Nasza piękna Klaudia

Klaudia Wonatowska została I Wicemiss Polonia. Finał prestiżowego
konkursu odbył się 8 marca.
- Zaangażowałam się w Konkurs
Miss Polonia z jednego ważnego powodu - marzę o tym, by wnieść do
świata coś niepowtarzalnego. Chcę

zostawić po sobie ślad i stać się wzorem dla młodych kobiet. Pragnę dać
im przykład wytrwałości i uporu w
dążeniu do celów. Jestem ogromnie
zadowolona ze swojego obecnego
życia, a to dlatego, że rozumiem jak
ważna jest samorealizacja. Świado-

mość własnej wartości i determinacja pomaga osiągnąć naprawdę
wiele. Trzeba jednak w to uwierzyć
i pomóc trochę szczęściu – twierdzi
nasza finalistka.
- Wczorajszy wieczór zapisał się w
historii. Emocje jeszcze nie opadły,
cały czas nie mogę uwierzyć, że znalazłam się w TOP3 konkursu Miss Polonia – wspominała na gorąco Klaudia Wonatowska. Do tej pory Klaudia
realizowała kampanie reklamowe
dla takich marek jak: Wittchen, Kontigo, Lavashka, Brubeck, Montibello,
COLIBRA, Haia czy Stokrotka. Współpracowała także z Sylwią Romaniuk,
projektantką gwiazd, której kreacje
nosiły takie sławy jak Joanna Krupa
czy Justyna Steczkowska. Modeling to nie jedyna pasja chełmżanki.
23-latka uwielbia aktorstwo, a także
sporty ekstremalne.
Redakcja gratuluje Pani Klaudii
Wonatowskiej i życzy wielu dalszych
sukcesów.
Opracował Marcin Seroczyński

Motywy pasyjne w naszej świątyni
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Motywy pasyjne w naszej świątyni
Motywy Męki Pańskiej, obecne w
każdym kościele, ożywają w sposób
szczególny w wielki post i podczas
Triduum Paschalnego. Rozważania
pasyjne - Droga krzyżowa czy Gorzkie Żale - przywołują sytuacje, których odzwierciedlenia znajdujemy
w malarstwie czy rzeźbie.
Nasza świątynia bogata jest w takie dzieła sztuki. Prezentujemy dziś
Państwu kilka z nich w ujęciach autorstwa Marcina Seroczyńskiego.
Wielu z nas intrygują wielkie obrazy na północnej i południowej
ścianie kościoła, przedstawiające
bolesne i radosne tajemnice różańcowe. Nie znamy autora tych dzieł,
jak również daty ich powstania, możemy przypuszczać, że wykonano je
w drugiej połowie XVIII wieku. Ten
malarski cykl robi wrażenie zarówno wielkością, jak i siłą przekazu! Na
zdjęciu widzimy scenę Biczowania,
czyli Chrystusa przywiązanego do
pręgierza i oprawców z narzędziami
kaźni w rękach. Następny obraz to
już droga krzyżowa i moment spotkania Chrystusa ze św. Weroniką.
Do motywu drogi krzyżowej należy też wolnostojąca figura Chrystusa dźwigającego krzyż w kaplicy Św.
Krzyża. Ta gotycka rzeźba z pierwszej
połowy XV wieku przetrwała pożar

katedry w 1422 roku podczas tzw.
wojny golubskiej, podobnie grupa
Ukrzyżowania stojąca w nawie północnej. Składa się w naturalnej wielkości figury Chrystusa konającego
na krzyżu, pod którym stoją postacie
Matki Bożej i św. Jana. Ożywienie
tych postaci przez zwrot głów kontrastuje z zastygłym w bezruchu,
rozpiętym na krzyżu Chrystusem cierpienie Ukrzyżowanego udziela
się postaciom towarzyszącym oraz
patrzącym wiernym. Uwagę zwraca
oryginalne, rzadko spotykane ułożenie nóg Chrystusa, w formie skrzyżowanej, jak również prawidłowe
umieszczenie gwoździ przebijających nie środek dłoni, a nadgarstki
postaci.
Druga scena ukrzyżowania Pana
Jezusa znajduje się na belce tęczowej nad prezbiterium. To piętnastowieczny zespół czterech osób
– Zbawiciela na krzyżu, Maryi, św.
Jana oraz Marii Magdaleny. Rzeźby przetrwały z kolei pożar w 1950
roku, jedynie figura Chrystusa uległa
częściowemu zniszczeniu.
Na zdjęciu prezentujemy również
niezwykle przejmujący wizerunek
Matki Boskiej Bolesnej, czyli Piety
w pięknym późnobarokowym ołtarzu w nawie północnej. Na kolanach
Maryi spoczywa ciało jej Syna. Ręce

Matki Bożej nie obejmują ciała, są
uniesione w geście orantki, potęgując dramatyzm sceny. Wbity w
jej ciało srebrny miecz nawiązuje
do słów, które padły z ust starca Symeona podczas ofiarowania Jezusa
w świątyni: „A duszę twoją własną
przeniknie miecz”. Zapowiada to
rolę Maryi w zbawieniu jako współcierpiącej i współuczestniczącej w
Męce Chrystusa.
Zdjęcie z krzyża i Złożenie do
grobu to dwie sceny mieszczące się
w tym samym miejscu. Słynny obraz namalowany według wzorca P.P.
Rubensa w centralnej części ołtarza
św. Franciszka przedstawia grupę zaangażowaną przy zdejmowaniu ciała
Chrystusa z krzyża. Dynamizm i realizm tej sceny miały skłaniać do jak
najgłębszego przeżycia śmierci Pańskiej. Świetne zastosowanie skrótów perspektywicznych i znajomość
anatomii pozwala widzom dogłębnie wczuć się w dramatyzm sytuacji.
Natomiast w dolnej części ołtarza
mamy niezwykłą późnogotycką rzeźbę – Złożenie do grobu. Otaczające
martwe ciało Pana postaci wyrażają
cała gamę emocji, przeżywając tragedię każdy na swój sposób. Podobno ich pierwowzorami byli mieszkańcy Chełmży.
Alina Brzozowska
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA
Uchwała budżetowa
Budżet miasta przyjęty. Najważniejszy plan dochodów i wydatków, odrębnie uchwalany i przyjmowany przez Radę Miejską w Chełmży, zakłada w 2021 roku dochody na poziomie 75
022 929,37 złotych, natomiast planowane wydatki zamkną
się w kwocie 77 921 854,96 złotych. Równoległa realizacja
bieżących zadań oraz zaplanowanych inwestycji powoduje
powstanie deficytu. Budżet zakłada środki na pokrycie tegorocznych limitów deficytu w kwocie 4.898.925,59 złotych.
Natomiast prognozowana kwota długu na koniec 2021 roku
wynosi 15.687.628,73 złotych.
Przypominamy Państwu o możliwości dokonania zapłaty
podatków: od nieruchomości, rolnego, transportowego, również dzierżawy za grunt oraz wieczystego użytkowania gruntu
w kasie Urzędu Miasta Chełmży oraz za pośrednictwem przelewów. Ze względu na pandemię w Urzędzie zachęcamy do
dokonywania płatności kartą, natomiast przelewy bankowe
należy kierować na rachunek nr 12 9486 0005 0000 2828
2000 0027 - NICOLAUS Bank Spółdzielczy Toruń/Oddział
Chełmża. Podatek od posiadania psów regulują Państwo, jak
do tej pory na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z
o.o. Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich podatków
i opłat lokalnych obowiązujących w 2021 roku pozyskacie
Państwo za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Chełmży https://www.chelmza.pl/9893,wiadomosci-z-ratusza lub kontaktując się telefonicznie.

