WIADOMOŚCI Z RATUSZA

•

Tradycyjnie jak co roku w dniu 1 maja 2009 r. odbyła się siódma edycja Półmaratonu
ChełmŜyńskiego. W tym roku do rywalizacji na trasie ponad 21 kilometrów stanęła
rekordowa liczba uczestników w liczbie 194. Po ponad godzinnej rywalizacji pierwszy na
metę Półmaratonu wbiegł Tomasz Drąg z czasem 1:12:33 ( to juŜ szóste zwycięstwo
Pana Tomasza w Półmaratonie ChełmŜyńskim ), drugie miejsce zajął Patryk Dominiczak
z czasem 1:14:17, natomiast trzecie miejsce z czasem 1:15:02 zajął Mariusz Trzeciak.
W klasyfikacji generalnej kobiet zwycięŜyła Arleta Meloch z czasem 1:17:14, drugie
miejsce zajęła Dorota Pawłowska z czasem 1:27:04, a trzecie Wioletta Palacz z czasem
1:35:59. Po zakończeniu biegu zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe
ufundowane przez Burmistrza Miasta ChełmŜy i sponsorów.
Więcej

informacji

i

wyniki

znajdują

się

na

stronie

www.chelmza.pl

lub

www.maratonypolskie.pl .
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W dniu 20 maja 2009 r. o godz. 11.00 nastąpiło uroczyste otwarcie kompleksu sportowo
– rekreacyjnego wybudowanego w ramach programu rządowo – samorządowego „Moje
Boisko – Orlik 2012”. Projekt

współfinansowany był przez: Ministerstwo Sportu

i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Gminę Miasto
ChełmŜa. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciel Wojewody Kujawsko
Pomorskiego Pan Marcin Lutowski – Kierownik Delegatury Kujawsko – Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu, Pan Piotr Całbecki – Marszałek Województwa,
Radny Sejmiku Województwa Kujawsko –Pomorskiego Pan Leszek Pluciński, Pan
Mirosław Graczyk – Starosta Toruński, Pan Dariusz Meller – Wicestarosta Toruński,
radni powiatowi, radni miejscy, wykonawca Pan Piotr Rojek, mieszkańcy ChełmŜy,
nauczyciele i młodzieŜ ze szkół chełmŜyńskich. Otwarcia dokonał Burmistrz Miasta
ChełmŜy Jerzy Czerwiński, który powitał zaproszonych gości. Inwestycja ta została
zrealizowana z zaangaŜowaniem środków finansowych pochodzących w części z budŜetu
samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, środków rządowych oraz z budŜetu
miasta ChełmŜy. Cały koszt budowy obiektu sportowego wyniósł 1.500.000 zł. Jego
zarządcą jest Ośrodek Sportu i Turystyki, z siedzibą w ChełmŜy, przy ulicy Gen. Hallera
17 a.
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Nowo otwarty obiekt został poświęcony. Po poświęceniu boiska, odbyły się pierwsze
w tym miejscu rozgrywki sportowe,

w których uczestniczyły reprezentacje szkół

podstawowych. Podczas uroczystości otwarcia, dzieci obdarowano piłkami i Ŝyczono im
sportowych osiągnięć.

Otwarcie „Orlika”
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Otwarcie „Orlika”

•

W dniu 16 maja br. w hali Ośrodka Sportu i Turystyki w ChełmŜy odbyły się
„Mistrzostwa ChełmŜy w Unihokeju Klas IV Szkół Podstawowych”. Wśród chłopców
zwycięŜyła klasa IVa ze Szkoły Podstawowej nr 2, drugie miejsce zajęła klasa IVb
równieŜ ze Szkoły Podstawowej 2, Trzecie miejsce wywalczyła klasa IVb ze Szkoły
Podstawowej 3 w ChełmŜy. W rywalizacji dziewcząt najlepsze okazały się uczennice
z klasy IVa ze Szkoły Podstawowej nr 3, druga lokata przypadła klasie IVa i IVb
ze Szkoły Podstawowej Nr 5, zaś trzecie miejsce klasie IVb ze Szkoły Podstawowej Nr 2.
Serdeczne podziękowania za zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy naleŜą się
wszystkim nauczycielom szkół podstawowych w ChełmŜy. Nagrody i puchary, które
zostały wręczone zwycięzcom ufundował Burmistrz Miasta ChełmŜy Jerzy Czerwiński.
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W dniu 22 maja w auli CHOK odbył się II Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej.
Organizatorem festiwalu było ChełmŜyńskie Stowarzyszenie Muzyczne. W konkursie
udział 22 uczestników podzielonych na 3 kategorie wiekowe. W najstarszej kategorii
powyŜej 12 lat chełmŜyńskie gimnazjum reprezentowała Aleksandra Dąbrowska z klasy
II g. Ola wspaniałym wykonaniem piosenki „Otwórz serce" wyśpiewała sobie I miejsce
w II Powiatowym Festiwalu Piosenki Ekologicznej.

