Wiadomości z Ratusza
•

Obchody Narodowego Święta Niepodległości
Przewodniczący Rady Powiatu - Paweł Polikowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kalinowski, Wiceburmistrz Miasta Chełmży - Marek Kuffel oraz ks. kanonik
Krzysztof Badowski – proboszcz w Parafii pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Chełmży
odwiedzili chełmżyńskie miejsca pamięci i złożyli kwiaty oraz znicze. Późnym
popołudniem w Hali Widowiskowo - Sportowej odbyło się śpiewanie pieśni
patriotycznych z udziałem chóru św. Cecylii i Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej
w Chełmży. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem dla mieszkańców miasta.
W Chełmżyńskim Ośrodku Kultury zobaczyć można było wystawę pn. „Oni tworzyli
naszą

historię”.

Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

•

W dniu 10 listopada z inicjatywy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych odbyło się wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych na Rynku. Wydarzenie rozpoczęło się od odśpiewania hymnu
narodowego. Przemawiali Starosta Toruński - Marek Olszewski, przewodniczący Rady
Powiatu Toruńskiego - Paweł Polikowski oraz Burmistrz Miasta Chełmży - Jerzy Czerwiński.
We wspólnym śpiewaniu uczestniczyła młodzież i dzieci chełmżyńskich szkół oraz
podopieczni stowarzyszeń.

•

Zasłużona dla harcerstwa

W dniu 28 października odbyło się spotkanie z Panią Bogumiłą Obarą. Przewodniczący Rady
Miejskiej - Janusz Kalinowski oraz Burmistrz Miasta Chełmży - Jerzy Czerwiński złożyli
najserdeczniejsze podziękowania za 60letnią pracę na rzecz harcerstwa chełmżyńskiego. Pani
Bogumiła Obara przez 18 lat przewodniczyła w naszym mieście organizacji związkowej,
stanowiąc filar chełmżyńskiego Hufca ZHP. Pani Bogumiła Obara zakończyła kadencję
komendanta Hufca, pozostawiając tę funkcję następcy – Panu Kazimierzowi Borkowskiego.

•

Puchar dla strażniczki miejskiej

Monika Błaszczak – strażniczka miejska zdobyła Puchar Najlepszego Zawodnika Turnieju
Piłki Nożnej Służb Mundurowych różnych formacji w Chełmnie. Turniej odbył się 13
listopada w Chełmnie pod patronatem Posła na Sejm RP Mariusza Kałużnego, który był
również pomysłodawcą turnieju. Wzięło w nim udział 12 drużyn. Puchar wręczył Komendant
Powiatowy PSP w Chełmnie.

•

COVID – 19 w chełmżyńskich placówkach oświatowych

W Chełmży wszystkie placówki oświatowe były zmuszone do przejścia na hybrydowy
tryb pracy (czyli tryb mieszany – część klas pracuje zdalnie, a część stacjonarnie).
Dotyczy to placówek oświatowych, w których potwierdzono zakażenie COVID-19
u uczniów, wychowanków lub pracowników. W takiej sytuacji dyrektor, za zgodą organu
prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, zawiesza zajęcia stacjonarne na
wyznaczony czas i uczniowie przechodzą na nauczanie zdalne. Ogółem od miesiąca

października do listopada br. na kwarantannę zostało skierowanych 323 uczniów
i wychowanków przedszkoli.
•

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
W ramach powyższego Programu wsparcie finansowe otrzymało w roku bieżącym
Przedszkole Miejskie nr 1 w Chełmży w wysokości 3000,00 zł. i wkładzie własnym
750,00 zł. W sumie 3750,00 zł zostanie przeznaczone na zakup książek będących
nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz realizację działań
promujących czytelnictwo. W ramach Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 uchwalonym
na lata 2021-2025 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli
bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia
społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy, na rok 2022 wnioski
o dofinansowanie złożyły dwie szkoły podstawowe i oddział przedszkolny. Priorytet 3
skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, szkół działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji
za Granicą oraz bibliotek pedagogicznych. Otrzymane środki finansowe w ramach
Priorytetu 3, będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do placówek
wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zakup
wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego
i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla
uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

•

Inwestycje drogowe na terenie miasta.
Obecnie na terenie miasta realizowana jest inwestycja polegająca na modernizacji
oświetlenia ulicznego w obrębie ulic: Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego,
Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy.
Termin realizacji prac przez firmę ATMA Halina Radzimirska z siedzibą
w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Tuwima 7 wyznaczono do dnia 6 grudnia 2021
r.
Zakres przedsięwzięcia dotyczy modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta
Chełmży. Prace modernizacyjne obejmują wymianę oświetlenia w ulicach Sienkiewicza,
Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy, na
nowe, energooszczędne.

