100-lecie powrotu Pomorza do Macierzy Kalendarium
Po Traktacie Wersalskim podpisanym 28
czerwca 1919 roku wiadomo było, że
Pomorze zostanie oddane Polsce po ratyfikacji tego dokumentu przez Niemcy.
Operacja rewindykacji Pomorza oraz zachodniej części Wielkopolski była przygotowywana od jesieni 1919 r. Ważniejsze daty związane z operacją
przejmowania Pomorza to:
- 19 października 1919, kiedy powołano
Front Pomorski z dowódcą gen. J. Hallerem,
- 5 listopada 1919, gdy J. Piłsudski wydaje odezwę do społeczeństwa w związku
z objęciem ziem przyznanych Polsce,

- 9 listopada 1919, co wiąże się z polsko-niemieckim porozumieniem utrzymującym niemieckich urzędników w służbie polskiej władzy (celem utrzymania
ciągłości służby),
- 25 listopada 1919, gdy podpisano w
Paryżu porozumienie o wycofaniu wojsk
niemieckich z odstąpionych terenów i
oddaniu władzy cywilnej,
- 17 stycznia 1920, kiedy zaczęła się
operacja rewindykacji Pomorza i zachodniej części Wielkopolski.
Harmonogram przejmowania Pomorza
ustalony został wg 7 stref i 19 dni trwania operacji, która przebiegała od połu-

dnia w kierunku północy. Faktyczne zajmowanie
stref
administracyjnie
dotyczyło 18 powiatów, a realizacja wyglądała następująco:
- 17.01.1920 – Działdowo (Soldau), Golub (Gollub), Gniewkowo (Argenau)
- 18.01.1920 – Toruń (Thorn), Brodnica
(Strasburg),
- 19.01.1920 – Nowe Miasto Lubawskie
(Neumark), Chodzież (Kolmar), Jabłonowo Pomorskie, (Gosslerhausen), Kowalewo Pomorskie (Schonsee),
- 20.01.1920 – Bydgoszcz (Bromberg),
Fordon (Fordon), Wąbrzeźno (Briesen),
- 21.01.1920 – Chełmża dok. na str. 14
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Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Zadaniem społeczeństwa jest zadbać
o to, by osoby z niepełnosprawnością
nie musiały żyć w izolacji, lecz aby ich
obecność w codziennym życiu była
oczywista. Fałszywa informacja na temat niepełnosprawności lub jej brak
uprzedza, a niepewność i niewiedza
często skazuje osoby niepełnosprawne i
ich rodziny na izolację. Dlatego koniecznością jest wspólne życie oraz uczenie
już od dzieciństwa społeczeństwa tolerancji, akceptacji oraz pomocy osobom

niepełnosprawnym. Uczniowie klasy
3a ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Papieża Jana Pawła II w dniu 03.12.2019
roku wzięli udział w spotkaniu integracyjnym z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży.
Spotkanie poprzedzone zostało zajęciami w szkole traktującymi o tolerancji,
szacunku i pomocy innym i jest częścią
Programu Projektu edukacyjnego „Razem możemy więcej” realizowanego od
listopada 2019 do grudnia 2021. Głów-

nym celem programu jest zwiększenie integracji społecznej, promowanie
aktywności sportowej i podniesienie
dbałości o jakość wypowiedzi zarówno
uczniów szkoły podstawowej jak i osób
niepełnosprawnych. Podczas pierwszego spotkania zarówno gospodarze jak i
goście mieli za zadanie zaprezentować
przygotowane prędzej te same wiersze
znanych poetów. Dzieci miały możliwość uświadomienia sobie ile wysiłku
potrzebuje osoba niepełnosprawna
deklamująca ten sam utwór. Ponadto
wszyscy uczestnicy wspólnie zaśpiewali świąteczne piosenki i wykonali w
grupach prace plastyczne nawiązujące
tematyką do prezentowanych utworów
literackich. W przerwie usiedliśmy przy
wspólnym stole by wspólnie skosztować
przygotowanego przez podopiecznych
domu poczęstunku. Uwieńczeniem integracji była ruchowa zabawa, która
wprowadziła wszystkich w iście świąteczny klimat. Bardzo dziękujemy Pani
Marzenie Beszczyńskiej oraz całemu
personelowi Środowiskowego Domu
Samopomocy za zaproszenie i zorganizowanie zajęć integracyjnych.
Magdalena Tomczyk

Świąteczna wizyta w Urzędzie Marszałkowskim

Uczniowie klasy 2a i 3a że Szkoły Podstawowej nr 5 odwiedzili
podczas wycieczki do Torunia
Urząd Marszałkowski. Naszym
przewodnikiem była Pani Magdalena Kopacz kierownik biura
obsługi Zarządu Województwa,

która opowiedziała dzieciom o
samorządzie województwa, jego
kompetencjach i zadaniach. Dzięki bogatej prezentacji multimedialnej dzieci poznały znaczenie
takich słów jak jednostka budżetowa, zadania ustawowe, czy or-

gany uchwałodawcze i wykonawcze. Ponadto uczniowie poznali
Pana Wicemarszałka Zbigniewa
Sosnowskiego, którego zasypali
wieloma nurtującymi ich pytaniami. Pomimo, iż sam Pan Marszałek Piotr Całbecki był nieobecny
tego dnia w Urzędzie udało nam
się zobaczyć jego gabinet, poznać
charakter pracy i złożyć świąteczne życzenia na ręce urzędników.
Uczniowie zwiedzili także salę
sesyjną oraz salę gdzie odbywają się posiedzenia Zarządu. Dziękujemy bardzo Pani Magdalenie
Kopacz za umożliwienie i organizację zwiedzania Urzędu Marszałkowskiego.
Magdalena Tomczyk
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA
PODARUJ WIERSZ Z UŚMIECHEM
To hasło XV – Jubileuszowej Edycji Konkursu Interpretacji Poezji Dziecięcej. W tym roku na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 2 odpowiedziały: Szkoła Podstawowa w Ostaszewie,
Szkoła Podstawowa nr 3 w Chełmży i Szkoła Podstawowa nr 5
w Chełmży. 20 młodych artystów zaprezentowało interpretacje wierszy swoich ulubionych poetów: Tadeusza Kubiaka, Igora Sikiryckiego, Doroty i Danuty Gellner. Wszyscy uczestnicy
konkursu byli dobrze przygotowani i reprezentowali wysoki
poziom artystyczny, a swoje występy dopełnili pięknymi strojami i rekwizytami przygotowanymi przez rodziców i wychowawców.

ŚWIATŁO, KTÓRE DAJE MOC
Już 15. raz harcerze z Hufca ZHP Chełmża brali udział w akcji
rozdawania Betlejemskiego Światła Pokoju. Za każdym razem
idei BŚP przyświeca inne hasło. Tegoroczne hasło „Światło,
które daje moc” inspirowane jest słowami świętego Jana Pawła II, które wypowiedział na Krakowskich Błoniach przed czterdziestu laty. Każdego roku Światło z Grobu Pańskiego w Betlejem za pośrednictwem skautów z różnych krajów rozchodzi się
po całej Europie. Harcerze przekazują BŚP do kościołów, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji w swoich środowiskach. Z miejsc tych każdy mieszkaniec może zabrać Betlejemskie Światło Pokoju do domu, aby
jaśniało na wigilijnym stole. Tegoroczna akcja w Hufcu Chełmża odbyła się w niedzielę 22 grudnia. Światło można było odebrać po każdej mszy świętej w chełmżyńskiej konkatedrze, w
kościołach w Warszewicach, Skąpym oraz Lisewie.

