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WIEŚCI	GMINNE
Codzienne	życie,	wydarzenia	–	nasza	Gmina	wystartowała	z	serią	�ilmów	z	cyklu	GMINNE	WIES�CI	N@	
EKRANIE.	Filmy	realizowane	są	 	we	współpracy	z	lokalną	Telewizją	Po	Sąsiedzku.	Pomysłów	na	kolejne	
odcinki	 nie	 brakuje.	 Filmy	 są	 udostępniane	 dwa	 razy	 w	 tygodniu	 o	 stałej	 porze	 –	 środa	 i	 piątek	
o	godz.	19.00.			Patrz	str.	3

WYDARZENIA	STRAŻACKIE	
OSP	 Zelgno	 12	 czerwca	 dokona	 uroczystego	 otwarcia	 nowej	 remizy.	 Temu	 wydarzeniu	 towarzyszyć	
będą	jubileusz	135-lecia	jednostki	i	tegoroczne	Powiatowo	–	Gminne	Obchody	S�więta	Strażaka.	
Z	 kolei	 OSP	 Skąpe	 22	 maja	 współuczestniczyło	 w	 uroczystości	 wprowadzenia	 relikwii	 S�w.	 Floriana	
do	bazyliki	konkatedralnej	pw.	S�w.	Trójcy	w	Chełmży	i	świętowało	swoje	już		148	urodziny.		Patrz	str.	10

 K. Orłowska

			PAKIET	POMOCY
Teleopieka,	Koperta	Z�ycia,	Ogólnopolska	Karta	Seniora	–	to	akcje	prowadzone	wśród	mieszkańców	przez	
Gminny	 Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej.	 Dwie	 pierwsze	 kierowane	 są	 bezpośrednio	 do	 osób	 starszych,	
przewlekle	chorych,	samotnych.	Z	kolei	Karta	upoważnia	seniorów	do	zniżek	w	wielu	punktach	w	całej	
Polsce,	jak	sanatoria,	uzdrowiska,	przychodnie,	instytucje	zdrowia	i	kultury.			Patrz	str.	4
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PÓŁMETEK	KADENCJI
Obecna	kadencja	samorządów	po	raz	pierwszy	trwa	5	lat	i	właśnie	minęła	jej	połowa.	W	listopadzie	2018	
roku	 mieszkańcy	 Gminy	 Chełmża	 wybrali	 wójta	 i	 radnych.	 Dwa	 i	 pół	 roku	 kadencji	 to	 wiele	 pracy,	
ale	 również	 satysfakcja	 z	 wielu	 dobrze	 wykonanych	 inwestycji.	 Zapraszamy	 do	 lektury	 załączonego	
do	KURENDY	folderu	podsumowującego	dotychczasową	pracę	władz	samorządowych	VIII	kadencji.



SPRAWY SAMORZĄDOWEMAJ’ 2021

GAZETA GMINY CHEŁMŻA   2

Spotkanie	poprowadzili	Dyrektor	
CIK	 Gminy	 Chełmża	 Justyna	 Błasz-
czyk	 i	 Przewodniczący	 RG	 Chełmża	
Janusz	 Iwański.	 Reforma	 samorzą-
dowa	to	udana	reforma	sprzed	31	lat.	
Potra�imy	 samorządzić	 się	na	 swoim	
terenie	 z	 większym	 procentem	 ko-
rzyści	 –	 powiedział	 Przewodniczący	
RG	Chełmża.	

Zgromadzona	 publiczność	 wy-
słuchała	wspaniałego	koncertu	pol-
skiej	muzyki	 klasycznej	w	wykona-
niu	Krystyny	Mann	Li	Szczepańskiej	
polskiej	pianistki	urodzonej	w	Peki-
nie.	 W	 repertuarze	 znalazły	 się	
mazurki	i	polonezy	Fryderyka	Chopi-
na	 oraz	 kompozycje	 Ignacego	 Jana	
Paderewskiego	 m.in.	 Krakowiak	
Fantastyczny.	

Rada	Gminy	Chełmża	Uchwałami	
z	26	maja	2020	r.	w	sprawie	nadania	
tytułu	Zasłużony	dla	Gminy	Chełmża	
przyznała	 honorowe	 tytułu	 „Zasłu-
żony	dla	Gminy	Chełmża”	jedenastu	
osobom	 w	 rocznicę	 30.lecia	 Samo-
rządu	Terytorialnego.	Z	uwagi	na	pandemię	i	związane	z	nią	ogra-
niczenia	spotkań,	tytuły	mogły	zostać	wręczone	dopiero	w	roku	
bieżącym.	 Wyjątkową	 okazją	 do	 wręczanie	 przyznanych	 rok	
wcześniej	tytułów	stał	się	Dzień	Samorządu	Terytorialnego.

Tytuł	 „Zasłużony	 dla	 Gminy	
Chełmża”	 za	 osiągnięcia	 zasługujące	
na	 szczególne	 uznanie	 oraz	 dzia-
łalność,	która	przyczyniła	się	do	gos-
podarczego,	 kulturalnego	 i	 społecz-
nego	 rozwoju	 oraz	 promocji	 Gminy	
Chełmża	otrzymali:	
	

Pamiątkowe	 dyplomy	 i	 sta-
tuetki	wyróżnionym	wręczali	Wójt	
Gminy	Jacek	Czarnecki	i	Przewod-
niczący	RG	Janusz	Iwański.

Samorząd	 Terytorialny	 w	 Pol-
sce	 jest	 źródłem	 poczucia	 bezpie-
czeństwa.	 Kluczową	 rolę	 odgry-
wają	 tutaj	 jednostki	 samorządu	
terytorialnego,	 które	 nie	 tylko	 od-
powiadają	za	bezpośrednią	realiza-
cję	wielu	zadań	związanych	z	róż-
nymi	 dziedzinami	 życia	 obywateli	
czy	realizują	konkretne	usługi	pub-
liczne	 lecz	 są	 przede	 wszystkim	
szkołą	obywatelskiej	aktywności.

Jeszcze	 raz,	 serdeczne	 gratula-
cje	dla	osób	z	tytułem	„Zasłużony	dla	
Gminy	 Chełmża”	 i	 podziękowania	
dla	wszystkich	tych,	którzy	angażują	
się	 w	 tworzenie	 i	 rozwój	 lokalnej	
wspólnoty	 samorządowej	 jaką	 już	
od	31	lat	jest	Gmina	Chełmża.

