WIADOMOŚCI Z RATUSZA
• Pomiędzy Gminą Miasta ChełmŜa reprezentowaną przez Burmistrza Miasta
ChełmŜy Jerzego Czerwińskiego a Komendantem Miejskim Policji w Toruniu
mł. insp. Januszem Brodzińskim w dniu 12 czerwca 2007 roku zostało
podpisane porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych
w wysokości 720 zł. z przeznaczeniem na rekompensatę pienięŜną dla
funkcjonariuszy za czas słuŜby przekraczający normę określoną w art. 33 ust.
2 ustawy o Policji. W ramach porozumienia Komenda Miejska Policji
w Toruniu zobowiązała się do wykonania na rzecz Gminy Miasta ChełmŜy
zadań polegających na zabezpieczeniu ładu i porządku publicznego na terenie
Gminy Miasta ChełmŜy. Zadanie, o którym mowa realizowane było przez
dwuosobowy patrol prewencyjny, który patrolował teren Gminy Miasta
ChełmŜy w okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia 2007 roku. Zadaniem
funkcjonariuszy było między innymi zapewnienie bezpieczeństwa i porządku
publicznego oraz reagowanie na ujawnione naruszenie przepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Informacje
o zakłóceniach porządku i bezpieczeństwa publicznego lub próby o
interwencje mieszkańców Gminy mogli przekazywać bezpośrednio do
DyŜurnego KMP Toruń, który kieruje realizacją zadań przez patrol
prewencyjny.
• W dniu 19 czerwca 2007 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Miasto ChełmŜa
została podpisana umowa dotacji na dofinansowanie zadania pn.:
„Zadrzewienie i zakrzewienie terenów miasta ChełmŜy”. Dotacja została
podpisana na kwotę 9.800,00 zł.
• 19 lipca 2007 roku Bank Spółdzielczy Chełmno udzielił Urzędowi Miasta
ChełmŜy reprezentowanemu przez Burmistrza Miasta ChełmŜy Jerzego
Czerwińskiego kredytu w rachunku bieŜącym w wysokości 900.000,00 zł..
Kredyt przeznaczony jest na pokrycie deficytu budŜetowego występującego
w ciągu roku, a spłacony zostanie do 31 grudnia 2007 roku.
• W okresie od 3 kwietnia do 29 czerwca 2007 roku w Urzędzie Miasta
ChełmŜy odbyła się kontrola przeprowadzona przez wydział kontroli
Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
Przedmiotem kontroli była „Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej”
obejmująca swoim zakresem następujące zagadnienia:
I. Ustalenia ogólno – organizacyjne.
II. Księgowość i sprawozdawczość budŜetowa.
III. Wykonanie budŜetu.

1. Dochody budŜetowe.
2. Przychody budŜetowe.
3. Wydatki budŜetowe.
4. Rozchody budŜetowe.
IV. Mienie komunalne.
V. Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień.
VI. Rozliczenia finansowe jednostki samorządu terytorialnego z jej
jednostkami organizacyjnymi.
Okres objęty kontrolą to II półrocze 2005 roku oraz rok 2006r.
Kontrola została zakończona wynikiem pozytywnym.
RównieŜ w 2006 roku zostały przeprowadzone kontrole, które zakończyły się
wynikiem pozytywnym. Były to kontrole przeprowadzone przez następujące
instytucje:
I. NajwyŜszą Izbę Kontroli, która przeprowadziła dwie kontrole
a dotyczyły one następujących zagadnień:
1. „Powiązania budŜetu Urzędu Miasta ChełmŜy z budŜetem państwa”.
2. „Stosowania ulg podatkowych przez organy gminy ChełmŜa oraz
skuteczność egzekwowania zaległości podatkowych w latach 2004 – 2006”.
II. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę
w zakresie „celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami
publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach
realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
projekt Nr Z/2.04/III/3.1/74/04”.
III. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził kontrolę
z następującego zakresu:
1.Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek
oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład
oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2.Ustalenie uprawnień do świadczeń pienięŜnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych,
pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie
świadczeń i zasiłków oraz dokonanie rozliczeń z tego tytułu.
3.Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia
emerytalne i rentowe oraz ustalenie kapitału początkowego.
4. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla
celów społecznych.