GRATULACJE DLA MARLENY CICHOCKIEJ
Marlena Cichocka była uczestniczką VIII edycji programu „MasterChef”, emitowanego w telewizji TVN. Chełmżanka pokazała swój talent kulinarny i podbiła serca jurorów, docierając do
Finałowej Czwórki. 17 grudnia burmistrz Chełmży - Jerzy Czerwiński spotkał się Marleną Cichocką, gratulując jej wyjątkowego wyniku i życząc dalszych sukcesów.

ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Dnia 23.12.2019 r. Gmina Miasto Chełmża ogłosiła wybór najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na: „Prowadzenie i utrzymanie targowiska
miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2020-2022”. W
przedmiotowym postępowaniu jedyną ofertę cenową złożyła
lokalna firma – Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
z siedzibą przy ul. Toruńskiej 1. Pod koniec grudnia została
podpisana umowa z Wykonawcą. Za realizację przedmiotu zamówienia Zakład Gospodarki Komunalnej otrzyma roczne wy-

nagrodzenie ryczałtowe w wysokości 312 120,00 zł brutto.
Więcej informacji udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://www.bip.chelmza.
pl/1532,zamowienia-publiczne?tresc=74511
- Dnia 24.12.2019 r. Gmina Miasto Chełmża ogłosiła wybór
najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża w latach 2020-2022”. W niniejszym postępowaniu Zakład
Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Chełmży
przy ul. Toruńskiej 1 złożył jedyną ofertę. Za świadczenie
usług stanowiących przedmiot umowy Wykonawca otrzyma:
- miesięczne wynagrodzenie za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych, uzależnione od faktycznie odebranej
i zagospodarowanej ilości odpadów (uwzględniającej podział
odpadów na poszczególne frakcje),
- miesięczne wynagrodzenie w wysokości 11 790,00 zł brutto
za urządzenie i obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.
Z końcem roku podpisano umowę z Wykonawcą. Więcej
informacji dotyczących niniejszego postępowania udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem:
https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne?tresc=74396
Obowiązek segregacji odpadów komunalnych
na nieruchomościach
W związku ze zmianą przepisów prawa miejscowego uwzględniającego m.in. ustawowy obowiązek segregacji odpadów komunalnych (art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019
poz. 2010)) z dniem 1 stycznia 2020 r. właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Chełmży są zobowiązani
do segregowania odpadów komunalnych. W związku z tym
wzywamy właścicieli nieruchomości, na których wskazano
nieselektywny sposób gromadzenia odpadów do ponownego
złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu dostosowania danych w nich zawartych do obowiązujących przepisów prawa. Brak segregacji
lub też nierzetelna segregacja odpadów komunalnych skutkować będzie podwyższeniem opłaty za gospodarowanie odpadami. W celu złożenia stosownej deklaracji prosimy o przybycie do siedziby Urzędu, Mały Ratusz pokój nr 18, w godzinach
pracy, tj. w dniach poniedziałek, środa, czwartek, piątek w
godzinach 700 do 1500 oraz wtorek w godzinach 800 do 1600.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Apelujemy do mieszkańców Chełmży o składowanie odpadów komunalnych na nieruchomości zgodnie z zasadami
prawidłowego ich segregowania i o nie spalanie odpadów w
piecach.
Poniżej przypominamy zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, tzn. co należy wrzucać do pojemników na
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odpady zlokalizowanych na nieruchomościach, a co winno się
oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Toruńskiej 1 w Chełmży. Segregacji „u
źródła” podlegają: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i
opakowania wielomateriałowe oraz bioodpady.
• Pojemnik zielony na zmieszane odpady komunalne:
– wrzucamy odpady komunalne zmieszane niesegregowane.
• Pojemnik brązowy na bioodpady:
- wrzucamy odpady zielone z ogrodu, jak: skoszona trawa, liście, drobne gałęzie, kwiaty i chwasty bez ziemi, odpady domowe (kuchenne), np. obierki po warzywach i owocach, resztki jedzenia;
- nie wrzucamy ziemi, popiołu, pampersów, tekstyliów, plastiku, szkła.
• Pojemnik niebieski na papier i tekturę:
- wrzucamy: czyste gazety, katalogi, prospekty, ulotki, książki,
klejone zeszyty, czysty niezatłuszczony papier, kartony, pudła,
tekturę falistą, torby i worki papierowe;
- nie wrzucamy: tłustego i zabrudzonego papieru, papieru i
tektury pokrytych folią metalową lub tworzywami sztucznymi, opakowań po mleku, sokach, mrożonkach, torebek plastikowych, kalki biurowej, folii.
• Pojemnik żółty na tworzywa sztuczne, metal i opakowania
wielomateriałowe:
- wrzucamy: otwarte i zgniecione butelki po napojach, opakowania po środkach do prania, szamponach, mydłach w płynie,
kubki po produktach mlecznych, pojemniki po artykułach sypkich, duże folie opakowaniowe, worki foliowe, artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, plastikowe opakowania po owocach, metale i opakowania wielomateriałowe
– opakowania po mleku, śmietanie i jogurtach;
- nie wrzucamy: tekstyliów i styropianu, brudnych folii z gospodarstwa domowego, pampersów, brudnych opakowań po
żywności.
• Pojemnik zielony na szkło:
- wrzucamy: szklane butelki po napojach, słoiki po dżemach,
marynatach;
- nie wrzucamy: ceramiki, porcelany, naczyń typu arco, talerzy
i doniczek, szkła budowlanego okiennego i zbrojonego, luster,
zakrętek, kapsli i korków, zużytych żarówek, lamp neonowych
i halogenowych, szklanych opakowań po lekach produktach
chemicznych z zawartością.
• Pojemnik stalowy ocynkowany lub plastikowy w kolorze
grafitowym na popiół:
- wrzucamy popiół z pieców węglowych i kominków.
Pamiętaj!
! przed wrzuceniem do pojemnika zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe,
! wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków,
! zabrania się umieszczania w pojemnikach odpadów niebezpiecznych.
Do punktu PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych: przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
zużyte opony i akumulatory, zużyte baterie, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, tekstylia i odzież, odpady budowlane, odpady zielone

z ogrodów.
Regulamin PSZOK, w którym są wskazane ilości m.in. dla wybranych frakcji odpadów (masa) odpadów przyjmowanych w
punkcie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostępny jest na stronie internetowej Zakładu
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży pod adresem
http://www.zgk-chelmza.pl
PSZOK od 1 stycznia 2020 r. świadczyć będzie usługi w następujących godzinach:
• w okresie od 1 listopada do 31 marca, w dni robocze, od
wtorku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00;
• w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w dni robocze,
od wtorku do piątku,
w godzinach od 10:00 do 18:00,
• oraz przez cały rok w każdą sobotę w godzinach od 10:00 do
14:00,
• w dni ustawowo wolne od pracy oraz święta PSZOK jest nieczynny.
DBAJ O ŚRODOWISKO NATURALNE, W KTÓRYM
WSZYSCY ŻYJEMY!
NIE SPALAJ ODPADÓW !!!
Nieruchomość gminna przeznaczona do sprzedaży
Burmistrz Miasta Chełmży przeznaczył do sprzedaży w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego:
- lokal użytkowy położony w Chełmży przy ul. Gen. Sikorskiego
16 o powierzchni 351,80 m2, cena wywoławcza wynosi
300.000,00 zł, przetarg zaplanowano na 23 stycznia 2020 r. na
godzinę 9:00 w Sali Mieszczańskiej Urzędu. Podstawowym
warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w
wysokości 60.000,00 zł do dnia 20 stycznia 2020 r. oraz osobiste stawiennictwo w dniu przetargu.
Szczegółowe informacje oraz pozostałe warunki dopuszczenia
oferentów do licytacji zamieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu: www.bip.chelmza.pl w zakładce: Przetargi
>Urząd Miasta >Nieruchomości lub w Małym Ratuszu, I piętro
w biurze nr 17.

