwszy od
1897 r., należał do Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Jego nazwisko
znajduje się również w spisach
członków TNT z lat 1904, 1913 –
1918, a także w latach 20. zeszłego
stulecia. W 1900 r. odnotowano
jego wsparcie materialnie dla Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Młodzieży Prus Zachodnich, w którym
zrzeszano polską niezamożną młodzież z Pomorza. Siedziba organizacji znajdowała się w Chełmnie.
Jako gorliwy katolik wszedł w
skład komitetu niosącego pomoc finansową chełmżyńskim elżbietankom, organizując spektakle teatralne dla mieszkańców w 1912 i 1914 r.
Grano m.in. „Króla Dziadów”, a dochody z przedstawień oddawano do
klasztoru. Również w 1914 r., po wyborach kościelnych do reprezentacji
gminnej, Wojciech Kwieciński został
ławnikiem na sześcioletnią kadencję. Wchodził w skład dozoru kościelnego razem z rentierem Wacławem Gąsowskim. Obaj, w ramach
przejmowania niemieckich majątków przez polskie organizacje, weszli w skład rady nadzorczej spółki
„Concordia”, założonej 17 marca
1911 r., która stała się właścicielem
restauracji i hotelu o tej samej nazwie.
Wojciech Kwieciński, od chwili
przybycia do Chełmży rozpoczął
swoją pracę, wspierając Polaków i

biorąc czynny udział w życiu politycznym. Już w 1917 r. należał do aktywnych propolskich działaczy patriotycznych. Uchodził za sumiennego,
pracowitego i niezłomnego Polaka.
Świadczy o tym fakt aresztowania
Wojciecha Kwiecińskiego wraz z innymi zacnymi mieszkańcami Chełmży w czasie rozruchów z Grenzschutzem Gerharda Rossbacha.
Jednocześnie, jak to określono, dobrzy Niemcy - burmistrz Wilhelm
Hartwich oraz landrat dr Kleemann
postarali się, aby Kwiecińskiego
uwolniono i by on swoim autorytetem oraz wpływami uspokoił nastroje Polaków.
Nie bez znaczenia był również
fakt, że Wojciecha Kwiecińskiego
wybrano na tego, który wraz ze Stefanem Łukomskim witał księdza Józefa Wryczę, powracającego z więzienia do Chełmży. Kwieciński był
również pierwszym przewodniczącym Rady Robotniczej, zawiązanej w
1919 r. do walki z Niemcami o niepodległość na terenie naszego miasta. Był też członkiem Rady Ludowej.
O mocnej pozycji Wojciecha Kwiecińskiego w mieście, wynikającej z
szacunku dla jego zasług, był fakt
powierzenia mu, razem z kilkunastoma innymi osobami zasłużonymi w
walce o niepodległość, zadania
utworzenia Tymczasowej Rady Miejskiej i Tymczasowego Magistratu w
1920 r., a także nadzór nad wyborem pierwszego w odrodzonej Chełmży burmistrza. Jak wiadomo stanowisko włodarza miasta powierzono
Bronisławowi Kurzętkowskiemu. Na
zastępcę nowego burmistrza wybrano Wojciecha Kwiecińskiego, który
piastował ten urząd aż do swojej
śmierci w 1927 r.
Na stanowisku wiceburmistrza
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Wojciech Kwieciński w środku, po prawej Aleksander Litkowski
działał równie prężnie i łączył z nim
wiele funkcji. Na przykład w 1925 r.
uzyskał od rządu dużą dotację przeznaczoną dla bezdomnych z Chełmży, a także pożyczkę na budowę koszar.
Wchodził też w skład Kolegium Magistratu. Pracując w Magistracie i radzie miasta, był zastępcą deputacji
sanitarnej, odpowiadającej za czystość i higienę w mieście. Zajmował
się także sprawami sierot oraz wychowania zapobiegawczego, a także
zagadnieniami wojskowo-kwaterunkowymi.
W 1927 r., krótko przed śmiercią,
stał na czele najbardziej wpływowej
w Chełmży partii politycznej -Związku Ludowo-Narodowego.
Oprócz swojej pracy drogeryjnej,
którą prowadził przez całe życie, a
także działalności politycznej i charytatywnej, należał do wielu organizacji, stowarzyszeń i spółek. Wchodził w skład zarządu Powiatowych
Kas Oszczędności i Powiatowej Kasy
Komunalnej, był członkiem zarządu
Banku Ludowego w Chełmży, Izby
Przemysłowo-Handlowej, zastępcą
przewodniczącego rady nadzorczej
Szkoły Dokształcającej Zawodowej
w Chełmży, członkiem w Towarzystwa św. Wincentego a Paulo oraz

większości stowarzyszeń i organizacji społecznych w Chełmży okresu
międzywojennego. Piastował także
stanowiska honorowe dla podkreślenia jego zasług.
Był też jednym z inicjatorów powstania w 1923 r. Towarzystwa
Sportowo-Muzycznego „Gwiazda”,
nad którym przejął opiekę. Działały
w nim sekcje m.in. piłki nożnej i muzyki dętej. Wojciech Kwieciński
zwykł mawiać: „Jestem daleko uboższy, niż byłem w pierwszych latach
mojej pracy, nawet trudności mam,
ale nie narzekam, bo mam honor i
sumienie nieskalane”.
Twierdził także: „Bogacili się liczni
przez Polskę i na Polsce – ja straci-

łem, lecz mam spokojne i czyste
ręce, bo do nich nie przylgnął żaden
grosz publiczny. Złoto i srebro nie
przylepiło się do tych palców, a groszem publicznym interesów nie
uprawiałem”. Miał również ulubioną
pieśń, którą śpiewano trzymając się
za ręce na zakończenie każdego spotkania, któremu przewodził - „Niech
nas jedność łączy w koło”.
Wojciech Kwieciński zmarł 10 sierpnia 1927 r. Jego pogrzeb był wielkim
wydarzeniem w historii naszego
miasta, co świadczy o tym, że żegnano człowieka niezwykle zasłużonego
dla Chełmży. Mszę św. pogrzebową
celebrowało wielu księży, nad grobem śpiewały połączone chóry
„Echo” i „Św. Cecylia” pod dyrekcją
dyrygenta Buczkowskiego. Napływały kondolencje z niezliczonych towarzystw, bractw, organizacji i urzędów. Nad trumną przemawiali
najznamienitsi mieszkańcy i zaproszeni goście. Gazety zamieszczały
obszerne wspomnienia o prawym i
szlachetnym życiu Wojciecha Kwiecińskiego. Stefan Łukomski, prawdopodobnie jego przyjaciel, napisał:
„Ile on dobrych, a skrytych czynów
zdziałał, czy to jako sędzia polubowny, czy też sędzia sądu pokoju lub
komisarz ubogich, albo też radca
sierot. To tylko zapiski w księgach
Nieba zaświadczyć mogą”.
Marcin Seroczyński

Jeden z nekrologów zamieszczony w „Gazecie Chełmżyńskiej”
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