WIADOMOŚCI

•

Z RATUSZA

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie uchwały Nr XII/109/20 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 9 stycznia

2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj.
Kuj. – Pom. z 2020 r. poz. 412), zmienionej uchwałą nr XXXI/240/21 Rady Miejskiej
Chełmży z dnia 9 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 6628), od 1
lutego

2022 r. obowiązywać będzie nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny, tj.: 26,00 zł miesięcznie
od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Jest to podstawowa stawka opłaty.
Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą przyjęta została również podwyższona stawka
opłaty w wysokości 52,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej. Jest to opłata sankcyjna,
która naliczana będzie w przypadku, gdy na nieruchomości stwierdzony zostanie brak
segregacji odpadów komunalnych. Wówczas odpady komunalne zostaną z nieruchomości
odebrane przez podmiot odbierający (Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.) jako
niesegregowane (zmieszane). Następnie Burmistrz Miasta Chełmży, dla właściciela danej
nieruchomości określi w drodze decyzji administracyjnej, wyższą opłatę za odpady
w wysokości (52,00 zł x ilość osób zamieszkujących nieruchomość). Podwyższona opłata
obowiązywać będzie dla miesiąca, w którym stwierdzono uchybienia lub całkowity brak
segregacji odpadów komunalnych.
Ponadto informujemy, iż zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji. Do właścicieli
nieruchomości, zostaną wystosowane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych
w deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty
w wysokości podanej w zawiadomieniu. Przedmiotowe zawiadomienie, w przypadku braku
wpłaty opłaty w wysokości zgodnej z zawartymi w nim danymi, stanowić będzie podstawę do
wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia zaległości
pieniężnej.

•

Modernizacja oświetlenia

Miasto zakończyło realizację przedsięwzięcia związanego z modernizacją oświetlenia
drogowego

w

ulicach

Sienkiewicza,

Wryczy,

Groszkowskiego,

Depczyńskiego,

Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży. W ramach zadania lampy sodowe
zastąpiono, energooszczędnymi oprawami, wykonanymi w technologii LED.
Projekt obejmował modernizację łącznie 49 punktów oświetleniowych, przy czym słupy
betonowe wymieniono w 44 punktach. W pozostałych pięciu, istniejące stalowe słupy zostały
zachowane. We wszystkich punktach oprawy sodowe wymieniono na nowe oprawy LED.
Doboru wysięgników oraz mocy opraw dokonano zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi
wykonanymi przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia.
W przypadku ulicy Sienkiewicza modernizacji poddano oświetlenie znajdujące się w obrębie
osiedla mieszkalnego, w zabudowie wielorodzinnej. W miejsce betonowych słupów
z oprawami sodowymi zamontowano stalowe wyposażone w oprawy parkowe LED.
Realizacja inwestycji pozwoliła na zmniejszenie mocy zainstalowanej o blisko 4695,5 W.
Ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną niezbędną do oświetlenia dróg i ulic na
terenie miasta Chełmży przyniesie wymierne oszczędności oraz przyczyni się do ograniczenia
emisji gazów cieplarnianych. Optymalizacja parametrów systemu oświetlenia wpłynie
również na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza,
Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy
w Chełmży” zrealizowano przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie
strategii

niskoemisyjnych

Województwa

w

ramach

Kujawsko-Pomorskiego

ZIT
na

Regionalnego
lata

2014-2020.

Programu
Wartość

Operacyjnego
przyznanego

dofinansowania wynosi 212 500,00 PLN. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 269
786,00 PLN.
•

Przedstawiciele ZHP z wizytą u Burmistrza
W dniu 17 grudnia przedstawiciele Hufca ZHP Chełmża spotkali się z Burmistrzem
Miasta - Jerzym Czerwińskim w celu przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju. Hasłem
tegorocznej edycji BŚP jest "Światło Nadziei". W spotkaniu udział wzięli: komendant
Hufca – pwd. Kazimierz Borkowski, była komendantka Hufca – hm. Bogumiła Obara
oraz phm. Paweł Zdrojewski.

