dok. na str. 9

GŁOS CHEŁMŻYŃSKI,

STRONA

2

SPORTOWIEC CHEŁMŻY ROKU 2019
Sportowcem Roku 2019 została:
Wiktoria Chojnacka
2. Daria Plewa
3. Wiktoria Werner
Wyróżnieni przez Burmistrza Chełmży
Jerzego Czerwińskiego byli także:
Tomasz Rzymkowski, Wiesław Budziak
i Sławomir Jaworski.
Wszyscy uczestnicy Plebiscytu otrzymali
upominki.
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Marcin Seroczyński Społecznikiem Roku
Powiatu Toruńskiego

Burmistrz Chełmży - Jerzy Czerwiński
pogratulował Marcinowi Seroczyńskiemu zdobycia tytułu i statuetki Społecznika Roku Powiatu Toruńskiego i podarował replikę legendarnego kubeczka.
Marcin Seroczyński jest jednym z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Chełmży, w którym od 2007 r. pełni funkcję
prezesa. Był pomysłodawcą społecznej
akcji pod nazwą „Nie chowaj historii w
szafie”, mającej na celu zbieranie starych, ale cennych dokumentów, fotografii, przedmiotów oraz wiadomości
związanych z Chełmżą. W czasie swojej

działalności włączył się w program koła
historycznego „KLIO” przy nieistniejącym już Gimnazjum nr 1 w Pluskowęsach, pod nazwą „Przywróćmy Pamięć”,
prowadzonego przez Fundację Ochrony
Dziedzictwa Żydowskiego.
Jest pomysłodawcą i współrealizatorem filmów dokumentalnych o chełmżyńskich bohaterach i historycznych
miejscach. W czasie jego działalności
ukazały się filmy propagujące takie postaci jak: Antoni Depczyński, Bronisław
Kurzętkowski, Mieczysław Szczepański,
Edmund Beszczyński, prof. Tadeusz

Klasa 3a że Szkoły Podstawowej nr 5
zaprosiła swoje babcie na nietypowy
Dzień Babci. Wnuczęta wraz z babciami
wzięły udział w warsztatach kulinarnych
poprowadzonych przez pana Jacka Murawskiego w Zespole Szkół Unii Europejskiej w Chełmży. Zadaniem uczestników
było upiec ciastka w dowolnej formie,
według tego samego przepisu. Wypieki
wyszły przepyszne, a wspólnie spędzony
czas był bezcenny i z pewnością zapadnie w pamięć wszystkich na długo. Dziękujemy Dyrekcji ZSUE za możliwość zorganizowania tak atrakcyjnych zajęć. Nie
ma to jak wspólnie spędzony czas z
wnukami. Uczniowie klasy 3a Szkoły

Podstawowej nr 5 im. Papieża Jana Pawła II w Dniu Dziadka zaprosili swoich
dziadków do wspólnego majsterkowania. Dzieci wykonały karmniki dla ptaków według słownej instrukcji dziadka
Jakuba Okońskiego oraz pod czujnym
okiem swoich dziadków. Przy okazji
uczniowie poznali podstawowe narzędzia i sposób posługiwania się nimi.
Dzięki takiej liczbie wykonanych budek
mamy nadzieję, że żaden ptaszek w naszym mieście nie będzie latał głodny tej
zimy. Gorące podziękowania dla Państwa Okońskich za przygotowanie materiałów potrzebnych do wykonania karmników.
Magdalena Tomczyk

U babci i dziadka jest słodko

Glemma, ks. Leon Poeplau oraz Chełmżyńskie miejsca pamięci. Jest współautorem kilku filmów promujących miasto
Chełmżę. Podczas działalności Towarzystwa Przyjaciół Chełmży Marcin Seroczyński inicjował i nadzorował wydanie
ponad 30 publikacji w większości dotyczących dziejów naszego miasta.
Za działalność na rzecz Chełmży został
odznaczony „Brązowym Krzyżem Zasługi”, „Medalem im. Aleksandra Patkowskiego” nadawanego uznanym regionalistom
oraz
kilkoma
innymi
odznaczeniami.
Za fotografie promujące Chełmżę i jej
zabytki, przyrodę oraz walory sportowe
otrzymał kilka wyróżnień. Zdobył pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym
„Chełmża w obiektywie”. Jest także laureatem konkursów: „Poza obrazem” organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu „Katar
– Fotografia Konfrontacje Amatorskiej
Twórczości Artystycznej Regionu, konkursu „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”
organizowanego
przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
konkursu „Kujawsko-Pomorskie Press
Foto” organizowanego przez Dwór Artusa w Toruniu. Zdobył trzecią nagrodę w
konkursie fotograficznym „Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się!”
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
Dnia 19 grudnia 2019 r. na sesji Rady Miejskiej Chełmży podjęta została uchwała Nr XI/98/19 w sprawie budżetu miasta na
2020 rok. W uchwalonym budżecie Miasta Chełmży na 2020
rok ustalono dochody w wysokości 80.135.857,38, w tym bieżące - 64.262.845,60 i majątkowe - 15.873.011,78, zaś wydatki w wysokości 88.160.646,56, w tym bieżące - 62.740.770,20
i majątkowe - 25.419.876,36 (inwestycyjne - 25.419.876,36).
W 2020 r. do spłaty z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych
kredytów i pożyczek przypada kwota 913.260,45. Środki na
spłatę pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art.
217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które w budżecie (WPF) zaplanowano na kwotę 2.170.379,63.
W 2020 roku zaplanowano limit z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.767.670,00, w tym: 2.000.000,00 z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu miasta oraz 6.767.670,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu. Prognozowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 16.824.480,61.
Mieszkańcom Chełmży przypominamy o obowiązku zapłaty:
podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku transportowego, dzierżawy za grunt, opłaty targowej wieczystego
użytkowania gruntu oraz opłaty od posiadania psów.
Płatności (za wyjątkiem opłaty od posiadania psów, która płatna jest na konto ZGM sp. z o.o.) można dokonywać w kasie
Urzędu Miasta Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 2 (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 7.00-14.15, we wtorki
w godz. 8.00-15.15), a także przelewem bankowym na rachunek nr 12 9486 0005 0000 2828 2000 0027 - BS Toruń / Oddział Chełmża. Osoby prawne mają obowiązek zapłaty obliczonego w deklaracji podatku od nieruchomości - bez
wezwania - w terminie do dnia 15 każdego miesiąca br. Osoby
fizyczne zobowiązane są do zapłaty obliczonego w deklaracji
podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego w terminach
do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada br.
Podatek od środków transportowych od osób prawnych jak i
od fizycznych płacony jest w terminach do 15 lutego i do 15
września br. Termin opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
kończy się z dniem 31 marca br. Podatek za dzierżawę gruntu
płacony jest kwartalnie w terminach: do 10 kwietnia, 10 lipca,
10 października i 10 grudnia br.
Termin opłaty od posiadania psa - bez wezwania - upływa 31
maja br., względnie w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie
psa.
Dla posiadaczy psów, którzy:
1. uiszczą opłatę do końca I kwartału danego roku kalendarzowego ustala się stawkę roczną opłaty w wysokości
34,00 zł za każdego psa;
2. nabędą psa ze schroniska dla zwierząt ustala się roczną
stawkę opłaty w wysokości 22,00 zł za każdego psa.
Obowiązek podatkowy z tytułu opłaty targowej powstaje z
chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaży, a przynaj-

