
W I A D O M O Ś C I    Z  R A T U S Z A 

 

• Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta 

W dniu 16 lipca br. odbyły się w ramach obchodów Dni Chełmży coroczne Zawody Wędkarskie  

o Puchar Burmistrza Chełmży Jerzego Czerwińskiego. 28 drużyn łowiło ryby w dwóch kategoriach: 

na spinning i na spławik z łodzi drużynowo. 

I miejsce w spinningu wygrała drużyna w składzie: Andrzej Gładysz i Marcin Górtowski 

I miejsce w spławiku wygrała drużyna w składzie: Patrycjusz Ernest i Piotr Zielniewski 

 

• Pani Lucyna Sokołowska świętowała setne urodziny 

W dniu 15 lipca 2022 r. Pani Lucyna Sokołowska świętowała swoje setne urodziny. Tym razem 

spotkanie odbyło się w chełmżyńskim Ratuszu, do którego przybyła Dostojna Jubilatka w 

towarzystwie swoich córek. Jerzy Czerwiński - Burmistrz Miasta wraz z Januszem Kalinowskim - 

Przewodniczącym Rady Miejskiej złożyli Pani Lucynie życzenia 200 lat, przekazując na jej ręce 

kwiaty, upominek oraz tort urodzinowy.  

 

 

 



• Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Chełmży 

Komisariat Policji w Chełmży informuje, że  zgodnie z „Planem Działań Priorytetowych” dążąc 

do poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Chełmży,  ul. Ładownia została wyznaczona 

rejonem  objętym dodatkową kontrolą przez funkcjonariuszy Policji  w celu poprawy 

bezpieczeństwa, przeciwdziałaniu demoralizacji, zaśmiecaniu miejsc dostępnych dla publiczności 

oraz zwiększeniu nadzoru nad wskazanym rejonem.  

 

• Profilaktyczna, krajoznawcza wycieczka rowerowa po ziemi chełmińskiej o puchar 

Burmistrza Chełmży – Jerzego Czerwińskiego połączona z piknikiem 

W dniu 25 czerwca 2022 r. odbyła się profilaktyczna, krajoznawcza wycieczka. W tym roku na 

starcie stanęło ok. czterdziestu cyklistów, który rywalizowali o puchar ufundowany przez 

burmistrza miasta. 

Trasę oraz zadania opracował Pan Franciszek Kuczka. Zadania miały charakter edukacyjny. 

Głównym celem było przybliżenie wiedzy o Chełmży i okolicach. 

Trasa rajdu liczyła ok 35 kilometrów i wiodła przez: Grzywnę, Browinę, Brąchnowo, Pigżę, Zamek 

Bierzgłowski. W Zamku Bierzgłowskim zorganizowano postój z pysznym śniadaniem. Po posiłku 

Pani Przewodnik oprowadziła uczestników wycieczki po Zamku. Następnie cykliści dalej ruszyli  

w trasę w kierunku Bierzgłowa, Łubianki, Biskupic, Warszawic i Kończewic. 

Po powrocie do „Tumskiej Przystani” uczestnicy rajdu rozwiązywali zadania. Podsumowania rajdu 

dokonał Burmistrz Jerzy Czerwiński, który wręczył puchar. 

Zwycięzcami okazała się drużyna „Pięciu Wspaniałych” w składzie: Katarzyna Rosek, Dorota 

Kowalska - Fydrych, Michał Rosek, Iwona Meszyńska, Grzegorz Nowacki. 

 



 

• Sopot Festiwal Orkiestra Chełmża 

Rebel Babel Brasswood Parade, to cykliczne wydarzenie, które otworzyło w sobotę 06.08.2022 

muzyczne wrota brassowym brzmieniem wielu orkiestr. W Parku Północnym w Sopocie niemal 

setka muzyków spotkała się na warsztatach brassowych, w których udział mógł wziąć każdy, kto 

przyniósł ze sobą instrument brassowy. Muzycy zagrali wspólnie: „Deszcze Niespokojne”, 

„Manifest” oraz „Nim wstanie świt”. Następnie na Placu Przyjaciół Sopotu, odbył się koncert pod 

batutą Łukasza L.U.C. Rostkowskiego. Po koncercie orkiestra wyruszyła główną arterią w 

Sopocie – ul. Bohaterów Monte Cassino. Kilkudziesięciu muzyków z instrumentami dętymi 

przemaszerowało z placu Przyjaciół Sopotu do Opery Leśnej. Wśród nich byli muzycy 

Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej z Chełmży z udziałem utalentowanych mażoretek. 

