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• Ostatni moment na złożenie deklaracji 

To już ostatni moment na złożenie deklaracji dotyczącej źródła ciepła i spalania paliw. 

Mając na względzie powyższe, przypominamy, że do dnia 30 czerwca 2022 r. trzeba 

złożyć deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, która ma na celu 

zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach 

mieszkalnych i niemieszkalnych.  

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielach lub zarządcach wszystkich 

budynków – mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, 

wielorodzinnych czy handlowo-usługowych. 

Dla źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r., termin na 

złożenie deklaracji wynosi 12 m-cy – upływa zatem z dniem 30 czerwca 2022 r. 

Natomiast w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 

2021 r. termin ten wynosi 14 dni. 

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. 



 

 

• Nieruchomość gminna przeznaczona do sprzedaży 

Burmistrz Miasta Chełmży przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego: 

 lokal mieszkalny będący pustostanem, położony w Chełmży przy ul. Św. Jana 7/5 o 

powierzchni 31,34 m2, składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, spiżarni i łazienki 

oraz piwnicy o pow. 5,58 m2. Cena wywoławcza lokalu wynosi 115.000,00 zł, przetarg 

zaplanowano na dzień 7 lipca 2022 r. na godzinę 900 w Sali Mieszczańskiej tut. Urzędu. 

Podstawowym warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 

23.000,00 zł do dnia 4 lipca 2022 r. oraz osobiste stawiennictwo w dniu przetargu. 

Szczegółowe informacje oraz pozostałe warunki dopuszczenia oferentów do licytacji 

zamieszczone zostały na stronie internetowej tut. Urzędu: www.bip.chelmza.pl w zakładce: 

Przetargi > Urząd Miasta > Nieruchomości oraz pod numerem telefonu (56) 639 23 48.



 

 

• XVIII Półmaraton Chełmżyński i Chełmżyńska Dziesiątka 

Po raz osiemnasty odbył się w Chełmży Półmaraton Chełmżyński oraz Chełmżyńska 

Dziesiątka.  

W tym roku biegi zorganizowano pod hasłem „Wolność dla Ukrainy”, do czego 

nawiązywały medale. Zawody zgromadziły na starcie ponad 220 uczestników. Zawodnicy 

mieli do pokonania trasę wokół Jeziora Chełmżyńskiego poprzez Mirakowo, Sławkowo, 

Zalesie, Pluskowęsy i Chełmża. Meta zlokalizowana była na chełmżyńskim Rynku. 

Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej wśród mężczyzn zajął Andrzej Jaranowski         

z Brodnicy, drugie – Łukasz Gapiński z Wąbrzeżna, trzecie – Marcin Góralski z Gdyni. 

W klasyfikacji generalnej kobiet triumfowała Agnieszka Adamczewska z Janowic 

uzyskując rezultat 1:41:19. Drugie miejsce wywalczyła Dorota Gapys z Łodzi, a trzecie 

Marta Sołtysiak z Łodzi. 

W Chełmżyńskiej Dziesiątce wśród mężczyzn wygrał Sebastian Waśkiewicz z Lipna,    

uzyskując czas 33:33. Drugi był Szymon Kopczyński z Ryńska, a trzeci Paweł Dzierliński 

ze Świecia. Wśród kobiet najlepsza była Natalia Rychlewicz ze Sztumu z czasem 41:30. 

Jako druga na metę wbiegła Andżelina Malinowska, natomiast jako trzecia bieg ukończyła 

Hanna Dering. Najlepszym chełmżaninem okazał się Piotr Olchawa zajmując czternaste 

miejsce z czasem 1:28:27. 

Rekord trasy od lat należący do Tomasza Drąga nie został pobity. Zwycięzca osiągnął 

podczas II edycji Półmaratonu w 2004 r czas 1:09:08. Obecny rekord trasy w klasyfikacji 

generalnej kobiet należy do Arlety Meloch, która podczas VII edycji Półmaratonu w 2008r. 

osiągnęła wynik: 1 godzina 17 minut i 14 sekund. Do tej pory rekord ten również nie został 

pobity. 

Na Rynku miasta zorganizowano również  rywalizację wśród dzieci z chełmżyńskich szkół. 

Podsumowanie biegów odbyło się w hali sportowo – widowiskowej w Chełmży, gdzie 

nagrody uczestnikom wręczył: Jerzy Czerwiński – burmistrz miasta, Paweł Polikowski – 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego, Rafał Lewandowski – Radny Powiatu 

Toruńskiego. 

    Organizatorem biegu był Burmistrz Miasta Chełmży. 

 

 

 



• Burmistrz Miasta spotkał się z mażoretkami 

W dniu 10 maja 2022 r. Burmistrz Miasta  Jerzy Czerwiński spotkał się z mażoretkami, 

które wraz z rodzicami i opiekunką Panią Adrianą Müller odwiedziły Chełmżyński 

Ratusz. Mażoretki, trenujące w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury mogą pochwalić się 

licznymi sukcesami rangi Mistrzostw Polski ale również rangi Mistrzostw Europy 

Majorettes International Association, które odbyły się w dniu 8 maja br. w formule online. 

