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4 października zmarła uznana nie tylko w Chełmży Izabella Bochyńska – lekarz
pediatra, ordynator Oddziału Dziecięcego i Noworodkowego w Chełmży

Izabella Bochyńska urodziła się
09.08.1943 roku we Włodzimierzu
Wołyńskim, który obecnie znajduje
się na Ukrainie. Po zakończeniu
II wojny światowej mieszkała w Hrubieszowie, gdzie uczęszczała do
szkoły podstawowej i gimnazjum.
Liceum ogólnokształcące ukończyła
w Łodzi. Po zdaniu matury i egzaminu wstępnego w 1963 roku rozpoczęła studia na Akademii Medycznej
w Lublinie. Dyplom lekarza uzyskała
w 1968 roku. Po studiach, wraz
z mężem Januszem Bochyńskim,
przyjechała do Chełmży, gdzie od
sierpnia 1968 roku rozpoczęła pracę

w Zespole Opieki Zdrowotnej
w Chełmży. Po rocznym stażu, od
1969 roku zaczęła specjalizację z pediatrii i pracowała zarówno na Oddziale Dziecięcym i Noworodkowym
jak i w przychodni rejonowej.
W 1975 roku uzyskała tytuł lekarza pediatry, a w 1983 roku specjalisty pediatrii. W tym roku została ordynatorem Oddziału Dziecięcego
i Noworodkowego w Chełmży.

W następnych latach pełniła także
funkcję zastępcy dyrektora Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Chełmży do
czasu
przekształcenia
szpitala
w spółkę z o.o. na początku 2000
roku. Ordynatorem Oddziału Dziecięcego i Noworodkowego była do
końca swojej pracy w Szpitalu
w 2020 roku.
Podczas swojej działalności zawodowej przez 52 lata była bardzo oddana pacjentom, życzliwa dla współpracowników i rodziców. Często
udzielała pomocy na wizytach domowych w czasie wolnym od pracy
i nierzadko podczas świąt. Służyła
zawsze pomocą i radą młodszym kolegom i koleżankom. Była kierownikiem specjalizacji kilku lekarzy
pediatrów, którzy obecnie są jeszcze
aktywni zawodowo. Urodziła dwóch
synów, którzy tak jak ona i mąż, są
lekarzami. Była wieloletnią członkinią Oddziału Toruńskiego Polskiego
Towarzystwa Pediatrycznego.
Zmarła 4 października 2021 roku
po długiej chorobie.
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA
Puchar dla strażniczki miejskiej
Monika Błaszczak – strażniczka miejska zdobyła Puchar
Najlepszego Zawodnika Turnieju Piłki Nożnej Służb Mundurowych różnych formacji w Chełmnie. Turniej odbył
się 13 listopada w Chełmnie pod patronatem posła na
Sejm RP Mariusza Kałużnego, który był również pomysłodawcą turnieju. Wzięło w nim udział 12 drużyn. Puchar wręczył Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie.

Św. Cecylia, chóru Państwowej Szkoły Muzycznej
w Chełmży i Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej
w Chełmży. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem dla
mieszkańców miasta. W Chełmżyńskim Ośrodku Kultury
zobaczyć można było wystawę pn. „Oni tworzyli naszą
historię”.
W przeddzień święta, 10 listopada, z inicjatywy Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych na Rynku. Wydarzenie rozpoczęło się od odśpiewania hymnu narodowego. Przemawiali: Starosta Toruński - Marek Olszewski, przewodniczący
Rady Powiatu Toruńskiego - Paweł Polikowski oraz burmistrz Chełmży - Jerzy Czerwiński. We wspólnym śpiewaniu uczestniczyła młodzież i dzieci chełmżyńskich
szkół oraz podopieczni stowarzyszeń.

COVID – 19 w chełmżyńskich placówkach
oświatowych
W Chełmży wszystkie placówki oświatowe były zmuszone do przejścia na hybrydowy tryb pracy (czyli tryb mieszany – część klas pracuje zdalnie, a część stacjonarnie).
Dotyczy to placówek oświatowych, w których potwierdzono zakażenie COVID-19 u uczniów, wychowanków
lub pracowników. W takiej sytuacji dyrektor, za zgodą
organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii
sanepidu, zawiesza zajęcia stacjonarne na wyznaczony
czas i uczniowie przechodzą na nauczanie zdalne. Ogółem od października do listopada br. na kwarantannę
zostało skierowanych 323 uczniów i wychowanków
przedszkoli.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
na lata 2021-2025

Obchody Narodowego Święta Niepodległości
Przewodniczący Rady Powiatu - Paweł Polikowski,
przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Kalinowski, wiceburmistrz Chełmży - Marek Kuffel oraz ks. kanonik
Krzysztof Badowski – proboszcz parafii pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Chełmży odwiedzili chełmżyńskie miejsca pamięci i złożyli kwiaty oraz znicze. Późnym popołudniem w Hali Widowiskowo - Sportowej odbyło się
śpiewanie pieśni patriotycznych z udziałem chóru

W ramach programu wsparcie finansowe otrzymało
w roku bieżącym Przedszkole Miejskie nr 1 w Chełmży
w wysokości 3000,00 zł. i wkładzie własnym 750,00 zł.
W sumie 3750,00 zł zostanie przeznaczone na zakup nowości wydawniczych dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz realizację działań promujących czytelnictwo. W ramach
Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 uchwalonym na lata
2021-2025 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce
poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia
społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury
i wiedzy, na rok 2022 wnioski o dofinansowanie złożyły
dwie szkoły podstawowe i oddział przedszkolny. Priory-
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tet 3 skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
szkół działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej
Edukacji za Granicą oraz bibliotek pedagogicznych.
Otrzymane środki finansowe w ramach Priorytetu 3,
będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do
placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zakup wyposażenia do
bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