W	ROCZNICĘ	POLSKIEJ	
SAMORZĄDNOŚCI

31 lat Odrodzonej Gminy 

27 MAJA – Brąchnówko, piękny zabytkowy 
zespół pałacowo – parkowy, wyjątkowa 
atmosfera, śpiew ptaków przeplatający się 
z koncertem polskiej muzyki klasycznej, 
uroczyste wręczenie tytułów „Zasłużony dla 
Gminy Chełmża” – tak uczciliśmy w Gminie 
Chełmża kolejną rocznicę polskiej samo-
rządności, będącej źródłem dla wielu z nas 
zaangażowania i troski o swoją 
Małą Ojczyznę.

K. Orłowska 

Procedurę nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Chełmża” określa uchwała Nr XL/ 
316/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2013 r. w sprawie 
ustanowienia i określenia zasad przyznawania honorowego tytułu „Zasłużony dla 
Gminy Chełmża”.

Grono wyróżnionych tytułem „Zasłużony dla Gminy Chełmża” w obecności Wójta Gminy Jacka Czarneckiego 
i Przewodniczącego RG Chełmża Janusza Iwańskiego. 

Stasieczek,	Teresa	Wolin,	
Andrzej		Karol	Ośmiałowski,	
Jarosław	Marek	Pikus,	Franciszek	
Piróg,	Wojciech	Rosiński	
i	Henryk	Śmiałek

Hanna	Antkowiak,	Iwona	Teresa	
Drożyńska,	Henryka	Matecka,	Marta	
Maria	Rygielska,	Stanisława	Okolicznościowe dyplom z grawerem

i statuetka upamiętniają nadany Tytuł.

Koncert polskiej muzyki klasycznej uświetnił gminne obchody 
Dnia Samorządu Terytorialnego.

Wśród uhonorowanych zaszczytnym tytułem jest Kierownik 
Ref. Inwestycyjnego z UG Chełmża Teresa Wolin.
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Każdorazowo	 rachmistrz	 musi	 się	 przedstawić	 i	 podać	
numer	 identy�ikatora.	 Rachmistrzami	w	 Gminie	 Chełmża	 są:	
Julia	 Saletnik,	 Maria	 Skonieczna,	 Aleksandra	 Stodulska,	
Jakub	Skonieczny.	Tożsamość	rachmistrza	można	sprawdzić	na	
infolinii	spisowej	pod	nr	tel.	22	279	99	99	lub	poprzez	aplikację	
dostępną	na	stronie	https://rachmistrz.stat.gov.pl/

Z	 uwagi	 na	 panującą	 pandemię	 koronawirusa,	 decyzją	
Generalnego	Komisarza	 Spisowego	 rachmistrzowie	 nie	 będą	
realizować	wywiadów	bezpośrednich	(i	odwiedzać	responden-
tów	 w	 domach)	 aż	 do	 odwołania.	Osoby,	 które	 pukają	 do	
drzwi	 i	 podają	 się	 za	 rachmistrzów	mogą	być	 oszustami.	
Prosimy	 zgłaszać	 takie	 przypadki	 na	 policję.	 Zaistniałe	
incydenty	 niezwłocznie	 należy	 także	 zgłaszać	 na	 infolinię	
spisową	–	nr	tel.	22	279	99	99	(infolinia	działa	od	poniedziałku	
do	piątku	od	8:00	do	18:00	i	jest	obsługiwana	przez	pracow-
ników	statystyki	publicznej)	lub	do	Biura	Spisowego	w	miejscu	
zamieszkania,	lub	przez	formularz	dostępny	na:

https://stat.gov.pl/pytania-i-zamowienia/pytanie-o-
narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan/	zaznaczając	
„zgłoszenie	naruszenia	bezpieczeństwa”.

Po	wery�ikacji	rachmistrza	i	uzyskaniu	pewności,	że	dzwoni	
w	 celu	przeprowadzenia	 spisu,	 prosimy	mieć	 na	uwadze,	 że	
zgodnie	 z	 ustawą	 nie	można	 odmówić	 mu	 podania	 danych.	
Warto	zapoznać	się	wcześniej	z	zakresem	pytań	spisowych	na	
stronie	www.spis.gov.pl	

Rachmistrz	nie	zapyta	o	zarobki,	oszczędności,	 cenne	
przedmioty	w	domu,	numer	konta,	PIN	do	karty	czy	dane	
logowania	 do	 bankowości	 internetowej.	 Takich	 pytań	 w	
formularzu	 spisowym	nie	ma!	 Dane	 zbierane	 na	 potrzeby	
spisu	są	bezpieczne	 i	nikomu	nie	zostaną	przekazane.	Osoby	
wykonujące	prace	spisowe	są	zobowiązane	do	przestrzegania	
tajemnicy	 statystycznej.	 Za	 jej	 niedotrzymanie	 grożą	 sankcje,	
w	tym	kara	pozbawienia	wolności.	

W	 przypadku	 jakichkolwiek	 wątpliwości	 zapraszamy	 do	
kontaktu	z	 	–	tel.	Gminnym	Biurem	Spisowym 56	675	60	76	
lub	730	721	785.                      K. Orłowska  na podst. informacji GUS

Powszechny Spis Ludności

Z początkiem maja br. rachmistrzowie telefoniczni rozpo- 
częli pracę . Dzwonią z numeru telefonu 22 828 88 88.

Ostateczny	termin	złożenia	wniosku	upływa	11	czerwca	br.	
Wnioski	 złożone	po	okresie	naboru	nie	będą	rozpatrywane.	
Dokumenty	są	dostępne	na	stronie	BIP	Gminy	Chełmża.

Podobnie	dokumentacja	na	dotacje	do	oczyszczalni	przy-
zagrodowych	i	instalacji	solarnych	również	w	dalszym	ciągu	
dostępna	na	stronie	BIP	Gminy	Chełmża.Więcej	informacji	
pod	numerem	telefonu:		56	675	60	77	wew.	54.

W UG Chełmża – Referat GKOŚ trwa nabór 
wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofi-
nansowanie zakupu, montażu i uruchomienia 
nowego źródła ciepła w celu ograniczenia zanie-

czyszczeń powietrza na terenie Gminy Chełmża. 

BĘDĄ	DOTACJE
Ochrona środowiska

RACHMISTRZOWIE	W	PRACY

7 maja został wyemitowany pierwszy odcinek Gminnych 
Wieści N@ Ekranie, serii poświęconej życiu Gminy Chełmża 
i jej mieszkańców. Nowy cykl filmów realizowany jest we 
współpracy z lokalną Telewizją Po Sąsiedzku.

