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

• Posprzątaj po swoim psie. 

Władze miasta w dalszym ciągu apelują do właścicieli czworonogów, by sprzątali po swoich 

pupilach, co znacząco wpłynie na poprawę estetyki miasta Chełmży w nadchodzącym 

okresie wiosenno – letnim.  

 

 



• Obowiązkowa deratyzacja 

Burmistrz Miasta Chełmży przypomina o obowiązku wyłożenia trucizny przeciwko 

gryzoniom w dniach od 1 do 30 kwietnia 2023 r. na terenie wszystkich nieruchomości 

położonych w granicach miasta Chełmży. Stosownie do zapisów § 26 Uchwały Nr X/91/19 

Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży, do przeprowadzenia akcji 

odszczurzania nieruchomości zobowiązani są właściciele i współwłaściciele nieruchomości, 

użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości 

w zarządzie oraz inne podmioty władające nieruchomością. 

Kontrolę wykonania postanowień ww. uchwały w przedmiotowym zakresie przeprowadza 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu oraz Straż Miejska w Chełmży.         

W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się z obowiązku przeprowadzenia deratyzacji 

nieruchomości, na właściciela może zostać nałożona kara grzywny, wymierzona w trybie     

i na zasadach zawartych w Kodeksie postępowania w sprawach wykroczeń. 

 

• Wszczęcie postępowania 

Gmina Miasta Chełmża ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg 

w ulicy Zagrodzkiego. Etap I: Budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego”. 

Powyższe zadanie obejmuje swoim zakresem w szczególności: 

• budowę jezdni – nawierzchnia z kostki brukowej, 

• budowę chodników – nawierzchnia z kostki brukowej, 

• budowę kanalizacji deszczowej- budowa wpustów deszczowych oraz podłączenia 

do istniejącego przykanalika, 

• budowę zjazdów – nawierzchnia kostki brukowej, 

• relokację lamp oświetleniowych oraz kabla energetycznego. 

Termin składania ofert w w/w postępowaniu został wyznaczony na dzień 28 marca br. do godz. 

08:00. 

Projekt pn.: Budowa drogi nr 101270C w ulicy Zagrodzkiego w Chełmży (na odcinku od 

0+000,00 do 0+296,40) realizowany w ramach zadania stanowiącego przedmiot 

niniejszego zamówienia objęty został dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg.  



Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) to kompleksowe wsparcie dla samorządów przy 

budowie i modernizacji dróg. Dzięki rządowym dofinansowaniom lokalna infrastruktura 

drogowa powstaje szybciej, co w konsekwencji realnie przyczynia się do poprawy poziomu 

życia naszych mieszkańców. 

Lista zatwierdzonych projektów, objętych dofinansowaniem została opublikowania na stronie 

internetowej Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: 

https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/1179/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog-edycja-2023.html  

Więcej informacji zw. z prowadzonym postępowaniem pod adresem: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2691c4d4-b6d5-11ed-b8d9-

2a18c1f2976f  

 

• Wszczęcie postępowania  

Gmina Miasta Chełmża ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku hali 

sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach 

sportowych na terenie miasta Chełmży. 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje swoim zakresem wykonanie prac termomodernizacyjnych 

w budynku hali sportowo-widowiskowej położonej przy ulicy Gen. J. Hallera 17 A w Chełmży. 

W ramach zadania przewiduje się także wykonanie działań zmierzających do poprawy 

efektywności energetycznej przedmiotowego budynku.  

Dodatkowo zaplanowano montaż instalacji fotowoltaicznych dla powyższego obiektu hali 

sportowo- widowiskowej oraz pływalni krytej położonej przy ulicy Bydgoskiej 7 w Chełmży. 

W przypadku budynku pływalni instalacja sprzężona będzie z istniejącym układem pomp 

ciepła, służących do podgrzewania wody basenowej.  

Powyższe zadanie zostało podzielone na następujące części, zgodnie z poniższym: 

Część I wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” termomodernizacji budynku hali 

sportowo-widowiskowej przy ul. gen. J. Hallera 17a w Chełmży: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2691c4d4-b6d5-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2691c4d4-b6d5-11ed-b8d9-2a18c1f2976f


Prace budowlane związane z termomodernizacja: 

1. wymiana okien, 

2. docieplenie ścian murowanych, 

3. wymiana okładzin ścian warstwowych, 

4. wymiana dachu nad halą sportową, 

5. docieplenie dachu nad częścią murowaną zaplecza, 

6. montaż instalacji odgromowej oraz odwodnienia dachów. 