WERONIKA CHOJNACKA Z SAMURAI SPIRIT DOJO
ZŁOTĄ MEDALISTKĄ
Weronika Chojnacka zdobyła złoty medal na XV Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 18 w kumite. W tej konkurencji
walczyło 182 zawodników w różnych grupach wiekowych. Zawody odbyły się 30 listopada 2019 roku w Kaliszu. 18 grudnia
2019 r. burmistrz Jerzy Czerwiński spotkał się z Weroniką
Chojnacką, gratulując jej tak znacznego osiągnięcia.

ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
3 grudnia 2019 roku uczniowie klasy 3a Szkoły Podstawowej
nr 5 wzięli udział w spotkaniu integracyjnym z podopiecznymi
Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży. Spotkanie
poprzedzone zostało zajęciami w szkole na temat tolerancji,
szacunku i pomocy innym. Zarówno gospodarze jak i goście
zaprezentowali przygotowane wcześniej wiersze znanych poetów. Zebrani wspólnie zaśpiewali świąteczne piosenki i wykonali w grupach prace plastyczne, nawiązujące tematyką do
prezentowanych utworów literackich. Przy wspólnym stole
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kosztowano przygotowany przez podopiecznych domu poczęstunek. Uwieńczeniem integracji była ruchowa zabawa, która
wprowadziła wszystkich w świąteczny nastrój.

MIKOŁAJ W CHEŁMŻY!

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA
5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę
odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz
innych - na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by
pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do
współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku. W
Szkole Podstawowej nr 2 działa Szkolne Koło Wolontariatu,
którego członkami są w większości uczniowie klas VIII. Postanowili uczcić ten dzień kilka dni wcześniej, organizując kolejną
akcję charytatywną. W poniedziałek 2 grudnia 2019 r. wolontariusze sprzedawali samodzielnie przygotowane i upieczone
ciasta. Dochód ze sprzedaży przeznaczony został na potrzeby
podopiecznych Hospicjum „Nadzieja” w Toruniu. Tego samego dnia postanowiono pomóc też osobom chorym i niepełnosprawnym - podopiecznym Stowarzyszenia Sursum Corda poprzez udział w kampanii charytatywnej „Świąteczne Kartki
Dobroczynne”.

POMOC DLA ZWIERZĄT
Klasa 8s ze Szkoły Podstawowej nr 3 zamiast prezentów kupowanych sobie nawzajem na mikołajki, postanowiła zakupić
upominki dla podopiecznych ze Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Toruniu. Uczniowie nabyli karmę i obdarowali nią
psiaki i koty, będące pod opieką schroniska. Przekonali się, że
schronisko nigdy nie zastąpi domu dla czworonoga, ale jest to
miejsce bardzo przyjazne dla potrzebujących zwierząt, a zarazem życzliwe, otwarte dla nas - odwiedzających. Uczniowie
zachęcają innych do odwiedzin schroniska i do dalszej zbiórki
karmy, prowadzonej przez Samorząd Uczniowski.

Mikołajki to szczególny dzień, niecierpliwie wyczekiwany
przez dzieci, ponieważ związany jest przede wszystkim z wizytą św. Mikołaja i prezentami. Ten wyjątkowy gość 6 grudnia br.
przybył do sali Urzędu Miasta Chełmży przy ulicy Tumskiej 12,
gdzie w niezwykłej atmosferze oczekiwało na niego około 100
dzieci. Zwyczajowo organizatorem spotkania był burmistrz
miasta wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży. Zwyczaj obchodzenia mikołajek związany
jest z postacią Świętego Mikołaja, który był szlachetnym człowiekiem i wszystkie swe dobra starał się rozdawać ubogim i
potrzebującym. W części oficjalnej burmistrz Jerzy Czerwiński
w imieniu władz miasta złożył dzieciom i ich rodzicom świąteczne życzenia. Po tych słowach nastąpił wyczekiwany moment – specjalny gość z Laponii obdarował dzieci prezentami.
W klimat zbliżających się rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
wprowadziło zaproszonych gości także wspólne śpiewanie kolęd. Oprawą muzyczną spotkania mikołajkowego zajął się Pan
Marian Walecki. Zaproszonych gości zachwycił piękny występ
przedszkolaków. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży przygotował 235 paczek dla dzieci z rodzin korzystających
z jego wsparcia. Zakup paczek został sfinansowany ze środków
budżetu miasta.
Występy dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży

POMÓŻMY!
Niewątpliwie tegoroczna zima kolejny raz rozpieszcza nas
swymi dodatnimi temperaturami, jednakże warunki pogodowe panujące na zewnątrz nie są na tyle korzystne, aby osoby
bezdomne mogły przebywać na dworze przez całą dobę. Wobec powyższego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponawia apel do mieszkańców Chełmży o zachowanie szczególnej
wrażliwości społecznej wobec osób bezdomnych przebywa-
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jących na terenie miasta!
Warto w takich sytuacjach skontaktować się
ze służbami ratowniczymi, czasami bywa
tak, że jeden telefon może uratować czyjeś
życie!
Jedną z ważniejszych przesłanek wykonywanej przez pracowników socjalnych pracy socjalnej jest nakierowanie osoby bezdomnej
na wyjście z sytuacji kryzysowej, niestety
nie zawsze to przynosi zamierzony skutek.
Często jest tak, że bezdomny odrzuca oferowaną pomoc, ze względu na nałóg picia alkoholu lub uzależnienia od środków psychoaktywnych.
Obecnie pracownicy socjalni, strażnicy miejscy i policjanci monitorują miejsca, gdzie
mogą przebywać osoby bezdomne.
Osoby doświadczające bezdomności i chcące ubiegać się o pomoc w formie tymczasowego schronienia (uzyskania miejsca w
schronisku dla osób bezdomnych lub w
schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi) prosi się o kontakt z tutejszym Ośrodkiem.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży ma podpisaną stosowną umowę z
Brodnickim Centrum Caritas im. Bpa Jana
Chrapka na świadczenie usług w zakresie
udzielania bezdomnym z terenu Chełmży
schronienia. Usługa ta obejmuje m.in. zapewnienie miejsca noclegowego, posiłków,
odzieży, środków higienicznych oraz dostępu do łazienki.
Telefony kontaktowe w sprawie zgłaszania
osób bezdomnych i potrzebujących interwencyjnej pomocy :
- /56/6752469 – Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Chełmży,
- 606730365 – Straż Miejska,
- /56/ 6751900 – Policja,
- 112 – służby ratownicze,
- 692135916 – Schronisko dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi im. bł.
Wincentego Frelichowskiego w Chełmży.

