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Są jeszcze wolne miejsca
Turystyka łączy pokolenia - to tegoroczne motto Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

MAREK WOJCIEKIEWICZ

Lista zgłoszeń do udziału w 54. 
Międzynarodowym Spływie Ka-
jakowym „Pojezierzem brodnic-
kim - Drwęcą - Wisłą” jest wciąż 
otwarta.

W ubiegłorocznym Międzynaro-
dowym Spływie Kajakowym, im-
prezie organizowanej przez  przez 
Klub Turystów Wodnych w Chełm-
nie, wzięło udział 130 kajakarzy 
z kraju i zagra-
nicy. Ilu popły-
nie w tym roku? 
Jeszcze nie wia-
domo, bo zapisy 
wciąż trwają. 

- Lista zgło-
szeń nadal jest 
otwarta, w tej 
chwili z Chełmna  
mamy ponad 20 
zgłoszeń, podobnie z uczestnikami 
zagranicznymi - informuje Marek 
Nurkowski rzecznik prasowy Klubu 
Turystów Wodnych Chełmno. - Od 
kilku lat przyjeżdża do nas większa 
liczba kajakarzy z Holandii, Nie-
miec, zapowiedzieli się też Belgo-
wie. Z Polski udział wezmą też ka-
jakarze z Jaworzna, Bielsko-Białej, 
Bytomia, Bydgoszczy, Warszawy, 
Łodzi i Grudziądza. To  w sumie daje 
nam ponad 60 osób na liście uczest-
ników, a drugie tyle możemy jesz-
cze przyjąć. W tym roku w związku 
z cyklem imprez Polskiego Związku 
Kajakowego organizowanych pod 
hasłem „od Kajtka do Kajetana” oraz 
tegorocznym mottem PTTK „tury-
styka łączy pokolenia”, dzieci do lat 

10 uczestniczą w spływie bezpłatnie 
- podkreśla Marek Nurkowski.

Tegoroczny wodny rajd odbywa 
się na trasie o długości 212 kilo-
metrów wiodącej w malowniczych 
okolicach od Jeziora w Wielkie 
Partęczyny poprzez Brodnicę, Go-
lub Dobrzyń, Ciechocinek, Toruń 
i Chełmno. 

Organizatorzy zachęcają do 
udziału w całym spływie, jednak 
można także wybrać jeden z jego 
etapów. Zbiórka uczestników im-
prezy wyznaczona jest na 2 sierpnia 
w Chełmnie, w tym dniu nastąpi 

też przejazd do 
ośrodka wypo-
c z y n k o w e g o 
nad jeziorem 
w Partęczy-
nach, skąd roz-
pocznie się 
pierwszy etap. 
Z a k o ń c z e n i e 
spływu nastąpi 
14 sierpnia, 

w tym dniu kajakarze pokonają dy-
stans 45 kilometrów z Solca Kujaw-
skiego do Chełmna.

- Imprezę organizujemy już po raz 
54., co jest dowodem na ogromne 
zapotrzebowanie na tego typu for-
mę odpoczynku - przekonuje Ma-
rek Nurkowski. - W ostatnich latach 
obserwujemy ciekawe zjawisko 
polegające na tym, że dziadkowie 
zabierają na spływ swoje wnuki, 
ucząc je umiejętności czerpania ra-
dości z otaczającej szlak natury. Na-
tomiast młodsi kajakarze, w życiu 
codziennym najczęściej mocno za-
pracowani i zabiegani, płynąc z na-
mi mają okazję zwolnić tempo, wy-
ciszyć się i zrelaksować. To właśnie 
podczas tego wydarzenia spotykają 

się ze sobą trzy pokolenia wodnia-
ków, których różnica wieku często 
przekracza nawet 70 lat - tłumaczy 
Marek Nurowski.

m.wojciekiewicz@nowosci.com.pl

» Imprezę organizujemy 
już po raz 54., co jest 

dowodem na ogromne zapo-
trzebowanie na tego typu formę 
odpoczynku.

