Burmistrz - Jerzy Czerwiński zaprasza przedsiębiorców z Chełmży
do bezpłatnej promocji swoich firm w Głosie Chełmżyńskim
Zapobiegając trudnej sytuacji przedsiębiorców z naszego miasta spowodowanej pandemią
COVID-19 Burmistrz – Jerzy Czerwiński zaprasza przedsiębiorców z Chełmży
do bezpłatnej promocji swoich firm polegającej na umieszczeniu reklam
w 3 kolejnych numerach Głosu Chełmżyńskiego.
Gotową propozycję reklam należy przekazać drogą mailową na adres: pimbp@pimbp.pl
w następujący sposób:
Wydanie majowe było do dnia 12 maja 2020 r.
Wydanie czerwiec/lipiec do dnia 5 czerwca 2020 r.
Wydanie sierpień/wrzesień do dnia 7 sierpnia 2020 r.

Fot.: Marcin Seroczyński
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA
NASZE MIASTO – BLIŻEJ NORMALNOŚCI
W ramach odmrażania niektórych dziedzin działalności gospodarczej i działalności publicznej od 6 maja wznowiły swoją
działalność przedszkola publiczne, Ośrodek Sportu i Turystyki,
a od 11 maja Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Oczywiście wznowienie działalność wiązało się z określeniem warunków bezpieczeństwa korzystania z wymienionych placówek w czasie epidemii COVID-19. Dla każdego podmiotu
wznawiającego swoją działalność warunki takie zostały opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Dodatkowo też, zapobiegawczo, systematycznie dezynfekowane są miejsca publiczne: przystanki autobusowe,
szalety miejskie, ławki i urządzenia w parkach miejskich oraz
pomost. Powolne przechodzenie do normalności w czasie epidemii związane jest z przestrzeganiem ustalonych warunków
bezpieczeństwa przez wszystkich mieszkańców. Dlatego apelujemy o poruszanie się w przestrzeni publicznej, przestrzegając ustalonych zasad zwiększających nasze bezpieczeństwo w
tym trudnym okresie. Staramy się pomóc naszym mieszkańcom między innymi poprzez zaopatrywanie seniorów i podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w maski
wielokrotnego użycia. Do tych działań włączono również Straż
Miejską, która nie tylko nadzoruje przestrzeganie obowiązku
noszenia masek, ale również poucza i wręcza maski jednorazowego użycia osobom, które ich nie posiadają. Jeszcze raz
gorąco apelujemy do wszystkich mieszkańców o dostosowanie się do obowiązujących przepisów i przestrzeganie ustalonych zasad w życiu codziennym. To od nas wszystkich zależy,
czy nasze otoczenie pozostanie wolne od śmiercionośnego
koronawirusa i jak długo będziemy go zwalczać.
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI
W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ W POJEMNIKI DO
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Toruńskiej 1, 87-140 Chełmża przystąpił, w ramach zawartej
umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Chełmży, do realizacji zadania wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Przedmiotowe nieruchomości wyposażone zostaną w następujące pojemniki:
• pojemnik koloru niebieskiego „Papier”;
• pojemnik koloru zielonego „Szkło”;
• pojemnik koloru żółtego „ Plastik”.
Pojemniki zostaną dostarczone mieszkańcom nieodpłatnie, w
ramach wnoszonej do Urzędu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zastąpią dotychczas przekazywane
przez ZGK Sp. z o.o. worki do segregacji odpadów.
INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO
W CHEŁMŻY – ETAP II: BUDYNEK MOPS”
10.04.2020 r. Gmina Miasta Chełmża zawarła umowę z Wyko-

nawcą – firmą DOM-PLAST Karol Dąbrowski, ul. Słuchajska 4,
87-400 Golub - Dobrzyń umowę na realizację robót budowlanych zadania pn. „Termomodernizacja budynków Urzędu
Miejskiego w Chełmży – etap II: Budynek MOPS”. Za realizację
przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 197 000,00 zł brutto. Planowany termin
zakończenia prac ustalono do 15 września 2020 r.
Przedmiot zadania to m. in.: docieplenie ścian zewnętrznych
budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży
od wewnątrz, stropu ostatniej kondygnacji, a także częściową
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
Nadzór nad realizacją inwestycji będą sprawowali: Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego i Inspektor Nadzoru Przyrodniczego,
wyłonieni w drodze odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie jest współfinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

ŚWIADCZENIA RODZINNE!
Osoby, które utraciły pracę, wyrejestrowały własną działalność gospodarczą bądź straciły prawo do zasiłku lub stypendium dla osób bezrobotnych mogą ubiegać się o ustalenie
prawa do zasiłku rodzinnego na swoje dzieci uczące się do 21
roku życia. Zasiłek rodzinny nie przysługuje studentom. Aby
otrzymać świadczenie, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 674,00 zł. Jeżeli w rodzinie jest
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
wówczas kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł. Wysokość
zasiłku rodzinnego miesięcznie wynosi:
• 95,00 zł, na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
• 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do
ukończenia 18. roku życia,
• 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do
ukończenia 21. roku życia. (w przypadku osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do 24. roku życia).
Wnioski można składać także w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.
Wzory wniosków dostępne są pod adresem: https://www.
gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-13.06.2019-r-do-stosowania-takze-na-okres-2019/2020.
WAŻNE!
Zgodnie z art. 15oa ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który
wszedł w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r. na mocy art. 73 pkt
24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 (Dz. z 2020 r. poz. 695), obniżenie wynagrodzenia
z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie
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dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest
uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń na okresy
zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 roku do dnia 31 października 2021 roku.
Informacje dotyczące zasad przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych udzielane są przez pracowników MOPS-u,
merytorycznie odpowiedzialnych za realizację powyższego zadania, pod numerem telefonu 56 675 64 80.
POMOC ŻYWNOŚCIOWA!

