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

 

• Rada Miejska Chełmży podjęła  uchwałę w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie lokalizacji 

odnawialnego źródła energii. Lokalizacja źródła  energii jest zaplanowana na nieużytkach 

rolnych przy ul. Chełmińskie Przedmieście w formie paneli fotowoltaicznych. Teren 

stanowi własność prywatną.   

Panele fotowoltaiczne wytwarzają energię ze słońca. Do produkcji tej energii nie 

potrzebują surowców w postaci paliw kopalnych np. węgla. Pod wpływem światła 

słonecznego wytwarzają energię elektryczną.  

 

• Środowiskowe Centrum Aktywności i nowe miejsca przedszkolne 

Zakończyła się realizacja prac adaptacyjnych w budynku należącym uprzednio do Szkoły 

Podstawowej Nr 3 w Chełmży, tzw. przybudówki, których celem było utworzenie 

Środowiskowego Centrum Aktywności oraz nowych oddziałów przedszkolnych przy 

Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Chełmży.  

W ramach inwestycji dotyczącej zadań pn. „Utworzenie Środowiskowego Centrum 

Aktywności”, oraz „Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B”,      

w tym „Świat Przedszkolaka”, przeprowadzono kompleksową przebudowę wnętrza 

obiektu, obejmującą zmianę układu pomieszczeń, dobudowanie klatki schodowej wraz      

z windą osobową, a także zakup wyposażenia dla przedszkola oraz centrum aktywności.                     

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz siłownia plenerowa 

dla seniorów.  

Dzięki realizowanej inwestycji zwiększona zostanie liczba miejsc przedszkolnych. 

Zaplanowano utworzenie dwóch nowych oddziałów, które mieścić się będą na parterze 

oraz na pierwszym piętrze modernizowanego budynku. Wraz z zakończeniem robót 

adaptacyjnych zaplanowano rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Świat Przedszkolaka” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres projektu 

obejmuje finansowanie bieżącej działalności nowych oddziałów przedszkolnych, 

organizację zajęć dodatkowych dla przedszkolaków oraz podnoszenie kompetencji 

nauczycieli.  



Na drugim piętrze zmodernizowanego budynku funkcjonować będzie Środowiskowe 

Centrum Aktywności, stanowiące kluczowy element działań rewitalizacyjnych ujętych     

w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023. 

Obiekt dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. wyposażony jest         

w windę, toalety dla niepełnosprawnych, odpowiednio szerokie ciągi komunikacyjne        

i drzwi. Prace związane z adaptacją budynku są pierwszym etapem rewitalizacji. Druga 

część inwestycji, zaplanowana na rok 2021, dotyczyć będzie zagospodarowania terenów 

otaczającego szkoły. Powstaną między innymi dwa boiska wielofunkcyjne o nawierzchni 

poliuretanowej.  

Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności współfinansowane jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a także ze 

środków z budżetu państwa.  

Wartość całkowita prac adaptacyjnych wyniosła 3 282 861,93 PLN. Na realizację 

przedsięwzięcia związanego z powstaniem Środowiskowego Centrum Aktywności            

i modernizacją otoczenia szkół gmina miasto Chełmża pozyskała łączną kwotę 5 059 

932,74 PLN. Na działania w ramach projektu „Świat Przedszkolaka” przyznane zostało 

dofinansowanie w wysokości 616 779,80 PLN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Zdalne nauczanie 

Lekcje zdalne w całym kraju obowiązują do 24 grudnia 2020 r. , po czym nastąpi 

przerwa świąteczna do 2 stycznia 2021 roku, a od 3 stycznia do 17 stycznia 2020 roku 

w całym kraju jednocześnie będą trwały ferie zimowe. W przypadku szkół 

ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia 

zawodowego - ich uczniowie  i słuchacze od 26 października nie mają zajęć 

stacjonarnych, tylko uczą się zdalnie. Dodatkowo do 24 grudnia takim samym 

ograniczeniem zostały objęte klasy I-III szkoły podstawowej. Zgodnie   z wytycznymi 

MEN, zdalne nauczanie odbywa się w następujący sposób : 

1) wychowawca klasy pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco 

monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność 

na zajęciach on-line. W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia; 

2) stymulowanie kontaktu społecznego uczniów poprzez umożliwienie im kontaktu 

on-line w określonym czasie, np. po zajęciach obowiązkowych (bez udziału 

nauczyciela) – po wprowadzeniu ustalonych wspólnie z uczniami i rodzicami zasad 

kontaktu, które pozwolą  zapewnić e – bezpieczeństwo; 

3) zapewnienie możliwości konsultacji on-line dla rodziców uczniów (zgodnie             

z potrzebami). 

