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• Województwo Kujawsko – Pomorskie jest piękne. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży kończy realizację projektu              

pt. „PRZYSZŁOŚĆ w moich rękach”.  Jednym z zaplanowanych zadań na koniec trwania 

projektu  była organizacja w dniu 24 września br.  wyjazdu integracyjnego do Grudziądza. 

Beneficjenci projektu wraz z dziećmi bawili się w Miasteczku Westernowym MEGAPARK. 

Miasteczko Westernowe Kansas City położone w centrum MEGAPARKU jest wspaniałym 

miejscem dla wszystkich odkrywców spragnionych przygód rodem z Dzikiego Zachodu. 

Miasteczko jest największym i najstarszym Miasteczkiem Westernowym w Polsce 

i najważniejszą częścią Mega Parku - Rodzinnego Centrum Edukacji i Rozrywki.  Uczestnicy 

wycieczki obejrzeli popisy jazdy kaskaderskiej i dżygitowej, tresurę koni, jazdę w stylu 

western, pełne humoru niepowtarzalne scenki z życia kowboi. Aby móc przez długi czas 

wspominać chwile spędzone w parku, nasi wycieczkowicze  mogli sobie zrobić zdjęcia w 

Foto studio. Oczywiście nie mogło zabraknąć " sklepu kolonialnego " z artykułami 

wielobranżowymi. Organizatorzy wycieczki zapewnili uczestnikom ciepły posiłek. 

            

    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 

Uczestnicy projektu „PRZYSZŁOŚĆ w moich rękach” otrzymali kompleksowe wsparcie, 

mające na celu ich aktywizację zawodową, które przyczyni się do zapobiegania wśród tej 

grupy ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Projekt ten zakładał aktywną integrację 42 osób  

z terenu Gminy Miasta Chełmży. Wsparciem zostały objęte osoby niepełnosprawne, 

bezrobotne i bierne zawodowo.  

W ramach projektu odbywały się też specjalistyczne zajęcia dla rodziców zagrożonych 



ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz, w których dzieci wykazywały problemy 

opiekuńczo-wychowawcze.  

W trakcie trwania projektu funkcjonowały 3 grupy samopomocowe (zajęcia z pedagogiem, 

psychologiem, coachem, wyjazdy integracyjne rodziców z dziećmi) oraz zapewnione były 

indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym, organizowane były kursy podnoszące 

kwalifikacje zawodowe oraz staże zawodowe. 

 

Fotorelacja z wyjazdu: 

 

 

 



Wartość całkowita projektu - 383.572,50 zł,  

 Wartość dofinansowania UE - 326.036,62 zł  

Wkład własny gminy - 57.535,88 zł.  

 

• WSPÓLNY CZAS. 

W ramach projektów unijnych w Środowiskowym Centrum Aktywności w Chełmży na 

przełomie lipca i sierpnia br. prowadzone były ciekawe zajęcia dla chełmżyńskich dzieci i ich 

rodziców : 

- „Rodzina – super drużyna” - projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Gildia 

Superbohaterów z Torunia w ramach konkursu z zakresu wspieranie rodziny i systemu pieczy 

zastępczej ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Celem projektu było rozwinięcie kompetencji społeczno-wychowawczych u rodziców 

zamieszkujących miasto Chełmżę, zmierzające do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa ich 

rodzin. Wsparciem objętych zostało 16 osób z Chełmży (rodzice i dzieci).  Zakres tematyczny 

warsztatów dla rodziców obejmował: 

- komunikację bez przemocy w rodzinie, elementy szkoły rodzica, rozwój interpersonalny, 

bezpieczeństwo w sieci, jak wspierać i motywować dziecko, domowe zasady ekranowe. 

Zatrudniony  w projekcie animator ciekawie zagospodarowywał czas najmłodszym. Uczestnicy 

zajęć otrzymywali gorący posiłek. 



 

 

 

 



 

-  „W rodzinie siła!” - projekt realizowany był przez Fundację Akademia Rozwoju Anny Kruszyk. 

Projekt był dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Celem projektu było wsparcie rodzin w pełnieniu funkcji wychowawczych w okresie pandemii 

wirusa SARS-COV-2.  Zajęcia odbywały się dla 12 dzieci i ich rodziców. Podczas realizacji 

projektu zapewniono dzieciom i rodzicom wsparcie psychologa  oraz zorganizowano różnego 

rodzaju warsztaty i zajęcia : 

- warsztaty rękodzielnicze, 

- warsztaty technik pamięci i koncentracji, 

- warsztaty „odkrywamy talenty”, 

- wycieczka do aquparku, 

- ognisko. 

