
WIADOMOŚCI Z RATUSZA 

 

• ROSTRZYGNIĘTE POSTĘPOWANIE 

W najbliższym czasie przewiduje się zawarcie umowy z Wykonawcą, wyłonionym     

w drodze prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa stacji 

uzdatniania wody”. 

Wykonawcą, którego oferta została uznana, jako najkorzystniejsza jest firma Prestige 

Marek Skrocki, ul. Krańcowa 79, 61-048 Poznań.  

Zadanie będzie obejmowało swoim zakresem opracowanie kompletnej dokumentacji 

technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych, wymaganych przepisami prawa 

uzgodnień, opinii, pozwoleń, ekspertyz, postanowień, decyzji, umożliwiających 

rzeczową realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego m. in. na: 

- przebudowie stacji uzdatniania wody (SUW) w Chełmży, w tym zastosowaniu 

nowych rozwiązań technologicznych, zaprojektowaniu nowych zbiorników do 

gromadzenia wody uzdatnionej o łącznej pojemności min 1000 m3, modernizacji 

budynku stacji uzdatniania,    

- rozbiórce istniejącego budynku oraz budowie w tym miejscu nowego budynku 

magazynowo- socjalnego dla 25 pracowników i powierzchni magazynowej min 20 

m2, 

- rozbiórce istniejącego zbiornika wody uzdatnionej,  

- wykonaniu nowego odcinka magistrali wodociągowej na terenie SUW, monitoringu   

i ogrodzenia terenu oraz instalacji fotowoltaicznej na potrzeby funkcjonowania SUW,  

- przebudowie infrastruktury technicznej: gazowej, wodno-kanalizacyjnej, 

elektrycznej zlokalizowanej na terenie dz. nr 360/9 obręb 09 w Chełmży, 

- zaprojektowaniu nowego układu komunikacyjnego, oświetlenia zewnętrznego na 

terenie przylegającym do SUW oraz odwodnienie tego terenu poprzez budowę 

kanalizacji deszczowej z niezbędnymi elementami. 



Za kompleksową realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości 121 770,00 zł brutto.  

Termin realizacji wyznaczono do dnia 04 sierpnia 2022 r.  

• Rocznica wywózki w głąb Rosji 

 

W 77. rocznicę deportacji chełmżan do ZSRR odbyły się uroczystości upamiętniające te smutne 

wydarzenia. Ksiądz proboszcz Krzysztof Badowski odprawił mszę świętą, podczas której 

modlono się za ojczyznę i pokój w związku z wojna na Ukrainie. Złożono także kwiaty pod 

tablicą upamiętniającą wywózkę. Tam przemawiali burmistrz Chełmży Jerzy Czerwiński oraz Jan 

Myrcha – prezes toruńskich Sybiraków. Kwiaty pod tablicą złożyli również przewodniczący Rady 

Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski, w asyście radnego Rafała Lewandowskiego, członkowie 

związku toruńskich i koła chełmżyńskich Sybiraków oraz zaproszeni goście. 

 

• Tegoroczny Finał WOŚP 

 

Podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na scenie Chełmżyńskiego 

Ośrodka Kultury odbyło się gotowanie z Vege Construktorem, pokaz żonglerki finalisty „Mam 

talent” Marka Borna, występ iluzjonisty Mariusza Czajki, mażoretek oraz koncert Powiatowej       

i Miejskiej Orkiestry Dętej. Nie zabrakło również gier i zabaw. Na Rynku mieszkańcy mogli 

wziąć udział w  biegu pn. „Policz się z cukrzycą”, zajęciach z aerobiku prowadzonych przez Panią 

Kamilę Beszczyńską, a także morsowaniu w klubie „Włókniarz”. Wieczorem w klubie „Cuma” 

odbyły się koncerty takich zespołów jak: „Zurt”, „Tawerna”, „Bulwar” oraz „DTKF Shanty”.  

W tym roku Chełmżyński Sztab zebrał 75 444 zł, czyli aż o 17 866 zł więcej niż w roku ubiegłym. 

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie wszystkim wolontariuszom!  