W dniach 6 – 9 kwietnia br. pracownicy socjalni dostarczyli
osobom samotnym i rodzinom ok. 4 ton żywności w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Działanie to było możliwe dzięki pomocy pracowników Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży i Urzędu Miasta Chełmży. Z pomocy żywnościowej skorzystało 844 osób.
Pomoc żywnościową mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód
nieprzekraczający:
- 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli
dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł),
- 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do
korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

UWAGA - MASECZKI OCHRONNE!
Obowiązek noszenia w miejscach publicznych maseczek lub
zasłaniania ust i nosa w inny sposób obowiązuje od 16 kwietnia br. Wychodząc naprzeciw tym regulacjom prawnym, burmistrz miasta zakupił 1000 maseczek z przeznaczeniem dla
seniorów i podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży. Seniorzy mający trudności z dotarciem do
siedziby Ośrodka (Chełmża, ul. Gen. J .Hallera 19), proszeni są
o kontakt telefoniczny pod numerem 730 720 463. W takiej
sytuacji maseczka zostanie dostarczona przez pracowników
Ośrodka do miejsca zamieszkania osoby starszej, schorowanej.
WAŻNE - Odbiór maseczki możliwy jest w godzinach urzędowania Ośrodka (Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 19).

Wniosek „Zdalna szkoła” Gminy Miasto Chełmża przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 69
400,00 zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup laptopów i tabletów dla placówek oświatowych. Dzięki dotacji do
szkół trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.
Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego
internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach”.
W najbliższym czasie rozpocznie się realizacja projektu. Aktualnie Gmina jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. Po wprowadzeniu środków finansowych do budżetu,
możliwy będzie zakup sprzętu.

Sekretarz Miasta mgr Janusz Wilczyński
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Zmarła Maria Łaukaszewicz

Filii w Chełmży. Aktywnie włączyła się w
działalność UTW. Napisała rymowankę:
Uniwersytet Wieku Trzeciego
to coś fantastycznego.
Są spotkania
I wiele wesołego grania.
Uczestnicy - ludzie mili
są szczęśliwi i weseli.
Chętnie chodzą na zajęcia
i słuchają je z przejęciem.
Wiedzę wręcz „ tykają” uchem,
chociaż „trudności są” ze słuchem.
Wykładowcy się starają
ciekawostki dla nas mają
chętnie dzielą się.
Czy to w sali czy w plenerze
każdy chętnie udział bierze.
Na Facebooku zarząd Uniwersytetu
Trzeciego Wieku zamieścił tę smutną informację dla słuchaczy:
„Kochani, bardzo smutna wiadomość. W
Wielki Piątek zmarła nagle nasza Słuchaczka i wspaniała Koleżanka - Maryla
Łukaszewicz. Bardzo to dla nas przykre
tym bardziej, że nawet nie możemy
uczestniczyć w jej ostatnim pożegnaniu.
Była osobą bardzo przez nas lubianą.
Wszyscy będziemy pamiętać jak na każdym naszym spotkaniu rozrywkowym
starała się nas rozbawić. Raz była wróżką, raz gwiazdą estradową czy np. Charlie Chaplinem. Zawsze było dużo śmiechu
i zabawy. Marylko, bardzo będzie nam
Ciebie brakować. Spoczywaj w pokoju.”

W Wielki Piątek dotarła do nas smutna wiadomość o nagłej śmierci Marii
Łaukaszewicz naszej koleżanki, która
przez 37 lata pracowała w chełmżyńskiej bibliotece. Pełniła funkcję instruktora i kierownika Filii dla Dzieci i Młodzieży. Była osobą koleżeńską i uczynną.
Wykazała się wieloma inicjatywami w
propagowaniu czytelnictwa i organizowaniu różnorodnych imprez czytelniczych dla dzieci i młodzieży. Potrafiła
równie dobrze zorganizować codzienne
zajęcia propagujące literaturę, jak i zajęcia dla dzieci. Zawsze uśmiechnięta i
życzliwa, zarówno dla czytelników, jak i
współpracowników.
Bibliotekarstwo
było jej pasją. Poza pracą zawodową

pełniła funkcje społeczne. Była członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Ligi Kobiet Polskich – była zaangażowana w prowadzeniu działalności
kulturalnej wśród kobiet, Chełmżyńskiego Towarzystwa Kultury, Stowarzyszenia
Przyjaciół Chełmży.
Za zaangażowanie w upowszechnianiu
kultury została uhonorowana w 1985 r
odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Przebywając od 2008 r. na emeryturze, działała społecznie w Towarzystwie
Przyjaciół Chełmży. Zapisała się na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższy Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy -

W imieniu bibliotekarzy i pracowników
bibliotek publicznych powiatu
toruńskiego
Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży.