Występ zakończył się koncertem w Operze Leśnej gdzie nasi muzycy wystąpili przed Sopocką 

publicznością.  



• LOTTO Triathlon Energy w Chełmży po raz piąty! 

Rywalizacja triathlonowa, czyli połączenie wyścigu pływackiego, rowerowego i biegowego, 

zyskuje w Polsce ogromną popularność. Impreza w Chełmży odbyła się aż na trzech różnych 

dystansach: 1/2 Ironmana (1,9 km pływania – 90 km na rowerze – półmaraton biegiem), 1/4 

Ironmana (950 metrów pływania – 45 kilometrów na rowerze – 10,5 kilometra biegu) oraz 

odpowiednio krótszym 1/8 Ironmana. Najdłuższy dystans polecany jest profesjonalistom i 

doświadczonym, wytrenowanym amatorom, ale z krótszymi po odpowiednim treningu mógł się 

zmierzyć każdy. Na dystansie 1/2M zwycięzcą został Piotr Ciemielewski, na dystansie 1/4M 

najlepszy okazał się Sebastian Najmowicz. Natomiast na dystansie 1/8M na podium stanął 

Wojciech Kopyciński.  

• UWAGA -  DODATEK  WĘGLOWY! 

 

 

   Na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chełmży realizatorem zadania związanego 

z przyjęciem wniosków i wypłatą dodatku węglowego jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Chełmży.   

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym 

źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: 

• kocioł na paliwo stałe, 

• kominek, 

• koza, 

• ogrzewacz powietrza, 

• trzon kuchenny, 

• piecokuchnia, 



• kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi. 

Źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, 

o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). 

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych. 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. 

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego 

przyznanie. Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana 

w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia oraz nienależnie pobranego dodatku 

węglowego). Informacja o przyznaniu dodatku węglowego może być przekazywana na 

wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.  

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku węglowego można składać w formie papierowej 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 19, pokój nr 5 

(budynek główny) i pokój 18 (przybudówka) oraz w formie elektronicznej.  

Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania świadczenia w formie dodatku węglowego 

można uzyskać także telefonicznie u pracowników MOPS-u: 

  

 

  

Beata Pantlinowska  730-987-629  lub  56 675 64 80  

 

Ewelina Lewandowska  530-390-381  lub  56 675 64 80  

 

Magdalena Szroeder  530-308-378  lub  56 675 24 69  w. 31  

 
 

 

• WAKACJE NA WESOŁO ! 

W dniu 15 lipca 2022 roku 5 dzieci z Chełmży wyjechało na 10 - dniowy wypoczynek letni do 

Ośrodka Wypoczynkowego „U Furtoka” położonego w Białym Dunajcu. Samo położenie wsi 



i gminy gwarantowało wspaniałe widoki na Tatry, Beskidy, Gorce, Pieniny, Kotlinę Orawsko-

Nowotarską i dolinę Białego Dunajca. 

Organizatorem kolonii było Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Uczestnikami kolonii były  

dzieci z rodzin o niskich dochodach. Zorganizowany wypoczynek był całkowicie bezpłatny. 

Na terenie Pensjonatu,  do dyspozycji uczestników był duży teren rekreacyjny pozwalający na 

uprawianie piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, badmintona. 

Kolonistom sprzyjała pogoda, zatem wypoczynek należał zapewne do udanych, zapewne jest 

co wspominać!    

