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• LUSTRO CZYNSZOWE! 

 

W terminie, do dnia 31 lipca 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 punkcie podawczym mieszczącym się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej przy ul. Gen. J. Hallera 19 (parter). 

 

• KOLEJNE  GRANTY – „Klub otwartych drzwi” 
 

 

 
 

 

         Wartość projektu wyniesie 51.057,00 zł, w tym wkład własny gminy to kwota 2552,85 zł.    

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 

Włączenie społeczne w na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.   

Z dniem 1 maja 2021 roku  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży ruszył                 

z realizacją kolejnego projektu ”Klub otwartych drzwi”. Wszystkie działania odbywają się      

z zachowaniem wszelkich koniecznych obostrzeń sanitarnych.  

Grupę docelową projektu stanowią osoby niesamodzielne, które ze względu na stan zdrowia  

lub wiek (65+) albo niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w codziennej 



egzystencji. We wrześniu 2020 roku odbyła się rekrutacja do projektu, w trakcie której 

wyłoniono 12 osób, chętnych do aktywności społecznej w różnych obszarach. Ubiegły rok 

upłynął pod znakiem pandemii i większość działań projektowych musiała zostać 

podporządkowana z obowiązującymi ograniczeniami – od dnia 4 listopada 2020 roku projekt 

był zawieszony na podstawie zawartego  stosownego porozumienia.  

W ramach funkcjonowania klubu odbywają się zajęcia ruchowe (uprawianie gimnastyki 

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

robienie naturalnych kosmetyków), zajęcia z obszaru edukacji zdrowotnej (spotkanie                     

z dietetykiem), zajęcia z zakresu dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny (spotkanie ze 

stylistką wizerunku zewnętrznego i kosmetyczką). Bardzo ciekawie zapowiadają się także 

zajęcia otwarte dla beneficjentów, założeniem których jest budowanie przynależności do 

grupy i najważniejsza sprawa to zainicjowanie wśród nich potrzeby walki z alienacją osób 

starszych w społeczeństwie. Na to czekamy – planowane są wyjazd do teatru i integracyjne 

spotkanie, połączone z potańcówką. 

 

Obecnie trwają m.in. zajęcia sportowe: 

 

 



 

 

• OJ  DZIEJE  SIĘ  U NAS !    „PRZYSZŁOSĆ w moich rękach”    

 

 
 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży jest w trakcie realizacji projektu  pt. 

„PRZYSZŁOŚĆ w moich rękach”.    

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne 

społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach 

ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT. 

Podczas organizowanych specjalistycznych zajęć dla rodziców,  dzieci  świetnie się bawią       

z animatorami czasu wolnego. Zajęcia dla najmłodszych przyjmują czasem formę 

warsztatów, ukierunkowane są na pomysłowe ćwiczenia i rozwijające zabawy.  Organizatorzy 

zapewniają uczestnikom także poczęstunek, planowane są wyjazd integracyjny. 

Założeniem projektu jest aktywna integracja 42 osób z Miasta Chełmży, zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w celu poprawy i wzmocnienia ich zdolności do 

zatrudnienia.  

Obecnie dorośli beneficjenci Projektu korzystają ze wsparcia psychologa, pedagoga i coacha.  



Fot. z zajęć z animatorem czasu wolnego: 

 

 

 

 



• Inkubator w budowie  

Trwają intensywne prace budowlane w budynku położonym przy ulicy Gen. J. Hallera 7. 

W miejscu dawnego szpitala dziecięcego wkrótce powstanie inkubator przedsiębiorczości. 

W rezultacie prowadzonych od początku lutego robót zarysowują się pierwsze zmiany      

w wyglądzie obiektu, zarówno na zewnątrz, jak i w jego wnętrzu.  

W pierwszej kolejności dostrzegalna jest odnowiona elewacja północno-wschodnia, od 

strony ulicy Hallera. Zdemontowano również istniejące ogrodzenie i rozpoczęto budowę 

nowego cokołu. Rozbiórka nie ominęła budynku dawnej portierni, w miejsce której 

postawiono niewielki boks śmietnikowy.  