• W dniu 25 czerwca br. Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza
Miasta wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 5 w ChełmŜy.
W SP nr 2, Gimnazjum nr 1 i Przedszkolu nr 2 kandydaci na dyrektorów
zostali wyłonieni w postępowaniu konkursowym w dniach 16 i 17 maja
2007r.
Wobec powyŜszego od dnia 1 września 2007r. Burmistrz Miasta powierzył
na okres 5 lat szkolnych tj. od 1.09.2007r. do 31.08.2012r. stanowisko
dyrektora w SP nr 2 p. Alicji Ciach; SP nr 5 p. Mirosławowi Laskowskiemu;
Gimnazjum nr 1 – p. Sławomirowi Wierzbickiemu oraz w Przedszkolu
Miejskim nr 2 – p. Dorocie Kurkowskiej.
•

W dniu 5 lipca 2007r. Komisja Egzaminacyjna powołana Zarządzeniem
Burmistrza Miasta przeprowadziła
postępowanie
egzaminacyjne dla
nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowego nauczyciela
mianowanego. Do egzaminu przystąpiło dwóch nauczycieli kontraktowych
zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 w ChełmŜy.
Nauczyciele zdali egzamin pomyślnie. Z dniem 1 września br. otrzymali
akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
• W SP nr 3 , SP nr 5 , Gimnazjum nr 1 oraz w Przedszkolu Nr 1 od 25 .06.
do 29.06. br. zostały powołane Komisje Kwalifikacyjne , które przeprowadziły
postępowania kwalifikacyjne dla nauczycieli staŜystów .
Akceptację Komisji Kwalifikacyjnych uzyskało 10 osób. Wobec powyŜszego
dyrektorzy szkół z dniem 1 września br. wręczyli akty nadania stopnia
nauczyciela kontraktowego.
• Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lipca
2007r. jest udzielana pomoc dzieciom i uczniom objętym Rządowym
programem pomocy uczniom w 2007r. Informacje dotyczące szczegółowych
warunków przyznawania dofinansowania na zakup podręczników dla dzieci
klas „O” oraz I-III szkół podstawowych, a takŜe zakupu jednolitego stroju dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum moŜna uzyskać w sekretariatach
szkół. Realizację tego programu powierzono dyrektorom szkół i
przedszkoli.
Ogłoszenia dotyczące warunków otrzymania dofinansowania do tzw.
„Wyprawek” ukazały się w telewizji kablowej „MARTON”.
• W czasie ferii letnich zostały przeprowadzone bieŜące remonty w placówkach
szkolnych i przedszkolnych. Prace w większości szkół zostały przeprowadzone
systemem gospodarczym tj. organ prowadzący zapewnił środki finansowe,
natomiast wykonanie robót nastąpiło we własnym zakresie poprzez obecnie
zatrudnionych pracowników.

Zakres prac:
- SP2, SP 3, Gimnazjum nr 1oraz przedszkola - malowanie pionów
kuchennych ,
- SP 5 - malowanie pionu kuchennego oraz korytarzy,
- SP 2 - naprawa dachu na budynku szkolnym ,
- Gimnazjum nr 1 - adaptacja pomieszczenia na salę komputerową.
Z korytarza głównego zostało wydzielone pomieszczenie na nowoczesną
salę komputerową.
Została załoŜona nowa instalacja elektryczna, podłoga, drzwi ( 3 szt.)
zostały przestawione i wstawiona została witryna dzieląca korytarz od
pomieszczenia.
Prace remontowe przeprowadziła
profesjonalna firma
remontowobudowlana.
- W Szkole Podstawowej nr 2 został wymieniony równieŜ piec centralnego
ogrzewania. PrzybliŜony koszt to 85,000,- .
•

W dniu 21 lipca 2007 r. w ramach obchodów XXVII Dni ChełmŜy odbyły
się, juŜ po raz trzeci, Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta
w kategoriach spławik i spinning z łodzi. W zawodach wzięło udział 46
zawodników (21 w kategorii spławik, 25 w kategorii spinning). Końcowa
klasyfikacja zawodów przedstawia się następująco:

SPŁAWIK
Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
20.

