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

• 90 – lecie istnienia zakładu fotograficznego w Chełmży 

W dniu 29 września 2022 r. z okazji Jubileuszu 90 – lecia istnienia Zakładu Fotograficznego 

odbyło się uroczyste spotkanie Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Janusza 

Kalinowskiego i Burmistrza Miasta Pana Jerzego Czerwińskiego z Panami Jerzym                      

i Ryszardem Kaczmarek. Przedstawiciele władz miasta złożyli Jubilatom najserdeczniejsze 

życzenia i wręczyli upominki. Firma Państwa Kaczmarek jest najdłużej działającą firmą 

fotograficzną w naszym mieście. Jej założycielem w 1932 r. był Telesfor Kaczmarek. Pasja 

do fotografii połączyła trzy pokolenia i niewątpliwie jest to powód do dumy. 

 

 

 

• Dzień Edukacji Narodowej 

W dniu 14 października w Sali Mieszczańskiej Ratusza z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej odbyło się spotkanie władz miasta z dyrektorami i nauczycielami 

chełmżyńskich szkół. Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Janusz Kalinowski oraz Pan 

Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta podziękowali nauczycielom za pracę i trud włożony 



w wychowanie młodych pokoleń, życząc im dalszych sukcesów zawodowych. Ponadto 

za szczególne osiągnięcia zawodowe nagrody burmistrza otrzymali: 

Pani Hanna Pieniak  –  nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chełmży 

Pani Anna Pokorska –  nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmży 

Pani Ewa Wiśniewska  - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmży 

Pani Katarzyna Sielska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży 

 

• Koncert zorganizowany w ramach budżetu obywatelskiego Powiatu Toruńskiego 

W dniu 15 października w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury odbył się koncert z udziałem 

duetu skrzypcowego „Queens of Violins”, Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej oraz 

występ Mażoretek Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury. Burmistrz Miasta – Jerzy 

Czerwiński pogratulował Panu Jackowi Kałamarskiemu – liderowi zadania, świetnego 

koncertu, który współfinansowany był ze środków budżetu obywatelskiego Powiatu 

Toruńskiego w ramach projektu pn. „Qulturoweweekendy”.   

 



 

 

• 30 – lecie Szkoły Podstawowej nr 5 

W dniu 19 października 2022 r. Szkoła Podstawowa nr 5 imienia Papieża Jana Pawła II 

świętowała jubileusz 30-lecia. Uroczystości rozpoczęto od mszy świętej, po której część 

oficjalna odbyła się w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury. Burmistrz Chełmży -Jerzy Czerwiński 

wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Chełmży - Januszem Kalinowskim złożyli życzenia  

i gratulowali jubileuszu. Wspominano również historię szkoły oraz sukcesy uczniów.  

W uroczystości wzięli udział również emerytowani i byli pracownicy szkoły. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

• Inwestycje na terenie miasta 

 

Dnia 3 października 2022 r. zawarto umowę z firmą "NOVAPOL" Przedsiębiorstwo 

Budowlano- Usługowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu 

przy ulicy ul. Marii Skłodowskiej Curie 71A, na realizację zadania pn.: „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.  

Wizualizacja projektu: 

a) widok z przodu: 

 

b) rzut: 

 

 



 

c) widok muru północnego: 

 

 

Termin realizacji: do dnia 30 listopada 2022 r.  

Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości 269 700,00 zł brutto.  

Przedmiotowe zadanie zostało objęte dofinansowaniem pochodzącym od Wojewody 

Kujawsko- Pomorskiego. 

 

Dnia 10 października 2022 r. podpisano umowę z firmą ATMA Halina Radzimirska, 

z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Juliana Tuwima 7, na realizację 

zamówienia pn.: „Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej, 

budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej 

i budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej”. 

Przedmiot zadania obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie i w konsekwencji 

budowę oświetlenia drogowego wzdłuż dróg: 

➢ ul. Ogrodowa na odcinku ok. 130 mb, 

➢ ul. Tęczowa na odcinku ok. 120 mb, 

➢ ul. Toruńska na odcinku ok. 230 mb, 

➢ ul. Spokojna na odcinku ok. 90 mb. 

Termin realizacji zadania określono do dnia 14 czerwca 2023 r.  

Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości 221 438,13 zł brutto. 

Zadanie zostanie sfinansowane w całości ze środków własnych Gminy Miasta Chełmża. 



 

 

 

• Projekt – „PRZYSZŁOŚĆ w moich rękach” 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży zakończył realizację projektu pt. 

„PRZYSZŁOŚĆ w moich rękach”.  W dniu 26 września br. w Środowiskowym Centrum 

Aktywności w Chełmży odbyło się spotkanie integracyjne podsumowujące działania grup 

samopomocowych. W trakcie spotkania odbyły się warsztaty muzyczne „Rytm i melodia” 

przygotowane przez Agencję Artystyczną Do Re Mi Adriana Wdziękońska z siedzibą             

w Bydgoszczy.         

Warsztaty miały charakter edukacyjny, podczas których odbył się interaktywny koncert.  

Nie zabrakło zabawy, wspólnego śpiewania i grania na małych instrumentach. W ruch 

poszły m.in. kastaniety, przybliżając w ten sposób elementy muzyki hiszpańskiej. Pani 

Adrianna Wdziękońska, która poprowadziła koncert, zaprosiła uczestników do 

wysłuchania arii z opery „Carmen” Georgesa Bizeta, zachęcała dzieci do przyjrzenia się 

gitarze i sposobowi wydobywania z niej dźwięku. Dzieci chętnie uczestniczyły                        

w zajęciach, ogromne zainteresowanie wzbudziły w nich imitowane odgłosy zwierząt 

różnymi instrumentami. Po zakończonych warsztatach, animatorzy grup 

samopomocowych zorganizowali wspólne zabawy dla dzieci wraz z rodzicami. 

W trakcie realizowanego zorganizowane były 3 grupy samopomocowe. Grupy te liczyły       

10 osób, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, bezrobotne, bierne 

zawodowo, niepełnosprawne, borykających się z problemami opiekuńczo - 

wychowawczymi. Grupy te spotykały się raz w tygodniu, na 3 godzinnym bloku 

zajęciowym, w czasie którego dzieci zostawały pod opieką animatora. 

Zajęcia w ramach grup samopomocowych były prowadzone przez animatora, psychologa, 

pedagoga oraz coacha, z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej. Animator 

czasu wolnego dla dzieci prowadził z nimi zajęcia plastyczne rozwijające kreatywność             

i kompetencje kluczowe (gry planszowe, karciane  i ćwiczenia ruchowe). Czas wspólnych 

spotkań służył przede wszystkim budowaniu przynależności do grupy,  nauki radzenia 



sobie  z problemami wychowawczymi. Dużym zainteresowaniem wśród uczestników 

cieszyły się wyjazdy integracyjne – do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy do Torunia 

i Osady „Karbówko”.    

Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem, serwowanym w formie bufetu szwedzkiego. 

            

    Projekt był 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 

     

Wartość całkowita projektu - 383.572,50 zł,  

 Wartość dofinansowania UE - 326.036,62 zł  

Wkład własny gminy - 57.535,88 zł.  

 

 

Fotorelacja ze spotkania: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Ślubowanie pierwszoklasistów 

W październiku pierwszoklasiści szkół podstawowych, w obecności swoich Rodziców, 

złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. To bardzo ważne 

wydarzenie nie tylko dla dzieci, ale również dla ich rodziców. Zanim pierwszoklasiści 

zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej, musieli przedstawić to, czego się już 

nauczyli. Dzieci zaprezentowały wiersze i piosenki. Uroczystości przebiegły w miłej      

i przyjemnej atmosferze. 

Pasowanie na ucznia SP-5 

 

 

• Pasowanie na przedszkolaka 

 
W miejskich przedszkolach odbyło się pasowanie na przedszkolaka.  Podczas uroczystego 

pasowania  wszystkie nowo przyjęte dzieci ślubowały być wzorowymi przedszkolakami. 

Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy i upominki. Rodzice z dumą 

oglądali i oklaskiwali występy maluchów,  z pewnością był to wyjątkowy dzień zarówno 

dla dzieci, jak i dla rodziców. 



Pasowanie na przedszkolaka P-1 

 

 

 

         Sekretarz Miasta 

                         (-) mgr Janusz Wilczyński 

Chełmża, dnia 26.10.2022 r. 
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