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Wścieklizna jest wirusową chorobą zakaźną dotykającą centralnego układu
nerwowego, na którą wrażliwe są wszystkie gatunki ssaków, w tym człowiek. Wścieklizna
jest chorobą śmiertelną dla ludzi i zwierząt. Wirus wścieklizny przenosi się głównie przez
kontakt śliny zakażonego zwierzęcia z uszkodzoną skórą lub błoną śluzową (pogryzienie).
UWAGA: Szczepienie jest obowiązkowe, a konsekwencją za brak szczepienia może być kara
grzywny.


Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 5.
Zakończono prace budowlane realizowane w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa
budynku Szkoły Podstawowej Nr 5”. Zakres wykonanych prac przez Wykonawcę firmę BUDMAX Marek Paszyński, Fabianki 76A, 87-811 Fabianki, obejmował
w szczególności:
- adaptację istniejących pomieszczeń szkolnych na klasopracownie, tj. prace związane ze
zmianą

dotychczasowego

układu

pomieszczeń

budynku,

poprzez

wydzielenie,

poszerzenie dotychczas istniejących pomieszczeń, ich przebudowę i dostosowanie obiektu
do aktualnie obowiązujących przepisów,
- wykonanie kotłowni gazowej na potrzeby szkoły i zaplanowanej w przyszłości budowy
sali gimnastycznej z łącznikiem, tj. prace związane z wykonaniem nowej kotłowni

w pomieszczeniu istniejącego węzła cieplnego, a także utworzenie 2 kominów
spalinowych, stalowych umocowanych do zewnętrznej ściany budynku. Ponadto
rozbudowano instalację gazową wewnątrz budynku,
- realizację prac ujęte w budynku, zgodnie z zaleceniami ekspertyzy w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, obejmującej m. in. przebudowę przewodu ciepłowniczego biegnącego
na klatce schodowej, przesunięcie maksymalnie do duszy klatki schodowej balustrady na
klatce schodowej, wykonanie na wszystkich klatkach schodowych oświetlenia
ewakuacyjnego, wyposażenie w samozamykacze skrzydeł drzwi stanowiących wyjścia na
drogę ewakuacyjną, wyposażenie pomieszczeń szatni i korytarza na kondygnacji
piwniczej w automatyczne czujniki dymu z sygnalizacją świetlną i akustyczną,
zamknięcie klapą przeciwpożarową o klasie E130 odporności ogniowej wejścia na
poddasze nieużytkowe w pomieszczeniu, a także wykonanie oświetlenia awaryjnego na
drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
- przebudowę sieci wodociągowej wewnątrz budynku, za istniejącym wodomierzem,
a także przebudowę instalacji kanalizacyjnej,
Za terminowe zrealizowanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w wysokości 778 000,00 zł brutto.


Inkubator Przedsiębiorczości.
W dniu 07.10.2019 r. Gmina Miasto Chełmża podpisała umowę z Firmą Handlową
BŁAŻEX J. L. Kulczak Sp. Jawna, z siedzibą w Toruniu przy ulicy Migdałowej 19,
87-100 Toruń na realizację robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Inkubator
Przedsiębiorczości w Chełmży”. Zakres czynności przewidzianych do realizacji
obejmuje prace remontowe wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym
szpitalu przy ul. Gen. J. Hallera 7 w Chełmży na potrzeby utworzenia Inkubatora, a także
zagospodarowanie terenu wokół budynku.
Realizowana

inwestycja

przewiduje

zmiany

funkcjonalne

układu

pomieszczeń,

wyburzenia niektórych ścian i wybudowanie nowych ścianek działowych pod nową
funkcję, remont wszystkich pomieszczeń w budynku (podłóg, ścian, sufitów), docieplenie
budynku od wewnątrz, ocieplenie stropodachu wraz z jego rekonstrukcją, remont
elewacji, izolację poziomą i pionową budynku oraz wykonanie nowych instalacji
wewnętrznych. Nowy układ funkcjonalny budynku przewiduje uzyskani od 14 do 17

pomieszczeń

biurowych

oraz

uzyskanie

pomieszczeń

socjalno-

sanitarnych

z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wygospodarowanie małej sali
konferencyjnej dla około 30 osób na kondygnacji poddasza. Roboty zewnętrze będą
obejmować remont elewacji, wymianę obróbki blacharskiej oraz remont istniejącej
pochyli dla osób niepełnosprawnych i daszków nad wejściami do budynku.
Prace realizowane w ramach zagospodarowania terenu przy ul. Gen. J. Hallera 7 będą
obejmować utworzenie małej architektury, ogrodzenia, komunikacji wewnętrznej
samochodowej i dla osób pieszych, wykonanie oświetlenia terenu oraz realizację nasadzeń
nowych drzew w ramach rekompensaty drzew likwidowanych.
Przewiduje się współfinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków UE pochodzących
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata
2014-2020 w ramach działania 7.1 pn.: rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
Wykonawca przystąpi do realizacji robót po uzyskaniu informacji o przyznaniu
dofinansowania na realizację zadania.
Wartość zamówienia ustalono na kwotę 3 116 110,40 zł brutto. Wykonawca zobowiązał
się do zrealizowania wszelkich prac, stanowiących przedmiot zamówienia do dnia
28 sierpnia 2020 r.


Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej.
W dniu 17.09.2019 r. Gmina Miasto Chełmża podpisała umowę z MELBUD S.A.,
z siedzibą w Grudziądzu przy ulicy Składowej 4, 86-300 Grudziądz na realizację robót
budowlanych w ramach inwestycji związanej z odwodnieniem nawierzchni ul. Bydgoskiej
(przy skrzyżowaniu z ul. Ks. Frelichowskiego) na działkach nr 9 z obrębu 15 i nr 97
z obrębu 16 jednostki ewidencyjnej 041501_1 Chełmża w ramach zadania pn.:
„Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.
Bydgoskiej”.
Zakres inwestycji obejmuje budowę grawitacyjnego przewodu kanalizacji deszczowej dn
300, przykanalików dn 200, trzech wpustów deszczowych dn 500 z osadnikami piasku.
Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót, stanowiących przedmiot zamówienia do
dnia 29 listopada 2019 r. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 85 171,68 zł brutto.



Burmistrz nagrodzony Medalem
W dniu 7 września w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się gala
inaugurująca

wojewódzkie

obchody

Europejskich

Dni

Dziedzictwa.

Podczas

uroczystości wręczono medale Hereditas Saeculorum w uznaniu za szczególne
osiągnięcia w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytków. Gmina Miasta Chełmża
została wyróżniona w kategorii I - prace konserwatorskie i restauratorskie za remont
i modernizację wieży ciśnień w Chełmży. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 125
396,67 PLN, z tego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej pozyskano kwotę 440
801,92 PLN. Medalem wyróżniono zarówno Burmistrza Miasta Chełmży, jak również
wykonawcę robót budowlanych i konserwatorskich, firmę FRAM-BUD z Poznania.


Towarzystwo Przyjaciół Chełmży głosami klientów Tesco wygrało 5 tys. zł
Do połowy sierpnia w sklepach Tesco w Chełmży, Wąbrzeźnie i Golubiu-Dobrzyniu
można było głosować na najciekawsze lokalne inicjatywy społeczne w ramach VI edycji
programu „Decydujesz, pomagamy”. Towarzystwo Przyjaciół Chełmży dzięki 12984
głosom klientów Tesco, zajęło pierwsze miejsce i tym samym wygrało grant
w wysokości 5 tys. zł na realizację projektu pod nazwą III Chełmżyński Maraton Gier
Planszowych „W To Mi Graj”. Program „Decydujesz pomagamy” jest objęty
patronatem Burmistrza Chełmży - Jerzego Czerwińskiego.



Pożegnanie lata w Chełmży
W dniu 21 września 2019 r. odbył się Piknik Profilaktyczny pn. „Zakończenie lata –
wybieram marzenia a nie uzależnienia.”, którego organizatorem był Burmistrz Miasta
Chełmży oraz Klub Artystyczny „Cuma". Impreza rozpoczęła się rajdem rowerowym
o Puchar Burmistrza Miasta Chełmży w ramach kampanii Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu 2019 „Dzień bez samochodu” pod hasłem „Bezpieczny
ruch pieszy i rowerowy”. Ok. godz. 10:40 uczestnicy Rajdu wybrali się pociągiem do
Wałdowa Szlacheckiego, skąd wracali rowerami do Chełmży. Meta znajdowała się na
Przystani Tumskiej, gdzie czekał na uczestników ciepły posiłek. Drużyny rozwiązywały
zadania, w których wykazały się wiedzą i spostrzegawczością. Zwycięzcami Rajdu
Rowerowego została drużyna „Ino sześciu” w składzie: Tomasz Wasilewski, Sławomir

Wendorff, Robert Rybicki, Jakub Podsiadlikowski, Lucyna Joachimiak. W godz. 10.00
– 13.00 na Rynku mieszkańcy mogli udać się do namiotu profilaktycznego
i zakosztować edukacji poprzez zabawę. Obecne tam terapeutki oferowały założenie
narkogogli i alkogogli. Dla dzieci bezpłatnie dostępny był dmuchany zamek
i zjeżdżalnia. Wieczór to czas koncertów. O godz. 17.00 wystąpili raperzy „Rymcerze”
w ramach realizacji projektu profilaktycznego pn. „Nie marnuj swojego życia”.
Następnie wystąpił zespół FauxPas, który zaprezentował przeboje lat 80tych. Główną
atrakcją był zespół „Lombard”, którego występ urozmaiciły podświetlane fontanny na
jeziorze. Zadbała o to firma LPI z Konina, która wykonała pokaz bezpłatnie, w ramach
promocji.



