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

 

• Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży 

Burmistrz Miasta Chełmży przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego       

nieograniczonego: 

➢ lokal mieszkalny będący pustostanem, położony w Chełmży przy ul. H. Sienkiewicza 29A   

o powierzchni 47,87 m2, składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni oraz łazienki i WC 

cena wywoławcza lokalu wynosi 180.000,00 zł, przetarg zaplanowano na dzień 12 stycznia 

2023 r. na godzinę 900 w Sali Mieszczańskiej tut. Urzędu. Podstawowym warunkiem 

przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 36.000,00 zł do dnia   

9 stycznia 2023 r. oraz osobiste stawiennictwo w dniu przetargu.. 

Szczegółowe informacje oraz pozostałe warunki dopuszczenia oferentów do licytacji 

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

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

 

• Spotkanie informacyjno – konsultacyjne odnośnie programów  „Czyste Powietrze” , 

„Ciepłe Mieszkanie”. 

 

W dniu 13 grudnia (wtorek) 2022 r. o godz 16:00. odbyło się spotkanie informacyjno-

konsultacyjne w Sali Mieszczańskiej Urzędu Miasta w Chełmży, które poprowadził wraz      

z mieszkańcami  Gminy Miasta Chełmża Wiceburmistrz Marek Kuffel. Spotkanie dotyczyło 

dofinansowania w ramach Programów "Czyste Powietrze" i „Ciepłe Mieszkanie”, podczas  

którego przedstawione zostały założenia Programów, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki 

dofinansowania , jak również sposób składania wniosków, zasady realizacji i rozliczania 

przedsięwzięć. 

• Rozstrzygnięte postępowanie 

W najbliższym czasie przewiduje się zawarcie umowy z Wykonawcą, wyłonionym                

w drodze prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Utrzymanie dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 

2023-2024.  



 Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje swoim zakresem utrzymanie dróg 

gminnych poprzez wykonywanie remontów cząstkowych chodników (o nawierzchni            

z płytek betonowych, kostki betonowej typu pol- bruk), jezdni (o nawierzchni: z kostki 

kamiennej rzędowej, z trylinki, kostki betonowej typu pol- bruk, oraz z masy mineralno- 

bitumicznej – awaryjnie masą na zimno), malowanie oznakowania poziomego dróg, 

malowanie barier ochronnych, naprawę barier ochronnych, utrzymanie oznakowania 

pionowego dróg, wykonywanie remontów wiat autobusowych oraz innych robót 

drogowych. 

Wykonawcą, którego oferta została uznana, jako najkorzystniejsza jest firma Zakład 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Toruńska 1, 87-140 Chełmża. Wartość umowy, 

na postawie złożonej oferty określono do wysokości 354 033,36 zł.  

• Mikołajki w Szkole Podstawowej nr 2 - 6 grudnia do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 Święty 

Mikołaj przyjechał na motocyklu. Na uczniów czekały w klasach niespodzianki przygotowane przez 

rodziców i wychowawców. W czasie zabawy mikołajkowej na boisku, każda z klas otrzymała 

słodkości. Nie zabrakło mikołajowych czapek, świecących nosków, rogów Rudolfa, a przede 

wszystko koloru czerwonego.  

 



Fot. Szkoła Podstawowa nr 2 

 

• Święta w placówkach oświatowych. W szkołach i przedszkolach w magiczny czas świąt  

wprowadziły dzieci tradycyjne Jasełka. Wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem przy pięknie 

nakrytych stołach to coroczna tradycja. Nie zabrakło także prezentów i słodkości.  

 

Fot. Szkoła Podstawowa nr 2 



 

Fot. Przedszkole Miejskie nr 1 w Chełmży 

 

• Spotkania przy choince 19 i 20 grudnia w Przedszkolu Miejskim nr 2 odbyły się ,,Spotkania przy 

choince". Przedszkolacy zaprosili najbliższych do wspólnego świętowania zbliżających się Świąt 

Bożego Narodzenia. Rodzice mogli obejrzeć program artystyczny przygotowany przez wszystkie 

grupy przedszkolne. Na zaproszonych gości czekały m.in własnoręcznie wypiekane pierniczki . 

Spotkanie zakończone było wspólnym kolędowaniem 

 

Fot. Przedszkole Miejskie nr 2 



• Obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku w Polsce został ogłoszony stan wojenny, który na celu miał 

przeciwdziałanie opozycji politycznej w szczególności ruchu „Solidarność”. Tysiące działaczy opozycji 

zostało uwięzionych bez postawienia zarzutów, a faktyczną władzę w Polsce przejęło wojsko. Życie 

codzienne Polaków zostało drastycznie ograniczone. 

W przededniu rocznicy tych wydarzeń przedstawiciele miasta Przewodniczący Rady Miejskiej – Janusz 

Kalinowski i Burmistrz – Jerzy Czerwiński złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą postać  Antoniego 

Łapczyńskiego współzałożyciela NSZZ RI „Solidarność”, który za swoją działalność na rzecz wolnej 

Polski był prześladowany przez władze komunistyczne, zaś podczas stanu wojennego internowany do 

Potulic. 

 

 

• Brązowy medal w Bowlingu 

Mieszkaniec Chełmży - Sylwester Grajkowski w Mistrzostwach Polski Juniorów w bowlingu 

sportowym (kręgle) zdobył brązowy medal i tytuł II Wicemistrza Polski. 



 

 

Chełmża, dnia 28.12.2022                                                                    Sekretarz Miasta 

                  mgr Janusz Wilczyński 

 

 

 



 


