
W I A D O M O  Ś C I     Z    R A T U S Z A 

 

• Burmistrz nagrodzony Medalem 

W dniu 7 września w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się gala inaugurująca 

wojewódzkie obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Podczas uroczystości wręczono 

medale Hereditas Saeculorum w uznaniu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 

konserwacji i restauracji zabytków. Gmina Miasta Chełmża została wyróżniona               

w kategorii I - prace konserwatorskie i restauratorskie za remont i modernizację wieży 

ciśnień w Chełmży. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 125 396,67 PLN, z tego           

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej pozyskano kwotę 440 801,92 PLN. Medalem 

wyróżniono zarówno Burmistrza Miasta Chełmży, jak również wykonawcę robót 

budowlanych i konserwatorskich, firmę FRAM-BUD z Poznania. 

• Towarzystwo Przyjaciół Chełmży głosami klientów Tesco wygrało 5 tys. zł 

Do połowy sierpnia w sklepach Tesco w Chełmży, Wąbrzeźnie i Golubiu-Dobrzyniu 

można było głosować na najciekawsze lokalne inicjatywy społeczne w ramach VI edycji 

programu „Decydujesz, pomagamy”. Towarzystwo Przyjaciół Chełmży dzięki 12984 

głosom klientów Tesco, zajęło pierwsze miejsce i tym samym wygrało grant w wysokości 

5 tys. zł na realizację projektu pod nazwą III Chełmżyński Maraton Gier Planszowych   

„W To Mi Graj”. Program „Decydujesz pomagamy” jest objęty patronatem Burmistrza 

Chełmży - Jerzego Czerwińskiego.  

• Pożegnanie lata w Chełmży 

W dniu 21 września 2019 r. odbył się Piknik Profilaktyczny pn. „Zakończenie lata – 

wybieram marzenia a nie uzależnienia.”, którego organizatorem był Burmistrz Miasta 

Chełmży oraz Klub Artystyczny „Cuma".  Impreza rozpoczęła się rajdem rowerowym       

o Puchar Burmistrza Miasta Chełmży w ramach kampanii Europejskiego Tygodnia 

Zrównoważonego Transportu 2019 „Dzień bez samochodu” pod hasłem „Bezpieczny ruch 

pieszy i rowerowy”.  Ok. godz. 10:40 uczestnicy Rajdu wybrali się pociągiem do 

Wałdowa Szlacheckiego, skąd wracali rowerami do Chełmży. Meta znajdowała się na 

Przystani Tumskiej, gdzie czekał na uczestników ciepły posiłek. Drużyny rozwiązywały 

zadania,  w których wykazały się wiedzą i spostrzegawczością. Zwycięzcami Rajdu 



Rowerowego została drużyna „Ino sześciu” w składzie: Tomasz Wasilewski, Sławomir 

Wendorff, Robert Rybicki, Jakub Podsiadlikowski, Lucyna Joachimiak. W godz. 10.00 – 

13.00 na Rynku mieszkańcy mogli udać się do namiotu profilaktycznego i zakosztować 

edukacji poprzez zabawę. Obecne tam terapeutki oferowały założenie narkogogli                

i alkogogli. Dla dzieci bezpłatnie dostępny był dmuchany zamek i zjeżdżalnia. Wieczór to 

czas koncertów. O godz. 17.00 wystąpili raperzy „Rymcerze”  

w ramach realizacji projektu profilaktycznego pn. „Nie marnuj swojego życia”. Następnie 

wystąpił zespół FauxPas, który zaprezentował przeboje lat 80-tych. Główną atrakcją był 

zespół „Lombard”, którego występ urozmaiciły podświetlane fontanny na jeziorze. 

Zadbała o to firma LPI z Konina, która wykonała pokaz bezpłatnie, w ramach promocji. 

•    Nieruchomość gminna przeznaczona do sprzedaży   
 

Burmistrz Miasta Chełmży ogłosił przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu 

użytkowego położonego na parterze budynku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 16 o pow. 

351,80 m
2
 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, piwnicami o łącznej powierzchni 

97,86 m
2
. 

Warunkiem udziału we wszystkich przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta 

Chełmży jest wpłacenie wadium w odpowiedniej wysokości   

i w terminie określonym w ogłoszeniu przetargowym. Szczegółowe informacje oraz 

pozostałe warunki dopuszczenia oferentów do licytacji zamieszczone są na stronach 

internetowych tut. Urzędu: www.chelmza.pl i www.bip.chelmza.pl w zakładce: Przetargi 

>Urząd Miasta >Nieruchomości. 

Obowiązek przetargowego zbywania nieruchomości gminnych wynika wprost   

z zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.   

z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).  

Wszystkie przetargi przeprowadza powołana przez Burmistrza Miasta Chełmży komisja     

i odbywają się one w Sali Mieszczańskiej tut. Urzędu. 

 

•    Nowy rok szkolny 

2 września w trzech chełmżyńskich szkołach podstawowych rozpoczął się nowy rok 

szkolny dla 1162 uczniów. Do klas pierwszych uczęszczać będzie 151 uczniów. 

Wszystkie szkoły podczas wakacji zostały wyremontowane zarówno na zewnątrz jak                

i wewnątrz, co niewątpliwie wpłynie na lepsze samopoczucie uczniów i pracowników 

oświaty.  