WIGILIA PEŁNA MIŁOŚCI
18 grudnia 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży zorganizował tradycyjną Wieczerzę Wigilijną dla podopiecznych.
Święta Bożego Narodzenia to szczególny okres, którego nikt nie powinien przeżywać w samotności. Właśnie dlatego spotkanie opłatkowe dla samotnych osób
zostało już na stałe wpisane w kalendarz wydarzeń lokalnych.
Przybyłych gości przywitali burmistrz Jerzy Czerwiński oraz przewodniczący
Rady Miejskiej Chełmży Janusz Kalinowski, którzy złożyli wszystkim życzenia z
okazji Świąt Bożego Narodzenia. Wśród zaproszonych nie zabrakło także wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Chełmży Małgorzaty Polikowskiej, przewodniczącej komisji spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego Krystyny Myszkowskiej oraz proboszcza parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży ks.
kanonika Krzysztofa Badowskiego.
W świąteczny nastrój wprowadzili zaproszonych gości uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży, którzy pod okiem Elżbiety Pokornieckiej przygotowali część artystyczną spotkania w postaci bożonarodzeniowych jasełek. Występ ten przypomniał widzom prawdziwy sens Świąt Bożego
Narodzenia.
Następnie ksiądz proboszcz skierował do zgromadzonych słowo duszpasterskie,
złożył życzenia i poświęcił opłatek. Dzielenie się opłatkiem na początku wieczerzy wigilijnej wyraża chęć bycia razem – dzielimy się z bliskimi i przyjaciółmi, ale
także z tymi, którzy czekają na wybaczenie. Ma to swoją symbolikę w wymiarze
przede wszystkim duchowym. Od kilku lat spotykamy się prawie w tym samym
gronie – wspominamy tych, co odeszli na zawsze, ukradkiem ocierając łzy. Na
próżno było wyglądać w tym roku pana Andrzeja, pana Rysia, czy panią Jolę…. Te
chwile są wyjątkowe dla wszystkich, bo to też czas pewnych podsumowań,
wspomnień i refleksji.
Po części oficjalnej uczestnicy Wigilii zostali zaproszeni do wspólnej wieczerzy.
Na świątecznym stole pojawiły się tradycyjne potrawy – barszcz, pierogi, ryby
w różnych postaciach, a wśród słodkości znalazły się pierniki i sernik.
Zwyczajowo oprawą muzyczną zajął się Marian Walecki, za co jesteśmy bardzo
wdzięczni.
Przed nami kolejny Nowy Rok - 2020, mam ogromną nadzieję, że dostarczy nam
wielu pięknych chwil, spełnieni ukryte marzenia i obdarzy nas dobrocią ludzką,
której na co dzień w swojej pracy doświadczam.
Hanna Maciejewska

ŻYCZENIA NA ŚWIĘTA!
Godną do naśladowania jest inicjatywa
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Papieża Jana Pawła II w Chełmży. Dzieci własnoręcznie wypisały kartki świąteczne, które
następnie miały trafić do osób samotnych,
chorych. Kartki już ze znaczkami pocztowymi zostały przekazane do MOPS-u, gdzie
wpisano tylko adresy podopiecznych i zajęto się ich wysyłką. Te kartki z życzeniami
sprawiły podopiecznym ogromną radość.
Sekretarz Miasta mgr Janusz Wilczyński

wyk.: Paulina Szreiber
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„Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi...” - opłatkowe spotkanie Amazonek

07.12.2019 r., w sobotę, Amazonki z
Chełmży przygotowały opłatek wigilijny.
W spotkaniu uczestniczyli: ksiądz proboszcz Krzysztof Badowski, z-ca burmistrza Chełmży Marek Kufel, radny powiatu toruńskiego Rafał Lewandowski,
prezes Powiatowego Szpitala lek. med.
Leszek Pluciński, dyrektor Powiatowej i
Miejskiej Biblioteki Publicznej Urszula
Meszyńska i fotograf Ryszard Kaczmarek. Spotkanie odbyło się w Domu Kapitulnym przy Bazylice Konkatedralnej w
Chełmży.
Głos zabrała Pani Prezes i wszyscy

zebrani goście. Słowa skierowane do
nas, jakże ciepłe i serdeczne, sprawiły że
czułyśmy się szczególnie dowartościowane we wszystkim tym, co robimy dla
siebie i innych. Dziękujemy wszystkim za
piękne i bardzo ważne dla nas wypowiedzi.
Następnie tradycyjnie podzieliliśmy się
opłatkiem. Składane życzenia były różne, od bardzo osobistych po ogólne dla
dobra Miasta i Parafii. W tak cudownej
atmosferze usiedliśmy do stołu, przy
którym rozmowom nie było końca.
Wykorzystując to, że było to ostatnie
spotkanie w 2019 roku i towarzyszyli
nam przedstawiciele władz miejskich i
powiatowych, zapoznałyśmy wszystkich
z podsumowaniem projektów, jakie realizowało nasze Stowarzyszenie. Jego
treść była opublikowana w styczniowym
wydaniu Głosu Chełmżyńskiego. Stano-

wiło to kolejną okazję do podziękowania władzom samorządowym za wsparcie finansowe.
Trudno było się nam rozstać. Pozostały w nas ciepło i serdeczność, które
towarzyszyły nam potem przy wigilijnych stołach w naszych rodzinach.
Opłatkowe spotkanie przypominały
nam również zdjęcia zrobione przez Ryszarda Kaczmarka, syna Jerzego, właściciela słynnego, o wielkiej tradycji zakładu fotograficznego w naszym mieście
„Foto Kaczmarek”. Nie zabrakło też prezentu od prezes Teresy Krause - własnoręcznie wykonana, tym razem słodka
czapeczka mikołajkowa, jako bombka na
choinkę. Słodki piernikowy prezent od
radnego Powiatu Rafała Lewandowskiego będzie skonsumowany na kolejnym
spotkaniu.
„Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi...” Dziękujemy!
Janina Nowacka
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Korzystajmy z różnych form aktywności fizycznej dla zdrowia
- rozmowa z Amazonką uczęszczającą na zajęcia proponowane przez
NOLIMIT Fitness - Rodzinne Centrum Sportowe w Chełmży

• Cześć, mam na imię Teresa. Prosiłam
Cię o spotkanie, bo chciałabym prosić o udzielenie mi wywiadu na temat Twojej aktywności fizycznej. Na
początek powiedz coś o sobie.
• Mam 51 lat, pracuję zawodowo, jestem pielęgniarką. W grudniu 2014
r. zachorowałam na raka piersi. Jestem po dwuletniej kuracji, obecnie
w okresie remisji.
• Opowiedz nam, jak dbasz o zdrowie.
• Korzystam z siłowni. Zawsze lubiłam
być aktywna, nieobcy był mi wysiłek fizyczny i rywalizacja sportowa.
W ostatnim czasie trochę się zaniedbałam. Chemioterapia nie wpływała korzystnie na moją wydolność.
Czułam się z----męczona, zniechęcona, przygnębiona, niewielki wysiłek sprawiał mi problem. W pracy
pojawiła się propozycja korzystania
z siłowni. Pomyślałam, dlaczego nie
spróbować? Najwyżej zrezygnuję,
jak nie dam rady. Umówiłam się, poszłam i był to strzał w dziesiątkę!
• Czy korzystasz z innych form aktyw-

ności fizycznej?
• W ciągu tygodnia jestem na siłowni od 2 do 4 razy, po jednej godzinie. Zajmuje mi to trochę czasu, bo
praca zawodowa, rodzina, dom, no
i siłownia. Na biegi, pływanie, czy
inny sport nie mam już czasu. Ale
w weekendy, przy ładnej pogodzie,
chodzimy z mężem na spacery. Wracając do siłowni, to może chcesz
wiedzieć z czego korzystam? Chodzę

