Burmistrz - Jerzy Czerwiński zaprasza przedsiębiorców z Chełmży
do bezpłatnej promocji swoich firm w Głosie Chełmżyńskim
Zapobiegając trudnej sytuacji przedsiębiorców z naszego miasta spowodowanej pandemią
COVID-19 Burmistrz – Jerzy Czerwiński zaprasza przedsiębiorców z Chełmży
do bezpłatnej promocji swoich firm polegającej na umieszczeniu reklam
w 3 kolejnych numerach Głosu Chełmżyńskiego.
Gotową propozycję reklam należy przekazać drogą mailową na adres: pimbp@pimbp.pl
w następujący sposób:
Wydanie majowe było do dnia 12 maja 2020 r.
Wydanie czerwiec/lipiec do dnia 5 czerwca 2020 r.
Wydanie sierpień/wrzesień do dnia 7 sierpnia 2020 r.

ŚWIAT ZNACZKÓW POCZTOWYCH

W ubiegłym miesiącu, 18 maja, obchodziliśmy setną rocznicę urodzin
Karola Wojtyły, czyli naszego Papieża
Jana Pawła II. Z tej okazji Poczta Polska wydała znaczek o nominale 5 zł w
specjalnym ozdobnym arkusiku.
Znaczkowi towarzyszy tzw. przywieszka (poniżej), która nie jest znaczkiem,
pomimo że go przypomina wyglądem. Co prawda posiada ząbkowanie,
ale brakuje nazwy „Polska” i wartości
nominalnej. Pełni wyłącznie funkcję
ozdobną, ale czasem, tak jak ma to
miejsce w tym przypadku, także
wzbogacającą treść samego znaczka.

Pokazuję narożnikowy fragment arkusika, gdzie na znaczku przedstawiono
Jana Pawła II na tle rodzinnego domu
w Wadowicach. Poniżej widać wspomnianą przywieszkę ukazującą Papieża ze słowackim kardynałem Korecem, który pokazuje Janowi Pawłowi
II – miłośnikowi gór, fragment lokalnej
panoramy w Nitrze, podczas papieskiej pielgrzymki w 1995 roku.
Natomiast z lewej strony zamieszczam blok Poczty Watykańskiej, wydany z okazji kanonizacji w 2014 roku
dwóch papieży: Jana Pawła II oraz
Jana XXIII. Kanonizacja, czyli uznanie

świętości. Nie należy mylić z beatyfikacją, która czyni wyróżnione osoby
błogosławionymi. Kanonizację poprzedza beatyfikacja. Przypomnę, że
Jan Paweł II był beatyfikowany w roku
2011. Zwróćmy też uwagę na nominał
tych znaczków – 1,00. Jest to wartość
1 euro. Państwo Kościelne przyjęło tę
walutę razem z państwem włoskim,
na terenie którego się znajduje. Należy dodać, że pokazany blok, zawierający 2 znaczki po 1 euro, kosztuje
obecnie ok. 50 zł i jego wartość nieustannie rośnie.
(filatelista)
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ZESPÓŁ SZKÓŁ im. UNII EUROPEJSKIEJ W CHEŁMŻY
Profil szkoły: Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Ośrodek Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, Wczesne Wspomaganie Rozwoju
Małych Dzieci.

Budynek Szkoły

Kadra pedagogiczna zyskała również nowoczesny, przestronny pokój
nauczycielski w którym znajduje się aneks kuchenny.

Pracownia cukiernicza

Sala dla sześciolatków

Pracownia monterów zawodowych

Pracownia krawiecka

Pracownia
matematyczno - przyrodnicza

Sala do Integracji Sensorycznej (SI) w której odbywają się zajęcia
profilaktyczne i terapeutyczne. Celem tych zajęć jest przede wszystkim
poprawa funkcjonowania układu nerwowego dziecka
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA
Zarządzeniem Nr 51/FK/20 z dnia 27 marca 2020 r. Burmistrz Miasta Chełmży przedłożył sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2019 rok:
Plan
1) Dochody budżetu miasta:

Wykonanie

% wyk.

78.924.427,52

75.313.095,22

95,42

66.901.209,18

66.315.340,76

99,12

19.504.852,90
3.041.421,00

19.282.931,09
2.949.333,40

98,86
96,97

92.000,00

92.000,00

100

1.000,00
15.266.692,00

1.000,00
15.266.692,00

100
100

202.702,18
28.792.541,10
12.023.218,34

112.394,10
28.610.990,17
8.997.754,46

55,45
99,37
74,84

10.618.218,34
82.656.757,52

7.393.789,77
77.809.444,59

69,63
94,14

a) wydatki bieżące w wysokości:

60.779.519,55

58.009.700,65

95,44

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości
- dotacje na zadania bieżące w wysokości
w tym udzielone innym j.s.t. w wysokości
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości
- obsługa długu w wysokości
- wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w
wysokości
b) wydatki majątkowe w wysokości:

35.456.197,79
2.272.562,00
42.680,00
22.475.815,49
275.444,20

33.480.160,36
2.227.838,54
42.631,85
21.891.336,96
152.232,27

94,43
98,03
99,89
97,40
55,27

299.500,07
21.877.237,97

258.132,52
19.799.743,94

86,19
90,50

21.877.237,97

19.799.743,94

90,50

18.056.451,42
0,00
-3.732.330,00

16.228.331,84
0,00
-2.496.349,37

89,88
0,00
-

a) dochody bieżące w wysokości:
- dotacje na zadania zlecone w wysokości
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze
porozumień z j.s.t. w wysokości
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze
porozumień z organami administracji rządowej w
wysokości
- subwencje w wysokości
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości
- pozostałe w wysokości
b) dochody majątkowe w wysokości:
z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 w wysokości
2) Wydatki budżetu miasta:

- wydatki inwestycyjne w wysokości
z tego na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości
- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości
3) Deficyt / nadwyżka budżetowa w wysokości
4) Środki z budżetu UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)
a) dochody w wysokości
b) wydatki w wysokości
5) Kwota zobowiązań wynosi (art. 72 ust. 1 pkt 4)
6) Poręczenia i udzielone gwarancje

10.820.920,52
7.506.183,87
69,37
18.355.951,49 16.486.464,36
89,82
8.402.320,87, co stanowi 11,16% dochodów
ogółem.
Brak
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Wydatki majątkowe miasta Chełmży wyniosły w 2019 r.
19.799.743,94 i zostały wydatkowane na następujące zadania
inwestycyjne:
I. Inwestycje kontynuowane – wydatkowano kwotę
19.096.926,16, w tym na:
1. Modernizację ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana – 1.817.708,93,
2. Budowę pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej –
698.495,32,
3. Przebudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 5 –
818.653,61,
4. Rozbiórkę szaletu przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce
nr 1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu
zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4 – 256.670,65,
5. Rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Chełmży – 10.897.057,73,
6. Kompleksową modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży –
4.508.407,21,
7. Remont elewacji ratusza miejskiego w Chełmży – 40,00,
8. Termomodernizację budynków Urzędu Miasta Chełmży –
59,00,
9. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności –
4.388,50,
10. Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży – 95.445,21.
II. Inwestycje nowo rozpoczęte – wydatkowano kwotę
652.911,50 na:
1. Budowę sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 –
7.380,00,
2. Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B – 0,00,
3. Rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł.
Juty, Hallera, Chełmińska – 0,00,
4. Budowę sieci wodociągowej w ulicy Pułaskiego (przedłużenie o około 30mb) – 9.000,00,
5. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (przedłużenie o około 40 mb) –
10.676,41,
6. Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej – 83.450,27,
7. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej (od skrzyżowania z ulicą Polną do nieruchomości nr 42) – 191.676,41,
8. Budowę małej Infrastruktury Turystyczno-Rekreacyjnej
nad Jeziorem Chełmżyńskim przy ulicy Plażowej w ramach Budżetu Obywatelskiego – 49.938,00,
9. Modernizację placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr
1 w ramach Budżetu Obywatelskiego – 41.610,90,
10. Rozbudowę placu zabaw przy Orliku przy ul. Frelichowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego – 43.062,30,
11. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej (przedłużenie o około 36,00
mb) w Chełmży – 13.076,41,
12. Budowę sieci wodociągowej w ulicy Chełmińskie Przedmieście i ul. Działkowej o długości około 78,00 mb w Chełmży – 22.100,00,
13. Remont kolektora wodociągowego w parku – 63.400,00,
14. Doposażenie placów zabaw w Chełmży przy ul. Kościuszki

oraz Bulwarze 100-lecia – 48.925,80,
15. Modernizację sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy
ulicy Bydgoskiej 7 – 24.025,00,
16. Budowę sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej – 800,00,
17. Budowę sieci wodociągowej w ulicy T. Kościuszki i J.
Brzechwy – 3.200,00,
18. Modernizację Stadionu Miejskiego (wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej) –
40.590,00.
III. Zakupy inwestycyjne – wydatkowano kwotę 49.906,28,
w tym m.in. na:
1. Infostradę Kujaw i Pomorza 2.0 – 24.438,87,
2. Zakup dysku twardego do serwera – 2.361,20,
3. Choinkę dekorowaną w formie stożka ze sztucznym igliwiem – 23.106,21.
•