Cześć Jej pamięci!

Biel i czerwień

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to jedno z najmłodszych świąt
państwowych w Polsce - zostało ustanowione w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz
symbolach narodowych.
Flaga, obok godła i hymnu narodowego, jest znakiem symbolizującym
suwerenność państwową lub narodową. Jej wygląd zwykle nawiązuje do
tradycji historycznej państwa. Polska
flaga składa się z dwóch równych, poziomych pasów - białego i czerwonego. Oficjalnie została uznana za symbol narodowy w 1919 roku, w rok po
uzyskaniu przez Polskę niepodległości.
Barwy jako znaki rozpoznawcze
znane są od odległej starożytności.
Używane były jako symbole bojowe i
znaki władzy, np. purpura - barwa cesarzy rzymskich i patrycjuszy. Wśród
Słowian kolor czerwony traktowany
jako uroczysty, uprzywilejowany. Na
drugim miejscu stawiano biel.
Te barwy - biel i czerwień - już dawno były w Polsce uznawane za narodowe. Jako jedne z nielicznych na świecie
mają pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Biel pochodzi od bieli orła,
będącego godłem Polski, i bieli Pogoni
- rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła
znajdują się na czerwonych tłach tarcz
herbowych. Na fladze biel znalazła się
u góry, ponieważ w polskiej heraldyce
ważniejszy jest kolor godła niż tła. Poza
granicami Polski, oficjalnym symbolem naszego kraju jest flaga z polskim
orłem na białym pasie. Używa się jej
jedynie w celach dyplomatycznej reprezentacji Rzeczypospolitej Polskiej.
Data Święta Flagi nie jest przypadkowa i ma swoje uzasadnienie historyczne. Jedno z nich to fakt, że 2 maja
1945 roku polscy żołnierze z 1. Dywizji
Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa
w Berlinie. Zdobywając stolicę hitlerowskich Niemiec, polscy żołnierze
przyczynili się do zakończenia II wojny

światowej oraz zaznaczyli swój udział
w działaniach zbrojnych na frontach
całej Europy. Co więcej, w czasach PRL-u
właśnie 2 maja, a więc po Święcie Pracy, obywatele mieli nakaz zdejmowania biało-czerwonych flag, by nie były
one widoczne podczas nieuznawanego przez władze komunistyczne Święta
Konstytucji 3 Maja.
Od 10 kwietnia 2004 roku (dzień
wejścia w życie ustawy z 20.02.2004
o zmianie ustawy o godle, barwach i
hymnie Rzeczpospolitej Polskiej) każdy
może legalnie wywieszać flagę narodową nie tylko z okazji świąt państwowych, narodowych czy lokalnych, ale
także z okazji uroczystości i wydarzeń
z życia prywatnego - można uczcić np.
swoje urodziny albo narodziny dziecka.
Poniżej przypominamy święta, w
których szczególnie warto manifestować polskość, wywieszając flagę
państwową:
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
– 1 marca,
Międzynarodowe Święto Pracy, Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej
– obie uroczystości celebrowane
1 maja,
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,
Dzień Polonii i Polaków za granicą –
2 maja,
Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja
- 3 maja,
Dzień Europy, Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności – 9 maja
Narodowy Dzień Pamięci Powstania
Warszawskiego – 1 sierpnia
Święto Wojska Polskiego – 15 sierpnia
Dzień Solidarności i Wolności –
31 sierpnia
Dzień Weterana – 1 września
Dzień Podziemnego Państwa Polskiego – 27 września
Narodowe Święto Niepodległości –
11 listopada
(ab)
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Świat znaczków
pocztowych
Wiosna jest właściwym czasem, aby
zaprezentować znaczki poświęcone budzącej się po zimowym letargu przyrodzie, a konkretnie faunie.
Nie są to jednak przedstawiciele
gatunków, które możemy bez trudu
zaobserwować w miejskim parku,
na działce lub pobliskim lesie. Są to
bowiem zwierzęta pod ścisłą ochroną i na tyle rzadkie, że na wolności
można większość z nich zobaczyć
jedynie w rezerwatach lub parkach
narodowych. Pokazane znaczki pochodzą z kart pocztowych wydanych
w latach 2000 – 2004, na których zostały wydrukowane. Ta wieloletnia
emisja nosi tytuł „Parki Narodowe w
Polsce”. Ogółem seria ta liczy aż 23
kartki, ponieważ dokładnie tyle było
parków narodowych na koniec roku
2004. Na okładkę wybrałem 8 znaczków z kartek ukazujących następujące parki narodowe: Niedźwiedź
brunatny – Babiogórski PN – utworzony w 1954 r. o powierzchni prawie 3.400 ha, Ryś – Bieszczadzki PN
– utw.1974 – pow. ponad 29.200 ha,
Wydra – Narwiański PN – utw.1996
– pow. ponad 7.300 ha, Bóbr – Wigierski PN – utw.1989 – pow. ponad
15.000 ha, Salamandra plamista
– Gorczański PN – utw.1981 – pow.
ponad 7.000 ha, Łoś – Kampinoski
PN – utw.1959 – pow. ponad 38.500
ha, Żuraw – PN „Bory Tucholskie” –
utw.1996 – pow. blisko 4.800 ha i
dość groźnie wyglądający ptak Kania
ruda – Wielkopolski PN – utw.1957
– pow. blisko 7.600 ha. Wszystkim
kartkom towarzyszą przepiękne krajobrazy – słowem niezwykle udana,
także pod względem edukacyjnym
emisja Poczty Polskiej. Kartki wydano w nakładach od 190 do 75 tys.
sztuk. Niby dużo, ale ile się ich uchowało do dzisiaj, nie wiadomo.
(filatelista)
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Nie lękajmy się!