na jogę, zumbę, zdrowy kręgosłup i
na ćwiczenia indywidualne.
• Na koniec, co chciałabyś powiedzieć
ludziom po czterdziestce i chorym?
• Powiem tak: polecam taką formę aktywności, bez żadnego ale! W grupie
ćwiczących kobiet jestem tą starszą,
lecz naprawdę nie odczuwam tego.
Dziewczyny są przesympatyczne,
zawieramy nowe znajomości. Lubię rywalizację, dlatego staram się
dorównać młodym. Po ćwiczeniach
czuję się rewelacyjnie. Duma mnie
rozpiera, że mogę pokonywać własne słabości. Jestem pewna, że jeżeli ktokolwiek tego spróbuje, bez
względu na wiek czy chorobę, to
zadba dzięki temu o swoje zdrowie
fizyczne, a co za tym idzie i psychiczne. Jest to również doskonała profilaktyka różnych chorób, w tym nowotworowych.
• Dziękuję za rozmowę! Wierzę, że
wiele osób przeczyta ten wywiad i
niektórzy z nich, lub z ich rodzin, wezmą przykład z takich jak Ty i ja (też
jestem stałą uczestniczką zajęć).
Dziękujemy, że nasze Miasto i Powiat
pomagają nam korzystać z tych zajęć.
Rozmawiała Teresa Krause
z Danutą Muchą
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Burmistrz Bronisław Kurzętkowski

Z okazji setnej rocznicy przyłączenia
Chełmży do Macierzy przedstawiamy
postać burmistrza Bronisława Kurzetkowskiego.
Bronisław Wenancjusz Kurzętkowski
herbu Rogala (1880–1939) – prawnik,
działacz niepodległościowy i społeczny,
burmistrz Chełmży, członek wielu organizacji i stowarzyszeń.
Urodził się 21 maja 1880 r. w Lubawie w rodzinie właściciela ziemskiego
Jana Kurzętkowskiego (ur. 1928 r. w
Radoszkach, zm. 15 kwietnia 1903 r. w
Lubawie) i matki Maksymilianny Grzymały-Puciłowskiej (ur. 1844 r., zm. 25
marca 1930 r.).
Maksymilanna Kurzętkowska, wzorowa żona i matka oddana wychowaniu

dzieci, była też znaną działaczką społeczną, poświęcała się działalności dobroczynnej i wspierała ubogich. Dzieci
Jana i Maksymilianny były dobrze wykształcone. Jeden z synów, Franciszek,
był naczelnym sekretarzem Prokuratury Apelacyjnej w Toruniu oraz burmistrzem Nowego Miasta Lubawskiego,
Tadeusz został doktorem medycyny, a
Bronisław – pierwszym polskim burmistrzem Chełmży. Pełnił tę funkcję
nieprzerwanie przez prawie 15 lat.
Bronisław Kurzętkowski po ukończeniu szkoły powszechnej, sześciu
klas progimnazjum w Lubawie oraz
studiów prawniczych w Berlinie w
1907 r. przyjechał do Chełmży. Jak
podaje „Słowo Pomorskie”, rozpoczął
wówczas pracę na niwie społecznej.
Mieszkając i pracując w Chełmży, był

jednocześnie w 1914 r. prezesem Rady
Nadzorczej Spółki Parcelacyjnej w Lubawie.
Po przeprowadzce do Chełmży rozpoczął pracę w miejscowym sądzie jako
sekretarz i tłumacz. Wcześniej był zatrudniony także jako sekretarz i tłumacz
w sądach w Lidzbarku, Wąbrzeźnie oraz
Nowym Mieście. Dbał o polskość, zasłynął
jako długoletni prezes Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, które działało także w
okresie zaborów. Oprócz tego jako pruski
urzędnik udzielał się w innych polskich
towarzystwach. Należał także do Zarządu Miejskiej i Powiatowej Rady Ludowej.
Krótko przed odzyskaniem przez Polskę
niepodległości zrezygnował ze stanowiska
urzędnika pruskiego bez praw do emerytury i poświęcił się pracy dla Naczelnej
Rady Ludowej w Poznaniu (z powodu
przynależności do polskich organizacji i
nieukrywania swojego pochodzenia w
1919 r. otrzymał polecenie przeniesienia
się z Chełmży w głąb Niemiec, ale odmówił i musiał odejść ze stanowiska).
W tym czasie rosły napięcia pomiędzy
Polakami i Niemcami. Dodatkowo doszło
do utworzenia w Chełmży Tajnej Organizacji Wojskowej Pomorza i powołania
do życia Straży Ludowej, która nie tylko
propagowała wśród mieszkańców ideę
przyłączenia Pomorza do Polski, ale także
gromadziła broń na wypadek wybuchu
zbrojnego powstania. To zaogniło stosunki polsko-niemieckie. Kulminacja konfliktu nastąpiła w 1919 r., gdy powstańcy
zaczęli odnosić sukcesy w Wielkopolsce, a
zwłaszcza kiedy zdobyli Inowrocław i pomaszerowali na Gniewkowo znajdujące
się niedaleko Chełmży. Wówczas władze
pruskie zadecydowały o wprowadzeniu
do Chełmży oddziałów Straży Granicznej (Grenzschutz) dowodzonej przez por.
Gerharda Rossbacha. Efektem tego było
ostrzelanie miasta, które wywołało panikę i pociągnęło za sobą kilka ofiar. Wówczas Bronisław Kurzętkowski w związku z
zaistniałą sytuacją oraz dla załagodzenia
konfliktu udał się wraz ze znamienitymi
mieszkańcami miasta do stacjonującego
w okolicach Pluskowęs Rossbacha na pertraktacje. Rozmowy zakończyły uwięzieniem jako zakładników członków delegacji
w grudziądzkiej cytadeli. Uwolniono ich
20 lutego 1919 r. Bronisław Kurzętkowski
dał także świadectwo odwagi i wstawił się
za skazanym na śmierć ks. Józefem Wry-
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czą.
Po przejęciu Chełmży przez władze
polskie 21 stycznia 1920 r. Kurzętkowski został mianowany komisarycznym
burmistrzem miasta do kolejnych wyborów, które odbyły się 5 listopada 1921
r. Symbolicznego przekazania kluczy do
bram miasta dokonał mjr Włodzimierz
Swoiński. 14 grudnia 1921 r. burmistrza
Bronisława Kurzętkowskiego oficjalnie
zaprzysiężono na 12-letnią kadencję.
W 1933 r. Kurzętkowski został ponownie wybrany i piastował swój urząd do
przejścia na emeryturę 8 grudnia 1934 r.
Od chwili objęcia urzędu burmistrza
zaangażował się w sprawy rozwoju miasta. Starał się zatrudniać w chełmżyńskim magistracie jak najwięcej wykształconych urzędników polskiego pochodzenia. Burmistrzowi Kurzętkowskiemu
zależało nie tylko na podniesieniu poziomu obsługi petenta w urzędzie, ale
także na szybkim rozwoju miasta. W
tym celu rozpoczęto intensywną akcję
budowlaną. Powstały domy przy ul. Polnej oraz budynki urzędniczy i robotniczy przy ul. Sienkiewicza, wybrukowano
ulice. Prężnie działało również Towarzystwo Upiększania Miasta, które dbało
nie tylko o czystość i porządek, ale także
przyczyniło się do wykonania w parku
miejskim terenów spacerowo-rekreacyjnych. W parku za sprawą proboszcza ks. Józefa Szydzika powstała kapliczka Matki Boskiej Częstochowskiej, która
stała się celem spacerów mieszkańców
Chełmży, mijających w drodze do niej
zagospodarowane tereny przyjeziorne.
Bronisław Kurzętkowski podjął
również walkę z bezrobociem, które w
okresie międzywojennym szczególnie
doskwierało miastu. Wraz z ks. Józefem
Szydzikiem organizował różne formy
wsparcia dla biednych i bezrobotnych,
przewodniczył Parafialnemu Komitetowi ds. Bezrobocia. Był jednym z inicjatorów uruchomienia kuchni dla ubogich,
zlokalizowanej przy ul. Hallera obok
Rzeźni Miejskiej. Postarał się o wybudowanie baraków dla bezrobotnych,
istniejących do dziś przy ul. Chełmińskie Przedmieście (tak zwana Gdynia).
Jego sprzymierzeńcem w walce z bezrobociem był poseł z Chełmży Stanisław
Nehring, radny miejski, działacz związkowy i społeczny.
Za kadencji Bronisława Kurzętkowskiego rozszerzono sieć ulic, pobudowano linie elektryfikacyjne, strzelnicę
bractwa kurkowego oraz stadion miej-

