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

• Happening integracyjny na Rynku 

W dniu 6 grudnia na chełmżyńskim Rynku odbył się "Happening integracyjny w krainie 

elfów". Event zawierał elementy profilaktyki. Organizatorem był Burmistrz Miasta 

Chełmży - Jerzy Czerwiński. Nie zabrakło stoisk ze świątecznymi ozdobami                    

i smakołykami. Dzieciom czas umilały animatorki, maskotki oraz św. Mikołaj. Atrakcją 

było malowanie twarzy. Każdy mógł otrzymać watę cukrową oraz balonika.  

 

• Podaruj wiersz z uśmiechem 

To hasło XV – Jubileuszowej Edycji Konkursu Interpretacji Poezji Dziecięcej. W tym 

roku na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 2 odpowiedziały: Szkoła Podstawowa          

w Ostaszewie, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chełmży i Szkoła Podstawowa Nr 5                 

w Chełmży. 20 młodych artystów zaprezentowało przygotowane interpretacje wierszy, 

swoich ulubionych autorów: Tadeusza Kubiaka, Igora Sikiryckiego, Doroty i Danuty 

Gellner. Wszyscy uczestnicy konkursu byli dobrze przygotowani i reprezentowali wysoki 

poziom artystyczny, a swoje występy dopełnili pięknymi strojami  

i rekwizytami  przygotowanymi przez rodziców i wychowawców. 

 

• Światło, które daje moc 

Już 15 raz z rzędu harcerze z Hufca ZHP Chełmża brali udział w akcji rozdawania 

Betlejemskiego Światła Pokoju. Za każdym razem idei BŚP przyświeca inne hasło.  

Tegoroczne hasło „Światło, które daje moc” inspirowane jest słowami świętego Jana 

Pawła II, które wypowiedział na Krakowskich Błoniach przed czterdziestu laty. Każdego 

roku Światło jest przenoszone z Grobu Pańskiego w Betlejem i za pośrednictwem 

skautów z innych krajów rozchodzi się po całej Europie. Harcerze w ramach służby 

przekazują BŚP do kościołów, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji  

i organizacji w swoich środowiskach. Z miejsc tych każdy mieszkaniec lokalnych 

społeczności może zabrać Betlejemskie Światło Pokoju do swojego domu, aby rozjaśniało 

na wigilijnym stole. Tegoroczna akcja w Hufcu Chełmża odbyła się w niedzielę 22 

grudnia. Światło można było odebrać po każdej mszy świętej w Katedrze Chełmżyńskiej, 

w kościele w Warszewicach, Skąpym oraz Lisewie. 

 



• Gratulacje dla Marleny Cichockiej 

Marlena Cichocka była uczestniczką VIII edycji programu "MasterChef", emitowanego   

w telewizji TVN. Chełmżanka pokazała swój talent kulinarny i podbiła serca jurorów, 

docierając do Finałowej "czwórki". W dniu 17 grudnia Burmistrz Miasta Chełmży - Jerzy 

Czerwiński spotkał się Marleną Cichocką, gratulując jej tak wyjątkowego wyniku i życząc 

dalszych sukcesów. 

 

• Weronika Chojnacka z Samurai Spirit Dojo złotą medalistką 

Weronika Chojnacka zdobyła złoty medal na XV Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 

18 w kumite. W tej konkurencji walczyło 182 zawodników w różnych grupach 

wiekowych. Zawody odbyły się 30 listopada 2019 roku w Kaliszu. W dniu 18 grudnia 

2019 r. Burmistrza Miasta Chełmży - Jerzy Czerwiński spotkał się z Weroniką Chojnacką, 

gratulując jej tak dużego osiągnięcia.  

