WIAD OMOŚCI
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Z RATUSZA

Narodowy Dzień Edukacji
Święto pracowników oświaty uczczono we wszystkich chełmżyńskich placówkach
oświatowych specjalnymi akademiami. Program artystyczny przygotowany przez
uczniów obejmował deklamację wierszy, grę na instrumentach oraz śpiewanie piosenek.
Były życzenia, kwiaty, słodkości i nagrody za wyróżniającą pracę dla pracowników
szkoły.

W dniu 15 października w Środowiskowym Centrum Aktywności odbyło się spotkanie
Burmistrza Miasta z dyrektorami i nauczycielami chełmżyńskich szkół. Z okazji Dnia
Edukacji Narodowej nagrody za szczególne osiągnięcia zawodowe otrzymały:
1. Pani Dorota Górtowska – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chełmży za pracę
dydaktyczną i wychowawczą oraz rzetelne i efektywne zarządzanie przedszkolem;
2. Pani Iwona Wierzbicka – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 za rozwijanie
zainteresowań uczniów oraz inicjowanie wielu imprez szkolnych i miejskich;
3. Pani Katarzyna Wyka – Buchalska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5 za pracę
dydaktyczną i wychowawczą oraz bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminu
ósmoklasisty, skutkującym bardzo wysokimi wynikami;
4. Pani Katarzyna Gajewska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 za pracę
dydaktyczną
i wychowawczą oraz udział w projektach ogólnopolskich na poziomie szkolnym.
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Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025
W ramach powyższego programu Przedszkole Miejski nr 1 w Chełmży zakupi książki
będące nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, co w efekcie przyczynić
ma się do realizację działań promujących czytelnictwo. Pozyskane środki to kwota
3000,00 zł, a wkład własny Gminy Miasta Chełmży wyniesie 750 zł, w sumie na zakup
nowości wydawniczych przeznaczona będzie kwota 3750,00 zł.
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Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo
Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia
będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający
odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest
wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów
kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia,
inżynieria, sztuka oraz matematyka). Dzięki wsparciu uczniowie będą mogli uczyć
się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne
umiejętności. Chełmżyńskie szkoły podstawowe mają uzyskać wsparcie jeszcze w
roku bieżącym.
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FAJNIE JEST!

„Klub otwartych drzwi”
Wartość projektu wyniesie 51.057,00 zł, w tym wkład własny gminy to kwota 2552,85 zł.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi
priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie
społeczne w na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży nadal realizuje projekt ”Klub otwartych
drzwi”. Zakończenie projektu, zgodnie z harmonogramem planowane jest na koniec listopada
br. Beneficjentami projektu są osoby niesamodzielne, które ze względu na stan zdrowia lub

wiek (65+) albo niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w codziennej egzystencji.
W ramach działalności Klubu odbywają się systematycznie zajęcia sportowe (uprawianie
gimnastyki relaksacyjnej, aerobik), obecnie w miesiącach sierpień – październik
przeprowadzone zostały warsztaty z ekologii. Na pierwszych zajęciach, uczestnicy zapoznali
się z podstawami zielarstwa i kosmetyki naturalnej, następnie wykonali wraz z prowadzącym
zajęcia, peeling do ciała. Produktami końcowymi kolejnych zajęć były : sól do kąpieli, mydła
glicerynowe, oliwa magnezowa, woskowe świece zapachowe oraz herbatka ziołowa.
Z dużym zainteresowaniem uczestników spotkały się także zajęcia prowadzone przez
dyplomowaną pielęgniarkę w zakresie edukacji zdrowotnej. W tym czasie były poruszane
bardzo ciekawe tematy :
• Edukacja w nadciśnieniu tętniczym,
• Opieka nad pacjentem w cukrzycy,
• Zespoły bólowe kręgosłupa.
Ważne – każdy mógł zadawać pytania na nurtujące go tematy. Nad funkcjonowaniem Klubu
czuwa zatrudniony animator, który organizuje beneficjentom wolny czas – inicjuje zabawę
w gry planszowe, pomaga uczestnikom w asymilacji w nowym środowisku. Niewątpliwie
w tym trudnym okresie pandemii dużym wsparciem dla grupy są spotkania z psychologiem.
Wszystkie zajęcia odbywają się z zachowaniem wszelkich koniecznych obostrzeń sanitarnych.
Fotorelacja z zajęć w „Klubie otwartych drzwi” :
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Zestawienie zakończonych inwestycji drogowych:

1. „Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i
Piastowskiej”. Roboty zostały wykonane przez TRANSBRUK BARCZYŃSCY SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pigża, ul. Wojewódzka 3a, 87-152 Łubianka.