Nazwisko, imię

KUPNOWICKI Jerzy
RUTKOWSKI Piotr
BURCZANIAK Wiesław
POZNAŃSKI Grzegorz
STEPCZYŃSKI Wiesław
WENDORF Remigiusz
RUTKOWSKI Janusz
GRAJKOWSKI Mariusz
MICHALAK Jerzy
GOŁĘBIEWSKI Dariusz
CIESZYŃSKI WALDEMAR
KLAWIŃSKI Dariusz
RECKI Michał
JAGIELSKI Karol
BUDZIAK Patryk
BRUDNIAK Tomasz
OSKROBA Radosław
KUPNOWICKI Waldemar
KUFFEL Szymon
KUFFEL Marek
OLSZEWSKI Edward

Waga złowionych ryb w kg
6.420
5.880
3.190
3.180
2.700
2.670
2.510
2.400
2.380
2.310
2.260
1.640
1.540
1.480
1.440
1.330
0.970
0.560
0.360
0
0

SPINNING
Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

Nazwisko, imię

śERKOWSKI Paweł
ŚLIWIŃSKI Piotr
ŚLIWIŃSKI Krzysztof
HOŁUBEK Witold
ROZENBAJGER Wiesław
RYTKA Marek
SZCZEPAŃSKI Michał
GRUNWALD Krzysztof
SŁONIECKI ROMAN
KUNOWSKI Conrad
KICK Robert
POLITOWSKI Marcin
CZEKAŁA Zbigniew
KIELAK Zbigniew
WOJTCZAK Marek
HNITECKI Jerzy
RYKACZEWSKI Zbigniew
RAŚ Tomasz
WIGURA Roman
ORDYSZEWSKI Janusz
MARKOWSKI Andrzej
LISEWSKI Tomasz
SALETRA Janusz
GAJEWSKI Rafał
JAWORSKI Sławomir

Waga złowionych ryb w kg
1.410
1.140
0.760
0.740
0.460
0.460
0.360
0.260
0.250
0.190
0.180
0.170
0.120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali nagrody a zwycięzcy puchary. Nagrody
wręczył Burmistrz Miasta ChełmŜy - Jerzy Czerwiński.
•

W dniu 22 lipca 2007 r. odbył się mecz towarzyski pomiędzy samorządami
gminy i miasta ChełmŜy. Tym razem zwycięŜyła reprezentacji Gminy
ChełmŜa, która pokonała samorządowców z miasta 3:1. Bramkę dla
pokonanych zdobył z rzutu karnego Sławomir Nowacki.

•

W 2007 r. na terenie miasta uzyskało zezwolenie na sprzedaŜ alkoholu 71
przedsiębiorców. 48 placówek handlowych posiada zezwolenia na sprzedaŜ
detaliczną alkoholu , natomiast 23 to punkty gastronomiczne, tj. bary,

pizzerie, kawiarnie, puby, restauracje. Ponadto wydawane są zezwolenia
jednorazowe w związku z odbywającymi się na terenie miasta róŜnymi
masowymi imprezami.
•

SłuŜba wojskowa kobiet .
Obowiązek stawiennictwa do poboru ( zgodnie z przepisami znowelizowanej
ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej )
obejmuje absolwentki szkół średnich i wyŜszych w zawodach:
medycznych, weterynaryjnych, morskich, lotniczych, psychologów,
rehabilitantów, radiologów, diagnostyków laboratoryjnych, informatyków,
nawigatorów oraz tłumaczy.
Obowiązek ten spoczywa na kobietach (w/w zawody) , które od 1 stycznia
roku kalendarzowego kończą 18 lat do 24 roku Ŝycia (absolwentki szkół
średnich) i do 28 roku Ŝycia (absolwentki szkół wyŜszych).
Kobiety nie odbywają słuŜby zasadniczej tak jak męŜczyźni. Mają natomiast
prawo ubiegać się o słuŜbę w wojsku w systemie ochotniczym.
Od 1999 r. kobiety mają prawo po złoŜeniu odpowiednich egzaminów podjąć
naukę w róŜnego typu szkołach wojskowych (podoficerskich i oficerskich).
Absolwentki cywilnych uczelni mogą starać się o przyjęcie do Studium
Oficerskiego. Po okresie rocznego szkolenia oraz pozytywnym złoŜeniu
egzaminów końcowych kandydatka zostaje mianowana na pierwszy stopień
oficerski – podporucznika.
Według stanu na dzień 1 stycznia 2006 r. w Wojsku Polskim słuŜbę
zawodową pełnią 572 kobiety, najwięcej kobiet (316) pełni słuŜbę
w Wojskach Lądowych, w Siłach Powietrznych (68), w Marynarce Wojennej
(46),w śandarmerii Wojskowej (18), w komórkach organizacyjnych MON
(36) , w komórkach organizacyjnych Sztabu Generalnego (21).

