WIADOMOŚCI Z RATUSZA

Przekaż 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowej działającej na terenie miasta.
•

Włączenie się mieszkańców naszego miasta do powyższej akcji przyczyni się do finansowego
wsparcia lokalnych organizacji oraz będzie ważnym i cennym działaniem obywatelskim.
Poniżej przedstawia się wykaz organizacji pozarządowych posiadających status organizacji
pożytku publicznego, działających na terenie miasta Chełmży, na rzecz których można
przekazać 1% podatku za 2016 rok.

- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń”

-

Nr KRS 0000184300,

- Związek Harcerstwa Polskiego

-

Nr KRS 0000094699,

- Polski Czerwony Krzyż

-

Nr KRS 0000225587,

Egzaminy na kartę wędkarską
•

Okręgowy Związek Wędkarski w Toruniu informuje, iż na terenie Powiatu Toruńskiego
funkcjonuje Rejonowa Komisja Egzaminacyjne przy Kole Miejskim w Chełmży, ul. Bł. Juty
( tel. 56 675 66 92 ). Terminy egzaminów w 2017 roku z zakresu zasad wędkowania, łowienia
ryb i ochrony, praw i obowiązków wędkującego, tzw. kartę wędkarską odbywają się w każdy
czwartek miesiąca od godz. 16:00 do 17:00.

Kwalifikacja wojskowa - 2017 r.
•

W 2017 r. do kwalifikacji wojskowej przewidzianych jest 79 mężczyzn urodzonych w 1998 r.
oraz 20 mężczyzn urodzonych w latach 1995 do 1997. Stawać będą również do kwalifikacji
wojskowej w bieżącym roku 2 kobiety.
Kwalifikacja wojskowa dla miasta Chełmży odbędzie się w dniach od 6 - 9 marca 2017r. przed
Powiatową

Komisją Lekarska Nr 2 w Toruniu przy ul. Tuwima 9

w klubie Kameleon

Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Powiatowa Komisja Lekarska w Toruniu prowadzi swoją pracę dla całego powiatu do
7 kwietnia 2017 r.

Informacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu - samoobrona kobiet.
•

Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach Projektu samoobrona kobiet planuje uruchomić od
września 2017 roku II edycję ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń dla kobiet z samoobrony.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i możliwości uczestnictwa w szkoleniach
znajdują

się

na

stronie

internetowej

Ministerstwa

Obrony

Narodowej

:

www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/.
Osoby zainteresowane szkoleniem mogą zgłaszać swój akces do wyznaczonych w WKU
w Toruniu koordynatorów szkolenia:
Kpt. Daniel Nykiel

tel. 261 432 146, email: wkutorun@ron.mil.pl

Olga Kobusińska tel. 261 432 150 email: wkutorun@ron.mil.pl

Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży.
•

Burmistrz Miasta Chełmży ogłosił przetargi ustne nieograniczone na zbycie niżej
wymienionych gminnych nieruchomości :
- lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 60,38 m2 położonego na II piętrze budynku przy ul. gen.
Wł. Sikorskiego 6.
Przetarg został ogłoszony na dzień 23 marca 2017r. ;
- lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 45,90 m2 położonego na I piętrze budynku przy Rynku 9.
Przetarg został ogłoszony na dzień 23 marca 2017r. ;
- lokalu mieszkalnego nr 11 o pow. 49,19 m2 położonego na I piętrze budynku przy ul. gen.
Wł. Sikorskiego 50.
Przetarg został ogłoszony na dzień 30 marca 2017 r. ;
-

lokalu mieszkalnego nr 9 o pow. 69,25 m2 położonego na parterze budynku przy ul.

Strzeleckiej 4 .
Przetarg został ogłoszony na dzień 30 marca 2017 r.;
Szczegółowe informacje dotyczące ww. lokali można uzyskać u zarządcy tj. w Zakładzie
Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. z siedzibą przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 27 w Chełmży
oraz pod numerem telefonu: 56 675 60 87.
Po uprzednim uzgodnieniu terminu z ww. zarządcą istnieje możliwość zapoznania się ze stanem
technicznym rzeczonych lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego .
Warunkiem udziału we wszystkich organizowanych przez Burmistrza Chełmży przetargach jest
wpłacenie wadium w terminach określonych w ogłoszeniach przetargowych. Szczegółowe
informacje oraz pozostałe warunki dopuszczenia oferentów do licytacji zamieszczone są na
stronach internetowych tut. Urzędu: www.chelmza.pl

i

www.bip.chelmza.pl w zakładce:

przetargi >Urząd Miasta >nieruchomości.
Wszystkie przetargi przeprowadza powołana przez Burmistrza Chełmży komisja
i odbywają się one w Sali Mieszczańskiej tut. Urzędu.

Spotkanie informacyjne właścicieli budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na
terenie miasta Chełmży dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na zakup
i montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
•

W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, istnieje możliwość
pozyskania dofinansowania na przedsięwzięcia polegające na budowie jednostek
wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z OZE, tzw. mikroinstalacji, w budynkach
mieszkaniowych. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje służące wytwarzaniu
energii elektrycznej oraz cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, takie jak
pompy ciepła, kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiczne. W dniu 10 lutego 2017 r.
w sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7 odbyło się spotkanie
informacyjne właścicieli budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie
miasta Chełmży dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na zakup i montaż
instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
W trakcie spotkania przedstawione zostały podstawowe założenia ogłoszonego
naboru wniosków oraz zasady udzielania wsparcia w ramach planowanego przez
gminę miasto Chełmża projektu. Zaproszony ekspert przybliżył korzyści płynące z
zastosowania odnawialnych źródeł energii w zabudowie jednorodzinnej oraz warunki
techniczne budowy mikroinstalacji i szacowane koszty takiej inwestycji.