Odbiór końcowy przedmiotowego zadania odbył się dniu 15.10.2021r Na wymienione roboty
Wykonawca udzielił 60-miesięcznej gwarancji. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
rozpoczynają swój bieg od daty bezusterkowego końcowego odbioru robót.
2. „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 ul. Chełmińskiej oraz modernizacja ulicy Lipowej polegającej na zmianie
nawierzchni gruntowej na bitumiczną na odcinku 427 mb”. Roboty zostały wykonane przez
TRANSBRUK BARCZYŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pigża, ul. Wojewódzka 3a, 87-152 Łubianka. Odbiór końcowy przedmiotowego zadania
odbył się dniu 21.09.2021 r. Na wymienione roboty Wykonawca udzielił 60-miesięcznej
gwarancji. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczynają swój bieg od daty
bezusterkowego końcowego odbioru robót.
3. „ Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości
Chełmża, odcinek 1: kilometraż liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00
do 0 + 310,00 i odcinek 2: kilometraż liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do
0+663,00 i Zadanie Nr 2 - Modernizacja ulicy Polnej na odcinku 250 mb leżącym na gruntach
komunalnych”. Roboty zostały wykonane przez STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków. Odbiór końcowy przedmiotowego zadania odbył się dniu 22.09.2021 r.
Na wymienione roboty Wykonawca udzielił 60-miesięcznej gwarancji. Okres gwarancji
jakości i rękojmi za wady rozpoczynają swój bieg od daty bezusterkowego końcowego
odbioru robót.
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Modernizacja budynku pod inkubator zakończona

Już wkrótce swoją działalność rozpocznie Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży.
Z początkiem października dobiegły końca prace modernizacyjne budynku dawnego szpitala
dziecięcego. Obecnie trwają ostatnie przygotowania do przyjęcia pierwszych najemców.
Zakres zadania obejmował modernizację obiektu i jego dostosowanie do nowej funkcji.
W ramach przedsięwzięcia wykonano remont elewacji oraz otoczenia budynku. Wewnątrz
nastąpiła zmiana układu pomieszczeń. Wymieniono wszystkie instalacje, w tym elektryczną,
centralnego ogrzewania i sanitarną. Obiekt poddano również działaniom na rzecz poprawy

efektywności energetycznej. Ocieplono ściany zewnętrzne oraz stropodach. Wykonano
izolację przeciwwilgociową budynku wraz z montażem wentylacji mechanicznej piwnic
budynku. Obiekt został wyposażony w nowoczesny system alarmowy oraz zarządzania
dostępem.
W bezpośrednim sąsiedztwie inkubatora wyznaczono miejsca postojowe dla samochodów
osobowych oraz wiatę rowerową. Budynek otoczony został nowym ogrodzeniem
i oświetlony. Przyległe tereny zielone poddano rekultywacji.
W budynku inkubatora wyodrębniono 15 pomieszczeń biurowych o powierzchni od 9 do 26
m2 oraz niewielką salę konferencyjną (40 m2). Na część wspólną składają się aneksy
kuchenne oraz pomieszczenie ze wspólnym sprzętem kserograficznym. Obiekt dostosowany
jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. posiada odpowiedni podjazd, windę i spełniające
stosowne normy ciągi komunikacyjne. Przed budynkiem wyznaczono miejsca dla osób
niepełnosprawnych. Pomieszczenia wyposażono w podstawowe meble biurowe.
Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020, w kwocie 2 678 043,00 PLN. Całkowita wartość projektu wyniosła 3 270 890,32
PLN.
Projekt zrealizowano w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023.
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Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców

Gmina miasto Chełmża przystąpiła do realizacji projektu związanego z dofinansowaniem
montażu systemów fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Chełmży. Pierwsze
instalacje pojawiły się już na dachach domów jednorodzinnych.
Realizowane przedsięwzięcie stanowi kontynuację działań podjętych w ramach pierwszego
etapu. W ramach zakończonego w 2018 r. zadania zamontowano 101 instalacji, w tym 14
solarów oraz 87 systemów fotowoltaicznych. Zakres zadania pn. „Upowszechnianie
wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji
OZE na budynkach mieszkalnych: etap II” obejmuje montaż kolejnych 83 instalacji
fotowoltaicznych o łącznej mocy 375,55 kWp. Urządzenia zamontowane zostaną na
budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Chełmży. Wielkość
instalacji dostosowano do zapotrzebowania na energię w poszczególnych gospodarstwach
domowych.

Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie obciążenia dla środowiska naturalnego,
związanego z pozyskiwaniem energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych. Przyniesie
również mieszkańcom wymierne korzyści w postaci oszczędności w wydatkach na energię.
Wykonanie instalacji powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego firmie Solar
Breaker Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.
Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 przyznane zostało na mocy umowy podpisanej przez
Burmistrza Miasta w dniu 26 marca br. Dofinansowanie dla poszczególnych instalacji
wyniesie 50% ich wartości netto. Całkowita kwota dotacji pozyskanej przez miasto wyniesie
878 835,00 PLN. Pozostałą część inwestycji sfinansują uczestnicy projektu.
Chełmża, dnia 26.10.2021

Sekretarz Miasta

(-) mgr Janusz Wilczyński

