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Z
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• Uprzejmie informujemy mieszkańców Chełmży, iż ze względu na stan epidemiologiczny:
Urząd Miasta Chełmży obsługuje interesantów :
Poniedziałek, środa, czwartek, piątek – od godz. 8.00 – 14.00
Wtorek – od godz. 9.00 – 15.00
Obowiązuje nakaz wejścia na teren Urzędu w maseczce.

• Informacja o badaniach profilaktycznych:
Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Chełmży informuje o możliwości skorzystania z badania
USG brzucha w kierunku tętniaka aorty brzucha. Program skierowany jest do palących
mężczyzn wieku 65-74 lat i będzie realizowany do końca grudnia 2020 r. Rejestracja tel.
56/6392216
• Wiadomości:
Dni Chełmży.
W dniach 16 – 19 lipca odbyły się Dni Chełmży w zmienionej formie, ze względu na
ograniczenia wynikające z przepisów związanych z koronawirusem.
W dniu 16 lipca br. odbył się koncert Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej, natomiast 17
lipca wystąpił zespół INDIVI-DUO na scenie pływające W sobotę 18 lipca br. odbyła się
wystawa

prac

plastycznych

p.

Krystyny

Kwiatkowskiej,

podsumowanie

RAJDU

ROWEROWEGO O PUCHAR BURMISTRZA CHEŁMŻY oraz zostały przeprowadzone
zawody wędkarskie .
W Rajdzie Rowerowym brało udział sześć drużyn, w sumie trasę pokonało 18 uczestników.
Dwie drużyny uzyskały maksymalną ilość punktów tj. drużyna p. Marka Pieńczewskiego oraz
drużyna Pań – Darii Prokopczuk i Anny Gołasz. W wyniku losowania Puchar Burmistrza
Chełmży otrzymała drużyna: p. Marka Pieńczewskiego. Dodatkowo uhonorowano p. Hannę
Dziewiątkowską, która trasę Rajdu udokumentowała w pięknym albumie.
Zawody wędkarskie zgromadziły 81 zawodników. W kategorii spławik zwyciężyli p. Tomasz
Lisewski i Marek Widomski, w kategorii spinning Sławomir Jaworski i Rekowski Sławomir.

W niedzielę, w ostatni dzień Święta Miasta chełmżanie mogli wysłuchać koncertu pn. „Mój
Dom Polska”, który odbył się w Konkatedrze pw. Świętej Trójcy.
- Lotto Triathlon Energy
Po raz kolejny z inicjatywy Burmistrza Miasta Chełmży Jerzego Czerwińskiego odbyły się
zawody LOTTO Triathlon Energy. W niedzielę 16 sierpnia 2020 r. około 250 uczestników
rywalizowało
w trzech konkurencjach: pływanie, bieg i jazda rowerem na różnych dystansach.
W rywalizacji mężczyzn najlepsi okazali się Rafał Wąsowski (1/2 IM), Paweł Mazur (1/4 IM)
oraz Adam Zięba (1/8 IM). Wśród Pań zwyciężyły Małgorzata Szczęsna (1/2 IM), Alicja
Pyszka – Bazan (1/4 IM) i Rita Biskupska (1/8 IM).
Zawodnicy na dystansie 1/2 przepłynęli 1,9 km, przejechali na rowerze 90 km oraz przebiegli
21,1 km. Na dystansie 1/4 przepłynęli 950 m, przejechali na rowerze 45 km oraz przebiegli
10,55 km. Natomiast na dystansie 1/8 przepłynęli 475 m, przejechali na rowerze 22,5 km oraz
przebiegli 5,25 km.
Zawody w Chełmży odbyły się pod honorowym patronatem burmistrza Jerzego
Czerwińskiego.
- Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych
W dniu 25 sierpnia 2020 r. w Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży odbyło się
spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, podczas którego odbyły się
konsultacje w sprawie przyjęcia projektu Programu Współpracy. Omówiono zasady
współpracy, priorytetowe zadania publiczne na rok 2021 rok oraz prognozowaną kwotę
dotacji.

• Odbiór odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców
W dniach od 1 do 4 września 2020 r. zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów
komunalnych,

na

terenie

miasta

Chełmży

odbędzie

się

zbiórka

odpadów

wielkogabarytowych. Odpady te odbierane będą od mieszkańców nieodpłatnie, w ramach
wnoszonej do tut. Urzędu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W ramach rzeczonej akcji mieszkańcy mogą wystawiać odpady takie jak: meble,
wykładziny PCV, dywany, wózki, miski i wanienki z tworzywa sztucznego, opakowania po
sprzęcie rtv i agd, meble ogrodowe, skrzynki, donice, materace, kołdry, rowery, zabawki
dużych rozmiarów, itp.

