WIADOMOŚCI Z RATUSZA

• W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta ChełmŜy ukazało się
zawiadomienie o wyborze wykonawcy na "Prowadzenie konserwacji oraz dostawę
energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie
miasta ChełmŜy w 2012 roku". W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki po negocjacjach z jednym
wykonawcą, jako realizatora przedmiotu zamówienia wybrano firmę ENERGA
OŚWIETLENIE sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie, przy ulicy Grottgera 7, przy cenach
wynoszących :
1. koszt miesięcznej konserwacji jednego punktu świetlnego wyniesie w 2012 roku 11,70 zł netto plus podatek VAT w obowiązującej wysokości,
2. koszt dostawy 1 MWh energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego
wyniesie w 2012 roku - 261,00 zł netto plus podatek VAT w obowiązującej
wysokości.
• Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. planuje na terenie
miasta ChełmŜy wybudowanie kolejnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego.
Blok mieszkalny z 21 mieszkaniami stanie przy ulicy Gen.J.Hallera 4.
W dalszym ciągu trwa nabór osób chętnych do pozyskania w nim lokalu mieszkalnego
w formule prawnej proponowanej przez inwestora.
Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami na temat tej inwestycji mogą się
telefonicznie skontaktować z zastępcą naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej
Urzędu Miasta ChełmŜy - Panią Hanną Maciejewską /nr tel. 566753085/

lub

osobiście w pokoju numer 12 w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Gen.Hallera 19.
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2007-2013.
www.pois.gov.plwww.pois.gov.pl

W dniu 25 stycznia 2012 roku na Sali Mieszczańskiej Urzędu Miasta ChełmŜy
odbyło się uroczyste spotkanie, mające na celu podsumowanie realizowanej przy
współudziale środków finansowych Unii Europejskiej inwestycji pn. „Budowa
i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy".
Udział w spotkaniu wzięli m.in. Pani Emilia Kawka-Patek Prezes Zarządu i Pani Ksenia
śółtowska-Gimińska z-ca Prezesa Zarządu, reprezentujące Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (Instytucja WdraŜająca
w strukturze POIiŚ); Pan Miron Klomfas i Pan Radosław Kozłowski – przedstawiciele
firmy B-Act sp. z o.o. z Bydgoszczy (InŜynier Projektu); a takŜe Pan Zenon Zehner i Pan
Maciej Środa - reprezentujący P.B.W. „InŜbud” sj. z Grudziądza (Wykonawca robót
budowlanych w ramach projektu).
Podkreślenia wymaga fakt, na który wskazywali równieŜ uczestnicy spotkania, iŜ
pomimo wielu trudności, w tym niesprzyjających warunków atmosferycznych – m.in.
dwie długie i mroźne zimy w sezonie 2009/2010 i 2010/2011, dzięki zaangaŜowaniu
wszystkich stron wchodzących w strukturę organizacyjną projektu, inwestycję udało się
zrealizować w terminie.

PoniŜej przedstawione zostały tabelaryczne podsumowanie najwaŜniejszych momentów
z tzw. „Ŝycia projektu”.
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Kluczowe daty dla realizacji
Kontraktu
Data podpisania Umowy o dofinansowanie
realizacji projektu
10.06.2009r.
Data podpisania Kontraktu na wykonanie robót 05.10.2009r.
budowlanych
Data rozpoczęcia robót budowlanych
22.10.2009 r.
Termin zakończenia robót budowlanych

15.10.2011r.

Data podpisania Umowy na Inżyniera Projektu

15.07.2009r.