Narodowy Spis Powszechny

Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzany od
1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Realizowany zostanie przy
użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na
stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Obowiązkiem spisowym będą objęte: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach, które nie są mieszkaniami na
terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania; mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia, które nie są mieszkaniami. Spis będzie realizowany: obowiązkowo - metodą
samospisu internetowego i uzupełniająco - metodą wywiadu
telefonicznego metodą wywiadu bezpośredniego. Po raz
pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Jeśli ktoś (np. ze względu na
zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność)
nie będzie się w stanie samodzielnie spisać, pomogą mu w

tym rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie – i spiszą za
pomocą dwóch innych metod: wywiadu telefonicznego
wspieranego programem komputerowym; wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym. Obie metody
polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Dla każdego respondenta dobierana jest
jedna, odpowiednia metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych. Wywiad telefoniczny wspomagany
komputerowo przeprowadzany jest przez rachmistrza spisowego, podobnie jak wywiad bezpośredni. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które
jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia
spisu. Udział w spisie jest obowiązkowy. Chcesz sprawdzić, o
co będziesz pytany w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową?
Wejdź na stronę: spis.gov.pl

Obowiązkowa deratyzacja
Burmistrz Chełmży przypomina o obowiązku wyłożenia trucizny przeciwko gryzoniom od 1 do 30 kwietnia 2021 r. we
wszystkich nieruchomości położonych w granicach miasta.
Stosownie do zapisów § 26 Uchwały Nr X/91/19 Rady Miejskiej Chełmży z 5 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży.
Do przeprowadzenia akcji odszczurzania zobowiązani są właściciele i współwłaściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie oraz inne podmioty władające
nieruchomością. Kontrolę wykonania postanowień uchwały
przeprowadza Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Toruniu oraz Straż Miejska w Chełmży. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku deratyzacji, na właściciela może
zostać nałożona kara grzywny.

Przebudowa ulic
Zgodnie z zadaniem pn.: „Przebudowa ulic: Groszkowskiego,
Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej”.
Miasto zawarło umowę z wykonawcą, firmą TRANSBRUK Barczyńscy z Pigży na realizację robót budowlanych w ramach
powyższego zadania. Za realizację umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3 849 581,39 zł
brutto. Termin zakończenia prac nastąpi do 26 września 2021
r. Przewiduje się modernizację nawierzchni dróg i zjazdów,
budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz wykonanie
oznakowania pionowego i poziomego. Nadzór nad realizacją
inwestycji sprawuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - Biuro Projektów Budowlanych w Gdańsku. Za wykonanie usług
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie - 17 000,00 zł brutto.
Zadanie jest realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 422
330,00 zł.
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Planowane przetargi
Wśród planowanych zadań inwestycyjnych w Chełmży są:
- przebudowa drogi gminnej nr 101241 C oraz częściowo ulicy
Polnej w Chełmży,
- budowa szybu windowego i montaż windy zewnętrznej przy
budynku ratusza.
- modernizacja oświetlenia ulicznego przy ulicach: Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego. Depczyńskiego, Malewskiego,
Władysławskiego i Dorawy w Chełmży.
- budowa oświetlenia w ulicach Fiołkowej, Hiacyntowej i Tulipanowej.
- budowa oświetlenia w ulicy Szymborskiej.

Przypomnienie o konieczności
oznaczania pojemników
Informujemy, że istnieje możliwość pozyskania tablicy informującej o zasadach poprawnej segregacji odpadów komunalnych. Tablica powinna być umieszczona w miejscu gromadzenia odpadów, np. w boksie śmietnikowym. Celem niniejszego
przedsięwzięcia jest podnoszenie świadomości ekologicznej
mieszkańców naszego miasta. Właścicieli i zarządców nieruchomości zachęcamy do kontaktu z Zakładem Gospodarki
Komunalnej w Chełmży pod numerem telefonu 56 675 22 06,
w celu ustalenia terminu odbioru tablicy. Zgodnie z prawem
właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania w
sposób selektywny odpadów komunalnych.
W mieście prowadzone są kontrole prawidłowej segregacji
odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości następuje wszczęcie postępowania administracyjnego w celu
naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku segregowania śmieci, stosując stawki opłaty podwyższonej. W Chełmży stawka ta wynosi 50,00 zł/m-c/osobę
zamieszkałą. Przypominamy o konieczności oznaczania pojemników na odpady oraz miejsc, w których stoją pojemniki,
w sposób umożliwiający jednoznaczne przypisanie ich do danej nieruchomości, by uniknąć błędnego upominania właścicieli o nieprawidłowej segregacji odpadów.

lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Chełmży w
2021 roku. Wstępnej kwalifikacji osób dokonuje komisja
mieszkaniowa, działająca jako organ opiniodawczy burmistrza miasta, a końcową wersję list zatwierdza burmistrz. W
trybie kontroli społecznej listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu komunalnego w 2021 roku zostały wywieszone
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta przy ul. Gen. Hallera
2 i 19. Listy te zostały także opublikowane w BIP-ie.