Inwestycje drogowe w mieście
Obecnie na terenie miasta realizowana jest modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic: Sienkiewicza,
Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego,
Władysławskiego i Dorawy. Termin realizacji prac przez
firmę ATMA Halina Radzimirska z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Tuwima 7 wyznaczono do dnia 6
grudnia 2021 r. Prace modernizacyjne obejmują wymianę oświetlenia w wymienionych ulicach na nowe, energooszczędne. Roboty modernizacyjne obejmują:
• na ulicy Sienkiewicza: wymianę istniejących opraw
oświetleniowych sodowych typu parkowego o mocy
70W na energooszczędne oprawy ze źródłem LED
o mocy 20,7W i strumieniu świetlnym min 3200 lm
z redukcją mocy, wymianę przewodu zasilającego
oprawy, demontaż istniejących słupów betonowych
i montaż nowych słupów oświetleniowych stalowych (5 szt.) o wysokości 5m.
• na ulicach Wryczy i Groszkowskiego: wymianę istniejących opraw oświetleniowych sodowych typu
parkowego o mocy 150W na energooszczędne
oprawy drogowe ze źródłem LED o mocy 44,5W
i strumieniu świetlnym min 6800 lm z redukcją
mocy, wymianę przewodu zasilającego oprawy, demontaż istniejących słupów betonowych i montaż
nowych słupów oświetleniowych stalowych (16 szt.)
o wysokości 6m.
• na ulicach Dorawy, Władysławskiego, Depczyńskiego i Malewskiego: wymianę istniejących opraw
oświetleniowych sodowych typu parkowego o mocy
70 i 150W na energooszczędne oprawy ze źródłem
LED o mocy 44,5W i strumieniu świetlnym min 6800
lm z redukcją mocy (23 szt.) oraz mocy 15,6W strumieniu świetlnym min 2500 lm z redukcją mocy
(5 szt.), wymianę przewodu zasilającego oprawy,
demontaż części istniejących słupów betonowych,
oprócz słupów stalowych znajdujących się na ulicy
Malewskiego oraz montaż nowych słupów oświetleniowych stalowych (23 szt.) o wysokości 6 m.
Za realizację umowy Wykonawca otrzyma wynagrodze-

nie ryczałtowe w wysokości 241 080,00 zł brutto.

Obowiązek składania deklaracji
Rozpoczął się proces składania deklaracji do CEEB,
który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niezamieszkałych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy
zgłosić, wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację
można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu.
Trzeba jednak posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny:
Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl naciśnij -> złóż
deklarację <- wypełnij ją i wyślij. Nie masz dostępu do
internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć w Urzędzie Gminy, osobiście lub listownie.
Gdzie znajduje się wzór deklaracji w formie papierowej?
Wejdź na stronę https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq i pobierz
właściwą deklarację. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. Na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub
spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni. Celem zbierania
informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy
danych, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja
głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji
powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji
budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.
Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, pod adresem:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Pomoc dla bezdomnych
Niskie temperatury na zewnątrz nie sprzyjają całodobowemu przebywaniu osób bezdomnych na dworze.
W okresie jesienno-zimowym kluczowym elementem
przeciwdziałania bezdomności jest ścisła współpraca
różnych służb: pracowników socjalnych, policji, straży
miejskiej, pracowników schronisk i placówek ochrony
zdrowia. Należy dodać, że istotny wpływ na niesienie
pomocy osobom pozbawionym dachu nad głową, mają
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sami mieszkańcy, którzy zwracając uwagę na osoby wyziębione, potrzebujące wsparcia, zgłaszają te fakty wyspecjalizowanym jednostkom. Ważne, by pomóc!
Bezdomność w ujęciu socjologicznym to problem społeczny, charakteryzujący się brakiem stałego zamieszkania. Bezdomność jest jedną z najskrajniejszych form wykluczenia społecznego. Zgodnie z ustawą z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc osobom
bezdomnym należy do zadań własnych gminy. W zakres
udzielanej przez wyspecjalizowane jednostki pomocy
wchodzi m.in. udzielenie schronienia, dostarczenia posiłku i niezbędnej odzieży. Ponadto warto zaznaczyć, że
jedną z istotnych przesłanek wykonywanej pracy socjalnej jest ukierunkowanie osoby bezdomnej na wyjście
z tej sytuacji kryzysowej.
Telefony kontaktowe w sprawie zgłaszania osób bezdomnych potrzebujących, natychmiastowej pomocy:
• /56/ 6752469 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chełmży,
• 606730365 - Straż Miejska,
• /47/ 7544200 - Policja,
• 530880413 - Schronisko z usługami opiekuńczymi
dla osób bezdomnych im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Chełmży.

Lustro czynszowe
Do 31 stycznia 2022 roku zarządcy nieruchomości zabudowanych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, zobowiązani są do przekazywania gminie
zestawienia czynszów najmu lokali mieszkalnych w zarządzanych przez nich budynkach. Wzór formularza, na
którym należy złożyć zestawienie, znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007
r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów
najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
zasobu mieszkaniowego, położonego na obszarze gminy
lub jego części /Dz. U. Nr 250, poz. 1873/. Ponadto informujemy, że druki można pobrać w budynku MOPS-u
przy ulicy Gen. J.Hallera 19.

