WIADOMOŚCI Z RATUSZA
•

W związku z planowaną przez Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
sp. z o.o. inwestycją w zakresie budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego
w ChełmŜy, przy ulicy Gen.J.Hallera 4, Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu
Miasta ChełmŜy prowadzi nabór osób chętnych do pozyskania

w nim lokalu

mieszkalnego.
Osoby zainteresowane tą formą budownictwa mieszkaniowego mogą uzyskać
szczegółowe informacje, kontaktując się telefonicznie z pracownikiem Wydziału
Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta - Panią Hanną Maciejewską /nr tel.
566753085/ lub osobiście w pokoju numer 12 w

budynku Urzędu Miasta przy

ulicy Gen.J.Hallera 19.
•

Tegoroczna osiemnasta juŜ edycja

"Sprzątania Świata - Polska 2011"

przebiegała pod hasłem "Lasy to Ŝycie - chrońmy je" . W ten sposób organizator
akcji, czyli Fundacja Nasza Ziemia wzięła udział w ogłoszonych przez ONZ
obchodach Międzynarodowego Roku Lasów. Celem akcji jest budzenie
i wzmacnianie świadomości ekologicznej Polaków oraz ich odpowiedzialności za
środowisko naturalne.
Zwyczajowo juŜ, mieszkańcy ChełmŜy teŜ aktywnie włączyli się do prac
związanych z porządkowaniem terenów najbardziej naraŜonych na gromadzenie
róŜnego rodzaju śmieci /m.in. brzegi Jeziora ChełmŜyńskiego, park miejski przy
ulicy 3-go Maja, tereny przy ogrodach działkowych/. Miasto ''sprzątało" około 900
chełmŜan, reprezentując róŜne grupy społeczne i środowiska. W wyniku tych
działań zebrano trzynaście metrów sześciennych odpadów. Techniczną stronę akcji
zapewnił Urząd Miasta ChełmŜy, z budŜetu miasta pokryte zostały koszty związane
z zakupem worków i jednorazowych rękawic /1040,00 zł/ oraz wywozem
zebranych odpadów /1250,00 zł/.
Przy tej okazji został rozstrzygnięty konkurs plastyczny, zorganizowany przez
Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w ChełmŜy. Tematyka konkursu ściśle
była

związana

z

propagowaniem

proekologicznych

zachowań

wśród

społeczeństwa. Jury konkursu przyznało 46 nagród indywidualnych w róŜnych
kategoriach wiekowych. Koszty zakupu upominków w kwocie 600,00 zł pokryte
zostały ze środków miasta.
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Niewątpliwie ''sprzątanie" miasta pozytywnie angaŜuje i integruje naszą społeczność
lokalną.

• W listopadzie br. Miasto ChełmŜa zakończyło realizację robót budowlanych
w ramach inwestycji pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
miasta ChełmŜy" współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach Osi priorytetowej I – Gospodarka wodno-ściekowa Działanie
1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyŜej 15 tys. RLM
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, na
podstawie Umowy o dofinansowanie Nr POIS.01.01.00-00-050/08-00. Okres
realizacji rzeczowej projektu obejmuje lata 2009-2011.
Aktualnie

prowadzone

są

roboty uzupełniające

oraz

czynności

związane

z usuwaniem drobnych usterek zgłoszonych podczas odbiorów częściowych
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inwestycji, przygotowaniem do odbioru końcowego i sporządzeniem dokumentacji
niezbędnej do zgłoszenia wybudowanej infrastruktury do uŜytkowania.
Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowlano-WdroŜeniowe "INśBUD"
Z. Zehner, M. Środa spółka jawna z Grudziądza.
Całkowity koszt projektu wynosi 11.017.175,53 PLN, wartość wydatków
kwalifikowalnych to 7.785.532,71 PLN, natomiast dofinansowanie z Unii
Europejskiej