Pomysłów	na	kolejne	odcinki	Gminnych	Wieści	N@	Ekranie	
nie	brakuje.	Cykl	pokaże	codzienność	mieszkańców	gminy	Chełm-
ża,	ale	 też	 ich	pasje	 i	zainteresowania.	Kamera	programu	będzie	
świadkiem	 spotkań	 z	 lekarzami,	 sportowcami	 czy	 kucharzami.	
Nie	zabraknie	też	wątków	poświęconych	temu,	co	w	gminie	dzieje	
się	 w	 zakresie	 inwestycji.	 Ekipa	 Gminnych	 Wieści	 N@	 Ekranie	
odwiedza	poszczególne	miejscowości,	dokumentując	ich	życie.	

Kamera	dociera	do	ciekawych	miejsc,	atrakcji	turystycznych	na	
terenie	Gminy	Chełmża,	pokazuje	gminne	obiekty,	śledzi	poczyna-
nia	naszych	mieszkańców.	Relacjonuje	bieżące	realizacje	inwestycji	
gminnych.	 Odpowiada	 także	 na	 zaproszenia	 radnych	 gminnych,	
zaglądając	do	ich	miejscowości.

Filmy	w	maju	 i	 czerwcu	udostępniane	 są	w	każdą	 środę	
i	 piątek	 o	 godz.	 19:00.	Gminne	Wieści	 N@	 Ekranie	 można	 też	
śledzić	 na	 stronie	 internetowej	 Urzędu	 Gminy	 oraz	 w	 mediach	
społecznościowych	 lub	 na	 facebookowych	 pro�ilach:	 urzędu,	
Centrum	Inicjatyw	Kulturalnych	czy	gminnych	bibliotek	i	Telewizji	
Po	Sąsiedzku.	

ZAPRASZAMY	DO	OGLĄDANIA

Udostępniajcie	nas	i	dzielcie	się	
Gminnymi	Wiadomościami	N@	Ekranie

ze	swoimi	bliskimi	i	znajomymi.	

Gminne wieści

K. Orłowska 

LUX MED jeden z największych realizatorów Programu Pro-
filaktyki Raka Piersi zaprasza na bezpłatną mammografię. 
Mobilna pracownia mammograficzna będzie oczekiwała 
na Panie w Chełmży – 21 czerwca br. w godzinach od 10.00 
do 16.00 na Rynku. 

	Badania	refundowane	są	przez	NFZ.	W	mammogra�ii	mogą	
wziąć	udział	ubezpieczone	Panie	w	wieku	50-69	 lat,	które	nie	
miały	 wykonanej	 mammogra�ii	 w	 ramach	 Programu	 w	 ciągu	
ostatnich	24	miesięcy	lub	są	w	grupie	ryzyka	i	w	roku	poprze-
dzającym	otrzymały	pisemne	wskazanie	do	wykonania	ponow-
nej	mammogra�ii	 po	 upływie	 12	miesięcy.	 Programem	 nie	 są	
objęte	 Panie,	 u	 których	 już	 wcześniej	 zdiagnozowano	 zmiany	
nowotworowe	 o	 charakterze	 złośliwym	w	piersi.	 Przed	 bada-
niem	wymagana	jest	rejestracja	 	lub	na	pod	nr	tel.	58	666	24	44

	
Na	 badanie	 należy	 zabrać	 dowód	 osobisty	 i	 zdjęcia	 z	 po-

przednich	mammogra�ii.

BEZPŁATNA		MAMMOGRAFIA

 h�p://www.mammo.pl/formularz 

Zaproszenie

https://rachmistrz.stat.gov.pl/
https://rachmistrz.stat.gov.pl/
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Chełmży wznawia dystrybucję Kopert 
Życia wśród mieszkańców gminy.

Opieka społeczna

Ogólnopolska Karta Seniora

Liderem	 Projektu	 jest	 Regionalny	 Ośrodek	 Polityki	 Spo-
łecznej	w	Toruniu	w	partnerstwie	z	78	gminami	województwa	
kujawsko-pomorskiego	 oraz	 Kujawsko-Pomorskim	 Centrum	
Kompetencji	 Cyfrowych	 w	 Toruniu.	 Realizatorem	 Projektu	
w	Gminie	Chełmża	 jest	Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	
w	Chełmży 15.06.br.		.	Nabór	do	projektu	potrwa	do	

Projekt	 „Kujawsko-Pomorska	 Teleopieka”	 skierowany	 jest	
do	 3.000	 mieszkańców	 województwa	 kujawsko-pomorskiego,	
w	tym	14	osób	mieszkających	na	terenie	Gminy	Chełmża.

Dokumenty	 rekrutacyjne	 w	wersji	 papierowej	 dostępne	 są	
w	siedzibie	Gminnego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Chełmży	-	
ul.	Paderewskiego	11,	od	poniedziałku	do	piątku	w	godzinach	od	
7.00	do	15.00.	Wszelkie	informacje	dotyczące	realizacji	Projektu	
można	uzyskać	pod	nr	telefonu	56		675	60	19.	

W	 przypadku	 nagłego	 zdarzenia	 medycznego,	 nie	 zawsze	
osoba	jest	w	stanie	zadzwonić	pod	numer	alarmowy	112.	Dzięki	
posiadaniu	„przycisku	życia”	zwiększa	się	poziom	poczucia	bez-
pieczeństwa.	Osoba	potrzebująca	pomocy	zostaje	wyposażona	
w	 tzw.	 „przycisk	 życia”	 w	 formie	
opaski,	który	w	razie	jakiegokolwiek	
zagrożenia	 (upadek,	 nagłe	 pogor-
szenie	zdrowia,	pożar)	po	naciśnię-
ciu	powoduje	automatyczne	urucho-
mienie	połączenia	w	trybie	głośno-
mówiącym	z	centrum	monitoringu,	
gdzie	operator	decyduje	o	stosownym	rodzaju	interwencji.	

Teleopieka	–	to	system	przywoławczy	działający	w	domu	
podopiecznego	przez	24	godziny	na	dobę,	365	dni	w	roku.	

TRWA	REKRUTACJA
W gminie trwa rekrutacja do Projektu „Kujawsko-Pomorska 
Teleopieka”. Teleopieka jest usługą dającą możliwość całodo-

bowego wezwania pomocy 
w przypadku zagrożenia 
życia, zdrowia lub bezpie-
czeństwa, np. w sytuacji 

nagłego zasłabnięcia czy upadku. 

A.  Bykowska

Akcja	skierowana	jest	do	osób	przewlekle	chorych,	star-
szych,	samotnych.	Polega	na	umieszczeniu	w	specjalnie	przy-
gotowanych	kopertach	najważniejszych	 informacji	o	stanie	
zdrowia,	przyjmowanych	lekach,	alergiach	oraz	kontakt	do	
najbliższej	 osoby.	 Koperta	 zawiera	 dane	 osobowe,	 w	 tym	
numer	pesel.		