mniej z wyjściem z ofertą sprzedaży, polegającą na wystawieniu towaru z oznaczeniem jego ceny.
Termin opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu kończy się z
dniem 31 marca br.
Podatek za dzierżawę gruntu płacony jest kwartalnie w terminach: do 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października i 10 grudnia br.
Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2020 roku:
OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW
UCHWAŁA NR XIX/135/12 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 27
września 2012 r.
Obowiązek podatkowy dotyczący podatku od posiadania
psów ciąży na osobach fizycznych posiadających psy. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z końcem
miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania jednego psa w wysokości 66,00 zł. Dla posiadaczy psów, którzy uiszczą opłatę do końca I kwartału danego roku kalendarzowego
ustala się stawkę roczną w wysokości 34,00 zł za każdego psa,
natomiast dla posiadaczy, którzy nabędą psa ze schroniska dla
zwierząt ustala się roczną stawkę opłaty w wysokości 22,00 zł
za każdego psa.
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
UCHWAŁA NR IX/75/19 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 24
października 2019 r. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:
1. od budynków mieszkalnych lub ich części - od 1m² powierzchni użytkowej - 0,81 zł;
2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - od 1m² powierzchni użytkowej - 23,60 zł;
3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - od 1m² powierzchni użytkowej 11,18 zł;
4. od budynków lub ich części związanych z udzieleniem
świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń - od 1m² powierzchni użytkowej - 4,87 zł;
5. od 1m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków
lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,05 zł;
6. od budowli - od ich wartości określonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1170) - 2% ich wartości;
7. od gruntów:
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
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gruntów i budynków - od 1m² powierzchni - 0,95 zł,
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1ha powierzchni - 4,80 zł,
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m² powierzchni - 0,50 zł,
niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o
którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o
rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie
pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę
o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w
tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami
prawa budowlanego - 3,15 zł od 1m² powierzchni.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
UCHWAŁA NR X/89/19 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 5
grudnia 2019 r.
Obowiązek podatkowy podatku od środków transportowych
ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących
właścicielami środków transportowych.
Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany. W wypadku zmiany właściciela środka
transportowego zarejestrowanego obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu - do końca miesiąca, w którym
nastąpiło przeniesienie własności. Jeżeli środek transportowy
stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub
prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 750,00 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.185,00 zł,
c) powyżej 9 ton - 1.330,00 zł;
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1.330,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 1.456,00 zł,
- o liczbie osi - cztery - 1.692,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton, o liczbie osi - dwie - 1.716,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton:
- o liczbie osi - trzy - 1.788,00 zł,
- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.138,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 25 ton:
- o liczbie osi - trzy - 1.974,00 zł,
- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.390,00 zł;
3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1.814,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 2.116,00 zł,

- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.378,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton, o liczbie osi - dwie - 2.282,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton:
- o liczbie osi - trzy - 2.282,00 zł,
- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.782,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 25 ton:
- o liczbie osi - trzy - 2.302,00 zł,
- o liczbie osi cztery i więcej - 3.238,00 zł;
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton - 762,00 zł,
b) od 5,5 ton i poniżej 9 ton - 1.394,00 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.576,00 zł;
5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton, o liczbie
osi - dwie - 1.404,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 31 ton, o liczbie
osi - dwie - 2.132,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 31 ton, o liczbie
osi - trzy - 1.984,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 31 ton i mniejszej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie - 2.080,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 2.502,00 zł,
e) równej lub wyższej niż 36 ton i równej lub mniejszej niż 40 ton:
- o liczbie osi - dwie - 2.088,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 2.502,00 zł,
f) wyższej niż 40 ton:
- o liczbie osi - dwie - 2.166,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 2.648,00 zł;
6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton, o liczbie
osi - dwie - 1.614,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 31 ton, o liczbie
osi - dwie - 2.502,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 31 ton, o liczbie
osi - trzy - 2.502,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 31 ton i mniejszej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie - 2.502,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 2.502,00 zł,
e) równej lub wyższej niż 36 ton i równej lub mniejszej niż 40 ton:
- o liczbie osi - dwie - 2.502,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 2.502,00 zł,
f) wyższej niż 40 ton:
- o liczbie osi - dwie - 2.688,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 3.238,00 zł;
7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - od 7 ton i poniżej 12 ton - 624,00 zł;
8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
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a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - jedna - 716,00 zł,
- o liczbie osi - dwie - 1.034,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 1.236,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton:
- o liczbie osi - jedna - 882,00 zł,
- o liczbie osi - dwie - 1.314,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 1.498,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 25 ton i równej lub mniejszej niż 38 ton:
- o liczbie osi - jedna – 1.002,00 zł,
- o liczbie osi - dwie - 1.400,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 1.484,00 zł,
d) wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi - jedna - 1.048,00 zł,
- o liczbie osi - dwie - 1.674,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 1.726,00 zł;
9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - jedna - 882,00 zł,
- o liczbie osi - dwie - 1.216,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 1.400,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton:
- o liczbie osi - jedna - 1.194,00 zł,
- o liczbie osi - dwie - 1.888,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 1.594,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 25 ton i równej lub mniejszej niż 38 ton:
- o liczbie osi - jedna - 1.292,00 zł,
- o liczbie osi - dwie - 1.978,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 1.978,00 zł,
d) wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi - jedna - 1.580,00 zł,
- o liczbie osi - dwie - 2.132,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 2.502,00 zł;
10) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia
poza miejscem kierowcy:
a) mniej niż 22 miejsca - 1.182,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 2.428,00 zł.
PODATEK ROLNY
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanym w Monitorze Polskim poz. 1017 z dnia
18 października 2019 roku - średnia cena skupu żyta za okres
11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego
na rok podatkowy 2020, wyniosła 58,46 zł za 1 dt. (w roku
ubiegłym 54,36 zł). Powyższa kwota na podstawie art. 6 ust. 2
ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym jest
podstawą do obliczenia podatku rolnego, w przeliczeniu za 1
ha. Zgodnie z tą kwotą podatek rolny w 2020 roku wynosi
146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy.

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Na podstawie Uchwały Nr XII/109/20 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2020 r. poz. 412) od 1 lutego 2020
r. obowiązywać będzie nowa stawka opłaty za odpady zbiera-