w ramach

Funduszu

Spójności

(stanowiące

85%

wydatków

kwalifikowalnych) to kwota 6.617.702,80 PLN. RóŜnica pomiędzy wkładem
finansowym Unii Europejskiej i całkowitym kosztem projektu, to wydatek budŜetu
Miasta ChełmŜa.
Celem projektu jest wyposaŜenie miasta w dobrze działający i nowoczesny system
kanalizacji sanitarnej, co będzie miało wymierny wpływ na ograniczenie emisji
zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego oraz spełnienie
wymagań dyrektyw środowiskowych nałoŜonych na Polskę przez Unię Europejską.
Poprzez realizację projektu ChełmŜa rozbudowała infrastrukturę podziemną o 9,0815
km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 1,2105 km kanalizacji sanitarnej tłocznej;
4,884 km kanalizacji deszczowej oraz wybudowała 5 tłoczni ścieków sanitarnych
i 2 przepompownie wód deszczowych. Ponadto zakupiono nowy sprzęt niezbędny do
prawidłowego zarządzania wybudowaną infrastrukturą, tj. samochód osobowodostawczy i 3 agregaty prądotwórcze.
Realizacja inwestycji ma szeroki wymiar perspektywiczny, gdyŜ umoŜliwi
rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach aktualnie
niezainwestowanych, a w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta przeznaczonych m.in. pod rozwój zabudowy gospodarczej i mieszkaniowej.
Efektem ekologicznym projektu będzie podłączenie do końca 2012 roku do
nowowybudowanej

kanalizacji

sanitarnej

1543

osób

oraz
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podmiotów

gospodarczych, w wyniku czego przyrost RLM (RównowaŜna Liczba Mieszkańców)
wyniesie 1581. Ścieki z aglomeracji ChełmŜa trafią bezpośrednio do oczyszczalni
ścieków w Toruniu.

Właściciele nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie realizowanego projektu,
zobowiązani są przyłączyć swoje domy do nowopowstałej infrastruktury w okresie
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od 1 lutego 2012r. do 31 grudnia 2012r. i podpisać z Zakładem Wodociągów i
Kanalizacji w ChełmŜy umowę na odbiór ścieków sanitarnych.
Informacji na temat projektu realizowanego przez gminę Miasto ChełmŜa znaleźć
moŜna na stronie internetowej Urzędu Miasta ChełmŜy www.chelmza.pl > Zobacz
takŜe > Projekty Europejskie > Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
lata 2007-2013.
www.pois.gov.pl

Fot. Roboty drogowe związane z odtworzeniem nawierzchni w ul. Chełmińskiej w ChełmŜy oraz tłocznia
ścieków sanitarnych zlokalizowana przy ulicy Rybaki.
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• Miejmy nadzieję, Ŝe nowo utworzony przy ulicy Bydgoskiej pas zieleni z drzewkami
i kwitnącymi krzewami uniknie działań ze strony wandali i stanie się ozdobą miasta
na długie lata, zwaŜywszy, Ŝe jest on usytuowany na drodze wjazdowej do ChełmŜy.
W tym miejscu nasadzonych zostało 1900 krzewów /tawuły van Hotte'a/ oraz 110
młodych drzewek /lipy i brzozy/.

Młode drzewka i krzewy przy ulicy Bydgoskiej
•

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej w skrócie CEIDG
jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie
Polski.
Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez
ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej.
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Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców
okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie
w CEIDG.
Nie ma

obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji

publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy
odpowiednie numery znalazły się we wniosku.
Informacje dotyczące funkcjonowania CEIDG przedsiębiorcy mogą uzyskać
poprzez Punkt Informacyjny Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej dostępny pod numerem telefonu: 22 693 59 61 bądź pod nr 22 486 68
70 oraz pod nr infolinii 0 801 055 088. w godz. od 7:00 do 17:00.
Szczegółowe informacje dotyczące CEIDG przedsiębiorca znajdzie na stronie
Ministerstwa Gospodarki pod adresem:
http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/.
•

W celu przygotowania dzieci i młodzieŜy szkolnej na wypadek sytuacji kryzysowej
w szkole, w miesiącu listopadzie w szkołach podlegających Burmistrzowi odbyły
się ćwiczenia ewakuacyjne. Ćwiczenia zostały przeprowadzone pod nadzorem
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w ChełmŜy.