Zdalna Szkoła Plus
„Zdalna szkoła Plus” to kolejny rządowy program, z którego
Gmina Miasto Chełmża pozyskała pieniądze w kwocie 104
994,03 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli. Wielu uczniów nie przystąpiło do nauki zdalnej w
powodu z braku możliwości technicznych. Zakupiony sprzęt
pomaga potrzebującym zniwelować cyfrowe wykluczenie.
Program „Zdalna szkoła plus” realizowany był przez Ministerstwo Cyfryzacji i stanowi kontynuację wcześniejszego programu „Zdalna szkoła”. Jest finansowany z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa nr I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu.
Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach”. Nasze miasto zakupiło 27 laptopów i 21
tabletów z klawiaturą i z zestawem słuchawkowym. Przekazano je do szkół podstawowych, gdzie są wykorzystywane do
nauki zdalnej przez uczniów jak i nauczycieli.

Program wspieraj seniora ponownie
w Chełmży

GeniBoty w Przedszkolu Miejskim nr 1
W Przedszkolu Miejskim nr 1 pojawiły się roboty do kodowania online i offline - GeniBoty. Są to uniwersalne, wyposażone
w wiele funkcji roboty edukacyjne do nauki programowania.
Otwierają dzieciom drzwi do świata nowoczesnych technologii i edukacji. Praca z robotem rozwija tzw. miękkie kompetencje, takie jak: logiczne, algorytmiczne myślenie czy zadaniowe podejście do problemów. GeniBot mówi w dwóch
językach – polskim i angielskim, co daje dodatkowo możliwość nauki języka obcego. W Przedszkolu nr 1 dzieci korzystają z czterech GeniBotów do kodowania.

Listy przydziału lokali komunalnych
Zakończona została procedura tworzenia list osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego i najmu socjalnego

W związku z utrzymującym się w Polsce stanem epidemii, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłużyło realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego
Korpusu Wsparcia Seniorów. W bieżącym roku usługa wsparcia seniorów polega na dostarczeniu zakupów podstawowej
potrzeby: artykuły spożywcze, leki i środki higieny osobistej.
WAŻNE - KOSZT ZAKUPÓW POKRYWA WYŁĄCZNIE SENIOR!
Program adresowany jest do:
- osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostają w domu
w związku z zagrożeniem
zakażeniem Covid-19,
- w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku
życia.
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Senior, który chciałby skorzystać z usługi wsparcia, może zadzwonić na ogólnopolską infolinię: 22 505 11 11. Osoba
przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do ośrodka
pomocy społecznej w miejscu zamieszkania seniora. Pracownik danego ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się telefonicznie z seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę

wsparcia. Seniorzy mogą także bezpośrednio skontaktować
się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmży.
Pracownicy MOPS-u pomogą: zrobić zakupy oraz, jeśli jest
taka konieczność, dostarczenia tych artykułów – dzwoń w godzinach 8:00- 15:00, (56) 675 24 69, (56) 675 30 18, 600398639

Masz problem, pomoc można uzyskać w następujących miejscach:
Problem alkoholowy lub
narkotykowy, inne uzależnienia lub przemoc

poniedziałek – spotkania AA; godz. 19.00 ul. Tumska 14, Dom Kapitulny,
poniedziałek - spotkania Al.-Anon; godz. 19.00 ul. Tumska 14, Dom Kapitulny,
środa - Punkt motywacyjno-konsultacyjny, ul. Tumska 12 godz. 17.00-20.00;
sobota – ul. Tumska 12 - 2 terapeutów na zmianę przyjmuje w godz. 9.00-12.00
sobota – trzecia sobota miesiąca, ul. Tumska 12.
Warsztaty terapeutyczne od godz. 13.00-17.00.

poniedziałek w godz. 15:00-19:00
Poradnia terapii uzależnień
wtorek w godz.8:00-15:00
i współuzależnień
piątek w godz.15:30-19:30
Mediacje rodzinne

socjoterapeutka: ul. Tumska 12, sobota - 2 razy w miesiącu, od 9.00-12.00

Psychiatra

przychodnia ul. Kościuszki 4, pok.118 - po poprzedniej konsultacji z terapeutą - ostatnia środa
miesiąca w godz. 13.00 - 16.00

Dzielnicowi

Komisariat Policji; ul. Sądowa 2, tel.: 47 – 754-42-00

Pracownicy socjalni

MOPS; ul. Hallera 19, tel.: 56 675-24-69

Poradnia Psychologiczno
- Pedagogiczna

ul. Św. Jana 18, tel.: 56 675-67-27

Szpital

ul. Szewska 23, tel.: 56 675-22-55

Nabór do przedszkoli i szkół
Rekrutacja do miejskich przedszkoli i szkół podstawowych.
Zgodnie z zarządzeniem burmistrza Chełmży w sprawie terminów rekrutacji i postępowania uzupełniającego, a także termi-

nów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych
szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022, przypominamy:

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI
Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03-31.03.2021 r.

07.05.-12.05.2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo
oświatowe

01.04-06.04.2021 r.

13.05. - 18.05.2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

09.04.2021 r.

21.05.2021 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w
postaci pisemnego oświadczenia

10.04 - 30.04.2021 r.

24.05-07.06.2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

06.05.2021 r.

11.06.2021 r.
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TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS
PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Lp.

Rodzaj czynności

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w
tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy
Prawo oświatowe

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

4.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w
postaci pisemnego oświadczenia

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

01.03 - 05.03.2021 r.

26.04 - 30.04.2021 r.

01.03.-31.03.2021 r.
dotyczy złożenia wniosku
o przyjęcie do oddziałów
przedszkolnych

07.05.-12.05.2021 r.
dotyczy złożenia wniosku
o przyjęcie do oddziałów
przedszkolnych

do 12.03.2021 r.

do 07.05.2021 r.