Kopertę	 ze	 wszystkimi	 informacjami	 przechowuje	 się	
w	lodówce,	czyli	miejscu,	które	jest	prawie	w	każdym	domu	
i	 jednocześnie	 jest	 łatwo	dostępne.	Osoby	 zainteresowane	
„Kopertą	 życia”	prosimy	o	kontakt	 z	 pracownikiem	 socjal-
nym	 Gminnego	 Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	 Agnieszką	
Grajkowską,	pod	nr	telefonu	56	675	60	19.

KOPERTA	ŻYCIA

Agnieszka Grajkowska

Karta	 ta	 upoważnia	 do	 zniżek	 w	 wielu	
punktach	w	całej	Polsce,	w	tym	min.	sanato-
riach,	uzdrowiskach,	przychodniach,	gabinetach	rehabi-
litacji,	instytucjach	zdrowia	i	kultury.

Lista	wszystkich	 2.500	 punktów	 honorujących	 Ogólno-
polską	Kartę	Seniora	znajduje	się	na	stronie	internetowej

		www.glosseniora.pl.	
Niemal	 każdego	 dnia	 dołączają	 nowe	 �irmy,	 wprowa-

dzające	rabaty	dla	posiadaczy	Ogólnopolskiej	Karty	Seniora.
Formularz	zgłoszeniowy	można	samodzielnie	pobrać	ze	

strony	 ,	wypełnić	go	dołączając	zaadre-www.glosseniora.pl
sowaną	kopertę,	znaczek	pocztowy	(na	list)	oraz	darowiznę	
i	wysłać	na	adres:	

Redakcja	„GŁOS	SENIORA",	
Al.	J.	Słowackiego	46/30,	30-018	Kraków,	

lub	złozyć	w	siedzibie	
Gminnego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	

Chełmża,	ul.	Paderewskiego	11	
(I	piętro	budynku)	od	poniedziałku	do	piątku	w	godzinach	
od	7.00	do	15.00.

OFERTA	POMOCY
Każdy senior, który ukończył 60 lat może 
wyrobić sobie Ogólnopolską Kartę Seniora. 

https://glosseniora.pl/gdzie-skorzystac-z-karty/
https://glosseniora.pl/gdzie-skorzystac-z-karty/
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INWESTYCJE W GMINIE MAJ’ 2021

W	Kończewicach	trwa	reali-
zacja	inwestycji	„Budowa	Kopca	
Ziemia	Polaków”	wraz	z	terenem	
rekreacyjno	 –	 dydaktycznym	

i	 niezbędną	infrastrukturą”.	
Etap	1	–	budowa	ziem-
nej	 budowli	 „Kopiec	

Ziemia	Polaków”.

Zawarta	 została	 umowa	 z	 �irmą	 Przedsiębiorstwo	 Handlowo-
Usługowe	BUD-POL	Mariusz	Sulecki	z	Torunia	na	wykonanie	zadania	
pn.	 „Rozbudowa	 i	 zmiana	 sposobu	 użytkowania	 części	 budynku	
przy	ul.	Paderewskiego	w	Chełmży	na	Centrum	 Inicjatyw	Kultu-
ralnych	Gminy	Chełmża”.	

Koszt	inwestycji	wynosi	1.590.000	zł.	Zgodnie	z	umową	realizacja	
zadania	zaplanowana	jest	do	końca	lutego	2022	r.	

Ogłoszony	w	ubiegłym	roku	pozostaje	przetarg	na	,,Poprawę	bez-
pieczeństwa	 oraz	wsparcie	 niskoemisyjnego	 transportu	 drogo-
wego	 poprzez	 rozbudowę	 drogi	 polegającą	 na	 budowie	 ścieżki	
rowerowej	 przy	 drodze	 powiatowej	 nr	 2016	 C	 Kończewice	 –	
Warszewice”.	

Inwestycje w gminie

DZIEJE	SIĘ	NA	DROGACH

BUDOWA	
KONTYNUOWANA

Sukcesywnie	 prowadzone	 są	 remonty	 dróg	 gminnych	 o	 na-
wierzchni	 gruntowej	w	 celu	 poprawy	 komfortu	 i	 bezpieczeństwa	
przejazdu	mieszkańców.	Ostatnio	przeprowadzono	renowację	dróg	
m.in.	w	miejscowościach	Grzywna	i	Drzonówko.

Trwa	 przebudowa	 drogi	 gminnej	 nr	 1000556	 C	
na	długości	474	mb	w	miejscowości	Skąpe.	

Inwestycja	jest	wykonywana	w	ramach	do�inansowania	
z	„Funduszu	Dróg	Samorządowych”.	Całkowity	koszt	robót	
to	376.621,89	zł	z	czego	244.804,22	zł	stanowi	do�inanso-
wanie.	

W	zakresie	przebudowy	uwzględniono	m	in.	wykona-
nie	jezdni	o	szerokości	5	m	w	technologii	bitumicznej	wraz	
z	poszerzeniem	nawierzchni,	budowę	chodnika,	drogi	ro-
werowej	oraz	przejścia	dla	pieszych	z	oświetleniem	hybry-
dowym	typu	LED.

Rowerzyści	i	piesi	korzystający	z	dróg	rowerowych	na	
terenie	Gminy	Chełmża	z	radością	przyjmą	fakt,	bowiem	
powstał	kolejny	odcinek	drogi	rowerowej	od	miejso-
wości	 Grzywna	 do	miejscowości	 Kuczwały	 w	 ramach	
budowanej	 ścieżki	Browina	–	Sławkowo.	Powstała	 inwe-
stycja	na	pewno	wpłynie	na	polepszenie	bezpieczeństwa	
poruszania	się	mieszkańców	po	gminie.		

Budowa	współ�inansowana	jest	ze	środków	Regional-
nego	 Programu	 Operacyjnego	 Województwa	 Kujawsko-
Pomorskiego	na	 lata	2014-2020	oraz	 środków	samorzą-
dów:	 Powiatu	 Toruńskiego	 i	 Gminy	 Chełmża,	 będących	
partnerami	realizowanego		projektu.	

Bartłomiej Siwek

WYBIERAMY	WYKONAWCÓW
Zamówienia 

Na	podstawie	przepisów	nowo	obowiązującej	 już	ustawy	Prawo	
zamówień	publicznych	zostało	ogłoszone	postępowanie	o	udzielenie	
zamówienia	 pn.	 „Przebudowa	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Grzywnie	
w	tym	remont	dachu	i	wymiana	ogrodzenia”.
Przedmiot	zamówienia	został	podzielony	na	trzy	części	–	zadania	tj.:		

Nr	1–	 Przebudowa	 budynku	 Szkoły	 Podstawowej	w	Grzywnie	 –	
realizacja	 punktu	 przedszkolnego	 wraz	 z	 przebudową	 zespołu	
szatniowego.	