ne i odbierane w sposób selektywny, tj.: 23,00 zł miesięcznie
od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Jest to podstawowa stawka opłaty.
Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą przyjęto również podwyższoną stawkę opłaty w wysokości 50,00 zł miesięcznie od
osoby zamieszkałej. Jest to opłata sankcyjna, która naliczana
będzie w przypadku, gdy na nieruchomości stwierdzony zostanie brak segregacji odpadów komunalnych. Wówczas odpady
zostaną z nieruchomości odebrane przez podmiot odbierający
(Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.) jako niesegregowane (zmieszane). Następnie Burmistrz Miasta Chełmży dla właściciela danej nieruchomości określi w drodze decyzji administracyjnej wyższą opłatę za odpady w wysokości: 50,00 zł x
liczba osób zamieszkujących nieruchomość. Podwyższona
opłata obowiązywać będzie dla miesiąca, w którym stwierdzono uchybienia lub całkowity brak segregacji odpadów komunalnych.
Ponadto informujemy, iż zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością
składania nowych deklaracji. Do właścicieli nieruchomości zostaną wystosowane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. Właściciele nieruchomości
zobowiązani są do uiszczania opłaty w wysokości podanej w
zawiadomieniu. Przedmiotowe zawiadomienie, w przypadku
braku wpłaty opłaty w wysokości zgodnej z zawartymi w nim
danymi, stanowić będzie podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia zaległości pieniężnej.
W związku z wprowadzonym przez ustawodawcę obowiązkiem segregacji odpadów komunalnych na nieruchomościach
i brakiem możliwości wyboru sposobu składowania odpadów,
właściciele nieruchomości, w których zadeklarowany został
nieselektywny odbiór odpadów mają obowiązek złożenia nowej deklaracji, na podstawie której nastąpi zmiana sposobu
składowania odpadów komunalnych.
• Zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych
a) Pojemnik niebieski - papier – tu wrzucamy: opakowania z
papieru, kartony, tekturę falistą, katalogi, ulotki, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe;
UWAGA! Nie wrzucamy: zużytych ręczników papierowych,
chusteczek higienicznych, papieru powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, zatłuszczonych
jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet,
pieluch jednorazowych oraz podpasek.
b) Pojemnik zielony- szkło – tu wrzucamy: butelki i słoiki po
napojach i żywności, a także po alkoholach i olejach roślinnych, szklane opakowania po kosmetykach i inne opakowania
szklane bez nakrętek, kapsli i korków;
UWAGA! Nie wrzucamy: ceramiki, porcelany, naczyń typu
arco, talerzy i doniczek, szkła budowlanego okiennego i zbrojonego, luster, zakrętek, kapsli i korków; zużytych żarówek,
świetlówek, lamp neonowych i halogenowych, szklanych opakowań po lekach, produktach chemicznych z zawartością.
c) Pojemnik żółty - plastik – tu wrzucamy: tworzywa sztuczne,
metale i opakowania wielomateriałowe, m.in.: otwarte i
zgniecione butelki po napojach, opakowania po środkach do
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prania, szamponach, mydle w płynie, pastach do zębów; kubki
po produktach mlecznych; pojemniki po artykułach sypkich;
duże folie opakowaniowe; folię aluminiową i spożywczą, worki foliowe; artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw
sztucznych; plastikowe opakowania po owocach; puszki po
konserwach, puszki po karmie dla zwierząt, puszki po napojach, nakrętki, kapsle i korki, opakowania po chipsach, batonach, kawie, wieczka po jogurtach i serkach;
UWAGA! Nie wrzucamy: butelek oraz pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych,
zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.
d) Pojemnik brązowy - bioodpady – tu wrzucamy: resztki jedzenia, skorupki jaj, odpadki warzywne i owocowe, skoszoną
trawę, liście, kwiaty, chwasty (bez ziemi), trociny, korę drzew,
drobne gałęzie drzew i krzewów;
UWAGA! Nie wrzucamy: kości zwierząt, odchodów zwierząt,
popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi, kamieni i innych odpadów
komunalnych.
e) Pojemnik stalowy ocynkowany lub plastikowy w kolorze
grafitowym - popiół - tu wrzucamy popiół z pieców węglowych i kominków;
f) Pojemnik zielony – odpady zmieszane – tu wrzucamy m.in.:
gąbki, szmatki, kurz z odkurzacza, mięso, ryby, ser, nabiał, jajka, maszynki do golenia, niedopałki papierosów, olej do smażenia, paragony ze sklepu/bankomatu, pergamin, piasek, odchody zwierząt, plastikowe opakowania po tłuszczu,
porcelana, fajans, szkło żaroodporne, produkty higieniczne
(pieluchy, patyczki higieniczne, bandaże, podpaski, tampony,
wata), włosy, sierść, pióra, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, zużyte ubrania, tekstylia i obuwie, żwirek
lub trociny z kuwet dla zwierząt, resztki kosmetyków, np. tusz
do rzęs, pomadka, fluid.
Ponadto do PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są odpady
komunalne z nieruchomości zamieszkałych miasta
Chełmży, takie jak:
1. Opakowania z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowania wielomateriałowe, szkło;
2. Odpady zielone, takie jak: skoszona trawa, liście, gałęzie
w ilości do 10 kg na gospodarstwo domowe w danym
roku kalendarzowym;
3. Chemikalia, w tym opakowania po farbach i olejach samochodowych etc.;
4. Przeterminowane leki;
5. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych
powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w
szczególności igieł i strzykawek;
6. Zużyte opony;
7. Zużyte baterie i akumulatory;
8. Odpady wielkogabarytowe w ilości do 200 kg na gospodarstwo domowe w danym roku kalendarzowym, np.:
stoły, krzesła, materace, tapczany, pierzyny, szafy, biurka,
wersalki, łóżka, kanapy;
9. Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 500 kg na
gospodarstwo domowe w danym roku kalendarzowym;

10. Tekstylia i odzież;
11. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: komputery, monitory, drukarki, faksy, telefony, akcesoria komputerowe,
odbiorniki radiowe i telewizyjne, lodówki, pralki, kuchenki, zamrażarki, zegarki, odkurzacze, czajniki, piloty od
sprzętu elektronicznego itp.
• Zmiana z workowego systemu składowania odpadów na
pojemnikowy na nieruchomościach
Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży, przyjętego uchwałą nr
X/91/19 Rady Miejskiej Chełmży dnia 5 grudnia 2019 r. (Dz.
Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 7137), mając na względzie
ochronę środowiska naturalnego, Gmina Miasto Chełmża odstąpiła od workowego sposobu składowania odpadów komunalnych. System ten funkcjonował głównie w zabudowie jednorodzinnej. Do końca I kwartału br. nastąpi sukcesywna
wymiana worków do składowania odpadów obejmujących
tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,
papier i szkło, na pojemniki.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH
DO PRZEPROWADZENIA W 2020 R.
Gmina Miasto Chełmża opublikowała plan postępowań o
udzielenie zamówień publicznych w 2020 r. Wśród planowanych postępowań inwestycyjnych przewidywanych do wszczęcia w bieżącym roku należy wskazać:
• modernizację przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3
(budynek B),
• budowę sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5,
• utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności,
• termomodernizację budynków Urzędu Miasta Chełmży,
• modernizację sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy
ulicy Bydgoskiej 7.
Więcej informacji na temat planu postępowań o udzielenie
zamówień publicznych przewidywanych do przeprowadzania
przez Gminę Miasto Chełmża w roku 2020, znajduje na stronie
internetowej: https://www.bip.chelmza.pl/10057,rok-2020 w
treści Zarządzenia Nr 2/GKM/20 Burmistrza Miasta Chełmży z
dnia 13 stycznia 2020 r.

CHEŁMŻA ŚWIĘTOWAŁA 100 – LECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
21 stycznia br. odbyły się oficjalne uroczystości związane ze
100-leciem odzyskania przez Chełmżę niepodległości. Obchody
rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną, której przewodniczył
Jego Ekscelencja Biskup Toruński Wiesław Śmigiel. Podczas
mszy dokonano też uroczystego poświęcenia sztandaru Szkoły
Podstawowej nr 3 w Chełmży. Następnie na Rynku odbył się
Apel Poległych i złożenie kwiatów pod tablicą wyzwolenia
1920. W Chełmżyńskim Ośrodku Kultury uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 zaprezentowali program artystyczny poświęcony
rocznicy wyzwolenia miasta z rąk zaborców oraz patronowi
szkoły bł. ks. Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu. W uroczystościach wzięli udział: Piotr Całbecki – marszałek województwa kujawsko – pomorskiego, Marek Olszewski – starosta
toruński, Paweł Polikowski – przewodniczący Rady Powiatu,
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Maria Mazurkiewicz kujawsko - pomorski wicekurator oświaty
oraz władze miasta, radni powiatowi, radni Rady Miejskiej
Chełmży, funkcjonariusze służb mundurowych, harcerze, przedstawiciele organizacji, dyrektorzy i nauczyciele chełmżyńskich
szkół, a przede wszystkim mieszkańcy Chełmży. Organizatorami
obchodów byli: ks. kan. Krzysztof Badowski, burmistrz Chełmży
– Jerzy Czerwiński, Sylwia Kobusińska – dyrektor SP 3 w Chełmży i Bogumiła Obara – komendant Hufca ZHP w Chełmży.

sy dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych nr 2 i nr 3 rozpoczną się 2 marca
2020 r. i potrwają do 28 marca. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
zaplanowano na dzień 6 kwietnia br. Pisemne potwierdzenie
przez rodzica kandydata chęci przyjęcia dziecka do danego
przedszkola gwarantuje miejsce na liście przyjętych. Zestawienie to winno być opublikowane 4 maja 2020 r.

