WIADOMOŚCI Z RATUSZA
•

MOPS zakończył realizację trzeciej edycji projektu „Aktywizacja społecznozawodowa szansą na niezaleŜność” współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał
Ludzki. Instytucją wdraŜającą projekt jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Toruniu, a instytucją pośredniczącą – Urząd Marszałkowski w Toruniu.
Osoby uczestniczące w programie, w ramach kontraktów socjalnych, objęte zostały
indywidualnym wsparciem przez pracowników ośrodka. WdraŜając instrumenty
programowe beneficjenci projektu uczestniczyli w zajęciach z psychoterapeutami,
doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy. MęŜczyźni ukończyli szkolenia
w zawodzie glazurnika, a kobiety w zawodzie krawcowej (kurs kroju i szycia)
i opiekunki osób starszych i przewlekle chorych.
MłodzieŜ brała czynny udział w warsztatach i zajęciach promujących nieagresywne
zachowania oraz w edukujących wykładach i treningach w bezpiecznym dostępie
do internetu (o czyhających tam zagroŜeniach).
Zarówno młodsi, jak i starsi uczestniczy projektu zrealizowali aktywny program
upowszechniający i promujący zdrowy styl Ŝycia. Szeroko został omówiony
problem chorób cywilizacyjnych osób z okresu dojrzewania – bulimia i anoreksja.
Przeprowadzono równieŜ przegląd badań w temacie: Ŝywność i aktywność fizyczna
a choroby nowotworowe.
Uczestnictwo w poszczególnych etapach projektu, zdobycie nowej wiedzy, nowych
doświadczeń i umiejętności w duŜym stopniu przyczyni się do zniwelowania
problemów osobistych, zaktywizuje zawodowo beneficjentów oraz zlikwiduje
przyczyny zagraŜające wykluczeniu społecznemu ich rodzin.
Osoby zainteresowane udziałem w dalszych etapach i kolejnych edycjach programu,
dla których przewidziane są zestawy instrumentów społecznych, edukacyjnych,
zdrowotnych, zawodowych, równieŜ w formach indywidualnego wsparcia dla
kaŜdej osoby będącej petentem MOPS – zapraszamy do udziału poprzez kontakt
z pracownikiem socjalnym.

•

W Miejskiej Świetlicy Dziecięcej w ChełmŜy 6 grudnia zorganizowano spotkanie
mikołajkowe dla dzieci z najuboŜszych rodzin naszego miasta. Podczas imprezy
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obfitującej w liczne gry i zabawy kaŜde z trzystu dzieci otrzymało paczkę ze
słodyczami.
W tym samym dniu Burmistrz Miasta ChełmŜy i Przewodniczący Rady Miejskiej
ChełmŜy oraz kierownictwo MOPS odwiedziło dzieci w Placówce OpiekuńczoWychowawczej w ChełmŜy. Oprócz Ŝyczeń mikołajkowych i świątecznych
kaŜdemu z wychowanków wręczono słodkie upominki.
•

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował Wigilię dla 50 osób samotnych
i bezdomnych, która odbyła się 17 grudnia o godz. 1300 w restauracji „Mistral”.
Świąteczne i noworoczne Ŝyczenia dla tych osób składali przedstawiciele władz
miasta oraz kierownictwo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. KaŜda z 50
osób otrzymała równieŜ świąteczną paczkę.

•

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ChełmŜy przygotował się do pomocy
potrzebującym w okresie zimy. Pomoc ta moŜe mieć charakter pracy socjalnej lub
formę: udzielenia schronienia, posiłku, ubrania, a takŜe zasiłku celowego na
leczenie lub opał.
Ośrodek nawiązał współpracę ze schroniskami dla bezdomnych, gdzie schronienie
i opiekę w tym okresie znalazło 14 osób.
Część osób bezdomnych odmawia przyjęcia skierowań do schronisk i noclegowni
naraŜając się jednocześnie na utratę zdrowia i Ŝycia. Osoby te są monitorowane
przez pracowników socjalnych i straŜ miejską.
MOPS zwraca się z apelem do mieszkańców ChełmŜy, aby informowali
pracowników ośrodka o osobach, które w nadchodzącej porze roku wymagają
pomocy, a same o nią nie wystąpiły oraz o przypadkach, które ze względu na swój
charakter wymagają doraźnej interwencji socjalnej.
W nadchodzącym okresie zimowym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w ChełmŜy będzie monitorował ze szczególną troską i wnikliwością sytuację osób
bezdomnych oraz potrzebujących wsparcia i w miarę posiadanych środków
finansowych i instrumentów ustawowych będzie pomagał wszystkim osobom,
które się o pomoc do ośrodka zwrócą.