Informacja o wyposażeniu nieruchomości w zabudowie
jednorodzinnej w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Toruńskiej 1, 87-140 Chełmża, przystąpił w ramach zawartej
umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Chełmży, do wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych.
Nieruchomości wyposażone zostaną w następujące pojemniki :
• pojemnik koloru niebieskiego „Papier”;
• pojemnik koloru zielonego „Szkło”;
• pojemnik koloru żółtego „Plastik”.
Pojemniki zostaną dostarczone mieszkańcom nieodpłatnie, w
ramach wnoszonej do tut. Urzędu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, a także zastąpią przekazywane przez
ZGK Sp. z o.o. worki do segregacji odpadów.
Informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży –
etap II: Budynek MOPS”.
10.04.2020 r. Gmina Miasta Chełmża zawarła umowę z Wykonawcą – firmą DOM-PLAST Karol Dąbrowski, ul. Słuchajska 4,
87-400 Golub - Dobrzyń umowę na realizację robót budowlanych pn.: „Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego
w Chełmży – etap II: Budynek MOPS”. Za realizację umowy
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
197 000,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia prac
ustalono do dnia 15 września 2020 r.
Zadanie obejmuje m. in.: docieplenie ścian zewnętrznych budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży od
wewnątrz, stropu ostatniej kondygnacji, a także częściową
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
Nadzór nad realizacją inwestycji sprawować będą: Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego i Inspektor Nadzoru Przyrodniczego,
wyłonieni w drodze odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020.
Więcej informacji: https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne?tresc=74767
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Informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja inwestycji z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”, Zadanie Nr 2:
„Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B”
5.05.2020 r. Gmina Miasta Chełmża zawarła z Wykonawcą –
Firmą Handlową BŁAŻEX J. L. Kulczak Spółka Jawna z siedzibą
w Toruniu (87-100) przy ul. Migdałowej 19 umowę na realizację robót budowlanych pn.: Realizacja inwestycji z podziałem
na zadania: Zadanie Nr 1: „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”, Zadanie Nr 2: „Modernizacja przybudówki
w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B”. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3 282 861,93 zł brutto. Planowany termin
zakończenia prac ustalono do dnia 24 lipca 2020 r.
Zakres przewidzianych prac obejmuje w szczególności: przebudowę i rozbudowę części budynku Szkoły Podstawowej nr
3 „B” o zewnętrzną, oddylatowaną klatkę schodową z szybem
dźwigowym wraz z adaptacją pomieszczeń na poziomie +2 na
potrzeby utworzenia Środowiskowego Centrum Aktywności,
zakup i dostawa wyposażenia dla poszczególnych pomieszczeń, budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej dla seniorów
wraz z zakupem i dostawą wyposażenia i urządzeń, zagospodarowanie boiska szkolnego. Ponadto inwestycja przewiduje
adaptację pomieszczeń na poziomie 0 i +1 budynku B na cele
przedszkola, rozbiórkę wewnętrznej klatki schodowej o konstrukcji drewnianej oraz budowę nowej klatki schodowej.
Przebudowa pomieszczeń będzie polegała na wydzieleniu m.
in.: dodatkowych oddziałów przedszkolnych, składających się
z szatni i sali zabaw z bezpośrednim dostępem do węzła sanitarnego, pomieszczeń cateringu ze zmywalnią, gabinetu dyrektora i pomieszczeń socjalnych.
Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawował Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, wyłoniony w drodze odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Przewiduje się współfinansowania zadania Nr 1 ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Więcej informacji: https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne?tresc=74821

Zakres zamówienia stanowi realizacja prac renowacyjnych i
remontowych ścian zewnętrznych, wymiana instalacji odgromowej, wymiana obróbki blacharskich oraz pokrycia papowego, przemurowanie korony kominów budynku Małego i Dużego Ratusza w Chełmży (ul. Gen. Józefa Hallera 2, dz. nr 77
obręb 04, 041501_1.0004), tj. realizację remontu pokrycia
dachowego, obróbek blacharskich, remontu elewacji zewnętrznej, w tym renowacji murów (w zakresie uzupełnienia
ubytków cegieł i zaprawy w fugach, naprawy pęknięć i odspojeń). Ponadto wykonane zostaną roboty dociepleniowe ścian
budynku małego i dużego Ratusza od wewnątrz, stropów
ostatnich kondygnacji budynków, częściowo połaci dachów, a
także częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawował Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego i Inspektor Nadzoru Przyrodniczego,
wyłonieni w drodze odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zadanie Nr 1 i 2 jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Więcej informacji: https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne?tresc=74736

Informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Remont
elewacji i termomodernizacja budynku Małego i Dużego Ratusza w Chełmży z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”, Zadanie Nr 2:
„Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży – etap I: Budynek Małego i Dużego Ratusza”
8.05.2020 r. Gmina Miasta Chełmża zawarła umowę z Wykonawcą – firmą ARS RENOWACJE Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w
Toruniu (87-100) przy ul. Studziennej 62, na realizację robót
budowlanych zadania pn.: Remont elewacji i termomodernizacja budynku Małego i Dużego Ratusza w Chełmży z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”, Zadanie Nr 2: „Termomodernizacja
budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży – etap I: Budynek
Małego i Dużego Ratusza”. Za realizację przedmiotu umowy
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
1 299 962,20 zł brutto. Termin zakończenia prac ustalono do
dnia 25 września 2020 r.

W okresie pandemii, czasie tak trudnym dla każdego mieszkańca, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży
zgłaszają się wolontariusze, którzy są gotowi nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Niewątpliwie ich postawa zasługuje na
szczególne uznanie z uwagi na panujące w kraju zagrożenie
epidemiologiczne. Wolontariusze pomagają m.in. osobom będącym w kwarantannie, robiąc im zakupy w lokalnych sklepach.

