WIADOŚCI Z RATUSZA

•

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021.
Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczynają realizację wywiadów
bezpośrednich w terenie. Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się
przez Internet, nie spisały się na infolinii (22 279 99 99) ani nie zadzwonił do nich
rachmistrz spisowy.
Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można
odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami
fizycznymi objętymi spisem.
Obowiązek udziału w spisie powszechnym zapisano w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o
statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).
Ze względu na sytuację epidemiczną, jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub
izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie, pod warunkiem przekazania
rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.
Wywiady bezpośrednie prowadzone będą przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem
wszelkich procedur sanitarnych i dystansu społecznego.

•

KOLEJNE INWESTYCJE DROGOWE NA TERENIE MIASTA
Dnia 23 czerwca 2021 r., Gmina Miasto Chełmża ogłosiła informacje o wyborze oferty na
realizację zadania pn.: „Modernizacja ulic Śródmieścia polegająca na wykonaniu
nakładek bitumicznych: - ulicy Strzeleckiej na odcinku od ul. Szewskiej do
skrzyżowania z ulicą Sikorskiego, - ulicy Kopernika od skrzyżowania z ulicą Sądową
do Rynku, - ulicy Szewskiej do skrzyżowania z ulicą Bł. Juty do ulicy Chełmińskiej
oraz modernizacja ulicy Lipowej polegającej na zmianie nawierzchni gruntowej na
bitumiczną na odcinku 427 mb”.

W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ofertę
cenową złożyły dwie firmy. Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez
Wykonawcę: TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o. o., ul. Wojewódzka 3a, 87-152
Łubianka.
Oferta

wybranego

Wykonawcy

spełnia

wszystkie

warunki

wymagane

przez

Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem modernizację ulic Śródmieścia w:
- ul. Kopernika na odcinku od ul. Sądowej do skrzyżowania z ul. Strzelecką, w tym
modernizację

nawierzchni,

modernizację

chodników,

regulację

wysokościową

krawężników i chodników, modernizację zjazdów indywidualnych, odświeżenie
oznakowania,
- ul. Lipowej, w tym modernizację zjazdów indywidualnych, modernizację poboczy,
modernizację nawierzchni, oznakowanie,
- ul. Strzeleckiej, w tym modernizację ulicy na odcinku od ul. Szewskiej do ul.
Sikorskiego, o powierzchni zagospodarowania drogowego: jezdni (nakładki) 391,0 m2,
chodników (kostka bezfazowa) – 209,0 m2, zjazdów (kostka bezfazowa) 22,0 m2,
krawężników wystających 149,0 mb, krawężników wtopionych 20,0 mb, obrzeży
betonowych 12,0 mb,
- ul. Szewskiej, w tym modernizację ulicy na odcinku od ul. Bł. Juty do ul. Chełmińskiej,
o powierzchni zagospodarowania drogowego jezdni (nakładki) 630,0 m2.
W najbliższym czasie przewiduje się zawarcie umowy z ww. Wykonawcą, który za
wykonanie zamówienia otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 427736,07 zł
brutto. Termin realizacji prac określono do dn. 22.09.2021 r.
• Nowe dowody osobiste
Od 2 sierpnia 2021 r. wchodzą nowe przepisy o dowodach osobistych. Będą pobierane
i

zamieszczone

w warstwie

elektronicznej dowodu osobistego odciski palców,

a w warstwie graficznej na dowodzie będzie umieszczony wzór podpisu posiadacza
dowodu osobistego i flaga UE wraz

z oznaczeniem państwa. Zmiany wynikają

z konieczności dostosowania polskich przepisów

do rozporządzenia

Parlamentu

Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. Ze starych dowodów można

korzystać do chwili upływu terminu ważności. Nie trzeba więc wymieniać starych
dowodów na nowe. Po 2 sierpnia 2021 r. składanie wniosków online będzie możliwe
tylko w przypadku dzieci do 12 roku życia, ponieważ od nich nie będą pobierane odciski
palców.
Od 2 sierpnia 2021 r. wchodzą nowe przepisy o dowodach osobistych. Będą pobierane
i zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego odciski palców, a w
warstwie graficznej na dowodzie będzie umieszczony wzór podpisu posiadacza dowodu
osobistego i flaga UE wraz z oznaczeniem państwa. Zmiany wynikają z konieczności
dostosowania polskich przepisów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r.

Ze starych dowodów można korzystać do chwili

upływu terminu ważności. Nie trzeba więc wymieniać starych dowodów na nowe. Po 2
sierpnia 2021 r. składanie wniosków online będzie możliwe tylko w przypadku dzieci do
12 roku życia, ponieważ od nich nie będą pobierane odciski palców.

•

Zakończenie roku szkolnego 2020/21
W dniu 25 czerwca uroczyście zakończył się rok szkolny. Uroczyste wręczenie świadectw
w każdej placówce odbyło się w pełnym reżimie sanitarnym z podziałem na grupy.
Szkoły podstawowe opuściło 109 absolwentów. Najlepszy absolwent każdej szkoły
podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża został
uhonorowany nagrodą rzeczową Burmistrza Miasta Chełmży. Nagrodzeni absolwenci to:
Franciszek Smyczyński ze Szkoły Podstawowej nr 2,
Daniel Bering i Kacper Michalski ze Szkoły Podstawowej nr 3,
Oliwia Słowińska i Oliwia Drapiewska ze Szkoły Podstawowej nr 5.

Najlepszy absolwent SP-2 Franciszek Smyczyński
Źródło {HYPERLINK "https://sp2chelmza.szkolnastrona.pl/"}

•

Zbiórka na pomnik
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmży wzięła udział w akcji zbiórki
funduszu na renowację Pomnika przy starym cmentarzu. Na ten szczytny cel zebrano
570 złotych.

Źródło: https://sp3chelmza.szkolnastrona.pl/a,1611,zbiorka-na-pomnik

•

BYLIŚMY TU!

„PRZYSZŁOSĆ w moich rękach”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży jest w trakcie realizacji projektu
pt. „PRZYSZŁOŚĆ w moich rękach”.
Projekt

jest

realizowany

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne
społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych
w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.
Całkowita wartość projektu wynosi 383.572,50 zł.

W dniu 22 czerwca 2021 roku beneficjenci projektu „PRZYSZŁOŚĆ w moich
rękach” wraz z rodzinami pojechali do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.
W Młynie Wiedzy czekały na nich ciekawe interaktywne ekspozycje. Na powitanie coś
wyjątkowo interesującego - Wahadło Foucaulta, umożliwiające obserwację zjawiska
obrotu Ziemi. Następnie można było oglądać kolejne wystawy, które są tu na stałe:
„Rzekę”- nawiązującą do przepływającej Wisły przez Toruń, - „Wmiksuj się” – małą

wystawę mobilną, lubianą szczególnie przez odwiedzających, bo nawiązuje do fizyki
dźwięku i jest tych dźwięków pełna, np. „Serdeczny bit” – można usłyszeć uderzenia
w bęben, sprawdzać ich częstość, a będą oznaczały one rytm bicia swojego serca.
Dla milusińskich wystawa „Przebudowa – klocki” okazała się nie lada atrakcją –
stumetrowa sala z niebieskimi klockami. Elementy systemu pozwalają na tworzenie
dowolnych budowli i obiektów – od budynków, zamków, mostów poprzez tunele,
akwedukty, po różnego rodzaju postacie, można stworzyć swój własny plac zabaw.

Wycieczka do Młyna Wiedzy w Toruniu

Chełmża, dnia 29. 06. 2021 r.

Sekretarz Miasta
(-) mgr Janusz Wilczyński