Bardziej zaawansowane prace prowadzone są wewnątrz budynku. Poza robotami 

rozbiórkowymi, wykonano izolację ścian piwnic oraz modernizację kotłowni. Zmieniono 

układ pomieszczeń, część ścianek działowych została wyburzona i zastąpiona nowymi. 

Zakończono również wymianę części konstrukcji dachowej. W zaawansowanej fazie są 

szeroko rozumiane prace instalacyjne.  

Wszystkie prace zakończone zostaną do września 2021 r.  

Inkubator mieścić będzie 13 pomieszczeń biurowych o powierzchni od 9 do 26 m2 oraz 

niewielką salę konferencyjną (40 m2). Część wspólną tworzyć będą aneksy kuchenne oraz 

pomieszczenie ze wspólnym sprzętem kserograficznym. Zaplanowano dostosowanie 

obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. wyposażenie w odpowiedni podjazd, 

windę i spełniające stosowne normy ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku. 

Zadanie realizowane jest przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie w imieniu Gminy Miasta 

Chełmży w dniu 7 września 2020 r. podpisał Burmistrz Miasta, pan Jerzy Czerwiński. 

Przyznane, w ramach Działania 7.1. Rozwój regionalny kierowany przez społeczność, 

wsparcie opiewa na kwotę 2 678 043,00 PLN.  

Projekt jest jednym z elementów wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 

przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-

2023. 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



• Konkurs na logo inkubatora  

W związku z planowanym uruchomieniem Inkubatora Przedsiębiorczości w Chełmży, 

Burmistrz Miasta Chełmży ogłosił konkurs na zaprojektowanie logo inkubatora, które będzie 

wykorzystywane w szczególności do celów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych.  

Celem konkursu jest opracowanie unikalnego znaku graficznego, jednoznacznie 

identyfikującego instytucję Inkubatora i promującego ideę przedsiębiorczości. Praca może 

zostać przygotowana w dowolnej technice. Logo dla Inkubatora Przedsiębiorczości powinno 

cechować się: prostotą, dopasowaniem, uniwersalnością, jasnością przekazu, 

zapamiętywalnością, ponadczasowością. 

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. Zgłoszenia należy 

przesyłać na adres mailowy: promocjaum@post.pl lub gkmum@post.pl bądź dostarczyć 

osobiście w okienku podawczym w Urzędzie Miasta Chełmży przy ulicy gen. J. Hallera 2, w 

godzinach jego otwarcia lub pocztą na adres Urzędu Miasta Chełmży wraz z czytelnie 

wypełnioną Kartą Zgłoszeniową (skan podpisanego Załącznika nr 1 Regulaminu Konkursu) 

w tytule wiadomości/korespondencji wpisując: Logo dla Inkubatora Przedsiębiorczości. 

Ostateczny termin przyjmowania prac upływa z dniem 20 czerwca 2021 r.  o  godz. 23:59 

(decyduje data wpływu do Urzędu). 

Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody, w tym vouchery o wartości 800, 

250 i 200 PLN oraz upominki związane naszym miastem.  

Szczegóły w regulaminie, zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem 

www.chelmza.pl, na Facebooku (profil Miasto Chełmża), w tym na plakacie informacyjnym 

oraz pod numerami telefonów: 56 639 23 42, 56 639 23 47.  

 



 

 

 

 



• Budowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki i Brzechwy 

Dnia 30 kwietnia 2021 r. w ramach udzielonego zamówienia publicznego pn.: „Budowa 

sieci wodociągowej w ulicach Kościuszki i Brzechwy o długości około 550,00 mb” 

przekazano plac budowy Wykonawcy – Zakładowi Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych 

Piotr Rojek z siedzibą przy ul. Drwęckiej 9 w Golubiu- Dobrzyniu.  