Data zakończenia Umowy na Inżyniera Projektu 31.12.2014r.
Data podpisania Protokołu Końcowego Odbioru 11.01.2012r.
Robót Budowlanych
Przypomnijmy, iŜ całkowity koszt projektu, zgodnie z Umową o dofinansowanie,
wyniósł 11.017.175,53 PLN, natomiast wkład Unii Europejskiej w ramach Funduszu
Spójności (wartość po przeliczeniu luki finansowej) to kwota 6.617.702,80 PLN,
a środki budŜetu miasta - 4.399.472,73 PLN.
Wartość robót budowlanych zrealizowanych w ramach projektu to kwota 9.601.277,77
PLN brutto.
Celem projektu było 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.
W wyniku realizacji projektu nasze miasto zyskało następującą nową infrastrukturę
podziemną: 9,4081 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 0,981 km kanalizacji
sanitarnej tłocznej; 5,7442 km kanalizacji deszczowej oraz 5 tłoczni ścieków
sanitarnych, 2 przepompownie wód deszczowych i 2 podczyszczalnie wód deszczowych.
Ponadto zakupiono nowy sprzęt niezbędny do prawidłowego zarządzania wybudowaną
infrastrukturą, tj. samochód osobowo-dostawczy i 3 agregaty prądotwórcze.
Do końca 2012 roku planowane jest przyłączenie do nowo wybudowanej kanalizacji
sanitarnej 1543 osób oraz 4 podmioty gospodarcze. Ścieki z aglomeracji ChełmŜa trafią
bezpośrednio do oczyszczalni ścieków w Toruniu.

Więcej informacji na temat projektu pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej
i deszczowej miasta ChełmŜy” znaleźć moŜna na stronie internetowej Urzędu Miasta
ChełmŜy www.chelmza.pl > Zobacz takŜe > Projekty Europejskie > Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko; natomiast szczegółowe informacje w zakresie Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 znajdują się pod adresem
www.pois.gov.pl .
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• Dane meldunkowe - migracje mieszkańców ChełmŜy.
Na podstawie zbioru meldunkowego prowadzonego przez Burmistrza Miasta ChełmŜy
w całym 2011 r. zostały odnotowane następujące zdarzenia.
Na terenie naszego miasta, na pobyt stały zameldowania dokonały 544 osoby, pobyt
czasowy na terenie miasta zgłosiło 309 osób, wyjazd za granicę zgłosiło 59 osób.
Nadano nr PESEL 169 dzieciom, zawarło małŜeństwo 155 osób, zmarło 158
mieszkańców.
Na dzień 31 grudnia 2011 r. liczba stałych mieszkańców miasta ChełmŜy według
prowadzonego zbioru meldunkowego wynosiła 14.659 osób.
• Kwalifikacja wojskowa.
W dniach od 1 do 6 marca 2012 r. w klubie „Kameleon” w Toruniu została
przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.
Kwalifikacją objęci są męŜczyźni urodzeni w 1993 roku oraz w latach 1988-1992,
którzy nie mieli dotychczas określonej kategorii zdrowia lub osoby, które uznano za
czasowo niezdolne do odbycia słuŜby wojskowej ze względu na stan zdrowia.
Spośród mieszkańców ChełmŜy kwalifikacją wojskową w 2012 r. objętych było 101
męŜczyzn.
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Osoba wezwana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej miała obowiązek zabrać
ze sobą dokument pozwalający potwierdzić jej toŜsamość oraz zdjęcie w formacie
takim jak do dowodu osobistego, które wymagane jest

do załoŜenia ksiąŜeczki

wojskowej.
Uczestnictwo w kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe a szczegóły dot.
stawiennictwa opisane są na odwrocie wezwania.
• Zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych.
Burmistrz Miasta ChełmŜy w 2011 roku wydał 57 zezwoleń na sprzedaŜ napojów
alkoholowych w tym ;
przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy :
- do 4,5% alkoholu oraz na piwo - 17 zezwoleń ,
- powyŜej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) - 14 zezwoleń,
- powyŜej 18% alkoholu - 12 zezwoleń.
przeznaczonych do spoŜycia w miejscu sprzedaŜy:
- do 4,5% alkoholu oraz na piwo - 5 zezwoleń,
- powyŜej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) - 4 zezwoleń,
- powyŜej 18% alkoholu - 5 zezwoleń.
Obecnie na terenie miasta ChełmŜy sprzedaŜ napojów alkoholowych przeznaczonych
do spoŜycia w miejscu sprzedaŜy prowadzi 19 punktów gastronomicznych. Natomiast
przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy 45 placówek handlowych.
Statystycznie na jeden punkt sprzedaŜy napojów alkoholowych w mieście ChełmŜa
przypada 229 osób.
• XII Halowy Turniej Piłki NoŜnej StraŜy PoŜarnych.
W dniu 17 lutego 2012 r. w hali widowiskowo – sportowej