ski. Uregulowano również sprawy finansowe miasta.
Bronisław Kurzętkowski angażował
się także w życie społeczne miasta. Był
prezesem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego od chwili jego powstania w
1928 r., pierwszym prezesem Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu
Toruńskiego, jednym z założycieli i prezesem honorowym Ochotniczej Straży
Pożarnej w Chełmży, przewodniczącym
Koła Przyjaciół Harcerstwa, członkiem
honorowym Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Towarzystwa Kupców
Samodzielnych i Związku Byłych Uczestników Powstań Narodowych, a także
długoletnim członkiem Wydziału Powiatowego Powiatu Toruńskiego, Związku
Elektryfikacyjnego, sędzią niezawodowym, prezesem Ligi Obrony Powietrznej
Państwa oraz członkiem różnych komisji
urzędniczych.
Początkowo Kurzętkowski był związany z endeckim Związkiem Ludowo-Narodowym, co po zamachu majowym
w 1926 r. przysporzyło mu wielu wrogów politycznych. W październiku 1927
r. przeciwnicy polityczni z obozu sanacyjnego postawili burmistrzowi wiele
ciężkich zarzutów, co miało doprowadzić do zawieszenia go na stanowisku.
Kurzętkowskiego oskarżano m.in. o nieprawidłowości w dzierżawach jeziora
Archidiakonka, alei owocowej, opałach
targowych, przy zakupie łodzi ratunkowej, podróżach służbowych, remontach
kamienic, a nawet przy kupnie konia
policyjnego. Łącznie takich załączników
do aktu oskarżenia było 28, co w konsekwencji doprowadziło do rocznego zawieszenia Bronisława Kurzętkowskiego
na stanowisku.
Jego następcą miał zostać dr Władysław Wyszkowski, czołowy przedstawiciel sanacji w mieście. Jednak Wyszkowski nie uzyskał większości w Radzie
Miejskiej i musiał zadowolić się funkcją
wiceburmistrza.
Na początku lat 30. XX w. Bronisław Kurzętkowski związał się z obozem sanacji. W 1931 r. zasiadał także
w Pomorskim Stowarzyszeniu Ubezpieczeń w Toruniu jako członek Rady Zarządzającej.
W końcu 1934 r. przeszedł na emeryturę. 8 grudnia 1934 r. odbyło się oficjalne pożegnanie Bronisława Kurzętkowskiego i wprowadzenie na urząd
burmistrza Wiktora Barwickiego, który
rozpoczął pełnienie obowiązków wraz z

nastaniem kolejnego roku.
Po kilku latach odpoczynku Bronisław Kurzętkowski wznowił działalność.
Od 22 lutego 1938 do 16 lutego 1939 r.
piastował funkcję burmistrza komisarycznego w Mogilnie. Jego krótkie urzędowanie na stanowisku zaowocowało
powołaniem w Mogilnie Szkoły Rolniczej w budynku Szpitala Powiatowego.
W Mogilnie Bronisław Kurzętkowski został także pierwszym prezesem Towarzystwa Ogródków Działkowych im. ks.
Mieczysława Brodowskiego, założonego
w 1938 r.
Podczas zebrania w szkole 15 lutego 1939 r. poczuł się źle, zasłabł i stracił przytomność. Przybyły na miejsce
lekarz stwierdził zawał serca. Bronisław Kurzętkowski zmarł wskutek niewydolności serca 16 lutego 1939 r. w
inowrocławskim Szpitalu Powiatowym,
przeżywszy niespełna 59 lat. Na miejsce
ostatniego spoczynku odprowadziły go
tłumy mieszkańców, wśród nich żona
Zofia z domu Wilczyńska, która w 1951
r. spoczęła w rodzinnej mogile na chełmżyńskim tak zwanym nowym cmentarzu. Ceremonii pogrzebowej przewodniczył proboszcz chełmżyński ks. Gracjan
Tretkowski.
W obawie przed Niemcami w czasie
okupacji na grobie Bronisława Kurzętkowskiego nie było tablicy. Hitlerowcy
w czasie II wojny światowej zajęli willę
Kurzętkowskich przy dzisiejszej ul. Sikorskiego 45 wraz z meblami i dorobkiem,
a rodzinę przesiedlono do mieszkania
o bardzo niskim standardzie. Nagrobek
pierwszemu polskiemu burmistrzowi
Chełmży ufundowała wnuczka Maria de
Bassak-Liljeberg.
Bronisław Kurzętkowski miał dwie
córki: Izabelę Kurzętkowską de Bassak
(zm. 1976 r.; pochowano ją w rodzinnym grobie na tak zwanym nowym
cmentarzu w Chełmży) i Danutę.
Za swoją pracę i działalność został
odznaczony Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką Frontu Pomorskiego, Medalem Niepodległości oraz brązowym i
srebrnym medalem Związku Straży Pożarnych.
W pamięci chełmżan Bronisław
Kurzętkowski pozostał nie tylko jako
pracowity i sumienny burmistrz, któremu leżał na sercu rozwój miasta, ale
także jako człowiek o wysokiej kulturze
osobistej, budzący szacunek swoim postępowaniem.
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KREW – NIEODZOWNA W ŻYCIU
CZŁOWIEKA

Klub Honorowych Dawców Krwi w
Chełmży podsumował kolejny rok działalności.
Pod koniec listopada 2019 roku w Hotelu „Imperium” odbyło się coroczne spotkanie chełmżyńskich krwiodawców.
Jego celem było podsumowanie kolejnego roku aktywności Klubu HDK działającego przy Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża
w Chełmży.
W imprezie, oprócz krwiodawców,
uczestniczyli również zaproszeni goście,
wśród których obecni byli: burmistrz
Chełmży Jerzy Czerwiński, prezes zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Chełmży Tadeusz Smarz, kierownik biura Oddziału Rejonowego PCK w Chełmży
Alicja Jabłońska, prezes Klubu HDK z
Ostaszewa Toruńskiego Czesław Karasiewicz oraz prezes Klubu HDK ze Złejwsi
Wielkiej Zbigniew Szymański.
W imieniu zarządu chełmżyńskiego Klubu HDK głos zabrały kolejno prezes Zenona Derwich, która powitała wszystkich obecnych, a następnie skarbnik
Ewa Skonieczna, która zreferowała osiągnięcia klubu w 2019 roku. Poinformowała m.in. o akcjach poboru krwi, jakie