 

• Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej  

 

W dniu 14. lutego odbyło się uroczyste otwarcie sali sportowej,  z której korzystają uczniowie 

Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej. Jest to wspólna inwestycja 

samorządów, naszego miasta i powiatu toruńskiego. Wsparcia poselskiego w sfinansowaniu 

inwestycji udzielili Jan Krzysztof Ardanowski oraz Mariusz Kałużny. W uroczystości udział 

wzięli  Jerzy Czerwiński – burmistrz miasta Chełmży, starosta toruński Marek Olszewski, 

wicestarosta Michał Ramlau, przewodniczący rady powiatu Paweł Polikowski, posłowie 



Krzysztof Ardanowski i Mariusz Kałużny, Katarzyna Lubańska radna sejmiku województwa 

kujawsko-pomorskiego wraz z Marcinem Drogorobem, dyrektorem departamentu sportu               

w Urzędzie Marszałkowskim. Uroczystość otwarcia sali sportowej zaszczycili również radni 

chełmżyńscy i powiatowi oraz przedstawiciele Rad Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz 

Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej Prowadzący spotkanie gospodarze, burmistrz Jerzy 

Czerwiński i starosta toruński Marek Olszewski podziękowali wszystkim osobom 

zaangażowanym w powstanie obiektu. Burmistrz Chełmży Jerzy Czerwiński wspomniał także       

o etapach współpracy rządowo - samorządowej oraz przedstawił koszty budowy, które wyniosły 3 

264 382 złotych. Salę poświęcił ksiądz Paweł Malinowski, a uroczystego przecięcia wstęgi 

dokonali: posłowie Jan Krzysztof Ardanowski i Mariusz Kałużny, burmistrz Jerzy Czerwiński, 

starosta toruński Marek Olszewski, dyrektor Zespołu Szkół Grzegorz Sosnowski, były dyrektor 

SP5 Jacek Wyborski, radna wojewódzka Katarzyna Lubańska oraz przedstawicielka Rady 

Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chełmży Pani Anita Dalke. 

Z opinii rodziców jak również korzystających z obiektu dzieci wynika, że wybudowanie sali 

gimnastycznej pozwoli na realizację w pełni podstaw programowych z wychowania fizycznego      

a jednocześnie podniesie zainteresowanie aktywnością sportową uczniów. 

• Chełmża w pierwszej 10. w rankingu ZPP 

 

Chełmża znalazła się na 9. miejscu w kraju i na 1. w województwie kujawsko - pomorskim  

w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2021! Związek Powiatów Polskich 

niedawno zakończył ocenę samorządów i podsumował wyniki. Ranking ZPP jest bezpłatny            

i dobrowolny. Oceniając samorządy według wielu kryteriów, eksperci Związku Powiatów 

Polskich przyznają punkty za różnorodne działania ujęte w dziesięciu grupach tematycznych. 

Wśród nich są m.in.: wsparcie inicjatyw integrujących lokalną społeczność, promocja aktywnego 

stylu życia, pozyskiwanie funduszy krajowych i unijnych, wspieranie organizacji pozarządowych 

oraz wolontariatu i środowiska senioralnego. To ważne działania naszego miasta, które zostały 

docenione przez jury rankingu. Na wysoką lokatę Chełmży miały wpływ nie tylko decyzje 

podejmowane przez władze samorządowe, ale również inicjatywy realizowane wspólnie                

z mieszkańcami. Organizacje pozarządowe, wspólnoty lokalne, liderzy zadań w budżetach 

obywatelskich wnoszą istotny wkład życie swojego miasta. Tak też się stało w przypadku 

Chełmży. Wysoka lokata w rankingu jest sukcesem wszystkich chełmżan! 

 

• Pomoc szkół i przedszkoli dla Ukrainy 

Szkoły i przedszkola włączają się w akcję pomocy dla Ukrainy i zachęcają społeczność 

szkolną i przedszkolną do przyłączenia się do tej inicjatywy. 



W najbliższym tygodniu zbierane będą przede wszystkim: 

• żywność długoterminowa (konserwy, makarony, kasza, ryż, cukier itp.) 

• środki higieniczne (szampony, żele, pasty, szczoteczki, podpaski, papier toaletowy 

itp.) 

• ręczniki, koce, kołdry, prześcieradła 

• artykuły dla niemowląt (mleko modyfikowane, oliwki, pampersy, kaszki, soczki, 

obiadki itp.) 

• podstawowe środki medyczne (leki przeciwbólowe, witaminy, środki opatrunkowe 

itp.) 

Zebrane rzeczy pomogą przetrwać najtrudniejszy czas naszym wschodnim sąsiadom. 

 

 

• PROGRAM  „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży kolejny raz przystąpił do programu 

resortowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2022, który finansowany jest ze środków pochodzących        

z Funduszu Solidarnościowego. 