Formularz wniosku/umowy można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Chełmży,
www.chelmza.pl, lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży, ul. Gen. J. Hallera
2, w sekretariacie – pokój nr 2 – lub w Małym Ratuszu, pokój nr 18. Wnioski należy składać w
dniach od 20 lutego 2017 r. do dnia 15 marca 2017 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży, ul.
Gen. J. Hallera 2, pokój nr 2, w godzinach pracy urzędu.

•

W dniu 17 lutego br. w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy odbyło się spotkanie dotyczące w głównej mierze dokonania wstępnej
oceny społecznych skutków realizowanego ministerialnego Programu Rodzina 500 Plus.
Organizatorem spotkania był Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością
Wojewoda Kujawsko – Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz oraz Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy

i Polityki Społecznej Pan Marcin Zieleniecki. Wśród

zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,
organizacji pozarządowych, rodzin korzystających z Programu. Wśród tematów
podejmowanych

przez

prelegentów

znalazła

się

również

polityka

senioralna.

Niewątpliwie te dwa omawiane na spotkaniu zagadnienia należy zaliczyć do szeroko
pojętej polityki demograficznej. Z ramienia Burmistrza Miasta Chełmży samorząd gminy
reprezentował kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, w którego
działalność tego typu problematyka jest wpisana.

Żródło : Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

OSOBY BEZDOMNE !
•

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży brali czynny udział
w Ogólnopolskim badaniu liczby osób bezdomnych, które zostało przeprowadzone
w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. MOPS był gminnym koordynatorem badania liczby
osób bezdomnych.
Spis osób bezdomnych na terenie Miasta Chełmży odbył się m.in. w Ośrodku Wsparcia
Diecezji Toruńskiej „Caritas” z siedzibą w Chełmży, przy ulicy Polnej 20 oraz w Szpitalu
Powiatowym sp. z o.o. w Chełmży. Natomiast pracownik socjalny wraz z policjantem
i strażnikiem miejskim prowadzili w godzinach nocnych czynności związane
z poszukiwaniem osób bezdomnych. W trakcie tych działań przeszukano opuszczone
budynki tzw. pustostany, dworzec PKP i przystanki autobusowe, ogrody działkowe oraz
tereny parków. We wskazanych powyżej miejscach nie znaleziono żadnej osoby.
Z informacji uzyskanych z Ośrodka Wsparcia „Caritas” wynika, iż ww. placówce
przebywało z 8/9 lutego br. 25 osób bezdomnych.

•

We wszystkich chełmżyńskich szkołach podstawowych w pierwszym tygodniu ferii
zorganizowano dla uczniów opiekę świetlicową. Opieka dla uczniów była finansowana
przez Urząd Miasta i MOPS. Zajęcia świetlicowe były urozmaicone, odbyły się zajęcia:
komputerowe, językowe, plastyczne i zabawy ruchowe. W każdej placówce uczniowie
mogli skorzystać z ciepłego posiłku.

Ferie w szkole2017 r.
III Chełmżyńska Przedszkoliada 2017
•

24 lutego w hali sportowej OSiT odbyła się III Chełmżyńska Przedszkoliada pod
hasłem ,,Żyję zdrowo, bo sportowo” pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta
Chełmży. Organizatorem Przedszkoliady, jak co roku, było Przedszkole Miejskie nr 2

w Chełmży. Do sportowej rywalizacji przystąpiło siedem drużyn z placówek
z Chełmży i okolic. Konkurencje lekkoatletyczne przyniosły przedszkolakom
mnóstwo radości i zabawy, chociaż wymagały wiele wysiłku. W III Chełmżyńskiej
Przedszkoliadzie Sportowej zwycięzcami okazali się przedszkolacy ze Szkoły
Podstawowej w Grzywnie, II miejsce zajęły dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1
w Chełmży, a III dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Chełmży.

Młodzi sportowcy

XL Kopernikańskie Marsze na Orientację ALMA MATER
•

25 lutego z okazji kolejnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, Klub Imprez na
Orientację "SKARMAT" zaprosił chętnych do udziału w Kopernikańskich marszach.
Członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego Szkoły Podstawowej nr 2
i Szkoły Podstawowa nr 3 wzięli udział w powyższych marszach. Atrakcją tej
imprezy była możliwość wędrowania po miasteczku akademickim. Uczestnicy
imprezy poruszając się według mapy, przedstawiającej plan Kampusu UMK
w Toruniu oraz otaczającego go terenu odnajdywali punkty kontrolne. Do
odpowiednich punktów kontrolnych należało dopasować rozmieszczone obok mapy
zdjęcia obiektów, a także opis powiązany z danym miejscem i zdjęciem. Była to
doskonała okazja wykazania się nie tylko umiejętnością czytania i korzystania
z informacji zawartych na mapie, ale także spostrzegawczością i wiedzą.

Sekretarz Miasta
(-) mgr Janusz Wilczyński

Chełmża , dnia 28.02.2017 r.