w mijającym roku miały miejsce w Chełmży. Było ich kilkanaście. Odbywały się
regularnie w pierwszy czwartek każdego
miesiąca, a także podczas akcji MOTO-SERCE. We wszystkich przeprowadzonych w 2019 roku akcjach wzięło udział
ponad 680 osób. Zebrano w nich w sumie blisko 310 litrów krwi. Na koniec
swojego wystąpienia Ewa Skonieczna
wspomniała także o lipcowej wycieczce

krwiodawców i ich rodzin do Sopotu
oraz o październikowym wyjeździe w
Bory Tucholskie na grzybobranie.
Tegoroczne spotkanie było również okazją do uhonorowania Klubu HDK oraz
jego zasłużonych członków. Alicja Jabłońska przekazała na ręce prezes Klubu
HDK w Chełmży Odznakę Honorową
PCK II stopnia, którą Kapituła Odznaki
Honorowej w uznaniu zasług na rzecz
Polskiego Czerwonego Krzyża nadała
Klubowi Honorowych Dawców Krwi
w Chełmży. Następnie Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi otrzymali Seweryn Dybowski i Bartosz Szymczak.
Na zakończenie spotkania burmistrz Jerzy Czerwiński złożył wszystkim krwiodawcom podziękowania za ich bezinteresowną pomoc skierowaną do chorych
i potrzebujących. Przekazał również życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku, do których przyłączyli się wszyscy obecni na spotkaniu
goście.
Po wystąpieniach członkowie zarządu
chełmżyńskiego Klubu HDK wręczyli
obecnym na uroczystości krwiodawcom
drobne upominki.
Tekst i foto: DARIUSZ ŁUBKOWSKI
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Dwulecie cumowania

Nie wiadomo kiedy minęły dwa
lata, gdy w Chełmży pojawił się i
rozpoczął dynamiczną działalność
klub „Cuma” . Dziś już większość
chełmżan zna i nie wyobraża sobie
naszego miasta bez tego nieco tajemniczego miejsca w piwnicach
przy ulicy Bydgoskiej, skąd często
wieczorami słychać mocne dźwięki
muzyki rockowej. Lecz oczywiście
nie tylko – od grudnia 2017 roku
przez klub przewinęło się mnóstwo
zespołów i artystów w reprezentujących różne gatunki muzyki i rozrywki w ogóle. „Partyzant”, „Kobranocka”, „Closterkeller” to legendy
polskiego rocka, ale z drugiej strony „Czesław Śpiewa” czy „Lebowski”. W każdym razie w ciągu tych
dwóch lat wystąpiło w „Cumie” ponad 200 formacji.
„Cuma” jest otwarta na ludzi w
każdym wieku. Ortodoksyjni wielbiciele rocka to dziś przeważnie
pięćdziesięciolatkowie plus, lecz
wielogatunkowość oferty artystycznej klubu przyciąga też bardzo
młodych ludzi. I tak było na koncercie jubileuszowym 22 grudnia 2019
roku, kiedy na scenie wystąpiły zespoły „Partyzant” i „Fertille Hump”.
Na parkiecie bawili się wspólnie
nastolatkowie z osobami w wieku
ich rodziców, a nawet starszymi.
Założyciel i szef „Cumy” Ryszard
Wantuch, pytany o dwa największe
wydarzenia z działalności klubu w
ciągu tych dwóch lat, wymienia bez
wahania: koncert zespołu „Mech”
oraz festiwal punkowy „Łappunka”.
- Koncert „Mchu” to były zupełne
początki naszej działalności w Chełmży – wspomina. Zorganizowanie
występu tak znanej kapeli było
nie lada wyzwaniem, ale udało się
znakomicie. Zjawiło się mnóstwo
ludzi – zespołowi często towarzyszy grupa fanów jeżdżąca z nim po
całej Polsce. Przyjechali też wielbiciele zespołu z Torunia, Gdań-

ska i oczywiście z Chełmży i okolic.
Organizacja tego wydarzenia dała
nam wiarę w to, że rozruch klubu
w Chełmży nie był pomyłką, a my
ze swej strony jesteśmy w stanie w
podołać naprawdę dużym wyzwaniom.
Wyzwaniem była tez organizacja
festiwalu punkowego „Łappunka”
w sierpniu ubiegłego roku. Pewien
fan tej muzyki, mieszkający na co
dzień w Niemczech Mirek Zwirek
Wozniarski, organizuje takie festiwale cyklicznie, w różnych miejscach w Polsce. Edycja chełmżyńska była trzecią odsłoną. I można
to uznać za wielki sukces organizacyjny i frekwencyjny, gdyż festiwal
miał zasięg ogólnokrajowy. Na występy 15 kapel punkowych zjechała
się malownicza publika z całej Polski i na dwa dni zawładnęła klubową przestrzenią.
- Impreza zaowocowała też wydaniem płyty winylowej „Łappunka
2019” , na której zarejestrowano
występy zespołów – mówi Ryszard
Wantuch. – Nie jest ona jednak dostępna dla wszystkich. Dostały ją
poszczególne zespoły, a reszta nakładu będzie może kiedyś białym
krukiem fonograficznym – śmieje
się.
Życzeniem szefa Cumy na kolejne lata jest to, by grać dalej i podejmować trudne wyzwania, bo
zdobyte doświadczenia pokazują,
że dają radę! By móc zapraszać do
Chełmży znane, doświadczone zespoły, ale i promować młodych wykonawców, takich jak na przykład
urocza Luiza A. Tkacz, która wystąpiła w „Cumie” podczas finału tegorocznej wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I tego serdecznie
życzymy!
A. Brzozowska

Zima i turystyka
Chociaż na razie tegoroczna zima przypomina raczej listopad i na większej
części kraju raczej brak skojarzeń z zimowym szaleństwem, to przecież nie
oznacza, że przyszedł czas całkowitej
rezygnacji z turystyki. Przeciwnie, taka
dziwna zima może stać się wyzwaniem
do poszukiwania innych form spędzania czasu podczas, na przykład, zbliżających się ferii szkolnych. Inspiracją do
rzeczonych poszukiwań zawsze mogą
być książki, w tym przypadku przewodniki turystyczne i poradniki dla turystów,
podróżników i dla zwolenników niekonwencjonalnego spędzania czasu.
Chełmżyński Punkt Informacji Turystycznej działa mimo zimowej pory, kiedy nie można spodziewać się u nas zbyt
wielu turystów. Ale otwarty jest po to,
że właśnie tu można wypożyczyć książki
o tematyce turystyczno-krajoznawczej
i poradniki, jak spędzać aktywnie czas,
bez względu na porę roku. Bo przecież
można udać się za granicę i zrealizować marzenia o wygrzaniu się i podładowaniu akumulatorów w którymś z
ciepłych krajów. Fajną alternatywą jest
oddanie się szałowi sportów zimowych
gdzieś w ośnieżonych Alpach w Austrii,
Szwajcarii czy we Włoszech. Polskie
góry natomiast, nawet bez możliwości
szusowania po stokach, też mają swą
niepowtarzalną ofertę przyrodniczą czy
kulturalną.
Niezbyt mroźna aura pozwala też na
wybór kolejnej opcji – zwiedzania ciekawych miast: poznawanie ich historii,
korzystanie z oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy nawet gastronomicznej.
Szukanie ducha miast, zwłaszcza tych
najstarszych, to arcyciekawa forma turystyki. Ułatwiają to liczne, coraz nowocześniej aranżowane muzea, skanseny
czy oryginalnie wykorzystane nowe
przestrzenie, na przykład stare podwórka czy zrewitalizowane obiekty postindustrialne.
Skorzystanie z bogatej oferty przewodników dostępnych do wypożyczenia w
Punkcie Informacji Turystycznej na pewno pomoże w podjęciu decyzji, jak spędzić taki zimowy niezimowy wolny czas.
Zapraszamy serdecznie na Tumską 12!