•

20 maja 2009 r. uczniowie chełmŜyńskiego gimnazjum

mieli okazję uczestniczyć

w spotkaniu poświęconym historii i kulturze Palestyny. Na spotkanie przybyli wszyscy
zaproszeni goście. Małgorzata Gosiewska z Kancelarii Prezydenta RP przedstawiła
sytuację w Palestynie referatem pt. ”Dzieci ze Strefy Gazy…”. Następnie profesor
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bassama Aouila zaprezentował
wykład zatytułowany „Jak i co z tym dialogiem międzykulturowym”, uświadamiając
zebraną młodzieŜ o randze dialogu w Ŝyciu kaŜdego mieszkańca Ziemi. Natalia Leźnicka
uczennica pierwszej klasy gimnazjum przedstawiła swój pobyt w Palestynie. Prezentacja
zatytułowana była „Palestyna w moich oczach”. Natalia przy współpracy dyrektora
Sławomira Wierzbickiego oraz swojej mamy była inicjatorką spotkania. Doradca
ambasadora Palestyny dr Khalil Nazzal przedstawił na slajdach wykład „Historia i kultura
Palestyny”. Po tych smutnych konkluzjach i poznaniu dziejów „państwa bez państwa”
nastąpiła część artystyczna, którą uświetnił taniec orientalny w wykonaniu tancerki Afrah.
Taniec bardzo się podobał i został nagrodzony gromkimi brawami. Na koniec zaproszeni
goście i uczniowie gimnazjum mieli okazje obejrzeć galerie zdjęć związanych
z Palestyną. Zorganizowane spotkanie przybliŜyło młodzieŜy sytuację dzieci i młodzieŜy
w Palestynie oraz wartość słów tolerancja czy dialog. Dyrekcji chełmŜyńskiego
gimnazjum gratulujemy inicjatywy i zdolności organizacyjnej.

•

W maju uczniowie klas I – III Gimnazjum Nr 1 w ChełmŜy uczestniczyli w 5-ciodniowej
wycieczce. Główną atrakcją był pobyt w tropikalnym parku rozrywki Tropical Islands pod
Berlinem, gdzie moŜna kąpać się w morzu południowym, rwącym potoku, oglądać
tropikalne okazy roślinne i zwierzęce. MłodzieŜ podziwiała równieŜ pokazy cyrkowców
i szalała na zjeŜdŜalniach. Zwiedzano Berlin - Bundestag, Reihstag, Bramę
Brandendurską, Aleksander Platz i Mur Berliński.
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Wyczekiwanie na wejście do Reihstagu- gimnazjaliści
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Uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej Nr 5 odwiedziły miejscowość Brzoza.
Atrakcją tej miejscowości jest wspaniałe gospodarstwo agroturystyczne. Dzieci spędzały
tu czas bardzo aktywnie, poniewaŜ pływały po stawie na łódkach, strzelały z karabinków
pneumatycznych do tarczy, jeździły konną po okolicy, wędkowały i piekły kiełbaski. Dla
zmęczonych czekały przepiękne hamaki, w których dzieci chętnie relaksowały się.
Największą atrakcją okazało się przebywanie ze zwierzętami domowymi: królikami,
kurami, końmi, świniami, owcami. Dzieciaki wspaniale bawiły się na zjeŜdŜalni
i trampolinach. Tam doskonaliły swoją koordynację ruchową. Pogoda dopisała. Wszyscy
wrócili do domów bardzo zadowoleni.
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Brzoza – uczniowie SP 5
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W Szkole Podstawowej Nr 5 tradycyjnie juŜ w miesiącu maju obchodzono Dni
KsiąŜki. Z tej okazji odbywają się m. im. wystawy ciekawych ksiąŜek, nowości
wydawniczych oraz ksiąŜek nowo zakupionych. W te dni odwiedza bibliotekę bardzo
duŜo dzieci. W ten sposób proponowane jest czytelnictwo wśród dzieci z nadzieją, Ŝe
zainteresowanie ksiąŜką nie będzie malało.