Nr	2–	Remont	dachu	sali	gimnastycznej	SPw	Grzywnie.	
Nr	3–	Wymiana	części	ogrodzenia	Szkoły	Podstawowej	w	Grzywnie.

Potencjalni	wykonawcy	mogli	składać	tylko	oferty	elektroniczne	
przy	 wykorzystaniu	 specjalnej	 platformy	 i	 opatrzone	 podpisem	
elektronicznym.	W	wyznaczonym	terminie	zostały	złożone	oferty	
dla	:	Zadania	Nr	1	–	2	oferty,	Zadanie	Nr	2	–	3	oferty,	Zadanie	Nr	3	–5	
ofert.	Obecnie	trwa	ich	ocena.	 Anna Feeser-Bering

K. Orłowska

Droga rowerowa Grzywna – Kuczwały

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skąpe
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MAJ’ 2021„PEREŁKI” GMINY CHEŁMŻA „PEREŁKI” GMINY CHEŁMŻA

Dziedzictwo wsi Dziedzictwo wsi

MAJ’ 2021

Kapliczki, figury i krzyże przydrożne, czyli „mała architektura sakralna” 
zrosły się przez wieki z krajobrazem polskiej wsi. 

PRZYDROŻNE	CUDA

Stawiane	z	określonych	powodów,	w	specjalnych	miejscach	wypełniają	
też	 różne	 funkcje.	 Są	 znakami	 natury	 religijnej,	 społecznej	 i	 kulturowej.	
Reprezentują	ogromną	różnorodność	form	–	od	prostych	krzyży	przydroż-
nych	po	bogato	zdobione	„perełki”.

Przydrożne	kapliczki	i	krzyże	nie	tylko	należą	do	polskiego	folkloru,	nie	
tylko	stanowią	ozdobę	krajobrazu,	ale	przede	wszystkim	są	wyrazem	wiary	
minionych	 pokoleń.	 Do	 dzisiaj	 są	 przy	 nich	 odprawiane	 zbiorowe	
nabożeństwa,	tzw.	majówki.

BRĄCHNÓWKO

BRĄCHNÓWKO

BRĄCHNÓWKO

MIRAKOWO

GŁUCHOWO

GŁUCHOWO
Prywatna kapliczka rodziny Nowickich 
i Błażejczyk

SZEROKOPAS

STRUŻAL

BROWINA

PAROWA FALĘCKA

PLUSKOWĘSY

PLUSKOWĘSY

SŁAWKOWO

K. Orłowska
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W	SOŁECTWACH	NOWOŚCI	PRZYBYWA
Fundusz sołecki

Mieszkańcy	miejscowości	już	w	zeszłym	roku	rozpoczęli	wymianę	
starego	 ogrodzenia	 przed	 swoją	 perełką,	 czyli	 słynną	 Poniatówką.	
Nie	straszy	stara	siatka	i	opadająca	furtka.	Teraz	wita	nas	schludne	
ogrodzenie,	które	nie	rzuca	się	w	oczy,	a	jednocześnie	wyznacza	przy	
budynku	miejsce	do	zagospodarowania.	Co	będzie	się	tutaj	zmieniać	
napiszemy.

Ogrodzenie	 placu	 zabaw	 w	 Grzywnie	 było	 już	 mocno	 zużyte	
i	sołectwo	postanowiło	więc	zadbać	o	bezpieczeństwo	dzieci.	

Jak	 widać	 prace	 się	 rozpoczęły	 i	 wkrótce	 plac	 zabaw	 będzie	
wyglądał	zupełnie	inaczej,	a	dzieci	będą	bawić	się	bezpiecznie.

Cóż	 takim	 symbolem	
być	może?	Oczywiście	za-
jąc,	który	w	sposób	oczy-
wisty	nawiązuje	do	nazwy	
miejscowości.	 W	 miejscu,	
w	 którym	 został	 zainsta-
lowany,	wita	z	daleka	gości	
i	mieszkańców.	

Takie	 małe	 coś	 i	 cie-
szy.	 Miejmy	 nadzieję,	 że	
jego	 widok	 na	 stałe	 wpi-
sze	się	w	krajobraz	wioski.

Stara	 przyświetlicowa	 altana	 odchodzi	 w	 przeszłość	
i	mimo	tego,	że	przyzwyczajamy	się	do	miejsc	i	rzeczy,	to	
trzeba	będzie	się	z	nią	rozstać.	Czas	ze	starą	nie	obszedł	się	
łaskawie,	a	może	już	swoje	przeżyła?	

Miejmy	nadzieję,	że	ta	powstająca	w	jej	miejsce,	okaże	się	
tak	samo	przytulna	dla	swoich	gości	jak	jej	poprzedniczka.

To	 co	 widzimy,	 to	 Dzie-
miony,	 a	 konkretnie	 świetlica	
wiejska.	 Czy	 wygląda	 jak	 sie-
dziba	 gospodarzy	 tegorocz-
nych	dożynek?	Na	pewno	jesz-
cze	nie,	ale	możecie	uwierzyć,	
że	przyjdzie	czas,	kiedy	będzie	
wyglądała	zupełnie	inaczej.

Bieżące	konsultacje	z	Radą	
Sołecką	 są	owocne	 i	 świetlica	
spełni	 oczekiwania,	 które	
wszyscy	w	niej	pokładają.	

Poczekamy...	zobaczymy.

	Ostatnie	szlify	remontowe	na	terenie	boiska	wielofunk-
cyjnego	w	Dźwierznie	i	będzie	można	znowu	je	użytkować.	
Po	kilku	latach	doczekało	się	remontu	i	już	teraz	wygląda	
inaczej	niż	przed	miesiącem,	a	to	nie	koniec	prac.	

Pogoda	oczywiście	próbowała	stanąć	na	przeszkodzie,	
ale	nie	można	się	poddawać	i	remont	powoli	się	kończy,	a	
boisko	wygląda	super.