W trudnym czasie pandemii, w sytuacji, w której każdy, w mniejszym lub
większym stopniu, przeżywa strach
czy niepewność, wierzący Polacy
mają kogoś, komu można zawierzyć swoje obawy - to nasz Święty
Jan Paweł II. Żywe wspomnienia o
Papieżu przeżywaliśmy z okazji 100.
rocznicy jego urodzin - 18 maja br.
O tak wybitnej i wszechstronnej postaci, jaką był Jan Paweł II można
mówić wiele i na różne sposoby. Od
setek lat pierwszy papież nie-Włoch.
Pierwszy papież Polak. Pierwszy
papież-pielgrzym. Pierwszy, który
„40-krotnie okrążył Ziemię”, by móc
spotkać się z każdym człowiekiem
spragnionym miłości, szacunku i
pokoju. Pierwszy papież bez lektyki
– pierwszy w papamobile. Pierwszy
papież-internauta.
Papież-wizjoner. Zawsze młody duchem w 1985
roku zainicjował cykliczne spotkania
z młodzieżą całego świata - Światowe Dni Młodzieży. Inicjator kultu
Miłosierdzia Bożego, którego doznał w trudnych czasach młodości i
które, już jako Głowa Kościoła, rozpowszechnił na cały świat. Papież
nieustannej modlitwy i bliskości z
ludźmi.

Dla nas ważne jest również to, że w
2017 roku województwo kujawsko pomorskie, jako pierwszy region na
świecie zostało objęte patronatem
wielkiego Papieża. Święto naszego
województwa obchodzimy 7 czerwca,
w rocznicę papieskich pielgrzymek
na Kujawy i Pomorze: 6 i 7 czerwca
1991 roku do Włocławka, 7 czerwca
1999 roku do Bydgoszczy i Torunia.
Jak wszędzie, w tym roku nie można
było uczcić papieskiego jubileuszu
wspólną modlitwą i uczestnictwem
w masowych wydarzeniach artystycznych. 17 maja mieliśmy jednak
możliwość obejrzenia w telewizji
regionalnej i w inetrnecie widowiska inspirowanego słowami Papieża
- „Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro”. Transmitowano je z Włocławka,
Bydgoszczy i Torunia. Projekt rozpoczął się od słów prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka:
- „Jan Paweł II wprowadził Kościół
w Trzecie Tysiąclecie, otworzył drzwi
Kościoła, otworzył Chrystusowi
drzwi państw i narodów. W Kujawsko-Pomorskiem wspominamy jego
wizyty z 1991 roku we Włocławku i
z 1999 roku w Bydgoszczy i Toruniu

oraz słowa, którymi żegnał Bydgoszcz: Brda wpływa do Wisły, a na
drugiej stronie Wisły Toruń i Włocławek” .
Na program złożyły się: kameralny
koncert w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we
Włocławku, występ Orkiestry Kameralnej Capella Bydgostiensis i
Mirosława Kulczyńskiego oraz show
zespołu Eljazz Big Band Józefa Eliasza, z tanecznym popisem Tomasza
Pałasza. Natomiast z Torunia podziwialiśmy multimedialną projekcję,
wyświetloną na fasadzie Urzędu
Marszałkowskiego, na temat ważnych wydarzeń z życia Papieża:
młodość, wybór na biskupa Rzymu,
zamach, pielgrzymki do naszego
regionu. Projekt dedykowany był
również Włochom, którzy na 27 lat
stworzyli Janowi Pawłowi II drugą
ojczyznę, a dziś szczególnie cierpią z
powodu epidemii Covid-19.
Drugiego dnia obchodów (18 maja)
pod przewodnictwem biskupa Wiesława Śmigla odprawiono mszę
świętą w toruńskiej katedrze świętych Janów. Zorganizowano też uroczystą sesję sejmiku województwa
kujawsko-pomorskiego poświęconą
papieskiemu jubileuszowi. Przed
Urzędem Marszałkowskim można
oglądać wystawę zdjęć, które przypominają szczególną atmosferę towarzyszącą wizytom Ojca Świętego
we Włocławku, Bydgoszczy i Toruniu.
Podczas tych niezapomnianych dni
pojawiało się często jedno ważne
przesłanie: żeby w kontekście obecnej sytuacji porzucić lęk i zwrócić się
z prośbą o pomoc do świętego Jana
Pawła II, bo właśnie on, w sposób
szczególny naznaczony był cierpieniem, od wczesnej młodości do końca swego wielkiego pontyfikatu.
Alina Brzozowska
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ROK 2020
ROKIEM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

