
20 stycznia na chełmżyńskim Rynku 
odbył się Apel Poległych w okazji 
103. rocznicy przyłączenia Chełmży 
do wolnej Polski. 

     Uroczystość przygotowali har-
cerze z Hufca ZHP Chełmża oraz 
Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna. Obchody poprowadził 
podharcmistrz Paweł Zdrojewski. 
Oprawę muzyczną zapewniła Powia-
towa i Miejska Orkiestra Dęta. 

    W tym dniu uczczono pamięć          
o radosnym wydarzeniu, jakie mia-
ło miejsce 21 stycznia 1920 r. Na 
chełmżyński rynek wkroczyło woj-

Pamięć o radosnym wyzwoleniu

sko polskie pod przewodnictwem                 
ks. Józefa Wryczy oraz majora Wło-
dzimierza Swoińskiego. To był dzień, 
na który społeczeństwo chełmżyń-
skie czekało przez cały okres zabo-
rów. Od tego momentu rozkwitło 
życie patriotyczne i polityczne. Zrze-
szano się w polskie związki i stowa-
rzyszenia, zakładano kluby sportowe 
oraz towarzystwa muzyczne. Rozpo-
czął się czas wolności. 

      W Apelu brali udział: burmistrz 
Chełmży – Jerzy Czerwiński, prze-
wodniczący rady miejskiej - Janusz 
Kalinowski, Bartosz Szprenglewski- 

dyrektor biura poselskiego Mariu-
sza Kałużnego oraz radni miejscy                
i powiatowi, przedstawiciele służb 
mundurowych, zakładów pracy,  
organizacji pozarządowych, w tym 
Chełmżyńska Grupa Motocyklowa 
„Łoza” oraz chełmżyńskie Łozanki.

     Liczną reprezentację stanowili 
przedstawiciele oświaty – dyrekto-
rzy chełmżyńskich szkół, nauczyciele 
oraz dzieci i młodzież. Uroczystość 
zgromadziła też wielu mieszkańców 
Chełmży. 

Tekst i fot. Marcin Seroczyński
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Piotr Birecki i Marcin Seroczyński 
wyróżnieni zostali najwyższym po-
wiatowym odznaczeniem - Odznaką 
Honorową za Zasługi dla Powiatu 
Toruńskiego. Medale odebrali z rąk 
starosty toruńskiego Marka Olszew-
skiego oraz przewodniczącego Rady 
Powiatu Toruńskiego Pawła Polikow-
skiego. 

Panowie Marcin i Piotr to prawdzi-
wi pasjonaci i ludzie wielu talentów. 
W Chełmży zna ich, lub co najmniej 
kojarzy, chyba każdy. Obaj mają 
ogromny wkład w rozwój kultury 
oraz pielęgnowanie tradycji i dzie-
dzictwa kulturowego w naszym mie-
ście. 

Marcin Seroczyński z wykształcenia 
jest historykiem archiwistą. Pracu-
je jako kustosz i kierownik Działu 
Zbiorów Specjalnych w Powiatowej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Chełmży. Od 2007 r. pełni funk-
cję prezesa Towarzystwa Przyjaciół 
Chełmży, którego był współzałoży-
cielem. 

Zainicjował wiele wydarzeń kultural-
nych i artystycznych. Z jego pomysłu 
narodziła się akcja społeczna pod 
nazwą „Nie chowaj historii w szafie”, 

Medale dla historyków

mająca na celu zbieranie starych 
dokumentów, fotografii, przedmio-
tów, ale też wiadomości związanych           
z Chełmżą. 

Jako historyk i miłośnik naszego mia-
sta i regionu organizuje różne  przed-
sięwzięcia związane z utrwalaniem 
historii. W Miejskiej Izbie Muzealnej 
prowadzi lekcje dla dzieci i młodzie-
ży na temat przeszłości Chełmży, 
zaprasza na spacery historyczne po 
mieście, publikuje w „Głosie Chełm-
żyńskim” artykuły o nieznanych fak-
tach z historii Chełmży. 

Jest pomysłodawcą i współrealizato-
rem filmów dokumentalnych o bo-
haterach i historycznych miejscach 
powiatu toruńskiego. 

Z jego inicjatywy wydano wiele 
publikacji popularyzujących dzie-
je Chełmży. Sam może się pochwa-
lić autorstwem kilkunastu książek, 
m.in. „Sport w Chełmży”, „Harcer-
stwo chełmżyńskie” czy „Chełmżyń-
skie wiosła 1927-2017”. 

Osobną pasją Marcina Seroczyńskie-
go jest fotografia. W tej formie rów-
nież promuje nasz region w prasie, 
w kalendarzach, na widokówkach      

i folderach.

Za działalność na rzecz Chełmży 
odznaczony został m.in. „Brązo-
wym Krzyżem Zasługi” i „Medalem            
im. Aleksandra Patkowskiego”.  

Piotr Birecki to historyk sztuki, 
doktor habilitowany nauk humani-
stycznych, profesor UMK. Od wielu 
lat opracowuje publikacje na temat 
dziejów powiatu, jego miejscowości 
i zabytków. Stworzył kilka ważnych 
dla społeczności lokalnych mono-
grafii: „Dzieje gminy Chełmża”, 
„Dzieje gminy Łubianka”, „Dzieje 
gminy Wielka Nieszawka”.

Piotr Birecki jest współautorem al-
bumu o kościołach ewangelickich 
woj. kujawsko-pomorskiego, przy-
gotował także czterotomowy prze-
wodnik turystyczny dla LGD Ziemia 
Gotyku. Współrealizował serię fil-
mów o cennych zabytkach katedry 
św. Trójcy, kościoła pw. św. Mikołaja 
w Chełmży i kościoła w Dźwierznie. 

Profesor Birecki od wielu lat dzia-
ła jako członek komisji ds. nazew-
nictwa w gminie Chełmża. Prowa-
dził ścisłe nadzory merytoryczne 
podczas konserwacji kościołów: 
w Grzywnie, Kiełbasinie, Nawrze              
i Dźwierznie oraz liczne konsultacje 
merytoryczne z instytucjami kultury 
w powiecie toruńskim.

Pan Piotr oprowadza gości po za-
bytkach powiatu, realizuje projekty 
dotyczące zabytków regionu dla lo-
kalnych liderów.