LISTY PRZYDZIAŁU MIESZKAŃ KOMUNALNYCH!

ZAPISY DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Chełmży i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży (ul. gen. J. Hallera 2 i 19) zostały wywieszone projekty list osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego i do zawarcia najmu
socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy miasta
Chełmży oraz lista osób i rodzin do wykwaterowania z budynków przeznaczonych do rozbiórki na 2020 rok. Procedury zawierania umów najmu lokali komunalnych zostały zawarte w
uchwale nr VIII/64/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasta Chełmży. Komisja mieszkaniowa powołana zarządzeniem burmistrza
miasta jest jego organem doradczym i dodatkowo pełni kontrolę społeczną w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego. Posiedzenia komisji odbywają się
zwykle raz w miesiącu – w pierwszą środę miesiąca.

Od 10 do 14 lutego 2020 r. w sekretariatach szkół podstawowych można będzie dokonać zapisu dziecka do klasy pierwszej.
Zapisy dotyczą dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.
Poniżej przypominamy obwody poszczególnych szkół:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego, 87-140 Chełmża
ul. Gen. J. Hallera 17: gen. Władysława Sikorskiego (do skrzyżowania z ul. Mickiewicza i ul. Browarną), Wodna, Sądowa, Strzelecka, Mikołaja Kopernika, Świętego Jana, Browarna, ks. Piotra
Skargi, Ignacego Paderewskiego, Henryka Sienkiewicza, Tadeusza Kościuszki, Bartosza Głowackiego, Kazimierza Pułaskiego,
Bulwar 1000-lecia, Targowa, Letniskowa, Pensjonatowa, Rekreacyjna, Spacerowa, Turystyczna, Wczasowa, Widokowa, Pogodna, Cicha, Słoneczna, Spokojna, Plażowa, Wypoczynkowa.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Chełmży im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, 87 -140 Chełmża, ul. ks. P. Skargi 1: Rynek, Rynek Bednarski, Rynek Garncarski, gen. Józefa Hallera,
Chełmińska, Adama Mickiewicza, Polna, Rybaki, Łazienna, Żeglarska, Tumska, Błogosławionej Juty, Chełmińskie Przedmieście, Buczek, Trakt, Jarzębinowa, Plac Wiejski, Lipowa, 3 Maja,
Górna, Jana III Sobieskiego, Władysława Broniewskiego, Władysława Jagiełły, Romualda Traugutta, Bolesława Chrobrego,
Mieszka I, Władysława Łokietka, Bolesława Krzywoustego, Królowej Jadwigi, Stefana Batorego, Stanisława Poniatowskiego,
Józefa Bema, Henryka Malewskiego, Antoniego Depczyńskiego, kanonika Gabriela Władysławskiego, Kazimierza Wielkiego,
Mieczysława Szczepańskiego, Stefana Dorawy, Działkowa,
Ogrodowa, Tęczowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Cyprysowa, Dębowa, Jagodowa, Jesionowa, Jeżynowa,
Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Leszczynowa, Łąkowa, Kruszynowa, Modrzewiowa, Morelowa, Ogrodowa, Orzechowa, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Żurawinowa, Wiśniowa, Azaliowa, Forsycjowa, Jaśminowa,
Magnoliowa, Szewska, Malinowa, Przejezdna, Wrzosowa.
Szkoła Podstawowa nr 5 im Papieża Jana Pawła II, 87-140 Chełmża ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5: ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego,
Owocowa, Piastowska, Juliusza Słowackiego, Stanisława Moniuszki, Wincentego Witosa, ks. Alfonsa Groszkowskiego, ks.
ppłk. Józefa Wryczy, Władysława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Bydgoska, Dworcowa, gen. Władysława Sikorskiego (od
skrzyżowania z ul. Mickiewicza i ul. Browarną), Ładownia, Henryka Dąbrowskiego, Toruńska, Marii Konopnickiej, Bolesława
Prusa, Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, ks. Prałata Szydzika, ks. kanonika Gracjana Tretkowskiego, ks. Biskupa Zygfryda
Kowalskiego, Stanisława Pilatowskiego, Stanisława Zagrodzkiego, Fiołkowa, Hiacyntowa, Różana, Tulipanowa, Cukrownicza,
Za Torami, Towarowa, Wagonowa, Kolejowa, ks. biskupa Jana
Chrapka, ks. Jerzego Popiełuszki, ks. Józefa Tischnera, Wisławy
Szymborskiej, Jana Brzechwy, Ignacego Kraszewskiego, Elizy
Orzeszkowej, Aleksandra Fredry.
Sekretarz Miasta mgr Janusz Wilczyński

POMOC ŻYWNOŚCIOWA POPŻ!
22 stycznia br. kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży zawarł z Toruńskim Centrum Caritas porozumienie na potrzeby realizacji projektu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomoc w ramach Programu skierowana jest do osób, które
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz z powodu niskich
dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia. Pracownicy socjalni kwalifikowali osoby do uczestnictwa w Programie według kryteriów dochodowych:
•
dla osoby samotnie gospodarującej – 1402 zł,
•
dla osoby w rodzinie – 1056 zł.
Wśród artykułów spożywczych przewiduje się: makaron, ryż,
kaszę gryczaną, olej, mleko, ser żółty, groszek z marchewką,
fasolę białą, sok jabłkowy, koncentrat pomidorowy, powidła
śliwkowe, szynkę drobiową i wieprzową, pasztet, olej, gołąbki
w sosie pomidorowym, cukier, miód, puszki rybne, buraczki
wiórki, herbatniki. Wydawanie żywności odbywa się w Schronisku Dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi w
Chełmży przy ulicy Polnej 20, zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez organizatora (informacje na tablicy MOPS-u i
na stronie internetowej).

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 2020
Zarządzeniem nr 146/CUW/19 z 2 grudnia 2019 r. burmistrz
Chełmży wprowadził terminy postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego do miejskich przedszkoli. Zapi-
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Byśmy jak Feniks z popiołów…
Minął czas karnawałowych szaleństw,
bali, zabaw, ucztowania, popuszczanie
pasa. Nastąpiło przejście od zabawy
do refleksji i umartwienia. Granicą między tymi dwoma okresami od zawsze
była Środa Popielcowa. Wierni katoliccy gromadzą się wtedy w świątyniach,
by uczestniczyć w liturgii i w obrzędzie
posypania głów popiołem. Zwyczaj ten
wprowadził papież Urban II w 1091
roku. W tym czasie ustalono także, że
popiół do posypywania głów ma pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę
Palmową poprzedniego roku.
Popiół to pozostałość po ogniu i po tym,
co zostało spalone – symbolizuje więc
przemijanie, smutek, i pokorę. Przypominają o tym słowa, które wygłasza
ksiądz dokonujący posypania: „z prochu powstałeś, w proch się obrócisz”.
Uświadamiamy sobie, że wszystko, co
materialne i ziemskie rozsypuje się w
końcu w proch. Jednocześnie popiół
ma też pozytywne znaczenie. Jest symbolem oczyszczenia, nadziei na zmartwychwstanie i życie wieczne. Skojarzenie to ma związek ze starożytnymi
mitami o Feniksie, świętym ptaku, który
sam się spalał, a następnie oczyszczony,
odradzał się z popiołów. Posypanie głowy popiołem było i jest zewnętrznym
znakiem rozpoczęcia pokuty, by po 40
dniach Wielkiego Postu odrodzić się na
nowo. Stąd inne słowa, które słyszymy
podczas posypania: „Nawracajcie się i
wierzcie w Ewangelię”. Zwyczaj ten kiedyś był na tyle ważny, ze księża chodzili
z popiołem do chorych, którzy nie mogli
stawić się w kościele.