LUSTRO CZYNSZOWE!
W terminie do 31 lipca 2020 roku zarządcy nieruchomości zabudowanych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego zobowiązani są do przekazywania gminie zestawienia czynszów najmu lokali mieszkalnych w zarządzanych przez
nich budynkach. Wzór formularza, na którym należy złożyć
zestawienie, znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonego
na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250 poz. 1873).
Ponadto informujemy, że druki można pobrać w punkcie podawczym mieszczącym się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gen. Hallera 19 (parter).

POMOC WOLONATRIUSZY
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REAGUJ!
Uwaga! Każda osoba, która doznaje przemocy lub jest jej
świadkiem, może bezpiecznie i w zaufaniu zgłosić ten fakt
pracownikom socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, dzwoniąc pod numer telefonu 56 675 24
69, w godzinach od 7.00 do 15.00, natomiast we wtorki od
8.00 do 16.00 (na stronie internetowej MOPS-u www.mops.
chelmza.pl podane są numery komórkowe pracowników socjalnych).
Problem przemocy domowej można zgłaszać również policji,
pedagogom szkolnym, pracownikom służby zdrowia oraz
członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży.
Przemoc jest przestępstwem ściganym z różnych artykułów
Kodeksu karnego.
Jeśli jesteś świadkiem przemocy między współmałżonkami
albo widzisz, że ktoś krzywdzi dzieci - R E A G U J!!!
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” IPZ

ul. Korotyńskiego 13
Warszawa 02-121
pogotowie@niebieskalinia.pl
(+48) 22 824-25-01 (sekretariat)
22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”)
http://www.niebieskalinia.pl

CHEŁMŻA BARDZIEJ ZIELONA
Wiosną i latem prowadzone są intensywne prace związane z
utrzymywaniem i zagospodarowaniem zieleni miejskiej. Miasto co roku podejmuje starania na rzecz urozmaicania roślinności nasadzonej na terenach zielonych.
W tym roku na placu położonym przy ulicy Sikorskiego (teren
po dawnym szalecie miejskim) umieszczono nowe wieże kwiatowe, wysadzone pięcioma gatunkami kwiatów, wśród których znalazły się petunia Blackberry, petunia Carmine i ipomea Marguerite.
Nowe nasadzenia pojawiły się również w rabatach na Rynku
oraz przy ulicy Sikorskiego (przed pocztą). Tym razem zamiast
klasycznych kompozycji kwiatowych postawiono na ozdobne
rośliny trawiaste, takie jak rozplenica japońska, Miskant Gracillimus czy Imperata, uzupełnione o barwnie kwitnące byliny,
w szczególności liliowiec i rozchodnik okazały. Przed budynkiem poczty pojawiły się róże, dereń oraz rozpalenica japoń-

ska.
Rezultaty zmian są już widoczne, ale ostateczny efekt zostanie
osiągnięty, kiedy rośliny odpowiednio się rozwiną.

„DOBRY START” – 300 ZŁ DLA UCZNIA !

W bieżącym roku kalendarzowym nadal będzie realizowany
rządowy program „Dobry Start”, który w swojej formule zakłada wsparcie rodzin z dziećmi w wieku szkolnym.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku, w wysokości 300,00 zł na dziecko w rodzinie.

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE „DOBRY START”
Świadczenie przysługuje:
• rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym,
rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne
domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
• osobom uczącym się.
Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
• przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,
• przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w
przypadku dzieci lub osób uczących się z orzeczeniem o
niepełnosprawności
a także w przypadku:
• ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą
się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy
20. rok życia,
• ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą
się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy
24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się z
orzeczeniem o niepełnosprawności,
• dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie
wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko
kończy 7. rok życia.
WAŻNE!
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje dzieciom, które uczęszczają do szkoły podstawowej, dotychczasowego gimnazjum,
szkoły ponadpodstawowej i dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej, (ważne - w tym szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych
– zmiana od dnia 1 sierpnia 2019 r.), szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także dzieciom przebywającym w młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.
Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dziecko w zerówce.
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SKŁADANIE WNIOSKÓW:
Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy
zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny
dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej
albo osoba ucząca się.
Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia można składać od
dnia 1 lipca 2020 r. przez internet:
online przez stronę empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość
elektroniczną oraz portal PUE ZUS,

od dnia 1 sierpnia 2020 r. przez Internet jw. lub drogą tradycyjną (papierową) osobiście: w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Chełmży, ul. Gen J. Hallera 19 (pokoje nr 18, 19,
20 parter - przybudówka głównego budynku Ośrodka) – od
poniedziałku do piątku:
- poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00 – 15.00
- wtorek 8.00-16.00
Z uwagi na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią
koronawirusa zachęca się do korzystania z elektronicznej
drogi składania wniosków przez internet.

KIEDY RODZINA OTRZYMA ŚWIADCZENIE
•
•

w przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu wypłata świadczenia „Dobry start” nastąpi nie później niż do 30 września br.,
w przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż w
terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku.
Aby uzyskać prawo do świadczenia, wniosek należy złożyć do 30 listopada br.
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NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2020/2021

3.