•

Uroczysty odbiór schroniska Caritas
W dniu 3 grudnia br. odbył się uroczysty odbiór wyremontowanego i zmodernizowanego
schroniska Caritas z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych w naszym mieście.
Realizacja projektu odbyła się w partnerstwie Miasta Chełmży i Brodnickiego Centrum
Caritas.
Na uroczystość symbolicznego przecięcia wstęgi przybyło wielu gości, którym bliska jest
problematyka bezdomności, wśród nich : Senator RP Ryszard Bober, Posłowie na Sejm
RP - Iwona Michałek oraz Paweł Szramka, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef
Ramlau, Marszałek Woj. Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Jego Ekscelencja Ksiądz
Biskup Wiesław Śmigiel.
Dalsza część spotkania odbyła się w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury, podczas którego
przeprowadzono dyskusję panelową na temat bezdomności z udziałem pracowników
służb społecznych.
Zmodernizowany obiekt nadal będzie spełniał funkcję noclegowni i schroniska, ale przede
wszystkim będzie placówką opiekuńczo-leczniczą dla osób bezdomnych.

•

Chełmża zgłoszona do nagrody dla najpiękniej rozświetlonych na święta miast
w Polsce
Miasto Chełmża zostało zgłoszone przez mieszkańców do nagrody dla najpiękniej
rozświetlonych na święta miast w Polsce w ramach akcji ŚWIEĆ SIĘ z Energą.
W wojewódzkim etapie plebiscytu na miasta można głosować online od 10 grudnia br. do
11 stycznia 2022 r. Każdy może oddać do 10 głosów dziennie, a swoje punkty można
przekazać na więcej niż jedną miejscowość.
Szczegóły na stronie: https://www.chelmza.pl/9865,aktualnosci?tresc=76402
Link do głosowania: https://pomorska.pl/p/kandydaci/1011115
•

Mikołajki w chełmżyńskich placówkach oświatowych
6 grudnia do wszystkich placówek oświatowych przybył bardzo oczekiwany gość
Święty Mikołaj. Dlatego, co roku mikołajki są „dniem koloru czerwonego
i mikołajkowych gadżetów”. Szkolne i przedszkolne korytarze wypełniły więc dzieci
z czerwonymi czapkami na głowie, uśmiechnięte renifery, a kolor czerwony dodatkowo
ogrzał atmosferę.

Uczniowie SP-2

•

Świąteczne ozdoby
Przed

Świętami Bożego Narodzenia uczniowie szkół i dzieci w przedszkolach

wykonywali bożonarodzeniowe ozdoby, które przeznaczone miały być na kiermasze
bożonarodzeniowe, jednakże ze względu na pogłębiającą się epidemię wykonane
ozdoby przystroiły sale przedszkolne i szkolne.

•

Wspólne kolędowanie
Placówki oświatowe kultywują tradycje obrzędów związanych ze świętami Bożego
Narodzenia. Na klasowych wigiliach, które niestety, ze względu na sytuację epidemiczną,
również w tym roku, odbyły się bez udziału rodziców, były słodkości, wspólne śpiewanie
kolęd i odwiedziny Gwiazdora – Mikołaja, który obdarował wszystkich prezentami.

Wigilia klasowa w SP-2
•

Murem za Polskim Mundurem
W podziękowaniu za służbę dla wszystkich służb mundurowych, uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 3 w Chełmży, wzięli udział w akcji „Obrońcom Granicy",
zorganizowanej prze Pocztę Polską. Efektem było samodzielne przygotowanie i wysłanie
kartek świątecznych dla polskich żołnierzy.