Po raz kolejny ich start zaowocował wieloma sukcesami: 

-Mistrzostwo Europy w kategorii duża grupa baton klasyczny kadetki 

-Mistrzostwo Europy w kategorii mała grupa baton klasyczny dorośli 

- Mistrzostwo Europy w kategorii solo baton klasyczny dzieci młodsze zdobyła Kaja 

Pudlewska. 

W kategorii solo baton klasyczny dzieci średnie mistrzostwo Europy zdobyła Zuzia Lutek, 

wicemistrzem została Wiktoria Rokicińska, 4 miejsce przypadło Uli Krutelewicz, 6 

miejsce zdobyła Maja Dywińska, a 9 Marcelina Nicińska 

 W kategorii solo baton klasyczny kadetki mistrzostwo Europy zdobyła Klaudia Jabłońska, 

6 miejsce Julia Świtalska, 10 miejsce Maja Drozdowska, 12 miejsce Klaudia Karnowska. 

  Pani Adriana Müller zdobyła mistrzostwo Europy w kategorii solo pompom klasyczny 

dorośli, 3 miejsce w kategorii solo baton klasyczny dorośli, a także nagrodę specjalną za 

największą pasję. Osiągnięcie tak dobrych wyników umożliwia start młodych chełmżanek 

w Mistrzostwach Świata, które odbędą się wkrótce w Chorwacji.  

Rodzice wraz z opiekunką podziękowały Burmistrzowi Miasta za wsparcie finansowe, 

które umożliwiło start młodych mażoretek z Chełmży w Mistrzostwach Polski natomiast 

Burmistrz Miasta serdecznie pogratulował mażoretkom oraz ich instruktorce osiągnięć, 

życząc dalszych sukcesów. 



 

 

• Wojewódzkie obchody 41. Rocznicy rejestracji NSZZ RI „Solidarność” 

  Wojewódzkie obchody 41. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku 

Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. 

  Zwieńczeniem kujawsko-pomorskich uroczystości było w dniu 13 maja złożenie kwiatów 

pod tablicą poświęconą Antoniemu Łapczyńskiemu, współzałożycielowi NSZZ RI 

„Solidarność, przy ulicy Mickiewicza w Chełmży. 

Kwiaty pod pamiątkową tablicą złożył Przewodniczący Rady Miejskiej – Janusz 

Kalinowski  i Burmistrz Miasta – Jerzy Czerwiński.  

 

 



 

 

• Spotkanie z wolontariuszami 

W dniu 17 maja 2022 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącego Rady Miejskiej – Janusza 

Kalinowskiego i Burmistrza Miasta – Jerzego Czerwińskiego z wolontariuszami 

zaangażowanymi w zbiórkę darów dla mieszkańców Ukrainy. W Chełmży zapał do 

pomocy uchodźcom nie słabnie. Mieszkańcy wciąż angażują się w zbiórki darów, a wielu 

z nich przyjęło obywateli Ukrainy pod swój dach. Burmistrz podziękował za pomoc i trud 

włożony w zorganizowanie akcji. Pomoc dla Ukrainy to odruch serca okupiony wielkim 

wysiłkiem. Pomoc będzie jednak niesiona nadal, bo wojna wciąż trwa i trudno 

przewidzieć kiedy się skończy., a chełmżanie     z pewnością nie zawiodą. 



•  
 
 

• Egzamin ósmoklasisty 

W dniach 24 - 26 maja (wtorek – czwartek) 2022 r. został przeprowadzony egzamin 

ósmoklasisty: 

- wtorek, 24 maja – język polski, godz. 9:00, czas trwania: 120 minut, 

             - środa, 25 maja – matematyka, godz. 9:00, czas trwania: 100 minut, 

- czwartek, 26 maja – język obcy nowożytny, godz. 9:00, czas trwania: 90 minut. 

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków        

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może 

zostać przedłużony o: 

• 60 minut – w przypadku języka polskiego, 

• 50 minut – w przypadku matematyki,  

• 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego. 

W chełmżyńskich szkołach podstawowych przystąpiło do egzaminu 185 uczniów spośród 

186 zgłoszonych, jeden uczeń nie przystąpił do egzaminu w terminie podstawowym. 

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty, przeznaczony dla osób, które nie mogły 

stawić się na egzaminie w maju, został wyznaczony na czerwiec 2022. Poniżej 

przedstawiamy dokładne daty: 

• 13 czerwca 2022 (poniedziałek) godz. 9.00 – dodatkowy termin egzaminu 

ósmoklasisty z języka polskiego,  



• 14 czerwca 2022 (wtorek) godz. 9.00 – dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty         

z matematyki,  

• 15 czerwca (środa) godz. 9.00 – dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z języka 

angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego).  

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do 

szkół przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną. Uczniowie poznają wyniki 

egzaminu 1 lipca br. Z kolei zaświadczenia otrzymają 8 lipca br.  