Dawne polska tradycja, oprócz poważnych obrzędów religijnych, wspomina
także inne zgoła wydarzenia w Środę
Popielcową. Trudno było tak z dnia
na dzień porzucić żarty i swawole. Na
wsiach parobcy zrzucali z drzew całe
worki lub nawet garnki popiołu, co
wzniecało tumany na idących do kościoła. Na niektórych gar popiołu wysypywał się po wejściu do karczmy. Gdzieniegdzie panował obyczaj „zabijania
grajka”. Wywożono z karczmy na taczce
słomianą kukłę, którą następnie palono
lub wieszano na znak, że skończyło się
wszelkie granie - aż do Wielkanocy.
Pastwiono się też w tym czasie nad
pannami, które w karnawale nie znalazły kandydatów na mężów. Strasznym
zwyczajem było przywiązywanie panny
do kłody popielcowej. Dziewczyna,
często poganiana batem (!), ciągnęła
sporych rozmiarów drewniany kloc
przez wieś, do karczmy, gdzie musiała
się wykupić wódką. Zabawy pn. popielcowych klocków, polegająca na przyczepianiu do garderoby panien wątpliwej
urody ozdób: kurzych łapek, szkieletów
ryb, indyczych szyjek. W miastach te
harce przybierały szerszy zasięg – drewniane klocki lub figurki przyczepiano do
sukien wszystkim kobietom bez wyjątku.
Środa Popielcowa otwiera okres Wielkiego Postu. Czas bez zabaw i z postnym
jedzeniem – kiedyś były to głównie śledzie i żur. Jednak w tę środę nie jadano
nic. Współcześnie w ten dzień obowiązuje w kościele katolickim post ścisły.
Alina Brzozowska
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ŚWIAT ZNACZKÓW
POCZTOWYCH
Kontynuując wątek niepodległościowy,
przedstawiam – uwaga: pierwszy walor
pocztowy na świecie w formie banknotu! Jest to tzw. blok z umieszczonym
wewnątrz znaczkiem o nominale 14,50
zł. Został wydany 25 stycznia ubiegłego
roku. Jego wymiary są nieco większe od
będącej aktualnie w obiegu 200-złotówki. Okazją do emisji było 100-lecie
utworzenia Polskiej Wytwórni Papierów
Wartościowych. W procesie druku tego
bloku wykorzystano techniki i zabezpieczenia, jakie stosuje się na prawdziwych
banknotach. Polska wytwórnia, znana z
wysokiej jakości swoich wyrobów, jest
światowej klasy emitentem pieniędzy
papierowych i… znaczków pocztowych.
Warto też zauważyć, że pierwotnie nazwa wytwórni zaczynała się od słowa
„Państwowa”. Obecnie zastąpiono je
słowem „Polska”. Tak czy inaczej jej
skrót pozostał taki sam - PWPW.
Na znaczku widzimy podobiznę Ignacego Paderewskiego, wybitnego pianisty
i kompozytora, także znanego polityka
i działacza społecznego. Podczas I wojny światowej prowadził ożywioną działalność na rzecz niepodległości Polski.
Do kraju wrócił w grudniu 1918 roku
i wkrótce potem został mianowany
pierwszym premierem rządu RP oraz
ministrem spraw zagranicznych. Stąd
jego obecność na pokazanym walorze.

Wykonujcie mammografię!

(filatelista)

Zachorowałam w kwietniu 2009 roku. Zapisałam się profilaktycznie na mammografię i wtedy się zaczęło. Wynik wykazał, że
mam guza wielkości 2 cm w lewej piersi. Trafiłam do Centrum Onkologii w Bydgoszczy, gdzie wystawałam w kolejkach na kolejne
badania. Po wyniku biopsji okazało się, że mam złośliwego raka. Wtedy cały świat przewrócił mi się do góry nogami – płacz,
rozpacz, dlaczego ja?
1 czerwca miałam operację, ale na szczęście udało się zachować pierś, ponieważ wycięto mi samego guza wraz z pachowymi
węzłami chłonnymi. Po kilku dniach dostałam wynik wycinka pobranego z guza podczas operacji. Znowu przyszło załamanie,
ponieważ okazało się, że to rak złośliwy, inwazyjny. Wtedy rodzina i znajomi bardzo pomogli mi przetrwać te trudne chwile.
W lipcu i sierpniu przyjęłam cztery chemie wlewowe, czerwone. Czułam się źle, wymiotowałam, a gdy wypadły włosy, całkowicie się załamałam. Później, we wrześniu i październiku, przeszłam radioterapię – 26 naświetlań. Znosiłam to bardzo dobrze.
Dalsze leczenie to rehabilitacja, całkiem przyjemna.
Obecnie moje wizyty u onkologa odbywają się raz do roku. Czuję się dobrze. Mam córkę, więc zdecydowałam się na zrobienie
badań genetycznych. Okazało się, że ja nie powinnam zachorować. Dlatego mam przesłanie do wszystkich kobiet: wykonujcie
mammografię niezależnie od tego, czy jesteście obciążone genetycznie! Ja jestem takim przykładem, ale zwyciężyłam i dziękuję
Bogu, że żyję! Razem z Amazonkami spotykamy się, wspieramy, rozmawiamy. Miło nam płynie czas.
Małgorzata
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Wiceburmistrz Władysław Karol
Wyszkowski (1885–1937)

Doktor prawa, sędzia, notariusz, adwokat, przewodniczący Rady Miasta Chełmży, wiceburmistrz, działacz społeczny
i polityczny.
Urodził się 26 czerwca 1885 r. w Tarnowie. Jego ojcem był oficjał sądowy,
pomocnik kancelaryjny oraz urzędnik
Kasy Oszczędności Piotr Józef Antoni
Wyszkowski herbu Ślepowron (ur. 28
kwietnia 1854 r.), a matką Florentyna z
domu Bertkowska (ur. 4 maja 1865 r.).
Z małżeństwa Piotra i Florentyny Wyszkowskich urodziło się czworo dzieci:
Stanisław Florian (ur. 25 kwietnia 1884
r.), Władysław Karol, Zofia (ur. 8 marca
1889 r.) oraz Helena (ur. 15 marca 1890
r.).
Władysław Wyszkowski w latach
1897–1905 uczęszczał do cieszącego się
wówczas dużym prestiżem Gimnazjum
św. Jacka w Krakowie. Maturę zdał w
1905 r. W tym samym roku podjął studia
prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Absolutorium uzyskał
6 maja 1913 r., a stopień doktora prawa
przyznano mu 28 kwietnia 1916 r.
Władysław Wyszkowski podczas pobytu w Krakowie był też sekretarzem
Koła VI Towarzystwa Szkoły Ludowej im.
Juliusza Słowackiego. Żoną Władysława
Wyszkowskiego została Maria Nałęcz

Koczanowicz. Z tego małżeństwa urodziło się troje dzieci: Janina Maria (ur.
18 lutego 1917 r. w Krakowie), Mieczysław (ur. 9 grudnia 1918 r. w Nowym
Sączu, zm. 1976 r.) – pilot odznaczony
orderem Virtuti Militari, członek Dywizjonu 303, uczestnik bitwy o Anglię
oraz natomiast imienia i daty urodzenia trzeciego dziecka niestety nie udało się ustalić.
Dr Władysław Wyszkowski, zanim przeprowadził się do Chełmży,
był w roku 1920 sędzią śledczym we
Włocławku. Sprawował tę funkcję
twardą ręką. Zasłynął jako nieugięty przedstawiciel prawa i porządku,
nieprzejednany w swych decyzjach.
W opiniach współpracowników jawił
się jako niezwykle praworządny obywatel. Tępił bandytyzm rabunkowy,
walczył z nielegalnym gorzelnictwem.
Za interwencje, które podejmował,
otrzymywał groźby, a nawet tak zwaną
czarną rękę, co oznaczało, że na jego
osobę bandyci wydali wyrok śmierci. Dr Wyszkowski nie przestraszył się
jednak żadnych gróźb i nadal wykonywał obowiązki sędziego z surowością i
stanowczością.
Władysław Wyszkowski w okresie,
gdy pełnił obowiązki sędziego śledczego we Włocławku, przyczynił się
do powstania – jako jeden z założycieli – Kooperatywy dla Urzędników,
zaopatrującej ubogich urzędników w
produkty żywnościowe i odzież.
W trakcie ataku bolszewickiego
Władysław Wyszkowski przetrzymał
oblężenie Włocławka „wśród gradu
kul”, jak jest napisane w dokumentach
archiwalnych. Chodzi o uderzenie na
Włocławek w dniach 16–19 sierpnia
1920 r., które było jednym z epizodów
wojny polsko-bolszewickiej.
Krótko po tych wydarzeniach poprosił o przeniesienie do Golubia
nad Drwęcą, gdzie pracował na stanowisku sędziego powiatowego. W

