
WIADOMOŚCI Z RATUSZA 

• Zbliża się egzamin ósmoklasisty 2022 

             Termin główny: 

1. Język polski – 24 maja 2022r. (wtorek) – godz. 9:00- czas trwania 120 minut- 

wydłużenie do 180 minut 

2. Matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00 – czas trwania 100 minut  - 

wydłużenie do 150 minut 

3. Język obcy nowożytny – 26 maja 2022r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 

minut –wydłużenie do 135 minut 

      Termin dodatkowy: 

1. Język polski – 13 czerwca 2022r. (poniedziałek) – godz. 9:00 

2. Matematyka – 14 czerwca 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00 

3. Język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022r. (środa) – godz. 9:00 

           Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty –1 lipca 2022 r. 

Zmiany w stosunku do egzaminów sprzed pandemii są duże i wykraczają daleko poza    

przesunięty o ponad miesiąc termin, ponieważ wiążą się z samymi wymaganiami 

egzaminacyjnymi. W części matematycznej egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. na pewno 

nie będzie zadania dowodowego z geometrii. Za rozwiązanie tego typu zadania 

otwartego można było uzyskać 2 punkty, ale co roku sprawiało uczniów mnóstwo 

problemów. Niższe wymagania egzaminacyjne przewiduje się również w zakresie brył 

przestrzennych i działań na pierwiastkach. Łącznie z wymagań egzaminacyjnych 

usunięto kilkanaście zagadnień. Nie pojawią się więc zadania, w których trzeba np.: 

• obliczyć największy wspólny dzielnik i najmniejszą wspólną wielokrotność, 

• obliczyć wartość bezwzględną, 

• szacować pierwiastki za pomocą liczb wymiernych, 

• znaleźć środek odcinka, znając dane współrzędne końców, 

• zastosować notację wykładniczą, 

• szacować wyniki działań, 

• mnożyć dwumian przez dwumian, 

• wskazać zależność między długościami krawędzi graniastosłupa, 

• obliczyć objętość i pole graniastosłupa nieprawidłowego, 

• zastosować obliczenia procentowe do wielokrotnych obniżek i podwyżek kwot, 

• zaznaczyć na osi liczbowej zbiór liczb spełniających nierówność, 



• obliczyć długość odcinka w układzie współrzędnych. 

Na egzaminie ósmoklasisty 2022 z matematyki ma też nie być zadań, które wymagają 

ustalenia, ile liczb spełnia dany warunek, zadań wymagających mierzenia i rysowania 

z podaną dokładnością czy gromadzenia danych statystycznych. Nie trzeba także umieć 

odczytywać i zapisywać liczb w systemie rzymskim oraz stosować obliczeń 

kalendarzowych. Zdobyć będzie można maksymalnie 25 punktów, czyli o 5 mniej niż 

w latach ubiegłych, w tym 15 punktów z zadań zamkniętych, a 10 z zadań otwartych. 

Pojawią się tylko 4 zadania otwarte. Uczniowie nie będą mogli korzystać z kalkulatora. 

Nie tylko z matematyki, ale również z języka polskiego i języka obcego nowożytnego 

egzamin przeprowadzany będzie na „specjalnych” warunkach – m.in. skrócono listę 

obowiązkowych lektur. Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują 

się: www.cke.gov.pl 

 

• Kolarskie sukcesy chełmżanki 

W dniach 9 - 10.04 w Zielonej Górze odbył się pierwszy z całej serii Puchar Polski       w 

kolarstwie szosowym. W dniu 9 kwietnia zawodniczki wystartowały w jeździe 

indywidualnej na czas, gdzie Katarzyna Stelmach, debiutująca w kategorii Juniorek zajęła 

III MIEJSCE. W dniu 10 kwietnia wystartowała w starcie wspólnym na dystansie 72,5 

km, gdzie zajęła 19 miejsce.    

http://www.cke.gov.pl/


 

 

• Burmistrz otrzymał brązowy medal za zasługi dla WOPR 

W dniu 8 kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie Burmistrza – Pana Jerzego Czerwińskiego  

z Prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Panem Wojciechem Lewko. 