W nowym okresie zasiłkowym można składać już od dnia 1
lipca br. wnioski o świadczenia rodzinne w formie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem:
• Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych (PUE ZUS);
• Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej - Emp@tia (empatia.mrpips.
gov.pl),
• Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej –
ePUAP (http://epuap.gov.pl/),
• bankowość elektroniczna.
Natomiast od 1 sierpnia 2020 roku będzie można składać także tradycyjnie papierowe formularze wniosków o ustalenie
prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz wnioski o
ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na kolejny okres zasiłkowy.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można
pobierać oraz składać w siedzibie MOPS-u w Chełmży, przy ulicy Hallera 19 /wejście od podwórka/, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7ºº do 15ºº, natomiast we wtorki w godzinach od 8ºº do 16ºº.
Wnioski składane są według faktycznego miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
ustawy o świadczeniach rodzinnych, wnioski na nowy okres
zasiłkowy rozpatrzone zostaną w zależności od terminu ich
złożenia.
Wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 01.11.2016 r. wynosi:
•
95.00 zł dziecko do 5. roku życia,
• 124.00 zł dziecko do 18. roku życia,
• 135,00 zł dziecko do 21. roku życia uczące się (oprócz
szkoły wyższej) i do 24. roku życia na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

4.

Zasiłek rodzinny zostanie przyznany, jeśli dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł (764,00 zł jeśli członkiem rodziny jest
dziecko niepełnosprawne - należy legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności, w przypadku dziecka do 16 roku
życia, lub orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w przypadku starszych dzieci lub
osoby pełnoletniej uczącej się).
Kiedy zasiłek rodzinny nie przysługuje:
Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:
1. dziecko lub osoba ucząca się jest w związku małżeńskim;
2. dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub sprawowana jest nad nim opieka zastępcza;

5.

6.

osoba ucząca się przebywa w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie;
pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona
do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
dziecko wychowuje samotnie osoba, której nie zostały zasądzone alimenty na rzecz tego dziecka od jego rodzica,
za wyjątkiem sytuacji, gdy rodzice lub jedno z rodziców
tego dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, sąd oddalił pozew o alimenty od drugiego z rodziców lub gdy
zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do alimentów na rzecz tego dziecka;
członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny
za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

W DNIU 26 CZERWCA SKOŃCZYŁ SIĘ ROK SZKOLNY
Najlepszy absolwent każdej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża został uhonorowany nagrodą Burmistrza Miasta Chełmży. Nagrodzeni
absolwenci to:
Weronika Chojnacka ze Szkoły Podstawowej nr 2, Julia Kowalewska ze Szkoły Podstawowej nr 3, Julia Szlendak ze
Szkoły Podstawowej nr 5.
W 2020 roku ósmoklasiści mieli pisać egzaminy w terminie 2123 kwietnia, ale w związku z pandemią koronawirusa termin
egzaminu został zamieniony. Egzamin z języka polskiego odbył się 16 czerwca, część matematyczna – 17 czerwca, a język
obcy nowożytny – 18 czerwca. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Muszą do niego przystąpić wszyscy absolwenci
ósmej klasy. Egzaminu nie można nie zdać, a jego wynik zadecyduje o tym, do jakiej szkoły średniej dostanie się absolwent.
Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności
zdobyte przez ucznia w szkole podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w powyższych terminach to będzie go pisał w drugim
terminie 7-9 lipca. Wynik egzaminu uczniowie poznają do 31
lipca. Podczas egzaminów przestrzegano wytycznych sanitarnych opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora
Sanitarnego. Zgodnie z nimi na egzamin mogła przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną; dotyczyło to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły. W egzaminie nie mogła
uczestniczyć osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją
w warunkach domowych albo w jej domu przebywał ktoś na
kwarantannie lub w izolacji. Na teren szkoły mogły wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i
nosa obowiązywało na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal
egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Ławki w
sali egzaminacyjnej były tak ustawione, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp. Na egzaminie każdy zdający korzystał z własnych przyborów piśmienniczych (własnego długopisu, ołówka, linijki, cyrkla,
kalkulatora itd). Do egzaminu przystąpiło 135 chełmżyńskich
ósmoklasistów.
Sekretarz Miasta mgr Janusz Wilczyński
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Moc kreatywnego działania online
Ograniczona możliwość działania bibliotek w czasie pandemii koronawirusa
sprawiła, że otworzyła się przestrzeń,
którą pomysłowe bibliotekarki z Filii dla
Dzieci i Młodzieży chełmżyńskiej biblioteki: Barbara Kicińska i Katarzyna Rosek wykorzystały do kontaktu ze swoimi małymi
czytelnikami. By zapełnić lukę po tradycyjnych „Bajkowych porankach” - cyklicznych spotkaniach z najmłodszymi promującymi czytelnictwo - postanowiły
nakręcić cykl filmików dla najmłodszych i
opublikować je na facebookowej stronie
Filii. Jedne z nich mają na celu zachęcić
dzieci do sięgania po książki i czytania ich
w czasie wolnym , inne przybliżają bibliotekę, z której w czasie pandemii można
korzystać tylko w ograniczonym zakresie.
Mając na uwadze, jak ważny jest bezpośredni kontakt z książką - móc ją dotknąć,
przewertować, obejrzeć - pozbawionym
tej możliwości dzieciom pani Basia, kierowniczka Filii, podarowała swój głos i
wizerunek. W filmikach w internecie brawurowo interpretuje literaturę. Treści nawiązują do aktualnych świąt i wydarzeń.
W Dzień Ojca zaprezentowała historię
„Kochany tatuś” Agnieszki Frączek, a
Dzień Muzyki uczczony został odczytaniem książeczki „Frycek opowiada” Lidii
Kućmierz. Ciekawą propozycją był materiał „Z muchą na luzie ćwiczymy buzię”,
zawierający zestaw prostych ćwiczeń i
zabaw logopedycznych.
Pani Kasia natomiast wkłada dużo pracy
w techniczną stronę przedsięwzięcia.
Trzeba walczyć z nie zawsze sprawnym
programem, by zamieścić film w sieci.
Ale radzi sobie znakomicie, jej działem
jest kreskówka z Miśkiem, który przekonuje, że warto korzystać z książek z biblioteki w różnych życiowych sytuacjach.
A jeszcze trzeba za każdym razem kontaktować się z wydawnictwami i prosić o
pozwolenie wykorzystania danej książki
w filmie. Jak mówi pani Basia, postawy
wydawców są bardzo różne – od zgody
na przeczytanie tylko 15 procent treści,
po możliwość wykorzystania całości.
W czas wakacji panie bibliotekarki nie
opuszczą swych małych czytelników. Wakacje to czas, kiedy od lat dzieci mogły liczyć na atrakcyjne zajęcia i bezpieczny
pobyt w bibliotece. Zarówno rodzice jak i
ich pociechy z rozrzewnieniem wspominają świetne zabawy, gry, warsztaty prowadzone latem w Filii. W tym roku jednak
sytuacja jest inna.
- Myślałyśmy o zajęciach w plenerze, lecz