 

Uroczystość rozpoczęcia roku w Szkole Podstawowej nr 2 

 

•    Dodatkowe zajęcia dla uczniów 

W chełmżyńskich szkołach podstawowych trwa nabór uczniów na dodatkowe zajęcia 

rozwijające kompetencje kluczowe z : 

      matematyki, biologii, przyrody, chemii, fizyki, geografii; 

      języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego; 

      informatyki, grafiki komputerowej, programowania Scratch, robotyki; 

      oraz  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z: 

      matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego. Zajęcia odbywać się  będą            

w ramach realizacji projektu pn. „EU-geniusz w naukowym labiryncie” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 

10. Innowacyjna edukacja Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT 

Poddziałania  10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 projekt jest 

kontynuacją zajęć z roku ubiegłego. W zajęciach udział mogą wziąć uczniowie, którzy 

korzystali z zajęć w poprzednim roku szkolnym, jak i ci którzy chcieliby skorzystać           

z zajęć po raz pierwszy. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 



uczniów ze szkół prowadzących kształcenie z terenu powiatu toruńskiego oraz 

wzmocnienie jakości tych szkół poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje 

kluczowe, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, nauczania przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych i informatyki metodą projektu oraz podnoszenie kwalifikacji                       

i kompetencji nauczycieli. 

 

•    Sprzątanie świata 2019 r. 

W piątek 20 września uczniowie starszych klas szkół podstawowych uczestniczyli w akcji 

sprzątania świata. Uzbrojeni w rękawice i worki zbierali to, co inni pozostawili na 

chodnikach, ulicach, poboczach i skwerach. Jak co roku, uzbierali całkiem sporo 

odpadów.  

 

 

 
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 podczas sprzątania miasta 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

• GRANTY! 
 

W związku z pozytywnym zakończeniem procedury weryfikującej aplikowane przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży projekty,  Burmistrz Miasta podpisał w lipcu br.       

z Prezesem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku z siedzibą w Brąchnówku, umowy        

o powierzenie grantów na realizację projektów „Klub otwartych drzwi” oraz „Klub rodzica – 

wychowanie bez porażek”. Projekty realizowane będą  w okresie od dnia 1 kwietnia do 31 

kwietnia 2020 r. Projekt „Klub otwartych drzwi” skierowany jest do osób powyżej   65 roku 

życia lub osób niepełnosprawnych wymagających opieki lub wsparcia. W ramach 

funkcjonowania klubu odbywać się będą zajęcia ruchowe (uprawianie gimnastyki 

relaksacyjnej, aerobik), komputerowe, w tym komunikacja przez Internet, zajęcia z ekologii, 

zajęcia w zakresie edukacji zdrowotnej (spotkanie z dietetykiem), zorganizowany zostanie 

Dzień Seniora – z potańcówką, spotkanie opłatkowe i wyjazd na spektakl do teatru.               

W ramach Klubu działać będzie także przy udziale psychologa grupa wsparcia, mająca na 

celu niesienie pomocy beneficjentom w radzeniu  sobie z problemami dnia codziennego. 

Całkowita wartość projektu wyniesie 51.057,00 zł, w tym wkład własny gminy to kwota 

2552,85 zł. Kolejny projekt „Klub rodzica – wychowanie bez porażek” skierowany do       

8 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Miasta. Głównym 

założeniem projektu jest poprawa kompetencji rodzicielskich rodziców i poprawne 

nawiązanie relacji pomiędzy nimi. W ramach projektu planowana jest wycieczka do Jura Park 

w Solcu Kujawskim, oraz organizacja imprezy sportowej na powietrzu, która ma na celu 

integrowanie rodziców ze swoimi dziećmi oraz ze społecznością lokalną, realizacja projektu 

zakończy się spotkaniem świątecznym. Całkowita wartość projektu wynosi 52.632,00 zł,       

w tym wkład własny gminy 2552,85 zł.    

Projekty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi 

priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie 

społeczne  na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.   

 

 

 



• SZKOŁA RODZICA! 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu od 2018 roku realizuje projekt „Rodzina   

w Centrum 2”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 

9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.  

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej          

w województwie kujawsko-pomorskim.  

W ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu 

projektu pn. „Szkoła Rodzica” zakończyły się dwa, z sześciu zaplanowanych na czas trwania 

projektu, warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie. Od dnia 16.09.2019 roku 

szkolenia odbywają się także w Chełmży - do tej pory mieszkańcy Chełmży uczestniczący     

w projekcie musieli dojeżdżać na zajęcia do Torunia. Obecnie beneficjentami projektu jest 

m.in. 10 kobiet z terenu miasta. Kolejne warsztaty odbywać się będą w dniach: 30.09.2019 r.                 

i 07.10.2019 r. w godzinach 9.00 - 15.00, natomiast 22.10.2019 r. oraz 29.10.2019 r.                   

w godzinach 8.00 – 14.00 w pomieszczeniu Urzędu Miasta Chełmży przy ul. Tumskiej 12. 

Program szkolenia odbywa się w formie grupowej. Prowadzone są także zajęcia animacyjne 

dla dzieci rodziców uczestniczących w ww. warsztatach. Istnieje też możliwość skorzystania 

z indywidualnej konsultacji psychologicznej, dotyczącej kwestii opiekuńczo - 

wychowawczych. Głównym celem warsztatów jest pozyskanie przez rodziców umiejętności 

niezbędnych do utrzymania dobrych kontaktów i relacji z dzieckiem, a w szczególności jak 

radzić sobie z  negatywnymi zachowaniami dzieci i młodzieży, jak budować poprawne relacje 

rodzic – dziecko oraz dziecko – rodzic, jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty                  

w relacji z dzieckiem, jak rozwiązywać konflikty na tle rywalizacyjnym między rodzeństwem 

oraz jak modyfikować nieodpowiednie zachowania dziecka, rozpoznawać problemy dziecka 

w szkole oraz budować  i podtrzymywać pozytywne postawy rodzicielskie.  

 

Chełmża, dnia 27.09.2019 r.                                                    Sekretarz Miasta 

 

             (-)    mgr Janusz Wilczyński 