•

Ponownie informuję, Ŝe osoba, która wyjeŜdŜa za granicę na okres dłuŜszy niŜ
3 miesiące, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze
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względu na miejsce pobytu stałego organowi. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się
najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia
powrotu najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia powrotu.
JeŜeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi
zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest
zwolniona od obowiązku wymeldowania się.
•

Ponownie przypominam mieszkańcom ChełmŜy o konieczności wymiany dowodu
osobistego. Wydanie dowodu osobistego jest bezpłatne.
Na terenie miasta do wymiany pozostało 147 ksiąŜeczkowych dowodów
osobistych. Dowody te straciły waŜność. Osoby, które dotychczas nie wymieniły
starego dowodu osobistego powinny dokonać czynności tej niezwłocznie.
Natomiast posiadacz aktualnie obowiązującego dowodu osobistego ma obowiązek
wymienić ten dokument w następujących przypadkach:
a) zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym tj. zmiany imienia,
nazwiska, daty urodzenia, imion rodziców, miejsca zamieszkania, w ciągu
14 dni. Niedokonanie wymiany dowodu osobistego w w/w terminie skutkuje
uniewaŜnieniem z urzędu tego dokumentu po upływie 3 miesięcy.
b) uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej
ustalenie toŜsamości osoby, niezwłocznie.
c) upływu terminu waŜności dokumentu, nie później niŜ na 30 dni przed upływem
terminu waŜności dokumentu.

•

Zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska
w drodze decyzji

administracyjnej moŜna

zmienić

imię jak i nazwisko

z waŜnych powodów osobistych, w szczególności, gdy imię czy nazwisko jest
ośmieszające, bądź w Ŝyciu codziennym uŜywane jest inne imię czy nazwisko. Do
zmiany imienia lub nazwiska osoby nieletniej wymagana

jest zgoda obojga

rodziców.
Szczegółowe informacje moŜna uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego, w godzinach
pracy.
•

W dniu 6 grudnia 2010 r. Grupa AA „Dobra Wola” w ChełmŜy obchodziła
23 rocznicę swojej działalności. Grupa powstała dnia 7 grudnia 1987 roku
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z inicjatywy ks. inf. Zygfryda Groszkowskiego, ówczesnego proboszcza

i grupy

osób, którzy juŜ wtedy widzieli konieczność niesienia pomocy osobom
uzaleŜnionym. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Konkatedrze w intencji
wspólnot AA. Po Mszy Św. w salce domu kapitulnego rozpoczął się uroczysty
rocznicowy miting otwarty, w którym uczestniczyły nie tylko osoby uzaleŜnione
ale i ich rodziny oraz przybyli goście z innych wspólnot AA, z róŜnych
miejscowości, a takŜe

burmistrz

miasta ChełmŜa

Jerzy

Czerwiński, v-ce

burmistrz Marek Kuffel, przewodniczący Rady Miasta Janusz Kalinowski oraz
Radni Rady Miejskiej ChełmŜy.
•