•

Stypendia artystyczne dla uczniów i studentów.
Do 15 września br. moŜna składać wnioski o przyznanie stypendiów
artystycznych Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Na pomoc finansową mogą liczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz
studenci wyŜszych uczelni z naszego województwa, którzy łączą naukę
z działalnością artystyczną, osiągają wybitne sukcesy, bądź są laureatami
prestiŜowych konkursów i festiwali.
BliŜszych informacji udziela Departament Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Urzędu Marszałkowskiego (Toruń - Plac Teatralny 2, tel.
056/62 18 550).

•

Konkurs na projekt plastyczny.
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna ogłosiła konkurs na projekt
swojego logo. Wyłonione w wyniku konkursu logo organizacji ma stać się
czytelną marką, rozpoznawalną na międzynarodowym rynku turystycznym.

Znajdzie się m.in. na plakatach i gadŜetach promocyjnych, a takŜe
w Internecie.
Główna nagroda to 5 tys. złotych.
Projekty plastyczne – konieczne na płycie CD wraz z dołączonymi
wydrukami na papierze naleŜy składać do 30 września br. w siedzibie
Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej (Toruń, Plac Teatralny 2).
Dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu 0 665 999 393.
•

W lipcu i sierpniu 2007 MOPS rozdysponował 36.000 kg Ŝywności ( mleko,
mąka, ryŜ, makaron, płatki kukurydziane, cukier, kasza) z programu pomoc
państwa w ramach programu “Dostarczanie Ŝywności dla najbiedniejszej
ludności UE”. śywność otrzymują rodziny o najniŜszych dochodach ,
kwalifikujące się do świadczeń z pomocy społecznej. Z tej formy pomocy
miesięcznie korzysta ok. 650 rodzin.

•

Dział Świadczeń Rodzinnych przyjmuje wnioski na zasiłki rodzinne
i opiekuńcze na okres zasiłkowy 2007/2008. Warunkiem uzyskania
uprawnień do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami jest złoŜenie wniosku
wraz z zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego o osiągniętych w 2006 roku
dochodach przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny. Kryterium
uprawniające do przyznania świadczeń rodzinnych wynosi 504,00 zł. netto na
osobę i pozostało na niezmienionym poziomie od 2004 roku. Zgodnie
z ustawą o świadczeniach rodzinnych „osoba, która złoŜy wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami do 31 lipca , świadczenia przysługujące za
wrzesień otrzyma na bieŜąco w miesiącu wrześniu. W przypadku złoŜenia
dokumentów od dnia 1 sierpnia do 30 wrzenia świadczenia przysługujące za
miesiąc wrzesień wypłacone zostaną do 31 października”.

•

Ze świadczeń rodzinnych korzysta ok. 1600 świadczeniobiorców. Do 16
sierpnia br. z wnioskiem o przyznanie świadczeń na nowy okres zasiłkowy
wystąpiło ok. 1000 osób. Jest to ok. 65% wszystkich uprawnionych. Biorąc
pod uwagę, Ŝe świadczenia rodzinne są dla niektórych rodzin jedynym
źródłem utrzymania dział świadczeń rodzinnych zrealizuje w miesiącu
wrześniu zarówno wnioski złoŜone w lipcu jak i w sierpniu.

•

W dniu 27 czerwca został ogłoszony przetarg nieograniczony z moŜliwością
składania ofert częściowych na wykonanie naprawy pasa ruchu drogowego
dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta.
W przedmiotowym przetargu wpłynęły dwie oferty. W wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie przedmiotu zamówienia odnośnie
poszczególnych części wybrano najkorzystniejsze oferty złoŜone przez:

1) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „Drobud” Spółka Jawna
ul. Głowackiego 20, 87-140 ChełmŜa, które zaoferowało cenę brutto
w wysokości 136.097,12 zł za wykonanie zadań dotyczących:
- remontu chodników przy ul. Sądowej (strona parzysta i nieparzysta) odcinek
od ulicy Sikorskiego do Kopernika,
- remontu chodnika przy ul. Strzeleckiej (strona parzysta) odcinek od ulicy
Szewskiej do ulicy Sikorskiego,
- budowy zatoki parkingowej przy ul. Sądowej wzdłuŜ ogrodzenia kościoła,
- budowy zatoki parkingowej przy ul. Kościuszki.
- utwardzenia nawierzchni drogi gruzem betonowym oraz ŜuŜlem ulic
Wczasowej i Widokowej.
2) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A ul. Polna 113, 87-100 Toruń,
które zaoferowało cenę brutto w wysokości 78.415,50 zł za wykonanie
nakładki bitumicznej na ulicy Sienkiewicza (odcinek od ulicy Mickiewicza do
ulicy Św. Jana).
• W dniu 28 czerwca został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie
budowy oświetlenia ulicznego ulic Władysławskiego i Dorawy II etap.
W przedmiotowym przetargu wpłynęły trzy oferty. W wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego wybrano najbardziej korzystną ofertę złoŜoną przez firmę
Elektrobud-Grudziądz Spółka z o.o. z Grudziądza ul. Por. Krzycha 5, która
zaoferowała cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości
33.761,46 zł. Termin realizacji do 30 sierpnia 2007 r.
•

W dniu 6 lipca 2007 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na
wykonanie modernizacji kotłowni centralnego ogrzewania zlokalizowanej
w budynku Urzędu Miasta ChełmŜy. W przedmiotowym przetargu wpłynęło
sześć ofert. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano najbardziej
korzystną ofertę złoŜoną przez Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny
„WIKO” s.c. z ChełmŜy ul. Toruńska 6, który zaoferował cenę brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 90.261,31 zł.. Termin
realizacji do 10.09.2007 r.

•

Po przerwie wakacyjnej rozpoczyna pracę komisja ds. mieszkaniowych.
NajbliŜsze planowane posiedzenie odbędzie się dnia 5 września br. o godz.
10.00 w Biurze Rady Miejskiej (UM pok. nr 12).

•

Dnia 10 sierpnia br. w Sali Mieszczańskiej tut. Urzędu odbył się przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaŜ niezabudowanych nieruchomości
gruntowych oznaczonych numerami geodezyjnymi 26/27 i 26/28 z obrębu
4 o powierzchni odpowiednio 29 m² i 21 m², usytuowanych przy ul.

Szewskiej. Nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaŜy w celu
pobudowania na nich garaŜy murowanych. Obie nieruchomości znalazły
swoich nabywców za łączne ceny netto 4040,00 zł oraz 3140,00 zł. Do
ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT
w wysokości 22%.
•

W 2008 roku Urząd Miasta przystąpi do aktualizacji opłat z tytułu
uŜytkowania wieczystego gruntów. Aktualizacją zostaną objęte osoby
fizyczne. Nowa opłata będzie obowiązywała od 2009 r. Jednocześnie
informujemy, iŜ zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia
14 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŜenia
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierŜawienia lub najmu na czas
dłuŜszy niŜ trzy lata, obowiązuje 80% bonifikata od opłaty przy
przekształceniu prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości. Informacje w powyŜszej sprawie udzielane są w pok. nr 18
(Mały Ratusz), tel. 056 675-22-91 w. 47.
KOMUNIKAT

Działając na podstawie §1 uchwały XXXII/257/06 Rady Miejskiej
ChełmŜy z dnia 12 września 2006 roku w sprawie określenia procedury
uchwalania budŜetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi budŜetu, informuję o rozpoczęciu prac nad projektem
budŜetu Miasta ChełmŜy na 2008 rok.
Zgodnie z przywołaną wyŜej uchwałą podmioty działające na terenie
gminy Miasta ChełmŜy uprawnione są do składania wniosków budŜetowych.
Wnioski powinny określać: rodzaj przedsięwzięcia, uzasadnienie jego celowości,
skutki finansowe, wysokość nakładów, źródła finansowania, w tym udział
środków własnych wnioskodawcy. W przypadku zadań inwestycyjnych do
wniosku winna być dołączona szczegółowa informacja o przedsięwzięciu
Wnioski naleŜy składać w sekretariacie Urzędu Miasta ChełmŜy (pokój nr 2).
Termin składania wniosków upływa 15 września br.. Wnioski złoŜone po
tym terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegółowych informacji udziela Skarbnik Miasta (pokój nr 7) tel. (056)
675-22-91 wew.37.
ChełmŜa , dnia 30.08.2007 r.
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