
WIADOMOŚCI Z RATUSZA 
 

 

 

• Plebiscyt na Najlepszego Sportowca 2021 

W sali mieszczańskiej chełmżyńskiego ratusza odbyło się podsumowanie Plebiscytu na 

Najlepszego Sportowca. Burmistrz Chełmży Jerzy Czerwiński wręczył nagrody                  

i upominki dla wyróżniających się sportowców i ich trenerów. Włodarz miasta był pełen 

uznania dla zawodników i szkoleniowców, którzy poprzez swoje sukcesy sportowe 

promują nasze miasto. Z dumą przedstawił ich sukcesy. Wśród najlepszych sportowców 

Chełmży znaleźli się: 

• Jarosław Zawistowski - Międzyszkolny Klub Sportowy - sekcja modelarska „Combat” 

• Martyna Szkodzińska -  Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz” 

• Antoni Łapczyński  - Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” 

• Monika Poczwardowska - Klub Sportów i Sztuk Walki „Samurai Spirit Dojo” 

• Wiktoria Ścibior - Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 

• Katarzyna Stelmach - Klub Kolarski Ziemia Darłowska 

 

• XVIII Półmaraton Chełmżyński z Chełmżyńską Dziesiątką 
 
Burmistrz Miasta Chełmży zaprasza na XVIII edycję Półmaratonu Chełmżyńskiego 

wraz z Chełmżyńską Dziesiątką. Biegi odbędą się w dniu 1 maja 2022 r. Termin 

zgłoszenia upływa w dniu 22.04.2022 roku. Więcej informacji oraz zapisy na stronie: 

https://elektronicznezapisy.pl/event/6836.html  

 

• Organizacje pozarządowe z Chełmży przygotowały harmonogramy 

zajęć dla uchodźców z Ukrainy 

Informujemy, iż organizacje pozarządowe z Chełmży udostępniły harmonogramy zajęć,  

w których mogą uczestniczyć również uchodźcy z Ukrainy. Uczestnictwo dzieci                

z Ukrainy jest nieodpłatne. Szczegółowe harmonogramy dostępne na stronie internetowej: 

https://www.chelmza.pl/9865,aktualnosci?tresc=76604  

 

 

 



• Wsparcie dla przedsiębiorców   

Lokalna Grupa Działania ogłosiła nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na 

podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej dla mieszkańców obszaru Lokalnej 

Grupy Działania Ziemia Gotyku (gminy wiejskie Chełmża, Papowo Biskupie, Łysomice, 

Łubianka oraz miasto Chełmża). Pomoc udzielana będzie w formie premii w wysokości 

62 850,00 PLN. 

O przyznanie wsparcia mogą ubiegać się osoby fizyczne zamieszkujące obszar LGD Ziemia 

Gotyku, które w okresie ostatnich trzech miesięcy nie wykonywały działalności 

gospodarczej i nie podlegają społecznemu ubezpieczeniu rolników.  

Warunkiem uzyskania pomocy jest w szczególności podjęcie we własnym imieniu 

działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców, zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do 

ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i wypadkowego, zgodnie z przepisami 

o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności oraz utworzenie 

1 miejsca pracy.  

Należy zwrócić uwagę, że z możliwości otrzymania wsparcia wykluczono niektóre 

kategorie działalności gospodarczej. Należą do nich działalność rolnicza, górnictwo, 

przetwórstwo rybne, produkcja wyrobów chemicznych, wytwarzanie substancji 

farmaceutycznych, produkcja pojazdów, transport lotniczy i kolejowy czy produkcja metali.  

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać bezpośrednio            

w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku w Łysomicach, ul. Sadowa 2c., pod 

numerami telefonów 607 745 091, 731 777 840.  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zapewnia bezpłatną pomoc           

w przygotowaniu wniosku.  

 

•  Modernizacja ulicy Frelichowskiego  

Trwają intensywne prace budowlane związane z modernizacją ulicy Frelichowskiego       

w Chełmży ( na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego do „garaży”). W ramach 

zadania przewiduje się całkowitą wymianę nawierzchni jezdni i chodników. 

Przebudowane zostaną również parkingi. Zakres zadania obejmuje również 

zagospodarowanie terenów zielonych usytuowanych wzdłuż ulicy.  

Zadanie realizuje firma TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o.o., z siedzibą w Pigży. 



Wartość całkowita inwestycji wyniesie 866 385,16 PLN. Przewiduje się, iż zakończenie 

wszystkich prac nastąpi do końca czerwca 2022 r.  

 

 

 



 

• Kolejna inwestycja w planach   

Gmina miasto Chełmża wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 

opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Dworcowej 

oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego”. Przedmiotowy projekt  

Zadanie I - przebudowa ulicy Dworcowej - zakres dokumentacji projektowej obejmie 

przebudowę ulicy Dworcowej na całej jej długości wraz z projektem odwodnienia na 

odcinku od ul. Polnej do granic administracyjnych miasta Chełmży. W projekcie 

przebudowy drogi przewiduje się również doprojektowanie chodnika w miejscach,           

w których takiej infrastruktury brakuje, jeżeli szerokość pasa drogowego to umożliwi.  