Opr.	i	foto.	K.	Makowiecki

Boisko	w	Dźwierznie	czekaBoisko	w	Dźwierznie	czeka

Czas	na	zmiany	w	BrąchnówkuCzas	na	zmiany	w	Brąchnówku

W	Grzywnie	bezpieczenieW	Grzywnie	bezpieczenie

Sławkowo	–	nowa	twarz	PoniatówkiSławkowo	–	nowa	twarz	Poniatówki

Dziemiony	się	strojąDziemiony	się	stroją

W	Zalesiu	remontyW	Zalesiu	remonty

Symbol	ZajączkowaSymbol	Zajączkowa

Czas	niszczy	wszystko,	aby	zapewnić	romantyczne	spa-
cery	na	terenie	ośrodka	w	Zalesiu	trzeba	przed	sezonem	
naprawić	wszystko,	 co	może	 stanąć	na	drodze	porywom	
serca.	Brygada	budowlana	usilnie	pracuje	nad	tym,	aby	nie	
trzeba	 było	 zmieniać	 przyzwyczajeń	 i	 nadal	 przybywać	
tutaj,	aby	uwiecznić	siebie	i	przyrodę	na	niezapomnianych	
zdjęciach.	Zostaną	naprawione	pomosty,	ciągi	piesze	oraz	
infrastruktura	ośrodka.	Przygotowania	do	sezonu	w	toku.



Wyłącznym	 organizatorem	 konkur-
su	 „Lider	 Turystyki”	 jest	 przy	 współ-
pracy	 Forum	 Ekspertów,	 dziennikarzy	
„Z�ycia	 Regionów”,	 a	 także	 patronów	
honorowych	(instytucje	centralne,	Urzę-
dy	Marszałkowskie,	Urzędy	Wojewódz-
kie)	spółka	Wzorowi	Polska.

Argumentem	 przemawiającym	 za	 nadaniem	 Gminie	
Chełmża	tak	prestiżowego	tytułu	jest	m.in.	fakt,	że	w	gminie	
występują	obiekty	o	dużej	wartości	historycznej	i	kulturowej,	
z	których	znaczna	część	wpisana	jest	do	rejestru	zabytków.	
Obiekty	 te,	w	większości	 pozostają	dzisiaj	odrestaurowane	
i	 cieszą	 swoim	 nowym	 blaskiem.	 Poza	 tym,	 infrastruktura	
drogowa,	 mnogość	 imprez,	 jezioro	 Chełmżyńskie,	 liczne	
miejsca	 wypoczynku	 i	 rekreacji	 w	 centrach	 wsi,	 w	 tym	
miasteczka	rowerowe	–	to	wszystko	powoduje	zwiększenie	
ruchu	turystycznego.	

MAJ’ 2021SPRAWY SAMORZĄDOWE
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NAWRA	–	ZASŁUŻONE	JUTRO
Lider Turystyki

Przywróceniem zespołowi pałacowo-parkowemu w Nawrze 
dawnego blasku zajmie się nowo powołana przez  samorząd 
województwa Kujawsko-Pomorskiego instytucja kultury – 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa. W pałacu ma 
powstać Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich. 
Wstępny koszt tej inwestycji szacuje się na kwotę 31 mln zł. 

GMINA	WŚRÓD	NAJLEPSZYCH	!
Gmina Chełmża uhonorowana została tytułem LIDERA 
TURYSTYKI, jako jedyna z województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Tytuł przyznała Kapituła Ogólnopolskiego 
Konkursu „LIDER TURYSTYKI”.

Miejscu	 temu	 mają	 zostać	 „przywrócone	 wartości	 histo-
ryczno	–	architektoniczne	i	przyrodnicze	i	ma	ono	stanowić	miej-
sce	kultywowania	bogatych	tradycji,	historii	 i	osiągnięć	 rodów	
ziemiańskich	 na	 terenach	 Pomorza	 Nadwiślańskiego	 i	 Kujaw	
oraz	upowszechniania	materialnego	i	niematerialnego	dorobku	
kultury	wiejskiej”,	 czytamy	w	 Uchwale	 Sejmiku	Województwa	
Kujawsko	–	Pomorskiego	z	dnia	26	kwietnia	br.		

W	roku	bieżącym	planuje	się	pokrycie	wydatków	celowych	
związanych	 z	 koniecznością	 przeprowadzenia	 inwentaryzacji	
pałacu,	o�icyn	i	domku	ogrodnika	oraz	zabytkowego	parku	wraz	
z	przygotowaniem	programu	prac	konserwatorskich	ww.	obiek-
tów	 i	 programu	 prac	 pielęgnacyjno-konserwatorskich	 parku	
(170	tys.	zł).	Dokumentacja	ta	jest	niezbędna	do	przygotowania	
inwestycji	 i	 aplikowanie	 zarówno	 o	 środki	 unijne,	 jak	 i	 pań-
stwowe	na	rewaloryzację	zespołu	pałacowo-parkowego	w	Naw-
rze	i	przystosowania	go	do	potrzeb	tworzonej	instytucji.			

Zespół	 pałacowo-parkowy	w	Nawrze,	 będący	 siedzibą	 zie-
miańskich	 rodów	 Sczanieckich	 i	 Kruszyńskich	 zajmuje	 szcze-
gólne	miejsce	w	historii	naszego	regionu.	Przedstawiciele	tych	
rodów	byli	jednymi	z	najbardziej	aktywnych	społecznie	ziemian	
pomorskich,	 współtwórcami	 i	 członkami	 wielu	 organizacji	
gospodarczych	i	charytatywnych,	którzy	znacząco	przyczynili	się	
do	rozwoju	badań	naukowych	nad	historią	Pomorza.	

Zabytki regionu

K. Orłowska

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

fot. K. Orłowska

ROK 1925

ROK 2021

K. Orłowska

„Gmina	Chełmża	swoimi	działaniami	przy	nie	największym	
w	 województwie	 budżecie,	 potra�iła	 zrealizować	 wiele	
przedsięwzięć,	 ułatwiających	 wypoczynek.	 To	 m.in.	 uporząd-
kowanie	ścieżek	spacerowych	na	których	można	uprawiać	tak	
modny	ostatnio	nordic	walking,	tworzenie	i	współ�inansowanie	
nowych	szlaków	rowerowych	oraz	budowa	cieszących	się	po-
pularnością	zwłaszcza	wśród	dzieci	miasteczek	Ruchu	Drogo-
wego.	 Istotna	 była	 także	 kwestia	 zagospodarowania	 terenu	
wokół	Jeziora	Chełmżyńskiego..	Nic	więc	dziwnego,	że	co	roku	
liczba	 turystów	 stale	 rośnie,	 a	 Gmina	 Chełmża	 staje	 się	
znaczącym	punktem	na	turystycznej	mapie	Regionu	Kujawsko-
Pomorskiego	–	 tak	uzasadnia	 nadanie	 tytułu	Dyrektor	Kon-
kursu	red.	Artur	S�witoń.