 

Część II wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dostawy i montażu instalacji 

fotowoltaicznej dla budynku hali sportowo-widowiskowej przy ul. gen. J. Hallera 17a 

w Chełmży: 

Prace związane z rzeczową realizacją zadania obejmują swoim zakresem montaż instalacji 

fotowoltaicznej, o przybliżonej mocy całkowitej instalacji minimum 49,72 kWp, zgodnie 

z uwarunkowaniami wskazanymi w Programie funkcjonalno- użytkowym. 

Część III wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dostawy i montażu instalacji 

fotowoltaicznej dla budynku Pływalni Krytej przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży:  

Prace związane z rzeczową realizacją zadania obejmują swoim zakresem montaż instalacji 

fotowoltaicznej, o przybliżonej mocy całkowitej instalacji minimum 49,72 kWp, zgodnie 

z uwarunkowaniami wskazanymi w Programie funkcjonalno- użytkowym. 

Termin składania ofert na wyodrębnione części stanowiące przedmiot zamówienia w w/w 

postępowaniu został wyznaczony na dzień 30 marca br. do godz. 08:00. 

Przedmiotowe zadanie zostanie objęte dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Więcej informacji zw. z prowadzonym postępowaniem pod adresem: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3346e229-b9c6-11ed-9236-

36fed59ea7dd  

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3346e229-b9c6-11ed-9236-36fed59ea7dd
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3346e229-b9c6-11ed-9236-36fed59ea7dd


 
 

• Informacja dotycząca planowanego do realizacji zadania. 

Gmina Miasta Chełmża dokonała otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej 

i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, 

Chełmińska”. 

W ramach ww. procedury złożone zostały oferty cenowe przez następujących 

Wykonawców:  

➢ Melbud S.A., Składowa 4, 86-300 Grudziądz, cena 9 390 364,99 PLN, okres 

gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy; 

➢ BUKOLT Sp. z o. o., Bielicka 76C/2, 85-135 Bydgoszcz, cena 9 415 432,29 PLN, 

okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy. 

Powyższe zadanie obejmuje swoim zakresem w szczególności likwidację istniejącej 

sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i rozdzielczej - sanitarnej oraz deszczowej) poprzez: 

• budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami deszczowymi w ulicy 

Mickiewicza wraz z podczyszczalnią ścieków deszczowych, 

• przebudowę wylotu kolektora do rowu melioracyjnego na terenie działki nr 73 z obrębu 2,   

• budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami deszczowymi w ul. Bł. Juty 

w systemie kanalizacji podwójnej (sanitarnej i deszczowej), 

• budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową odgałęzień bocznych do przyległych 

posesji, 

• przebudowę przyłączy wodociągowych, 

• przebudowę odcinków sieci wodociągowej, kolidującej z projektowaną kanalizacją. 

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest również zagospodarowanie części działki, 

na której zaprojektowano główne kolektory oraz podczyszczalnię ścieków deszczowych, w tym 



- budowa wjazdu, drogi dojazdowej z placem manewrowym (umożliwiającym przeniesienie 

obciążeń w związku z obsługą techniczną separatora), oświetlenie w/w placu, dostawa i montaż 

bramy rozwieranej i ogrodzenia od strony ul. Mickiewicza na długości działki, założenie 

trawnika na wyznaczonym obszarze. 

Inwestycja zostanie objęta dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 555 000,00 zł.  

Obecnie trwają czynności formalne, związanie z badaniem i weryfikacją złożonych ofert.  