UWAGA: do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części
budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, drzwi, ramy okienne, płoty,
styropian budowlany (ociepleniowy), wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki,
grzejniki, płytki, rolety, odpady remontowe oraz opony i odpady samochodowe, a także
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Ponadto, przypominamy, iż zgodnie z uchwałą nr X/92/19 Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w

zakresie

odbierania

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są
odpady komunalne z terenów nieruchomości zamieszkałych miasta Chełmży, takie jak:
1. Opakowania z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowania
wielomateriałowe, szkło;

2. Odpady zielone takie jak: skoszona trawa, liście, gałęzie – do 10 kg na gospodarstwo
domowe/rok;
3. Chemikalia, w tym opakowania po farbach i olejach samochodowych, etc.;
4. Przeterminowane leki;
5. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek;
6. Zużyte opony do 20’ do 4 sztuk na gospodarstwo domowe/rok;
7. Zużyte baterie i akumulatory;
8. Odpady wielkogabarytowe do 200 kg na gospodarstwo domowe/rok;
9. Odpady budowlane i rozbiórkowe do 500 kg na gospodarstwo domowe/rok;
10. Tekstylia i odzież;
11. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Dane adresowe:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Toruńska 1,
87-140 Chełmża,
Czynny w godzinach:
a) W okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku:

od wtorku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00, w soboty w godzinach 10.00 do
14.00;
b) W okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku:
od wtorku do piątku w godzinach 10.00 do 18.00, w soboty w godzinach 10.00 do
14.00.
•

Powszechny Spis Rolny 2020 r.

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie
społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki
narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego.
Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.
Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować
polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji
strategicznych, opartych na analizie danych.
Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września
2020 r. do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Spis rolny jest
przeprowadzany w gospodarstwach indywidualnych i w gospodarstwach rolnych osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej metodą obserwacji
pełnej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących
i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego
lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.
Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:
•

Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji,
która będzie dostępna na stronie internetowej: www.spisrolny.gov.pl;

•

Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się
rachmistrzowie spisowi:
•

Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,

•

Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu
dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.
Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy

statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy
statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie oraz składają odpowiednie przyrzeczenie.
Od 1 września br. na infolinii spisowej (pod numerem 22 279 99 99) będzie również
możliwość spisania się przez telefon. Po połączeniu się z numerem wybierz „1” – zostaniesz
skierowany na infolinię spisową. Następnie wybierz opcję „Spisz się przez telefon”,
połączysz się z

naszym rachmistrzem – to doskonale przygotowana osoba do

przeprowadzenia z Tobą spisu przez telefon (koszt połączenia jest zgodny z cennikiem
operatora).
Powszechny Spis Rolny 2020 r. jest promowany na poziomie ogólnopolskim,
regionalnym i lokalnym poprzez media tradycyjne (radio, telewizję, prasę) oraz Internet
(stronę www.spisrolny.gov.pl, media społecznościowe, serwisy informacyjne on-line).
•

Realizacji zadań zgłoszonych i wybranych w ramach ubiegłorocznej edycji Budżetu
Obywatelskiego
1) „Wykonanie nowego chodnika ul. Polna po stronie parzystej - od skrzyżowania
z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. gen. Hallera - Budżet obywatelski”.
Gmina Miasto Chełmża posiada dokumentację projektową na potrzeby realizacji ww.
zadania. Firma - Zakład Usługowo - Handlowy PROJEKT Wojciech Zawadziński,
z siedzibą w Grudziądzu, na podstawie zawartej umowy sporządziła projekt budowlano wykonawczy dotyczący przebudowy drogi gminnej nr 101241C - ulicy Polnej w Chełmży.
Zadanie obejmuje swoim zakresem m. in. wyprofilowanie terenu pod chodnik z ustawieniem

krawężników, wykonanie podbudowy pod nowo powstającym chodnikiem, położenie na
podsypce kostki pol-brukowej ograniczonej z jednej strony krawężnikiem, a z drugiej strony
obrzeżem.
Planowany termin realizacji przedmiotowego zadania to wrzesień/październik 2020 r.