Dotychczas otrzymał z rąk Prezyden-
ta RP Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny 
Krzyż Zasługi za zasługi dla lokalnej 
społeczności oraz Szlachetną Podko-
wę od Gminy Chełmża. 

Panowie Birecki i Seroczyński dzia-
łają również razem – są twórcami 
trylogii chełmżyńskiej, składającej 
się z trzech niezwykłych albumów:         
„Ku chwale Trójcy Świętej”, „Ilu-
strowane dzieje Chełmży” i „Jezioro 
Chełmżyńskie”. 

(ab)
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA 
Mikołajki w Szkole Podstawowej nr 2  

6 grudnia do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 Święty 
Mikołaj przyjechał na motocyklu. Na uczniów czekały w 
klasach niespodzianki przygotowane przez rodziców i 
wychowawców. W czasie zabawy mikołajkowej na bo-
isku każda z klas otrzymała słodkości. Nie zabrakło miko-
łajowych czapek, świecących nosków, rogów Rudolfa, a 
przede wszystko koloru czerwonego. 

Święta w placówkach oświatowych. W szkołach i przed-
szkolach w magiczny czas świąt  wprowadziły dzieci tra-
dycyjne jasełka. Wspólne kolędowanie, dzielenie się 
opłatkiem przy pięknie nakrytych stołach to coroczna 
tradycja. Nie zabrakło także prezentów i słodkości.

Spotkania przy choince 19 i 20 grudnia w Przedszkolu 
Miejskim nr 2 odbyły się ,,Spotkania przy choince”. 
Przedszkolacy zaprosili najbliższych do wspólnego świę-
towania zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Ro-
dzice obejrzeli program artystyczny przygotowany przez 
wszystkie grupy przedszkolne. Na zaproszonych gości 
czekały m.in własnoręcznie wypiekane pierniczki. Spo-
tkanie zakończono wspólnym kolędowaniem.

Obchody rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku został ogłoszony w 
Polsce stan wojenny, który na celu miał przeciwdziałanie 
opozycji politycznej, w szczególności ruchu „Solidar-
ność”. Tysiące działaczy opozycji zostało uwięzionych 
bez postawienia zarzutów, a faktyczną władzę w kraju 
przejęło wojsko. Życie codzienne Polaków stało się nie-
zwykle trudne ze względu na drastyczne ograniczenie 
swobód obywatelskich. 
W przededniu rocznicy tych wydarzeń przedstawiciele 
miasta: przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kalinow-
ski i burmistrz  Jerzy Czerwiński złożyli kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą postać Antoniego Łapczyńskiego, współ-
założyciela NSZZ RI „Solidarność”, który za swoją działal-
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ność na rzecz wolnej Polski był prześladowany przez wła-
dze komunistyczne. Podczas stanu wojennego został 
aresztowany i internowany w Potulicach.

Spotkanie informacyjno - konsultacyjne odnośnie 
programów  „Czyste Powietrze”, „Ciepłe Mieszka-
nie”

13 grudnia 2022 r. odbyło się spotkanie informacyjno-
-konsultacyjne w Sali Mieszczańskiej Urzędu Miasta w 
Chełmży, podczas którego z mieszkańcami Gminy Miasta 
Chełmża spotkał się wiceburmistrz Marek Kuffel. Zebra-
nie dotyczyło dofinansowania w ramach Programów 
„Czyste Powietrze” i „Ciepłe Mieszkanie”. Przedstawione 
zostały założenia programów, rodzaje przedsięwzięć 
oraz warunki dofinansowania, jak również sposób skła-
dania wniosków, zasady realizacji i rozliczania przedsię-
wzięć.

Rozstrzygnięte postępowanie

W najbliższym czasie przewiduje się zawarcie umowy z 
wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na: Utrzymanie 
dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta 
Chełmży w latach 2023-2024. Przedmiot zamówienia 
przewiduje: utrzymanie dróg gminnych poprzez wyko-
nywanie remontów cząstkowych chodników (o na-
wierzchni z płytek betonowych, kostki betonowej typu 
pol- bruk), jezdni (o nawierzchni: z kostki kamiennej rzę-
dowej, z trylinki, kostki betonowej typu pol-bruk, oraz z 
masy mineralno- bitumicznej – awaryjnie masą na zim-
no), malowanie oznakowania poziomego dróg, malowa-
nie barier ochronnych, naprawę barier ochronnych, 
utrzymanie oznakowania pionowego dróg, wykonywa-
nie remontów wiat autobusowych oraz innych robót 
drogowych. Wykonawcą, którego oferta została uznana 
jako najkorzystniejsza, jest firma Zakład Gospodarki Ko-
munalnej Sp. z o.o., ul. Toruńska 1, 87-140 Chełmża. 
Wartość umowy określono do wysokości 354 033,36 zł. 

Brązowy medal w Bowlingu

Mieszkaniec Chełmży Sylwester Grajkowski w Mistrzo-
stwach Polski Juniorów w bowlingu sportowym (kręgle) 
zdobył brązowy medal i tytuł II Wicemistrza Polski.

Sekretarz Miasta mgr Janusz Wilczyński

Informatyczna edukacja w SP 3 
W Szkole Podstawowej nr 3 im. bł. ks. S. W. Frelichow-
skiego w roku 2022 były prowadzone dwa projekty edu-
kacyjne:
1. „EU-GENIUSZ W ŚWIECIE 3D” - Umowa partnerska        
z Powiatem Toruńskim. W ramach projektu prowadzone 
były zajęcia z robotyki, informatyki, programowania, 
matematyki z wykorzystaniem otrzymanej drukarki 3D 
oraz robotów edukacyjnych.
Kwota dofinansowania 55 170,10 zł, wkład własny              
9 735,90zł, łączna suma 64 906,00zł.
2. „EU - geniusz na poziomie” - w ramach projektu pro-
wadzone są zajęcia z języka angielskiego dla uczniów 
klas ósmych. Umowa partnerska z Powiatem Toruńskim. 
Kwota dofinansowania dla Gminy Miasta Chełmża        
137 156,25zł, wkład własny 7 218,75 zł, łącznie środki 
144 375,00 zł.
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Orszak Trzech Króli, tradycyjnie 
zorganizowany przez parafię pw.          
Św. Mikołaja Biskupa wraz z wła-
dzami miasta, przeszedł ze śpiewem  
i graniem ulicami Chełmży 6 stycz-
nia. Od kilku lat wydarzeniu towa-
rzyszy „Konkurs Koron”, którego ce-
lem jest wykonanie najpiękniejszej 
korony przez dzieci z terenu parafii. 
Ten najbardziej charakterystyczny 
atrybut każdego króla jako temat 
pracy plastycznej jest niezwykle 
wdzięczny i pobudzający wyobraź-
nię, dlatego od lat cieszy się wielkim 
powodzeniem wśród dzieci i mło-
dzieży z miasta i okolic. Organizacją 

Królewskie korony

konkursu zajmuje się parafia, biblio-
teka i Stowarzyszenie Tumska 14. 