•

W klubie „Pod Ratuszem” odbyła się wystawa prac p. Kazimierza Dembowskiego,
który specjalizuje się w rzeźbie ludowej. Jego prace skupiają się wokół dwóch
tematów: słowiańskiego i sakralnego. Ulubionym motywem artysty jest postać Jana
Pawła II. Artysta wykonał sto jego podobizn. Natomiast cały dorobek artysty
stanowi około trzystu rzeźb.
Sztuka Pana Kazimierza Dembowskiego prezentowana była na wielu wystawach
krajowych i zagranicznych (m.in. Litwa, Holandia, Turyngia). Ponadto jego rzeźby
trafiły do Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Szwecji, Włoch i Norwegii.
Płaskorzeźba – para gołębi została wykonana na specjalne zamówienie władz
miasta ChełmŜy. Płaskorzeźba była prezentem dla miasta partnerskiego w Holandii,
Nieuwerkerk.
Pan Kazimierz Dembowski co roku prezentuje swoje prace podczas Jarmarku
Łozańskiego, organizowanego w ramach Dni ChełmŜy.
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Poza tym kilka rzeźb artysty stanowi stałą ekspozycję w Powiatowej
i

Miejskiej

Bibliotece

Publicznej

im.

Juliana

Prejsa

w

ChełmŜy.

Za swe prace Kazimierz Dembowski otrzymał wiele nagród oraz wyróŜnień.
Wystawę z cyklu „Pasje mieszkańców ChełmŜy – rzeźba Kazimierza
Dembowskiego” moŜna było zwiedzać do 25 listopada br.
•

W dniu 11 listopada 2011 r. uroczyście obchodzono Narodowy Dzień
Niepodległości.
Tradycyjnie odbyła się msza św. za Ojczyznę w Konkatedrze św. Trójcy, po której
nastąpił wymarsz do miejsc pamięci. Władze miasta i powiatu, mieszkańcy
ChełmŜy, uczniowie oraz harcerze składali kwiaty i znicze w ośmiu miejscach
pamięci narodowej. W przeddzień uroczystości Szkoła Podstawowa nr 2
zorganizowała wieczornicę, podczas której uczniowie, harcerze oraz nauczyciele
i kombatanci wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne po czym nastąpił apel
poległych.

•

W związku z otwarciem w ChełmŜy, przy ul. Szewskiej 17 B kancelarii notarialnej
zmienił

się

zakres

kompetencji

Burmistrza

Miasta

ChełmŜa,

który

utracił uprawnienie do poświadczania własnoręczności podpisów oraz
potwierdzania

dokumentów

za

zgodność

kserokopii

z

oryginałem.

W Urzędzie Miasta ChełmŜa nie będzie moŜna juŜ uzyskać poświadczeń oraz
potwierdzeń dokumentów, gdyŜ obecnie uprawnionym do wyŜej wymienionych
czynności z mocy prawa jest tylko notariusz.
Istnieje jeden wyjątek w przypadku osób, które chcą uzyskać lub pobierać renty
z instytucji zagranicznych. W tym przypadku Burmistrz Miasta poświadczy
nieodpłatnie własnoręczność lub autentyczność podpisów na oświadczeniach
(deklaracjach) i formularzach rentowych Uprawnienie to jest niezaleŜne
od

tego,

czy

w

danej

gminie

znajduje

się

kancelaria

notarialna.

Kancelaria jest czynna w dni robocze od godz. 8:30 do godz. 16:30.
Więcej informacji moŜna znaleźć pod adresem: www.notariusz-chelmza.pl
•

Uprzejmie informuję, iŜ 4 grudnia 2011 roku minęła 50 rocznica śmierci księdza
podpułkownika Józefa Wryczy. Była to jedna z najwaŜniejszych postaci
w historii najnowszej Pomorza i Kaszub.