 

• Nieruchomości gminne na sprzedaż  

Burmistrz Miasta Chełmży przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego: 

➢ nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod wybudowanie garaży murowanych 

położone w Chełmży przy ul. Szewskiej oznaczone numerami ewidencyjnymi 26/30, 26/31 

oraz 26/32 o powierzchni odpowiednio 0.0020 ha, 0.0021 ha oraz 0.0021 ha, przetarg 

zaplanowano na dzień 21 kwietnia 2023 r. w Sali Mieszczańskiej tut. Urzędu. Podstawowym 

warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  odpowiednio 

1.440,00 zł, 1.520,00 zł oraz 1.520,00 zł do dnia 18 kwietnia 2023 r. oraz osobiste 

stawiennictwo w dniu przetargu; 

➢ lokal użytkowy, położony w Chełmży przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5 o powierzchni: 26,60 

m2, cena wywoławcza lokalu wynosi 150.000,00 zł, przetarg zostanie ogłoszony w miesiącu 

maju br. 

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. 

•   Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

W dniu 1 marca przypadał Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji 

przedstawiciele władz miasta i powiatu toruńskiego w osobach: Wiceburmistrza Miasta 

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


Chełmży – Pana Marka Kuffla, Przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego - Pana Pawła 

Polikowskiego, Wicestarosty – Pana Michała Ramlau oraz przedstawicieli ZHP Hufiec 

Chełmża złożyli hołd i wiązanki kwiatów w miejscu pamięci poświęconemu kpt 

Mieczysławowi Szczepańskiemu ps. „Dębina” – „Cichociemnemu” żołnierzowi AK. 

Kapitan Mieczysław Szczepański (ur. w 1919 r.), od 1929 r. uczęszczał do Państwowego 

Gimnazjum Humanistycznego w Chełmży. We wrześniu 1939 r. brał udział w walkach nad 

Sanem. W czasie II wojny światowej pełnił funkcję oficera zwiadowczego, dowódcy 

plutonu, oficera łączności. Odznaczony orderem Virtuti Militari. W dniu 9 stycznia 1945 r. 

aresztowany przez NKWD w Lublinie pod zarzutem „brania udziału w nielegalnej 

organizacji AK”. Skazany na karę śmierci. Zastrzelony 12 kwietnia 1945 r. Wyrokiem Sądu 

Najwyższego w Warszawie z dnia 11 maja 1990 r. został zrehabilitowany.  

• Plebiscyt na Najlepszego Sportowca 2022 

W dniu 16 marca 2023 w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury odbyło się podsumowanie 

Plebiscytu na Najlepszego Sportowca 2022. Kandydatów  zgłaszali trenerzy chełmżyńskich 

klubów sportowych. Pięć klubów zaprezentowało w sumie 10 zawodników. Komisja, 

składająca się  z trenerów i przedstawicieli urzędu miasta wyłoniła zwycięzców.  

Oto wyniki Plebiscytu: 

•          Trener Roku 2022 – Tomasz Szwed 
•   Sportowiec Roku 2022 – Zofia Więcławska – Klub Sportowo – Turystyczny 

„Włókniarz” 
•          II miejsce – Klaudia Górzyńska – Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” 
•          III miejsce – Wiktoria Ścibior – Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 

 

Pozostali zawodnicy otrzymali wyróżnienia: 

•          Maja Górska     – Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz” Chełmża 
•          Bartosz Osiński         – Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz” Chełmża 
•          Wiktor Bolechowicz  – Klub Sportów i Sztuk Walki „Samurai Spirit Dojo” 
•          Bartosz Bolechowicz – Klub Sportów i Sztuk Walki „Samurai Spirit Dojo” 
•          Jarosław Zawistowski – Międzyszkolny Klub Sportowy (sekcja modelarska) 
•          Arkadiusz Fiszer         – Międzyszkolny Klub Sportowy (sekcja modelarska) 
•          Nikodem Zaporowicz  – Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 

Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody, które wręczył Burmistrz Miasta – Jerzy 

Czerwiński 



 

• XIX Półmaraton Chełmżyński z Chełmżyńską Dziesiątką 

 

Burmistrz Miasta Chełmży zaprasza na XIX edycję Półmaratonu Chełmżyńskiego wraz  

z Chełmżyńską Dziesiątką. Biegi odbędą się w dniu 1 maja 2023 r. Termin zgłoszenia upływa  

w dniu 21.04.2022 roku. Więcej informacji oraz zapisy na stronie: 

https://elektronicznezapisy.pl/event/7884.html  

• Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny o Wielkich Polakach 

 