Ośrodka Sportu

i Turystyki w ChełmŜy odbył się XII Halowy Turniej Piłki NoŜnej StraŜy PoŜarnych.
W zawodach wzięło udział 6 druŜyn, w tym takŜe druŜyna Jednostki Ratowniczo –
Gaśniczej z ChełmŜy. Zwycięzcami turnieju okazali się straŜacy z Komendy Miejskiej
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Toruniu. Okazały puchar wręczył zwycięzcom
Burmistrz Miasta ChełmŜy Pan Jerzy Czerwiński. DruŜyna z ChełmŜy uplasowała się
na szóstym miejscu.
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• Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych

przez organizacje

pozarządowe.
Burmistrz Miasta ChełmŜy ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2012 roku przez
organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego na terenie miasta w zakresie:
1.

kultury, sztuki, ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej,

2.

przeciwdziałania patologiom społecznym,

3.

pomocy społecznej i charytatywnej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji Ŝyciowej, wyrównywania szans tych osób, zapobieganie patologiom
społecznym,

4.

ochrony i promocji zdrowia,

5.

krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy,

6.

upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

7.

ratownictwa i ochrony ludności,

8.

działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

9.

ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Druki ofert oraz wzór umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego, jak
i szczegółowe informacje o konkursie moŜna pobrać: - ze strony internetowej
www.chelmza.pl, lub uzyskać informacje w Urzędzie Miasta ChełmŜy, w Wydziale
Spraw Społecznych i Obywatelskich, tel. 675 22 91 lub 675 22 92 wew. 40.
Oferty naleŜy składać w sekretariacie Urzędu Miasta ChełmŜy, w zamkniętych kopertach,
opatrzonych napisem „Konkurs” oraz nazwą zadania – osobiście lub drogą pocztową:
1. w terminie do dnia 17 marca 2012 roku, do godz.15.00 – jeśli dotyczą zadań
realizowanych w ciągu 2012 roku lub zadań, które będą realizowane
w I półroczu 2012 roku;
2. w terminie do dnia 5 maja 2012 roku, do godz. 15.00 – jeśli dotyczą zadań
krótkoterminowych, które będą realizowane w II półroczu 2012 roku.
• Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia szkolne.
Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym moŜe
złoŜyć rodzic ucznia, pełnoletni uczeń bądź dyrektor szkoły, do której uczęszcza
uczeń w terminie do 15 września , a w przypadku słuchaczy kolegiów do
15 października danego roku szkolnego.
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Pomoc materialna zgodnie z art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) przysługuje:
1. uczniowi szkoły: podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej,
2. wychowankowi publicznych i niepublicznych ośrodków umoŜliwiającym dzieciom
i młodzieŜy, a takŜe dzieciom i młodzieŜy upośledzonej umysłowo ze sprzęŜonymi
niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do czasu
ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3. słuchaczowi kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych,
kolegium pracowników słuŜb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłuŜej
jednak niŜ do ukończenia 24 roku Ŝycia,
Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu wyrównania szans edukacyjnych,
umoŜliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej
sytuacji materialnej ucznia.
Dochód na osobę w rodzinie ucznia w miesiącu poprzedzającym złoŜenie wniosku
nie moŜe przekroczyć 351,00 zł netto, a w przypadku utraty dochodu, z miesiąca,
w którym wniosek został złoŜony. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
wniosek o przyznanie stypendium moŜe być złoŜony po terminie. Stypendium
szkolne otrzymuje uczeń po udokumentowaniu poniesionych kosztów na edukację
i przedłoŜeniu faktury bądź rachunku.
Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzenia losowego moŜe zostać przyznany zasiłek szkolny. O zasiłek szkolny
moŜna ubiegać się w terminie nie dłuŜszym niŜ dwa miesiące od chwili
wystąpienia zdarzenia losowego.
•