W dniu 10 grudnia br. odbyły się uroczyste obchody trzydziestolecia
„Solidarności”, które rozpoczęły się Mszą Świętą w Konkatedrze Św. Trójcy
w ChełmŜy. Następnie wszyscy uczestnicy udali się pod budynek na Rynku,
w którym

trzydzieści lat temu mieściła się siedziba „Solidarności” równieŜ

Rolników Indywidualnych. Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał
Tomasz Zdrojewski, jeden z pierwszych działaczy „Solidarności”. Główne
uroczystości odbyły się w ChełmŜyńskim Ośrodku Kultury, gdzie odznaczono
zasłuŜonych

działaczy „Solidarności”. Uhonorowani zostali: Przemysław Zell,

Wojciech Kręciszewski oraz pośmiertnie Antoni Łapczyński, a takŜe GraŜyna
Bińczewska, Maria Mol, Barbara Kuna, Tadeusz Muszyński, Jan Wronkowski,
Alfons Dorawa, Tadeusz Lau oraz Kazimierz Pająk i wielu innych. Odczyt na temat
chełmŜyńskiej

„Solidarności”

wygłosił

wicestarosta

i

autor

publikacji

historycznych Dariusz Meller. Uroczystość zakończył występ uczniów Gimnazjum
Nr 1 w ChełmŜy. Zaprezentowali oni zgromadzonym gościom montaŜ słownomuzyczny pt. ChełmŜa na drodze ku Solidarności.
•

W ChełmŜyńskim Ośrodku Kultury spotkali się członkowie Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów, by podzielić się opłatkiem. W spotkaniu przy
wigilijnym stole oprócz władz miasta, gminy i powiatu toruńskiego wzięło udział
ponad 130 osób. Przybyli goście: wicestarosta Dariusz Meller, burmistrz Jerzy
Czerwiński oraz wójt Jacek Czarnecki złoŜyli wszystkim seniorom Ŝyczenia
świąteczno-noworoczne. Ksiądz Paweł Dąbrowski pobłogosławił opłatek, którym
podzielili się wszyscy uczestnicy spotkania. Wspólne spotkanie było równieŜ
okazją do przyznania odznaczeń. Zarząd Główny PZREiI nadał Złote Honorowe
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Odznaczenia: Zofii Górtowskiej, Romanie Godzińskiej, Halinie Fiugajskiej,
Barbarze Stalmierskiej oraz Małgorzacie Polikowskiej za sponsoring. Dekoracji
medalami dokonał prezes chełmŜyńskiego oddziału Związku, Jerzy Więckowski.
Przed seniorami z poezją wystąpili członkowie związku Romualda Więckowska i
Stanisław Burandt. Seniorzy gorąco oklaskiwali przedstawienie jasełkowe, które
przygotowały dzieci z klasy II i III b Szkoły Podstawowej Nr 5.
•

Pan Grzegorz Rywalski pobił kolejny, wyznaczony przez siebie rekord. Pływał na
chełmŜyńskim basenie przez 12 godzin od 7.00 do 19.00. Wyczyn ten jest
pierwszym krokiem do zaplanowanych na lato rekordów, które tym razem Pan
Grzegorz chce pobić na jeziorach Śniardwy i Mamry.

• Album fotograficzny ChełmŜa wczoraj i dziś autorstwa Piotra Bireckiego, Dariusza
Mellera i Marcina Seroczyńskiego odniósł sukces, otrzymał wyróŜnienie na IX
Ogólnopolskim Przeglądzie KsiąŜki Krajoznawczej

i Turystycznej. Pierwszym

i najwaŜniejszym sukcesem publikacji była sprzedaŜ całego tysięcznego nakładu w
nieco ponad pół roku. Album zawiera w jednej części pocztówki głównie z okresu
międzywojennego ze zbiorów Dariusza Mellera, a w drugiej współczesne fotografie
ChełmŜy, wykonane przez Marcina Seroczyńskiego i Piotra Bireckiego.
WyróŜnienie

na

IX

Ogólnopolskim

Przeglądzie

KsiąŜki

Krajoznawczej

i Turystycznej kwalifikuje chełmŜyński album do udziału w Międzynarodowych
Targach Poznańskich podczas XXI Targów Regionów i Produktów Turystycznych
TOUR SALON 2010.
•