4) każdy nauczyciel, w tym nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, 

powinien określić przejrzysty sposób odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów 

i rodziców za pośrednictwem komunikatora stosowanego przez szkołę.   



5) nauczyciele, psychologowie i pedagodzy powinni być dostępni dla uczniów              

i rodziców on-line zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej 

szkoły lub przekazanym rodzicom w sposób ustalony przez szkołę.  

6) nauczyciele współpracują w zespołach przedmiotowych: ustalają treści kształcenia, 

które będą realizowane w poszczególnych klasach i rekomendowany sposób ich 

realizacji (narzędzia, metody i formy). W razie potrzeby nauczyciele rekomendują 

dyrektorowi szkoły konieczność modyfikacji szkolnego zestawu programów 

nauczania. 

7) nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe 

treści i umiejętności.  

8) uczeń ma prawo korzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela w związku 

z wykonywanmi zadaniami.  

9) nauczyciel dostosowuje narzędzia, metody i formy pracy, które zamierza stosować 

w zdalnym nauczaniu, do możliwości psychofizycznych uczniów.     

10) zdalne nauczanie nie może polegać wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu 

zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.  

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie 

będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować 

nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole  (z wykorzystaniem komputerów w szkole). 

 

• Cyfrowy świat 

Uczniowie z klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 2 brali udział w projekcie pn. 

„Cyfrowy świat młodego odkrywcy" organizowanym przez Wyższą Szkołę Kultury 

Społecznej i Medialnej w Toruniu. Głównym celem projektu było nabycie nowych 

kompetencji w obszarze ICT.  Zajęcia odbywały się we wrześniu i październiku          

w siedzibie uczelni, prowadzone były w formie zajęć praktycznych przez 

wykładowców akademickich. Program szkolenia obejmował: zaawansowane metody 

grafiki komputerowej (24 godziny), programowanie to lifestyle (20 godzin), cyfrowe 

bezpieczeństwo ( 6 godzin),  świat interfejsów (6 godzin). Ostatnie sobotnie zajęcia 

musiały się odbyć zdalnie. Uczniowie poradzili sobie z taką formą szkolenia, aktywnie 

uczestniczyli w zajęciach on-line. Na zakończenie projektu uczniowie otrzymali 

stosowne certyfikaty. 

 



• Pomnik Walki i Męczeństwa 

Szkolne Koło Historyczne, klasa VIIc i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 

3 włączyli się do akcji ogłoszonej przez Inicjatywę Obywatelską Chełmży. Akcja 

dotyczy pozyskania funduszy na renowację pomnika, usytuowanego przy ulicy 

Chełmińskiej. Pomnik Walki  i Męczeństwa autorstwa Aleksandra Durke odsłonięto    

w 1947 r. To wyjątkowe miejsce dla chełmżan, szczególnie dla młodych pokoleń. 

Pomnikiem - mogiłą od lat opiekują się uczniowie Szkoły Podstawowej  nr 3. Zbiórka 

i pomoc w jego renowacji to hołd złożony pomordowanym mieszkańcom miasta.  

 

• POMOC OSOBOM  BEZDOMNYM! 

Mimo, że w chwili obecnej pogoda jest jeszcze sprzyjająca, to jednak panujące na 

zewnątrz temperatury, zwłaszcza w godzinach nocnych, nie pozwalają na całodobowe  

przebywanie osób na zewnątrz. Współdziałanie różnych służb w tej kwestii jest 

konieczne. Szczególnie istotne jest, by do tego wsparcia włączyli się także sami 

mieszkańcy, zwracając szczególną uwagę na osoby bezdomne i zagrożone 

bezdomnością, jak również starsze, samotne, niezaradne życiowo. Sytuacja związana   

z obecnie występującym zagrożeniem epidemiologicznym w kraju jest wyjątkowa        

i wymaga od nas zajęcia właściwych postaw społecznych - konkretne zgłoszenie może 

uratować ludzkie życie!   

