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

 

 

• W ramach Umowy o Dofinasowanie projektu ,,EU-geniusz w naukowym 

labiryncie” z dnia 15 grudnia 2017 r.  Gmina Miasto Chełmża uzyskała 

nieodpłatnie do bieżącego wykorzystania w ramach zadania,, EU-geniusz rozwija 

kompetencje kluczowe” 26 szt. laptopów HP 250 G 7 oraz pakiet biurowy 

Microsoft Office 2019 Pl – 6 szt.. Sprzęt wraz z oprogramowaniem został 

przekazany trzem Szkołom Podstawowym: Szkole Podstawowej nr 2, Szkole 

Podstawowej nr 3 oraz Szkole Podstawowej nr 5. W/w sprzęt będzie 

wykorzystywany w nauce zdalnej uczniów i nauczycieli. W ramach Umowy o 

Dofinasowanie projektu ,, EU-geniusz w świecie 3D” z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 

Gmina Miasto Chełmża uzyskała nieodpłatnie do wykorzystania w ramach zadania 

,, EU-geniusz porusza roboty”:  

- matę edukacyjną do walk sumo robotów – 2 szt. oraz w ramach projektu ,, EU-

geniusz eksperymentuje z 3D”: 

- drukarkę 3D – 1 szt. wraz z zestawem komputerowym z oprogramowaniem – 1 szt. 

Sprzęt został przekazany do wykorzystania dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3. 

 

MIKOŁAJKOWE PACZKI! 

 

• Mikołajki organizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej      

w Chełmży w tym roku przyjęły zupełnie odmienną formułę - niestety bez obecności 

Mikołąja i dzieci. Wprowadzony w kraju stan epidemii skutkuje określonymi 

obostrzeniami sanitarnymi, w tym zakazuje grupowania się osób w jednym miejscu. 

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży przygotowali 240 

świątecznych paczek dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 



Mając na względzie powyzsze, w tym roku paczki odebrali sami rodzice, którzy na 

zaproszenie pracowników socjalnych przybyli do siedziby Ośrodka w różnych terminach. 

Środki finansowe na zakup słodkości do paczek pochodziły   z budżetu miasta. 

 

Uwaga - bezdomni! 

 

• Niewątpliwie tegoroczna zima kolejny już raz zaskakuje nas aurą, wyjątkowo ciepłą jak 

na tę porę roku. Jednakże trzeba wziąć pod uwagę warunki pogodowe panujące na 

zewnątrz - nie są na tyle korzystne, aby osoby mogły przebywać na dworze przez dłuższy 

czas.. Mając na uwadze powyższe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży 

ponownie apeluje o zwracanie uwagi na osoby bezdomne, przebywające w różnych 

miejscach na terenie miasta i jednoczesne zgłaszanie tych osób do instytucji 

pomocowych.  

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 

 

         GRANTY! 



 
 

 

 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży w okresie od dnia 1 września 2020 roku  

realizował dwa projekty – „Klub otwartych drzwi” i „Klub rodzica – wychowanie bez 

porażek”. Rekrutacja do projektów odbyła się w dniach od 14 września do 27 września 

2020 roku. Niestety gwałtowny wzrost nowych przypadków zachorowań na COVID-19 

zmusiła organizatorów do tymczasowego zawieszenia zajęć i tym samym przedłużenia 

terminu realizacji projektów, których zakończenie wcześniej było planowane na dzień 31 

marca 2021 roku (zgoda grantodawcy - Lokalnej Grupy Działania ZIEMIA GOTYKU). 

Zawieszenie projektów nastąpiło w miesiącu listopadzie br., realizacja projektów była na 

etapie zakończonej procedury naboru uczestników.  

Projekt „Klub otwartych drzwi” skierowany jest do osób powyżej 65 roku życia lub 

osób niepełnosprawnych wymagających opieki lub wsparcia. W ramach funkcjonowania 

ww. klubu odbywać się będą różnego rodzaju zajęcia, m.in. ruchowe (gimnastyka 

relaksacyjna, aerobik), komputerowe, w tym komunikacja przez Internet, zajęcia                

z ekologii czy też w zakresie edukacji zdrowotnej (spotkanie z dietetykiem). Ponadto, 

zostanie zorganizowany Dzień Seniora –  z potańcówką oraz z wyjazdem na spektakl do 

teatru. 