01.04. – 06.04. 21 r.
dotyczy złożenia wniosku
o przyjęcie do oddziałów
przedszkolnych

13.05-18.05.2021 r.
dotyczy złożenia wniosku
o przyjęcie do oddziałów
przedszkolnych

15.03.2021 r.

do 14.05.2021 r.

09.04.2021 r.
dotyczy złożenia wniosku
o przyjęcie do oddziałów
przedszkolnych

21.05.2021 r.
dotyczy złożenia wniosku
o przyjęcie do oddziałów
przedszkolnych

16.03 - 26.03.2020 r.

17.05-21.05.2021 r.

10.04 - 30.04.2021 r.
dotyczy złożenia wniosku
o przyjęcie do oddziałów
przedszkolnych

24.05.- 07.06.2021 r.
dotyczy złożenia wniosku
o przyjęcie do oddziałów
przedszkolnych

31.03.2021 r.

27.05.2021 r.

06.05.2021 r.
dotyczy złożenia wniosku
o przyjęcie do oddziałów
przedszkolnych

11.06.2021 r.
dotyczy złożenia wniosku
o przyjęcie do oddziałów
przedszkolnych

Sekretarz Miasta mgr Janusz Wilczyński

57 578,06 zł. to oficjalny wynik WOŚP i nowy rekord
Burmistrz Chełmży Jerzy Czerwiński podziękował naszemu sztabowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w składzie: Henryk Zatorski - szef sztabu, Małgorzata Lipowska, Katarzyna Rosek, Artur Stankiewicz,
Tymon Cichocki, Krzysztof Łubkowski, Tomasz Kuchnik i Maciej Urbański. Na ulicach miasta kwestowało 40
wolontariuszy. W sumie zebrano 57 578,06 zł.
MS
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Cygara i wina od rodziny Gogów
W poprzednim numerze Głosu Chełmżyńskiego pisaliśmy o „Chełmżyniance”, wódce która podbiła europejskie salony. Pozostajemy w klimatach wspaniałych trunków chełmżyńskich, przypominając jednocześnie zasłużoną dla miasta rodzinę Gogów.
syn Jan został wydelegowany na
plebiscyt na Górnym Śląsku, gdzie
pełnił funkcję oficera łącznikowego
pomiędzy komendą załogi włoskiej
a polską policją plebiscytową. Jan
Goga ze swych obowiązków wywiązywał się wzorowo, zyskując sympatię Włochów, co jak informowała
prasa, przyczyniło się do osiągniecia
dużych korzyści dla Polski.

Sklep Antoniego Gogi w czasach zaboru pruskiego
Na starych fotografiach możemy
zobaczyć nieistniejącą już dzisiaj winiarnię, sklep z cygarami, tytoniem
i winami Antoniego Gogi, seniora
rodu i jednego z nestorów chełmżyńskiego kupiectwa.
Jedyna winiarnia w Chełmży oraz
składnica win, wódek i wyrobów
tytoniowych powstała w 1878 r. Jej
założycielem był wspomniany Antoni Goga, urodzony w Dąbrówce
17 maja 1856 r. Jako młody chłopiec
interesował się rolnictwem, jednak
słabe zdrowie nie pozwalało mu
znosić trudów ciężkiej pracy w polu.
Podjął zatem naukę w zawodzie kupieckim i w wieku 18 lat oddał się z
zapałem tej profesji.
Po przeprowadzce do Chełmży
najpierw rozwinął handel cygarami,
który z biegam lat prosperował znakomicie. Dodatkowo dzięki gorliwej
pracy, wzbogacił interes o handel
winami zagranicznymi i tym zyskał
sobie duży rozgłos. W 1893 r. Antoni Goga dostarczał hurtowo wina

czerwone i węgrzyny do Królewca,
Wrocławia i Berlina. Jak pisała prasa: „sława jego win rosła z dnia na
dzień z roku na rok”. Firma oferowała wspomniane cygara, tabaki,
wina, wódki, likiery i wiele innych
wyrobów alkoholowych.
W 1891 r. Antoni Goga pojął za
żonę Teofilę Biernacką, nauczycielkę wyższej szkoły żeńskiej w Kościerzynie. Z tego małżeństwa urodziło
się trzech synów: Jan, Leonard i
Karol. Życzeniem ojca było, żeby
któryś z synów przejął dobrze prosperujący interes. Chęć przejęcia
winiarni i składu cygar przejawiał
najstarszy z synów, Jan Goga. Gdy
ukończył nauki w gimnazjum, a później szkołę w Poznaniu, wysłano go
na kształcenie do Francji, do Bordeaux. Tam zdobył wiedzę w zakresie,
jak to określano, „pielęgnowania”
win. Niestety czas powrotu Jana
Gogi do kraju zbiegł się z wybuchem I wojny światowej. Został on
powołany do wojska, podobnie jak
bracia - Leonard i Karol. Najstarszy

Jednak dla seniora rodu Antoniego Gogi wieści z frontu nie były
pomyślne. Na wojnie zaginął bez
wieści najmłodszy syn Karol. Wiadomość ta całkowicie zdruzgotała
rodziców i krótko potem, w 1918 r.
Antoni Goga zmarł.
Pod nieobecność Jana Gogi pieczę
nad firmą sprawował Leonard, jednak przedsiębiorstwo po I wojnie
światowej podupadło. Po powrocie
Jan próbował wynieść ponownie
na wyżyny rodzinną firmę, jednak
jego starania przerwała śmierć. Jan
zmarł na skutek powikłań – podczas
wojny został potraktowany gazami trującymi. To przyczyniło się do
znacznego pogorszenia jego stanu
zdrowia i zgonu w wieku 32 lat.
Po tych tragicznych wydarzeniach
zarząd nad winiarnią, składem cygar i wyrobów tytoniowych przejął
średni brat, Leonard Goga. Była to
zasłużona dla miasta postać.
Leonard urodził się w Chełmży
5 lutego 1894 r., tutaj też ukończył
gimnazjum. W 1913 r., po odbytej
praktyce w Hamburgu, złożył egzamin jako inżynier elektrotechniki.
Do czasu wybuchu I wojny światowej pracował w firmie Werner Funger Halle filia w Dusseldorfie jako
kierownik montażu instalacji elek-
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dze udało się przeżyć. Na początku
1921 r. objął kierownictwo Elektrowni Miejskiej w Rypinie. Sprawował je przez 10 lat, do końca 1931 r.
Po dołączeniu Chełmży do sieci
elektrycznej Leonard założył biuro instalacyjne, które jednak z powodu małego zainteresowania
zamknął po krótkim czasie funkcjonowania. W 1934 r. starał się
w drodze konkursu o stanowisko
Kierownika Zakładów Miejskich w
Chełmży. Działał również w sferze
kulturalnej miasta. W 1935 r. objął
kierownictwo artystyczne nad orkiestrą założoną przy Towarzystwie
Śpiewaczym Echo. Firmę rodzinną
pod nieobecność Leonarda prowadził wnuk Antoniego seniora, Antoni Goga.
W 1928 r. firma Gogów obchodziła jubileusz 50-lecia istnienia.
Była jedną z najdłużej działających
polskich firm, płacącą w okresie zaborów najwyższe podatki. Podobno
tuż przed II wojną światową lokal
należał do restauratora Tadeusza
Weigta. Obecnie w kamienicy, gdzie
mieściła się winiarnia znajduje się
sklep plastyczny.
Marcin Seroczyński