Roboty modernizacyjne obejmują:
- na ulicy Sienkiewicza: wymianę istniejących opraw oświetleniowych sodowych typu
parkowego o mocy 70W na energooszczędne oprawy ze źródłem LED o mocy 20,7W
i strumieniu świetlnym min 3200 lm z redukcją mocy, wymianę przewodu
zasilającego oprawy, demontaż istniejących słupów betonowych i montaż nowych
słupów oświetleniowych stalowych (5 szt.) o wysokości 5m.
- na ulicach Wryczy i Groszkowskiego: wymianę istniejących opraw oświetleniowych
sodowych typu parkowego o mocy 150W na energooszczędne oprawy drogowe ze
źródłem LED o mocy 44,5W i strumieniu świetlnym min 6800 lm z redukcją mocy,
wymianę przewodu zasilającego oprawy, demontaż istniejących słupów betonowych
i montaż nowych słupów oświetleniowych stalowych (16 szt.) o wysokości 6m.
- na ulicach Dorawy, Władysławskiego, Depczyńskiego i Malewskiego: wymianę
istniejących opraw oświetleniowych sodowych typu parkowego o mocy 70 i 150W
na energooszczędne oprawy ze źródłem LED o mocy 44,5W i strumieniu świetlnym
min 6800 lm z redukcją mocy (23 szt.) oraz mocy 15,6W strumieniu świetlnym min
2500 lm z redukcją mocy (5 szt.), wymianę przewodu zasilającego oprawy, demontaż
części istniejących słupów betonowych, oprócz słupów stalowych znajdujących się
na ulicy Malewskiego oraz montaż nowych słupów oświetleniowych stalowych (23
szt.) o wysokości 6m.
Za kompleksową realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości 241 080,00 zł brutto.

•

Obowiązek składania deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Od 1 lipca 2021 rozpoczął się proces składania deklaracji do CEEB, który ma na celu
zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach
mieszkalnych
i niezamieszkałych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw
do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.
Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz
posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny:
Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.
Nie masz dostępu do Internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć
we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.

Gdzie

znajduje

się

wzór

deklaracji

w

formie

papierowej? Wejdź

na

stronę https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
i pobierz właściwą deklarację.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła
i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. Na złożenie deklaracji masz 12
miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca
deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.
Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na
podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem
stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest
poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji
substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które
przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np.
zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się
docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej
1 MW.
Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej Główny Urząd Nadzoru
Budowlanego, pod adresem:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

•

UWAGA BEZDOMNI !

Niskie temperatury na zewnątrz nie sprzyjają całodobowemu przebywaniu osób bezdomnych
na dworze. W okresie jesienno-zimowym kluczowym elementem przeciwdziałania
bezdomności jest ścisła współpraca różnych służb, w tym pracowników socjalnych, Policji,
Straży Miejskiej, pracowników schronisk i placówek ochrony zdrowia. Należy dodać, że
istotny wpływ na niesienie pomocy osobom pozbawionym „dachu nad głową”, mają sami
mieszkańcy, którzy zwracając uwagę na osoby wyziębione, potrzebujące wsparcia, zgłaszają
te fakty wyspecjalizowanym jednostkom. Ważne, by pomóc!
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 2022 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.

•

PROFESJONALIŚCI 2!

Dwóch pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, będących zarazem
członkami

Zespołu

Interdyscyplinarnego

w

Chełmży

uczestniczyli

w

szkoleniu

dedykowanemu członkom gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie
i grupom

roboczym.

Zajęcia

zostały

przygotowane

w

wersji

podstawowej

PROFESJONALIŚCI 1 oraz rozszerzonej - PROFESJONALIŚCI 2. Pracownicy MOPS-u
brali udział w wersji rozszerzonej. Dzięki coraz powszechniej używanym formom kontaktu
zdalnego – zastosowano formułę hybrydową szkolenia. Część stacjonarna dla grupy
PROFESJONALIŚCI 2 odbyła się w dniach 3-5 listopada 2021 r. w Bydgoszczy.

W skład zespołu realizującego szkolenie wchodziły następujące osoby: p. Beata Kita
(kierownik zespołu, psycholog, certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie IPZ PTP), p. Ewa Bachanek-Znamierowska (politolog, superwizor
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP), p. Katarzyna Fenik-Gaberle
(pedagog, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP), p.
Grzegorz Wrona (prawnik, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ
PTP), p. Lidia Makarska (radca prawny).
Organizatorem szkolenia było Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
w Toruniu, działające w strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

•

BRANSOLETKI ŻYCIA!

