Nagrody dla zaszczepionych

Podsumowano konkurs pn.
„Mieszkańcy Chełmży - Szczepimy się”. Zwycięzcy zostali uhonorowani przez burmistrza Chełmży
Jerzego Czerwińskiego kartami
podarunkowymi i drobnymi upominkami. Konkurs zorganizowany
był dla chełmżan pn. „MIESZKAŃCY CHEŁMŻY – SZCZEPIMY SIĘ”.

W konkursie wzięło udział 81
osób. Zgodnie z regulaminem
konkursu tylko cztery osoby spełniły wszystkie warunki w nim zawarte. Komisja konkursowa podjęła decyzję, że osobom, które
zgodnie z regulaminem spełniły
ustalone kryteria konkursu zostały przyznane karty podarunkowe

o wartości 250 zł każdy, które będzie można zrealizować w Centrum Handlowym Atrium Copernicus w Toruniu. Pozostałym
osobom przyznano upominki.
Nagrodzono: Irenę Filipiak, Martę
Ploetz, Annę Bartosińską i Sebastiana Bartosińskiego.
Tekst i fot. Marcin Seroczyński
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FESTIWAL SMAKU
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Uniwersytet dla seniorów powraca

Długo czekali na powrót zajęć na
Uniwersytecie Trzeciego Wieku
chełmżyńscy studenci. Wykłady zawieszono w marcu 2020 roku. W lipcu br. odbyło się podsumowujące
spotkanie i dopiero 29 września br.
wznowiono działalność uczelni.
Ponad czterdzieścioro słuchaczy stawiło się na spotkaniu inauguracyjnym w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury. Jak na inaugurację przystało
nowi studenci złożyli uroczyste ślubowanie, rozbrzmiały też dźwięki
hymnu studenckiego „Gaudeamus
igitur”. Pierwszy wykład pt. „Zdrowie a stan środowiska” wygłosił profesor dr inż. Cezary Kościelak z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy,
uczelni organizującej U3W w Chełmży.
Wystąpienie profesora Kościelaka
skupiało się na zagrożeniach, jakie
czyhają na zdrowie współczesnego
człowieka. To wszelkie zanieczyszczenia, przemysłowe i spowodowane tzw. niską emisją, lecz także
drobnoustroje, pleśnie, wirusy. Bardzo na czasie, co docenili słuchacze,
była część wykładu o epidemii covid
– 19 spowodowanej koronawirusem
i mitach związanych ze szczepieniem
na tę podstępną chorobę. Zresztą
wykłady prof. Kościelaka zawsze się
cieszą dużym zainteresowaniem.

Studenci Uniwersytetu Trzeciego
Wieku zadowoleni byli nie tylko z
wysłuchanego wykładu i w ogóle ze
wznowienia zajęć, ale i cieszyli się ze
spotkania czasem dawno niewidzianych znajomych. Bo integracja i aktywne spędzanie czasu to obok
części edukacyjnej ważny aspekt
uczestnictwa w U3W.
Jak mówi Irena Szubrych, członkini
zarządu U3W w Chełmży, słuchacze,
choć czasem znali się z widzenia czy
z pracy, nie tworzyli wcześniej relacji
towarzyskich. Zbliżył ich dopiero
uniwersytet.
- Gdy poznawaliśmy się bliżej, okazywało się, że łączą nas podobne zainteresowania, wspólne pasje –
wspomina Pani Irena. – Co ważne,
potrafiliśmy się świetnie dogadywać
i to pozwoliło na zbudowanie przyjacielskich więzi.
Szybko utworzyła się grupa, około
15 osób, która zaczęła systematycznie spotykać się w Galerii pod Ratuszem. Gromadzili się, żeby porozmawiać, ale też żeby działać. Bo
okazało się, że wielu uczestników
uwielbia np. podróżować lub wyjeżdżać na różne imprezy kulturalne.
- Efektem naszych spotkań były liczne wyprawy do kin, na koncerty i
cieszące się wielką popularnością
wyjazdy do Opery Nova w Bydgosz-

czy - opowiada Pani Szubrych. Dawało nam to wiele zadowolenia. Samemu trudno jest czasem wyjść lub
wyjechać z domu. Grupie łatwiej
jest się skrzyknąć, można też podzielić się pracą przy organizacji wspólnej wyprawy – jeden załatwia transport, drugi bilety itd. Oczywiście
były to oferty dla wszystkich naszych słuchaczy.
Cykliczne spotkania studentów U3W
upływają też na rozmowach: o książkach i doświadczeniach czytelniczych (jest duża i silna grupa pań
systematycznie czytających), dyskutuje się także na tematy związane z
wysłuchanymi na zajęciach wykładami. Natomiast wydarzenia bieżące są okazją do kolejnych inicjatyw
na spędzenie wolnego czasu. Seniorzy organizują andrzejki, śledzika,
wieczerzę wigilijną. Są pomysłodawcami i współorganizatorami wspólnego śpiewania kolęd dla mieszkańców miasta. A latem bawią się na
ogniskach, grillach. Na takich imprezach to się nawet tańczy! Z inicjatywy burmistrza Chełmży słuchacze
mają także możliwość korzystania z
basenu, co wielu bardzo sobie chwali. Bo studiowanie na Uniwersytecie
Trezciego Wieku daje korzyści i dla
ducha, i dla ciała.
- Gdybyśmy chcieli poprzestać tylko
na wykładach, byłoby to niewystarczające, trochę nawet smutne –
stwierdza Irena Szubrych. – A my
staramy się, żeby się coś działo, żeby
jak najwięcej skorzystać z życia. Nie
ukrywamy, że Uniwersytet 3 Wieku
był i jest do tego inspiracją.