Leonard Goga
trycznych w obrębie centrali
Salzwedel.
Leonard Goga podczas Powstania Chełmżyńskiego w
1919 r. stanął na czele pierwszego oddziału zajmującego pozycje w rejonie starego
cmentarza. Stał się też jednym
z zakładników Rossbacha w
1919 r., który oprócz Leonarda Gogi wziął do niewoli jeszcze kilku innych mieszkańców
Chełmży pod groźbą rozstrzelania. Szantażowano wówczas,
że za każdego zabitego Niemca
zostanie rozstrzelanych trzech
zakładników. Leonardowi Go-

Sklep w okresie międzywojennym należał do Antoniego Gogi
wnuka założyciela rodzinnej firmy Antoniego seniora

GŁOS CHEŁMŻYŃSKI, STRONA 10

Nowe życie Pomnika Walki i Męczeństwa

Wizualizacja pomnika Walki i Męczeństwa przy ul. Chełmińskiej
Czas jednak robi swoje, a poChełmżyński Pomnik Walki i MęKontynuacją prac grupy było
po- spotkanie 17 marca, które otworzył
czeństwa przylegający do tzw. nadsiedemdziesięcioletni
starego cmentarza przy ul. Cheł- mnik poddano jedynie bieżącym Artur Stankiewicz, dyrektor bibliotemińskiej jest jednym z bardziej remontom. W związku z przypa- ki w Chełmży. Profesor Piotr Birecki
charakterystycznych miejsc pa- dającą w 2022 roku 75. rocznicę omówił poszczególne elementy pomięci w naszym mieście. Pomnik pierwszego pochówku i posta- mnika i zasugerował kolejność prac
jest hołdem dla pomordowanych wienia pomnika, przeprowadzo- konserwatorskich. Wizualizacja wymieszkańców Chełmży podczas II no ekspertyzę, która jednoznacz- kazała, że pomnik ma być wyczyszwojny światowej.
nie wykazała, że niezbędny jest czony, podstawa przemurowana, a
tablice pamiątkowe zamontowane
Już w 1947 roku pochowano tam remont kapitalny obiektu.
szczątki 36 mieszkańców, członków
W tym celu ubiegłym roku na odrestaurowanym murze boczpodziemnych organizacji, prze- zawiązała się przy Towarzystwie nym. Zebrani usłyszeli też informacje
trzymywanych w bydgoskim wię- Przyjaciół Chełmży grupa pod burmistrza Jerzego Czerwińskiego
zieniu przy Wałach Jagiellońskich nazwą Inicjatywa Obywatelska w dotyczącą spraw formalnych związai rozstrzelanych w Dolinie Śmierci składzie: Bogda i Ludwik Śliwiń- nych z renowacją.
w Fordonie. Później grób stał się scy, prof. Piotr Birecki, Ryszard
Głos w sprawach konserwatormiejscem pochówku chełmżan, Muzioł, Marcin Seroczyński, Piotr skich zabrał Piotr Trybuszewski, który
którzy zginęli podczas wojny w róż- Trybuszewski - konserwator za- przypomniał „Program Badań Konnych okolicznościach. W miejscu bytków, Dagmara Kończalska serwatorskich Pomnika Pomordopamięci umieszczono też symbo- - konserwator zabytków. Swo- wanych przez Hitlerowców w 1939 r.
liczne urny z prochami pomordo- im patronatem objął grupę bur- autorstwa Aleksandra Durka”.
wanych w obozach koncentracyj- mistrz Chełmży Jerzy Czerwiński. - Głównym celem badań jest okrenych. Do dziś jednak nie wszystkie Inicjatywa obywatelska ustaliła ślenie techniki i technologii wykoszczątki ofiar zostały zidentyfiko- wstępny program badań i działań nania oraz stanu zachowania pierzwiązanych z renowacją pomnika. wotnych warstw pomnika – mówił.
wane.

GŁOS CHEŁMŻYŃSKI, STRONA 11
Trzeba dokonać Identyfikacji wtórnych nawarstwień, ustalić ilości i
zasięg występowania warstw oraz
ich techniki wykonania. Prace będą
polegały m.in. na wykonaniu odkrywek sondażowych metodą mechaniczną, wykonanie odkrywek o
większej powierzchni w miejscach
opracowanych malarsko, wykonanie prób usuwania warstw wtórnych oraz opracowanie programu
prac konserwatorsko-restauratorskich.
Burmistrz omówił korespondencję pomiędzy wojewodą a
Urzędem Miasta Chełmży, zaoferował też pomoc oraz zaproponował
porządek działań przy renowacji
pomnika, skupiając się głównie na
pracach konserwatorów zabytków.
Bogda Śliwińska zaproponowała wydzielenie miejsca, które
odgradzałoby teren bieżących pochówków.
Dobrym pomysłem jest, na
co wskazali Ryszard Muzioł, a także
prof. Piotr Birecki, by przed pomnikiem stanęła tablica informująca o
wydarzeniach oraz osobach poległych w czasie II wojny światowej i
pochowanych w tym miejscu.
O rozpoczęciu renowacji pomnika będziemy informować na
bieżąco.
Alina Brzozowska