 

• Marcin Seroczyński Społecznikiem Roku Powiatu Toruńskiego 

W dniu 23 grudnia 2019 r. Burmistrz Miasta Chełmży - Jerzy Czerwiński pogratulował 

Marcinowi Seroczyńskiemu zdobycia tytułu i statuetki Społecznika Roku Powiatu 

Toruńskiego i podarował replikę legendarnego kubeczka. Marcin Seroczyński do 

konkursu zgłoszony został przez Panią Urszulę Meszyńską  - dyrektor Powiatowej             

i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży. O przyznaniu tytułu 

zdecydowała komisja, w skład której wchodzili m.in.: radni powiatowi i starosta.  

 

• Rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

Dnia 23.12.2019 r. Gmina Miasto Chełmża ogłosiła wybór oferty najkorzystniejszej         

w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów 

miejskich w latach 2020-2022”. W przedmiotowym postępowaniu jedyną ofertę cenową 

złożyła lokalna firma – Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą przy 

ul. Toruńskiej 1. W najbliższym czasie, tj. do końca bieżącego roku, przewiduje się 

podpisanie umowy z Wykonawcą. Za realizację przedmiotu zamówienia Zakład 

Gospodarki Komunalnej otrzyma roczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

312 120,00 zł brutto.  



Więcej informacji udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: 

https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne?tresc=74511  

 

• Dnia 24.12.2019 r. Gmina Miasto Chełmża ogłosiła wybór oferty najkorzystniejszej         

w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych       

z terenu Gminy Miasto Chełmża w latach 2020-2022”. W niniejszym postępowaniu 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Chełmży przy ul. 

Toruńskiej 1 złożył jedyną ofertę. Za świadczenie usług stanowiących przedmiot umowy, 

Wykonawca otrzyma: 

- miesięczne wynagrodzenie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 

uzależnione od faktycznie odebranej i zagospodarowanej ilości odpadów 

(uwzględniającej podział odpadów na poszczególne frakcje), 

- miesięczne wynagrodzenie za urządzenie i obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w wysokości 11 790,00 zł brutto. 

W najbliższym czasie, tj. do końca bieżącego roku przewiduje się podpisanie umowy 

z Wykonawcą. Więcej informacji dotyczących niniejszego postępowania 

udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: 

https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne?tresc=74396 

Obowiązek segregacji odpadów komunalnych na nieruchomościach 

W związku ze zmianą przepisów prawa miejscowego uwzględniającego m.in. ustawowy 

obowiązek segregacji odpadów komunalnych (art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 

2010)) z dniem 1 stycznia 2020 r. właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie 

Miasta Chełmża są zobowiązani do segregowania odpadów komunalnych. 

Mając na uwadze powyższe, wzywamy właścicieli nieruchomości, na których wskazano 

nieselektywny sposób gromadzenia odpadów do ponownego złożenia deklaracji                

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu dostosowania 

danych w nich zawartych, do obowiązujących przepisów prawa.  

Brak segregacji lub też nierzetelna segregacja odpadów komunalnych skutkować będzie 

podwyższeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 



W celu złożenia stosownej deklaracji prosimy o przybycie do siedziby tut. Urzędu, Mały 

Ratusz pokój nr 18, w godzinach pracy, tj. w dniach poniedziałek, środa, czwartek, piątek 

w godzinach 7
00

 do 15
00

 oraz wtorek w godzinach 8
00

 do 16
00

. 

      ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Apelujemy do mieszkańców Chełmży o składowanie odpadów komunalnych na 

nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowego ich segregowania i o nie spalanie 

odpadów w piecach. 

Poniżej przypominamy zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, tzn. 

co należy wrzucać do pojemników na odpady zlokalizowanych na nieruchomościach, a co 

winno się oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

przy ul. Toruńskiej 1 w Chełmży. Segregacji „u źródła” podlegają następujące frakcje 

odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz 

bioodpady. 

• Pojemnik zielony na zmieszane odpady komunalne: 

– wrzucamy odpady komunalne zmieszane niesegregowane; 

• Pojemnik brązowy na bioodpady: 

- wrzucamy odpady zielone z ogrodu, jak skoszona trawa, liście, drobne gałęzie, 

kwiaty i chwasty bez ziemi, odpady domowe (kuchenne), np. obierki po warzywach 

i owocach, resztki jedzenia 

- nie wrzucamy ziemi, popiołu, pampersów, tekstyliów, plastiku, szkła. 