Dzieci miały zapewniony poczęstunek i napoje. 



W dniu 16 września br.  w ramach projektu „W rodzinie siła!”  odbyło się wspólne 

biesiadowanie. Miało być ognisko i pieczenie kiełbasek, jednakże  pogoda nie dopisała                   

i w ostatniej chwili organizatorzy musieli zmienić plany i przenieść  biesiadę do 

Środowiskowego Centrum Aktywności.  Mimo to dobry humor uczestników nie opuścił.  

Był poczęstunek, wspólne śpiewanie przy akompaniamencie gitary oraz zabawy i animacje . 

 

 

 

 

 

 

• KOLEJNE  WSPARCIE DLA  ODBIORCÓW  CIEPŁA! 



Na mocy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967), 

można wnioskować o przyznanie wsparcia dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania 

niektórych źródeł ciepła. 

 

 

 

 

Zgodnie z ww. ustawą, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych 

źródeł ciepła wynosi: 

- 3 000 zł – w wypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, zasilany 

pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy (z wyłączeniem drewna kawałkowego), 

- 2 000 zł – w wypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy, 

- 1 000 zł – w wypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 

ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem 

kawałkowym, 



- 500 zł – w wypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym 

gazem LPG. 

Powyższe źródła ciepła winny być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności 

budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., a jeśli po tym dniu – to jedynie w przypadku głównych 

źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności 

budynków. 

W rozumieniu przedmiotowej ustawy, gospodarstwo domowe to: 

- osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca – gospodarstwo domowe 

jednoosobowe, 

- osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające                            

w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące – gospodarstwo domowe 

wieloosobowe. 

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno 

gospodarstwo domowe, dla wszystkich gospodarstw domowych pod tym adresem przyznawany 

jest jedynie jeden dodatek, a przyznawany jest on wnioskodawcy, który złożył wniosek jako 

pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania. 

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna 

osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten przyznawany jest 

wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek. 

WAŻNE: Powyższy dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym, które wcześniej 

uzyskały wsparcie w formie dodatku węglowego. 

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, 

że: 

- jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego, 

- gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła 

ciepła. 



Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia                 

30 listopada 2022 r.  

Przyznanie przez burmistrza miasta dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania 

decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania dodatku dla gospodarstw domowych, uchylenie oraz 

rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku wymagają wydania decyzji 

administracyjnej. 

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania 

niektórych źródeł ciepła można składać w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 19, pokój nr 6 (budynek główny) oraz w formie 

elektronicznej – platforma ePUAP (z katalogu spraw wybrać zakładkę  - Pismo ogólne do 

podmiotu publicznego).  

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu :  56 675 30 85 . 

• Nowoczesne oświetlenie sceniczne  

W dniu 5 września 2022 r. zakończono wykonanie nowoczesnego oświetlenia scenicznego w 

sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7 w Chełmży. W ramach zadania 

zakupiono i zainstalowano nowoczesny sterownik oświetlenia obsługujący protokół DMX, do 

którego podłączono 6 reflektorów teatralnych, 6 listw LED BAR, 6 reflektorów PAR oraz 

dwie głowice ruchome typu SPOT.  

Zadanie zrealizowano przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Niniejsza inwestycja jest jednym z elementów 

wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru 

Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023. 

Za dostawę i montaż odpowiedzialna była Firma Handlowo- Usługowa „MIDI” Michał 

Brewczyński z siedzibą w Siedlcach.  

Zaprojektowany układ reflektorów tworzy bardzo plastyczną kombinację światła 

nowoczesnego i tradycyjnego wynikającą z połączenia opraw ledowych o szerokim spektrum 



kolorów i temperatury barwowej światła białego z reflektorami o tradycyjnym źródle światła. 

Taki system tworzy szeroki wachlarz konfiguracji i efektów świetlnych.  Kontroler pozwoli 

na sterowanie reflektorami za pomocą protokołu DMX. Jest to powszechny i podstawowy 

sygnał sterujący systemami oświetlenia scenicznego, obsługujący większość urządzeń 

scenicznych liczących się producentów. Specyfikacja kontrolera pozwoli na swobodną 

obsługę projektowanego parku oświetleniowego, a także poszerzanie systemu o kolejne 

elementy. 