W tym roku na konkurs trafiło 89 
przeróżnych monarszych nakryć 
głowy. Rzeczywiście, inwencji twór-
czej wykonawcom nie brakowało. 
Różne kształty, oryginalne materia-
ły, niezwykłe, czasem zaskakujące 
zdobienia. Dlatego jury w składzie: 
przewodnicząca Katarzyna Leśniak, 
pracownik kancelarii parafialnej,  
Artur Stankiewicz, dyrektor PiMBP 
i Alina Brzozowska miało sporo pra-
cy przy wyłonieniu zwycięzców. Nie 
brakowało dylematów, wątpliwości  
i różnic zdań. 

- Przede wszystkim wszystkie prace 
podzieliliśmy, jak zawsze, na cztery 
kategorie wiekowe: przedszkolaki, 
klasy 1 – 3, klasy 4-  6 i 7-8. – mówi 
Katarzyna Leśniak. – Podobnie jak w 
latach ubiegłych najwięcej było ko-
ron wykonanych przez uczniów klas 
początkowych. Przy ocenianiu prac 
braliśmy pod uwagę estetykę wy-
konania, pomysł, oryginalność. Ale 
najważniejsze było to, czy korona zo-
stała zrobiona samodzielnie, ewen-
tualnie  z pomocą rodziców, czy też 
ktoś młodego człowieka wyręczył. 

Postanowieniem  jury w grupie 
przedszkolaków zwyciężyła Marce-
lina Głaszcz z Przedszkola Miejskie-
go nr 1 w Chełmży, drugie miejsce 
zajął Szymon Curlej, a trzecie Ali-
cja Zacharek, oboje z przedszkola  
w Zelgnie. 

W kategorii wiekowej klasy 1 – 3 
pierwsze miejsce zajęła Nina Ja-
gielska z kl. II, drugie Julia Jancarz  
z kl. I a, obie dziewczynki reprezen-
towały Szkołę Podstawową w Koń-
czewicach. Na trzecim miejscu upla-
sowała się Oliwia Zdrojewska z kl. III 
b SP nr  5 w Chełmży.

Zwycięzcą w kategorii klasy 4 – 6 zo-
stała Zofia Grugel z kl. V b SP nr 2, 
zaraz za nią uplasował się Szymon 
Jabłoński z kl. VI b z SP nr 3, na trze-
cim miejscu znalazł się Tymoteusz 
Winiarski z kl. 5 z SP w Kończewi-
cach, oddział w Głuchowie.

Wśród najstarszych uczestników  
z klas 7 i 8 zwyciężył Jakub Adam-
czyk z kl. VIII b SP w Kończewicach, 
oddział w Głuchowie, drugie miej-
sce zajęła Inga Czerniec z kl. VIII  
z SP nr 3, trzecie Sandra Bereza z SP 
w Zelgnie. 

Za najbardziej oryginalną koro-
nę jury wyróżniło Filipa Jancarza, 
ucznia klasy 6 z SP w Kończewicach, 
oddział Głuchowo.  

Piękne korony, nie tylko te nagro-
dzone,  można było jeszcze przez ja-
kiś czas podziwiać w naszym koście-
le w kaplicy błogosławionej Juty. 

(ab)
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W roku 2022 Gmina Miasta Chełmża 
realizowała dwie inwestycje współ-
finansowane ze środków pomoco-
wych Unii Europejskiej. 
Pierwsze zadanie dotyczyło monta-
żu instalacji fotowoltaicznych na bu-
dynkach mieszkalnych jednorodzin-
nych w Chełmży. Dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego pozyskano w ramach 
Działania 3.1  Wspieranie wytwarza-
nia i dystrybucji energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020. Kwota wsparcia 
pochodzącego z funduszy struktu-
ralnych Unii Europejskiej wyniosła 
613 579,00 PLN, co stanowi 50% 
wszystkich kosztów netto. Pozostałe 
wydatki pochodziły ze środków wła-
snych mieszkańców – ostatecznych 
beneficjentów projektu. Łączna cał-
kowita wartość zadania ustalona zo-
stała na poziomie 1 340 674,59 PLN.
Głównym celem projektu jest upo-
wszechnianie wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii oraz popu-
laryzowanie wśród mieszkańców 
postaw proekologicznych. W ramach 
przedsięwzięcia zamontowano 83 
instalacje fotowoltaiczne o łącznej 
mocy 375,55 kW, które pozwolą 

na wyprodukowanie około 367,90 
MWh energii elektrycznej rocznie. 
Oznacza to zmniejszenie zapotrze-
bowania na energię pochodzącą 
ze źródeł konwencjonalnych oraz 
wymierne oszczędności dla użyt-
kowników. Projekt przyczyni się też 
do ograniczenia emisji szkodliwych 
substancji do atmosfery. 
Przedsięwzięcie realizowano etapa-
mi, a każda z instalacji była weryfi-
kowana przez inspektora nadzoru 
pod względem zgodności wykonania  
z dokumentacją techniczną oraz 
sztuką budowlaną. 
Drugim przedsięwzięciem zreali-
zowanym w roku 2022 był zakup i 