• Pojemnik niebieski na papier i tekturę: 

- wrzucamy czyste gazety, katalogi, prospekty, ulotki, książki, klejone zeszyty, czysty 

niezatłuszczony papier, kartony, pudła, tekturę falistą, torby i worki papierowe, 

- nie wrzucamy tłustego i zabrudzonego papieru, papieru i tektury pokrytych folią   

metalową lub tworzywami sztucznymi, opakowań po mleku, sokach, mrożonkach, 

torebek plastikowych, kalki biurowej, folii. 

• Pojemnik żółty na tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe: 



- wrzucamy otwarte i zgniecione butelki po napojach, opakowania po środkach do prania, 

szamponach, mydłach w płynie, kubki po produktach mlecznych, pojemniki po 

artykułach sypkich, duże folie opakowaniowe, worki foliowe, artykuły gospodarstwa 

domowego z tworzyw sztucznych, plastikowe opakowania po owocach, metale 

i opakowania wielomateriałowe – opakowania po mleku, śmietanie i jogurtach, 

- nie wrzucamy tekstyliów i styropianu, brudnych folii z gospodarstwa domowego, 

pampersów, brudnych opakowań po żywności. 

• Pojemnik  zielony na szkło: 

- wrzucamy szklane butelki po napojach, słoiki po dżemach, marynatach, 

- nie wrzucamy ceramiki, porcelany, naczyń typu arco, talerzy i doniczek, szkła 

budowlanego okiennego i zbrojonego, luster, zakrętek, kapsli i korków, zużytych 

żarówek, lamp neonowych i halogenowych, szklanych opakowań po lekach produktach 

chemicznych z zawartością. 

• Pojemnik stalowy ocynkowany lub plastikowy w kolorze grafitowym na popiół: 

- wrzucamy popiół z pieców węglowych i kominków.   

Pamiętaj! 

! przed wrzuceniem do pojemnika zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe, 

! wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków, 

! zabrania się umieszczania w pojemnikach odpadów niebezpiecznych. 

 

Do punktu PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych: 

przeterminowane leki, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych 

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 

iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł             

i strzykawek, zużyte opony i akumulatory, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, tekstylia i odzież, odpady 

budowlane, odpady zielone z ogrodów. 

Regulamin PSZOK, w którym m.in. dla wybranych frakcji odpadów wskazane są ilości 

(masa) odpadów przyjmowanych w punkcie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 



komunalnymi, dostępny jest na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej           

sp. z o.o. w Chełmży pod adresem http://www.zgk-chelmza.pl . 

PSZOK  od 1 stycznia 2020 r. świadczyć będzie usługi w następujących godzinach: 

• w okresie od 1 listopada do 31 marca, w dni robocze, od wtorku do piątku, 

w godzinach od 8:00 do 16:00; 

• w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w dni robocze, od wtorku do piątku, 

w godzinach od 10:00 do 18:00, 

• oraz przez cały rok w każdą sobotę miesiąca w godzinach od 10:00 do 14:00, 

• w dni ustawowo wolne od pracy oraz święta PSZOK jest nieczynny. 

 

DBAJ O ŚRODOWISKO NATURALNE, W KTÓRYM WSZYSCY ŻYJEMY! 

NIE SPALAJ ODPADÓW !!! 

Nieruchomość gminna przeznaczona do sprzedaży   
 

 

Burmistrz Miasta Chełmży przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego: 

 lokal użytkowy położony w Chełmży przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 16   

o powierzchni 351,80 m
2
, cena wywoławcza wynosi 300.000,00 zł, przetarg zaplanowano 

na dzień 23 stycznia 2020 r. na godzinę 9
00

 w Sali Mieszczańskiej tut. Urzędu. 