Gmina	przez	najbliższe	dwa	lata	ma	prawo	do	używania	
nazwy	 „Lider	 Turystyki”	 oraz	 logotypu	 konkursu	 (Godła	
Promocyjnego)	„Lider	Turystyki”	na	tablicach	informacyjnych,	
i	w	materiałach	oraz	nośnikach	promocyjnych,	czego	potwier-
dzeniem	 jest	przyznany	certy�ikat,	który	wręczony	zostanie	
podczas	czerwcowej	uroczystej	Gali	„Złotej	Walizki”	w	War-
szawie.	Gmina	przez	okres	ważności	certy�ikatu	ma	również	
zagwarantowaną	 darmową	 promocję	 w	 serwisach	 interne-
towych	organizatora	konkursu.

Miasteczko rowerowe w Kończewicach



Relikwie św. Floriana – biskup ks. Andrzej Suski, strażacy, poczty 
sztandarowe, zaproszeni goście wprowadzili do bazyliki konka-
tedralnej pw. Św. Trójcy w Chełmży.

DZIEJE SIĘ W GMINIE
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MAJ’ 2021

Aktywni mieszkańcy

BĄDŹMY	ZDROWI

Do	 akcji	 sportowej	 „ZDROWO	 –	 PIESZO	 I	 ROWE-
ROWO”	trwającej	przez	cały	miesiąc	kwiecień	zgłosiło	
się	55	uczestników,	z	których	51	udokumentowało	prze-
byte	trasy.		Uczestnicy	realizowali	dwie	trasy	do	wyboru:	
pieszą	–	30	km	lub	rowerową	–	60	km.	Byli	i	tacy,	którzy	
zrealizowali	obydwie	i	jak	się	okazuje,	przebytych	kilo-
metrów	 wcale	 nie	 liczyli.	 Dwie	 rekordzistki	 przeszły	
prawie	 165	 km,	 a	 jeszcze	 kolejna	 203	 km	 przejechała	 rowerem.	
W	sumie	uczestnicy	na	licznik	akcji	łącznie	nabili	4.536,92		km!

Wiosenna	edycja	rekreacji	zrealizowana	została	w	ramach	gmin-
nego	programu	„GMINA	CHEŁMŻA	–	Zdrowa	Gmina”.	Tylko	się	cie-
szyć,	 że	amatorzy	czynnej	 rekreacji	polubili	 zaproponowaną	 formę		
rekreacji		i	chętnie	się	do	niej	przyłączyli.

Bardzo cieszą takie widoki, 
jak rowery i miejsca rekre-
acji w gminie wykorzystują 
najmłodsi mieszkańcy. 

K. Orłowska

Wiosenna pogoda zmobilizowała do aktywności 
na świeżym powietrzu. Jednym z powodów był także 
długi lockodown, który dał się nam wszystkim po-
ważnie we znaki. 

Organizacje pozarządowe

Dzień	22	maja	2021	roku	przeszedł	do	historii	Para�ii,	braci	stra-
żackiej	Gminy	Chełmża.	Tego	dnia	uroczyście	wprowadzono	Relikwie	
S�w.	Floriana	w	mury	chełmżyńskiej	świątyni.

Relikwie	 zostały	 sprowadzone	 dzięki	 współpracy	 pomiędzy	
Proboszczem	Para�ii	Chełmża,	Prezesem	Jednostki	OSP	RP	ze	Skąpego	
a	Stowarzyszeniem	–	Konfraternia	Mazowiecka	Odznaki	św.	Floriana	
Mazovia	 w	 Polsce.	 Stowarzyszenie	 podczas	 uroczystości	 reprezen-
towali:	ins.	Wiesław	Fleszar	i	płk.	Michał	Fałat.

Majowa	uroczystość	wprowadzenia	relikwii	S�w.	Floriana	do	bazy-
liki	konkatedralnej	pw.	S�w.	Trójcy	w	Chełmży	zbiegła	się	ze	148	uro-
dzinami	Jednostki	OSP	w	Skąpem.	To	najdłużej	działająca	jednostka	
w	Gminie	Chełmża	i	w	Powiecie	Toruńskim.	

Urodziny	OSP	Skape	to	była	także	okazja	do	uhonorowania	straża-
ków	jednostki	krzyżami	zasługi	–	Złoty	krzyż	klasa	II,	nadanymi	przez	
Konfraternię	 Mazowiecką	 Odznaki	 św.	 Floriana	 Mazovia.	 Wśród	
odznaczonych	Odznakami	S�w.	Floriana	–	Złotymi	Krzyżami	są:	Poseł	
Na	Sejm	RP	Mariusz	Kałużny,	Wójt	Gminy	Jacek	Czarnecki,	ks.	Kan.	
Krzysztof	Badowski,	ks.	Marek	Wysocki,	dh	Wiesław	Dziarnecki,	dh	

Kazimierz	 Gębski,	 dh	 Bogusław	 Koszela,	
dh	Jacek	Kwella,	dh	Zbigniew	Borowicz,	dh	
Zbigniew	 Salomon,	 dh	 Ewelina	 Salomon,	
dh	Adam	Klicman.

Obiecujemy,	 że	 posta-
ramy	 się	 częściej	 zapra-
szać	 do	 udziału	 w	 takich	
akcjach	 jak	ta	„ZDROWO	–	
PIESZO	 I	 ROWEROWO”.	
Pamiętajmy	 –	 aktywność	

ruchowa	to	najlepsza	forma	spędzania	wolnego	czasu	i	jed-
na	z	podstawowych	zasad,	gwarantujących	nam	zdrowie.	

Podsumowanie	akcji	z	uwagi	na	obowiązujące	obostrze-
nia	trochę	się	przesunęło	w	czasie.	Jednak	uczestnicy	spot-
kali	się	na	Pikniku	Rodzinnym	w	Brąchnówku	i	podsumo-
wali	swoje	zmagania	rekreacyjne.	

WZNIOSŁA	UROCZYSTOŚĆ

Relikwie Św. Floriana

Doniosła uroczystość z honorami dla zasłużonych strażaków i gości.

Gościem OSP w Skąpem 
był senior Biskup Toruński Andrzej Suski

Stypendia

UWOLNIJ	SWOJE	MARZENIA
Studia na wymarzonej uczelni, realizacja projektu arty-
stycznego czy społecznego, rozwój sportowy, wyjazd 
naukowy za granicę… w tych wszystkich działaniach – 
i wielu innych – może pomóc stypendium.