W województwie kujawsko-pomorskim od 13 do 24 lutego trwały ferie zimowe.
ChełmŜyńskie szkoły podstawowe zorganizowały zajęcia pn.„Białe wakacje”,
w których uczestniczyło ok. 200 uczniów. Dzieci korzystały z ciepłych posiłków
przygotowywanych przez szkolne stołówki. W urozmaiconych programach
feryjnych uczniowie uczestniczyli w: zajęciach plastycznych, artystycznych,
muzycznych, tanecznych, grach i zabawach na świeŜym powietrzu, zabawach
sportowych, zajęciach informatycznych i zajęciach na basenie. Dzieci były na
wycieczkach pieszych i wyjazdowych, w kinie i Muzeum Przyrodniczym.
ChełmŜyńskie gimnazjum podczas ferii zorganizowało zajęcia na basenie i hali
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sportowej. Ponadto uczniowie mogli kibicować na Ŝywo w meczu piłki siatkowej
pomiędzy „Delectą” Bydgoszcz, a „Skrą” Bełchatów.
•

Dzieci z Przedszkola Nr 1 skorzystały z zaproszenia ChełmŜyńskiego Ośrodka
Kultury i obejrzały przedstawienie organizowane w ramach ,,białych wakacji",
pt. ,,Złota kaczka", w wykonaniu aktorów ze Studia Małych Form Teatralnych
„ART-RE" z Krakowa. Była to piękna opowieść o ubogim szewczyku, któremu
tytułowa Złota Kaczka podarowała sakiewkę talarów. Nie mógł się on jednak nimi
z nikim podzielić i nikomu pomóc, a otrzymane talary miał wydać w jeden dzień.
Z tej pięknej bajki dzieci mogły wyciągnąć wnioski, Ŝe pieniądze szczęścia nie
dają, a tym bardziej gdy nie moŜemy się nimi podzielić z innymi. Uśmiech na
twarzach przedszkolaków i gromkie brawa świadczyły

o tym, iŜ bajka się

podobała.

,,Złota kaczka" w wykonaniu aktorów ze Studia Małych Form Teatralnych
„ART-RE" z Krakowa.
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Przedszkolacy podczas przedstawienia ,,Złota kaczka".

• Tegoroczny bal karnawałowy dla dzieci w
organizacyjnych, odbył się w dwa dni.

Przedszkolu Nr 1, ze względów

Dzieci przebrane za wróŜki, królewny,

księŜniczki, motyle, koty, misie, rycerzy, supermanów, policjantów i inne postacie
prawie w komplecie stawiły się zarówno w piątek, jak i w sobotę. Przedszkolaki
i cały personel przedszkola długo przygotowywali się do tego wydarzenia, JuŜ kilka
dni przed balem pracownicy dekorowali salę balową i całe przedszkole, między
innymi balonami i serpentynami, które przyniosły dzieci. Zabawę zorganizowały
wychowawczynie, które przygotowały konkursy, zabawy i same przebrały się na tę
okazję. Jak przystało na prawdziwy bal wybrano takŜe króla i królową balu. Była
uroczysta koronacja przy dźwiękach fanfar i wspólny taniec pary królewskiej. Oprawę
muzyczną w pierwszym dniu balu zapewnił nauczyciel rytmiki pan Marek
Walichniewicz, zaś w drugim dniu pan Marian Walecki od wielu lat zaprzyjaźniony
z przedszkolem.
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Bal karnawałowy dla dzieci w Przedszkolu Nr 1

