WIADOMOŚCI

•

Z RATUSZA

,,Moja miejscowość , mój region"
W poniedziałek 29 kwietnia w związku z omawianą tematyką tygodnia ,,Moja
miejscowość, mój region” dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 wybrały się na spacer
po Chełmży. Podczas spaceru przedszkolaki odwiedziły charakterystyczne miejsca
naszego miasta takie jak Bazylika Konkatedralna, Ratusz, Park Wilsona, Bulwar 1000
– lecia, Rynek, amfiteatr nad jeziorem oraz inne. Po spacerze grupy obejrzały film
edukacyjny pt. ,,W świecie chełmżyńskich legend”, dzięki czemu dowiedziały się
zaskakujących i ciekawych historii związanych z naszym miastem.

•

XVII Półmaraton Chełmżyński i Chełmżyńska Dziesiątka
W dniu 1 maja 2019 r. odbył się XVII Półmaraton Chełmżyński i Chełmżyńska
Dziesiątka. Zawodnicy zmierzyli się ze sobą w różnych kategoriach wiekowych. Na
zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe, które wręczał Burmistrz Miasta
Chełmży - Jerzy Czerwiński oraz Paweł Polikowski - Przewodniczący Rady Powiatu
VI kadencji. Organizatorem imprezy, jak co roku był Burmistrz Miasta. Zwycięzcą
Półmaratonu w klasyfikacji generalnej kobiet była Anna Arseniuk ze Złejwsi Wielkiej.
W klasyfikacji generalnej mężczyzn pierwsze miejsce zajął Dawid Klaybor z Żagania.
Natomiast w Chełmżyńskiej Dziesiątce na podium stanęli Alina Licznierka z Plewisk
oraz Przemysław Szpeciński z Rymania.

•

Przedszkolaki w Urzędzie Marszałkowskim
W piątek 10 maja grupa „Krasnoludki” Przedszkola Miejskiego nr 1 wybrała się do
Torunia, gdzie odwiedziła Urząd Marszałkowski. Dzięki uprzejmości pracowników
urzędu przedszkolaki obejrzały prezentacje multimedialną na sali sesyjnej, podczas
której dowiedziały się kto jest marszałkiem województwa i czym urząd się zajmuje.
Dzieci spotkały się także z Panem Piotrem Całbeckim Marszałkiem Województwa
Kujawsko – Pomorskiego.

•

Powiatowa i Miejska Orkiestra Dęta podczas Ogólnopolskiej akcji Nocy Muzeów
w Warszawie
W dniu 18 maja w ramach Ogólnopolskiej akcji Nocy Muzeów w Warszawie odbył
się koncert na 100 - osobową orkiestrę. Koncert zorganizowany został przez L.U.K.
Rebel Babel. Do współpracy przy projekcie zaproszono Powiatową i Miejską
Orkiestrę Dętą z Chełmży.

•

Rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
1). 25.04.2019 r. Gmina Miasto Chełmża podpisała umowę z firmą City parking
Group S.A. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 3 14, 86-300 Grudziądz
na „Zorganizowanie i zarządzanie obszarem niestrzeżonych parkingów gminnych
zlokalizowanych

poza

pasem

drogowym

w

Chełmży”.

Strefa

płatnych,

niestrzeżonych parkingów gminnych, zlokalizowanych poza pasem drogowym
w Chełmży funkcjonuje na terenie miasta od dnia 20 maja 2019 r. i obejmuje swoim
zakresem parking na terenie komunalnym przy ul. Łaziennej oraz przy ulicy Sądowej
i Bulwarze 1000-lecia.
Zasady funkcjonowania Strefy określa Uchwała nr IV/30/19 Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad, opłat i trybu korzystania
z niestrzeżonych gminnych parkingów w Chełmży zlokalizowanych poza pasem
drogowym. Warto tutaj nadmienić, iż zakupione bilety w ramach płatnych parkingów,
o których mowa powyżej będą upoważniały kierowców do korzystania z miejsc
parkingowych zlokalizowanych na parkingach przy ul. Łaziennej i przy ul. Sądowej
i Bulwarze 1000- lecia. W ramach podpisanej umowy Wykonawca zobowiązał się do
wykonania, zorganizowania obszaru płatnych, niestrzeżonych parkingów miejskich
zlokalizowanych

poza

pasem

drogowym,

zapewnienia

jej

prawidłowego

funkcjonowania w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz zarządzania strefą
(obszarem) w okresie trwania umowy. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, obliczane jako iloczyn współczynnika
procentowego prowizji Wykonawcy (89,00%) oraz przychodów netto Zamawiającego
uzyskanych w okresie rozpatrywanego miesiąca z tytułu opłat za parkowanie na
obszarze parkingów miejskich.