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 w tym miejscu 

zaznaczyć, że jedną z istotnych przesłanek wykonywanej pracy socjalnej jest 

ukierunkowanie osoby bezdomnej na wyjście jej 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! 
 

W terminie, do dnia 31 stycznia 2021 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 

przedmiotowe 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. 

 

• POMOC DLA SENIORÓW i ……    

Ważny komunikat dla Seniorów i wszystkich mieszkańców przebywających na 

kwarantannie  

 

Jeśli nie masz się do kogo zwrócić – pracownicy MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY i wolontariusze pomogą Ci: 

 

zrobić zakupy 

jeśli jest konieczność dostarczenia tych artykułów dzwoń w godzinach 8:00- 15:00 

 

 (56) 675 24 69 

 (56) 675 30 18 

 

 600398639 

 

WAŻNE! 

 

 Ruszył ministerialny program wspierania seniorów. Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Chełmży bierze w nim udział.  

 Więcej info  

https://wspierajseniora.pl/ 



Pomagajmy sobie w tym trudnym czasie. Również sąsiedzka pomoc jest w tym trudnym 

czasie bezcenna. Jeśli chcesz dołączyć do grona wolontariuszy, bądź też pomóc                      

w jakikolwiek inny sposób, zgłoś się do MOPS-u, który jest koordynatorem takich działań.  

 

• Narodowy Dzień Edukacji 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Chełmży - Jerzy Czerwiński złożył 

życzenia wszystkim nauczycielom. Podkreślił ich zaangażowanie w tych trudnych 

czasach pandemii. Nagrody burmistrza otrzymali Iwona Sumińska, Joanna 

Chmielewska, Elżbieta Swinarska oraz Jacek Wyborski. Uroczystość z zachowaniem 

wszelkich norm bezpieczeństwa odbyła się w auli Przedszkola Miejskiego nr 2. 



• Losowanie laureatów „Chełmżyńskich Krzyżówek” 

W dniu 22 października odbyło się losowanie nagród wśród osób, które nadesłały co 

najmniej 30 rozwiązań „Chełmżyńskich Krzyżówek”. Nagrodę główną zdobyła Pani 

Bożena Szwarc. Pozostałe trafiły do: Pana Zbigniewa Orczykowskiego, Pani Urszuli 

Bocoń, Pani Adeli Szczepańskiej, Pani Jolanty Murawskiej, Pani Jadwigi Zatorskiej. Ze 

względu na panującą pandemię losowanie odbyło się z zachowaniem wszelkich 

środków bezpieczeństwa. Nagranie zostało opublikowane na oficjalnym Fanpage 

Urzędu Miasta: https://www.facebook.com/umchelmza.  

Pomysłodawcą i twórcą krzyżówek był Pan Tomasz Wiśniewski. Projekt graficzny 

przygotował Pan Dariusz Cugier. „Chełmżyńskie krzyżówki” wpisywały się                   

w harmonogram 100 rocznicy powrotu miasta do macierzy. 

• Komunikat 

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną Wydział Spraw Społecznych  

i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży będzie załatwiał sprawy z zakresu: 

1. ewidencji ludności (wymeldowania, zameldowania, potwierdzenie profilu zaufanego), 

2. dowodów osobistych (składanie wniosków o dowód, zgłoszenie utraty i inne), 

3. działalności gospodarczej 

w godzinach 10.00 – 12.00 od poniedziałku do piątku. Załatwienie spraw poza 

wyznaczonymi godzinami będzie utrudnione. 

 

• Obchody Święta Niepodległości 

W tym roku obchodziliśmy 102 Rocznicę Odzyskania Niepodległości, święta wpisującego 

się w tym roku w 100 rocznicę powrotu Chełmży do macierzy. Obchody związane z tymi 

wydarzeniami zostały znacząco ograniczone ze względu na obowiązujące przepisy 

sanitarne i dbałość o wspólne bezpieczeństwo. 

Dla uczczenia tegorocznego Święta Niepodległości, 11 listopada o godz. 9:00 została 

odprawiona msza święta za Ojczyznę, a o godzinie 12:00 odegrany hymn państwowy        

z wieży chełmżyńskiej Bazyliki Konkatedralnej na cztery strony świata.                                          

 

Sekretarz Miasta 

            mgr Janusz Wilczyński  

Chełmża, dnia 25 11.2020 r.  