W niedzielę 19 grudnia br. Ośrodek Sportu i Turystyki po raz drugi zorganizował
Mistrzostwa ChełmŜy w Piłce Ręcznej. Do zawodów przystąpiły 4 druŜyny.
Bezkonkurencyjne okazały się druŜyny Clifordy i Tańczący z Wilkami. Po zaciętej
i wyrównanej walce zwycięŜyła druŜyna Tańczący z Wilkami i obroniła tytuł
wywalczony rok wcześniej. Zwycięskie druŜyny zostały uhonorowane dyplomami,
pucharami i piłkami ufundowanymi przez Burmistrza Miasta ChełmŜy. Ponadto
organizatorzy wybrali najlepszego zawodnika zawodów, którym została jedyna
kobieta w mistrzostwach, Agata Orłowska z druŜyny Clifordy.
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•

W terminie, do dnia 31 stycznia 2011 roku zarządcy nieruchomości
zabudowanych nienaleŜących do publicznego zasobu mieszkaniowego,
zobowiązani są do przekazywania gminie zestawienia czynszów najmu lokali
mieszkalnych w zarządzanych przez nich budynkach. Wzór formularza, na
którym

naleŜy

złoŜyć

przedmiotowe

zestawienie

opublikowany

jest

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 roku w
sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych
nienaleŜących do publicznego zasobu mieszkaniowego, połoŜonego na
obszarze gminy lub jego części /Dz.U. Nr 250, poz.1873/. Ponadto, druki
moŜna pobrać w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta ChełmŜy
/budynek Urzędu Miasta przy ul. Gen .Hallera 19, pok. nr 12 – I piętro/.
•

Zakończone zostało postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na oczyszczanie ulic, placów i chodników gminy miasto
ChełmŜa wraz z opróŜnianiem koszy ulicznych w latach 2011-2013.
Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta
PRZEDSIĘBIORSTWO

złoŜona przez firmę –

HANDLOWO-USŁUGOWE

''ALDOM''

s.c.

M.Górski i B.Sokołowski z siedzibą przy ulicy M.Skłodowskiej Curie 73
w Toruniu, przy cenie wynoszącej 343.470,00 zł brutto z VAT za jeden rok.
W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyła jeszcze inna firma – Zakład
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Toruńskiej 1
w ChełmŜy, która złoŜyła ofertę spełniającą co prawda wymagania ustalone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednakŜe z wyŜszą ceną 369.000,00 zł.
•

Burmistrz Miasta ChełmŜy informuje, Ŝe w wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych
miasta ChełmŜy, w latach 2011-2012, wybrano Zakład Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o. z siedzibą w ChełmŜy, przy ulicy Toruńskiej 1. W/w firma złoŜyła
najkorzystniejszą ofertę cenową.
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•

Niskie temperatury i opady śniegu oznaczają wstrzymanie prac nad realizacją
inwestycji pn. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części
zlokalizowanej przy Jeziorze ChełmŜyńskim od ul.Tumskiej do ul.Toruńskiej –
etap I”, realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Zimowa przerwa i zbliŜający się koniec roku to najlepszy moment na dokonanie
podsumowania realizacji projektu w roku 2010.
Warto tu przypomnieć, Ŝe roboty budowlane rozpoczęły się z nieznacznym
opóźnieniem spowodowanym niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.
Pomimo tego, do końca listopada zrealizowane zostały niemal wszystkie zadania
przewidziane w harmonogramie finansowo-rzeczowym na 2010 rok. Obecny
stan realizacji całego przedsięwzięcia kształtuje się na poziomie 40%.
Wszystkie prowadzone do tej pory prace koncentrowały się na modernizacji ulic
prowadzących do Bulwaru 1000-lecia. Nawierzchnie jezdni w ulicach Sądowej,
Wodnej i Łaziennej wykonane zostały z kostki kamiennej, natomiast chodniki
ułoŜono z kostki klinkierowej w kolorze czerwonym. Zakończyła się teŜ
przebudowa schodów terenowych zlokalizowanych w ulicach śeglarskiej
i Strzeleckiej. Całkowicie nowe konstrukcje schodów pokryte zostały cegłą
klinkierową i kostką kamienną. PowyŜsze prace poprzedzało przygotowanie
kanalizacji

deszczowej

na

wszystkich

modernizowanych

odcinkach.