Alina Brzozowska
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA
41 Rajd Rowerowy o Puchar Burmistrza!
Chełmża obchodzi w tym roku 770 rocznicę nadania
praw miejskich. Z tej okazji 11 września zorganizowano
kolejny Rajd o Puchar Burmistrza Miasta. Trasa liczyła 35
km i prowadziła przez miasto i tereny gminne. Zadaniem
każdej z drużyn było rozwiązanie zadań dotyczących historii Chełmży. Przebieg rajdowych zmagań na bieżąco
relacjonowany był w mediach społecznościowych miasta. Na profilu Chełmży na Facebooku można więc obejrzeć zdjęcia wykonane na trasie rajdu. Na mecie czekał
na uczestników poczęstunek w postaci grochówki i słodyczy. Zwyciężyła drużyna pod nazwą „2+2” z Chełmży.

Nagroda dla Powiatowej i Miejskiej Orkiestry
Dętej w Chełmży

wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zajęcia
są dobrowolne.
Wszystkie chełmżyńskie szkoły podstawowe organizują
zajęcia wspomagające od 2 września do 22 grudnia br.
Zasady korzystania ze wsparcia oraz warunki ich realizacji określają przepisy § 10f-10n rozporządzenia MEN z
dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzone z
dniem 29.05.2021 r.

KLUB MŁODZIEŻOWY – RÓWNE SZANSE!

12 września Powiatowa i Miejska Orkiestra Dęta z Chełmży wraz z mażoretkami „Astro” wystąpiła na XX Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Chełmnie zdobywając Puchar Burmistrza Miasta Chełmna.

EU geniusz na poziomie
Gmina Miasto Chełmża przystąpi do partnerskiego projektu pn. „EU-geniusz na poziomie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Źródłem finansowania projektu są środki Unii Europejskiej, budżetu państwa i gminy Miasta Chełmży. Wysokość wkładu własnego wynosi 5% ogólnej wartości projektu, na który składają się wszyscy partnerzy
proporcjonalnie do wysokości wsparcia, jakie otrzymują. Wkład Gminy Miasta Chełmża wynosi 7 218,75 zł, a
wartość projektu dla chełmżyńskich szkół na lata 2021
– 2023 to 144 375,00 zł. Celem projektu jest zwiększenie
kompetencji kluczowych uczniów z języka angielskiego
w 24 szkołach powiatu toruńskiego. Z Gminy Miasta
Chełmża ze wsparcia skorzystają wszystkie trzy szkoły
podstawowe. Przełoży się to na: zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne z języka
angielskiego i certyfikowane kursy językowe.

Zajęcia wspomagające
W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej
dyrektorzy szkół i placówek publicznych i niepublicznych
mogą organizować zajęcia wspomagające dla uczniów
w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z

Zajęcia z matematyki

Od 1 września br. ruszył w Środowiskowym Centrum Aktywności w Chełmży projekt pn. „Klub Młodzieżowy –
Równe Szanse”, na którego dofinansowanie w kwocie
38.665 zł Miasto Chełmża pozyskało ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu
Grantowego Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku
pn. „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego”. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chełmży.
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Realizuje się różne działania:
1. Wsparcie w nauce i nadrabianiu zaległości szkolnych.
2. Zajęcia podnoszące wiedzę z matematyki.
3. Zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie wielojęzyczności – j. angielski.
4. Promowanie zdrowego stylu życia.
5. Pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych.
6. Poradnictwo z elementami socjoterapii.
7. Wyjazdy edukacyjno-rekreacyjne.
Wszystko to ma się przyczynić do przezwyciężania trudności szkolnych, odkrywania w sobie nowych potencjałów, wzmacniania poczucia własnej wartości, korzystania z pozytywnych wzorców zachowań, wzmocnienia
procesu integracji ze społeczeństwem, ukształtowania
umiejętności pełnienia ról społecznych, rozwoju zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych, umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwoju talentów i zainteresowań.

•

Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl),
• Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/),
• bankowość elektroniczna.
Natomiast od dnia 1 sierpnia 2021 roku można także
składać tradycyjnie papierowe formularze wniosków o
ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
oraz wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku
opiekuńczego na kolejny okres zasiłkowy.
Formularze można pobierać i następnie przedkładać w
siedzibie MOPS-u w Chełmży, przy ulicy Hallera 19 /wejście od podwórka/, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8ºº do 14ºº, natomiast we wtorki w godzinach
od 9ºº do 15ºº.
Wnioski składane są według faktycznego miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Zgodnie z przepisami wnioski rozpatrzone zostaną w zależności od terminu ich złożenia.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami
od 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących
świadczeń nastąpi do 31 grudnia. W przypadku, gdy
wniosek zostanie złożony od 1 listopada do dnia 31
grudnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Okres świadczeniowy trwa od dnia 1 listopada do dnia
31 października następnego roku kalendarzowego.
Wysokość zasiłku rodzinnego od 01.11.2016 r. wynosi:
• 95.00 zł na dziecko do 5 roku życia,
• 124.00 zł na dziecko do 18 roku,
• 135,00 zł na osobę do 21 roku uczącą się (oprócz
szkoły wyższej) i do 24 roku życia na osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Gry i zabawy

Dużą radość uczestnikom sprawiają gry i zabawy integracyjne. Dostarczają pozytywnych wrażeń, pobudzają
spostrzegawczość, umiejętność porozumiewania się ze
sobą, uczą logicznego myślenia. W trakcie realizacji projektu planowane są trzy wycieczki edukacyjne.