Nowe inwestycje z unijnym wsparciem
montaż nowoczesnego oświetlenia 
scenicznego dla Chełmżyńskiego 
Ośrodka Kultury w Chełmży. 
Nowe oświetlenie wpływa na po-
prawę funkcjonalności sali i zwięk-
szenie atrakcyjności oferty kultural-
nej ChOK. Odpowiednia wizualizacja 
świetlna jest nieodłącznym elemen-
tem każdego koncertu czy spektaklu. 
Programowalne oświetlenie umożli-
wia tworzenie efektów wizualnych, 
doświetlanie pożądanej części sce-
ny, czy wspieranie efektów dźwięko-
wych w trakcie występów. Koncerty, 
spektakle i inne wydarzenia przebie-
gają w bardziej komfortowych, uła-
twiających odbiór warunkach.Pod-
nosi się również efektowność 
oglądanych przedstawień. 
Zadanie zrealizowano przy współ-
udziale środków z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Pod-
działania 19.2. Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez 
społeczność Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Przedsięwzięcie jest jednym  
z elementów wdrażania Strategii 
Rozwoju Lokalnego Kierowanego 
przez Społeczność dla obszaru Lokal-
nej Grupy Działania Ziemia Gotyku 
na lata 2016-2023.
Całkowita wartość projektu wynio-
sła 73 778,00 PLN. Na realizację za-
dania przyznano wsparcie w wyso-
kości 38 166,00 PLN.
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     W Chełmży w okresie międzywo-
jennym dynamicznie rozwijało się 
rzemiosło. Cechy rzemieślnicze zrze-
szały wielu fachowców reprezentu-
jących różne zawody. Podobnie jak 
dzisiaj, również w okresie między-
wojennym rzemieślnicy to dobrze 
wykwalifikowani i rzetelni usługo-
dawcy. 

     W 1922 r. notowano w Chełmży 
siedem cechów, których założenie 
datowane jest na czasy zaborów. 
Najstarszym był cech krawiecko-ku-
śnierski założony w 1851 r. i zrze-
szający 33 członków. Cechowi prze-
wodniczył Piotr Kalinowski. W tym 
samym czasie powstał cech szewski 
z cechmistrzem Janem Rutkowskim 
na czele. Rok później zawiązano ce-
chy: metalowców, stolarsko-bednar-
ski i kowalsko-kołodziejski, a w 1908 
rzeźnicki. 

Zapach chełmżyńskiego chleba 
z dawnych piekarni

     W 31 stycznia 1879 r. powołano 
do życia cech piekarski, do które-
go w chwili powstania należało 21 
członków. Założycielem i pierwszym 
prezesem cechowym był Rudolf 
Stocburger, który piastował swoje 
stanowisko do lutego 1884 r. Na-
stępnie prezesem został Wilhelm 
Ulmer. Jego zarząd nad cechem pie-
karskim trwał do 1892 r. Po nim sta-
nowisko cechmistrza przejął Bruno 
Fitz, a następnie Rudolf Leibrandt, 
który urzędował od 1901 do 1919 r. 
Po wcieleniu Chełmży do wolnej Pol-
ski w 1920 r. przeprowadzono nowe 
wybory i pierwszym cechmistrzem 
– Polakiem został Wiktor Sawic-
ki. Jednak to stanowisko piastował 
bardzo krótko, do stycznia 1921 r.  
Po Sawickim funkcję cechmistrza 
cechu piekarskiego objął Broni-
sław Górtowski, wielce szanowany 

w Chełmży obywatel. Piastował on 
również stanowisko starszego ce-
chu oraz przewodniczącego komisji 
egzaminacyjnej cechu piekarskiego. 
Piekarze chełmżyńscy posiadali pra-
wo do egzaminowania czeladników. 

W 1922 r. cech piekarski zrzeszał  
12 członków. Cechmistrzem był Bro-
nisław Górtowski, a jego zastępcą 
Hipolit Szóstakowski, sekretarzem 
cechu mianowano Feliksa Grochoc-
kiego, a skarbnikiem Ludwika Freli-
chowskiego.

Bronisław Górowski w okresie mię-
dzywojennym prowadził piekarnię 
przy ówczesnej ulicy Toruńskiej 7, 
dzisiejsza ul. Sikorskiego. W roku 
1929  został radnym miejskim. Funk-
cję cechmistrza cechu piekarskiego 
w Chełmży pełnił do 1937 r., w któ-
rym to roku sprzedał dom wraz z za-
kładem i przeprowadził się do Gdy-
ni. Tam otworzył piekarnię i pełnił 
takie same funkcje, jak w Chełmży. 

Górtowski znany był ze szczodrości 
i charytatywnej pomocy, także w 
Chełmży. Przekazywał np. liczne dat-
ki na Fundusz Obrony Narodowej. 

     Piekarze chełmżyńscy szczycili 
się tym, że ich cech został wpisany 
jako jeden z pierwszych, po wciele-
niu miasta do Macierzy, do polskie-
go protokólarza cechowego. Zapis  
w nim odnotowano 4 lipca 1921 r. 

     Cech od początku lat 20. zeszłego 
stulecia prowadził prężną działal-
ność. Uruchomiono w mieście kilka 
piekarni. Oprócz wypieków wymie-
nionych wyżej mistrzów piekarskich, 
serwowano pieczywo z piekarni: 
Ludwika Frelichowskiego, Feliksa 
Grochockiego oraz Józefa i Pawła 
Doleckich. 

Jak smakował chleb pieczony w międzywojennych chełmżyńskich piekarniach? Tego już się nie dowiemy, ale mo-
żemy przybliżyć historię cechu piekarskiego.  

Zarząd cechu piekarskiego, siedzą od lewej: NN, Bronisław Górtowski, 
Józef Dolecki. Stoją od lewej: Ludwik Frelichowski, Hipolit Szóstakowski, 

Feliks Grochocki.
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     W 1923 r. nastąpił kryzys w ce-
chu, ponieważ przez niezamierzoną 
pomyłkę piekarzy chełmżyńskich 
oskarżono o lichwę. Dość szybko 
jednak sąd przyznał rację cechowi 
piekarskiemu i kontynuowano dzia-
łalność. 4 lipca 1924 r. cech święto-
wał wspaniałą uroczystość nadania 
sztandaru, który poświęcił ksiądz 
proboszcz Józef Szydzik. To wydarze-
nie miało podwójny wymiar, ponie-
waż przy tej okazji w Chełmży odbył 
się Ogólny Zjazd Cechów Piekarskich 
z Pomorza. Przyjechali więc również 
goście z: Warszawy, Poznania oraz 
Inowrocławia i Bydgoszczy. 