8
Z tej okazji w Tucholi, gdzie znajduje się grób ks. Józefa Wryczy nastąpiło
uroczyste odsłonięcie pomnika w rocznicę jego śmierci.
•

We wtorek 22 listopada w

Przedszkolu Miejskim Nr 1 odbyło się spotkanie

rodziców z pracownikami chełmŜyńskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej logopedami: panią Haliną Grudniewską i panią Małgorzatą Kołpa. Spotkanie
z logopedą uświadomiło rodzicom jak bardzo waŜna jest prawidłowa mowa dla
rozwoju dziecka i jakie mogą być konsekwencje przy zaniedbaniach w tej kwestii.
Rodzice dowiedzieli się równieŜ co robić, aby mowa dziecka rozwijała się
prawidłowo.

Prezentacja w Przedszkolu Miejskim nr 1

• Miś

pluszowy najlepszym

przyjacielem

kaŜdego przedszkolaka

–

to

hasło

towarzyszyło obchodom Dnia Pluszowego Misia w Przedszkolu Miejskim
Nr 1. Środa była Dniem Pluszowego Misia dla dzieci 5-,6- letnich, a takŜe dla
dzieci z grupy ,,0". Do wspólnego świętowania przedszkolaki zaprosiły koleŜanki
i kolegów z Zespołu Szkół Specjalnych w ChełmŜy wraz z wychowawczyniami.
Starsi uczniowie przygotowali dla maluchów wiele niespodzianek np. upiekli
smaczne ciasteczka w kształcie misiów. Odbył się teŜ pokaz multimedialny,
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z którego dzieci dowiedziały się, gdzie Ŝyją prawdziwe niedźwiedzie, co jedzą,
a takŜe gdzie mieszka Kubuś Puchatek, bajkowy bohater. Spotkanie było okazją do
wspólnej zabawy tanecznej przy misiowych piosenkach, nie zabrakło takŜe
konkursów. W czwartek pozostałe przedszkolaki obchodziły Dzień Pluszowego
Misia. Najmłodsze dzieci z tej okazji odwiedził Miś - Gumiś i Pipi, którzy zaprosili
dzieci 3- i 4 - letnie do zabawy. KaŜdy przedszkolak na początku spotkania
przedstawił siebie i swojego pluszowego misia. Następnie były tańce, czarowanie
cukierków, zgadywanki, nie zabrakło teŜ zabawy ,,Stary niedźwiedź mocno śpi".
Wszystkie maluchy otrzymały od gości drobne upominki. Starsze dzieci równieŜ
obchodziły Dzień Pluszowego Misia. Na ten dzień kaŜdy przyniósł do przedszkola
pluszowego pupila, były więc konkursy na najmniejszego i największego misia, na
najweselszą misiową minkę i wiele innych. Choć kaŜdy dzień w przedszkolu jest
ciekawy to Dzień Pluszowego Misia przedszkolaki będą długo pamiętały. Bez
wątpienia były to dni pełne wspólnych zabaw w niezwykłej atmosferze.

Dzień Pluszowego Misia w Przedszkolu Miejskim Nr 1
• W poniedziałek 14.11.2011 r. uczniowie naszego gimnazjum odświętnym strojem
uczcili 93 rocznicę odzyskania niepodległości. Uczennice klasy 3m: Paulina
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Błaszczyk, Paula Sadzikowska, Patrycja Klarkowska i Natalia Deruś przygotowały
prelekcję na temat 11 listopada 1918 r. i odwiedziły z nią wszystkie klasy. Mamy
nadzieję, Ŝe ta krótka lekcja historii pozwoliła wszystkim zapamiętać to waŜne
wydarzenie z historii Polski.