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022
W nowym okresie zasiłkowym wnioski o świadczenia rodzinne w formie dokumentów elektronicznych były
przyjmowane od 1 lipca br. za pośrednictwem:
• Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);

Zasiłek rodzinny zostanie przyznany, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej
się nie przekracza kwoty 674,00 zł (764,00 zł jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - należy legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności, w
przypadku dziecka do 16 roku życia, lub orzeczeniem o
znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w przypadku starszych dzieci lub osoby pełnoletniej uczącej się).
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Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:
1. dziecko lub osoba ucząca się jest w związku małżeńskim;
2. dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub sprawowana jest nad nim
opieka zastępcza;
3. osoba ucząca się przebywa w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
5. dziecko wychowuje samotnie osoba, której nie zostały zasądzone alimenty na rzecz tego dziecka od
jego rodzica, za wyjątkiem sytuacji, gdy: rodzice lub
jedno z rodziców tego dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, sąd oddalił pozew o alimenty od
drugiego z rodziców lub gdy zobowiązał jednego z
rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców
do alimentów na rzecz tego dziecka;
6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Zakończenie realizacji projektu pn. „Utworzenie
Środowiskowego Centrum Aktywności”.
Zakończyła się realizacja projektu „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”.
W ramach projektu przystosowano II piętro budynku B
Szkoły Podstawowej nr 3 na pomieszczenia integracyjno-edukacyjne oraz zagospodarowano boiska szkolne.
Wybudowano zewnętrzną klatkę schodową z windą (dla
osób niepełnosprawnych i starszych).
Utworzona została w pełni wyposażona sala wielofunkcyjna z zapleczem, aneksem kuchennym, i toaletami
przystosowanymi dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
pomieszczenie biurowe, pomieszczenie socjalne i gospodarcze.
W sąsiedztwie budynku zamontowano urządzenia na
placu zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowej dla seniorów. Natomiast na boiskach szkolnych powstały dwa
boiska wielofunkcyjne z bezpieczną nawierzchnią, piłkochwytami i oświetleniem halogenowym, jak również
skocznia do skoku w dal, bieżnia 60 m oraz pole do gry w
bule. Pozostałe nawierzchnie pokryto kostką brukową.
Zamontowano też: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.
By poprawić bezpieczeństwo na terenie poddanym rewitalizacji, przebudowano ul. Hallera na odcinku między
ul. P. Skargi, a ul. A. Mickiewicza. Powstała jezdnia o szerokości 3,0 m z wydzielonymi na poboczu miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych i miejsca dla
osób niepełnosprawnych. Na tym odcinku wprowadzo-

no ruch jednokierunkowy.
Przeprowadzono także remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 2, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz Przedszkola Miejskiego nr 2 od strony ul. Gen. J.
Hallera, jak również Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Przedszkola Miejskiego nr 2 od strony ul. ks. P. Skargi. Przemurowane zostały słupki murowane, rozebrano ceglany
kaptur, a w to miejsce wykonano betonowe na całej
długości ogrodzenie, naprawiono fragmenty cokołu ceglanego. W ramach prac konserwatorskich cały cokół
został oczyszczony i zabezpieczony przed dalszą degradacją. Wymieniono ogrodzenie wokół zabytkowej wieży
ciśnień, uporządkowano też tereny zielone znajdujące
się na obszarze rewitalizacji oraz posadzono 22 drzewa.
Przedsięwzięcie realizowane było przy współudziale
środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja
oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach
ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość dofinansowania, w kwocie 5 059
932,74 PLN (tym EFRR 4 422 887,55 PLN, Budżet Państwa
637 045,19 PLN), co stanowi 87,33 % wartości wszystkich kosztów kwalifikowalnych. Wartość planowanego
zadania wyniosła 5.794.556,58 PLN.
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Prace w Inkubatorze Przedsiębiorczości
dobiegły końca
Zakończył się remont budynku po dawnym szpitalu dziecięcym, który dzięki proinwestycyjnym działaniom władz miasta odzyskał nowy blask. Modernizacja obiektu przeprowadzona została przy współudziale środków pochodzących z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020. To właśnie tutaj
z myślą o przyszłych przedsiębiorcach stworzone zostały
korzystne warunki do rozwoju lokalnego biznesu. To zdecydowany krok ku gospodarczemu rozwojowi miasta, który
udało się zrealizować dzięki współpracy miejscowego samorządu z Lokalną Grupą Działania „Ziemia Gotyku”.