Marek Nurkowski rzecznik prasowy 
Klubu Turystów Wodnych w Chełmnie

dla zainteresowanych

Więcej informacji o zapisach i 
warunkach uczestnictwa 
na stronie: ktw.chelmno.com

Na ludową nutę

Kiermasz sztuki i prezentacje zespołów folklory-
stycznych to atrakcje weekendu� 4strona 2

» Aż o 150 tys. zł zwiększamy 
pulę w drugim już budżecie 

obywatelskim naszej gminy.
Jakub Danielewicz, wójt gminy Unisław

Przetrwać upał w mieście

Sposobów na radzenie sobie z letnim skwarem 
jest wiele� 4strona 4

zaproszenia

Na pięciu boiskach
KS Nine Hills Chełmno oraz 
Polskie Stowarzyszenie Graczy 
Ultimate są organizatorami Mi-
strzostw Polski Ultimate Frisbee 
2014 w dywizji open/women 
w Świeciu. Turniej odbędzie się 
w najbliższą sobotę i niedzielę, 
12 i 13 lipca, na stadionie Klubu 
Sportowego „Wda”. W rywali-
zacji weźmie udział 20 drużyn 
z całej Polski. W sumie w impre-
zie wystąpi blisko 300 zawod-
ników, którzy rozegrają ponad 
50 meczów na pięciu boiskach. 
Patronat honorowy nad imprezą 
objął burmistrz Świecia Tadeusz 
Pogoda. Wstęp na turniej będzie 
darmowy. Zawodom będą towa-
rzyszyły inne atrakcje. (mp)

Potrzebna krew

Akcja poboru krwi odbędzie się 
najbliższą w sobotę, 12 lipca, 
w godzinach od 12 do 15 w spe-
cjalnym ambulansie przed Urzę-
dem Gminy w Unisławiu. Za-
chęcamy osoby pełnoletnie, do 
65 roku życia, zdrowe i ważące 
przynajmniej 50 kilogramów. 
Na dawców czekają upominki. 
Wymagany będzie dokument po-
twierdzający tożsamość. Akcję 
poboru krwi organizuje Gminny 
Ośrodek Kultury i  Urząd Gminy 
w Unisławiu. (mw)

Warto skorzystać

W ramach akcji organizowa-
nej pod hasłem „Ożywić zabytki 
Chełmna” będzie możliwe do 30 
września dodatkowe zwiedzanie 
dwóch chełmińskich zabytków 
sakralnych: kościoła pofrancisz-
kańskiego św. Jakuba Starszego 
i św. Mikołaja przy ulicy Bisku-
piej oraz kościoła Ducha Święte-
go przy ulicy Wałowej. Zabytki 
można zwiedzać: od środy do 
niedzieli w godzinach od 9 do 17. 
W poniedziałki i wtorki obiekty 
będą nieczynne. Akcja jest finan-
sowana ze środków Urzędu Mia-
sta w Chełmnie. (mw)

w skrócie

Ratują ludzi i dobytek
Ratownicy z Komendy Powiato-
wej Straży Pożarnej w Chełmnie 
w ubiegłym tygodniu interwenio-
wali ponad dwadzieścia razy. Aż 
czternaście akcji związanych były 
z zagrożeniem ze strony agre-
sywnych owadów, co oznacza 
trzykrotny wzrost w porówna-
niu z liczbą podobnych zdarzeń 
w ubiegłym tygodniu. Chełmiń-
scy ratownicy czterokrotnie gasili 
ogień, płonęło mieszkanie przy 
ulicy Marii Skłodowskiej, garaż 
na Młyńskiej i dwukrotnie tra-
wy na nieużytkach. Oprócz tego 
chełmińscy strażacy zlikwidowali 
zagrożenia powodowane przez 
oberwaną lampę oraz niebez-
piecznie zwisający konar drzewa. 
Udało im się też odwieść od po-
pełnienia samobójstwa zdespe-
rowanego mężczyznę, którego 
z liną w ręku zastali na jednym 
z mostów w Chełmnie. (mw)

tygodnik

Ukazuje się od 1 października 1850 r.

Chełmno � Kijewo Królewskie � Lisewo Papowo Biskupie � Stolno � Unisław

piątek, 11 lipca 2014 www.chelmno.nowosci.com.pl

Śpiewali  
na chwałę Pana

Festiwal Piosenki Religijnej 
„W ramionach Matki” odbył się 
w Chełmnie po raz drugi. Impreza 
ma na celu uświetnienie obchodów 
odpustu chełmińskiego, którego 
historia sięga połowy XVII wieku.  
Po przesłuchaniu artystów jurorzy 
postanowili główne nagrody przy-
znać: Joannie Majewskiej z Chełm-
ży, Karolinie Zielińskiej z Kowalewa 
Pomorskiego, a w kategorii schole 
i zespoły zwyciężyła schola „Pueri 
Sancti Nicolai” z Grudziądza. (mw)

 FOT. NADESŁANE

Swój udział w Międzynarodowym Spływie Kajakowym zapowiedzieli także 
wodniacy z Holandii, Niemiec i Belgii FOT. ARCHIWUM KTW