Dni KsiąŜki w SP 5
•

W chełmŜyńskich szkołach odbyły się uroczyste apele z okazji

218 rocznicy

uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Nietypową lekcję historii dla swoich kolegów i koleŜanek przygotowali uczniowie
z kl. IVa i Va Szkoły Podstawowej Nr 3. Wiadomości na temat tego doniosłego
wydarzenia przeplatane były lirycznymi wierszami i piosenkami w wykonaniu chóru.
Uczniowie mogli zobaczyć portrety wybitnych postaci okresu stanisławowskiego oraz
reprodukcje obrazów przedstawiających XVIII wieczną Warszawę.
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Obchody 3 Maja w SP 3
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Obchody 3 Maja w SP 2
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Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 w ChełmŜy zostały laureatami konkursu
plastycznego ,,Ilustracje do utworów Marii Konopnickiej.” Do konkursu przedszkolaki
zostały zaproszone przez Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu
Dobrzyniu. Twórczość znakomitej pisarki nie jest przedszkolakom obca, więc z radością
przystąpiły do zabawy w ilustrowanie ksiąŜek. A oto laureaci : Nikola Muszytowska
zajęła I miejsce w kategorii 4- latków, II miejsce w tej samej kategorii zajął Jaś
Węgrzyn, a wyróŜnienie otrzymała Natalia Zdrojewska , wszystkie dzieci z grupy pani
Hanny Pieniak. W kategorii 6 – latków II miejsce zajęła Zuzia Iwińska, zaś dyplomy za
udział w tej kategorii wiekowej otrzymała Agata Szwaja i Mateusz Szymecki z grupy
pani Joanny Fryza i ElŜbiety Swinarskiej. Dzieci oprócz dyplomów otrzymały
upominki, które sprawiły im wielką radość.
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Laureaci z Przedszkola Nr 1 w ChełmŜy
•

W miesiącu kwietniu trwał nabór dzieci do przedszkoli z terenu miasta na nowy rok
szkolny 2009/2010. Wydawano i przyjmowano wnioski dla dzieci od 3 roku Ŝycia do 6
roku Ŝycia. Wszystkie dzieci 6 – letnie z terenu miasta zostały przyjęte do grup ,,0”.
Dzieci w wieku

3- 5 lat, które nie zostały przyjęte do przedszkola z powodu braku

miejsc zostały umieszczone na liście rezerwowej.
•

Uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej Nr 2 uczestniczyli w wycieczce
po ChełmŜy, którą zorganizowano w związku z ogłoszonym konkursem „Czy znasz swoje
miasto?”. W Izbie Muzealnej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przywitał
dzieci pan Marcin Seroczyński, który opowiadał uczniom o najdawniejszych dziejach
miasta. Następnie uczniowie w towarzystwie pana przewodnika rozpoczęli zwiedzanie
największych zabytków miasta: Bazyliki, kościoła p.w. św. Mikołaja i WieŜy Ciśnień.
W Bazylice oglądano epitafia, obrazy. Dzieci wysłuchały opowieści o legendach
związanych z tym miejscem. Przechodząc ulicami miasta pan przewodnik opowiadał
o sławnych chełmŜanach, zabytkowych, starych kamienicach oraz ChełmŜy dawniej
i dziś. Uczniowie z wielką uwagą przysłuchiwali się wiadomościom z historii miasta oraz
oglądali znane kamienice i kościoły z nieskrywaną ciekawością.
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Uczniowie SP 2 – wycieczka po ChełmŜy
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Uczniowie SP 2 – wycieczka po ChełmŜy
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Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w ChełmŜy, przy ulicy
Gen. Sikorskiego 27 ogłosił przetarg ustny nieograniczony na dzierŜawę lokali
uŜytkowych znajdujących się w budynku połoŜonym w ChełmŜy, przy ulicy Polnej 16.
Zgodnie z ogłoszeniem powierzchnia uŜytkowa lokali, będących przedmiotem przetargu
wynosi