2). 21.05.2019 r. Gmina Miasto Chełmża podpisała umowę z firmą DOM- PLAST
Karol Dąbrowski z siedzibą w Golubiu- Dobrzyniu przy ul. Słuchajskiej 4, 86-300
Golub- Dobrzyń na „Kompleksową modernizację energetyczną budynku Ośrodka
Sportu i Turystyki w Chełmży – Pływalni Krytej”, zlokalizowanego przy ul.
Bydgoskiej 7. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m. in.: wykonanie docieplenia
ścian

zewnętrznych,

elewacji,

wykonanie

izolacji

termicznej

stropodachu,

modernizację systemu grzewczego, realizację kotłowni z pompą ciepła i układu
sterowania elektrycznego w technologii kotłowni z pompą ciepła, realizację robót
w zakresie stolarki budowlanej. Termin realizacji zadania - 15.10.2019 r., koszt 1.584.036,35 zł.
3). 29.04.2019 r. zawarta została umowa z firmą LUPUSS Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Al. Jana Pawła II 61c lok. 304, 01-031 Warszawa na
„Kompleksową modernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej Nr 2
w Chełmży”. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m. in.: wykonanie ocieplenia
ścian zewnętrznych od wewnątrz płytami MULTIPOR, naprawę drzwi i okien
zewnętrznych oraz wstawienie nowej stolarki, modernizację systemu grzewczego,
wykonanie remontu elewacji budynku. Wartość zamówienia ustalono na kwotę
1 121 686,13 zł. Wykonawca zobowiązał się do wykonania wszelkich prac,
stanowiących przedmiot zamówienia do dnia 27.09.2019 r.
4). 29.04.2019 r. zawarta została umowa z firmą Handlową „BŁAŻEX” J. L.
Kulczak Spółka Jawna. z siedzibą w Toruniu przy ul. Migdałowej 19, 87-100 Toruń
na „Kompleksową modernizację energetyczną budynku dawnego Gimnazjum Nr
1 (obecnie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3) w Chełmży”. Zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje m.in.: wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych od wewnątrz
płytami MULTIPOR, naprawę drzwi i okien zewnętrznych oraz wstawienie nowej
stolarki, modernizację systemu grzewczego, dołożenie grzejników w pomieszczeniach
nieogrzewanych, wykonanie remontu elewacji budynku. Termin realizacji umowy 27.09.2019 r., koszt – 1. 687.000,10 zł.
5). 29.04.2019 r. Gmina Miasto Chełmża podpisała umowę z firmą BUDMAX Marek
Paszyński. z siedzibą w Fabiankach 76a, 87-811 Fabianki na „Przebudowę budynku
Szkoły Podstawowej nr 5”. Zakres prac, stanowiących przedmiot zamówienia
obejmuje w szczególności budowę kotłowni gazowej oraz realizację prac związanych
z przebudową poszczególnych kondygnacji budynku, uwzględniających m. in. roboty

adaptacyjne, rozbiórkowe. Wykonawca zobowiązał się do realizacji wszelkich prac
stanowiących przedmiot umowy w terminie do dnia 16 września 2019 r. w zamian za
wynagrodzenie w wysokości 778.000,00 zł.
6) . 26.04.2019 r., została zawarta umowa z firmą Elektrownie Wodne ZENERIS
Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań, na
„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji
zadań inwestycyjnych związanych z utworzeniem Środowiskowego Centrum
Aktywności, i remontem przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynku B”.
W ramach umowy, Wykonawca opracuje dokumentację na potrzeby utworzenia
Środowiskowego Centrum Aktywności, które będzie ono stanowiło bazę lokalową dla
realizacji projektów społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Miasta Chełmży na lata 2016- 2023, obejmując także zmian przestrzennych dla
obszaru rewitalizacji - terenu boisk szkolnych przy ulicy Hallera i Skargi w Chełmży
wraz z drogami dojazdowymi. Druga ze wskazanych inwestycji dotyczy adaptacji
pomieszczeń

przybudówki

przedszkolnych.

Realizacja

SP3

na

zadania

potrzeby
umożliwi

funkcjonowania
zwiększenie

oddziałów

liczby

miejsc

przedszkolnych dostępnych w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Chełmży. Termin
przekazania dokumentacji, stanowiącej przedmiot zamówienia wyznaczono do dnia 27
września 2019 r., zaś za wykonanie usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
73.800,00 zł brutto.

7). Zgodnie z umową z dnia 05.04.2019 r. firma „MAGICZNA TĘCZA”
Kaźmierczak Rafał z siedzibą w Papowie Toruńskim przy ul. Tęczowej 14, 87-148
Łysomice zrealizowała zadanie pn. „Dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń
zabawowych na terenie miasta Chełmży, z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1 –
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Chełmży w ramach
Budżetu obywatelskiego, Zadanie Nr 2 – Rozbudowa placu zabaw przy Orliku
przy ul. Frelichowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego, Zadanie Nr 3 –
Doposażenie placów zabaw zlokalizowanych w Chełmży przy ul. Kościuszki oraz
Bulwarze 1000- lecia”. Wskazane place zabaw zostały rozbudowane o dodatkowe
elementy wyposażania i urządzenia zabawowe dla dzieci, uwzględniające kryteria
bezpieczeństwa i zapewniające komfort użytkowania.