     Swoją piekarnię prowadził także 
Ludwik Frelichowski. Z opracowania 
dr. Roberta Zadury oraz protoko-
łu sporządzonego podczas kontroli 
piekarni w 1928 r. dowiadujemy się 
m.in. o sposobie ręcznej produkcji 
pieczywa w piekarni Frelichowskich. 
Dziennie wypiekano 160 kg chleba 
żytniego, 75 kg bułek i 5 kg ciasta. 
Przy tym zużywano 60% mąki pszen-
nej i 65% mąki żytniej. Jeden kilo-
gram chleba pszennego kosztował 
złotówkę, natomiast chleba żytnie-
go 50 groszy. Personel piekarni skła-
dał się z jednego czeladnika i dwóch 
uczniów. W latach trzydziestych za-
kupiono nowe maszyny do wyrobu 

chlebowego ciasta.
      Wróćmy jednak do ogólnych in-
formacji. W 1929 r. cech piekarski  
w Chełmży obchodził złoty jubileusz 
50-lecia powstania. Z tej okazji odby-
ła się uroczystość w Hotelu Pomor-
skim, na którą zaproszono wszystkie 
cechy chełmżyńskie oraz władze 
miasta, a także gości z zaprzyjaźnio-
nych cechów innych miast. Podczas 
jubileuszu przemawiali m.in.: Broni-
sław Kurzętkowski – burmistrz Cheł-
mży, Wiktor Leśniewicz – inspektor 
szkolny, prezes Związku Piekarzy – 
Józefowicz. Z okazji jubileuszu nada-
no tytuł honorowego członka cechu 
piekarskiego Rudolfowi Kallisowi. 

    W roku jubileuszowym skład za-
rządu cechu przedstawiał się nastę-
pująco: Bronisław Górtowski – ce-
chmistrz, Józef Dolecki – zastępca 
cechmistrza, Feliks Grochocki – se-
kretarz, Ludwik Frelichowski – skarb-
nik oraz Hipolit Szóstakowski – prze-
wodniczący komisji egzaminacyjnej. 
Cech w 1929 r. liczył 15 członków. 

     W 1935 r. wojewoda pomorski Ste-
fan Kirtiklis nadał dyplom uznania za 
zasługi nad rozwojem i organizacją 
rzemiosła Bronisławowi Górtow-
skiemu oraz Hipolitowi Szóstakow-
skiemu. Po wyjeździe Górtowskiego 
w 1937 r. przewodniczącym cechu 
został Hipolit Szóstakowski. Nowy 
cechmistrz był mistrzem piekar-
skim, radnym miejskim zrzeszonym  
w BBWR oraz członkiem rady nad-
zorczej Dokształcającej Szkoły Zawo-
dowej w Chełmży. Wchodził w skład 
Kolegium Magistratu. Natomiast  
w radzie miejskiej pełnił funkcję 
członka komisji: regulaminowej oraz 
szacunkowej podatku dochodowe-
go.

31 stycznia tego roku mijają 144 
lata od chwili założenia cechu pie-
karskiego. Jeżeli ktoś z Szanownych 
Czytelników posiada informacje 
uzupełniające powyższy tekst, to 
zapraszamy do kontaktu z Powiato-
wą i Miejską Biblioteką Publiczną  
w Chełmży. 

Marcin Seroczyński
Zdjęcia ze zbiorów Biblioteki w Chełmży

Mistrzowie piekarscy, siedzą od lewej: Feliks Grochowski, 
Bronisław Górtowski, Ludwik Frelichowski.
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Sekcja łucznicza „Celne strzały” dzia-
ła przy Akademii Piłkarskiej „Gol”  
w Chełmży już ponad trzy lata. Gru-
pa powstała po półkoloniach zor-
ganizowanych w 2019 roku przez 
Akademię, podczas których jedną  
z propozycji dla dzieci było strzela-
nie z łuku. Dzięki pasji i zaangażowa-
niu instruktora Artura Stankiewicza 
młodzi ludzie złapali bakcyla i za-
pragnęli działać dalej. Spodobało im 
się to, że mogą uprawiać dyscyplinę 
inną, nie tak popularną, ale orygi-
nalną. Tak powstała pięcioosobowa 
wtedy sekcja, która działa do dziś, 
mało tego, odnosi spektakularne 
sukcesy na turniejach i zawodach.

- Obecnie nasza grupa liczy już 10 
osób w różnym wieku - od lat 7 do 
16 - mówi Artur Stankiewicz. - Suk-
cesy dzieci wpłynęły też na ich ro-
dziców, którzy po jakimś czasie zde-
cydowali się pójść w ich ślady. Tak 
doszło do utworzenia nieformalnej 
dziesięcioosobowej grupy „Łucznicy 

Łucznicy
Chełmża”, złożonej z dorosłych 
miłośników łucznictwa. Jest to 
wygodna dla wszystkich sytuacja, 
gdyż podczas wyjazdów mogą oni 
być opiekunami dzieci i młodzieży. 

Jak opowiada Artur Stankiewicz 
sekcja uprawia łucznictwo trady-
cyjne, a nie sportowe, gdzie wszyst-
kie parametry są ściśle określone. 
Dlatego mają trudniej. Trzeba 
być przygotowanym na strzelanie  
w różnym terenie, do figur statycz-
nych i celów ruchomych, trzeba się 
poruszać, zmieniając miejsca. Nie 
wiadomo, czy cel znajdzie się za 
drzewem, w dolinie czy na pagór-
ku. Niezbędna jest też umiejętność 
dokładnego określenia odległości, 
która  w każdej sytuacji może być 
różna. 

– Oczywiście do uprawiania łucz-
nictwa potrzebne są też pewne ce-
chy charakteru  – mówi instruktor. 
– Niezbędne są: cierpliwość, wy-
trwałość, umiejętność skupienia 

się. Młodzi ludzie ciężko nad tym pra-
cują. Można powiedzieć, że łucznic-
two kształtuje charakter. Ale też pasję. 
Na razie nie mogę narzekać, że młodzi 
próbują wymigać się od treningów, 
wręcz przeciwnie, często sami proszą 
o zorganizowanie dodatkowych zajęć. 

Lecz by osiągać sukcesy równie ważna  
jest praca nad właściwą techniką, bo 
ona gwarantuje osiąganie postępów. 
Chodzi m.in. o to, by wypracować 
powtarzalność ruchów, postawy. Na 
treningach ważna jest też rozgrzewka, 
by przygotować całe ciało do wysiłku 
fizycznego. 