95,12m², zaś stawką wywoławczą za 1m² będzie kwota 14,00zł . Do

wylicytowanej w przetargu kwoty czynszu naleŜy doliczyć naleŜny podatek VAT. W/w
przetarg odbędzie się w dniu 5 czerwca 2009r., o godz. 10ºº w siedzibie organizatora.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 1332,00 zł.
•

Burmistrz Miasta wszczął procedurę przetargową w trybie ogłoszenia przetargu
nieograniczonego o wartości powyŜej 14 000 EURO na „ Budowę dróg publicznych
ulic z chodnikami na osiedlu domków jednorodzinnych przy ulicy 3-go Maja w ChełmŜy
– etap I budowa ulicy Broniewskiego i ulicy Traugutta”.
Potencjalni oferenci mogli składać oferty w sekretariacie Urzędu Miasta ChełmŜy,
ul. Gen. Hallera 2, w terminie do dnia 29 maja 2009 r., do godz. 10ºº.

•

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowych niezabudowanych pod
wybudowanie garaŜy murowanych, stanowiących

własność gminy miasta ChełmŜy,

połoŜonych w ChełmŜy, przy ulicy Polnej mogą wziąć udział w przetargach, które odbędą
się w dniu 19 czerwca 2009 roku od godz.9ºº, w Sali Mieszczańskiej Urzędu Miasta przy
ulicy Gen.Hallera 2 /pokój nr 8/.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur przetargowych znajdują się na
stronie internetowej Urzędu Miasta ChełmŜy – www.bip.chelmza.pl /zakładka przetargi/.
•

Miasto ChełmŜa jako beneficjent projektu z zakresu infrastruktury ochrony środowiska,
otrzyma z Funduszu Spójności kwotę 16.894.064,90 zł. Pozyskane środki przeznaczone
zostaną na rozbudowę i modernizację

sieci

kanalizacji sanitarnej i deszczowej na

obszarze miasta. Koszt całkowity realizacji w/w projektu to kwota 26.000.000 zł, stąd
część środków na wykonanie zadania będzie pochodziła z budŜetu miasta. NaleŜy
zaznaczyć, Ŝe miasto ChełmŜa jest drugą gminą w województwie kujawsko-pomorskim,
która otrzymała tak wysoką dotację na poprawę gospodarki ściekowej.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ChełmŜy przystąpił do ogólnopolskiego Festynu
Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „Bądźmy Razem”, który zorganizował
Caritas Diecezji Toruńskiej we współpracy z Gazetą Pomorską i Radiem Gra w dniu
30 maja 2009 roku w Toruniu przy Bulwarze Filadelfijskim. W ramach tej imprezy odbył
się „Bieg dla Janka Muzykanta”, którego celem było propagowanie idei pomocy
dzieciom, a ponad to pozyskanie środków na wakacje dla 100 dzieci z regionu oraz na
stypendia dla studentów Bursy Akademickiej Caritas Diecezji Toruńskiej.
Podczas Festynu zorganizowano wiele atrakcji, m.in.: zabawy edukacyjne i konkursy dla
dzieci, koncerty zespołów muzycznych, występ Majki JeŜowskiej, pokazy przygotowane
przez wojsko, straŜ poŜarną, policję, wojów słowiańskich, kluby sportowe a takŜe atrakcje
Jura Park z Solca Kujawskiego. KaŜde dziecko otrzymało przygotowany „wór
z łakociami”, pamiątkową koszulkę z „Biegu dla Janka Muzykanta” oraz wyŜywienie
(bigos, słodkie pieczywo, napoje). Rekrutację uczestników tej masowej imprezy
przeprowadzono w chełmŜyńskich szkołach i Miejskiej Świetlicy Dziecięcej.
Urząd Miasta ChełmŜy i Burmistrz Miasta ChełmŜy - jako propagator działalności
charytatywnej – zapewnili wkład finansowy, dojazd i opiekę dla 150 dzieci z naszego
miasta, które wzięły udział w Festynie.

Sekretarz Miasta
(-)

ChełmŜa , dnia 1.06.2009 r.

mgr Janusz Wilczyński