Apel w sprawie pomnika
Burmistrz Miasta Chełmży, Towarzystwo
Przyjaciół Chełmży, nasza biblioteka oraz Grupa
Obywatelska powołana na rzecz odnowy
pomnika Walki i Męczeństwa przy
ul. Chełmińskiej podjęli działania, aby
to miejsce zostało odrestaurowane i stanowiło
dla następnych pokoleń lekcję lokalnego
patriotyzmu.
Miejsce to poświęcone jest wszystkim
chełmżanom, którzy w latach 1939 do 1945
w różnych miejscach oddali życie w walce
z okupantem. Po obu stronach pomnika znajdują
się dwie mogiły ze szczątkami i prochami
pomordowanych głównie w Bydgoszczy.
Inicjatorzy renowacji pomnika zwracają się
z apelem do rodzin pomordowanych, aby
przekazali posiadaną wiedzę, dokumenty,
zdjęcia do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Chełmży.
Kontakt: Marcin Seroczyński kierownik Działu
Zbiorów Specjalnych tel. 56 675 61 33.
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Dyngusowe atrakcje w Wielkanocny Poniedziałek
Drugi dzień Świąt Wielkanocnych kojarzy nam się przede wszystkim z oblewaniem wodą. Geneza tego ludowego
zwyczaju obchodzonego w Poniedziałek Wielkanocny jest związana z praktykami pogańskich Słowian, którzy
czcili radość z odejścia zimy i budzenia
się przyrody na wiosnę.

konopielką). Młodzi chłopcy dostawali
poczęstunek, a pisanka od dziewczyny
była oznaka sympatii.
Z czasem oba zwyczaje zlały się w
jeden, czego wyrazem było pojawienie
zbitki słownej śmigus-dyngus.
Słowianie uważali, że oblewanie

dachu, drzewie lub wcześniej przygotowanej trybunie. Przywoływali dziewczęta, w formie miłych lub nieprzyjemnych
wierszyków, i zapowiadali ile wyleją na
każdą z nich wody. Informowano też,
kto będzie się ubiegać się o względy
danej dziewczyny i kto ją wykupi od
bezwzględnych swawolników w poniedziałek. Adorator natomiast musiał postawić wódkę, by mógł osobiście polać
wybrankę wodą. Niestety, marny był los
dziewcząt nielubianych, brzydkich lub
niechlujnych, bowiem w przywoływkach bezlitośnie je wyśmiewano.
Kurek dyngusowy to ludowy zwyczaj, do którego na początku wykorzystywano żywego koguta, z czasem jego
miejsce zastąpił sztuczny ptak z gliny lub
upieczony z ciasta, oklejony pierzem.
Młodzieńcy wozili na wózku przystrojonego kuraka do wszystkich chałup we
wsi. Śpiewali, zbierali datki, polewali
panny wodą, a wszystko miało charakter zalotów do panien na wydaniu.

Chrześcijaństwo, przejąwszy ten
zwyczaj, powiązało go z oczyszczająca
symboliką wody oraz upamiętnianiem
rozpędzania gromadzących się tłumów
rozprawiających o zmartwychwstaniu
Jezusa Chrystusa. Śmigus i dyngus przez
długi czas były odrębnymi obyczajami.
Śmigus głównie polegał na symbolicznym biciu witkami z wierzby lub
palmami po nogach i oblewaniu się
zimną wodą, co symbolizowało wiosenne oczyszczenie z brudu i chorób, a
w późniejszym czasie także i z grzechu.
Na śmigus nałożył się zwyczaj dyngusowania. Słowo dyngus prawdopodobnie
wywodzi się z języka niemieckiego –
„dingen” - wykupywać się . Gdy panna
nie chciała być smagana gałązkami i oblewana, mogła wykupić się podarkiem z
pisanki lub innego przysmaku ze świątecznego stołu. Dyngus związany był też
ze starosłowiańskimi wiosennymi praktykami odwiedzania znajomych i przypadkowych osób. Przekształcono to w
podobny do kolędowania zwyczaj chodzenia po domach z życzeniami i śpiewami (na wschodzie Polski nazywano go

wodą sprzyja płodności, stąd podlegały
mu przede wszystkim panny na wydaniu. Wierzono, że im mocniej dziewczyna została zmoczona, tym ma większe
szanse na rychłe zamążpójście. Obyczaj
hucznie praktykowano głównie na wsi.
W ruch szły wiadra i cebrzyki z wodą.
Czasem bywało, gdy zgraja młodzieńców dopadła jakąś biedaczkę, moczono
ją całą stawie lub w strumieniu, albo co
gorsza – w korycie do pojenia zwierząt,
kałuży lub w gnojówce(!). Jednak największym dyshonorem dla dziewczyny
było suche ubranie w lany poniedziałek.
Znaczyło to, że nie cieszy się żadnym
zainteresowaniem. Zdarzało się więc,
że taka niechciana dziewucha sama na
siebie wylewała wiadro wody i biegała
po wsi krzycząc wniebogłosy.
Laniu wody towarzyszyły inne obrzędy, np. przywoływki, kurek dyngusowy,
śmiergust.
Przywoływki dyngusowe zaczynały się
już w niedzielę. Kawalerowie gromadzili
się na głównym placu wsi, rozsiadali się
na wysoko umieszczonym miejscu - na