Prace wykonane przez uczniów SP-3
•

Zbiórka karmy dla zwierząt
Wzorem lat ubiegłych w miesiącu listopadzie i grudniu w Przedszkolu Miejskim nr 1
zorganizowano zbiórkę karmy dla zwierząt. Akcję prowadzono przy współpracy
z Fundacją dla zwierząt ,,TIM – Troska i Miłość”. Aby zwierzęta mogły przetrwać
zimę potrzebna była karma (sucha i mokra), koce, pledy, smycze, zabawki, domestos,
podkłady itp. Wielu rodziców przedszkolaków odpowiedziało na apel i wzięło udział
w zbiórce. Zebrane dary przekazano do przytuliska w Ławiczkach koło Skępego.

Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1

•

Piękny czas – wspaniali ludzie!

W dniu 16 listopada 2021 roku beneficjenci projektu „Klub otwartych drzwi” świętowali
Międzynarodowy Dzień Seniora. Uroczystość miała charakter integracyjny, tj. na imprezę
zaproszeni zostali przedstawiciele Parafialnego Klubu Seniora i Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Chełmży, swoją obecnością uroczystość uświetniły także władze miasta
z Przewodniczącym Rady Miejskiej Chełmży i Burmistrzem Miasta na czele oraz radni
miasta i Dyrektor Biura Lokalnej Grupa Działania w Brąchnówku. Burmistrz Miasta złożył
wszystkim uczestnikom życzenia z okazji Dnia Seniora. Spotkanie miało miejsce
w Środowiskowym Centrum Aktywności w Chełmży. Miejsce spotkania nie było
przypadkowe, gdyż Środowiskowe Centrum Aktywności zostało utworzone dla społeczności
lokalnej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży dla
społeczności lokalnej, jest miejscem realizowania m.in. przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej tzw. miękkich projektów.
Zabawy było co nie miara – nie zabrakło śmiechu, tańców, śpiewu i konkursów. Do tańca
przygrywał profesjonalny zespół muzyczny i on też zabawiał gości, organizując różne
konkursy i teleturnieje. Piosenki z dawnych lat, wspólne ich śpiewanie pozwoliło wrócić do
młodych lat. Organizatorzy zapewnili uczestnikom jedzonko, wszyscy zostali też

poczęstowani specjalnie przygotowanym na tę okoliczność tortem - sam Pan Burmistrz
roznosił wśród gości talerzyki z kawałkami ciasta.
W holu Środowiskowego Centrum Aktywności można było podziwiać prace wykonane
przez beneficjentów realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży
projekt grantowy „Klub otwartych drzwi”.
Cieszy nas to, że gościom spodobało się to spotkanie, przyjęli je z aplauzem i co ciekawe
podziękowań nie było końca i wszyscy zgodnie stwierdzili, że chciałoby się więcej. Radosne
nastroje uczestników spowodowały w nas napływ energii do podejmowania kolejnych
wyzwań. Projekty unijne lub ministerialne, których adresatami są seniorzy, osoby
niepełnosprawne cieszą się cały czas niesłabnącą popularnością. Niewątpliwie są okazją do
szeroko rozumianego włączenia się tych osób w życie społeczne, przeciwdziałają procesowi
wykluczenia społecznego.

Czas się pożegnać !
W dniu 29 listopada br. odbyło się spotkanie klubowiczów kończące realizację projektu
„Klub otwartych drzwi”. Spotkanie to w przeważającej części wypełnione było

wspomnieniami przeżytych wspólnie ciekawych chwil – każdy opowiadał, co mu się
w projekcie najbardziej podobało. Jako, że Andrzejki były tuż tuż,

uczestnicy

tradycyjnie lali wosk, by zaspokoić swą ciekawość - co ich czeka w przyszłości. Na
zakończenie beneficjenci otrzymali prezenty.

Grupę docelową projektu stanowiły osoby niesamodzielne, które ze względu na stan zdrowia
lub wiek (65+) albo niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w codziennej
egzystencji.