„NIE LĘKAJCIE SIĘ!”
powiatowy konkurs
na wspomnienia związane
z osobą Jana Pawła II

Do wzięcia udziału w konkursie
z a p ra s z a my
wszystkich, którzy pamiętają
czasy pontyfikatu Papieża Polaka.
Szczegółowy regulamin konkursu
jest dostępny
w najbliższej bibliotece publicznej
oraz na stronie:www.pimbp.pl
Postać Jana Pawła II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i świata.
Nazywany „Papieżem Pielgrzymem”, odbył 104 podróże duszpasterskie do
różnych zakątków naszego globu. Z niespotykaną pogodą i miłością, ale
i niezwykłą siłą wskazywał światu jak życie czynić bardziej ludzkim.
Dla nas Polaków jest to postać wyjątkowa. Wspominamy chwile, jakie
przeżywaliśmy w czasie niezapomnianych pielgrzymek Ojca Świętego do Polski,
z którą, jak powtarzał Papież „nigdy nie mogło rozstać się moje serce”.
Dla uhonorowania Jego pamięci zachęcamy Państwa do wzięcia udziału
w konkursie na napisanie wspomnień związanych z Papieżem Janem Pawłem II.
Organizatorzy:
− Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży
− biblioteki publiczne powiatu toruńskiego.
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EDMUND BESZCZYŃSKI WOJOWNIK O POLSKĘ

Edmund Beszczyński (1900–1942) – działacz niepodległościowy i społeczny, zasłużony członek organizacji
patriotycznych, weteran wojenny, więzień obozu koncentracyjnego w Mauthausen.

Urodził się 30 listopada 1900 r. w
Trzebczu Szlacheckim niedaleko Chełmży. Był synem Franciszka i Anny z domu
Majewskiej. Przed 1905 r. państwo
Beszczyńscy wraz z małym Edmundem
przeprowadzili się do Chełmży, gdzie
wynajęli mieszkanie przy ul. Tumskiej 5
(obecnie ul. Tumska 20). W tym czasie
jego ojciec został pracownikiem parafii
rzymskokatolickiej. Wykonywał głównie
prace murarskie. Po przeprowadzce do
Chełmży rodzina mieszkała również przy
ul. Szewskiej 43.
Edmund Beszczyński był wychowywany w duchu patriotycznym. Jego rodzice wpajali mu miłość i szacunek do
miasta i ojczyzny oraz potrzebę walki o
polskość.
W 1907 r. został uczniem Katolickiej
Szkoły dla Chłopców w Chełmży, mieszczącej się w budynku przy ul. Tumskiej 4
(obecnie ul. Tumska 12). Ukończył ją w

1914 r.
Okres I wojny światowej to dla
Edmunda Beszczyńskiego i jego rodziny narastająca tęsknota za wolną Polską, a co za tym idzie – oczekiwanie na
rozpoczęcie walki o wolną Chełmżę.
Jako osiemnastoletni młodzieniec
był czynnym członkiem Straży Ludowej w Chełmży (od 20 grudnia do
27 grudnia 1919 r.), członkiem Organizacji Wojskowej Pomorze w Chełmży (od 27 grudnia do 26 marca 1920
r.), komendantem Straży Ludowej na
powiat toruński i zakonspirowanym
organizatorem Tajnej Organizacji Wojskowej Pomorze (brał czynny udział w
pracach konspiracyjnych TOWP).
28 stycznia 1919 r. brał udział w
walkach z wojskiem Gerharda Rossbacha podczas tak zwanego powstania
chełmżyńskiego. Był członkiem oddziału sierżanta Filarskiego. Przynależ-