•

10 lutego 2012 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 równieŜ odbył się Bal Przebierańców,
w którym uczestniczyły dzieci z oddziałów zerowych. Dzieci przyszły na bal
w przepięknych przebraniach. Przez dwie godziny radośnie bawiły się na balu. Były
zabawy i pląsy przy muzyce. W trakcie zabawy nie zabrakło takŜe konkursów,
w których dzieci chętnie brały udział. Ten dzień na długo pozostanie w ich pamięci.
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Bal Przebierańców w oddziale „0” SP-3
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• TuŜ przed feriami, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 pojechali do Torunia
w nagrodę za dobre oceny uzyskane za I półrocze. W Cinema City obejrzeli film
o sympatycznym kocie w butach, którego czyny nie zawsze były sympatyczne.
Na awanturniczej drodze kota Puszka co rusz stawały dwa zbiry: Jack i Jill. Przygód
i emocji było co nie miara, ale jak to w bajkach bywa, zwycięŜyły honor,
bezinteresowność, przyjaźń i miłość. Wszystko to odbyło się w rytmach tanecznej
muzyki rodem z Meksyku. W planetarium uczniowie przenieśli się w odległe rejony
kosmosu. Poznali inne galaktyki i dalekie gwiazdy. Cofnęli się do początków
powstania wszechświata i z lekkim strachem wysłuchali, jaka będzie przyszłość
naszego Układu Słonecznego. Cyfrowa podróŜ po rozległych przestrzeniach
uświadomiła, jak cenny jest nasz maleńki, Ŝyciowy obszar zwany Ziemią.

Uczniowie SP-3 w Planetarium
• Szkoła Podstawowa nr 5 w ChełmŜy przyłączyła się w tym roku do kolejnej akcji pn.
„WARTO BYĆ DOBRYM". Akcja ta to największa, interdyscyplinarna kampania
edukacyjna w Polsce, kreująca u dzieci dobre postawy, ucząca poszanowania dla
innych ludzi, ich uczuć i praw, a takŜe premiująca zachowania prospołeczne i

15
wolontariat. Kampania ta realizowana jest w szkole, bo to miejsce największej
aktywności młodzieŜy, oraz przestrzeń gdzie dokonuje się wymiana poglądów o
świecie rzeczywistym. To nie tylko miejsce zdobywania wiedzy lecz środowisko
gdzie kształtują się postawy młodych ludzi. Głównym elementem akcji jest konkurs
skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
który kaŜda szkoła prowadzi samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą
nagrodą główną - rowerem górskim. Akcja wymyślona i organizowana przez
Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła", została zainicjowana 10 lat temu w śląskich
szkołach. W roku szkolnym 2011/2012, wprowadzona zostaje nowa, rozbudowana
formuła i zwiększony zasięg do 1500 placówek, będących członkami Stowarzyszenia.
Daje to grupę 500 000 dzieci i ok. 1 000 000 rodziców. Nagrodę główną w kaŜdej
szkole dostanie dziecko, które zostanie wylosowane spośród finalistów konkursu
reprezentujących poszczególne klasy w danej szkole. Finaliści z poszczególnych klas
(po jednej osobie na klasę) to uczniowie najlepiej ocenieni przez rówieśników ze
społeczności danej klasy, spośród tych dzieci, które przystępując do akcji na początku
semestru zobowiąŜą się do wypełnienia zadań w 3 obszarach i to zobowiązanie
zrealizują.

• 3 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 uczestniczyli w koncercie
pt. „ Cymbały – instrument wirtuozowski ”. Tym razem w murach auli wystąpili
młodzi muzycy z Białorusi, którzy na co dzień występują w Filharmonii Mińskiej,
a grają na nietypowym instrumencie strunowym – cymbałach.
Do gry na cymbałach wykorzystywane są specjalne pałeczki z wiśniowego drewna,
odpowiednio nacięte i wygięte. Aby dźwięk był czysty, nie metaliczny, owija się te
pałeczki skórą. Muzycy zaprezentowali wiele róŜnorakich utworów między innymi
fragmenty „ Czterech pór ” Vivaldiego, taniec cygański z opery „Carmen ”, polkę
Johanna

Straussa oraz kompozycje współczesne. Wszyscy byli zachwyceni
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i oczarowani wirtuozerią wykonania. Z niemałym trudem udało się śledzić wzrokiem
dynamiczne ruchy muzyków. Niektórzy spośród uczniów zaryzykowali i spróbowali
swoich sił na scenie.