Śmiergust to tradycja wciąż żywa
na Śląsku. Młodzieńcy polewają wodą
panny na wydaniu, ale są przy tym odpowiednio wystrojeni. Śmierguśnicy
przebierają się w pstrokate stroje, zakładają kapelusze zdobione kolorową
bibułą i przywdziewają własnoręcznie
wykonane maski, by nikt ich nie rozpoznał. Przy dźwiękach muzyki, chodząc
od domu do domu lub łapiąc dziewczęta na rynku, oblewają je wodą lub wrzucają do wanny. Polewanie ma wróżyć
szczęście i pomyślność. Dziś, odróżnieniu od pierwotnych tradycji, wodą oblewa się wszystkich, bez wyjątków. Dla
żartów mogą być polewane nawet osoby nieznajome. Zwyczaj jest popularny
szczególnie wśród dzieci i młodzieży i
ma niewiele wspólnego z tradycyjnymi
praktykami. Zamiast cebrzyków używa
się plastikowych butelek lub specjalnych
gadżetów: pistolety na wodę, balony
wodne czy jajka do psikania. Niestety,
współczesny śmigus –dyngus przybrał
formy niebezpieczne do tego stopnia,
że konieczna bywała interwencja służb
porządkowych. Dlatego czasem lepiej
skropić panie perfumami czy wodą kolońską.
Alina Brzozowska
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Program mieszkaniowy dla samorządów
wniesione przez gminy do SIM to
pieniądze na funkcjonowanie Spółki.
Do tej pory Krajowy Zasób Nieruchomości podjął współpracę z ponad 200 gminami. Podpisano ponad
80 porozumień o współpracy, zaś kolejne porozumienia z gminami są w
trakcie uzgadniania.
Nabór mieszkańców

Jakub Pyżanowski przedstawiciel Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz
posłanka Iwona Michałek przedstawili samorządowcom Społeczne
Inicjatywy Mieszkaniowe
W Chełmżyńskim Ośrodku Kultury
16 marca br. odbyło się spotkanie
samorządowców z wiceminister
Rozwoju, Pracy i Technologii Iwony Michałek oraz przedstawicielem
Krajowego Zasobu Nieruchomości
Jakubem Pyżanowskim.
Misją Krajowego Zasobu Nieruchomości jest: tworzenie warunków
ułatwiających powstawanie osiedli
mieszkaniowych z lokalami na długoterminowy najem z opcją dopłat
do czynszów, wsparcie budownictwa
społecznego, sprawowanie nadzoru
właścicielskiego nad nieruchomościami włączonymi i gospodarowanie nimi. Obecnie zasób KZN obejmuje 136 nieruchomości o łącznej
powierzchni ponad 900 ha. Zgodnie
z szacunkami na tych terenach może
powstać ok. 40 tys. mieszkań.
- Mamy w planie budować mieszkania przeznaczone dla osób, których
nie stać za zakup lokali. Namawiamy
wójtów, burmistrzów dużych i mniejszych miejscowości, by przystąpili do
tego programu. Bardzo ważne jest
to, że proponujemy montaż finansowy dla gmin i oprócz niewielkiego
wkładu własnego, jakim jest nieruchomość w postaci działki, nic więcej
to gminy nie kosztuje – uważa Iwona
Michałek.

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe
Na podstawie ustawy z dnia 10
grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój
mieszkalnictwa budową dostępnych
cenowo mieszkań na wynajem, z
możliwością dojścia do własności,
zająć się mają Społeczne Inicjatywy
Mieszkaniowe – w skrócie SIM.
Obecnie około 40 procent młodych, pracujących osób nie może
kupić mieszkania, zaciągając kredyt
hipoteczny. Jednocześnie dochody
tych osób są zbyt wysokie na otrzymanie mieszkania komunalnego
bądź socjalnego - SIM to rozwiązanie
przede wszystkim dla nich.
SIM jest spółką prawa handlowego. Udziałowcami są Krajowy Zasób
Nieruchomości i jeden bądź więcej
samorządów. KZN lub samorząd
wnosi do spółki ziemię i na tej podstawie obejmuje udziały. Gmina na
objęcie udziałów w nowej SIM otrzymuje wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa do 3
milionów złotych.
Dodatkowe udziały samorząd
obejmie, jeśli wniesie własną działkę. Środki z rządowego funduszu

Gmina wspólnie ze Społecznymi
Inicjatywami Mieszkaniowymi określają kryteria, które spełnić muszą
kandydaci na mieszkańców nowo
budowanych domów. Co ważne,
ustawa dopuszcza najem długoterminowy, z dojściem do własności lub
bez. Gminy i SIM mogą zdecydować,
którą formę preferują. Po zakończeniu inwestycji gmina i SIM udostępniają mieszkania lokatorom.
Program mieszkaniowy to nie tylko
zwiększenie dostępności mieszkań
na wynajem dla osób o niskich dochodach, ale przede wszystkim możliwość rozwoju i wzrost atrakcyjności
dla gmin, które mają znaczące potrzeby mieszkaniowe. Program może
wpłynąć także na zatrzymanie młodych ludzi w ich rodzinnych miejscowościach, w których istnieje problem
z lokalami mieszkalnymi.

Na pamiątkę spotkania burmistrz
Chełmży Jerzy Czerwiński wręczył
posłance album „Ku chwale Trójcy
Świętej”.
Tekst i fot. Marcin Seroczyński
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Czym zajmowała się komisja planowania, budżetu i finansów
Komisja planowania, budżetu i finansów została powołana przez Radę
Miejską Chełmży uchwałą z dnia 22 listopada 2018 r. w składzie: Franciszek
Kuczka – przewodniczący komisji, Grzegorz Wojtalik – zastępca przewodniczącego oraz członkowie: Dawid Bocian, Janusz Kalinowski i Wiesław Wiśniewski.
W roku 2020 komisja odbyła jedenaście
posiedzeń, w tym posiedzenie wspólne
z komisją gospodarki miejskiej i cztery z
komisjami stałymi rady. Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19
pięć posiedzeń komisji zostało przeprowadzonych zdalnie.
W trakcie pracy omówiono 77 projektów uchwał. Wypracowano stanowi-

ska w sprawie przyjęcia budżetu na rok
2021 oraz w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na
lata 2021-2034. Komisja wyraziła również opinię w sprawie wniesienia 670
nowych udziałów do Szpitala Powiatowego w Chełmży za kwotę 335 tys. zł, a
także opinię w sprawie dofinansowania
zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Chełmży w kwocie 12,5 tys. zł.
Komisja oceniła pozytywnie m.in. skuteczność działań burmistrza Chełmży w
zakresie ściągania podatków w 2019
roku. Prześledziła organizację najważniejszych imprez miejskich z okazji 100.
rocznicy odzyskania niepodległości.