Profesjonaliści 2!
Dwóch pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, będących zarazem członkami Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmży, uczestniczyli
w szkoleniu dedykowanemu członkom gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie i grupom roboczym. Zajęcia zostały przygotowane w wersji
podstawowej PROFESJONALIŚCI 1 oraz rozszerzonej PROFESJONALIŚCI 2. Pracownicy MOPS-u brali udział
w wersji rozszerzonej. Dzięki coraz powszechniej używanym formom kontaktu zdalnego, zastosowano formułę
hybrydową szkolenia. Część stacjonarna dla grupy PROFESJONALIŚCI 2 odbyła się w dniach 3-5 listopada 2021 r.

w Bydgoszczy.
W skład zespołu realizującego szkolenie wchodziły następujące osoby: Beata Kita (kierownik zespołu, psycholog, certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP), Ewa
Bachanek-Znamierowska (politolog, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP),
Katarzyna Fenik-Gaberle (pedagog, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP),
Grzegorz Wrona (prawnik, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP), Lidia Makarska (radca prawny). Organizatorem szkolenia było Biuro
Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy w Toruniu, działające w strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Bransoletki życia

8 listopada 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim,
z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącej sejmiku województwa Elżbiety Piniewskiej, miało
miejsce symboliczne zakończenie etapu dystrybucji
bransoletek życia. Urządzenia odebrali przedstawiciele
18 gmin z całego regionu, w tym wiceburmistrz Chełmży
Marek Kuffel. W uroczystości uczestniczył także kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży
oraz pracownik merytorycznie zajmujący się projektem
Teleopieki.
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu poinformował zaproszonych gości, że kończy
się rozruch przygotowanego przez ROPS dużego programu teleopieki domowej, obliczonego na tym etapie na 3
tysiące niesamodzielnych osób starszych. W systemie,
którego sercem jest centrum operacyjne stworzone
przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio, jest już 2 100 seniorów. Natomiast marszałek województwa podziękował za współpracę
wszystkim samorządom i instytucjom samopomocowym.
Opiekuńczo-ratunkowy system teleopieki domowej,
na który składają się monitorujące funkcje życiowe mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy
(„bransoletki życia”) oraz uruchomione na początku
września centrum operacyjne, jest kontynuacją dobrze
przyjętego pilotażu, z którego skorzystało 210 osób. Do
partnerstwa zaproszone zostały wszystkie gminy regionu, ostatecznie zgłosiło się 78 gmin, w tym Miasto Chełmża.
Adresatami tej zyskującej sobie coraz większą popularność formy wsparcia są osoby niesamodzielne, potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu,
przede wszystkim mieszkający samotnie seniorzy. Chełmża otrzymała 21 bransoletek, obecnie MOPS zajmuje
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się ich dystrybucją. Projekt, z budżetem w wysokości
19 mln złotych, jest współfinansowany ze środków Unii

Europejskiej w ramach naszego Regionalnego Programu
Operacyjnego (RPO) 2014-2020.

A my znowu tu!

drugi wyjazd do Młyna Wiedzy, lecz pojechała inna grupa- trzecia grupa samopomocowa (18 osób). Misją Toruńskiego Centrum Nauki jest pobudzenie kreatywności
i inspirowanie odbiorcy do samodzielnego poszukiwania. W budynku mieści się wiele ciekawych interaktywnych wystaw. Oferta skierowana jest dla dzieci i młodzieży w różnym przedziale wiekowym. Na powitanie
coś wyjątkowo interesującego - Wahadło Foucaulta,
umożliwiające obserwację zjawiska obrotu Ziemi. Następnie można było oglądać stałe wystawy: „Rzekę”- nawiązującą do przepływającej przez Toruń Wisły, - „Wmiksuj się” – małą wystawę mobilną, lubianą szczególnie,
bo nawiązuje do fizyki dźwięku i jest tych dźwięków pełna, „Serdeczny bit” – można usłyszeć uderzenia w bęben, sprawdzać ich częstość, a oznaczają one rytm bicia
swojego serca. Dla milusińskich wystawa „Przebudowa
– klocki” okazała się nie lada atrakcją – stumetrowa sala
z niebieskimi klockami.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży jest
w trakcie realizacji projektu pt. „PRZYSZŁOŚĆ w moich
rękach”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie
społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT,
Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT. Całkowita wartość projektu wynosi 383.572,50
zł, z czego wkład własny gminy wynosi 57.535,88 zł. Projekt zakłada aktywną integrację 42 osób z terenu Gminy
Miasta Chełmży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich
zdolności zatrudnienia. Cel projektu zostanie osiągnięty
poprzez metody, modele i narzędzia pracy socjalnej
o charakterze indywidualnym i rodzinnym z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej.
Grupą docelową są osoby zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które przed zastosowaniem
instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji
społecznej. Wsparciem zostaną objęte osoby niepełnosprawne, bezrobotne i bierne zawodowo. W ramach
projektu zorganizowano 3 grupy samopomocowe (zajęcia z pedagogiem, psychologiem, coachem, wyjazdy integracyjne rodziców z dziećmi) oraz indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym, kursy podnoszące
kwalifikacje zawodowe oraz staże zawodowe.
24 listopada 2021 roku beneficjenci projektu „PRZYSZŁOŚĆ w moich rękach” wraz z rodzinami pojechali do
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Był to

Sekretarz Miasta mgr Janusz Wilczyński
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Krzyże dla zasłużonych

Podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej Chełmży wicewojewoda Józef Ramlau, w imieniu prezydenta RP oraz
przy asyście burmistrza Chełmży Jerzego Czerwińskiego, odznaczył zasłużonych mieszkańców krzyżami zasługi.
Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali: profesor UMK Piotr Birecki, Janusz Kalinowski przewodniczący Rady Miejskiej
Chełmży i Marek Wantowski z Modelarni Combat. Brązowymi Krzyżami Zasługi wyróżniono: organistę Tomasza
Niżygorockiego i Macieja Zdrojewskiego – prezesa KST Włókniarz Chełmża.