Obchody 11 listopada w Gimnazjum Nr 1 w ChełmŜy

• W czwartek 10 listopada, w godzinach popołudniowych odbył się w Szkole
Podstawowej Nr 2 III Wieczór Pieśni Patriotycznej, tym razem pod hasłem
„Ojczyznę trzeba kochać i szanować”. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście:
kombatanci, rodzice, uczniowie, nauczyciele oraz druŜyna harcerska „Pasieka”.
Uczniowie klasy Vb i VIb przypomnieli kilka faktów historycznych związanych
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Atrakcją była projekcja filmu pt.
„Animowana historia Polski” przeplatana wspólnym śpiewaniem pieśni Ŝołnierskich
i patriotycznych. Na zakończenie harcerze przy płonących pochodniach odczytali
Apel Poległych.
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Wieczór Pieśni Patriotycznej w Szkole Podstawowej Nr 2

• 8 listopada uczniowie klas VI i V Szkoły Podstawowej Nr 3 uczestniczyli
w

Olimpiadzie

Przedmiotowej

przygotowanej

przez

firmę

„Olimpus"
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z Warszawy. Test, w którym znalazły się pytania z biologii, ekologii, ochrony
przyrody, geografii i astronomii naleŜało rozwiązać w ciągu godziny. Jak uczniowie
poradzili sobie z konkursem dowiemy się w styczniu, gdy otrzymamy wyniki.

Uczniowie SP-3 podczas testu

•

W poniedziałek 7 listopada uczniowie klas 3 chełmŜyńskiego gimnazjum wraz
z nauczycielami odwiedzili w Toruniu Radio Maryja oraz TV TRWAM. Celem
wycieczki było zapoznanie się z nowymi formami ewangelizacji, jak równieŜ
poznanie funkcjonowania mass-mediów „od kuchni". W studiu radiowym wielką
radość sprawiła wszystkim moŜliwość "wejścia na Ŝywo" i przekazania pozdrowień
i ciepłych słów swoim bliskim. Była takŜe wspólna modlitwa w „radiowej kaplicy".
Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w TV TRWAM. Z uwagą
i skupieniem uczniowie słuchali wskazówek dotyczących tworzenia programów
telewizyjnych, po czym na chwilę „przejęli kontrolę nad studiem" i sami
wyreŜyserowali i poprowadzili 10 minutowy program telewizyjny. Po powrocie do
ChełmŜy z uśmiechniętych twarzy uczniów i nauczycieli moŜna było "wyczytać",
Ŝe wyjazd wszystkim bardzo się podobał.
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ChełmŜyńscy gimnazjaliści w Telewizji TRWAM

• W ramach poznawania zawodów rodziców dzieci 5-, 6- letnie z Przedszkola Nr 1
odwiedziły agencję ochrony osób i mienia Taurus. Przedszkolaki dowiedziały się na
czym polega praca ochroniarza oraz, Ŝe pracownicy agencji wspólnie ze straŜą
miejską i policją czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Maluchy obejrzały sprzęt
i strój ochroniarza oraz centrum komputerowe. Na koniec spotkania z pracownikami
Taurusa dzieci otrzymały słodkie upominki.
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Przedszkolaki poznają zawody rodziców
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Przedszkolaki poznają zawody rodziców

• 5 listopada, uczniowie koła SKKT Szkoły Podstawowej Nr 3

po raz pierwszy

pokonali tak długą trasę - 14 kilometrów wokół chełmŜyńskiego jeziora. W pełnym
słońcu podziwiano lśniącą taflę wody i otoczenie Jeziora ChełmŜyńskiego. Niektórzy
po raz pierwszy oglądali południową odnogę naszego jeziora. W Zalesiu przywitało
turystów rozpalone ognisko.

Z niecierpliwością piekli kiełbasy i chleb.

Na turystyczną ucztę załapały się równieŜ psy, które dotrzymywały im towarzystwa.
PlaŜa nad jeziorem stała się miejscem zawodów sportowych. Kolejne ćwiczenia
wykonywano z wielkim zaangaŜowaniem. Nikogo nie zdziwiło więc, Ŝe wszyscy
otrzymali nagrody i upominki. Po chwilach, mile spędzonych w Zalesiu, turyści
wyruszyli w drogę powrotną do domu. Przez Pluskowęsy ... na własnych nogach.
Bez większych problemów, z krótką przerwą przy pomniku na Kuchni dotarli do
miasta.
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Członkowie SKKT – SP-3
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•