Obecnie trwa nabór – zapraszamy osoby potrzebujące wsparcia! 

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych : 

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji          

i edukacji, oraz 

2) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub 

umiarkowanym lub traktowane na równi do ww. zgodnie z art. 5 i 62 ustawy                

z dnia 27 sierpnia  1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych. 

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego 

wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Program ten jest elementem polityki społecznej           

w zakresie poprawy jakości życia  osób niepełnosprawnych. 

Zgodnie z treścią Programu usługi asystencji osobistej mogą polegać na pomocy asystenta    

w szczególności: 

 

*     wykonywaniu czynności dnia codziennego, 

*  wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika 

miejsce, 

*      załatwianiu spraw urzędowych, 

*      korzystaniu z dóbr kultury. 



Usługę asystenta może świadczyć osoba wskazana przez Uczestnika Programu lub  jego 

opiekuna prawnego. 

Koszty realizacji usługi asystencji osobistej finansowane są z Funduszu Solidarnościowego,    

a osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych  kosztów z tym 

związanych. 

W godzinach świadczenia usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.             

o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane           

w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie. 

UWAGA – dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do dnia 28 marca 2022 r.   

Dokumenty można składać w następujący sposób: 

- osobiście, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży przy                  

ul. Hallera 19 – punkt stały czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, 

we wtorki  w godzinach od 9:00 do 15:00, 

- pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 19,      

87-140 Chełmża, 

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Bezpośredni adres do skrzynki ESP: 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza MOPS w Chełmży  

 

Wysokość środków otrzymanych przez Gminę miasto Chełmża z Funduszu 

Solidarnościowego na realizację Programu w 2022 roku wynosi 110 466,00 zł. 

 

 

 

 

 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2022 

 



 

• MOPS aplikował  także do programu resortowego Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, który finansowany jest ze środków 

pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Wniosek ten otrzymał pozytywną 

kwalifikację do realizacji ministerialnego programu. 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad: 

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

2. osobami posiadającymi: 

• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo 

• orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia     1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny 

lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną                  

i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną. 



Program ma na celu odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze          

sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Dzięki temu wsparciu 

osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który 

będzie można przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie 

niezbędnych spraw. 

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby 

członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem                           

z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności 

lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, która: 

• ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną, 

• wymaga wysokiego poziomu wsparcia, 

• stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu 

całodobowego. 

   Koszty realizacji usługi opieki wytchnieniowej finansowane są z Funduszu 

Solidarnościowego a osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych 

kosztów z tym związanych. 

Termin przekazywanie dokumentów wyznaczony jest do dnia 31 marca 2022 r.   

 

 

Wysokość środków otrzymanych przez Gminę miasto Chełmża z Funduszu 

Solidarnościowego na realizację Programu w 2022 roku wynosi 97 920,00 zł. 

 

 

 



 

 „KLUB OTWARTYCH DNI – Edycja II” 

Wartość projektu wyniesie 52.650,00 zł, w tym wkład własny gminy to kwota 2650,00 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 stycznia 2022 roku  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży ruszył       

z realizacją kolejnego projektu ”Klub otwartych drzwi – Edycja II”. Można przyjąć, że 

projekt ten jest kontynuacją zeszłorocznego projektu „Klub otwartych drzwi”, który 

spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród seniorów i osób niepełnosprawnych.           

31 stycznia 2022 roku zakończyła się rekrutacja do projektu. Ostatecznie grupę docelową 

stanowi 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 4 osoby          

z otoczenia tych osób – łącznie 12 osób. W miesiącu lutym br. odbywały się już pierwsze 

zajęcia. Planowane są zajęcia z komunikacji w grupie (techniki pamięci), spotkania 

rękodzielnicze, warsztaty technologiczne, wspólne biesiadowanie. W planie są też 

wycieczki – wyjazd do teatru do Torunia oraz piesze wędrówki po Chełmży, w miejsca     

o szczególnej wartości historycznej. 

Wszystkie zajęcia odbywają się  z zachowaniem wszelkich koniecznych obostrzeń sanitarnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotorelacja z zajęć w „Klubie otwartych drzwi- edycja II” : 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Chełmża, dnia 28.02.2022 r.                                              Sekretarz Miasta 

 

                                                                                       (-)  mgr Janusz Wilczyński 

 

 

 

 