Przedstawiamy sylwetki odznaczonych

Maciej Zdrojewski jest miłośnikiem sportów wodnych. Od najmłodszych lat związany z Klubem Sportowo-Turystycznym „Włókniarz” w Chełmży, najpierw jako
zawodnik, a później trener. Od 2015 roku jest prezesem
klubu. „Włókniarz” jest to jedno z najdłużej działających
stowarzyszeń sportowych w naszym regionie. Prowadzi
działalność w dwóch sekcjach: kajakowej (kajakarstwo
klasyczne i kanadyjki, kajak polo – gra w piłkę na kajakach) i żeglarskiej (klasa Cadet, Optimist, Fin, Europa).
Od 2015 roku, kiedy prezesem klubu został Maciej Zdrojewski, rozpoczął się okres rozkwitu klubu. Na treningi
ponownie zaczęły uczęszczać rzesze młodych osób.
Dzięki staraniom prezesa w miejscowym gimnazjum
utworzono klasę sportową o profilu sportów wodnych.
Następnie przy Zespole Szkół Średnich w Chełmży powstała klasa sportowa. Zawodnicy klubu osiągają wysokie wyniki sportowe w kraju i za granicą. Klub doczekał
się Mistrza Świata i Europy juniorów oraz wielu medalistów mistrzostw Polski w kajakarstwie. Zawodnicy z sukcesami reprezentowali kraj na Igrzyskach Olimpijskich.
Klub rokrocznie pnie się w górę w rankingu Polskiego
Związku Kajakowego. Od kilku lat znajduje się w pierw-

szej dziesiątce klubów kajakowych w Polsce. Maciej
Zdrojewski stara się pozyskać wszędzie, gdzie tylko to
możliwe fundusze potrzebne dla funkcjonowania klubu.
Dzięki temu organizowane są zgrupowania sportowe,
pikniki kajakowe dla wszystkich mieszkańców miasta,
a najlepsi zawodnicy otrzymują stypendia. Dzięki zdobytym funduszom na termomodernizację budynku klubu
z budżetu miasta oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki
(budynek nie był remontowany od czasu jego budowy,
tj. od roku 1965) udało się wyremontować cały obiekt.
Remont budynku klubu nie jest wynikiem sportowym,
jaki osiąga klub, członek zarządu, czy trener, ale ma duży
wpływ na wyniki sportowe osiągane przez zawodników,
zachęcanie dzieci i młodzież do uprawiania sportów
wodnych. Poprawia też warunki, jakość oraz efektywność wykonywanych działań sportowych.
Klub stał się jednym z najprężniej działających klubów
sportowych naszego regionu. Potwierdzeniem są chociażby statystyki dotyczące frekwencji na treningach
oraz wyniki osiągane przez podopiecznych, a w szczególności te najważniejsze, czyli zdobyte w ogólnopolskim współzawodnictwie dzieci i młodzieży, które szcze-
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gółowo ocenia System Sportu Młodzieżowego (SSM).
W 2021 roku Klub stał się partnerem projektu pn:
„W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Celem jest integracja
wszystkich uczestników projektu oraz utrzymanie kontaktów społecznych między osobami, które należą do
grupy zagrożonej, wykluczonej społecznie.
Maciej Zdrojewski swój wolny od pracy zawodowej
czas poświęca młodzieży i dzieciom. Jest nie tylko nauczycielem, prezesem ale i trenerem. Swoją pasją zaraża
kolejne pokolenia mieszkańców naszego pięknego miasta. A sukces zarządzanego przez niego klubu jest jego
sukcesem.

Marek Wantowski jest instruktorem modelarstwa

i prowadzi zajęcia w modelarni „Combat” Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Chełmży. Modelarnia funkcjonuje nieprzerwanie od 1980 roku. Pod jego kierownictwem modelarze uzyskali 6-krotnie drużynowe
mistrzostwo Polski. Marek Wantowski w ogólnopolskich
konkursach modelarskich zdobył 337 medali oraz wyróżnień, za granicą 14. Jest mistrzem Polski w kilku klasach modeli (71 medali). Cyklicznie organizuje „Chełmżyński Festiwal Modelarski”, który odbywa się podczas
Dni Chełmży. Odbyło się już 8 edycji i jest to duża impreza modelarska o wymiarze międzynarodowym. Dla dzieci i młodzieży z sesji modelarskiej organizuje wycieczki
do muzeów historycznych, do miejsc związanych z historią Polski, miejsc pamięci narodowej. W roku 2019 zorganizował „Minizlot Pojazdów Militarnych”. Czynnie
współpracuje z Fundacją Muzeum Historyczno-Wojskowe przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im.M.Kopernika
w Toruniu. Pomaga przy organizacji uświetnienia obchodów uroczystości państwowo-patriotycznych,wzbogaca
modelami zbiory muzeum, pomaga przy realizacji filmów historycznych. W związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, 11 listopada 2018
roku, wykonał makietę historyczną „Powitanie żołnierzy
Wojska Polskiego na Rynku w Chełmży w roku 1920”
oraz pomagał w realizacji filmu pt. „My chcemy Polski
Chełmża 1917-1920”. Pracował przy projekcie filmowym
realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Toruniu

„Bajka ze Złotorii”(premiera w 2019 roku). Zbudował
makietę zamku i ruin krzyżackich w Złotorii. Współpracuje z Fundacją Historii Polskiej Broni Pancernej w Toruniu. W 2018 r. dla fundacji zbudował model czołgu Renault Ft17.Czynnie współpracuje z Izbą Regionalną Ziemi
Świeckiej. W Świeciu organizuje wystawy modelarsko-historyczne oraz prowadzi warsztaty modelarskie dla
dzieci. Jest współorganizatorem wystawy „Historia broni pancernej” w Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, w związku z 100. rocznicą użycia czołgów na polu
bitwy.