Zrealizowane zadanie wpływa na poprawę funkcjonalności sali i zwiększenie atrakcyjności 

oferty kulturalnej ChOK. Odpowiednia wizualizacja świetlna jest nieodłącznym elementem 

każdego koncertu czy spektaklu. Programowalne oświetlenie umożliwia tworzenie efektów 

wizualnych, doświetlanie pożądanej części sceny, czy wspierania efektów dźwiękowych w 

trakcie występów. 

Nowe oświetlenie zadebiutowało 8 września, w ramach spektaklu artystycznego „Spotkanie„.  

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na kolejne wydarzenia.  

Całkowita wartość projektu: 73 196,02 PLN,  

Wsparcie z EFRROW wyniosło: 38 166,00 PLN. 

• NIERUCHOMOŚCI GMINNE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY  

Burmistrz Miasta Chełmży przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego: 

➢ lokal mieszkalny będący pustostanem, położony w Chełmży przy ul. Rynek 7/6                            

o powierzchni 22,85 m2, składający się z 1 pokoju, kuchni, WC oraz piwnicy o pow. 

4,50 m2. Cena wywoławcza lokalu wynosi 50.000,00 zł, przetarg zaplanowano na 

dzień 11 października 2022 r. na godzinę 900 w Sali Mieszczańskiej tut. Urzędu. 

Podstawowym warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium     

w wysokości 10.000,00 zł do dnia 7 października 2022 r. oraz osobiste stawiennictwo 

w dniu przetargu; 

➢ niezabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną numerem ewidencyjnym 427                   

w obrębie 9 o powierzchni 0.5877 ha, położoną w Chełmży przy ul. 3-go Maja, dla 

której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Toruniu prowadzi księgę 



wieczystą KW Nr TO1T/00031977/5, żaden z działów ww. księgi wieczystej nie 

zawiera wzmianek o wnioskach, dział IV KW tj. Hipoteki wolny jest od wpisów. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.100.000,00 zł netto, przetarg 

zaplanowano na dzień 3 listopada 2022 r. na godzinę 900 w Sali Mieszczańskiej tut. 

Urzędu. Podstawowym warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 

wadium w wysokości 110.000,00 zł do dnia 31 października 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.  

• Analiza potrzeb turystycznych i kierunków rozwoju turystyki   

Gmina miasto Chełmża wspólnie z gminami wchodzącymi w skład Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Torunia przystąpiła do opracowania Analizy potrzeb 

turystycznych i kierunków rozwoju turystyki Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) 

Torunia.  

Jest to dokument programowy o zasięgu ponadlokalnym wraz ze wskazaniami 

projektów kluczowych – zintegrowanych do dofinansowania w aktualnej 

perspektywie programowania UE na lata 2021-2027.  

Dokument ma stanowić uzasadnienie dla MOF Toruń do realizacji przedsięwzięć 

związanych z obszarami turystyki i kultury w ramach projektów ZIT, przedsięwzięć 

ponadlokalnych realizowanych w trybie pozakonkursowym i konkursowym, 

planowanych do dofinansowania ze środków zewnętrznych (w szczególności ze 

środków UE). 

Na obecnym etapie prowadzone jest badanie ankietowe, mające na celu określenie 

cech wyróżniających Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Badanie składa się z 6 

pytań związanych z rozwojem turystyki na analizowanym obszarze. Serdecznie 

http://www.bip.chelmza.pl/


zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w badaniu i wypełnienia 

ankiet. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.chelmza.pl. 

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w procesie opracowania dokumentu 

i zgłaszania swoich uwag.  

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia zrzesza 36 jednostek 

samorządowych, w tym wszystkie gminy powiatów: aleksandrowskiego, 

chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, toruńskiego, samorządy powiatowe oraz 

miasto Toruń. Celem powołania organizacji jest współpraca na rzecz integracji 

społeczno-gospodarczej MOF Torunia, dążenie do zrównoważonego 

i równomiernego rozwoju gmin i powiatów w ramach MOF Torunia oraz 

reprezentowanie i obrona wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego 

wchodzących w skład MOF Torunia w realizacji zadań wynikających z Umowy 

Partnerstwa do realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce. Powołanie 

stowarzyszenia umożliwi realizację założeń polityki terytorialnej w latach 2021-2027 

oraz pozyskiwanie na ten cel środków wspólnotowych.  