Urząd przyjazny dla osób starszych
i niepełnosprawnych
Jeszcze w tym roku rozpocznie się montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych na budynku
chełmżyńskiego urzędu miasta. Inwestycja obejmuje
budowę szybu windowego przylegającego do bryły budynku, wyposażonego w podnośnik osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na
wózku inwalidzkim z osobą towarzyszącą. Winda zlokalizowana będzie od strony podwórza przylegającego do
ulicy Rynek Bednarski. Będzie miała odpowiednio szerokie drzwi, odpowiednią przestrzeń pozwalającą na
manewrowanie wózkiem, a także pulpit sterowniczy z
grafiką dla osób słabowidzących, umieszczony na wysokości umożliwiającej obsługę przez osoby niepełnosprawne. Położenie platformy sygnalizowane będzie komunikatami głosowymi.
Winda jest optymalnym rozwiązaniem, które zapewni
osobom mającym trudności w poruszaniu się w dostępie do zabytkowego budynku Dużego Ratusza.
Zadanie powierzono Firmie Handlowej ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy Sp. jawna, z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim. Winda zostanie udostępniona najpóźniej w
maju 2022 r. Całkowity koszt modernizacji wyniesie blisko 290 000,00 PLN. Zadanie jest współfinansowane ze
środków PFRON w wysokości 76 000,00 PLN.
Sekretarz Miasta mgr Janusz Wilczyński

Zadaniem Inkubatora Przedsiębiorczości jest wspieranie
młodych przedsiębiorców w zakładaniu i prowadzeniu
działalności gospodarczej. Z oferty Inkubatora skorzystać
będą mogły również podmioty, które pierwsze kroki w biznesie mają już za sobą. Do ich dyspozycji pozostaje 15 biur
o powierzchni od 9 m² do 20 m², które są już dostępne do
wynajęcia w atrakcyjnych cenach. W Inkubatorze możliwe
będzie także organizowanie wydarzeń o charakterze szkoleniowym dla ok. 30 osób, w pełni przystosowanej do tego
celu sali konferencyjnej. Budynek został przystosowany
również do potrzeb osób niepełnosprawnych – wyjaśnia
Karolina Nitzler, Kierownik Inkubatora Przedsiębiorczości w
Chełmży.
Przedsiębiorcy ubiegający się o przyjęcie do Inkubatora zobowiązani są do złożenia wypełnionego formularza aplikacyjnego w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży, przy ulicy Gen.
J. Hallera 2, który wraz z innymi dokumentami dostępny
jest na stronie internetowej www.chelmza.pl.
Podmiotom, które będą zainteresowane rozpoczęciem
prowadzenia własnego biznesu w obrębie Inkubatora już
niebawem, zapewnione zostanie bezpłatne doradztwo finansowo – księgowe dotyczące m.in. wyboru właściwej
formy opodatkowania działalności gospodarczej czy też
doradztwo prawne. Nie zabraknie tu również działań mających na celu propagowanie wiedzy na temat przedsiębiorczości oraz możliwości pozyskania źródeł finansowych
przeznaczonych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
– dodaje Karolina Nitzler.
Rekrutacja przedsiębiorców zainteresowanych ulokowaniem swojego biznesu w Inkubatorze prowadzona będzie
w sposób ciągły, w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminacyjne zasady. Jednocześnie przedsiębiorstwa korzystające z usług Inkubatora będą prowadzić działalność
gospodarczą we własnym imieniu, na własny koszt i ryzyko.
Wszystkie osoby, które poszukują przestrzeni do prowadzenia własnej firmy, zapraszam do zapoznania się z ofertą
Inkubatora Przedsiębiorczości w Chełmży oraz złożenia w
nim osobistej wizyty, w celu uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie – podsumowuje Karolina Nitzler.
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W świecie zmor i żałobnic

To brzmi niewiarygodnie, ale chełmżyńscy fani twórczości Roberta Maleckiego
musieli czekać na spotkanie autorskie z
pisarzem ponad dwa lata! I mimo że ten
czas nie przyniósł kolejnej pozycji z tzw.
cyklu chełmżyńskiego, nie zmniejszyło
to zainteresowania i ostatniego dnia
września do CHOK-u przybyło kilkadziesiąt osób.
Małecki jednak wcześniej Chełmżę odwiedził. Latem Dariusz Łubkowski, pomysłodawca Chełmżyńskich spotkań z
kryminałem, oraz chełmżyńska biblioteka zorganizowali „Spacer śladami
Bernarda Grossa” połączony z konkursem wiedzy o głównym bohaterze i treści całej trylogii chełmżyńskiej – „Wakacyjny konkurs z Bernardem Grossem”.
- Uważam, że było to znakomite wydarzenie, wspominam je bardzo miło,
zwłaszcza, że nie spodziewałem się tylu
gości – mówił pisarz. – Taka frekwencja
i zainteresowanie to dla autora super
sprawa, zwłaszcza, że trzeba było w
upale pokonać związaną z akcją trzech
powieści trasę długości ok. 4 km.
Natomiast konkurs wiedzy o cyklu uważany był za trudny. Sam pisarz miał problem z udzieleniem właściwych odpowiedzi na 5 losowo wybranych pytań. A
było ich aż 25. W stu procentach prawidłowych i najbardziej wyczerpujących
odpowiedzi udzielili Państwo Joanna i
Marcin Żyndowie, którzy tym samym
zajęli I miejsce. Laureatką drugiego została Joanna Murawska-Polzin.
Uczestnicy spotkania bardzo zaintere-

