WIADOMOŚCI Z RATUSZA
•

W dniu 22.02.2008 r. podpisano z Panem Pawłem Szametą właścicielem Firmy
INNOVA CONSULTING w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 58/6 umowę na
wykonanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie
realizacji projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej
i deszczowej miasta ChełmŜy” ze środków Funduszu Spójności. Koszt wykonania
dokumentacji wynosi 87 840,00 zł. Termin realizacji wykonania przedmiotowej
dokumentacji ustalono na 120 dni, od dnia podpisania umowy.

•

W dniu 11 lutego br. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
projektów budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, sieci
kanalizacji deszczowej dla niŜej wymienionych ulic wraz z przyległymi działkami:
1. Rybaki, Chełmińska, Chełmińskie Przedmieście,
2. Bulwar 1000 Lecia.
Wykonawcą

projektów

zostało

Przedsiębiorstwo

Projektowo

Wykonawcze

„INSTPROJ BUD” ul. Tczewska 16, 85-382 Bydgoszcz, który był jedynym
uczestnikiem w/w przetargu. Koszt wykonania projektów, zgodnie ze złoŜoną ofertą
wynosi 51 240,00 zł. Termin wykonania wyznaczony został na dzień 30.04.2008 r.
•

W dniu 04.02.2008 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na utwardzanie dróg
gminnych o nawierzchni gruntowej w granicach administracyjnych miasta ChełmŜy,
gruzem betonowym mielonym o frakcji 0- 60 mm i ŜuŜlem w ramach zaistniałych
potrzeb. Termin składania ofert do 29 lutego 2008 r. godz. 1000, otwarcie ofert nastąpi
w tym samym dniu o godz. 1100. Roboty będą wykonywane do kwoty 80.000,00 zł
brutto.

•

W miesiącu marcu odbędą się zapisy dzieci urodzonych w roku 2001 do klas
pierwszych szkół podstawowych. Zapisy odbędą się w dniach od 10 do 12 marca br.
BliŜszych informacji

dla zainteresowanych rodziców na w/ w temat udzielają

pracownicy w sekretariatach szkół.

•

Dyrektor Gimnazjum nr 1 w ChełmŜy złoŜył ofertę w konkursie ogłoszonym przez
Urząd Marszałkowski na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie Edukacji,
Oświaty i Wychowania”. Projekt nosi nazwę: Wirtualne Gimnazjum - Nauczamy na
Odległość. Okres

realizacji w/w zadania

od 15.04.2008 r. do 31.10.2008 r.,

wysokość wnioskowanej dotacji to kwota: 6.960,- zł , natomiast całkowity koszt
zadania wynosi : 9.440,-.
Projekt

dotyczy

wykorzystania

nowoczesnych

technologii

i komunikacyjnej oraz technologii zdalnego nauczania

informacyjnej

przy realizacji zadań

rozwijających zainteresowania uczniów nowymi technologiami oraz nauczaniu
(

praca

z

uczniem

zdolnym,

o

specjalnych

potrzebach

edukacyjnych,

niepełnosprawnym itp.).

•

W czasie dwutygodniowej przerwy w zajęciach szkolnych w niektórych szkołach czas
ten wykorzystano na drobne remonty i tak:

-

w Gimnazjum nr 1 – remont i wymiana urządzeń sanitarnych oraz wymiana drzwi
z ościeŜnicami. Koszt remontu wyniósł ok. 5.700,- zł ;

-

w SP nr 3 – malowanie części korytarza i stołówki szkolnej oraz ławek i krzesełek
w salach lekcyjnych.
W budynku szkolnym SP nr 5

w miesiącu marcu

kontynuowane

będą prace

związane z wymianą stolarki okiennej.
•

W dniu 18 lutego 2008 r. w Sali Mieszczańskiej Ratusza odbyła się promocja ksiąŜki
Bolesława Sprengla pod tytułem „Posterunek Ostatniej Szansy. Policja Państwowa
i przestępczość w ChełmŜy w latach 1920-1939” zorganizowana przez Powiatową
i Miejską Bibliotekę Publiczną w ChełmŜy. Prezentacja ksiąŜki cieszyła się duŜym
zainteresowaniem mieszkańców ChełmŜy. Udział w spotkaniu wzięli Burmistrz Jerzy
Czerwiński , który wręczył autorowi list gratulacyjny oraz zaproszeni goście :
Wicestarosta Dariusz Meller, wydawca ksiązki Adam Marszałek i grono historyków
z toruńskiego uniwersytetu – prof. Zbigniew Karpus, prof. Krzysztof Mikulski, prof.
Ryszard Michalski.

•

W dniu 16 lutego 2008 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 2 w ChełmŜy odbyła się
promocja ksiąŜki pt. „ Przygoda z Turystyką”. Autorami publikacji są p. Teresa
Kachniarz, p. Barbara Kuna oraz p. Iwona Wierzbicka. Została ona wydana z okazji
25 – lecia działalności Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego działającego
przy Szkole Podstawowej nr 3 w ChełmŜy. W promocji wziął udział Burmistrz Jerzy
Czerwiński oraz licznie zaproszeni goście, sympatycy promowania turystyki pieszej
w ChełmŜy , Przewodniczący PTTK w Chełmnie oraz przedstawiciel PTTK
z Torunia.