ność Edmunda Beszczyńskiego do konspiracyjnej organizacji wyzwolenia Pomorza
potwierdził również ks. Józef Wrycza,
który określił oddziały Rossbacha mianem
bandy, przed najazdem której powstańcy
w 1919 r. bronili Chełmży.
W związku z szykanami ze strony niemieckiej oraz w obawie przed aresztowaniem został zmuszony do ucieczki z Chełmży. Po drodze, niedaleko Mlewca, uciekającego wraz z kilkoma innymi powstańcami Edmunda (m.in. Józefem Krzywdzińskim, Stanisławem Brutkiewiczem i
Mieczysławem Sawickim) wyśledził patrol
niemiecki, który otworzył do nich ogień z
karabinów. Edmund Beszczyński, szukając bezpiecznego przejścia przez Drwęcę,
dotarł w pobliże Młyńca, gdzie przepłynął rzekę i dostał się na polską stronę.
26 marca 1919 r. przekroczył kordon graniczny i wstąpił do Wojska Polskiego. Następnie z kolegami dotarł do Włocławka,
gdzie 2 kwietnia wstąpił do 7 Kompanii
31 Pułku Strzelców Kaniowskich we Włocławku. Ten dzień stał się dla Edmunda
Beszczyńskiego początkiem jego kilkuletniej walki o wolną Polskę i ukształtowanie
wschodniej granicy.
We Włocławku został przydzielony
do I Baonu Łódzkiego Etapowego 4 Kompanii i wysłany na front wołyński, utworzony podczas wojny polsko-ukraińskiej
(1918–1919) w okolicach miasta Kowel.
We wrześniu 1919 r. Edmund Beszczyński
wraz ze swoim 31 Pułkiem Strzelców Kaniowskich został skierowany na front pod
Wilno, a następnie na linię demarkacyjną
z Litwą. W końcu czerwca 1920 r. pułk
przerzucono do Mińska Mazowieckiego.
18 sierpnia 1920 r. wziął udział w pościgu
za cofającymi się oddziałami Armii Czerwonej spod Radzymina w kierunku Wyszkowa. Przerzucony dalej do Zamościa
bronił się w nim od 29 do 31 sierpnia 1920
r., oblężony przez oddziały I Armii Konnej
Siemiona Budionnego. Walki zakończyły
się we wrześniu 1920 r. bojem pod Sokalem. Edmund Beszczyński w czasie pobytu na froncie brał udział w bitwach pod
Inowidowiczą, Garbatówką, Wereszyną,
Cycowem i Dorohuskiem.
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Jesienią 1920 r. trafił do Sprzymierzonej Armii Ochotniczej działającej na
Białorusi. Od 5 do 10 listopada tego
roku brał udział w zdobyciu Mozyrza na
Polesiu, gdzie generał Stanisław Bułak-Bałachowicz obwieścił niepodległość
Białorusi i powołał rząd Republiki Białoruskiej.
Niestety, niepodległość Białorusi
trwała tylko dwa tygodnie i zakończyła
się wraz ze zwycięską ofensywą bolszewików. Pod koniec listopada 1920 r.
armia Bałachowicza przeszła na stronę
polską, a jej część – internowana – trafiła do Tucholi. 26 listopada 1920 r.,
wraz z całą armią, Edmund Beszczyński
w stopniu starszego szeregowca powrócił do Polski. Dzień później trafił do
Augustowa z Baonem Etapowym, który
został rozmieszczony na zapleczu wojsk
prowadzących działania wojenne na
terenach dzisiejszej Litwy. Edmundowi Beszczyńskiemu przydzielono wiele
ważnych funkcji wojskowych i cywilnych, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa i organizacji życia jednostek
wojskowych i ludności cywilnej.
Edmund Beszczyński po powrocie
do cywila włączył się aktywnie w życie
miasta i organizacji kombatanckich. Należał do Związku Byłych Uczestników
Powstań Narodowych Grupy Chełmża.
Związek przyczynił się do powstania na
Kuchni w 1931 r. pomnika poświęconego bohaterskiej śmierci Janka Szczypiorskiego. Beszczyński był głównym inicjatorem poświęcania sztandaru Związku
Weteranów Powstań Narodowych RP
zrzeszającego powstańców z lat 1831,
1848, 1863 i 1918. Należał także do
organizacji Strzelec w Chełmży oraz do
Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
Brał czynny udział w szkoleniach i
marszach bojowych. Jeden z takich marszów, zorganizowany pomiędzy Kowale-

wem Pomorskim a Toruniem, odbył się
w maju 1928 r. Drużyna koła z Chełmży
przybyła na metę jako trzecia. Była to
okazja do wręczenia Edmundowi Beszczyńskiemu Brązowego Żetonu w uznaniu jego wysiłku i poświęcenia dla dobra
Związku Podoficerów Rezerwy.
Przeszedł liczne szkolenia, i kursy
obrony i przysposobienia obronnego, np. kurs zorganizowany przez Ligę
Ochrony Powietrznej Państwa w 1934 r.
30 maja 1930 r. Edmund Beszczyński ożenił się ze Stanisławą Ciesielską. Z
tego małżeństwa urodziło się sześcioro
dzieci: Krystyna, Bożena, Felicja, Henryk, Adam i Maria. Edmund Beszczyński,
po powrocie z wojska pracował w Cukrowni „Chełmża”.
Podczas okupacji hitlerowskiej należał do organizacji podziemnej założonej
przez pracowników cukrowni. Zdawał
sobie sprawę, że Niemcy znają jego
działalność niepodległościową i kombatancką. Spodziewał się aresztowania. W
piwnicy, do której wejście znajdowało
się w pokoju jego mieszkania i w której
trzymał węgiel, schował mundur, sztandar i szablę. Jego odznaczenia i dyplomy
Stanisława Beszczyńska ukryła w ogródku przy ul. Tumskiej 20.
Za działalność konspiracyjną i patriotyczną Edmund Beszczyński został
aresztowany 10 maja 1941 r. Gdy rodzina dowiedziała się o jego zatrzymaniu,
córka Bożena wraz z matką pobiegły do
chełmżyńskiego posterunku Gestapo.
W odjeżdżającym samochodzie cięża-

rowym po raz ostatni zobaczyły ojca i
męża. Stanisława Beszczyńska nie otrzymała żadnych wiadomości o losie męża
oprócz listu informującego o jego śmierci, który nadszedł 14 września 1942 r.
Edmund Beszczyński zmarł w obozie
koncentracyjnym w Mauthausen 11 lipca 1942 r.
Ku czci Edmunda Beszczyńskiego i
w uznaniu jego zasług na pomniku poświęconym ofiarom hitleryzmu, znajdującym się przy ul. Chełmińskiej w Chełmży, zamontowano tablicę pamiątkową.