Sekcja łucznicza „Celne strzały” wi-
doczna była w Chełmży podczas  obu 
edycji  „Turnieju Łuczniczego o Złotą 
Strzałę Grodu Łoza”. Podczas II Tur-
nieju Amelia Szatkowska zajęła miej-
sce pierwsze, Mateusz Krutelewicz 
– miejsce drugie, Olga Kannenberg – 
miejsce trzecie. Bardzo dobrze zapre-
zentowali się również pozostali strzel-
cy:  Zuzanna Wojtaś - 4 wynik, Judyta 
Szymańska 5, Wiktoria Szymańska 6, 
Oskar Swobodziński 7.

Ale w ubiegłym roku sekcja uczestni-
czyła też w innych turniejach łuczni-
czych w całym kraju:  

TURNIEJ ŁUCZNICTWA 3D W GOLU-
BIU-DOBRZYNIU - złoto zdobyła Ame-
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lia Szatkowska w kategorii junior/
dzieci, łuki hunter.

KRÓLEWSKIE POLOWANIE - I TUR-
NIEJ ŁUCZNICZY 3D NA ZAMKU W 
PUŁTUSKU – pierwsze miejsce dla 
Amelii Szatkowskiej, drugie przypa-
dło Wiktorii Szymańskiej, trzecie Ol-
dze Kannenberg  -  wszystkie damy 
w kategorii junior, łuki hunter.            

XV EDYCJA TURNIEJU ŁUCZNICZEGO 
O ZŁOTY TRZOS GNIEŹNIEŃSKIEGO 
GRODU stanowiła dla chełmżyń-
skich zawodników kolejną dobrą lek-
cją łucznictwa – Amelia Szatkowska 
dotarła do 45 m na planowane 70 
m. Bardzo dobry wynik. 

I MISIOSTWA POLSKI W ŁUCZNIC-
TWIE 3D w Golubiu-Dobrzyniu - 
Pierwszą Panią Misiową w kategorii 
dzieci, przy całkiem sporej konku-
rencji, została Amelia Szatkowska. 
Świetny turniej rozegrali również 
pozostali: Olga Kannenberg -  8 wy-
nik, Igor Chmielewski -12 lokata,  
a najmłodszy Mateusz Krutelewicz 
wystrzelał bardzo dobre 17 miejsce. 
Dzielnie walczyli również juniorzy - 
Wiktoria Szymańska miejsce 5 oraz 
Oskar Swobodziński miejsce 6.

MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI 
W ŁUCZNICTWIE TRADYCYJNYM 
GRZYBOWO - POWRÓT DO KORZE-
NI - Amelia Szatkowska została Mi-
strzynią Wielkopolski w Łucznictwie 
Tradycyjnym w kategorii junior, łuki 
hunter.                                             (ab)
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W roku 2022 komisja odbyła łącz-
nie 19 posiedzeń, w tym 4 wspólnie 
z komisją gospodarki miejskiej oraz 
4 z wszystkimi komisjami stałymi 
rady.

Dwa posiedzenia komisji odbyły 
się poza urzędem: 24 października 
2022 r. komisja spotkała się z preze-
sem ZGK Sp. z o.o. w siedzibie spółki 
przy ul. Toruńskiej 1 oraz 28 listopa-
da 2022 r. komisja zebrała się w Po-
wiatowej i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Chełmży, w towarzystwie 
burmistrza Chełmży i dyrektora PiM-
BP. Z uwagi na sytuację epidemiczną 
związaną z COVID-19 1 posiedzenie 
komisji zostało przeprowadzone  
w sposób zdalny.

W trakcie pracy komisja omówiła 
65 projektów uchwał. Wypracowała 
stanowiska w sprawie przyjęcia bu-
dżetu na rok 2023 oraz w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta na lata 2023-
2034. Omówiono następujące te-
maty z planu pracy:

Opracowanie planu pracy na 2022 
rok, ocena skuteczności działań bur-
mistrza miasta w zakresie ściągania 
podatków w 2021 roku, z uwzględ-

Podsumowanie pracy komisji planowania, budżetu i finansów
nieniem sytuacji pandemicznej  
w kraju; ocena działań burmistrza 
Chełmży w zakresie podnoszenia 
poziomu kulturowego terenów zie-
lonych w latach 2018-2021; oce-
na wykorzystania finansów miasta  
w zakresie przebiegu letniego i zi-
mowego utrzymania dróg w mie-
ście w 2021 roku, ocena gospodarki 
finansowej ZWiK pod kątem oceny 
stopnia wdrażania programu na-
prawczego z 2003 roku i innych dzia-
łań o charakterze reorganizacyjno-
-inwestycyjnym w latach 2004-2021, 
ocena funkcjonowania Centrum Ak-
tywności i CUW w 2021 roku, wy-
pracowanie propozycji do budżetu 
miasta na 2023 rok – analiza uchwa-
ły RM Chełmży z dnia 29 czerwca 
2010 r. w zakresie opracowania bu-
dżetu miasta; gospodarka finanso-
wa miasta w zakresie przygotowania 
budynków komunalnych miasta do 
sezonu zimowego 2022/2023; ana-
liza funkcjonowania OSiT w Chełm-
ży pod kątem wykorzystania bazy 
sportowo-rekreacyjnej i spełnienia 
oczekiwań chełmżan co do organi-
zacji imprez o charakterze rekreacyj-
nym; gospodarka odpadami i dzia-
łalność inwestycyjna ZGK Sp. z o.o.; 
analiza realizacji budżetu PiMBP  

w Chełmży pod kątem realizacji 
zadań statutowych. Komisja po 
omówieniu każdego z powyższych 
tematów stwierdzała: „Komisja po-
zytywnie ocenia pracę burmistrza 
miasta lub podmiotów mu podle-
głych”.

W lipcu 2022 r. komisja nie zreali-
zowała zaplanowanej w planie pracy 
wizji inwestycji miejskich realizowa-
nych w latach 2020-2021, z uwagi 
na to, że nie były prowadzone wtedy 
żadne inwestycje na terenie miasta. 
Założono, że temat zostanie zreali-
zowany, gdy będą budowane drogi 
na tzw. osiedlu pensjonatowym. 