•

W dniu 22 lutego 2008 r. w Konkatedrze odbyła się msza święta z okazji
63 rocznicy wywózki na Sybir . Uroczystość zainicjował Związek Sybiraków
w Toruniu/ koło w ChełmŜy, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w ChełmŜy
oraz Burmistrz Miasta. Po mszy św. nastąpiło przejście pod tablicę pamiątkową
umieszczoną na budynku Komisariatu Policji w ChełmŜy przy ul. Sądowej, złoŜenie
pod nią kwiatów i zniczy. Następnie wszyscy uczestnicy capstrzyku przeszli do
biblioteki, gdzie została otwarta wystawa pt „Golgota Wschodu”. W uroczystości
wzięli udział przedstawiciele władz miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz
Kalinowski, Burmistrz Jerzy Czerwiński, , przedstawiciele Związku Sybiraków
w Toruniu koło w ChełmŜy oraz mieszkańcy i uczniowie chełmŜyńskich szkół.

•

W dniu 23 lutego 2008 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie płaskorzeźby, która
przedstawia podobiznę ks. Stefana Frelichowskiego przekazanej przez anonimowego
ofiarodawcę. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Konkatedrze, a następnie
uczestnicy udali się na ul. Chełmińską 5 ( były dom rodzinny Frelichowskich ).
W uroczystości udział wzięli radni , Burmistrz ChełmŜy, poczty sztandarowe,
harcerze , chór „Św. Cecylia” oraz mieszkańcy miasta.

•

Z dniem 3 marca 2008 r. zostanie przeniesiony przystanek autobusowy
w ChełmŜy znajdujący się przy ul. Dąbrowskiego na ul. Toruńską z wybudowaną
nową zatoką, za skrzyŜowaniem z ul. Kościuszki .

•

W dniu 25 lutego 2008 r. Burmistrz Miasta Jerzy Czerwiński spotkał się z Mariuszem
Kujawskim wychowankiem Klubu Sportowo – Turystycznego „Włókniarz”, który

podczas ubiegłorocznych Mistrzostw Świata w Kajakarstwie w Duisburgu zdobył
wraz z Adamem Seroczyńskim tytuł Wicemistrza Świata w kategorii K-2 na dystansie
1000 m. Tym samym Pan Mariusz uzyskał kwalifikację olimpijską dlatego teŜ
zobaczymy go w lipcu w Pekinie. Burmistrz Miasta wręczył olimpijczykowi nagrodę
oraz list gratulacyjny za szczególne osiągnięcia sportowe w 2007 r. W spotkaniu
uczestniczył równieŜ Prezes KST „Włókniarz” p. Jan Kran, któremu Burmistrz
podziękował za ogromne zaangaŜowanie na rzecz rozwoju sportów wodnych
w naszym mieście, a szczególnie za popularyzację kajakarstwa i Ŝeglarstwa.
•

Urząd Stanu Cywilnego w ChełmŜy swym działaniem obejmuje zdarzenia dotyczące
urodzeń, małŜeństw i zgonów z terenu miasta i gminy ChełmŜa.
W 2007 roku do księgi urodzeń wpisano 534 akty urodzeń. W tym 23 akty dotyczą
dzieci narodzonych poza granicami kraju, których chociaŜ jedno z rodziców ma pobyt
stały na terenie działania USC w ChełmŜy. Notuje się ciągły wzrost narodzin
w ChełmŜy. Odzwierciedleniem tego jest statystyka, która wskazuje wzrost
w stosunku do 2004 roku o 194 narodzone dzieci, w stosunku do 2005 roku o 142
dzieci, a w stosunku do 2006 roku o 63 narodziny.
Natomiast w księdze małŜeństw zarejestrowano 210 małŜeństw. Z tego 131 par
zawarło związek małŜeński w formie wyznaniowej, a 57 par wg prawa cywilnego.
Pozostałe 22 akty sporządzono na podstawie aktów małŜeństw wydanych przez
zagraniczne urzędy stanu cywilnego.

Największą liczbę zawartych związków

małŜeńskich moŜna odnotować w miesiącu październiku, gdyŜ w tym miesiącu
związek małŜeński zawarły 33 pary, w tym 23 pary w kościołach na terenie miasta
i gminy ChełmŜa, a 10 par przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Najmniej
natomiast odbyło się ceremonii ślubnych w miesiącu marcu ( 2 akty) i w maju
(5 aktów).
W porównaniu do lat ubiegłych zauwaŜalny jest ciągły wzrost liczby zawieranych
małŜeństw. I tak w porównaniu do 2004 roku liczba ta wzrosła o 63 małŜeństwa, do
roku 2005 o 59 małŜeństw, a do roku 2006 o 39 małŜeństw.
W księdze zgonów odnotowano 234 zdarzenia, w tym tylko jeden akt zgonu
sporządzono na podstawie zgonu poza granicami kraju. Natomiast w stosunku do
analizowanego okresu statystyka przedstawia się następująco: w 2004 roku
odnotowano 263 zgony, w 2005 roku 240 aktów, a w 2006 roku 233 akty.

•

Burmistrz Miasta informuję, Ŝe zgodnie z art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia
1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr
139, poz. 993 z późn.zm./ osoba, która wyjeŜdŜa za granicę na okres dłuŜszy niŜ 3
miesiące, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu
na miejsce pobytu stałego organowi. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej
w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu
najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia powrotu.
JeŜeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi
zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest
zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

Sekretarz Miasta
mgr Janusz Wilczyński