Podstawowym warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium    

w wysokości 60.000,00 zł do dnia 20 stycznia 2020 r. oraz osobiste stawiennictwo   

w dniu przetargu. 

Szczegółowe informacje oraz pozostałe warunki dopuszczenia oferentów do licytacji 

zamieszczone zostały  na stronie internetowej tut. Urzędu: www.bip.chelmza.pl               

w zakładce: Przetargi >Urząd Miasta >Nieruchomości lub Małym Ratuszu, I piętro   

w biurze Nr 17. 

• Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 

      Uczniowie klasy 3a Szkoły Podstawowej nr 5 w dniu 3 grudnia 2019 roku wzięli 

udział w spotkaniu integracyjnym z podopiecznymi Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Chełmży. Spotkanie poprzedzone zostało zajęciami w szkole 

traktującymi o tolerancji, szacunku i pomocy innym. Zarówno gospodarze jak i goście 



zaprezentowali przygotowane wcześniej wiersze znanych poetów. Ponadto wszyscy 

wspólnie zaśpiewali świąteczne piosenki i wykonali w grupach prace plastyczne 

nawiązujące tematyką do prezentowanych utworów literackich. Przy wspólnym stole 

kosztowano przygotowany przez podopiecznych domu poczęstunek. Uwieńczeniem 

integracji była ruchowa zabawa, która wprowadziła wszystkich w iście świąteczny 

klimat.  

 
Integracyjne zajęcia plastyczne 

 

• Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 

      5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, to okazja do tego, 

by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną 

na rzecz innych - na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. To też 

doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi 

inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją          

z boku. W Szkole Podstawowej nr 2 działa Szkolne Koło Wolontariatu, którego 

członkami są w większości uczniowie klas VIII. Postanowili uczcić ten dzień kilka dni 

wcześniej, organizując kolejną akcję charytatywną. W poniedziałek 2 grudnia 2019 r. 

wolontariusze sprzedawali samodzielnie przygotowane i upieczone pyszne ciasta. 

Dochód ze sprzedaży przeznaczony został na potrzeby podopiecznych Hospicjum 

„Nadzieja” w Toruniu. Tego samego dnia postanowiono pomóc też osobom chorym              

i niepełnosprawnym - podopiecznym Stowarzyszenia Sursum Corda poprzez udział    

w kampanii charytatywnej „Świąteczne Kartki Dobroczynne”. 



 

• Pomoc dla zwierząt 
 

Klasa 8s ze Szkoły Podstawowej nr 3 zamiast prezentów kupowanych sobie 

nawzajem, postanowiła kupić upominki dla podopiecznych ze Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierząt w Toruniu. Uczniowie zakupili karmę i obdarowali nią psiaki    

i koty, będące pod opieką schroniska. Przekonali się, że schronisko nigdy nie zastąpi 

domu dla czworonoga, ale jest to miejsce bardzo przyjazne dla potrzebujących 

zwierząt, a zarazem życzliwe, otwarte dla nas - odwiedzających. Uczniowie zachęcają 

innych do odwiedzin schroniska i do dalszej zbiórki karmy, prowadzonej przez 

Samorząd Uczniowski. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



• MIKOŁAJ W CHEŁMŻY! 

 

 

 

Mikołajki to szczególny dzień, który przypada na 6 grudnia. Jest ogromnie 

wyczekiwany przez dzieci, ponieważ związany jest przede wszystkim z wizytą           

św. Mikołaja i prezentami. Ten wyjątkowy gość w dniu 6 grudnia br. przybył do sali 

Urzędu Miasta Chełmży przy ulicy Tumskiej 12, gdzie w niezwykłej atmosferze 

oczekiwało na niego około 100 dzieci. Zwyczajowo już organizatorem spotkania był 

Burmistrz Miasta wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Chełmży. Zwyczaj obchodzenia mikołajek związany jest z postacią Świętego 