 

 

                                                                                                          Pensjonat „U Furtoka” w Białym Dunajcu 

                                                         

• Nowy rok szkolny 

 

W roku szkolnym  2022/2023  liczba oddziałów klas pierwszych w  chełmżyńskich 

szkołach podstawowych kształtuje się następująco: 

1. Szkoła Podstawowa nr 2  - dwa oddziały, 

2. Szkoła Podstawowa nr 3  -  dwa oddziały, 



3. Szkoła Podstawowa nr 5 -   dwa oddziały. 

Ogółem do klas pierwszych szkół podstawowych uczęszczać będzie 148 uczniów. Od 

1 września 2022 r. w chełmżyńskich szkołach podstawowych zajęcia rozpocznie 1062 

uczniów w 42 oddziałach. W rezultacie średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 22. 

Opieką przedszkolną objętych będzie 432 dzieci, w tym 41 dzieci w oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych. W chełmżyńskich placówkach 

oświatowych zatrudnionych jest 206 pracowników, w tym: 144 nauczycieli i 62 

pracowników administracji i obsługi.    

    

• Aktywna tablica 

W 2022 roku jest realizowana kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Szkoła ma 

możliwość zakupu dowolnie wybranego sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi 

do terapii wykorzystujących TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne). W tym 

roku wnioski złożyły dwie szkoły: Szkoła Podstawowea nr 3 – wnioskowana kwota  

dofinansowania to 35 000, 00 zł przy wkładzie własnym gminy 8750,00 zł i Szkoła 

Podstawowa nr 5, dofinansowanie na tym samym poziomie, co Szkoła Podstawowa       

nr 3. Wnioski aplikacyjne zostały rozpatrzone pozytywnie, a środki na powyższy 

program mają być przekazane do końca sierpnia br. 

 

 

• DROGI - REALIZACJA 

 

W dniu 29.07.2022r. zawarto umowę z firmą „BOGMAR”  Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 

9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska na realizację inwestycji „Budowa dróg w ul. 

Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, 

Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej”. Termin wykonania zadania 11 

miesięcy od dnia podpisania umowy. W dniu 11.08.2022r. przekazano plac budowy 

ww. firmie.  

 

• POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE 

W bieżącym miesiącu ogłoszono następujące postępowania przetargowe o udzielenie 

zamówień publicznych na: 



a. Remont mogiły zbiorowej cywilnych ofiar okupanta niemieckiego              

z okresu II wojny światowej - Pomnik Walki i Męczeństwa w Chełmży. 

Głównym celem prac jest poprawa stanu technicznego pomnika wraz z otaczającym go 

kamienno-ceglanym murem, przywrócenie pomnikowi wartości estetycznych                      

i ekspozycyjnych zgodnych z autorskim założeniem. Wszystkie cele wymagają 

przeprowadzenia prac o charakterze konserwatorsko-restauratorskim.  

Wizualizacje: 

widok z przodu: 

i.  

rzut: 

 

 

widok muru północnego: 



 

Termin realizacji określono do dnia 18 listopada 2022 r.  

Oferty w przedmiotowym postępowaniu można składać do 26.08.2022 r. do godz. 07:45.  

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej prowadzonego postępowania, pod 

adresem: https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne?tresc=77185  

 

b. Budowę oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej, budowę oświetlenia 

wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej i budowę oświetlenia w 

ulicy Spokojnej. 

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie i w konsekwencji budowę 

oświetlenia drogowego wzdłuż dróg: 

ul. Ogrodowej na odcinku ok. 130 mb, 

ul. Tęczowej na odcinku ok. 120 mb, 

ul. Toruńskiej na odcinku ok. 230 mb, 

ul. Spokojnej na odcinku ok. 90 mb. 

Termin realizacji określono do dnia 14 czerwca 2023 r.  

Oferty w przedmiotowym postępowaniu można składać do 05.09.2022 r. do godz. 07:30.  

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej prowadzonego postępowania, pod 

adresem: https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne?tresc=77199  

 

Chełmża, dnia 24.08.2022          

                                                                                                    Sekretarz Miasta 

 

                                                                                            (-) mgr  Janusz Wilczyński 

https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne?tresc=77185
https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne?tresc=77199