Tomasz Niżygorocki w 2012 r. został organistą Parafii

p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży. Od 2019 r. jest
dyrygentem najstarszego w Polsce chóru mieszanego
Św. Cecylia. Funkcję tę pełni społecznie. Od momentu
podjęcia pracy w Chełmży jest menadżerem kultury i organizuje wydarzenia kulturalne w mieście. Przez swoją
działalność pozyskuje źródła finansowania dla wydarzeń
kulturalnych, promuje je, a niejednokrotnie aktywnie
w nich uczestniczy jako artysta. W marcu 2013 roku założył Scholę Gregoriańską. W czerwcu 2014 roku założył
Parafialny Chór Ludzi Młodych, z którym w maju 2015
roku, na IV Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej
„Ave Maria” zdobył brązowe pasmo. Bierze aktywny
udział w życiu kulturalnym parafii w Chełmży, koncertując i organizując wydarzenia kulturalne. Przez kilka lat
pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Tumska 14, którego jest pomysłodawcą.
Był organizatorem:
w 2013 r. koncertu w ramach Dni Chełmży (Błażej Musiałczyk -organy, Paweł Hulisz - trąbka),
w 2015 r.: koncertu jubileuszowego z okazji 50. rocznicy
święceń kapłańskich księdza biskupa Andrzeja Suskiego,
wyjazdu Parafialnego Chóru Ludzi Młodych na festiwal
chóralny w Chojnicach,
w 2016 r.: premiery monodramu Kazimierza Trybulskiego pt. „Wzgórze nad Jeziorem”, wystawy fotograficznej
poświęconej pamięci Wojciecha Wichnowskiego, warsztatów i koncertu z zespołem New Life’m (zespół warsztatowy złożony z ponad 100 miejscowych muzyków
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amatorów), przygotowanie i zorganizowanie koncertu
w ramach Światowych Dni Młodzieży w Chełmży (koncert na scenie z miejscowymi muzykami i Janem Budziaszkiem), w 2017 r. koncertu Zaduszki Chełmżyńskie,
w 2018 r. obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości w Chełmży (wystawa, koncert i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych - środki pozyskane z LGD Ziemia Gotyku), koncertu Parafialnego Chóru Ludzi
Młodych w bazylice w Chełmży (dotacja UM w Chełmży), warsztatów wokalnych z dr hab. Kingą Litowską,
w 2019 r. obchodów jubileuszu 150-lecia istnienia chóru
Św. Cecylia. Od 2013 r. jest współorganizatorem: Chełmżyńskiego Orszaku Trzech Króli, w 2014 r. I Chełmżyńskich Dni Życia (konferencja z prof. Chazanem), koncertu
z okazji 15-lecia istnienia powiatu toruńskiego, od 2016
Międzynarodowego Festiwalu Per Musicam ad Astra
w Chełmży. Ponadto liczne koncerty m.in.: wspólny koncert i wieczór poezji (Stanisław Burant - poezja, Tomasz
Niżygorocki - fortepian) organizacja kolęd z Parafialnym
Chórem Ludzi Młodych. Co roku uczestniczy, wspólnie
ze słuchaczami Uniwersytetu III wieku w Chełmży,
w śpiewaniu kolęd oraz w śpiewaniu pieśni patriotycznych w ChOK-u i na Rynku.

Radę Miejską Chełmży oraz Miasto Chełmżę zarówno
w kraju, jak i poza jego granicami. Janusz Kalinowski
swój wolny od pracy samorządowej czas poświęca młodzieży i dzieciom, organizując im zajęcia w sekcjach karate shotokan i modelarskiej, w ramach Międzyszkolnego Klubu Sportowego Chełmża, którego to od 2007 r. do
chwili obecnej jest członkiem i zarazem prezesem zarządu. Ponadto w latach 2007-2014 był członkiem i wiceprezesem Klubu Sportowo - Turystycznego „Włókniarz”
Chełmża z sekcjami kajakową i żeglarską. Nieoceniony
wkład, pomysłowość w działaniach w/w klubów doprowadziły do wzrostu zainteresowania sportem wśród
dzieci i młodzieży. Aktywnie włącza się w organizację
imprez środowiskowych. Cieszy się dużym autorytetem
wśród zawodników, rodziców i w środowisku. Dla niego
priorytetem jest dobro dzieci i młodzieży, dla których
jest zawsze w pełni dyspozycyjny. Dlatego taka postawa
zasługuje na wyróżnienie i w pewnym stopniu będzie
ukoronowaniem jego dotychczasowej pracy na rzecz
sportu w mieście. O popularności i uznaniu wśród społeczności lokalnej może świadczyć fakt, że wybierano go
na radnego przez wiele kadencji.