Do najwaŜniejszych zadań w 2010 roku naleŜy wybudowanie ''amfiteatru'',
stanowiącego jeden z kluczowych elementów rewitalizacji śródmiejskiej.
Konstrukcja obiektu zlokalizowanego przy plaŜy miejskiej opiera się o naturalne
ukształtowanie terenu charakteryzującego się znacząca róŜnicą wysokości
pomiędzy pasem nadbrzeŜnym a zabudowaniami starego miasta. Ten mogący
pomieścić nawet ok. 180 osób obiekt będzie pełnić funkcję wypoczynkową, jak
równieŜ

widowiskowo-wystawową.

Ponadto

w

analizowanym

okresie

zrealizowano wszystkie prace instalacyjne związane z rozbudową monitoringu
wizyjnego. MontaŜ kamer oraz ich włączenie do systemu monitorowania miasta
planowo nastąpi w przyszłym roku. Na Bulwarze pojawiły się juŜ takŜe nowe
lampy, stanowiące element modernizacji oświetlenia strefy przyjeziornej. Do
całkowitego zakończenia realizacji projektu zostały jeszcze trzy zasadnicze
zadania – modernizacja ulicy Bulwar 1000-lecia, wykonanie umocnień brzegu
Jeziora ChełmŜyńskiego oraz budowa skate parku. Ze względu na wysoki
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poziom wód w Jeziorze ChełmŜyńskim, przystąpienie do umacniania brzegów
jeziora przesunięto na rok 2011.
W listopadzie 2011 roku nastąpi finalizacja pierwszego etapu rewitalizacji
centrum miasta, a mieszkańcy będą mogli korzystać ze zmodernizowanej i nowo
wybudowanej infrastruktury.

ulica Strzelecka w zimowej aurze
•

Burmistrz Miasta, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane /Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118, z późn.
zmianami/ , zobowiązuje właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych do
usuwania nadmiaru śniegu z dachów.
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•

Przed świąteczną przerwą w chełmŜyńskich placówkach oświatowych odbywały
się

jasełka. W Szkole Podstawowej Nr 3 przybyli licznie zebrani goście.

Uczniowie z wielkim zaangaŜowaniem i

przejęciem wystąpili

przed

publicznością. Na zakończenie występów nauczycielka Pani Jolanta Bilska
z siostrą zaśpiewały na dwa głosy piękne kolędy. Publiczność nagrodziła
uczniów, nauczycieli i dyrekcję szkoły gromkimi brawami.

Jasełka w Szkole Podstawowej Nr 3
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Jasełka w Szkole Podstawowej Nr 5
• Tradycją w chełmŜyńskich szkołach są wigilie klasowe organizowane przez
poszczególne klasy i wychowawców.

Nauczyciele, uczniowie i rodzice

spotykają się w swoich klasach wspólnie łamiąc się opłatkiem, składając sobie
Ŝyczenia, kolędując oraz spoŜywając razem przygotowane postne potrawy.
Wigilie klasowe zbliŜają wszystkich do siebie i wprowadzają do szkoły
świąteczny nastrój.
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Klasowa wigilia w Szkole Podstawowej Nr 5

•

Świetlica szkolna Szkoły Podstawowej Nr 5 zorganizowała zbiórkę słodyczy
dla potrzebujących dzieci, aby pod choinką znalazły teŜ coś słodkiego.
Uczniowie z klas I - IV Szkoły Podstawowej Nr 5 zebrali bardzo duŜo
czekolad, ciastek i cukierków. Dary te zostały przekazane we wtorek 21 grudnia
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ChełmŜy.