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

niesienie pomocy beneficjentom w radzeniu sobie z problemami dnia codziennego. 

Całkowita wartość projektu wynosi 51.057,00 zł, w tym wkład własny gminy 2.552,85 zł. 

Kolejny projekt „Klub rodzica – wychowanie bez porażek” został skierowany  

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

Głównym założeniem projektu jest poprawa oraz podniesienie kompetencji rodzicielskich 

rodziców i poprawne nawiązanie relacji pomiędzy nimi. W ramach ww. projektu 

planowana jest wycieczka do Jura Parku   w Solcu Kujawskim oraz organizacja imprezy 

sportowej na powietrzu, która ma na celu integrowanie rodziców ze swoimi dziećmi oraz 

ze społecznością lokalną. 

Całkowita wartość projektu wynosi 52.632,00 zł, w tym wkład własny gminy 2.552,85 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. 

Organizatorzy mają nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna na obszarze państwa znacznie 

się poprawi i będzie możliwy w ramach grantu powrót beneficjentów do zajęć                    

i planowanych wyjazdów. 

• Czasowe zawieszenie pasażerskiej komunikacji kolejowej w Bydgoszczy 

W czwartek, 17 grudnia br. Burmistrz Miasta Chełmży pan Jerzy Czerwiński uczestniczył  

w spotkaniu w Unisławiu, tematem którego była decyzja Zarządu Województwa 

Kujawsko- Pomorskiego o czasowym zawieszeniu pasażerskiej komunikacji kolejowej na 

trasie Chełmża- Bydgoszcz. W spotkaniu uczestniczyli ze strony władz wojewódzkich 

pani Aneta Jędrzejewska – członek Zarządu Województwa oraz pan Tomasz Moraczewski 

– dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Władze 

lokalnych samorządów reprezentowane były m.in. przez wspomnianego Burmistrza 

Chełmży oraz wójtów gmin Unisław i Dąbrowa Chełmińska. Zgodnie z decyzją Zarządu 

Województwa komunikacja kolejowa na trasie Chełmża - Bydgoszcz została czasowo 

zawieszona na okres od 13 grudnia br. do 17 stycznia przyszłego roku, tj. do czasu 

zakończenia przyspieszonych ferii zimowych i zdalnego nauczania w szkołach. Według 

informacji przedstawicieli władz wojewódzkich zawieszenie komunikacji spowodowane 

było drastycznym spadkiem liczby pasażerów korzystających z tej formy komunikacji       

w czasie zawieszenia nauczania bezpośredniego w szkołach. Reprezentujący Zarząd 

Województwa uczestnicy spotkania zadeklarowali, iż o ile nauka zdalna w szkołach nie 

zostanie przedłużona to komunikacja pasażerska na tej trasie zostanie przywrócona. Na 

czas zawieszenia komunikacji kolejowej uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja 

autobusowa. Reprezentujący lokalne samorządy włodarze Chełmży, Unisławia i Dąbrowy 

Chełmińskiej podczas spotkania podkreślili potrzebę utrzymania komunikacji kolejowej 

na tej trasie, gdyż dla wielu osób dojeżdżający do pracy, do szkół i uczelni oraz do 

placówek ochrony zdrowia w Bydgoszczy, stanowi ona podstawową  

i najtańszą formę dotarcia do tego miasta, stanowiącego również siedzibę władz 

wojewódzkich. 

 

• Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 

Działając na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 



Burmistrz Miasta Chełmży ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań 

publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Miasta Chełmży w 2021 

roku przez organizacje pozarządowe w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury        

i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz dzieci          

i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechnianie kultury 

fizycznej, ratownictwa i ochrony ludności, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, działań na rzecz osób          

w wieku emerytalnym. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży, ul. 

Hallera 2, 87-140 Chełmża w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Konkurs” 

oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) – 

osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 15 stycznia 

2021 roku, do godz.15.00 – jeśli dotyczą zadań realizowanych w ciągu 2021 roku lub 

zadań, które będą realizowane w I półroczu 2021 roku; w terminie do  dnia 24 maja 

2021 roku, do godz. 15.00 – jeśli dotyczą zadań krótkoterminowych,  które będą 

realizowane  w II półroczu 2021 roku. 

 

 

Chełmża, dnia 05.01.2021 

 

 

 

                     Sekretarz Miasta 

 

             (-) mgr Janusz Wilczyński 