w pracy z dziećmi nie dałoby się zachować wymaganych obostrzeń. – mówi
kierowniczka Filii. Dlatego całą naszą
aktywność przenosimy do internetu.
A pomysłów na aktywność online nie
brakuje.
Już na początku wakacji pojawiły się filmiki przedstawiające propozycje do
czytania podczas kanikuły: „8 książek
dla dzieci na 8 tygodni” oraz „8 książek
dla młodzieży na 8 tygodni”. Intrygujące tytuły, takie jak „Dlaczego ryby nie
toną” lub „Baba Blaga” pewnie zachęcą
najmłodszych do lektury. Wersję dla
młodzieży reklamują powieści „Bachor”, „Szeptane” czy „Prawdodziejka”.
Gotowe są już filmy czytane przez panią
Basię : „Listy od Feliksa” Constanzy Droop i Anette Langen to piękne historie o
zajączku podróżującym po całym świe-

cie. Zabawny tytuł „Rany Julek” to opowieść Agnieszki Frączek ukazująca dzieciństwo i pierwsze kroki w poezji Juliana
Tuwima. „Co to znaczy” Grzegorza Kasdepke przybliża znaczenia różnych powiedzeń
na podstawie 101 zabawnych historyjek.
Przyjdzie też czas na reklamy pozycji, z których można będzie się dowiedzieć, jak ciekawie spędzać wolny czas, nauczyć się gier i
zabaw. Również tych z książką.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się filmiki instruktażowe, które uczą, jak wykonać rożnych rzeczy własnymi rękoma,
m.in. laurkę na Dzień Ojca. Kasia Rosek
przygotowuje już kolejne: jak zrobić np. zakładkę czy niesamowitą żyrafę.
Na te wszystkie atrakcje panie bibliotekarki serdecznie zapraszają na stronę Filii dla
Dzieci i Młodzieży na Facebooku. Ciekawych propozycji do końca wakacji na pewno nie zabraknie!
Alina Brzozowska
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BURMISTRZ MIASTA JERZY CZERWIŃSKI
ZAPRASZA NA OBCHODY
DNI CHEŁMŻY 16 -19 LIPCA 2020
W związku z ograniczeniami wynikającymi z przepisów związanych z epidemią koronawirusa
oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, tegoroczne obchody Dni Chełmży odbędą się w zmienionej
formie. Dotyczy to zwłaszcza przestrzegania reżimu sanitarnego: zakrywanie ust i nosa, dystans
społeczny, a także limitu osób przebywających w salach koncertowych, widowiskowo-sportowych.