12

Przekazanie zebranych słodyczy do MOPS

•

W grudniu Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 3 ogłosił
przedświąteczną

zbiórkę

słodyczy dla

dzieci

z

Ośrodka Opiekuńczo

-

Wychowawczego w ChełmŜy. Uczniowie, jak zwykle nie zawiedli i udało się
zebrać ogromną ilość czekoladek, batoników i innych słodkich przysmaków.
Dzieci kolejny raz udowodniły, Ŝe są bardzo wraŜliwe na krzywdę innych
i okazały swoje dobre serce w stosunku do potrzebujących.
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Zebrane słodycze przez uczniów SP-3
•

11 grudnia uczniowie klas trzecich szkół podstawowych miasta ChełmŜy wzięli
udział w cyklicznej imprezie „Wielkie Wyścigi". Imprezę organizował Ośrodek
Sportu i Turystyki w ChełmŜy przy współpracy nauczycieli wychowania
fizycznego z chełmŜyńskich szkół. Startowano w sześciu konkurencjach m.in.:
odkurzacz, przeprowadzka, bieg z balonem itd. Zabawa na hali była wyśmienita.
Po zaciętej i wyrównanej rywalizacji wyłoniono zwycięzców.
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I miejsce – III a SP5 oraz III a SP2
II miejsce - III b SP5
III miejsce – III a SP3

Wielkie wyścigi
•

Aby wprowadzić nasze dzieci w klimat zbliŜającego się BoŜego Narodzenia
aktorzy teatru ,,Zespół Teatralny Grupa T" z Torunia przedstawili w dniu 17
grudnia spektakl noszący tytuł ,,Grudniowa opowieść". Jest to ciepła i nastrojowa
historia o poświęceniu oraz sile przyjaźni. Para przyjaciół - Miś Edmund i Zajączek
Marcel zabrała dzieci w magiczną podróŜ do krainy gdzie wszystko jest moŜliwe bałwanek mówiący ludzkim głosem, drzewo spełniające Ŝyczenia, czarodziejskie
zaklęcia i wiele innych zdumiewających zjawisk. W podróŜy towarzyszyła im
gadatliwa i przemądrzała Mysz Adela, która wprowadziła sporo zamieszania oraz
wiele

komicznych

sytuacji.

Z

zaczarowanego

lasu

w

niewyjaśnionych

okolicznościach ginie świąteczna choinka, bez której nie mogą się odbyć święta
BoŜego Narodzenia. Trójka naszych bohaterów wyrusza na pełną niebezpieczeństw
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wyprawę, przeŜywając po drodze mnóstwo przygód. W finale spektaklu pojawił się
oczywiście Święty Mikołaj ku uciesze publiczności. Przedstawienie bardzo się
podobało!

Przedstawienie „Grudniowa opowieść”

•

W Zespole Szkół Specjalnych w ChełmŜy im. Unii Europejskiej, nasi uczniowie
uczestniczyli w podsumowaniu powiatowego konkursu plastycznego pt.” Cicha
noc, święta noc". Nagrodzeni, młodzi artyści z rąk wiceburmistrza otrzymali
dyplomy, nagrody ksiąŜkowe i słodkie upominki. Piękny program artystyczny
przedstawiły uczennice Zespołu Szkół Specjalnych; zgromadzona publiczność
wspólnie śpiewała kolędy i pastorałki. Po przedstawieniu zaproszono wszystkich
na mały, słodki poczęstunek.
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Uczennice Zespołu Szkół Specjalnych
•

W środę 15 grudnia

uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 uczestniczyli

w przedstawieniu dydaktycznym „Lekcja przyrody na wesoło czyli podróŜ przez
siedem kontynentów". Aktorki Teatru W. Horzycy z Torunia przygotowały
i poprowadziły ciekawą prezentację wiadomości o naszym kraju. Krótkie wiersze
recytowane na scenie wzbogacały wiedzę dzieci. Barwne mapy, wielki globus
i plansze pomogły w utrwaleniu informacji o połoŜeniu Polski, jej symbolach,
krainach, rzekach, miastach i legendach. Nie zabrakło teŜ chwil wesołych - czytanie
pozbawionych sensu wypowiedzi z uczniowskich zeszytów wywołało salwy
śmiechu wśród publiczności.
Podsumowaniem imprezy były konkursy. Na odwaŜnych, uwaŜnych, bystrych
i mądrych czekały słodkie nagrody z firmy "Kopernik".
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Lekcja przyrody na wesoło w Szkole Podstawowej Nr 3

Sekretarz Miasta

(-) mgr Janusz Wilczyński