W zakresie uchwał budżetowych 
komisja: przeprowadziła analizę re-
alizacji budżetu miasta za rok 2021; 
dokonała oceny stopnia realizacji 
budżetu miasta za I półrocze 2022 
roku; dokonała analizy budżetu mia-
sta za rok 2022 w grudniu pod ką-
tem dokonania w nim niezbędnych 
zmian; wypracowała propozycje do 
budżetu miasta na 2023 rok; pozy-
tywnie zaopiniowała projekt budże-
tu miasta na 2023 rok.

Franciszek Kuczka 
Przewodniczący komisji

 planowania, budżetu i finansów  

Cenna inicjatywa

W lipcu minionego roku w blendach - ślepych oknach budyn-
ków w śródmieściu umieszczone zostały portrety 11 wybitnych 
chełmżan i 4 fotografie dawnej Chełmży. Plansze nawiązują do 

ważnych wydarzeń historycznych oraz przedsta-
wiają osoby mające wpływ na życie naszego mia-
sta.

Na każdej fotografii umieszczono kod QR po-
zwalający, poprzez odpowiednią aplikację w tele-
fonie, na przekierowanie użytkownika do pełnej 
biografii osoby umieszczonej na zdjęciu.

Dla korzystających ze strony internetowej 
PiMBP w Chełmży w menu pionowym - spacer 
historyczny internauci mogą poznać rozmiesz-
czenie fotografii sylwetek tych wybitnych chełm-
żan oraz ich zasługi dla miasta.    

Takie działania PiMBP w Chełmży uważam za 
bardzo potrzebne z punktu widzenia kształtowa-
nia tożsamości samorządowej i świadomości hi-
storycznej mieszkańców Chełmży.
Pomysłodawcom promocji wybitnych chełmżan:  

Marcinowi Seroczyńskiemu i Arturowi Stankiewi-
czowi oraz wszystkim właścicielom domów, któ-
rzy wyrazili zgodę na promocję historycznych po-
staci należą, się słowa podziękowania i uznania.

Franciszek Kuczka
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Od  lutego Powiatowa i Miejska Bi-
blioteka Publiczna prezentuje cheł-
mżanom trzy niezwykle ciekawe 
wystawy, które trafiły do naszego 
miasta dzięki współpracy z Książni-
cą Kopernikańską w Toruniu i Mu-
zeum Początków Państwa Polskiego 
w Gnieźnie. Na kilkunastu planszach 
przedstawiono życiorysy osób nie-
zwykłych, nieprzeciętnych Polek  
i Polaków, którzy zapisali się w dzie-
jach Polski i narodowej kultury, nie 
zawsze jednak ich dokonania są nam 
bliżej znane. 

Na początek wystawa o życiu i karie-
rze artystycznej legendarnej aktor-
ki, wielkiej  gwiazdy kina niemego 
- „POLA NEGRI – była Polką, zawsze 
Polką i wszędzie Polką”. 

Pola Negri  (Barbara Apolonia Chału-
piec) urodziła się w pobliskim Lipnie. 
Na scenie zadebiutowała w wieku 
zaledwie 15 lat. Grała w przedsta-
wieniach teatralnych i wielkich pro-
dukcjach filmowych. W 1923 roku 
znalazła się w Hollywood, gdzie zro-
biła oszałamiająca karierę. W ubie-
głym roku przypadała  125. rocznica 
jej urodzin. Z tej okazji w Kujawsko-
-Pomorskiem obchodzono Rok Poli 
Negri. Na wystawie przedstawione 
zostały najważniejsze fakty z jej ży-
cia: początki kariery, rodzinę i bli-
skich, aktorka i księżna, z miłości do 
Polski, odcienie sławy, dom za oce-

anem, filmografia (polska, niemiec-
ka i amerykańska), filmy dźwiękowe. 

Dwie inne wystawy przyjechały do 
nas z Gniezna. I kolejna kobieta jest 
bohaterką jednaj z nich. „Harda” 
królowa Północy -  to legendarna, 
lecz ostatnio nieco zapomniana, 
Świętosława, córka Mieszka I i sio-
stra Bolesława Chrobrego. Wydano 
ją za mąż za Eryka Zwycięskiego, 
króla Szwecji. Świętosława po śmier-
ci męża ponownie wyszła za mąż, 
tym razem za króla Danii i Norwe-
gii Swena Widłobrodego. Urodziła 
czworo dzieci, a jeden z jej synów, 
Kanut Wielki, podbił Anglię i stwo-
rzył prawdziwe skandynawskie im-
perium. Wystawa opowiada o życiu 
słynnej „matki królów” i o tym, co  
o niej wiemy na pewno, a co jest tyl-
ko legendą. 

Drzwi do Świętego Wojciecha 

Słynne drzwi gnieźnieńskie, które 
większość z nas widziała na własne 
oczy w katedrze gnieźnieńskiej, były 
świadkami wielkich polskich trium-
fów i tragedii. Otwierały się przed 
ukoronowanymi właśnie królami i 
przed bliskimi opłakującymi zmar-
łych władców. Ale one same też 
opowiadają historię – życie św. Woj-
ciecha, pierwszego patrona państwa 
polskiego. 

Wrota składają się z dwóch skrzy-
deł, każde o wysokości ponad 330 
cm i szerokości ok. 80 cm.  Pokry-
te są bogato zdobionymi scenami  
z życia świętego, będącymi dziełem  
mistrzów odlewniczych z XII wieku. 
Muzealnicy z Gniezna postanowili 
przenieść tę niezwykłą historię Woj-
ciecha Sławnikowica – człowieka, 
który zmienił obraz początków na-
szej państwowości, na wystawę. 

A w marcu czeka nas kolejne spo-
tkanie z nietuzinkową postacią, tym 
razem z weteranem I wojny świato-
wej, bibliofilem i patriotą. 

„Leon Szymański – niezwykły ba-
jończyk Niepodległej”. Ekspozy-
cja prezentuje życie i osiągnięcia 
Szymańskiego uwzględniające             
szeroki kontekst historyczny – okres 
walk o Niepodległą oraz lokalny 
– działalność w Toruniu w okresie  
II Rzeczypospolitej. 