16 LIPCA - CZWARTEK

SALA IMPREZOWA CHEŁMŻYŃSKIEGO
OŚRODKA KULTURY UL. BYDGOSKA 7
19:00 - KONCERT NA ŻYWO I ONLINE
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ

17 LIPCA - PIĄTEK
PLAŻA USTRONIE
19:30 - KONCERT ZESPOŁU INDIVI-DUO
NA SCENIE WODNEJ
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
UL. HALLERA 17
18:00 - TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ

18 LIPCA – SOBOTA
TUMSKA PRZYSTAŃ
6:00- 11:00 - ZAWODY WĘDKARSKIE
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
BOISKO „ORLIK” UL. 3 MAJA 16 A
9:00 TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO
RYNEK
KOLPORTAŻ KRZYŻÓWEK - KONKURS
WIEDZY O CHEŁMŻY

PUBLIKACJA JEDNORAZOWA
„CHEŁMŻYŃSKIE KRZYŻÓWKI 1920-2020”.
WYDAWCA: URZĄD MIASTA CHEŁMŻA AUTOR
ZADAŃ: TOMASZ WIŚNIEWSKI OPRACOWANIE:
DARIUSZ CUGIER DRUK: WĄBRZESKIE ZAKŁADY
GRAFICZNE SP. Z O.O.

10:00 -

WYSTAWA Z CYKLU
„PASJE MIESZKAŃCÓW CHEŁMŻY”
PRACE PLASTYCZNE KRYSTYNY
KWIATKOWSKIEJ - NAUCZYCIELKI
Z PRZEDSZKOLA NR 2 W CHEŁMŻY
WYSTĘP SEKCJI MAŻORETEK CHOK

OGRÓD BIBLIOTEKI
12:00 - PODSUMOWANIE KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO PT. „NAJPIĘKNIEJSZE
ZAKĄTKI CHEŁMŻY”

WIEŻA CIŚNIEŃ
12:00-16:00 - ZWIEDZANIE WIEŻY CIŚNIEŃ

Z PRZEWODNIKIEM Z PUNKTU INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ

19 LIPCA- NIEDZIELA
BOISKO „ORLIK” UL. 3 MAJA 16 A
11:00 DZIECIĘCY TURNIEJ BEACH SOCCERA
KONKATEDRA P/W.ŚWIĘTEJ TRÓCY
16:00 – KONCERT „MÓJ DOM POLSKA”
WYSTĄPI KRZYSZTOF GWIAZDA – BAS
BARYTON I ANNA ZIMMERMAN - SOPRAN

IMPREZA SPORTOWO-REKRACYJNA
RAJD ROWEROWY(INDYWIDUALNY LUB
DRUŻYNOWY PRZEJAZD TRASY BEZ UDZIAŁU
ORGANIZATORA) – KONIECZNOŚĆ
PRZEJECHANIA TRASY I ROZWIĄZANIA ZADAŃ
OD 7 LIPCA DO 15 LIPCA 2020

MULTIMEDIALNA
HISTORIA
CHEŁMŻY
DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNETOWEJ
WWW.CHELMZA.PL
ORAZ NA FACEBOOKU URZĘDU MIASTA –
PROFIL MIASTO CHEŁMŻA; FACEBOOKU
POWIATOWEJ
I
MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ – PROFIL POWIATOWA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W
CHEŁMŻY;
FACEBOOKU TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ
CHEŁMŻY
–
PROFIL
TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ CHEŁMŻY
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DOBRY ZAWÓD, DOBRA PRZYSZŁOŚĆ
Wybór ścieżki kariery to jedna z najtrudniejszych decyzji dla ucznia, który
dopiero kończy szkołę podstawową.
Możliwości jest wiele. Licea, technika i
szkoły branżowe kuszą nowoczesnymi
kierunkami i ciekawymi programami.
Placówki oświatowe są aktywnie
wspierane przez lokalnych przedsiębiorców. Jednym z nich jest firma Marcus Design, która produkuje w Chełmży nowoczesne meble z litego drewna.
Coraz większym zainteresowaniem
cieszą się szkoły branżowe, które
kształcą fachowców w swojej dziedzinie. Stolarz, tapicer czy krawcowa to
zawody, które są pożądane na rynku
pracy. Po młodych specjalistów chętnie sięga także chełmżyńska firma
Marcus Design, która produkuje meble z litego drewna. Dzięki wysokiej
jakości i trosce o każdy szczegół, produkowane przez nią wyroby, zyskały

uznanie szerokiego grona odbiorców z
całego świata – Nasze produkty nie są
wykonywane seryjnie, przy taśmie.
Każdy mebel, który wypuszczamy w
świat, wykonujemy od postaw, aż po
samo wykończenie- mówi Marek
Okoński założyciel firmy- pracownicy,
którzy trafiają do nas po różnych szkołach mają okazję zdobyć praktyczne
doświadczenie i umiejętności. Wszystko według naszej naczelnej zasady
„Dobry zawód- Dobra przyszłość”- dodaje.
Firma Marcus Design jest otwarta na
najlepszych praktykantów ze szkół
branżowych i techników. Mają oni
możliwość szlifować swoje umiejętności pod okiem doświadczonych pracowników, bowiem w firmie zatrudnionych jest blisko 70 osób, które
posiadają wysokie kwalifikacje w dziedzinach takich jak: krawiectwo, lakier-