Golubiu został zapamiętany jako czynny
działacz licznych towarzystw, szczególnie
tamtejszego „Sokoła”. Odznaczał się również intensywną działalnością społeczną.
Był organizatorem licznych akcji o charakterze patriotycznym. Jako sędzia powiatowy i jednocześnie pierwszy polski sędzia
w golubskim sądzie uporządkował administrację.
5 listopada 1921 r. dr Władysław
Wyszkowski objął stanowisko kierownika
Sądu Powiatowego w Chełmży. Piastował
je do 1924 r., kiedy to na własną prośbę
zrezygnował z tej funkcji i przeszedł do
adwokatury. Podczas pracy w chełmżyńskim sądzie pełnił również funkcję sędziego. W 1925 r. jako wiceprezes Ligi Obrony
Powietrznej i Przeciwgazowej, wraz z jej
innymi członkami, organizował wiele imprez kulturalno-rozrywkowych, podczas
których przeprowadzano kwesty na budowę polskiej floty powietrznej. W tym samym roku, na jesieni, odbyły się wybory
do Rady Miejskiej w Chełmży. Władysław
Wyszkowski od 1 stycznia 1926 r. wykonywał mandat radnego, który uzyskał jako
kandydat startujący z Listy Obywatelskiej.
Również od 1926 r. brał czynny udział w
życiu gospodarczym Chełmży. W tym samym roku został wybrany na przewodniczącego Rady Miejskiej. Pełnił tę funkcję
do stycznia 1927 r. Po nim tę funkcję objął
fryzjer Antoni Szymański. Zastępcami Wyszkowskiego jako przewodniczącego Rady
byli mistrz piekarski Hipolit Szóstakowski
oraz Michał Nowicki.
Władysław Wyszkowski został pełnoprawnym wiceburmistrzem Chełmży,
choć sama procedura powołania go na
to stanowisko okazała się dość skomplikowana. Wydarzenie to miało związek
ze śmiercią Wojciecha Kwiecińskiego (10
sierpnia 1927 r.), wieloletniego zastępcy
burmistrza Kurzętkowskiego. Wówczas
pojawiła się możliwość zajęcia jego miejsca przez Władysława Wyszkowskiego, co
jednak nie nastąpiło od razu. Po śmierci
Wojciecha Kwiecińskiego wystosowano
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do wojewody pismo datowane na 22
września 1927 r. z prośbą o zatwierdzenie na stanowisku wiceburmistrza Władysława Wyszkowskiego.
Z treści pisma wynika, że na posiedzeniu Rady Miejskiej 13 września
1927 r. na członka magistratu wybrano
właśnie dr. Wyszkowskiego. Wybór Wyszkowskiego nie był sprawą oczywistą,
ponieważ jego kontrkandydatem był
znany w mieście działacz patriotyczny
i społeczny Michał Nowicki. Po trzech
remisowych głosowaniach zwycięzcę
wyłoniło dopiero losowanie. Z kolei dokumenty archiwalne informują o tajnym
głosowaniu przeprowadzonym wśród
członków Rady Miejskiej, która wybrała
właśnie dr. Wyszkowskiego (19 głosów)
na wiceburmistrza. O stanowisko wiceburmistrza ubiegali się ponadto Wiktor
Leśniewicz (8 głosów) i Bolesław Dzięgielewski (1 głos).
Władysław Wyszkowski nominację
przyjął, a 2 listopada 1927 r. minister
spraw wewnętrznych zatwierdził jego
wybór na zastępcę burmistrza Chełmży
i wyznaczył jednocześnie datę wprowadzenia go na urząd na 6 grudnia 1927 r.
Władysław Wyszkowski, po objęciu
stanowiska, początkowo odpowiadał
za sprawy rzeźni miejskiej, granic mia-

sta Chełmży, upiększania miasta oraz
sprawy sanitarne. Do urzędowania
przekazano mu pokój nr 1 w Ratuszu
Miejskim. Dodatkowo otrzymał nadzór
nad sprawami sierot oraz nad sprawami wojskowo-kwaterunkowymi i wychowania zapobiegawczego. W okresie
pracy w Radzie Miejskiej i na rzecz miasta był członkiem: Komisji Rewizji Kasy
Miejskiej, Komisji Finansowej i Administracyjnej, Deputacji Obywatelskiej w
sprawie ulokowania wojska oraz Komisji
Regulaminowej. Był również członkiem
Rady Nadzorczej Dokształcającej Szkoły
Zawodowej w Chełmży. Na tym stanowisku zastąpił Wojciecha Kwiecińskiego.
Władysław Wyszkowski przez długie
lata, poza pełnieniem obowiązków zawodowych, wspierał zarząd miasta również fachową wiedzą prawniczą. Prowadził na rzecz miasta sprawy procesowe,
reprezentując Chełmżę przed sądami.
Oprócz angażowania się w życie
polityczne oraz pracy zawodowej jako
adwokat, działał w organizacjach społecznych, zajmował się również pomocą
charytatywną. Był jednym z założycieli stacji opieki nad matką i dzieckiem,
mającej na celu wychowanie w dobrych
i higienicznych warunkach przyszłych
pokoleń Polaków. W 1931 r. wraz z Bro-

W drugim rzędzie siedzą od prawej: Michał Nowicki, Władysław
Wyszkowski, Bronisław Kurzętkowski, ks. Feliks Baniecki, Wiktor
Leśniewicz i Stefan Łukomski

nisławem Kurzętkowskim, ks. Józefem
Szydzikiem, naczelnikiem poczty Cieślą, radcą Czerwińskim, radnym Kazimierzem Krygerem, naczelnikiem sądu
Kazimierzem Langerem, dr. Jerzym Stęplewskim i sekretarzem policji Julianem
Wiśniewskim założyli Komitet Parafialny
„Niesienia Pomocy Bezrobotnym”. Komitet zajmował się wspieraniem osób
dotkniętych bezrobociem. Jego działalność polegała głównie na niesieniu pomocy materialnej oraz działaniach zmierzających do poprawy sytuacji bezrobotnych w Chełmży. Mecenas Wyszkowski
wchodził również w skład Powiatowego
Komitetu Pomocy Bezrobotnym jako
przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Władysław Wyszkowski był także
członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Towarzystwa Czytelni Ludowych oraz prezesem Koła Przyjaciół
Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Chętnie włączał się w uroczystości patriotyczne w Chełmży. Został uhonorowany
m.in. Medalem Dziesięciolecia w związku z 10. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. W uzasadnieniu nadania tego odznaczenia Władysławowi
Wyszkowskiemu czytamy:
„Za jego urzędowania miasto wybudowało jeden dom robotniczy o 18
mieszkaniach, buduje się drugi dom dla
urzędników, remontuje gruntownie Gazownię. Co do czystości i higieny miasto
w tym krótkim czasie bardzo się podniosło. Działalnością swoją dr Wł. Wyszkowski przyczynił się do utrwalenia
Niepodległości Ojczyzny”.
Dr Władysław Wyszkowski zmarł 6
maja 1937 r. Uroczystości pogrzebowe
odbyły się trzy dni później. Jego ciało
spoczęło na tak zwanym starym cmentarzu w Chełmży.
Na nekrologu dr. Władysława Wyszkowskiego napisano: „Straciliśmy jednego z najzacniejszych obywateli, który
całą duszą poświęcał się bezinteresownie sprawom miasta. Służył w gminie
gorliwie i niezmordowanie swymi cennymi radami do ostatniego tchu życia.
Nazwisko Jego pozostanie zapisane złotymi literami w historii miasta”.
Marcin Seroczyński
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Zadrzyj z Małeckim!