Janusz Kalinowski przed przejściem na emeryturę

w 2007 roku był Komendantem Powiatowym Policji
w Wąbrzeźnie. Z samorządem chełmżyńskim związany
jest od 1990 roku. W kadencji 1990-1994 był stałym
członkiem spoza rady komisji oświaty, kultury i porządku publicznego, a w latach 1994-1996, 1998-2003, 2006
do chwili obecnej jest radnym Rady Miejskiej Chełmży.
Od 1998 roku do 2002 roku pełnił funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej, a w latach 2002-2003, 2006
do chwili obecnej pełnił i pełni funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży. Jego doświadczenie samorządowe, wysoka kultura osobista, przykładna odpowiedzialność za powierzone mu obowiązki, umiejętność
zapobiegania konfliktom to tylko niektóre cechy Janusza
Kalinowskiego, które zadecydowały, że praca Rady Miejskiej Chełmży w latach od 2006 do 2021 r. była i jest
bardzo dobrze zorganizowana. Godnie reprezentował

Dr hab. Piotr Birecki profesor UMK. Od lat zaangażo-

wany w działalność kulturotwórczą w Chełmży i w województwie kujawsko-pomorskim. Jako naukowiec od
2009 roku prowadzi szereg badań nad sztuką regionu
oraz pobrzeża Bałtyku, specjalizując się w sztuce reformacji. Jego rozprawa habilitacyjna została nagrodzona
I nagrodą na konkursie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w roku jubileuszu 500-lecia reformacji, nad którym patronat objął Prezydent Andrzej Duda. Od 2009
roku opublikował w Polsce i za granicą (np. w Instytucie
Leibniza w Lipsku, w Emden, Tallinie, Wilnie czy w Londynie) dziesiątki prac: monografii i artykułów nauko-
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wych. Realizował międzynarodowy projekt badawczy
dotyczący architektury ewangelickiej w Europie, pisząc
o kościołach Litwy, Łotwy, Rosji i Białorusi. Jego książka
o sztuce w Toruniu w okresie okupacji, zawierająca informacje o jednym z nazistów (A. Schwammbergu), pracującym w Toruniu, spowodowała zmianę nazwy ulicy
jego imienia w Fürth i doprowadziła do wizyty mieszkańców i przeproszenia społeczności Torunia za czyny niemieckiej administracji.
W dydaktyce akademickiej osiąga najwyższe oceny studentów Wydziału Sztuk Pięknych. Współpracuje ze środowiskiem konserwatorów zabytków, konsultując prace
konserwatorskie prowadzone przy kościołach i kaplicach. Wiedza zdobywana podczas badań na uczelni łączy się z pracą na rzecz lokalnej społeczności. Piotr
Birecki od lat jest zaangażowany w życie kulturalne
Chełmży, organizując ciekawe wydarzenia przypominające o bogatej przeszłości miasta. Jako współautor przygotował kilka filmów historycznych o Chełmża, zainicjował i zaprojektował rzeźby Juty i Heidenryka, które stały
się ciekawym elementem promocji miasta. Jest autorem
licznych przewodników po mieście i regionie, książek
o lokalnej sztuce, w tym współautorem bardzo efektownego albumu o chełmżyńskiej katedrze, który jest wręczany gościom miasta.
Obecnie przygotowuje kolejne ważne publikacje związane z jubileuszem 770-lecia miasta Chełmży. Opracował
scenariusze wystaw muzealnych, prezentował własne
wystawy fotograficzne, współpracuje z Muzeum Okręgowym w Toruniu i Muzeum Narodowym w Gdańsku,
Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Egzaminuje kandydatów na przewodników turystycznych oraz współpracuje z lokalnymi urzędami w przedmiocie turystycznej promocji miast.

Pomoc przedsiębiorcom
w przyjaznych warunkach

26 listopada odbyło się uroczyste otwarcie Inkubatora Przedsiębiorczości. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali m.in.: burmistrz Chełmży Jerzy Czerwiński,
wicemarszałek woj. kujawsko-pomorskiego Zbigniew
Ostrowski, dyrektor biura poselskiego Mariusza Kałużnego – Adam Galus, starosta toruński Marek Olszewski,
przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Janusz Kalinowski oraz kierownik inkubatora przedsiębiorczości - Karolina Nitzler. Poświęcenia obiektu dokonał ks. proboszcz
Krzysztof Badowski. Po oficjalnym otwarciu burmistrz
Jerzy Czerwiński uroczyście podpisał pierwszą umowę
dotyczącą wspierania przedsiębiorców. Umowa najmu
została podpisana przez prezesa Zarządu Lumifil Innovations - Michała Wejnera. Zapoznano się z planami Inkubatora Przedsiębiorczości przedstawionymi przez Karoliną Nitzler oraz zwiedzano obiekt.
- W Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży udostępniamy przedsiębiorcom 15 komfortowych pomieszczeń
biurowych o powierzchni od 9 m² do 20 m², które stanowią idealnie wyposażoną przestrzeń do pracy z wysokiej
klasy łączem internetowym – mówi kierownik Karolina
Nitzler i dodaje - Do dyspozycji przyszłych najemców pozostaje również dostosowana do ich potrzeb przestrzeń
wspólna. Nowoczesne wnętrza są dogodnym miejscem
do inspirujących rozmów i wymiany doświadczeń biznesowych.
W Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży istnieje również możliwość wynajęcia sali konferencyjnej o
powierzchni ok. 40 m², w której możliwe jest organizowanie wydarzeń o charakterze szkoleniowo – konferencyjnym dla ok. 30 osób. To także doskonała przestrzeń
do organizacji spotkań biznesowych, kooperacyjnych czy
posiedzeń zarządu firm. W cenie najmu każdy z przeddok. na str. 15
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Wiwat chełmżyńskie kulanie

