
WIADOMOŚCI Z RATUSZA  

 

 

• Wystrój świąteczny 

Jak corocznie w pierwszych dniach miesiąca grudnia br. zostanie ustawiona na Rynku 

choinka, która będzie przystrojona bombkami w kolorze złotym i fioletowym, świecącą 

gwiazdą oraz różnokolorowymi lampkami. Ponadto na lampach zlokalizowanych na placu 

Rynku zostaną zamontowane girlandy składające się ze sztucznego zielonego igliwia oraz 

różnokolorowych lampek. Również wielokolorowe lampki pojawią się na choince 

zlokalizowanej w Parku Weldego u zbiegu ul. Toruńskiej i Dąbrowskiego. Natomiast na 

zrewitalizowanym skwerku po nieczynnym szalecie przy ul. Gen.W.Sikorskiego, zostanie 

ustawiona 7 metrowa choinka stożkowa w kolorze złoto czerwonym.  

Nad ulicami Gen.W.Sikorskiego i Chełmińską oraz na latarniach zlokalizowanych przy 

Bulwarze 1000-lecia i ul. Tumskiej zamontowane zostaną ozdoby  świetlne. Natomiast na 

Rynku zostanie ustawiona dekoracja w kształcie bramy przypominającej dużą bombkę 

choinkową z dwiema mniejszymi bombkami po bokach. 

Ponadto w roku bieżącym nowe świetlne ozdoby świąteczne pojawią się na latarniach 

zlokalizowanych przy ul. Łaziennej, Sądowej i Wodnej oraz nowy element świetlny 

zostanie ustawiony na Rynku. 

Ulica Łazienna – 4 elementy latarniowe (wysokość 2,0 m, szerokość 1,3 m) 

 

 

Ulice Sądowa i Wodna – 12 elementów latarniowych (wysokość 1,23 m, szerokość 

0,95 m) 



 

Rynek – element wolnostojący (długość 2,54 cm, wysokość 2,28 cm) 

 

 

• Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży   

Burmistrz Miasta Chełmży przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego :  

 lokal mieszkalny położony w Chełmży przy ul. kard. St. Wyszyńskiego 1a/18   

o powierzchni 29,20 m
2
, wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicą   

o powierzchni 3,24 m
2
, cena wywoławcza wynosi 85.000,00 zł, przetarg zaplanowano na 

dzień 8 października 2020 r. na godzinę 9
00

 w Sali Mieszczańskiej tut. Urzędu. 

Podstawowym warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium         

w wysokości 17.000,00 zł do dnia 5 października 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 pod numerem telefonu: 

56 639 23 48. 



 

• Budowa Sali gimnastycznej.      

W dniu 24 września bieżącego roku został przekazany plac budowy dla realizacji 

inwestycji pn: „Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5”. Zgodnie            

z rozstrzygniętym przetargiem nieograniczonym powyższe zadanie wykonane zostanie 

przez firmę GIRDER Sp. z o.o., Sp. K., ul. Aleja Jana Pawła II 111, 87 - 800 Włocławek. 

Rzeczona inwestycja uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 

1.632.100,00 zł. Całkowity koszt budowy przedsięwzięcia to kwota w wysokości 

3.193.411,15 zł.. 

 

• Projekt „Kultura na wynos – Młodzież 2.0”. 

Projekt został zorganizowany w ramach współpracy PiMBP - Chełmżyńskiego Ośrodka 

Kultury oraz SP5 w Chełmży. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego 

Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2020. Celem projektu 

była aktywizacja młodzieży w okresie wakacyjnym. Serwował on młodym ludziom dużą 

dawkę pasji, zainteresowań, wiedzy i nowych umiejętności, które zostały dostarczone 

przez instruktorów i animatorów. Był również formą integracji i rekreacji. W ramach 

projektu odbyły się m.in. warsztaty medialne, kreatywno – muzyczne, cyrkowe i iluzji, 

ekologiczne warsztaty kulinarne. 

 

• Album o chełmżyńskiej konkatedrze. 

Już niedługo światło dzienne ujrzy najnowsza publikacja autorstwa Piotra Bireckiego 

prof. UMK oraz Marcina Seroczyńskiego, historyka i regionalisty. Publikacja ma 

charakter albumowy i nosi tytuł „Ku chwale Trójcy Świętej. Dawna katedra diecezji 

chełmińskiej w Chełmży”.  

Znajdują się w niej historyczne teksty dotyczące dziejów najcenniejszego chełmżyńskiego 

zabytku. Opierają się one na dotychczasowych badaniach naukowych. Opisana jest 

geneza budowy katedry oraz całego „warsztatu” jaki towarzyszył wznoszeniu świątyni. 

Teksty wzbogacają fotografie wykonane przez Marcina Seroczyńskiego. Album 

fotograficzny eksponuje kościół w czterech porach roku oraz dokumentuje zabytki,  także 

pokazuje piękne wnętrze katedry.  



Autorzy, wiedząc jakie jest przywiązanie chełmżan do zabytku uznali, że publikacja ma 

służyć ukazaniu w formie fotograficznej chełmżyńskiej katedry. Album wydany będzie 

przez Towarzystwo Przyjaciół Chełmży, które pozyskało środki finansowe. Największym 

wsparciem publikację dofinansował burmistrz Chełmży Jerzy Czerwiński.  

• Rok szkolny 2020/ 2021 rozpoczęty 

Po prawie półrocznej przerwie uczniowie wrócili do szkół. W maseczkach,                         

z zachowaniem reżimu sanitarnego powitano nowy rok szkolny. W roku  2020/21 w 50 

oddziałach uczyć się będzie 1070 uczniów, co daje średnio 21 uczniów na oddział.           

W dwóch oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w SP-2 i SP-3, opieką objętych 

będzie 43 dzieci. 

 

 
Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2  

 
 

• Bezpieczny powrót do szkoły 

 
Wszystkie szkoły wyposażone zostały w środki dezynfekujące oraz rękawiczki, maseczki 

oraz przyłbice. Na korytarzach szkół zamontowano bezdotykowe dyfuzory ze środkiem 

dezynfekującym. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało 10 zasad 

obowiązujących uczniów oraz wskazówki dla rodziców, które brzmią następująco : 



 



 

 

 

 

 



• Rusza nowa edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

[POPŻ] współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

POPŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie 

bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na 

rzecz włączenia społecznego. 

 Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich 

dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych 

i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, 

które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. 

 Kwota kryterium dochodowego w POPŻ wynosi 1402 zł dla osoby samotnie 

gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie 

 

 Od dnia 28 września 2020r. osoby z terenu Miasta Chełmży mogą składać wnioski 

do otrzymania pomocy żywnościowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. 

Hallera 19. 

Skierowania są wydawane przez pracowników socjalnych w godzinach 

urzędowania Ośrodka. 

 

 

 

     Chełmża, dnia 25.09.2020 r. 

 

 

                  Sekretarz Miasta 

 

         (-) mgr Janusz Wilczyński  
 