nie znaczy, że będzie teraz pisał dziesięć książek w roku. Zamierza pracować
swoim sprawdzonym tempem, nie rezygnując z poszerzania wiedzy z zakresu
kryminalistyki czy medycyny sądowej, z
której opasły tom niedawno nabył.
Kanwą kolejnej chełmżyńskiej zbrodni
jest odnalezienie na plaży w Grodnie
ludzkich kości. Pomysł wziął się z autentycznej historii sprzed kilku lat o zaginięciu pary studentów. I jak zawsze autor
twierdził, że na tym kończył się jego pomysł na opowieść.
- Oczywiście, było jeszcze miejsce akcji
– Chełmża oraz główny bohater – komisarz Gross – opowiada Małecki. I całe
pisanie było dla mnie jak zawsze wielką
przygodą. Historia odkrywała się przede
mną po drodze, w trakcie pisania. Ciągle
ją weryfikowałem, bo przecież całość
trzeba sensownie skończyć, pospinać
wątki, wiarygodnie pokazać pracę policji, logicznie wyjaśnić zagadkę.

Fot. Marcin Seroczyński
Z Robertem Małeckim warto zadzierać.
Chełmżanie to uwielbiają, o czym świadczy frekwencja na spotkaniu autorskim
promującym najnowszą powieść pisarza, a jednocześnie trzecią część tzw.
cyklu chełmżyńskiego – „Zadrę”. W Sali
Mieszczańskiej ratusza zabrakło miejsc
siedzących, a podpisywanie świeżo nabytych egzemplarzy trwało niemal godzinę!
Chełmżanie kochają Małeckiego za to,
że uczynił miasto plenerem dla swoich
powieści kryminalnych, co jest zarówno
promocją jak i dodatkową przyjemnością czytelniczą w konfrontowaniu świata przedstawionego z rzeczywistością.
Pisarz wraca do Chełmży jak do siebie,
lecz nie ukrywa, że cały czas poznaje
chełmżyńskie realia, uczy się miasta, by
w swoich powieściach wykreować jego

własną wizję. Dlatego obecny na każdym spotkaniu burmistrz Jerzy Czerwiński nazywa go chełmżaninem, tym, który nawet zbrodnię potrafi obłaskawić w
naszym mieście.
Robert Małecki, który w zeszłym roku
zdobył najważniejsze nagrody i wyróżnienia przyznawane literaturze kryminalnej, ma szansę na kolejną. Otrzymał
nominację do nagrody „Czarnego kapelusza”, która przyznawana jest podczas
poznańskiemu festiwalu „Granda” . To
ciekawe wyróżnienie honoruje najlepszego bohatera powieści kryminalnej.
Duże szanse na nie ma komisarz Gross,
główna postać chełmżyńskiego cyklu.
Pisarz wspomniał, że od 1 stycznia
przeszedł na zawodowstwo. Postanowił utrzymywać się tylko z pisania, co

Ci, którzy już przeczytali „Zadrę” uważają, że czyta się ją znakomicie, a intryga
jak zawsze wciąga od pierwszych stron.
I od razu myślą o kolejnej części. Ale
pisarz ze śmiechem mówi o pomyśle
stworzenie 12 powieści cyklu chełmżyńskiego, co niby obiecał na poprzednim spotkaniu w naszym mieście. Trzy
kolejne pojawią się na pewno, chociaż
ich tytuły brzmieć będą z trochę innego
klucza. Jakiego, dowiemy się dopiero za
rok, gdyż powstanie czwartej części autor planuje na 2021 rok. Obecnie postanowił zrobić sobie chwilową przerwę od
komisarza Grossa i pracuje nad historią,
której główną bohaterką jest kobieta.
Małecki inspiruje chełmżan. Chełmża
inspiruje Małeckiego. Do tego stopnia,
że staje się on miejscowym architektem,
który w każdej z powieści coś w naszym
mieście musi wybudować. W „Zadrze”
zadarł ze swym pierwszym przewodnikiem po Chełmży Dariuszem Łubkowskim, stwarzając na potrzeby fabuły
cukiernię „Łubkowski”. Czytelnicy już
dawno się do tego przyzwyczaili i wręcz
tego oczekują, bo to też element specyficznego zadarcia z pisarzem i rozprawiania się z jego kolejnymi chełmżyńskimi powieściami.
A. Brzzowska
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Wspomnienie o zmarłych chełmżanach
Pod koniec zeszłego roku zmarli Kazimierz Dembowski, rzeźbiarz oraz Wojciech Kręciszewski działacz Solidarności.

Śp. Kazimierz Dembowski był znanym w mieście i regionie rzeźbiarzem.
Artysta w swojej kolekcji miał ponad
200 rzeźb różnego rodzaju, które gościły na wystawach nie tylko w Chełmży. Prezentowane były w Muzeum
Etnograficznym w Toruniu, w Liceum
Katolickim w Chełmnie, a także w
szkołach Głuchowie, Brukach Unisławskich, Kijewie Królewskim oraz
Trzebczu i Unisławiu. Kazimierz Dembowski był organizatorem ponad 20
wystaw autorskich. Jego prace w ramach promocji naszego miasta wystawiano również za granicą. Dzieła artysty można było zobaczyć na Litwie,
we Włoszech, Holandii i USA.
Śp. Kazimierz Dembowski swoją
przygodę z rzeźbiarstwem rozpoczął
ponad 30 lat przed śmiercią. Jednak
pasja rzeźbiarstwa towarzyszyła mu
Kazimierzowi Dembowskiemu od
dziecka. Po zakończeniu pracy w Chełmżyńskich Zakładach Meblarskich zajął się twórczością z rozmachem.
Artysta chętnie występował na
pokazach, jarmarkach, spotkaniach
artystów, a także często uczył młodych ludzi rzeźbiarstwa. Zmarły był
wielokrotnie wyróżniany i nagradzany
przez lokalne władze.
Ulubionym tematem rzeźb i płasko-

rzeźb były postaci świętych, w tym
Jana Pawła II. Jego prace związane z
papieżem można było zobaczyć wielokrotnie w Galerii pod Ratuszem.
Śp. Wojciech Kręciszewski był jednym z ostatnich, wielkich chełmżyńskich bohaterów „Solidarności”.
Śp. Wojciech Kręciszewski za swoją
działalność patriotyczną, ale również
za swoje cierpienia, jakich doznał za
„tamtej Polski”, był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski i Krzyżem Wolności i Solidarności.
Śp. Wojciech Kręciszewski był rodowitym chełmżaninem, urodził się
w 1952 r. Jako młody chłopak pracował w toruńskim Towimorze. Gdy 21
czerwca 1980 r. rozpoczął się strajk.
Od początku zaangażował się w struktury strajkowe. Był zastępcą komendanta straży robotniczej i aktywnym
działaczem od pierwszych dni strajku.
Jego działalność trwała w czasach
represji. Był członkiem komisji wydziałowej, uczestniczył w wyjazdach
poza teren działalności toruńskiego
związku, m.in. do Gdańska, skąd do
Torunia i Chełmży trafiały pierwsze
materiały dotyczące żądań robotni-