W piątek 4 listopada gimnazjaliści brali udział w wycieczce do Warszawy.
Pierwszym punktem
zwiedzania

tego

programu była wizyta w Mennicy Polskiej. Podczas

obiektu

uczniowie

dowiedzieli

się

o historii

Mennnicy,

o współczesnych metodach produkcji monet, medali, odznaczeń, znaczków i innych
wyrobów menniczych oraz o historii pieniądza. Zwiedzano równieŜ wystawę, na
której zgromadzone są eksponaty od czasów załoŜenia Mennicy, tj. od roku 1766 r.
do produkowanych przez Mennicę obecnie najpiękniejszych na świecie monet
kolekcjonerskich i obiegowych oraz ekspozycji z monet i medali innych państw.
Punktem

kulminacyjnym

wycieczki

było

odwiedzenie

Centrum

Nauki

Kopernik. JuŜ przy wejściu do budynku moŜna było zorientować się, Ŝe zwiedzany
jest on przez ogromną liczbę ludzi: panował gwar, a do szatni ustawiały się długie
kolejki. Wnętrze Centrum Nauki okazało się przestronne i mimo wielu
zwiedzających dość luźne. Uczniowie z zaangaŜowaniem zaczęli szukać obiektów
do oglądania. Interesujących miejsc jest tam duŜo. Wchodząc na platformę
i włączając przycisk start moŜna było odczuć, jak wygląda prawdziwe trzęsienie
ziemi, co było dla uczniów niezwykłą przygodą. Mogli oni równieŜ zabawić się
w muzyków, wystarczyło usiąść na krześle przy instrumencie, a on sam zaczynał
grać. Istniała teŜ moŜliwość gry na harfie laserowej, bez strun. Przesunięcie ręką
w miejscu strun powodowało, Ŝe rozbrzmiewały dźwięki. Uczniowie mogli teŜ
wykorzystać wiedzę z fizyki, np. podczas słuchania dźwięków róŜnych religii.
Niektórzy mogli porównać, czy łoŜe fakira jest wygodniejsze od tego, które jest
wyłoŜone drewnianymi półkulami. Ciekawostką było teŜ prześledzenie historii koła
i odkrycie, Ŝe do kaŜdego rodzaju podłoŜa moŜna dostosować odpowiednie koła,
które sprawią, Ŝe dany pojazd nie będzie się trząsł. Było teŜ wiele innych ciekawych
rzeczy,
optyczne,

takich

jak

które

dźwięki

cywilizacji,

wzbogacają

bądź

latający
utrwalają

dywan,

róŜne

zjawiska

uczniowską

wiedzę.
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ChełmŜyńscy gimnazjaliści w Centrum Nauki Kopernik

• W dniu 6.12.2011r. o godz. 16:00 w Miejskiej Świetlicy Dziecięcej w ChełmŜy
odbyło się spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z najuboŜszych rodzin naszego miasta
zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Podczas spotkania dzieci
oprócz Ŝyczeń otrzymają równieŜ paczki z łakociami.
• Miejski Ośrodek Pomocy w ChełmŜy jak corocznie będzie organizował Wigilię dla
50 osób samotnych i bezdomnych. Uroczystość odbędzie się w restauracji „Mistral”
w dniu 19.12.2011r. o godz. 12:00. KaŜdy z zaproszonych gości otrzyma świąteczną
paczkę.
•

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ChełmŜy w ramach projektu systemowego
„Aktywizacja społeczno- zawodowa szansą na niezaleŜność” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2011 objął kontraktami socjalnymi 35
osób bezrobotnych , a w ramach Programu Aktywności Lokalnej 10 osobową grupę
młodzieŜy. W dniu 9.12.2011 r. podczas spotkania ze wszystkimi uczestnikami oraz
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władzami miasta nastąpi podsumowanie IV edycji naszego projektu, na które juŜ
dzisiaj wszystkich uczestników serdecznie zapraszamy.
Osoby zainteresowane

udziałem w kolejnej edycji projektu, dla których

przewidziane są zestawy instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej,
zawodowej, zdrowotnej zapraszamy do udziału poprzez kontakt z pracownikami
socjalnymi.

Sekretarz Miasta
/-/ mgr Janusz Wilczyński