22 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu 

Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach – „Mikołaj Kopernik i jego czasy”. Celem 

konkursu jest m.in. wychowanie w o oparciu o wartości poprzez pokazanie postaci Wielkich 

Polaków, szczególnie związanych z regionem kujawsko-pomorskim, rozwijanie zdolności 

stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu i rozwijanie interdyscyplinarnych 

umiejętności łączenia wiedzy i praktyki z różnych dziedzin naukowych. Uczestników 

konkursu przywitał marszałek Piotr Całbecki. Udział w konkursie wzięło 737 uczniów z 69 

szkół. Spośród 171 uczniów etapu drugiego – rejonowego, do finału (etap wojewódzki) 

zakwalifikowano 45. Wśród nich uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 - Zofia Kowallek. 

• Rekrutacja do przedszkoli 

 

W dniach od 27 lutego  br. do 31 marca br. trwa rekrutacja do przedszkoli miejskich 

dzieci z roczników 2017, 2018, 2019 i 2020. Wnioski wraz z załącznikami 

można  pobrać w w/w terminie w przedszkolu lub ze strony internetowej danej 

https://elektronicznezapisy.pl/event/7884.html


placówki. Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z załącznikami i stosownymi 

dokumentami należy złożyć  w siedzibie przedszkola w nieprzekraczalnym terminie 

do 31 marca br. 

 

• Wiosenna przerwa świąteczna 

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 

18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,            

z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. 

zm.).w dniach   od 6 do 11 kwietnia 2023 r. w szkołach trwać będzie wiosenna przerwa 

świąteczna. 

• LISTY PRZYDZIAŁU LOKALI KOMUNALNYCH NA 2023 ROK! 

Ostatecznie zakończona została procedura tworzenia list osób uprawnionych do otrzymania 

lokalu mieszkalnego i najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Miasta 

Chełmży w 2023 roku. Wstępnej kwalifikacji osób, które mają być umieszczone na liście 

przydziału mieszkań dokonuje komisja mieszkaniowa, działająca jako organ opiniodawczy 

Burmistrza Miasta. Natomiast końcową wersję list osób uprawnionych do otrzymania lokalu 

komunalnego w danym roku kalendarzowym zatwierdza Burmistrz. W trybie kontroli 

społecznej, listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu komunalnego w 2023 roku 

zostały już zwyczajowo wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta 

przy ulicy Gen. J. Hallera 2 i 19. Jednocześnie listy te zostały także opublikowane w BIP-

ie.   

• ŚWIĘTO KOBIET W KLUBIE OTWARTYCH DRZWI! 

W dniu 8 marca 2023 roku odbyło się spotkanie w Środowiskowym Centrum Aktywności              

w Chełmży. Tym razem gośćmi Przewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży i Burmistrza 

Miasta Chełmży były członkinie różnych klubów seniora z obszaru Miasta Chełmży. 

Współorganizatorem spotkania był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży. 

Święto Kobiet to okazja do złożenia życzeń i wspólnych rozmów przy kawie i słodkim 

poczęstunku. Burmistrz Miasta życzył Paniom zdrowia, wspaniałych chwil spędzonych               

w gronie przyjaciół oraz wszelkiej pomyślności. 



 

 



Ciąg dalszy spotkań w Klubie otwartych dni …… 

W dniu 17 marca br. mł. asp. Jarosław Markiewicz, dzielnicowy z Komisariatu Policji                     

w Chełmży spotkał się z seniorami z terenu Chełmży. 

W swoim wystąpieniu dzielnicowy omówił metody, jakimi posługują się sprawcy dokonujący 

przestępstw na szkodę osób starszych. Na zakończenie dzielnicowy wręczył uczestnikom 

spotkania broszury informujące o zagrożeniach czyhających na seniorów. Prelekcja spotkała 

się ze strony seniorów z ogromnym zainteresowaniem, padło sporo pytań skierowanych do 

prelegenta. Na zakończenie spotkania rozgorzała dyskusja w odniesieniu do konkretnych 

przypadków oszustw stosowanych m.in. „na wnuczka”, które wcześniej przedstawił mł.asp. 

Jarosław Markiewicz. 

  

Chełmża, dnia 24.03.2023 r.                                                               Sekretarz Miasta 

                                                                                                       (-) mgr Janusz Wilczyński                                     