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

•

MIKOŁAJKOWO W KLUBIE RODZICA!

W dniu 21 grudnia 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży zorganizował
w ramach projektu grantowego „Klub rodzica – wychowanie bez porażek”

spotkanie

świąteczne. W spotkaniu uczestniczyli rodzice wraz z dziećmi, organizatorzy zadbali o to, by
wprowadzić gości w świąteczny nastrój. Nie zabrakło obecności Świętego Mikołaja, który
przybył z prezentami dla dzieci. Podczas spotkania świątecznego, uczestnicy wspólnie
z animatorem wykonywali ozdoby świąteczne, które potem zawiesili na choinkach w swoich
domach. Animator zabawiał dzieci, były gry, konkursy i mnóstwo innych atrakcji. Aby
tradycji stało się zadość, rozbrzmiewały kolędy, unosił się zapach pierników i innych
słodkości. Czuło się podczas spotkania prawdziwie już świąteczny klimat.

Od 1 września 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży realizuje projekt pt.
,,Klub rodzica – wychowanie bez porażek” w ramach projektu grantowego „Lokalne
Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”, który wybrany został do dofinansowania w
ramach Projektu Grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”
realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Gotyku ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 „Włączenie
społeczne na obszarach objętych LSR”. Gwałtowny wzrost nowych przypadków zachorowań
na COVID-19 spowodował, iż z dniem 4.11.2020 r. projekt został czasowo zawieszony.
Obecnie trwa realizacja projektu od czerwca do grudnia 2021 roku.
Cel projektu: zwiększenie poziomu aktywizacji i integracji lokalnej społeczności oraz
zmniejszenie poziomu ubóstwa oraz wykluczenia społecznego. Projekt adresowany jest do
8 rodzin wykluczonych oraz zagrożonych ubóstwem z terenu miasta Chełmży
korzystających ze wsparcia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wartość projektu:
52.632,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 50.000,00 zł.

•

KLUB MŁODZIEŻOWY – RÓWNE SZANSE!

Od września br.

realizowany jest w Środowiskowym Centrum Aktywności w Chełmży

projekt pt. „Klub Młodzieżowy – Równe Szanse”, na którego dofinansowanie

w kwocie

38.665 zł Miasto Chełmża pozyskało ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Projektu Grantowego Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku pn. „Lokalne
Ośrodki Włączenia Społecznego”. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Chełmży.

W miesiącu grudniu 2021 r. w Klubie miały miejsce zajęcia tematycznie związane
z Mikołajkami oraz ze Świętami Bożego Narodzenia.
Uczestnicy otrzymali słodkie upominki, ponadto wzięli udział w „zabawach Mikołajkowych”.
Beneficjenci rozwiązywali rebusy i krzyżówki związane z tematyką świąteczną, kolorowali
rysunki świąteczne oraz mieli okazję zapoznać się z ciekawostkami dotyczącymi obchodzenia
Świąt Bożego Narodzenia w innych krajach, np. Australii, Wielkiej Brytanii, Indiach czy też
Indonezji.
Ponadto, Klubowicze przygotowywali ozdoby świąteczne: bombki, choinki oraz kartki
świąteczne. Młodsi uczestnicy Klubu z chęcią oddawali się pracom plastycznym, kolorowali
świąteczne obrazki,

natomiast starsi uczestnicy skupili się na zapoznawaniu historii

powstania kolęd m.in. „Cichej Nocy”, „Wśród nocnej ciszy”, czy też „Lulajże Jezuniu”.
Oddając się wirowi świątecznych przygotowań, Klubowicze wspólnie śpiewali kolędy,
wymieniali również swoje ulubione potrawy Wigilijne oraz opowiadali, co chcieliby znaleźć
pod choinką.
Przed uczestnikami kolejna okazja do świętowania oraz odkrywania historii, tym razem
ostatniego dnia roku – Sylwestra.