ków.
Ulotki i pisma rozprowadzano również po chełmżyńskiej cukrowni największym zakładzie w tym czasie w
Chełmży. Wojciech Kręciszewski nie
poprzestał na tym, był jednym z inicjatorów założenia w kilku zakładach
Komisji Zakładowych. Powstała ona
m.in. w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Chełmży. Potem przyszedł
grudzień 81 i pan Wojtek został organizatorem kolejnego strajku w toruńskim Towimorze. Jego działalność
skończyła się, gdy SB zapukało do
drzwi. Był bity i więziony ponad rok w
Potulicach.
Po odsiadce pan Wojtek wrócił z powrotem do pracy w Towimorze, na swoje stanowisko w nadzorze jakości. Jednak z biegiem czasu zaczęto zwalniać
solidarnościowców, w 1984 r. został
bez pracy. Życie na wolności nie było
jednak takie łatwe. Kiedy na mieście
pokazywały się jakieś ulotki, od razu
SB pukało do drzwi Wojciecha Kręciszewskiego i „zapraszało” na posterunek milicji. W 1989 r. założył w GS
Chełmża związki zawodowe i został
wybrany na pierwszego przewodniczącego. Był nim dwa lata. Później
prowadził prywatną firmę.
Tekst i fot. Marcin Seroczyński
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Ferie w bibliotece

Uczniowie nie mogli liczyć na
białe szaleństwo podczas tegorocznych ferii zimowych.
Na ogół w czasie wolnym od zajęć
szkolnych dzieci siedzą w domu i
się nudzą, trudno im samodzielnie zorganizować czas w sposób
pożyteczny i zajmujący. Na szczęście i dla rodziców, i dla dzieci w
takich sytuacjach można skorzystać z oferty Filii dla Dzieci i Młodzieży.
Biblioteka w tym czasie zapewniła uczestnikom zajęć przede
wszystkim opiekę od godz. 10.00
do 14.00, a czasami i do 15.00, ale
też rozrywkę, edukację i dobrą
zabawę. Tegoroczne „szare”(tylko w aurze) wakacje w bibliotece
upłynęły pod znakiem kreatywności i różnorodności działań.

Podstawą pracy z czytelnikiem
w bibliotece jest książka i dlatego każdego dnia odbywało się
głośne czytanie, w którym bardzo chętnie dzieci uczestniczyły.
Opatrzony sporą dawką humoru
„Sposób na Elfa” Marcina Pałasza
bardzo zainteresował młodych
słuchaczy.
Niemałym powodzeniem cieszyły
się też gry planszowe.
Ogromną radość sprawiały dzieciom zabawy ruchowe i towarzyskie, które w głównej mierze
oparte były na materiałach opracowanych przez KLANZĘ- Polskie
Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów. Wymienię tu niektóre z
tych działań: „Moje lewe miejsce
jest puste… , ,,Łapanie węży’’
oraz „Ryby i raki”, ,,Plecy do ple-

ców…”, „Wyrzucanie „ma”, „Ratuj mnie kto może…”, „Idziemystop Idący cień”. Wśród zabaw
już drugie pokolenie świetnie
bawi się przy „Jedzeniu czekolady”. Nie słabnie też popularność
stosunkowo nowych zabaw z
chustą i tunelem animacyjnym.

Bardzo
miłą
niespodziankę
sprawił dzieciom Rafał Lewandowski, który poprowadził emocjonujące zajęcia sportowe.
Dużym powodzeniem cieszyły
się zabawy plastyczne, takie jak:
tworzenie piankoliny, robienie
ciasta wygibasta, prezentacja galerii potworów i kosmitów, przygotowanie gniotka antystresowego, którego produkcja mimo
wszystko przysporzyła nam nieco
stresu ;). Niewielki eksperyment
„Wulkan Energii” z cyklu „Być
jak Ignacy” wywołał także wiele
pozytywnych emocji.
Dzieci (szczególnie te młodsze)
na ogół lubią działać w kuchni,
a szczególnie jeśli mogą samodzielnie przygotować coś pysznego. Takiej naturalnej potrzeby
u dzieci my dorośli nie powinniśmy ograniczać. Nie martwmy
się, że dziecko nabrudzi, lub że
efekt końcowy nie będzie idealny. Przede wszystkim to dobra
zabawa, sprawdzenie umiejętności, zyskanie poczucia, że dokonało się czegoś ważnego. I tak w
wyniku naszych działań cukierniczych powstały pyszne i zdrowe:
muffinki szpinakowe z bananem
oraz ,,zwierzaki- cudaki’’- kruche ciasteczka maślane. Pierwsze

eksperymenty cukiernicze czy
kulinarne, w miłej atmosferze,
na długo zostają w świadomości
dziecka jako miłe doświadczenie.
Uczestnicy ferii zimowych w
bibliotece chętnie korzystali z
oferty, którą przygotował CHOK,
m.in. z warsztatów plastycznych:
Fotoportrety, Trójkąty i rowery
oraz Barwne sześciany prowadzonych przez Monikę Myszkowską. Mała twórczość artystyczna
sprawiła dzieciom wiele frajdy.
Kolejną atrakcją były zajęcia cyrkowe oraz pokaz iluzjonistyczny.
Jak się okazało, ćwiczenie sprawności manualnej i koncentracji
wywołało u dzieci również wiele
pozytywnych emocji i wrażeń.
Była też okazja obejrzenia występu zaproszonego przez CHOK
teatrzyku pt. „Lodowa kraina”.
Nie zabrakło czasu na spotkanie
z historią, która potrafi być fascynująca. O Smakach starożytności
z ogromną pasją opowiadał Grzegorz Krywalski.
Uwieńczeniem wszystkich atrakcji był Bajkowy Bal Karnawałowy, w trakcie którego dzieci brały
udział w wielu konkurencjach, a
wszystko przy dźwiękach muzyki,
którą same wybrały. Uczestnicy
przybyli w strojach adekwatnych
do tytułu balu. Zabawie towarzyszyła też uczta dla podniebienianie zabrakło słodyczy, owoców
oraz swojskich chrustów przygotowanych przez organizatorów.
Z radosnym do zobaczenia! na
kolejnych zajęciach w chełmżyńskiej Filii dla Dzieci i Młodzieży Barbara Kicińska.
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KUPUJESZ OLEJ OPAŁOWY DO CELÓW GRZEWCZYCH – ZAREJESTRUJ SIĘ W URZĘDZIE SKARBOWYM
Każdy kto zamierza kupić po 01 kwietnia 2020r. olej opałowy do celów grzewczych obowiązkowo przed dokonaniem zakupu musi zarejestrować się w urzędzie skarbowym i posiadać status tzw. zużywającego podmiotu
olejowego.
Powyższy status można uzyskać poprzez:
1. elektroniczne przesłanie zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-RU za pośrednictwem portalu
PUESC (https://puesc.gov.pl),
2. wypełnienie elektronicznego formularza AKC-RU przy wsparciu pracownika w urzędzie skarbowym właściwym dla akcyzy lub w najbliższym urzędzie skarbowym,
3. wybranie tradycyjnego sposobu i wypełnienie papierowego formularza zgłoszenia rejestracyjnego
uproszczonego AKC-RU i złożenie w urzędzie skarbowym właściwym dla akcyzy lub w najbliższym dla
podatnika urzędzie skarbowym
Wzór zgłoszenia AKC-RU można pobrać ze strony: https://www.podatki.gov.pl/akcyza/formularze/formularze-akcyzowe/
PAMIĘTAJ! JEŚLI SIĘ NIE ZAREJESTRUJESZ, TO NIE ZAMÓWISZ OLEJU OPAŁOWEGO!