Burmistrz Miasta otrzymał brązowy medal za zasługi dla WOPR. 



 

• Ruszamy Szlakiem Kopernikowskim 

Dwa listy intencyjne dotyczące historycznego turystycznego Szlaku Kopernikowskiego 

podpisane zostały w czwartek (24 marca) w Toruniu. Pod pierwszym podpisy złożyli 

marszałkowie trzech województw związanych z postacią wielkiego polskiego astronoma – 

kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Pod drugim – 

przedstawiciele 26 kujawsko-pomorskich samorządów wszystkich szczebli oraz 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa. List 

intencyjny podpisał również Burmistrz Miasta Chełmży – Jerzy Czerwiński.  

 

 



• Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 

(CEEB) dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych            i 

niezamieszkałych! 

 

WŁAŚCICIELU, ZARZĄDCO BUDYNKU! Pamiętaj o obowiązku złożenia 

deklaracji o źródłach ogrzewania budynków. Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą 

budynku (mieszkalnego lub niemieszkalnego), masz ustawowy obowiązek złożyć 

deklarację o uruchomionym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności 

Budynków (CEEB).  

 

Terminy składania deklaracji: 

✓ dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych PRZED 1 lipca 2021 r. – 30 czerwca 

2022 r. 

✓ dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych PO 1 lipca 2021 r. – 14 dni od dnia 

uruchomienia.  

 

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. 

 

Gdzie znajduje się wzór deklaracji w formie papierowej? Wejdź na stronę 

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow  i pobierz 

właściwą deklarację. Nie masz dostępu do Internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację 

możesz także pobrać w wersji papierowej w holu Urzędu Miejskiego przy ul. gen. J. 

Hallera 2 (budynek Dużego Ratusza), wypełnić, a następnie złożyć osobiście w 

sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży (pokój nr 2, parter budynku Dużego Ratusza) lub 

wysłać listem. 

 

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 

pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow     

 

http://www.zone.gunb.gov.pl/
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow


 

 

 



 

 

 

 

„KLUB OTWARTYCH DRZWI – Edycja II” Razem łatwiej! 

         

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.   

 

*   Od stycznia br.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży realizuje kolejny  projekt 

grantowy ”Klub otwartych drzwi – Edycja II”.  Grupę docelową projektu stanowi 8 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 4 osoby z otoczenia tych osób – 

łącznie 12 osób. Założeniem projektu jest wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Większość zajęć odbywa 

się Środowiskowym Centrum Aktywności w Chełmży. Obiekt jest wyposażony w windę, co 

znacznie ułatwia dotarcie osób niepełnosprawnych na zajęcia.     

   W środę 6 kwietnia br.  uczestnicy projektu "Klub otwartych drzwi - Edycja II" wraz                 z 

animatorem, koordynatorem i wolontariuszem pojechali na planowaną wcześniej wycieczkę do 

Torunia. Był spacer po pięknej toruńskiej starówce, dwudaniowy obiad oraz kawa i ciasto z 

lodami w klimatycznej restauracji. Uwieńczeniem wycieczki do Torunia był udział 

beneficjentów w premierowej sztuce pt. "Noce i dnie, czyli między życiem a śmiercią"           w 

Teatrze im. Wilama Horzycy. Inspiracją dla reżysera spektaklu – Michała Siegoczyńskiego  jest 

słynna powieść Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”. Spektakl wszystkim się bardzo podobał, z 

uznaniem uczestnicy przyjęli grę aktorską. 



 

 

Natomiast w dniu 14 kwietnia br., w ramach zajęć klubowych, przy współpracy z partnerem 

lokalnym „Kwiaciarnia Barbara Wicherska” przeprowadzone zostały warsztaty rękodzielnicze 

– „Przygotowanie stroików świątecznych z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych” .  

 

 



 

 

Chełmża, dnia 26.04.2022 r. 

           Sekretarz Miasta 

           (-)    mgr Janusz Wilczyński 