•

Aktywizacji ciąg dalszy …!

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.
W dniu 9 grudnia br. w Środowiskowym Centrum Aktywności odbyły się warsztaty pn.
„Mój rozwój zawodowy z przedsiębiorczością społeczną”. Warsztaty prowadzone były przez
pracowników Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu – Panią Annę Wit i Kamilę
Karolewską. Beneficjentami warsztatów były osoby biorące udział w projekcie społeczno –
zawodowym „PRZYSZŁOŚĆ – w moich rękach”.
Celem spotkania było wprowadzenie zgromadzonych w zagadnienia ekonomii społecznej.
Uczestnicy w ramach pracy warsztatowej budowali własny potencjał przedsiębiorcy
społecznego. Odkrywali swoje zdolności, umiejętności i predyspozycje, które mogą
wykorzystać w pracy zawodowej. Zastanawiali się nad tym, jakie powinno być ich
wymarzone, docelowe miejsce pracy oraz w jakiej atmosferze i z kim chcieliby pracować.
To pierwsze spotkanie z tego cyklu, w ramach kolejnego planowane jest budowanie
przedsiębiorstwa społecznego, przy wykorzystaniu indywidualnych zasobów uczestników
oraz zapoznanie się z funkcjonującymi firmami społecznymi w naszym otoczeniu. Gmina
Miasto Chełmża współpracuje z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu na
podstawie zawartego porozumienia.
Całkowita wartość projektu wynosi 383.572,50 zł.

•

BRANSOLETKI ŻYCIA!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program Kujawsko - Pomorska Teleopieka.
W dniach od 6 do 10 grudnia br. opaski trafiły już do seniorów na terenie gminy Miasta
Chełmży. Burmistrz Miasta zawarł 20 umów o bezpłatne używanie opasek. Ww. umowy
zawarte są do dnia 31.12.2023 r. Przez ten czas beneficjenci projektu mają możliwość
korzystania z opaski, która zakładana jest na nadgarstek zapewniając bezpieczeństwo
noszącemu. Urządzenie regularnie wykonuje pomiary parametrów życiowych i na bieżąco
przesyła je do centrum telecentrum medycznego, w którym ratownicy przez całą dobę
czuwają nad bezpieczeństwem użytkownika. W przypadku niebezpiecznej sytuacji centrum
udziela pomocy – niezależnie od miejsca i czasu. Teleopieka to usługa, dzięki której
użytkownik w każdej chwili i z każdego miejsca może połączyć się z telecentrum medycznym
za pomocą przycisku SOS.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w trakcie dystrybucji opasek udzielili
wszelkich niezbędnych informacji dotyczących obsługi sprzętu, jak również każda osoba
miała możliwość połączenia się z ratownikami z Telecentrum za pomocą przycisku SOS.
Pracownicy Ośrodka są w stałym kontakcie z beneficjentami projektu - w razie pojawiających
się pytań, bądź wątpliwości udzielają wyjaśnień. Urządzenie „Sidly Care 2” jest bardzo proste
w obsłudze i nie powinno stanowić problemu dla korzystających z opasek.

•

POMAGAMY!

Z okazji Mikołajek, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży przygotował 145
paczek ze słodyczami dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej. Niestety
kolejny rok zmusza nas do przyjęcia innej formuły obdarowywania paczkami. Nadal unikamy
spotkań

w szerszym gronie, z uwagi na bardzo dużą liczbę zachorowań w kraju na COVID-

19. Paczki odebrali sami rodzice, z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Do 28 osób samotnych osób dotarły paczki z przygotowaną wieczerzą wigilijną i życzeniami
świątecznymi – BÓG SIĘ RODZI, MOC TRUCHLEJE…. .

Środki na finansowanie powyższych działań pochodzą z budżetu miasta.

Chełmża, dnia 28.12.2021 r.

Sekretarz Miasta

(-) mgr Janusz Wilczyński