Leon Szymański urodził się 1 stycz-
nia 1892 r. – w 2022 r. przypadła 
130. rocznica jego urodzin. Wybuch 
I wojny światowej zastał go we Fran-
cji, wstąpił więc do powstałego przy 
armii francuskiej niewielkiego legio-
nu polskiego. Od miejsca sformo-
wania (w Bayonne) nazywano jego 
żołnierzy bajończykami. Podczas 
walk został ciężko ranny. Z Armią 
Polską gen. Józefa Hallera wrócił już 
do wolnej Polski. Zamieszkał na to-
ruńskim Podgórzu. Misji zakładania 
winnic w Podgórzu, Toruniu i całym 
kraju poświęcił całe życie zawodo-
we. Utworzył także bibliotekę dla 
mieszkańców Podgórza, która gro-
madziła dzieła o charakterze patrio-
tyczno-narodowym. Po wkroczeniu 
wojsk hitlerowskich do Torunia we 
wrześniu 1939 r. Leon Szymański zo-
stał aresztowany i bez sądu rozstrze-
lany w lasach Barbarki. Osierocił 
szóstkę dzieci.

Na wystawy zapraszamy do Chełm-
żyńskiego Ośrodka Kultury i do Bi-
blioteki.

Spotkania z historią i sztuką
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Turniej Old Boy 
Halowej Piłki 

Nożnej
im. Edwarda i Grzegorza  

Fornalików oraz Michała Szwarca

      W hali sportowej OSiT przez ry-
walizację sportową uczczono pamięć  
o zmarłych  trenerach i zawodnikach 
Legii Chełmża. W Turnieju udział wzięli 
oldboje drużyn: Old Boy Legia Chełmża,  
EMILIO Team, DRWĘCA Golub Dobrzyń, 
MUSTANG Ostaszewo, MZK Toruń.        
W rozegranych meczach padły następu-
jące wyniki: Legia – Drwęca 1-3;  EMILIO 
– MZK Toruń 1-5;  Legia – Mustang 5-0; 
Drwęca – EMILIO 5-0;  MZK Toruń – Mu-
stang 6-0; Legia – EMILIO 2-6; Drwęca – 
MZK Toruń 1-2;  EMILIO – Mustang 5-2;  
Legia – MZK Toruń 1-5; Drwęca – Mu-
stang 4-1. Organizatorami Turnieju byli 
m.in.: Urząd Miasta Chełmża, Oldboys 
Legii Chełmża oraz OSIT Chełmża.

      W turnieju nie ma przegranych są 
tylko ludzie i przyjaciele, którzy chcąc 
złożyć hołd przedwcześnie zmarłym ko-
legom Edkowi, Grzegorzowi i Michało-
wi, z którymi wiele lat spędzili na wielu 
boiskach i halach sportowych. 

Jednak jak w każdej rywalizacji, tak  
i tu wyłoniony musiał zostać zwycięzca 
turnieju. W tegorocznym Turnieju Old 
Boy Halowej Piłki Nożnej im. Edwarda  
i Grzegorza Fornalików oraz Michała 
Szwarca, królem strzelców został za-
wodnik MZK Toruń Jacek Magdziński. 
Najlepszym bramkarzem został zawod-
nik Old Boy Sławomir Rzymkowski, a 
najlepszym zawodnikiem turnieju wy-
brano piłkarza EMILIO Team Przemysła-
wa Rzymkowskiego. Puchar Burmistrza 
Miasta Chełmży otrzymała drużyna MZK 
Toruń. Drugie miejsca zajęła Drwęca Go-
lub Dobrzyń, trzecie EMILIO TEAM Cheł-
mża, czwarte Old Boy „Legia” Chełmża, 
a piąte Mustang Ostaszewo. Turniej pro-
wadził: Marian Walecki z pomocą Bar-
tłomieja Florka. 

   Po przeprowadzeniu Walnego Wy-
borczego Zgromadzenia Członków Le-
gii Chełmża wybrano nowy zarząd oraz 
skład komisji rewizyjnej klubu K.S. Legia 
Chełmża. W skład nowego zarządu we-
szli wychowankowie Legii i osoby zwią-
zane od lat z chełmżyńską piłką. Zarząd 
klubu: Jakub Siłakowski, Patryk Smolarz, 
Rafał Lewandowski, Piotr Sobieralski, 
Patryk Zielniewski. Do komisji rewizyj-
nej wybrano: Dariusza Preisa, Bartosza 
Szprenglewskiego oraz Jakuba Ingrama. 
Jednogłośną decyzją Zarządu K.S Legia 
Chełmża nowym prezesem klubu został 
Patryk Smolarz. Wychowanek Legii, za-
wodnik z doświadczeniem na poziomie 
II i III ligi, oddany klubowi i chełmżyń-
skiej piłce. Prezes wraz z całym zarzą-
dem rozpoczął już pierwsze prace nad 
rozwojem klubu. Nastąpiła także zmiana 
na stanowisku szkoleniowca pierwszego 
zespołu. Nowym trenerem seniorów zo-
stał Dariusz Preis, zastępując Tomasza 

Nowy zarząd Legii i nowe zmiany

Urbańskiego. 
     Dariusz Preis to trener z dużym 
doświadczeniem, najlepszy piłkarz  
w historii Legii Chełmża i świetny szko-
leniowiec, który dobrze odnajduje się 
zarówno w pracy z młodzieżą, jak i z do-
świadczonymi zawodnikami. Grał m.in. 
w takich klubach jak: Jeziorak Iława, 
Stomil Olsztyn,  Lechia/Polonia Gdańsk, 
czy KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.  
W swojej karierze trenerskiej, Dariusz 
Preis prowadził seniorskie drużyny Legii 
Chełmża, Victorii Lisewo (awans z A kla-
sy do ligi okręgowej). Trenował również 
grupy młodzieżowe Legii Chełmża, a ak-
tualnie jest trenerem i koordynatorem 
szkolenia grup dziecięcych Akademia 
Piłkarska GOL Chełmża. Przed trenerem 
olbrzymie wyzwanie. Drużyna z trze-
ma punktami zajmuje ostatnie miejsce  
w tabeli A klasy z bardzo realnym zagro-
żeniem spadku, ale już na wiosnę będzie 
szansa żeby wrócić na właściwe tory.



Turniej Halowej Piłki Nożnej
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