 

• Konkursy na dyrektorów chełmżyńskich placówek oświatowych 

Burmistrz Miasta Chełmży ogłosił konkursy na dyrektorów placówek oświatowych,         

w których obecnym dyrektorom kończy się kadencja z dniem 31 sierpnia 2022 r. Chętni 

kandydaci, którzy chcą przystąpić do konkursu mogą składać dokumenty wymienione      

w Zarządzeniu nr 75/CUW/22 z dnia 16 maja 2022 r. Burmistrza Miasta Chełmży           

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych jednostek 

oświatowych w Chełmży. 

 

 

 

 

 

INTEGRACJA – 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 

 

   Projekt zakłada aktywną integrację 42 osób z terenu Gminy Miasta Chełmży zagrożonych 



ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności 

zatrudnienia. Grupą docelową są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagały aktywizacji 

społecznej. Wsparciem zostały objęte osoby niepełnosprawne, bezrobotne i bierne zawodowo.  

W ramach projektu,  zorganizowane zostały 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 okresie od dnia 1 października 2021 r.  do 30 kwietnia 2022 r.  III Grupa Samopomocowa 

korzystała ze wsparcia w formie  specjalistycznych zajęć dla rodziców. Zajęcia w ramach 

grupy  samopomocowej prowadzone były przez animatora, psychologa, pedagoga oraz 

coacha, z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej, w formie wykładów 

połączonych z ćwiczeniami z możliwością zadawania pytań i dyskusji (pedagoga – pomoc 

przy doborze metod wychowawczych, psychologa – pomoc w radzeniu sobie z problemami 

dnia codziennego przy wychowywaniu i edukacji dzieci, coacha  – zajęcia grupowe                 

o charakterze motywacyjnym, koncentrującym się na rozwoju osoby i jej szans na rynku 

pracy). Animator to osoba prowadząca grupę samopomocową, odpowiedzialna była za 

organizację zajęć, czuwała nad ich przebiegiem,  oraz będzie prowadził z uczestnikami 

ćwiczenia i dyskusje w grupie.  Uczestnicy grupy samopomocowej podczas spotkań mieli 

możliwość porozmawiać ze sobą na różne tematy, wymienić się własnymi przeżyciami            

i doświadczeniami. Czas ten miał służyć przede wszystkim budowaniu przynależności do 

grupy, nauki radzenia sobie z problemami wychowawczymi oraz wyjście z domu i zachęcenie 

do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczny. Grupa spotykała się raz w tygodniu, w dni 

robocze na 3 godzinnym bloku zajęciowym, w czasie którego ich dzieci będą pozostawały 

pod opieką animatora czasu wolnego.  Realizowane wsparcie umożliwiło aktywną integracje 

tych osób odpowiedzi na ich potrzeby i możliwości.  Animator czasu wolnego dla dzieci 

prowadził z nimi zajęcia plastyczne, rozwijające kreatywność i kompetencje kluczowe, 

poprzez gry planszowe, karciane czy ćwiczenia ruchowe.  

 



 

 

   W dniach 6-7 maja 2022 roku beneficjenci projektu „PRZYSZŁOŚĆ w moich rękach” 

wraz z rodzinami pojechali do Elgiszewa - Hotel Osada KARBÓWKO. Jest to drugi wyjazd 

integracyjny do Karbówka, tym razem wyjazd był zorganizowany dla III Grupy 

Samopomocowej.  

    W trakcie wyjazdu integracyjnego, uczestnicy mieli zapewniony pobyt w przytulnych 

pokojach lub mieszkali w oryginalnych chatach krytych strzechą. Beneficjenci podczas 

pobytu w Osadzie mieli zapewnione wyżywienie, dla dzieci był specjalnie zorganizowany 

czas z animatorem, w tym gry plenerowe (gry rodzinne, konkursy, nauka strzelania z łuku), 

Wieczorną atrakcją był zorganizowany dla wszystkich grill, zaś dla chętnych wrażeń -  pobyt                

w Centrum Rozrywki Pohulanka – gra w kręgle lub bilard. W ciągu dnia można było 

zwiedzać osadę – Mini ZOO oraz zielony kompleks rekreacyjny. Ciekawą atrakcją dla 

uczestników były kąpiele w krytym basenie i  korzystanie ze strefy SPA (jacuzzi, sauny, dla 

dzieci brodzik z atrakcjami, podgrzewane kamienne leżanki, dla dorosłych zapewnione były 

masaże relaksacyjne). Podczas pobytu pogoda dopisywał, wyjazd integracyjny spotkał się z 

ogromną aprobatą ze strony uczestników.  



 

Wartość całkowita projektu - 383.572,50 zł,  

 Wartość dofinansowania UE - 326.036,62 zł  

Wkład własny gminy - 57.535,88 zł.  

 

 

 

 

 

                                                                                                           Wycieczka do Karbówka 

 

 



 

 

                                                                                                         Zabawy, zabawy….. 

 

 

 

Chełmża, dnia 26.05.2022                                                         Sekretarz Miasta 

 

                 mgr Janusz Wilczyński 

 