MojeStypendium.pl 	 to	 obszerna	
baza	 ofert	 i	 wiedzy	 o	 stypendiach.	
Korzystanie	z	portalu	jest	całkowicie	
bezpłatne	i	dostępne	dla	każdego.

Stypendia	często	kojarzą	się	jedynie	
z	 wyróżnieniem	 za	 dobre	 wyniki	 w	 nauce	 czy	 pomocą	
w	 trudnej	 sytuacji	materialnej.	 Jednak	 to	 nie	wszystko	 –	
w	Polsce	i	na	 świecie	działa	wiele	organizacji	 tworzących	
różnorodne	 programy	 stypendialne.	 Baza	 stypendiów	
(krajowych,	jak	i	zagranicznych),	konkursów	i	staży	na	por-
talu	MojeStypendium.pl	 pomaga	 znaleźć	 oferty	 odpowia-
dające	zainteresowaniom	i	sytuacji	życiowej	danej	osoby.	

K. Orłowska 

K. Orłowska 



11

DZIEJE SIĘ W GMINIE MAJ’ 2021

GAZETA GMINY CHEŁMŻA   

ŚWIĘTO	INSTYTUCJI	KULTURY
Maj z kulturą

Ogłoszenie

Miejscem	 spotkania	 była	 Filia	 Biblioteki	 Samorządowej	
w	Głuchowie.	Podczas	spotkania	pan	Wójt	złożył	życzenia	wszystkim	
pracownikom	instytucji	kultury	z	Gminy	Chełmża	w	dniu	ich	święta.

W	naszej	 gminie	mieszkańcy	mają	 do	 dyspozycji	 cztery	 biblioteki	
w	miejscowościach:	Biblioteka	 Samorządowa	w	Zelgnie	oraz	 Filie	
Biblioteki	 Samorządowej	 w	 Głuchowie,	 Grzywnie	 i	 Skąpem.	
Biblioteki	mieszczą	się	w	zmodernizowanych	pomieszczeniach,	których	
może	 pozazdrościć	 niejedna	 biblioteka	 z	 regionu,	 a	 nawet	 z	 kraju.	
Biblioteki	nowocześnie	urządzone	i	wyposażone	w	sprzęt	multimdialny	
i	 nowy	 księgozbiór,	 świadczące	 poza	 usługami	 czytelniczymi,	 także	
usługi	w	zakresie	informacji	społecznej	i	urzędowej,	cieszą	się	zaintere-
sowaniem	ze	strony	odbiorców.	A	panie	bibliotekarki	to	również	często	
animatorki	wielu	przedsięwzięć	kulturalnych	w	swoich	środowiskach.	

Z	kolei	kolorytu	kulturalnego	Gminie	Chełmża,	tworząc	pełną	ofertę	
kulturalną	 nadaje	 Centrum	 Inicjatyw	 Kulturalnych	 Gminy	 Chełmża	
z	 siedzibą	 w	 Brąchnówku.	 Nad	 ofertą	 kulturalną	 pracują	 bardzo	
kreatywne	osoby.	Potwierdza	to	chociażby	aktualna	sytuacja	epidemiczna,	
która	 wiele	 działań	 kulturalnych	 przeniosła	 do	 przestrzeni	 internetu.	
Biblioteki	i	CIK	zmierzyły	się	z	wyzwaniami,	które	stanęły	przed	kulturą	
w	 dobie	 pandemii.	 Musiały	 się	 zamknąć	 i	 całkowicie	 zmienić	 formułę	
działania,	a	co	najważniejsze	–	cały	czas	podtrzymać	kontakt	ze	swoimi	
odbiorcami.	I	tutaj	doskonale	sobie	z	tym	poradziły.

Z okazji Tygodnia Bibliotek, Dnia Bibliotekarza i Święta Działacza 
Kultury pracownicy gminnych bibliotek i CIK Gminy Chełmża 
gościli Wójta Gminy Chełmża Jacka Czarneckiego.

K. Orłowska

W roku bieżącym minęło 40 lat Rolniczej „Solidar-
ności”. W województwie odbyły się uroczystości 
upamiętniające rocznicę powstania Niezależnego 
Samorządnego ZwiązkuZawodowego Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”.

Marszałek	Piotr	Całbecki	 i	 prorektor	Uniwersytetu	
Mikołaja	Kopernika	prof.	Wojciech	Wysota	podpisali	list	
intencyjny	 otwierający	 drogę	 badaniom	 historycznym	
poświęconym	wiejskim	działaczom	opozycji	antykomu-
nistycznej	w	PRL.	A	na	ścianie	gmachu	Urzędu	Marszał-
kowskiego	w	Toruniu	tablicę	okolicznościową,	wspólnie	
z	 marszałkiem	województwa	 odsłonili	 były	 wicemar-
szałek	 Senatu	 VIII	 kadencji	 Jan	Wyrowiński,	 poseł	 na	
Sejm	i	przewodniczący	Rady	do	spraw	Rolnictwa	i	Ob-
szarów	 Wiejskich	 przy	 Prezydencie	 RP	 Jan	 Krzysztof	
Ardanowski,	 wicewojewoda	 kujawsko-pomorski	 Józef	
Ramlau,	prorektor	UMK	profesor	Wojciech	Wysota	oraz	
współtwórca	NSZZ	IR	„Solidarność”	Michał	Grabianka.	

„Solidarność”	rolnicza	odegrała	istotną	rolę	w	tym,	by	
mogła	 się	 dokonać	 pokojowa	 transformacja	 polityczna	
w	naszym	kraju.	To	była	jedna	z	kluczowych	ról	w	tym	pro-
cesie.	 Nie	 zapomnijmy	 o	 tym,	 że	 „Solidarność”	 była	
malowana	solidarycą	nie	tylko	na	czerwono,	ale	również	
na	zielono	–	podkreślił	marszałek	Piotr	Całbecki,	nawią-
zując	do	słynnego	logo	„Solidarności”.

W 2018 roku w Chełmży 
uroczyście odsłonięto i poś-
więcono tablicę pamięci
    Antoniego Łapczyńskiego, 
niezłomnego obrońcy chłop-
skiego etosu, zakorzenionego 
w patriotyzmie pokoleń działa-
cza opozycji antykomunistycz-
nej, współzałożyciela NSZZ RI 
„Solidarność”, przewodniczą-
cego strajku rolników w Toru-
niu, represjonowanego za po-
glądy polityczne. 
Tablica mieści się na budynku 

Restauracji IMPERIUM przy ul. Mickiewicza 5.

Na podst. serwisu inf. www.kujawsko-pomorskie.pl

40  lat minęło

K. Orłowska

HOŁD	DLA	ROLNICZEJ	
„SOLIDARNOŚCI”
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