Przeprowadziła też analizę warunków
finansowych szkół pod kątem realizacji
strategii rozwoju miasta – tworzenia
najbardziej korzystnych warunków do
przygotowania młodzieży do dorosłego
życia. Wypracowała założenia i wskazówki do projektu budżetu miasta na
2021 rok. Dokonała również oceny stopnia realizacji budżetu miasta za zeszły
rok i pozytywnie zaopiniowała projekt
budżetu na 2021 rok. Ponadto w trakcie spotkań komisji członkowie zgłaszali
wnioski i zapytania. Odpowiedzi od burmistrza uzyskali na posiedzeniach lub na
piśmie po posiedzeniu komisji.
Franciszek Kuczka

Najlepsze Czytelniczki nagrodzone w Dzień Kobiet

Dzień Kobiet to święto pełne niespodzianek, radości, pięknych chwil.

Była to również dobra okazja do wyróżnienia 10 najlepszych Czytelniczek 2020 roku. Chełmzyńska biblioteka wyróżniła Panie:
Katarzynę Boryczko - 332 książki,
Olimpię Pliszczyńską - 274 książki,
Bożenę Tarnowską - 241 książek,
Ewę Mądrzyńską - 148 książek,
Gabrielę Bugdalską - 147 książek,
Jolantę Orczykowską - 144 książki,
Izabelę Schodowską - 136 książek,

Natalię Wierzchowską- 129 książek,
Mirosławę Piotrowską - 129 książek,
Irenę Dworską - 124 książki.
Wraz z gratulacjami Panie otrzymały upominek od burmistrza
Chełmży Jerzego Czerwińskiego w
postaci najnowszego albumu prezentującego chełmżyńską katedrę
„Ku chwale Trójcy Świętej”.

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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Z żałobnej karty - Barbara Kuna (1949 – 2021)
kowanie się ojcem. Wiele czasu spędzała na zajęciach pozalekcyjnych,
przygotowując uczniów do konkursów polonistycznych i ortograficznych. Swoją pedagogiczną wiedzą
dzieliła się na spotkaniach metodycznych z nauczycielami języka polskiego, pełniąc rolę doradcy-metodyka w
powiecie toruńskim.
Oddzielnym zainteresowaniem, a
może nawet pasją, stała się turystyka,
wycieczki, pielgrzymki. Współorganizowała wycieczki i obozy krajoznawcze, prowadząc dzieci i młodzież w
najpiękniejsze zakątki kraju.
Udzielała się w pracy społecznej,
np. w nauczycielskiej „Solidarności”,
a w latach 1990-1994 pełniła funkcję
wiceprzewodniczącej Miejskiej Rady
Narodowej w Chełmży. Współredagowała „Gazetę Chełmżyńską” i czuwała
nad organizacją zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku w mieście. Była
członkiem jury konkursów recytatorskich i ortograficznych dla uczniów
Gminy Chełmża.
„Spieszmy się kochać ludzi, tak
szybko odchodzą.” Forma wypowiedzi ks. Jana Twardowskiego prosta,
ale treść głęboka, sięga bowiem do
istoty ludzkiej egzystencji. Nieuchronność przemijania to element naszego
życia.
Jeszcze niedawno Barbara była
wśród nas. Bliskie grono koleżanek
i kolegów pamięta ją ze Szkoły Podstawowej nr 3, a potem z chełmżyńskiego liceum. Wychowywała się w
kochającej rodzinie wraz z trzema
siostrami: najstarszą Jadwigą, Lidią i
Sabiną w domu przy ulicy Paderewskiego 23.
Często wspominała wyjazdy do Kamionek, gniazda rodzinnego wśród
pól, łąk, blisko jeziora. To najbardziej
beztroskie chwile i lata.
Potem studia polonistyczne na
UMK w Toruniu i praca pedagogiczna, najpierw dwa lata w Ostrowitem

pod Golubiem, a potem już zawsze w
Szkole Podstawowej nr 3 w Chełmży.
Wzrastała zawodowo wśród znakomitych pedagogów starszego pokolenia:
dyr. Stanisława Nalaskowskiego, dyr.
Henryka Jastrzębskiego, Wandy Kobusińskiej, Stanisławy Jankowskiej, Haliny Ostrowskiej oraz grona serdecznych koleżanek: Ludwiki Hałat, Marii
Jarockiej, Teresy Kachniarz, Hanny
Kałamarskiej, Idalii Mądrzejewskiej,
Marii Muzioł, Teresy Pużanowskiej,
Elżbiety Słonieckiej, Barbary Stawskiej. Więzy tych przyjaźni wykraczały
poza szkolne mury i trwały też w okresie emeryckim. Przez kilkadziesiąt lat
panie widywały się na spotkaniach
imieninowych, tak zwanych „babińcach”, kolejno u każdej w domu. Basia
zarażała swym charakterystycznym
śmiechem i głośnym, pospiesznym
mówieniem.
Celem jej życia stała się praca, a po
przedwczesnej śmierci mamy, opie-

Wielekroć podkreślała wagę rodzinnej
solidarności, bezinteresownej pomocy, której doznawała i nią się dzieliła
- z rodziną Mazurów z Golubia-Dobrzynia, Gruźlewskich i Langowskich z
Chełmży, ponad wszystko zakochana
z wzajemnością w siostrzenicy Małgosi i siostrzeńcach: Radku, Andrzeju,
Marcinie, Krzysztofie, Adasiu oraz ich
rodzinach.
Niezwykły czas pandemii zamknął
nas w domach, ale nie powstrzymał
chorób. Wówczas ujawniła się u Barbary poważna choroba nowotworowa. Mimo wysiłków lekarzy, przestrzegania rygorów leczenia, opieki pełnej
miłości rodziny, choroba zmogła Ją
rankiem 2 marca 2021 roku. Odeszła
cicho w otoczeniu kochających sióstr.
Droga Basiu, spoczywaj w pokoju
wiecznym!
W imieniu braci szkolnej
Ryszard Muzioł

Remonty i porządki

Budowa sali gimnastycznej przy SP 5

Prace związane z drugim etapem zadania pn .„Utworzenie
Środowiskowego Centrum Aktywności”. Boisko SP 3.

Remont budynku po byłym szpitalu dziecięcym. Powstaje w nim Inkubator Przedsiębiorczości.

Środowiskowe Centrum Aktywności - utworzone w przybudówce SP 3

Przycinanie i wycinka drzew przy ul. Sikorskiego oraz na tzw. niemieckim cmentarzu