•

Termomodernizacja szkół

Z początkiem maja 2019 roku rozpoczęła się w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole
Podstawowej nr 3 termomodernizacja obiektów. Prace potrwają łącznie do końca
sierpnia bieżącego roku szkolnego. Zakres przewidzianych do realizacji prac obejmuje
między innymi: wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i wewnątrz, wykonanie
izolacji termicznej ścian zewnętrznych za pomocą wełny mineralnej, wykonanie
ocieplenia stropodachu granulatem z wełny mineralnej, naprawę drzwi i okien
zewnętrznych oraz wstawienie nowej stolarki, modernizację systemu grzewczego,
wykonanie remontu elewacji budynku, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych
fundamentów, izolacji fundamentów, naprawę świetlików. Zakres robót jest ogromny,
a okres wakacyjny zbyt krótki na tak szeroki zakres prac, ekipy remontowe zmuszone
są wykonywać poszczególne zakresy robót w trakcie trwania zajęć.

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5

•

Remont polega na adaptacji Szkoły Podstawowej nr 5 dla potrzeb utworzenia szkoły
8- klasowej, jak również budowa kotłowni. W ramach inwestycji przewiduje się:
adaptację istniejących pomieszczeń szkolnych na klasopracownie, wykonanie
kotłowni gazowej na potrzeby szkoły i zaplanowanej w przyszłości budowy Sali
gimnastycznej z łącznikiem, realizację prac niezbędnych do wykonania w budynku
zaleceń ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, realizację prac ujętych
w dokumentacji projektowej w zakresie instalacji sanitarnych, realizację prac ujętych
w dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznych.

•

EU-geniusz w naukowym labiryncie
Projekt realizowany jest przez powiat toruński, który jest liderem zadania,
w partnerstwie z gminami: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice,
Miasto Chełmża, Obrowo, Zławieś Wielka oraz Kowalewo Pomorskie ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. „EU-geniusz
w naukowym labiryncie" adresowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół
kształcenia ogólnego, dla których organem prowadzącym są lider i partnerzy. Okres

realizacji projektu trwa od 1 marca 2018 r. do 30 września 2020 r. Projekt ma na celu
podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół prowadzących kształcenie
ogólne oraz wzmocnienie jakości tych szkół poprzez realizację zajęć rozwijających
kompetencje kluczowe, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zwiększenie dostępu do
usług doradztwa edukacyjno-zawodowego, nauczania przedmiotów matematycznoprzyrodniczych i informatyki metodą projektu oraz podnoszenie kwalifikacji
i kompetencji nauczycieli. Uczniowie chełmżyńskich podstawówek w ramach
dodatkowych zajęć w bieżącym roku szkolnym wzięli udział w różnych formach
wsparcia (matematyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, język angielski, język
niemiecki, informatyka, programowanie Scratch, projektowanie stron www, przyroda,
grafika komputerowa, robotyka). Uzupełnieniem zajęć są żywe lekcje w Młynie
Wiedzy, planetarium i Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu.
•

LUSTRO CZYNSZOWE!
W terminie, do dnia 31 lipca 2019 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
przedmiotowe 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 budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej przy ul.Gen.Hallera 19, pok. nr 6 parter.
•

PORADY PRAWNE!
Od miesiąca maja br. w pomieszczeniu Urzędu Miasta Chełmży przy ulicy
Tumskiej 12 udzielane są bezpłatne porady prawne. W dniu 9 maja 2019 r. kierownik
MOPS-u w Chełmży zawarł porozumienie z radcą prawnym – Panią Anną OrzełKozłowską w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców
Chełmży.
Porady prawne udzielane są raz w miesiącu, planowane terminy dyżurów
zamieszczane są na stronie internetowej MOPS-u oraz w siedzibie Ośrodka na tablicy
ogłoszeń. Najbliższy termin dyżuru radcy prawnego odbędzie się w dniu
11 czerwca 2019 roku, w godzinach 12°°-17°°.

•

OTWARCIE NOWEGO BUDYNKU!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje na co dzień z Brodnickim Centrum
Caritas

w

obszarze

realizacji

zadań

z

pomocy

społecznej,

w

tym

w szczególności z zakresu zadania własnego gminy, jakim jest zapewnienie
bezdomnym mieszkańcom Chełmży schronienia.
W dniu 16 maja 2019 roku miało miejsce uroczyste otwarcie nowego budynku
Brodnickiego Centrum Caritas – Środowiskowego Domu i Bursy Szkolnej.
Przebudowa

była

możliwa

dzięki

m.in.

środkom

Regionalnego

Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dla podopiecznych oznacza to
przede wszystkim poprawę warunków zamieszkania, nauki i terapii.
Na zaproszenie dyrektora Brodnickiego Centrum Caritas, samorząd gminy na
otwarciu reprezentował z ramienia Burmistrza Miasta - zastępca kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży.

Chełmża, dnia 28.05.2019 r.

Sekretarz Miasta
(-)

mgr Janusz Wilczyński