sowani byli kontynuacją chełmżyńskiego cyklu. Ale Małecki zaskoczył stwierdzeniem, że pisarze to w zasadzie
kłamcy, bo zmyślają, konfabulują, więc
nie należy im specjalnie wierzyć, nawet
w życiu zawodowym. Robert Małecki
zdradził, że pomysł ma już w głowie, ale
jeszcze go nie realizuje. Liczy na wyrozumiałość mieszkańców naszego miasta, a na osłodę zdradził, że niedawno
zostały sprzedane prawa autorskie do
sfilmowania cyklu, najprawdopodobniej w formie serialu. Studzi jednak entuzjazm, gdyż jak powiada, w świecie
filmu wszystko trwa bardzo długo.
- A ja jako autor nie będę miał wpływu
właściwie na nic – mówił. - Ale postaram się w miarę możliwości, by kręcono
w Chełmży. Żeby zachowany był ten
niepowtarzalny melancholijny klimat.
No i żeby Gross był Grossem, a nie zupełnie inną postacią pod względem
charakteru czy osobowości.
Na pytanie, czy ma jakichś swoich faworytów w kwestii obsady głównego bohatera, Małecki wskazał na Bogusława
Lindę. Jako alternatywa padły nazwiska
Chyry i Gonery.
Czas pandemii nie był dla Roberta Małeckiego bezowocny. Powstały wtedy
trzy jego najnowsze powieści.
- Lockdown spowodował, że nie organizowano żadnych spotkań autorskich,
było więcej czasu na pisanie – opowiada autor. – Stworzyłem więc „Żałobnicę” – thriller psychologiczny, którego
bohaterką jest kobieta i z punktu widze-

nia kobiety prowadzona jest pierwszoosobowa narracja. Było to dla mnie zupełnie nowe i, nie ukrywam, trudne
doświadczenie. Opisy stanu psychicznego bohaterki w na poły realnym, na
poły onirycznym świecie, zacieranie
granic między snem a jawą – to też było
nie lada wyzwanie.
Potem pisarz napisał jeszcze dwie powieści. W thrillerze kryminalnym „Zmora” znowu pokusił się na zastosowanie
różnych niekonwencjonalnych zabiegów literackich. Gatunek powstał z zestawienia thrillera psychologicznego i
klasycznego kryminału. W powieści
funkcjonuje dwoje bohaterów, w
dwóch różnych czasach akcji i generują
dwa typy narracji. Warto dodać, że i
„Zmora” zostanie wkrótce sfilmowana.
I najnowsza pozycja – „Najsłabsze ogniwo” to ukłon Małeckiego w stronę jego
mistrza Harlana Cobena, który go inspiruje i z którego mądrych rad chętnie
korzysta. To powieść o normalnych, żyjących na przedmieściach ludziach, niezwiązanych z policją, będących w dobrych
związkach,
które
nagle
oświadcza życiowy dramat. Mamy tu
też powrót do popularnego w poprzednich powieściach Małeckiego motywu
zaginięcia. Chociaż na najnowszą powieść cyklu chełmżyńskiego trzeba będzie jeszcze poczekać, cieszy, że tę lukę
zapełniają inne niezwykłe historie. I że
według Małeckiego jego najlepszą powieścią była „Wada”. Chełmżyńska.
Alina Brzozowska
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Pielgrzymka Amazonek do Częstochowy

Amazonki z Chełmży wybrały się
autokarem, jak co roku, w podróż na
pielgrzymkę na Jasną Górę. Jest to
największe święto dla Amazonek.
Dziękujemy Matce Boskiej Częstochowskiej za Boże łaski, za to, że je-

steśmy i prosimy o zdrowie i dalszą
opiekę.
Po przyjeździe do Częstochowy
dało się zauważyć dużo więcej osób
aniżeli w ubiegłym roku. Przez cały
rok czekamy, żeby spotkać się tutaj,
w tym jednym, jedynym miejscu, w
tak licznej grupie. Było nas w tym
roku ok. kilka tysięcy. Głównie były
to panie, ale często towarzyszyły im
rodziny, przyjaciele i bliscy, którzy
wspierali ich podczas walki o zdrowie.
Wszystkie uczestniczki pielgrzymki przywiozły ze sobą słoneczniki,

które są symbolem pielgrzymki. Słonecznik to kwiat słońca, a słońce to
podstawa życia, które jest najcenniejszym darem, o czym najlepiej
wiedzą Amazonki.
Po spędzeniu cudownych chwil u
stóp Matki Bożej wróciłyśmy wieczorem do Chełmży.
Podziękowania składamy naszym
sponsorom, którzy sprawili, że mogłyśmy przeżyć te cudowne wydarzenie wspólnie z innymi paniami
doświadczonymi tą samą chorobą.
Małgorzata Marek

Amazonki z Chełmży lubią spotykać się, bo rozumieją,
jak to jest ważne dla ich psychiki
Jacka Czarneckiego. Pan Polikowski
zaprosił nas do udziału w projekcie
„Gramy przeciwko rakowi”. Dowiedziałyśmy się również, jaka była geneza powstania Kopca „Ziemia Polaków” w Kończewicach. Wyobraźnią
byłyśmy na Kopcu, ponieważ 2 lata
temu podczas wycieczki rowerowej
zwiedziłyśmy to miejsce. Dostałyśmy zaproszenie na uroczystość zakończenia budowy Kopca – 9.11.21r.
i na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
Jesteśmy bardzo zadowolone ze
spotkania, które przebiegało we
wspaniałej, serdecznej atmosferze.
Cieszymy się , że wokół siebie mamy
osoby rozumiejące nas i nam bardzo przyjazne. Czekamy na następne spotkanie.
Piękną słoneczną sobotę 9.10.21r.,
wykorzystałyśmy na kolejne spotkanie, na którym podzieliłyśmy się
wrażeniami z wycieczki do Gdańska
i z pielgrzymki do Częstochowy.
W ostatnim czasie brałyśmy udział
w kilku imprezach organizowanych
przez Gminę Chełmża i z zaciekawieniem słuchałyśmy opowiadania
osób biorących w nich udział. Zapoznałyśmy się z tematyką kolejnych
spotkań. Wstępnie omówiłyśmy wy-