Odznaczenia przyznane Edmundowi Beszczyńskiemu za działalność patriotyczną:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Odznaka Honorowa Frontu Pomorskiego
Medal Związku Podoficerów Rezerwy RP koło Chełmża
Medal Związku Weteranów Powstań Narodowych koło Chełmża
Odznaka Pamiątkowa Organizacji
Wojskowej Pomorza
Medal Niepodległości (za pracę w
dziele odzyskania niepodległości)
Krzyż Waleczności Byłej Ochotniczej Armii Sprzymierzonej Generała
Stanisława Bułak- Bałachowicza
Odznaka Strzelecka
Odznaka 10 Pułku Piechoty
Krzyż Oświęcimski (pośmiertnie).
Marcin Seroczyński
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Plastic is not fantastic

Nie tak dawno temu, 22 kwietnia
br. obchodziliśmy Międzynarodowy
Dzień Ziemi. W kontekście tego, z
czym borykamy się w tym roku, wymowa tego święta stała się szczególna. Sytuacja przymusowej izolacji skłoniła wielu z nas do gorzkiej
refleksji o kondycji naszej planety,
o stanie środowiska naturalnego,
tak w aspekcie globalnym, jak i lokalnym. Paradoksalnie brak spektakularnych akcji i działań mających
uczcić Dzień Ziemi, odsłoniły przed
nami brutalną prawdę - pandemia
koronawirusa może być ostrzeżeniem od naszej planety, od lat wołającej o pomoc.
Różne są formy niefrasobliwych
działań wyniszczających nasz świat.
Jedną z najgroźniejszych jest lekkomyślne postępowanie z plastikiem. Plastikiem, czyli szeroko rozumianymi wytworami z tworzyw
sztucznych. A dotyczy to zarówno
działań wielkiego przemysłu, jak
i indywidualnych użytkowników.
Tworzywa syntetyczne są przecież
wszędzie – w elementach budowlanych, sprzęcie elektronicznym, w
odzieży. Szczególnie niebezpieczne jest stosowanie go do masowej
produkcji opakowań, naczyń jednorazowych, zabawek, przedmiotów
nietrwałych, które lekką ręką wyrzucamy. I najgorzej, gdy trafiają one do
wód.
Jednorazowe produkty plastikowe
są największą grupą odpadów znajdywanych na wybrzeżach morskich
– plastikowe sztućce, butelki, worki
foliowe i patyczki kosmetyczne stanowią prawie połowę wszystkich
odpadów morskich. Plastik nie tylko
zaśmieca wybrzeża, ale też szkodzi
zwierzętom morskim, które zaplątują się w większe odpady, a mniej-

sze mylą z pożywieniem. Umierają
potem z głodu, nie mogąc strawić
plastiku.

nych na świecie: w potokach, rzekach, jeziorach;
83% testowanej wody kranowej z różnych światowych
metropolii jest zanieczyszczone cząsteczkami plastiku.

Oto kilka faktów, ilustrujących, jeśli
można tak nazwać, pandemię plastiku:
•

W ciągu roku na świecie 330
mld m3 wody jest zużywane
do produkcji plastikowych
opakowań.

•

50% całego produkowanego
plastiku używane jest tylko
raz, a następnie wyrzucane.

•

Wyprodukowane w ciągu
roku plastikowe śmieci, ułożone obok siebie, wystarczyłyby aby opasać ziemię
4 razy.

•

•

•

Plastik nie jest biodegradowalny. Z czasem jedynie rozpada się na mikroskopijne
cząsteczki zwane mikroplastikiem, które zanieczyszczają środowisko.
W każdej minucie na świecie zużywanych jest milion
torebek foliowych.
90% wszystkich śmieci, jakimi zanieczyszczone są oceany, to śmieci plastikowe - co
roku trafia tam 8 milionów
ton plastikowych odpadów,
z czego 236 tysięcy ton
stanowi mikroplastik

•

Milion ptaków morskich
oraz 100 tys. ssaków ginie
rocznie z powodu plastikowych śmieci w oceanach.

•

Cząstki mikroplastiku są
obecne praktycznie we
wszystkich systemach wod-

•

Na całym świecie co minutę
sprzedaje się ponad milion
plastikowych butelek (20 tysięcy co sekundę!).

•

Potrzeba ponad 500 lat,
żeby plastikowa butelka rozłożyła się (a raczej rozpadła
w pył) w środowisku naturalnym. Styropian potrzebuje kilku tysięcy lat.

•

Tworzywa sztuczne są dosłownie wszędzie - nawet
w oceanach na głębokości
11 km oraz na Mount Evereście.

•

Wiele gatunków ryb, które
spożywamy, zawiera w sobie niestrawione resztki mikroplastików.

•

Obecnie na powierzchni
oceanów znajduje się pięć
“wysp” utworzonych z plastikowych odpadów. Jedna
z nich wielkością dorównuje
powierzchni Francji.