GŁOS CHEŁMŻYŃSKI, STRONA 14

Duma i krew

Maciej Bukowski – teolog, dziennikarz, były nauczyciel, pisarz, ale przede
wszystkim chełmżanin był bohaterem
spotkania autorskiego zorganizowanego
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chełmży. Jego debiutancką
powieść „Chełmżyńska krew” została
mocno osadzona w realiach naszego
miasta, stąd spore zainteresowanie czytelników rozmową z autorem.
Swoją książkę bohater wieczoru opublikował rok temu. Wcześniej, jak opowiadał, w jego życiu pojawiało wiele znaków, które złożyły się na podjęcie decyzji
o pisaniu. Czy też tajemniczy człowiek z
wąsem pod dziekanatem na UMK, który
zauważy podobieństwo autora do Jacka
Londona, czy też sen, w którym padło
znamienne słowo: pisz! Niemały wpływ
miało także rozczarowanie Bukowskiego pracą w szkole w charakterze katechety.
- Pracowałam w kilu różnych szkoła, w
różnych środowiskach: wielkomiejskim,
małomiasteczkowym i wiejskim – opowiadał pisarz. Wszędzie było podobnie
- dzieci zanurzone we własnym świecie
generowanym przez smatfony, brak autorytetu nauczycieli, roszczeniowa postawa rodziców. Dlatego postanowiłem
pójść w inna stronę - poświecić się pisarstwu i w książkach przemycać ważne
dla mnie wartości i treści edukacyjne.
Miałem w tym pewne doświadczenie.
Pisałem na potrzeby lekcji krótkie historyjki sensacyjne – z morałem, który realizował cel katechez. Przekonałem się,
że taka forma przekazu jest atrakcyjna i
skuteczna. Także moje studia teologiczne, obejmujące rożne dziedziny wiedzy,
dały mi szerokie spojrzenie na wiele zagadnień, co postanowiłem wykorzystać
w twórczości. Rzuciłem więc pracę w
szkole – pisania nie dało się pogodzić z

etatem.
Tak powstała pierwsza powieść Bukowskiego „Chełmżyńska krew” – kryminał,
którego akcja rozgrywa się w Chełmży.
Jest w niej trochę o byłych więźniach, o
korupcji, o uchodźcach. I jak powtarzał,
książka powstała z miłości do rodzinnego miasta.
- Zawsze, na wszystkich spotkaniach, a
także w życiu codziennym podkreślam
to, że jestem z Chełmży – mówił Bukowski. I noszę wysoko głowę z tego powodu, szczycę się swoim pochodzeniem.
Dodał jednak, że:
- Zarzuca mi się , że niezbyt pochlebnie
przedstawiłem chełmżan, że zbyt dużo
złych cech im przypisałem. Odpieram te
ataki argumentem, że chciałem pokazać
prawdziwe życie, a nie lukrowaną laurkę. Problemy wszędzie są takie same,
trzeba je odpowiednio opisać, wtedy
rodzi się zainteresowanie i ludzie chcą
poznać daną historię.
O swoim pisarstwie autor mówił, że jest
precyzyjne i konkretne i niesztampowe
- daje rozrywkę, uczy i budzi nadzieję.
Sama książka, według autora, przeznaczona jest dla inteligentnych i wrażliwych kobiet, ale ku jego radości, mężczyźni też znajdują w niej wiele dla
siebie. Ma też promować Chełmżę, co
ponoć nieźle się udaje.
„Chełmżyńska krew” to powieść, z której autor jest dumny. Duma przepełnia
tez niektórych czytelników, zafascynowanych odkrywaniem prawdziwego kolorytu Chełmży, ukształtowanego z żywej
chełmżyńskiej
gwary,
z
realistycznego przedstawienia miejsc,
osób, sytuacji. Zapewniają też, że opowieść czyta się jednym tchem.
Książka rzeczywiście budzi zaciekawienie. Pisarz ujawnił, że pracuje nad drugą
częścią.
A. Brzozowska

dok. ze str. 1

100-lecie powrotu Pomorza do
Macierzy Kalendarium

(Culmsee), Łasin (Lessen), Radzyń (Rehden), Nakło (Nackel), Kornatowo (Kornatowo), Podgórz (Podgorz), Łasin (Lessen),
- 22.01.1920 – Chełmno (Culm), Wyrzysk (Wirsitz),
- 23.01.1920 – Grudziądz (Graudenz),
Sępólno
(Zempelburg),
Więcbork
(Vandsburg), Koronowo (Crone),
- 24.01.1920 – dzień odpoczynku dla
obu armii,
- 25.01.1920 – Świecie (Schwetz), Laskowice (Laskowitz), Nowe (Neuenburg),
- 27.01.1920 – Gniew (Mewe),
- 28.01.1920 – Kamień Krajeński (Kamin),
- 29.01.1920 – Tuchola (Tuchel), Starogard (Stargard),
- 30.01.1920 – Tczew (Dirschau),
- 31.01.1920 – Chojnice (Konitz), Kościerzyna (Berent),
- 04.02.1920 – Linia: Przyjaźń (Rheinfeld) – Żukowo (Zuckau) – Mezowo (Mehsau) – Smętowo (Schmentau),
- 05-07.02.1920 – przestój z powodów
politycznych dot. przejazdu przez
Gdańsk
- 08.02.1920 – Kartuzy (Karthaus),
- 10.02.1920 – Wejherowo (Neustadt),
Puck (Putzig) i „Zaślubiny Polski z Morzem”.
Warto też odnotować, że dwa duże miasta Kujaw powróciły do Wolnej Polski o
wiele wcześniej. Pierwszy był Włocławek już 11 listopada 1918, a nieco później, bo 6 stycznia 1919 – Inowrocław. I
jeszcze jedna istotna uwaga. Ogólnie się
mówi i pisze, że Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. To
prawda. Należy jednak pamiętać, że
były trzy rozbiory w latach 1772, 1793 i
1795. Tak więc tereny zajęte przez zaborców podczas pierwszego rozbioru,
de facto odzyskały niepodległość dopiero po 148 latach, a wśród nich była Chełmża. Pobliski Toruń został zajęty przez
Prusy 21 lat później w 1793 roku.
Krystian Żurawski
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ORSZAK TRZECH KRÓLI

W imieniu organizatorów Orszaku dziękujemy wszystkim uczestnikom orszaku,
zwłaszcza tym, którzy włączyli się czynnie, przedszkolom, szkołom, nauczycielom,
katechetom, OSP Skąpe, służbom mundurowym, Policji i Straży Miejskiej, młodzieży, która włączyła się czynnie, Panu Marianowi Irla za przygotowanie pojazdu dla
królów, Państwu Kamińskim z Witkowa za konie, Panu Grzegorzowi Krywalskiemu
za grupę rekonstrukcyjną Rzymian, Chórowi Św. Cecylii oraz Powiatowej i Miejskiej
Orkiestrze Dętej za koncert w bazylice, Pani Elizie Waśkowskiej za przygotowanie
nowych strojów dla królów, Panu Kazimierzowi Pająkowi oraz Aleksandrowi Muszytowskiemu za dokumentację fotograficzną.
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100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI CHEŁMŻY