2) „Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia) - Budżet
obywatelski”.
Na mocy Uchwały Nr XXIII/330/20 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego
z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
jednostkom

samorządu

terytorialnego

na

dofinansowanie

zadań

inwestycyjnych

realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”, przyznano
dofinansowanie dla zadania pn.: „Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo przy
Bulwarze 1000-lecia” w wysokości 43 000,00 zł.
W związku z powyższym Gmina Miasto Chełmża zwiększyła kwotę zaplanowaną na
realizację przedmiotowej inwestycji do wysokości 109 562,00 zł. Niniejsza kwota zapewnia
pokrycie wkładu własnego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz sfinansowanie
części wydatków, które zostaną zrefundowane w ramach ww. dofinansowania.
Planowane zadanie obejmuje modernizację istniejącego boiska do gry w kajak polo,
które jest zamontowane na tafli Jeziora Chełmżyńskiego przy ul. Bulwar 1000-lecia.
Modernizacja polega na doposażeniu boiska w pomosty pływające.
Firma „ELPLAST+” Sp. z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdrój wybrana została jako
dostawca około 198 m2 pomostu pływającego składającego się z modułów wykonanych
z polietylenu o szerokości około 1,55 m wraz z osprzętem do łączenia modułów i uchwytów
do zakotwiczenia pomostu za pomocą żerdzi. Przedmiot dostawy przekazano w terminie
umownym, do Klubu Sportowo Turystycznego „KST Włókniarz” w Chełmży.

3) „Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - kort tenisowy (Boisko
wielofunkcyjne na "Orliku" przy ul. 3-go Maja 16A) - Budżet obywatelski”
Dnia 21.07.2020 r. zawarto umowę nr 8/R/2020 z Wykonawcą ww. zadania, firmą
ALPINKA Joanna Figlak, z Katowic, na renowację kortu tenisowego znajdującego się na
boisku Orlik przy ul. 3- go Maja 16A. Zakres rzeczowy zadania obejmował w szczególności
naprawę nawierzchni obiektu w technologii ELTAN N obejmującą:
• wyczyszczenie boiska z roślin w obwodzie,

• wykonanie wycięć nawierzchni SBR obwodowo w miejscach odspojeń oraz
w okolicach tulei do koszykówki (łączna powierzchnia do 30m2),
• wykonanie nakładki z nawierzchni SBR o gr. od 6 mm do 13 mm,
• wykonanie natrysku strukturalnego w kolorze ceglastym,
• malowanie linii funkcyjnych boisk.
Całkowita wartość prac stanowiących przedmiot ww. umowy wynosiła 59 901,00 zł.
Zadanie zostało zrealizowane.

•

Gmina Miasto Chełmża w ramach rządowego programu „Zdalna szkoła” pozyskała 16
tabletów i 18 laptopów dla szkół podstawowych. Sprzęt w ramach umów użyczenia
został skierowany do uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadali odpowiedniego
sprzętu lub nie mogli korzystać wspólnie z rodzeństwem, czy rodzicami. Ponadto

sprzęt komputerowy będący na wyposażeniu szkół również został użyczony uczniom.
Obecnie Gmina Miasto Chełmża jest na etapie podpisywania umowy w ramach
rządowego programu „Zdalna szkoła +” na kwotę 105 000,00zł. Dzięki programowi,
szkoły

podstawowe

zostaną

wyposażone

w:

27

laptopów,

21

tabletów,

4 oprogramowania Office 2019, 5 myszek bezprzewodowych, 21 klawiatur do
tabletów, 48 zestawów słuchawkowych. Wyposażenie to zostanie również
wykorzystane przez uczniów do zdalnej nauki, w przypadku zamknięcia szkół
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Pierwszeństwo wykorzystania sprzętu w domu mają rodziny 3 +.
•

Pomoc uczniom
podręczników

niepełnosprawnym

w

formie

dofinansowania

zakupu

Zgodnie z zarządzenie nr 118/CUW/20 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 sierpnia
2020 r. w sprawie ustalenia terminów składania wniosków w ramach rządowego
programu udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach
szkolnych 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023, ustalono terminy składania wniosków
w ramach rządowego programu udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie
dofinansowania

zakupu

podręczników,

materiałów

edukacyjnych

i

materiałów

ćwiczeniowych w latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023:
a) w roku szkolnym 2020/2021 do dnia 10 września 2020 r.
b) w roku szkolnym 2021/2022 do dnia 10 września 2021 r.
c) w roku szkolnym 2022/2023 do dnia 10 września 2022 r.
W latach 2020-2022, pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do
kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do
kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest
udzielana uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności
spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–7
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127
ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), uczęszczającym
w danym roku szkolnym do szkoły.

Chełmża, dnia 26.08.2020

Sekretarz Miasta

(-) mgr Janusz Wilczyński