W dniu 8 listopada 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim, z udziałem marszałka Piotra
Całbeckiego i przewodniczącej sejmiku województwa Elżbiety Piniewskiej, miało miejsce
symboliczne zakończenie etapu dystrybucji bransoletek życia – urządzenia odebrali
przedstawiciele 18 gmin z całego regionu, w tym wiceburmistrz Pan Marek Kuffel.
W uroczystości uczestniczył także kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chełmży oraz pracownik merytorycznie zajmujący się projektem Teleopieki. Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu poinformował zaproszonych gości, że
kończy się rozruch przygotowanego przez ROPS dużego programu teleopieki domowej,
obliczonego na tym etapie na 3 tysiące niesamodzielnych osób starszych. W systemie,
którego sercem jest centrum operacyjne stworzone przez Kujawsko-Pomorskie Centrum
Kompetencji Cyfrowych Conectio, jest już 2 100 seniorów. Natomiast Marszałek
Województwa

podziękował

samopomocowym.

za

współpracę

wszystkim

samorządom

i

instytucjom

Opiekuńczo-ratunkowy system teleopieki domowej, na który składają się monitorujące
funkcje życiowe mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy („bransoletki
życia”) oraz uruchomione na początku września centrum operacyjne, jest kontynuacją dobrze
przyjętego pilotażu, z którego skorzystało 210 osób. Do partnerstwa zaproszone zostały
wszystkie gminy regionu, ostatecznie zgłosiło się 78 gmin, w tym Miasto Chełmża.
Adresatami tej zyskującej sobie coraz większą popularność formy wsparcia są osoby
niesamodzielne, potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu, przede wszystkim
mieszkający samotnie seniorzy. Miasto Chełmża otrzymało 21 bransoletek, obecnie MOPS
zajmuje się ich dystrybucją.
Projekt, z budżetem w wysokości 19 mln złotych, jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) 2014-2020.

•

A MY ZNOWU TU!

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
Całkowita wartość projektu wynosi 383.572,50 zł, z czego wkład własny gminy wynosi
57.535,88 zł.
Projekt zakłada aktywną integrację 42 osób z terenu Gminy Miasta Chełmży zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności
zatrudnienia. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez metody, modele i narzędzia pracy
socjalnej o charakterze indywidualnym i rodzinnym z wykorzystaniem instrumentów
aktywizacji społecznej i zawodowej. Grupą docelową są osoby zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy
wymagają aktywizacji społecznej. Wsparciem zostaną objęte osoby niepełnosprawne,
bezrobotne i bierne zawodowo. W ramach projektu zorganizowano 3 grupy samopomocowe
(zajęcia z pedagogiem, psychologiem, coachem, wyjazdy integracyjne rodziców z dziećmi)
oraz indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym, kursy podnoszące kwalifikacje
zawodowe oraz staże zawodowe.
W dniu 24 listopada 2021 roku beneficjenci projektu „PRZYSZŁOŚĆ w moich rękach”
wraz z rodzinami pojechali do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Jest to
drugi wyjazd zorganizowany do Młyna Wiedzy, lecz teraz pojechała inna grupa- trzecia grupa
samopomocowa (18 osób).
Misją Toruńskiego Centrum Nauki jest pobudzenie kreatywności i inspirowanie odbiorcy do
samodzielnego poszukiwania. W budynku mieści się wiele ciekawych interaktywnych
wystaw. Oferta skierowana jest dla dzieci i młodzieży w różnym przedziale wiekowym. - ---- Na powitanie coś wyjątkowo interesującego - Wahadło Foucaulta, umożliwiające
obserwację zjawiska obrotu Ziemi. Następnie można było oglądać kolejne wystawy, które są
tu na stałe: „Rzekę”- nawiązującą do przepływającej Wisły przez Toruń, - „Wmiksuj się” –
małą wystawę mobilną, lubianą szczególnie przez odwiedzających, bo nawiązuje do fizyki
dźwięku i jest tych dźwięków pełna, np. „Serdeczny bit” – można usłyszeć uderzenia w
bęben, sprawdzać ich częstość, a będą oznaczały one rytm bicia swojego serca. Dla
milusińskich wystawa „Przebudowa – klocki” okazała się nie lada atrakcją – stumetrowa sala
z niebieskimi klockami.

Wycieczka do Młyna Wiedzy w Toruniu

Sekretarz Miasta
(-) mgr Janusz Wilczyński
Chełmża, dnia 26.11.2021 r.