70- lecie DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BROWINIE !
Na zaproszenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Browinie, Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży uczestniczył w dniu 25 września
2019 roku

w uroczystości związanej z Jubileuszem 70- lecia DPS w Browinie oraz

w XIX Powiatowym Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Dom Pomocy
Społecznej w Browinie utworzony został w 1949 roku i jest najstarszą placówką tego
typu prowadzoną przez powiat toruński. W uroczystości udział wzięli także
przedstawiciele

władz

rządowych,

samorządowych,

byli

pracownicy

DPS-u

w Browinie, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji działających na rzecz pomocy
starszym i niepełnosprawnym osobom. Organizatorzy zaplanowali dla zaproszonych
gości oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Browinie różne atrakcje.
Z udziałem samych pensjonariuszy odbyły się występy muzyczne zespołu „Browinki”
oraz przedstawienie teatralne „Kobieta z parasolką”. Można było też odbyć
sentymentalną podróż w czasie, oglądając projekcję filmu o historii Domu. Dodatkowo
spotkanie urozmaiciły pokazy iluzjonistyczne, gry i zabawy integracyjne. Duże
zainteresowanie i podziw wzbudziła wystawa prac artystycznych podopiecznych
różnych instytucji pomocy społecznej powiatu toruńskiego. Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Chełmży od lat owocnie współpracuje z Domem Pomocy Społecznej
w Browinie, obecnie w placówce przebywa 7 mieszkańców Chełmży.

„DOBRY START” - 300 dla ucznia !



W bieżącym okresie świadczeniowym w dalszym ciągu realizowany jest 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.

WAŻNE!
Uwaga - miesiąc listopad jest ostatnim terminem złożenia wniosku o przyznanie
świadczenia dobry start.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje dzieciom, które uczęszczają do szkoły podstawowej,
dotychczasowego

gimnazjum,

szkoły

ponadpodstawowej

i

dotychczasowej

szkoły

ponadgimnazjalnej, szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub
nauki, a także dzieciom przebywającym w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym
ośrodku

szkolno-wychowawczy,

specjalnym

ośrodku

wychowawczym,

ośrodku

rewalidacyjno-wychowawczym. Od tego okresu świadczeniowego przysługuje świadczenie
dobry start również uczniom szkół policealnych i szkoły dla dorosłych (zmiana od 1 sierpnia
2019 roku).


Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dziecko „ w zerówce”.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start można pobierać oraz następnie składać
do dnia 29 listopada 2019 roku w siedzibie MOPS-u w Chełmży, przy ulicy Hallera 19
/pokoje nr 1 i 5), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7ºº do 15ºº, natomiast we wtorki
w godzinach od 8ºº do 16ºº. Natomiast do dnia 30 listopada br. można składać wnioski drogą
elektroniczną.
 Quest Chełmża – polecamy!
W ramach zajęć dodatkowych z projektu pn. „Eu-geniusz w naukowym labiryncie”,
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 wyruszyli w teren posługując się aplikacją mobilną
Quest Chełmża. Jest to zabawa w formie gry terenowej, która polega na odwiedzeniu
wytypowanych punktów na trasie i sprawdzeniu swojej wiedzy w przygotowanym
quizie. Odpowiedzi dzieci szukały na planie miasta oraz w lokalnym przewodniku.
Wykazały się przy tym dużą spostrzegawczością. Aplikacja pozwala śledzić postęp
w Queście. W trakcie rozgrywki Eu-geniuszom udało się poprawnie odpowiedzieć na
pytania, za co dodatkowo otrzymali odznaki- ,,złote monety, skrzynię skarbów i sztabki
złota”. Aplikacja jest dostępna na stronie skarbychelminskie.pl. Powstała w ramach
projektu współpracy pn. „Skarby Ziemi Chełmińskiej” trzech Lokalnych Grup

Działania: „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez tradycję”, „Zakole Dolnej
Wisły”, „Ziemia Gotyku”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2



Pasowanie na ucznia
Pierwszoklasiści z chełmżyńskich szkół podstawowych stali się pełnoprawnymi uczniami.
Podczas

uroczystości

dzieci

klas

pierwszych

zaprezentowały

swoją

wiedze

oraz talenty. Uroczyście złożyli ślubowanie w obecności rodziców, nauczycieli
i zaproszonych gości. Pasowania na ucznia dokonywali dyrektorzy szkół lub
wychowawcy klas. Dla upamiętnienia tego wydarzenia uczniowie otrzymali pamiątkowe
dyplomy. Ponadto w Szkole Podstawowej nr 3 na zakończenie uroczystości odbył się
Piknik Rodzinny.

Ślubowanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 2

Ślubowanie uczniów w Szkole Podstawowej nr 3

Ślubowanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 5

Chełmża, dnia 28. 10.2019

Sekretarz Miasta
(-) mgr Janusz Wilczyński