jazd do Wilna, w ramach projektu
„Uwolnij emocje pokaż siebie” realizowanego w Bibliotece. Wsparcie w
podróży do Wilna zadeklarował burmistrz Jerzy Czerwiński. Oczywiście
spotkałyśmy się również po to, żeby
po prostu ze sobą pobyć i pogadać,
więc rozmowom nie było końca.
W pierwszej części spotkania
gościłyśmy Przewodniczącego Rady
Powiatu Toruńskiego Pawła Polikowskiego i Wójta Gminy Chełmża

Janina Nowacka
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ŚWIETNA ZABAWA!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chełmży zorganizował w ramach
projektu grantowego „Klub rodzica
– wychowanie bez porażek” imprezę sportowo - rekreacyjną na powietrzu, której celem było zintegrowanie rodziców ze swoimi dziećmi oraz
społecznością lokalną, a także zaspokojenie potrzeby emocjonalnego
związku z rodziną. Organizatorzy zadbali o medialną stronę imprezy. Informacje o mającym się odbyć pikniku wraz z zaproszeniem całej
wspólnoty lokalnej na imprezę ukazały się na stronach internetowych
Ośrodka i Urzędu Miasta Chełmży

oraz na fanpage’u Miasta.
Burmistrz Chełmży był gościem
spotkania i dokonał oficjalnego
otwarcia. Swoją obecnością na imprezie zaszczycili nas także przewodniczący oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Chełmży.
Ważne, że dopisała pogoda, czuć
było jeszcze wakacyjną atmosferę,
co przekładało się na beztroskie
uśmiechy dzieci i ich rodziców.
Uczestnicy pikniku korzystali z licznych atrakcji przygotowanych
przez MOPS. Teren objęty Gminnym Programem Rewitalizacji, tj.
boisko szkolne Szkoły Podstawo-

wej Nr 2 w Chełmży na chwilę zamieniło się w zaczarowaną „krainę dmuchańców”. Dmuchane place zabaw
okazały się miejscem szalonej zabawy
dla dzieci, które skacząc na nich poprawiały swoją sprawność fizyczną
oraz kondycję. To jedna z lepszych zabaw dla usprawnienia koordynacji ruchowej. Jako, że impreza miała też
charakter sportowy, zaś założeniem
projektu jest wdrażanie aktywnego
wypoczynku dzieci i młodzieży przez
ruch – trener z Akademii Piłkarskiej
GOL w Chełmży przygotował różnego
rodzaju zawody sportowe, w których
każda rodzina miała okazję wziąć
udział. Wygrani obdarowani zostali
pucharami, pozostali uczestnicy
otrzymali nagrody pocieszenia. Nagrody wręczał burmistrz miasta.
Piknik prowadzili animatorzy, którzy
zabawiali dzieci organizując im różne
atrakcje – malowanie buziek, dmuchanie baloników itp. No oczywiście
nie zabrakło tradycyjnej waty cukrowej, wszyscy mogli się raczyć także
kiełbaskami z grilla, ciastem, owocami. Słoneczko świeciło mocno, to i
wody było dla każdego pod dostatkiem.
Naprawdę było super, super….. i dlatego myślimy o powtórce w przyszłym
roku.
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Od 1 września 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży realizuje projekt pt. ,,Klub rodzica – wychowanie bez porażek” w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”, który
wybrany został do dofinansowania w ramach
Projektu Grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia
Społecznego Ziemi Gotyku” realizowanego
przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Gotyku ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1
„Włączenie społeczne na obszarach objętych
LSR”. Gwałtowny wzrost nowych przypadków zachorowań na COVID-19 spowodował, iż z dniem
4.11.2020 r. r projekt został czasowo zawieszony.
Obecnie jest realizowany od czerwca 2021 roku.
Cel projektu: zwiększenie poziomu aktywizacji i integracji lokalnej społeczności oraz zmniejszenie poziomu ubóstwa
oraz wykluczenia społecznego. Projekt adresowany jest do 8 rodzin wykluczonych oraz zagrożonych ubóstwem z
terenu miasta Chełmży korzystających ze wsparcia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wartość projektu:
52.632,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 50.000,00 zł.

Dzień Edukacji Narodowej

W Środowiskowym Centrum Aktywności odbyło się spotkanie burmistrza Chełmży Jerzego Czerwińskiego
z nauczycielami i dyrektorami placówek oświatowych. Włodarz miasta złożył życzenia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, wręczając kwiaty i wyróżnienia.
Nagrody za szczególne osiągnięcia zawodowe otrzymały: Dorota Górtowska – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chełmży
za pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz rzetelne i efektywne zarządzanie przedszkolem, Iwona Wierzbicka – wicedyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3 za rozwijanie zainteresowań uczniów oraz inicjowanie wielu imprez szkolnych i miejskich, Katarzyna
Wyka – Buchalska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5 za pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty, skutkującym wysokimi wynikami, Katarzyna Gajewska – nauczyciel Szkoły Podstawowej
nr 2 za pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz udział w projektach ogólnopolskich na poziomie szkolnym.
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Towarzystwo Kupców Samodzielnych
W okresie międzywojennym w Chełmży działało wielu kupców, jak to
wówczas mawiano „mających swoje interesy”. Dzisiaj powiedzielibyśmy
o tych osobach drobni, czy lokalni przedsiębiorcy, wykonujący usługi lub
zajmujący się handlem na niewielką skalę.