nictwo czy stolarstwo- Jesteśmy pewni, że solidny fach w ręku młodzieży, to
najlepsza inwestycja w przyszłość. W
Marcus Design wspieramy szkoły branżowe z Chełmży, Torunia i Grudziądza.
Objęliśmy patronatem kierunki takie
jak stolarz, mechatronik i tapicer –
podkreśla Marek Okoński.
Jedną ze szkół, która w swojej strukturze posiada klasy branżowe pod patronatem Marcus Design jest Zespół Szkół
Ponadpodstawowych w Chełmży.
Dzięki tej współpracy, uczniowie
oprócz praktycznej nauki zawodu,
mogą liczyć na stypendia, szkolenia
oraz darmowy transport. Najlepsi
mają szansę na stałe zatrudnienie i
pracę przy produkcji unikalnych i pięknych mebli.

Marta Kuprasz
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www.tygrysek.pl

Kupuj wygodnie online, skorzystaj z darmowej dostawy

ZABAWKI, KSIĄŻKI, PODRĘCZNIKI,
GRY, PUZZLE, ART. SZKOLNE

Chełmża ul. Sikorskiego 28 oraz ul. Sikorskiego 39
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Modernizacja Ratusza Miejskiego
W dniu 13 maja 2020 r. rozpoczęły się
prace budowlane i konserwatorskie w
zabytkowym zespole zabudowy Ratusza
Miejskiego położonego przy ulicy Gen. J.
Hallera 2 w Chełmży. Inwestycja obejmuje kompleksową renowację elewacji
zewnętrznych Ratusza Dużego i Małego,
w szczególności oczyszczenie elewacji,
wzmocnienie i odsolenie materiału ceramicznego oraz naprawę wątku klinkierowego. Detale ze sztucznego kamienia zostaną oczyszczone, wzmocnione i
uzupełnione. Dekoracyjny tympanon
nad głównym wejściem przewiduje się
poddać zabiegom z zakresu konserwacji
elementów polichromowanych. Ponadto zaplanowano oczyszczenie, uzupełnienie i scalenie kolorystyczne tynków
od strony podwórza. Elementy spływowe takie jak parapety i czapy sterczyn,
narażone na działanie wody opadowej
zostaną zaimpregnowane preparatem
hydrofobowym. Dla podniesienia walorów estetycznych przewidziano wymianę schodów wszystkich wejść na wykonane
z materiału naturalnego – granitu lub
cegły. Wierzeje bram zostaną odtworzone wg. uproszczonych wzorców historycznych. Zaplanowano również wykonanie zupełnie nowej instalacji
odgromowej.
Chełmżyński Ratusz wybudowany został
w latach 1897-1900. W 1929 r. istniejące na sąsiedniej parceli zabudowania
poddano modyfikacjom i włączono do
zabudowy urzędu miejskiego. Ta część
zabudowy nazywana jest potocznie Małym Ratuszem. Obiekt na mocy decyzji
Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z dnia
18.10.2016 r. wpisany został do rejestru
zabytków.
Zadanie pn. „Remont elewacji Ratusza
Miejskiego w Chełmży” realizowane jest
przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Po-

morskiego na lata 2014-2020. Na realizację zadania pozyskano blisko 239
805,58 zł. Wszystkie prace powinny zostać ukończone do końca września.
Realizowane przedsięwzięcie jest kolejnym działaniem podejmowanym
przez tutejszy samorząd na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa historycznego miasta. W roku 2018 pracom konserwatorskim
i
restauratorskim
poddana została zabytkowa wieża ciśnień, położona przy ulicy Paderewskiego.
Równocześnie z remontem elewacji
prowadzone są prace termomodernizacyjne, prowadzące do poprawy efektywności energetycznej budynku. Z

uwagi na wysoką wartość historyczną
elewacji oraz jej zabytkowy charakter,
ściany Ratusza ocieplone zostaną od
wewnątrz, przy zastosowaniu mineralnych płyt izolacyjnych multipor. Mury
budynku zabezpieczać będzie izolacja
przeciwwilgociowa ścian piwnic. W obu
budynkach wykonane zostanie ocieplenie stropodachów oraz nastąpi częściowa wymiana stolarki okiennej.
Powyższy projekt również realizowany jest dzięki wsparciu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
przyznanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020.

W dniu 2 lipca 2020 r. 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego obchodzili państwo Justyna i Marian Olszewscy oraz Bożena i Henryk Wiśniewscy z Chełmży.
Z tej okazji w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chełmży Burmistrz Miasta Chełmży Pan
Jerzy Czerwiński dokonał dekoracji Jubilatów Medalami Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. Wyjątkowy to jubileusz z uwagi na łączące Jubilatów pokrewieństwo,
gdyż Pani Bożena Wiśniewska i Pan Marian Olszewski są rodzeństwem. Państwo
Justyna i Marian Olszewscy pobrali się 12 października 1969 r. w Chełmży a Państwo Bożena i Henryk Wiśniewscy pobrali się w dniu 31 grudnia 1969 r. także
w Chełmży.
Na zdjęciu Od lewej Państwo Olszewscy i dalej Państwo Wiśniewscy.
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