W 1933 r. założono w Chełmży drugi klub kręglarski pod nazwą „Wiwat”. Łańcuch zwycięzcy kulania jest eksponatem w Miejskiej Izbie Muzealnej w naszej bibliotece.
Wraz z rozpoczęciem działalności nowego klubu kręglarskiego
opracowano statut nazwany „Regulaminem Kulania w Kręgle Klubu
Kręglarzy Wiwat w Chełmży”. W nim
czytamy, że dniem kulania był wtorek. To w tym dniu spotykały się rywalizujące ze sobą, jak to określono,
dwie partie: czarna i czerwona, które rozpoczynały grę jednocześnie.
Przegrana partia płaciła do kasy
20 groszy. Kulanie dotyczyło tylko
członków „Wiwatu”. Dopuszczano
graczy z zewnątrz tylko za zgodą
i tak zwanym wprowadzeniem przez
zdeklarowanych kręglarzy „Wiwat”.
Regulamin określał również systematyczne wtorkowe kulanie. Kto
z kręglarzy opuścił spotkanie, płacił za to 50 groszy kary. Tyle samo
wynosiła składka członkowska dla
czynnych członków klubu, natomiast
gracze którzy nie udzielali się w „Wiwacie”, płacili po 3 zł składkowego.
Pismo Klubu Kręglarskiego „Wiwat” dotyczące założenia klubu

W kręgle grano już w starożytnym
Egipcie, Grecji i Rzymie. Gra była popularna również w średniowieczu.
W Chełmży pierwszy klub kręglarski
założono w 1908 r. pod nazwą „Klub
kręglarzy - grono ochotniczej młodzieży w Chełmży”. Jego członkowie
urządzali zawody w hotelu „Concordia” i „Villa Nova”. Po I wojnie światowej reaktywowano kulanie w Klubie Kręglarskim „Bęc”. Był to jedyny
do 1933 r. klub kręglarski, w którym
grano w kręgle.
8 września 1933 r., jak czytamy w
dokumentach archiwalnych, został
utworzony Klub Kręglarski „Wiwat”.
Pierwszy zarząd klubu stanowili: Stanisław Wojtych – prezes, Jan Sobiechowski – zastępca prezesa, Karol
Soliński – sekretarz, Stanisław Wa-

rylewski – zastępca sekretarza oraz
Stanisław Jędrzejewski – skarbnik.

Raz do roku organizowano wielkie kulanie o godność króla, rycerzy
i premie. Królem kulania zostawał
najlepszy gracz w kręgle. Godność

Łańcuch królewski „Wiwat” jako eksponat
w Miejskie Izbie Muzealnej naszej biblioteki
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cordii” i „Villi Novej”. Organizowano
również wieczorki taneczne, zabawy
i akcje charytatywne.
Klub Kręglarski „Wiwat” założony
w 1933 r. nie cieszył się długą działalnością. Po II wojnie światowej nie
reaktywowano kulania.
Przez krótki czas działała w latach
2018 - 2019 kręgielnia w Chełmży. Mieściła się w budynku dawnej
„Concordii”, tam gdzie kiedyś „Bęc”
i „Wiwat” rywalizowały o godność
króla w corocznym kulaniu. W kręgielni powstała i działała krótko liga
kręglarska. Jednak dzisiaj po kręglach w Chełmży nie ma już śladu.
Marcin Seroczyński

Medal I Rycerza Klubu Kręglarskiego „Wiwat” wywalczony przez
Antoniego Wichnowskiego
pierwszego i drugiego rycerza otrzy- udział również kręglarze z Bydgoszmywali zdobywcy drugiego i trzecie- czy. W 1938 r. godność króla kręglago miejsca. Król kręglarzy dostawał rzy zdobył Wojciech Porada, a tytuł
łańcuch królewski, który miał prawo pierwszego rycerza Antoni Wichnosić przez cały rok, aż do następ- nowski.
nego wielkiego kulania. Podobnie
Klub Kręglarski „Wiwat” na pobyło z rycerzami, którzy otrzymyczątku
swojej działalności zrzeszał
wali mniejsze łańcuchy lub medale.
18
członków.
To miej, niż bardziej
Jeden z tych wyjątkowych insygniów
– łańcuch królewski wisi w Miej- popularny, bo dłużej istniejący,
skiej Izbie Muzealnej jako pamiątka Klub Kręglarzy „Bęc”. Jednakże idea
czasów dawnego wielkiego kula- działalności obydwu klubów była
nia. Jedna z dorocznych rywalizacji ta sama. Chodziło głównie o reo godność króla Klubu Kręglarskie- laks przy sportowej rywalizacji oraz
go „Wiwat” w Chełmży odbyła się o spotkania towarzyskie. Dwa kluby
1 września 1935 r. Wzięli w nim rywalizowały ze sobą grając w „Con-

Łańcuch królewski „Wiwat”
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Wodoodporna Juta i żelazko na wi-fi