Członkowie Towarzystwa Kupców Samodzielnych, pierwszy od lewej Jan Czerwiński,
czwarty od lewej Michał Nowicki i dalej Bolesław Dzięgielewski

W okresie krótko po odzyskaniu
niepodległości handlem zajmowało się
wielu mieszkańców miasta, podobnie
jak dzisiaj. Z małą różnicą, ponieważ
przed II wojną światową osoby działające w handlu zrzeszone były w Towarzystwie Kupców Samodzielnych.
Towarzystwo to reprezentowali zacni,
cieszący się szacunkiem i powszechnym
uznaniem mieszkańcy Chełmży, mający
świadczyć o uczciwości stowarzyszenia.
Towarzystwo Kupców Samodzielnych powstało 3 października 1919 r.
W tym dniu odbyło się pierwsze zebranie TKS, na którym podjęto prawomocną decyzję o założeniu tej organizacji
reprezentującej kupiectwo chełmżyńskie w odradzającym się kraju. Inicjatorami powstania Towarzystwa Kupców
Samodzielnych byli m.in.: ks. Feliks Baniecki, Wojciech Kwieciński - drogerzysta, wiceburmistrz i radny miejski oraz
Bolesław Dzięgielewski, kupiec oraz
podobnie wiceburmistrz Chełmży, radny i członek Kolegium Magistratu. Obaj
świeccy panowie byli znani w mieście i
powszechnie poważani, a także prowadzili własne interesy handlowe. Wobec
tego pierwszy zarząd Towarzystwa sta-

nowili: Wojciech Kwieciński – prezes,
Bolesław Dzięgielewski - wiceprezes,
Stefan Łukomski – sekretarz, Jan Jarzemski – skarbnik oraz Stanisław Strzelecki. Ławnikami zostali: M. Średzińska,
Wasiakowski, Jan Skański i Aleksander
Litkowski. Do Towarzystwa Kupców Samodzielnych zapisało się 30 członków.
Po początkowym intensywnym działaniu TKS nastąpiła kilkumiesięczna
przerwa. W 1921 r. Towarzystwo Kupców Samodzielnych wraca do pracy,
nadrabia zaległości i wpisuje swoje firmy do centralnych rejestrów handlowych, co miało pomóc w nawiązywaniu
kontaktów biznesowych. Jeszcze w 1921
r. przed walnym zebraniem członków
omawiano w Chełmży sprawy Górnego
Śląska. Na cele plebiscytowe członkowie
TKS przekazali spore sumy pieniędzy.
Darczyńcami m.in. byli: Teofil Rochon,
Aleksander Litkowski, Stefan Łukomski,
Michał Nowicki oraz firma „Rolnik”.
Po wyborach w 1921 r. skład zarządu Towarzystwa Kupców Samodzielnych
pozostał ten sam z małym wyjątkiem.
Po rezygnacji z funkcji prezesa Wojciecha Kwiecińskiego zastąpił go Teofil

Rochon. W tym samym roku zarząd TKS,
uznając zasługi burmistrza Bronisława
Kurzętkowskiego, mianował go członkiem honorowym. Wniosek w tej sprawie złożył Teofil Rochon, podkreślając
oddanie burmistrza w sprawy miasta
oraz pomoc, jaką wspierał chełmżyńskich kupców. Członkiem honorowym
był także ks. Feliks Baniecki, również jeden z założycieli TKS.
Kolejny rok to nowe wybory w szeregach chełmżyńskich kupców. Z funkcji
skarbnika ustąpił Jan Jarzemski, którego
zastąpił B. Wiśniewski. Z kolei 7 grudnia
1922 r. przeprowadzone zostały wybory do nowego zarządu, w którego skład
weszli: Jan Czerwiński – prezes, Bolesław Dzięgielewski – wiceprezes, Sylwester Muszyński – sekretarz oraz B. Wiśniewski – skarbnik. W 1923 r. nastąpiła
zmiana na stanowisku sekretarza, Sylwestra Muszyńskiego, któremu powierzono funkcję skarbnika zastąpił Antoni
Mączyński. Kolejne lata to ponowne
zmiany na stanowisku prezesa Towarzystwa Kupców Samodzielnych. Po Janie
Czerwińskim funkcję tę pełnił Kazimierz
Siudziński, po nim Mikołajczyk, a następnie w 1925 r. Michał Nowicki, który
w latach 1923-1924 pełnił także funkcję
ławnika w Towarzystwie.
25 stycznia 1925 r. Chełmża była
gospodarzem zjazdu okręgowego delegatów bratnich Towarzystw Kupców Samodzielnych. Miasto gościło przedstawicieli z Chełmna, Kowalewa, Golubia i
Wąbrzeźna.