Mikołaja, który był szlachetnym człowiekiem, a wszystkie pozyskane dobra starał się 

rozdawać ubogim     i potrzebującym. W części oficjalnej, Burmistrz – Pan Jerzy 

Czerwiński w imieniu władz miasta złożył dzieciom i ich rodzicom świąteczne 

życzenia. Po tych słowach nastąpił wyczekiwany moment – specjalny gość z Laponii 

spotkał się z dziećmi            i obdarował ich prezentami. W klimat zbliżających się 

rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia wprowadziło zaproszonych gości także wspólne 

śpiewanie kolęd. Oprawą muzyczną spotkania mikołajkowego zajął się Pan Marian 

Walecki. Zaproszonych gości zachwycił piękny występ przedszkolaków. Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży przygotował 235 paczek dla dzieci z rodzin 

korzystających z jego wsparcia. Zakup paczek został sfinansowany ze środków 

budżetu miasta.                                                                                          

 



Występy dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży 

 

 

 

 

 



 

 

• POMÓŻMY! 

 

Niewątpliwie tegoroczna zima kolejny raz rozpieszcza nas swymi dodatnimi 

temperaturami, jednakże warunki pogodowe panujące na zewnątrz nie są na tyle 

korzystne, aby osoby mogły przebywać na dworze przez całą dobę. Wobec 

powyższego,   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponawia apel do mieszkańców 

Chełmży o zachowanie szczególnej wrażliwości społecznej w sytuacjach 

dotyczących osób bezdomnych, przebywających na terenie miasta! 

Warto w takich sytuacjach skontaktować się ze służbami ratowniczymi, czasami bywa 

tak, że jeden telefon może uratować czyjeś życie! 

Zapewne jedną z ważniejszych przesłanek wykonywanej przez pracowników socjalnych 

pracy socjalnej, jest nakierowanie osoby bezdomnej na wyjście z sytuacji kryzysowej, 

niestety nie zawsze to przynosi zamierzony skutek.  Często jest tak, że bezdomny sam 



odrzuca oferowaną pomoc, ściśle to koresponduje z nałogiem picia alkoholu lub 

uzależnieniem od środków psychoaktywnych. 

Na obecną chwilę, pracownicy socjalni, strażnicy miejscy i policjanci monitorują 

miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne.  

Osoby doświadczające bezdomności i chcące ubiegać się o pomoc w formie 

tymczasowego schronienia (uzyskania miejsca w schronisku dla osób bezdomnych lub 

w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi) prosi się o kontakt        

z tut. Ośrodkiem. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży ma podpisaną stosowną umowę         

z Brodnickim Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka na świadczenie usług w zakresie 

udzielania bezdomnym z terenu Chełmży schronienia. Usługa ta obejmuje m.in. 

zapewnienie miejsca noclegowego, posiłków, odzieży, środków higienicznych oraz 

dostępu do łazienki.            

         Telefony kontaktowe  w sprawie zgłaszania osób bezdomnych, potrzebujących  

         interwencyjnej pomocy : 

         -   /56/6752469 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży, 

         -  606730365 – Straż Miejska, 

         -   /56/ 6751900   – Policja, 

        -  112 – służby ratownicze, 

        --  692135916 – Schronisko dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi   

                 im. bł.Wincentego Frelichowskiego w Chełmży.    

• ŻYCZENIA NA ŚWIĘTA! 

Godną do naśladowania jest inicjatywa uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 im. 

Papieża Jana Pawła II w Chełmży, którzy własnoręcznie wypisali kartki świąteczne, 

które następnie miały trafić do osób samotnych, chorych. Kartki już ze znaczkami 

pocztowymi zostały przekazane do MOPS-u, gdzie wpisano tylko adresy 

podopiecznych i zajęto się ich wysyłką. Ta kartka z życzeniami sprawiła 

podopiecznym ogromną radość.             

                                      Sekretarz Miasta 

Chełmża, dnia 30.12.2019 r.              (-) mgr Janusz Wilczyński 