Od czasu do czasu chełmżyńska izba muzealna zapełnia się po brzegi gośćmi. Trochę wtedy gwaru, trochę śmiechu, bo do biblioteki przychodzą dzieci i młodzież ze szkól i przedszkoli.
reagują i chętnie odpowiadają, czasem udaje się nawet odgadnąć przeznaczenie.
- A jak działa to żelazko? - pyta Marcin Seroczyński. – Nie ma kabla, więc
czy działa na wi-fi? Z tym sobie nikt
nie poradził, bo żaden przedszkolak
nie przypuszczał, że żelazko może
mieć duszę…
A kto wiedział, że stare kroniki i dokumenty to facebook z dawnych
czasów? I że można zrobić sobie selfie z makietą generała Józefa Hallera? Kreatywność Marcina Seroczyńskiego z uwspółcześnianiem wiedzy
przekazywanej przedszkolakom jest
nieograniczona.
Czasem dzieciaki mogą uderzyć
w klawisze starej maszyny do pisaOstatnio, po przerwie spowodowa- dowiadują się, że dawno temu wła- nia, czasem wykręcają numer na tarnej pandemią, gościły w izbie dzieci z śnie z kości robiono igły i grzebienie czy przedpotopowego telefonu. ZaPrzedszkola Miejskiego nr 2 i starsze i że poszczególne fragmenty skorup bawy jest zawsze sporo. Ale też przy
klasy ze Szkoły Podstawowej nr 3.
trzeba złożyć jak puzzle, by odtwo- okazji prowadzący przemyca inforOferta edukacyjna chełmżyńskiej rzyć naczynie sprzed setek lub tysię- macje o historii Chełmży, wykorzystując na przykład czasową, zorganiizby muzealnej przewiduje spotkania cy lat.
dla każdej grupy wiekowej, dostoso- Żywe reakcje budzą dawne przed- zowaną z okazji 770 – lecia miasta,
wana jest do możliwości poznaw- mioty codziennego użytku. Stare no- wystawę o wybitnych chełmżanach.
czych i intelektualnych dzieci. Jako sidło do jajek, młynki do kawy, tara Przywołanie tych najdawniejszych
materiał dydaktyczny służą zgroma- do prania… Prowadzący pozwala postaci też obfituje w zabawne sytudzone w izbie zbiory – od najstar- dzieciom zgadywać, do czego dany acje. Informację, że istnieje legenda
szych wykopalisk archeologicznych przedmiot służył. Maluchy żywo o błogosławionej Jucie chodzącej
po artefakty niemal współczesne,
jednak tak dla maluchów, jak i młodzieży, zupełnie nieznanych.
Dla przedszkolaków jest to często
pierwsza wizyta w takim miejscu.
Prowadzący, Marcin Seroczyński
zwykle zaczyna zajęcia od wyjaśnienia, czym jest muzeum i izba muzealna. Dzieci nie zawsze też wiedzą,
kim jest historyk lub na przykład archeolog.
- Archeolog zajmuje się kopaniem
kości! – rezolutnie odpowiada przedszkolak. Dwie gabloty ze szczątkami
pochodzącymi z wykopalisk z dawnej Chełmży budzą duże zainteresowanie dzieci, które przy okazji
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do Chełmży przez jezioro, nie tonąc,
przedszkolak skwitował, że pewnie
była wodoodporna...
Poważniejszy charakter mają zajęcia
dla uczniów klas siódmych i ósmych
szkoły podstawowej. Ich tematyką
są miejsca pamięci związane z martyrologią chełmżan w czasach walk
o niepodległość i podczas II wojny
światowej. Takie miejsca upamiętniają tablice i pomniki.
Marcin Seroczyński prowadzi lekcje w dwóch blokach: pomniki nieistniejące i stojące do dziś. Ich historię obrazuje specjalna prezentacja,
prowadzący poleca też dostępny
w internecie film. Reakcje młodzieży, zadawane pytania są poważniejsze z racji wieku uczestników i realizowanej tematyki.
- Niemcy już na początku wojny
burzyli w Polsce pomniki i miejsca
pamięci, aby przez zniszczenie kultury i narodowej pamięci złamać ducha walki w Polakach – mówi jeden
z uczniów.
Prowadzący uświadamia też młodzieży, że obok pamięci historycznej ważny jest też szacunek. To
w kontekście cmentarzy, które już
nie istnieją - poniemieckiego i żołnierzy radzieckich.
Zwieńczeniem tego bloku edukacyjnego, pewnie wiosną, będzie spacer po Chełmży śladami bohaterów
i wydarzeń historycznych do omówionych miejsc pamięci. A w nowym
roku rozpocznie się kolejny cykl spotkań poświęconych wybitnym chełmżanom, którzy odegrali ważne role
w dziejach miasta.
- Walor edukacyjny lekcji o historii
miasta jest bezdyskusyjny – mówi
Marcin Sroczyński. - Dzieci trzeba
edukować od najmłodszych lat, by
wykształcić w nich poczucie tożsamości, narodowej i lokalnej, i historycznej świadomości. A praca z eksponatami, wśród zgromadzonych
w izbie zbiorów bardzo to ułatwia.
Dlatego gorąco zapraszamy zainteresowanych do udziału w naszych
spotkaniach.
Alina Brzozowska
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Pomoc przedsiębiorcom w przyjaznych warunkach

siębiorców, który ulokuje swój biznes w Inkubatorze, otrzymuje 4 godziny dostępu do sali konferencyjnej
w miesiącu, wraz z możliwością wykorzystania rzutnika multimedialnego, telewizora oraz flipchartu.
- W celu wypromowania usług świadczonych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
w Inkubatorze Przedsiębiorczości
w Chełmży podjętych zostanie wiele
działań promocyjnych, w tym m. in.
utworzona zostanie strona internetowa. W budynku Inkubatora oraz

jego bezpośrednim otoczeniu zamieszczone zostaną również reklamy poszczególnych firm – informuje
Karolina Nitzler.
Usługi doradcze skierowane są
w szczególności do osób planujących założenie własnej firmy. Usługi
te mają charakter bezpłatny. Przyszli
przedsiębiorcy mogą również skorzystać z porady dotyczącej możliwości pozyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Tekst i fot. Marcin Seroczyński
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