Prezes TKS Teofil Rochon
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skarbnikiem Grzankowski. Na ławników
wybrano panów: J. Kolendę i Stanisława
Szczepańskiego. Do Komisji Rewizyjnej
weszli: Jan Czerwiński, Pietrzak i Michał
Nowicki, który był również członkiem
honorowym Towarzystwa Kupców Samodzielnych.

Zarząd Zrzeszenia Kupców Samodzielnych w Chełmży rok 1948. Od lewej stoją:
E. Kukielski, J. Kotewicz, F. Derda.
Siedzą od lewej K. Krygier, W. Polley, F. Dynas

W kolejnych latach działalność TKS,
jak podaje prasa, zamarła. Wystąpił
wewnętrzny kryzys. Wycofano także
udział z organizacji centralnej w Grudziądzu. Nadal prezesem był Michał
Nowicki, który piastował swój urząd
do 30 lipca 1928 r., kiedy to na szefa
Towarzystwa Kupców Samodzielnych
wybrano ponownie Jana Czerwińskiego.
Na zebraniu w lipcu 1928 r., postulowano ograniczenie konkurencyjnego dla
miejscowego kupiectwa handlu domokrążnego. Michał Nowicki zaś zwracał
uwagę na nieprzestrzeganie przepisów
o „święceniu niedzieli” przez kupców
żydowskich, co również godziło w interesy polskich przedsiębiorstw i sklepów.
W 1929 r. zarząd TKS stanowili Jan
Czerwiński – prezes, Julian Robaczewski
– sekretarz i Wiktor Olszewski – skarbnik.
W 1930 r., podczas walnego zebrania dyskutowano również o kształceniu i
wychowaniu młodzieży kupieckiej. Wybrano nowy zarząd, do którego weszli:
Jan Czerwiński - prezes, Leon Brzuskiewicz – wiceprezes, Julian Robaczewski
– sekretarz oraz Grzankowski – zastępca
sekretarza, Wiktor Olszewski – skarbnik
oraz ławnicy: J. Kolenda i Norbert Komowski. Komisję rewizyjną stanowili:
Stanisław Szczepański i Pietrzak.
W marcu 1930 r. Towarzystwo Kupców

Samodzielnych w Chełmży zorganizowało w Hotelu Dworcowym wiec protestacyjny. Chełmżyńskich kupców oburzyła
Rezolucja Zjazdu Prezesów Towarzystw
Kupców Samodzielnych i Kół Drobnego
Kupiectwa na Pomorzu. W wiecu protestacyjnym uczestniczyli nie tylko licznie
kupcy, ale również rzemieślnicy chełmżyńscy. Wysłuchano referatu na temat
„Położenia handlu w Polce”, rozmawiano o gospodarce, bankach i rolnictwie. Punktem kulminacyjnym protestu
było uchwalenie przez chełmżyńskich
kupców własnej rezolucji. W sześciu
punktach przedstawiali rządowi soje
postulaty. Dodatkowo na znak protestu
17 marca 1930 r. zamknięto wszystkie
sklepy i przedsiębiorstwa. Wiec zakończono okrzykiem prezesa Jana Czerwińskiego „Cześć kupiectwu i rzemiosłu!”.
Jeszcze w tym samym roku debatowano
nad utworzeniem w Chełmży Koła Drobnego Kupiectwa oraz wybrano ponownie na prezesa Jana Czerwińskiego, a
jego zastępcą został Leon Brzuskiewicz.
Z inicjatywy Jana Czerwińskiego pisano
sprawozdania i wysyłano je do centrali
zrzeszenia, aby przedstawić sytuację
chełmżyńskiego kupiectwa.
Na początku 1931 r. zmienił się zarząd Towarzystwa Kupców Samodzielnych. Na prezesa wybrano dyrektora
Komunalnej Kasy Oszczędności Jastaka, wiceprezesem pozostał Leon Brzuskiewicz, sekretarzem Feliks Rochon, a

Jak pisze Dariusz Meller w biogramie dotyczącym Michała Nowickiego
w „Słowniku biograficznym powiatu toruńskiego”, podczas zebrania Towarzystwa Kupców Samodzielnych 28 maja
1931 r. Michał Nowicki uczestniczył w
dyskusji nad wygłoszonym na zebraniu
referatem zatytułowanym „Sytuacja
handlu pomorskiego na tle obecnej depresji gospodarczej”, w którym charakteryzowano „ciężkie położenie kupiectwa pomorskiego” z powodu błędnej
polityki państwa, „która niszczy samodzielne warsztaty pracy”.
Towarzystwo Kupców Samodzielnych
w okresie międzywojennym reprezentowało interesy małych przedsiębiorców
oraz drobnych sklepikarzy. Po II wojnie
światowej reaktywowano na krótko
tę organizację, jednak szybko upaństwowiono prywatne zakłady, a nawet
drobne interesy. Prywatnym przedsiębiorcom nie było łatwo. Towarzystwo
Kupców Samodzielnych po części zastąpiono choćby takim tworem jak MHD,
czyli Miejskim Handlem Detalicznym,
utworzonym w 1950 r. zarządzeniem
Ministra Handlu Wewnętrznego.
Marcin Seroczyński
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Koncert dla Amazonek

W ramach projektu pt. „Uwolnij emocje pokaż siebie” realizowanego przez
Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną odbył się koncert „Muzyka jest kobietą”. Przez publicznością wystąpiła
Asia Czajkowska i Bartek Staszkiewicz.
Tekst i fot. Marcin Seroczyński
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