Zadanie II - budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego - obejmuje budowę drogi na ulicy 

Zagrodzkiego wraz z projektem skrzyżowań z drogą wojewódzką – ulicą Bydgoską 

znajdującą się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 – Strzyżawa – Wąbrzeźno.  

Prowadzony przetarg znajduje się obecnie na etapie weryfikacji ofert.  

Termin wykonania dokumentacji wyznaczono na dzień 15 lipca 2022 r. Przybliżony 

termin realizacji inwestycji nie jest jeszcze ustalony.  

 

 

 

 



• Uczniowie z Ukrainy 

 
W chełmżyńskich placówkach oświatowych do szkół i przedszkoli na koniec marca 

zapisanych było 9 uczniów z Ukrainy. Dzieci są w różnym wieku: od 7 do 14 lat. 

Uczęszczają do klas przypisanych według wieku lub umiejętności. Dla każdego ucznia 

zorganizowano dodatkowe lekcje nauki języka polskiego. W samorządowych 

przedszkolach zapisane jest jedno dziecko przybyłe z Ukrainy. 

 

• Umiem pływać 
 

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów 

szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny 

udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki 

pływania. Zajęcia sportowe dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania 

„Umiem pływać”, będą realizowane na terenie naszego miasta w terminie od  kwietnia do 

czerwca 2022 roku i od września do grudnia 2022 r. 

Główne cele programu: 

• upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, 

• nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, 

• profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, 

• zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę 

uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych, w dostępie do infrastruktury 

sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych               

w miejscowościach, w których nie ma pływalni, 

• edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów. 

 

 

• W dniu 2 marca 2022 roku została podpisana umowa o powierzenie grantu o numerze 

3598/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 

cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego 

„Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Środki otrzymane          



w ramach grantu zostaną przeznaczone na unowocześnienie istniejącej infrastruktury 

sprzętowej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz dwóch jednostkach organizacyjnych 

gminy, tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Centrum Usług 

Wspólnych, obsługującym m.in. placówki oświatowe. Działania te obejmą 

uzupełnienie oraz częściową wymianę użytkowanych, wyeksploatowanych 

komputerów we wspomnianych trzech jednostkach, umożliwiając w ten sposób 

bezawaryjną i nieprzerwaną obsługę klientów. Wymienione zostaną m.in. stacje 

robocze działające w aplikacji Źródło. W celu poprawy bezpieczeństwa 

przechowywania danych, w celu zapobiegania ich utraty zakupiony zostanie nowy 

serwer wspomagający pracę CUW oraz dokupione zostanie oprogramowanie 

automatycznie wykonujące kopie danych z serwera i stacji roboczych na serwerze 

NAS. Urządzenia UTM działające w Urzędzie i 2 pozostałych jednostkach będą miały 

przedłużone licencje na oprogramowanie. Wysokość przyznanego grantu wynosi 

430 860 zł. 

 

 

 

• 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. 

 

Główną grupą docelową są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji 

społecznej. Wsparciem w projekcie objęte są 42 osoby z terenu miasta Chełmży.              

W ramach grupy głównej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

zostały wyodrębnione   3 podgrupy :  osoby bezrobotne z obszaru Miasta Chełmży, osoby 



z niepełnosprawnościami oraz bierne zawodowo. 

W ramach projektu zorganizowano też 3 grupy samopomocowe, które objęły wsparciem 

rodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Grupy te są prowadzone przez 

psychologa, pedagoga, animatora i coacha. Kolejna grupa osób skończyła kursy 

kompetencyjne i obecnie kolejno podejmują staże zawodowe. Wcześniej osoby te 

spotykały się m.in. z doradcą zawodowym. 

W dniach 26-27 lutego 2022 roku beneficjenci projektu „PRZYSZŁOŚĆ w moich 

rękach” wraz z rodzinami odpoczywali w Eligiszewie - Hotel Osada KARBÓWKO.        

W trakcie wyjazdu integracyjnego, uczestnicy mieli zapewniony pobyt z wyżywieniem, 

dla dzieci był specjalnie zorganizowany czas z animatorem, w tym gry plenerowe. 

Wieczorną atrakcją był zorganizowany grill i dla chętnych pobyt w Centrum Rozrywki 

Pohulanka - gra w kręgle lub bilard. W ciągu dnia można było zwiedzać osadę - Mini 

ZOO oraz zielony kompleks rekreacyjny. Zapewne atrakcją dla uczestników były kąpiele 

w basenie i  korzystanie ze strefy SPA (jacuzzi, sauny, dla dzieci brodzik z atrakcjami, 

podgrzewane kamienne leżanki, dla dorosłych zapewnione były masaże relaksacyjne). 

Pogoda dopisywała, wyjazd był bardzo udany. 

Fot. z wyjazdu integracyjnego: 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
Chełmża , dnia 25.03.2022.                                                        Sekretarz Miasta 

 

        (-) mgr Janusz Wilczyński 