Plastik sam w sobie nie jest zły, potrzeba jednak umiaru w jego stosowaniu. Z dużym prawdopodobieństwem w niedalekiej przyszłości
powstaną inne materiały, które bez
szkody dla środowiska będą ulegały
biodegradacji. Na razie jednak wiele
od nas zależy. Trzeba zrezygnować
z mody na jednorazowość, a plastikowe odpady poddawać segregacji.
Chociaż tyle!
A. Brzozowska
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www.tygrysek.pl

Kupuj wygodnie online, skorzystaj z darmowej dostawy

ZABAWKI, KSIĄŻKI, PODRĘCZNIKI,
GRY, PUZZLE, ART. SZKOLNE

Chełmża ul. Sikorskiego 28 oraz ul. Sikorskiego 39
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Święto Ducha
i zieleni

Zesłanie Ducha Świętego to święto
kościelne. Ale jak to zawsze bywało,
oprócz wymiaru religijnego każde
święto niosło też ze sobą wymiar
magiczny, związany głównie z ludowymi wierzeniami. A od pory, w
jakiej przypadało, bierze się nazwa
Zielone Świątki.
Święto Pięćdziesiątnicy (bo następuje 50 dni po Wielkanocy) jest przypomnieniem dnia, w którym Chrystus 50 dni po Zmartwychwstaniu
ukazał się Matce Bożej i apostołom,
zsyłając obiecanego Ducha Świętego. Trzecia Osoba Boska jest dawcą
siedmiu bezcennych darów: umiejętności, rady, bojaźni Bożej, pobożności, męstwa, rozumu, mądrości.
Te przymioty miały dopomóc apostołom, osamotnionych po Wniebowstąpieniu nauczyciela, kontynuować jego naukę. Sam Duch Święty
miał natomiast prowadzić uczniów
na cały świat, by odważnie i zrozumiale dla wszystkich głosili Ewangelię. Współczesnymi apostołami,
którzy wypełniają to polecenie Chrystusa, są misjonarze, głoszący Słowo
Boże w najodleglejszych zakątkach
naszego globu. Dzień upamiętniający Zesłanie Ducha Świętego nazywa
się również świętem Narodzin Kościoła.
Zielone Świątki w najdawniejszej
ludowej tradycji zamykały okres
wielkanocny i były czasem oczekiwania na lato. W trosce o dobry urodzaj podczas magicznych obrzędów
zaklinano deszcz, by go latem nie

zabrakło, usiłowano powstrzymać
gwałtowne burze i wyprosić łaskę
u szkodników i insektów, by oszczędziły wzrastającą młodą roślinność.
Święconą wodą polewano pola, na
ich obrzeżach układano zielone gałązki różnych drzew. Był też zwyczaj
chodzenia wokół pól z zapalonymi
pochodniami i śpiewem mającym
odstraszyć złe moce czyniące zakusy
na urodzaje.

Dla ochrony przed wszelkim złem
i chorobami „majono”, czyli dekorowano domy zielonymi gałązkami
i kwiatami. Tworzono nawet całe
brzozowe szpalery przed wejściami
do domostw. W kościołach święcono tatarak, który wkładano do wazonów, zatykano za ramy świętych
obrazów, wyściełano nim podwórka.
Wierzono, że to ziele ma magiczną
moc odganiania zła, zarówno z powodu niesamowitego zapachu, jak i
pochodzenia – uważano, że trafił on
do nas za sprawą Tatarów, którzy korzenie tej rośliny wozili ze sobą podczas wojennych wypraw. Nikt też nie
kwestionował leczniczych wartości
„tatarskiego ziela”.
W drugi dzień Zielonych Świątek
bawili się też pasterze. Zależało im,
by jak najszybciej tego dnia wypędzić swoje bydło na pastwisko,
kiedy jeszcze była na trawie rosa,
wierzono bowiem, że wtedy krowy
będą dawały dużo mleka. Ten, który był pierwszy na pastwisku, zostawał królem pasterzy. Jego kadencja

trwała aż do zakończenia wypasu
w danym roku. Nie było to jednak
takie proste, bo aby dowieść, że
rzeczywiście przysługuje mu ten
zaszczyt, musiał jeszcze zwyciężyć
w wyścigach konnych, które urządzano po południu na łące. Na znak
najwyższej pasterskiej władzy przypinano mu do kapelusza czerwoną
kokardę. Natomiast na jego biczach
przywiązywano czerwoną wstążkę
lub kućkę, których to symboli żadnemu innemu z pasterzy nie wolno
było nosić.

Wieczór drugiego dnia Zielonych
Świąt był też do niedawna porą palenia sobótkowych ogni. O zmroku
w sąsiedztwie pastwisk i pól uprawnych zapalano ogniska, używając
drewna drzew i krzewów, którym
przypisywano właściwości magiczne i ochronne. Płonęły więc gałęzie
jałowca, jodły, świerka, tarniny, czasem także pęki wysuszonej pokrzywy i ostów. Istniało przekonanie, że
dym i płomień sobótkowych stosów
zapobiega gradom, a popiół rozsypany po polach zapewnia lepszy
urodzaj.
W niektórych regionach, we wtorek
po nabożeństwie wyruszała procesja, która obchodziła granice pól. Zatrzymywano się przy mijanych przydrożnych kapliczkach przystrojonych
z tej okazji gałęziami i kwiatami,
prosząc Stwórcę o dobre urodzaje i
zachowanie od klęsk żywiołowych.
A. Brzozowska
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