• Pomóż klimatowi - weź udział w tworzeniu  planu adaptacji do zmian klimatu   

W związku z rozpoczęciem prac nad Planem Adaptacji do zmian klimatu dla 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia (PAMOFT), zapraszamy 

wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w tworzeniu dokumentu. Plan Adaptacji 

ma na celu przystosowanie miasta do zmian klimatu, zwiększenie jego odporności na 

zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie w sytuacji 

wystąpienia ekstremalnych zjawisk klimatycznych. 

W ramach konsultacji społecznych tworzonego dokumentu, na kolejnym etapie 

przewidziane są m. in. spotkania konsultacyjne z mieszkańcami oraz podmiotami 

społeczno-gospodarczymi, które będą odbywać się w formie warsztatów 

stacjonarnych lub zdalnych. Szczegółowe i aktualne informacje publikowane będą na 

stronie internetowej www.chelmza.pl oraz na profilu Urzędu Miasta Chełmży 

w mediach społecznościowych.  

http://www.chelmza.pl/
http://www.chelmza.pl/


Plan dotyczy wszystkich gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Torunia.  

 

 

• 75-lecie istnienia firmy Bioetanol AEG 

W dniu 2 września odbył się jubileusz z okazji 75- lecia istnienia firmy Bioetanol AEG.  

W uroczystości wziął udział Przewodniczący Rady Miejskiej – Janusz Kalinowski oraz 

Burmistrz Miasta - Jerzy Czerwiński. 

 

 

 

 

• Miasto Chełmża otrzymało wyróżnienie w V edycji konkursu ECO-ORŁY 2022 



W dniu 2 września 2022 r. w auli Politechniki Bydgoskiej spotkali się przedstawiciele samorządów 

województwa kujawsko – pomorskiego, spółek komunalnych oraz przedsiębiorcy. Jednym           

z głównych punktów spotkania było podsumowanie 4 lat funkcjonowania programu Czyste Powietrze 

oraz wręczenie statuetek dla laureatów V edycji konkursu EKO-ORŁY 2022. Miasto Chełmża 

otrzymała wyróżnienie w kategorii „Ochrona powietrza – lider czystego powietrza” wśród gmin od 

10 tys. do 20 tys. mieszkańców. Zwycięzcy wyłonieni zostali spośród gmin, które zawarły 

porozumienia w sprawie realizacji programu "Czyste Powietrze" i których mieszkańcy od początku 

realizacji programu do dnia 19.08.2022 r. złożyli najwięcej wniosków o dofinansowanie            

w przeliczeniu na liczbę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Konkurs EKO-ORŁY został przeprowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Toruniu pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

 

 

 

 

• 140 – lecie istnienia Cukrowni Chełmża 



W dniu 8 września odbyły się uroczystości związane z 140-leciem istnienia Cukrowni Chełmża. Wziął 

w nich udział Burmistrz Miasta – Jerzy Czerwiński.  

 

 

 

• W tym roku uczniowie szkół podstawowych wzięli udział już w  29 edycji akcji 

„Sprzątanie Świata- Polska 2022”  pod hasłem  „Wszystkie śmieci są nasze".  Akcja 

Sprzątanie Świata – Polska to przede wszystkim praktyczna lekcja ekologii. To również 

okazja do tego, aby budować wrażliwość na naturę i problemy Matki Ziemi. Akcja ma na 

celu zwiększanie świadomości społeczeństwa,  że ochrona i kształtowanie środowiska,                   

w którym żyjemy jest koniecznością. Kształtowanie właściwej postawy należy rozpocząć 

od najmłodszych, a przede wszystkim od samych siebie i zadbać o najbliższe nam 

środowisko.  Uczniowie szkół podstawowych oczyszczali z odpadów okolice oraz tereny 

wokół szkół. Wyposażeni w rękawice ochronne i plastikowe worki na odpady uczniowie z 

wielkim zaangażowaniem porządkowali otoczenie wokół szkół oraz parki, skwer i ulice w 



mieście. Była to lekcja ekologii w terenie, połączona z rekreacją i ruchem na świeżym 

powietrzu. Dzieci dowiedziały się, jak  należy dbać o przyrodę, chronić ją by korzystać z 

jej uroków. 

 
Uczniowie SP-2 podczas „Sprzątania świata”  

 

 

 Chełmża , dnia 27.09.2022                                       Sekretarz Miasta 

                                                  

                                                             (-) mgr Janusz Wilczyński 
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