Inwestycja będzie polegała na budowie przewodu wodociągowego w ulicy Tadeusza 

Kościuszki i Jana Brzechwy - od włączenia projektowanego wodociągu do istniejącej sieci 

wodociągowej na skrzyżowaniu ulic Kościeszki i Słonecznej, a następnie przeprowadzeniu 

sieci: 

- ul. Kościuszki (około 262 m) do ul. Brzechwy, 

- ul. Brzechwy (około 191 m) do ul. Fredry, 

- w ul. Fredry (około 58 m) na działce nr 45/12 i 46/15 obrębu 12 w m. Chełmża. 

 

Zgodnie z zawartą umową nr 6/R/2021 z dn. 10.05.2021 r., Wykonawca za realizację 

przedmiotowej inwestycji otrzyma wynagrodzenie ryczałtowej, ustalone na podstawie 

przedłożonej oferty, w wysokości 167 280,00 zł brutto.  

Termin realizacji określono do dnia 10.07.2021 r.  

Więcej informacji pod adresem:  

{HYPERLINK "https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne?tresc=75792"}  

• Zmiany w otoczeniu szkół   

Widoczne są już pierwsze rezultaty rewitalizacji przestrzeni wokół placówek 

edukacyjnych położonych pomiędzy ulicami Gen. J. Hallera 2, Ks. P. Skargi oraz 



Paderewskiego. W ramach prac prowadzonych w związku z drugim etapem inwestycji pn. 

„Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”, zaplanowano kompleksowe 

uporządkowanie otoczenia szkół i przedszkoli. Powstaną m.in. dwa nowe boiska 

wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. Przebudowane zostaną ogrodzenia oraz 

nawierzchnie wokół szkół.  

Ważną część inwestycji stanowi przebudowa ulicy Gen. J. Hallera, na odcinku od ulicy 

Mickiewicza do skrzyżowania z ulicą ks. P. Skargi. Następstwem modernizacji będzie zmiana 

organizacji ruchu w tym obszarze i wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. Wykonana 

zostanie jezdnia o szerokości 3,0 m, z wydzielonymi miejscami parkingowych dla 

samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych.  

W ramach pierwszego etapu przedsięwzięcia wykonano prace adaptacyjne dawnego 

budynku B Szkoły Podstawowej Nr 3, na potrzeby utworzenia Środowiskowego Centrum 

Aktywności.  

Przedsięwzięcie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość dofinansowania, w kwocie 5 059 932,74 

PLN (tym EFRR 4 422 887,55 PLN, Budżet Państwa 637 045,19 PLN), stanowi 79,43% 

wszystkich wydatków kwalifikowalnych. Szacunkowa wartość planowanego zadania 

wyniesie blisko 5 800 000,00 PLN. Zakończenie inwestycji zaplanowano na lipiec 2021 r. 

 

 

 



 

 

 



 

• Egzamin ósmoklasisty 

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbył się w dniach 25-27 maja (wtorek – czwartek). 

Czas trwania egzaminu z języka polskiego to 120 minut, z matematyki 100 minut,             

a z języka obcego 90 minut. W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie 

warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi 

arkuszami może zostać przedłużony o:  60 minut – w przypadku języka polskiego, 50 

minut – w przypadku matematyki oraz 45 minut – w przypadku języka obcego 

nowożytnego.  W   2021 r. do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 109 uczniów z trzech 

chełmżyńskich szkół podstawowych. Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez 

egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. 

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Tego samego 

dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

uczniowie otrzymają 9 lipca br. 

 

• Majowe święta 

Majowe dni świąteczne: Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej                     

i Święto Konstytucji Trzeciego Maja uczniowie uczcili poprzez wykonanie prac 

plastycznych. 



 
Źródło: szkolna strona Szkoły Podstawowej nr 3 

 

 

Chełmża, dnia 27.05.2021 r. 

 

         Sekretarz Miasta 

 

          (-)   mgr Janusz Wilczyński  

 

 