Koncert w Szkole Podstawowej Nr 3
• Dnia 31 stycznia oraz 1 lutego br. grupa uczniów chełmŜyńskiego gimnazjum
uczestniczyła w wycieczce do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Celem
wycieczki były zajęcia z fizyki na temat drgań - jako jednej z podstawowych form
ruchu występującego we wszechświecie. Z drganiami mamy do czynienia w skali
mikro oraz makro. Do badania tego zjawiska wykorzystuje się wagę NEMS
( urządzenie do wyznaczania masy mikro i nano-obiektów, np: bakterii i wirusów ).
Podczas zajęć uczniowie brali udział w doświadczeniach, które w skuteczny sposób
pomogły zrozumieć jak „ZwaŜyć wirusa ". W Centrum Nauki Kopernik odbyły
się równieŜ zajęcia laboratoryjne z chemii. Wykonano trzy doświadczenia:
„ Metalowa miłość czyli jak bardzo lubią się metale”,
„ Bańki choinkowe czyli lusterko w bańce” i „ Po co gwóźdź smarować smarem czyli
trochę o rdzewieniu” . W ten sposób gimnazjaliści przypomnieli sobie wiadomości na
temat szeregu aktywności metali, samodzielnie pomalowali bombkę choinkową

17
srebrem oraz zbadali, jakie czynniki wpływają na rdzewienie metali i jak je przed tym
procesem zabezpieczać. Po skończonych zajęciach uczniowie mogli samodzielnie
zwiedzać Centrum. KaŜdy szukał ciekawych obiektów do oglądania.

Gimnazjaliści podczas zajęć laboratoryjnych w Centrum Nauki Kopernik

•

Większość dzieci chociaŜ raz w dzieciństwie, ze względu na stan zdrowia, musiało
kilka dni spędzić w szpitalu. Sam pobyt w szpitalu, mimo iŜ dzieci mogą przebywać
z rodzicami, nie naleŜy do przyjemnych. Aby umilić maluchom ten czas Przedszkole
Miejskie Nr 1 przystąpiło do kampanii organizowanej przez miesięcznik ,,BliŜej
przedszkola" :
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Zadaniem kampanii jest wspieranie małych pacjentów szpitali poprzez organizację
zbiórek ksiąŜeczek, które są przekazywane oddziałom dziecięcym. Akcja objęta jest
patronatem fundacji ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom. KsiąŜki moŜna
przekazywać do wychowawców grup do 15 marca 2012 r. Po tym terminie zebrane
ksiąŜki przekazane zostaną na oddział dziecięcy Szpitala Powiatowego w ChełmŜy.
• Na mocy porozumienia dotyczącego szeroko rozumianej pomocy społecznej
zawartego pomiędzy Burmistrzem Miasta ChełmŜa reprezentowanym przez
Kierownika MOPS, a Toruńskim Centrum Caritas im. Bł. M. Karłowskiej w ToruniuMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej skierował do Ośrodka Wsparcia Caritas Diecezji
Toruńskiej im. Bł. Ks. S.W. Frelichowskiego przy ulicy Polnej 20 w ChełmŜy
21 osób w tym:
- 18 osób przebywających w noclegowni i schronisku
- 3 osobowa rodzina ( matka+2 dzieci) w mieszkaniu chronionym.
•

Miejski Ośrodek Piomocy Społecznej w ChełmŜy dziękuje Panu Andrzejowi
Gajewskiemu “Auto-Trans” za comiesięczne nieodpłatne przekazywanie 50 biletów
na trasie ChełmŜa-Toruń-ChełmŜa dla podopiecznych tutejszego Ośrodka.

Sekretarz Miasta
mgr Janusz Wilczyński

ChełmŜa , dnia 29.02.2012 r.

