
Andrzej Saternus Burmistrz Chełmka, Rada Miejska, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmku oraz Miejski Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji zapraszają do udziału
w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

W programie:
9 listopada godz. 12.00 - „XXX Bieg Niepodległości”. Centrum Sportowe w Chełmku.

10 listopada godz. 13.00 – Akademia z okazji Święta 11 listopada. Uroczystość 
przygotowana przez Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie, sala widowiskowa 
MOKSiR.

11 listopada godz. 11.00 – Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele 
pw. NMP Królowej Polski, - przemarsz na wzgórze Skała oraz ceremonia złożenia 
hołdu pod „Pomnikiem Grunwaldzkim”, - biesiada patriotyczna w Domu Pamięci 
Baty.

11 listopada - Święto Niepodległości 
w Chełmku
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Uczniowie i nauczyciele świętowali
Dzień Edukacji Narodowej

„Dzięki uporowi dni, konsekwencji godzin, mrówczej pracowitości 
sekund i minut(...). Na przekór pesymistom, wbrew katastrofistom, mimo 
że pomimo wszystko nastał 14 października 2016 r.” - tymi słowami rozpo-
częły się gminne uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. 13 października 
na sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Burmistrz 
Chełmka Andrzej Saternus wręczył nagrody i wyróżnienia dla uczniów 
i nauczycieli: akty nadania awansu zawodowego, stypendia Burmistrza 
dla najzdolniejszych uczniów, odznaczenia państwowe oraz nagrody 
Burmistrza dla wyróżnionych nauczycieli. Była to także okazja do podzi-
wiania dorobku artystycznego młodzieży z naszej Gminy.

- Nauczyciel to zawód najważniejszy w życiu każdego narodu, to on kształ-
tuje osobowość, pokazuje wspaniałe wzorce, jest przewodnikiem w wirtu-
alnej wycieczce po lądach i oceanach, przenosi w świat historii, chemii czy 
fizyki. Bez pracy nauczycieli nie byłoby nas, nie będzie przyszłości Polski, „bo 
takie będą losy Rzeczpospolitej jakie narodu chowanie”. Pracę nauczycieli 
można porównać do siewcy, który sieje ziarno. Nie wie, jaki wyda plon. Jeśli 
ziarno jest dobre i padnie na podatną glebę wyda plon stokrotny. Siewcą jest 
nauczyciel, ziarnem wiedza i dawany młodym przykład, a plonem dobrze 
wykształceni młodzi ludzie – usłyszeli nagrodzeni przez otrzymaniem 
wyróżnień.

W tym roku odznaczenia Państwowe otrzymali:

1. Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku – Medal Komisji Edukacji 
Narodowej – Magdalena Grygiel, Iwona Trybuś
2. Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku – Medal 
Komisji Edukacji Narodowej – Marek Idzik

3. Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie – Medal Komisji Edukacji 
Narodowej – Małgorzata Borkowska.

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus wręczył następujące akty nadania 
awansu zawodowego:
1. Nauczyciel kontraktowy: Magdalena Kowaliczek – SZS nr 1 w Chełmku
2. Nauczyciel mianowany: Kamila Krawczyk – SZS nr 1 w Chełmku, Joanna 
Jedynak – SZS w Bobrku
3. Nauczyciel dyplomowany: Izabela Tołwińska – SZSP nr 2 w Chełmku, 
Małgorzata Gołowieszko – SZS w Bobrku.
Następnie włodarz Gminy nagrodził uczniów, którzy mają najlepsze 
wyniki w nauce. W tym roku byli to:
1. Samorządowy Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku:
Jakub Jewak, Anna Maca, Patryk Twardy, Aurelia Foltyn, Kamil Mańkut, 
Karol Kapusta, Marcel Mazgaj, Julia Nowak, Julia Niemczyk.
2.  Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku:
Antonina Syska, Marcin Banasiuk, Marcelina Wilczak, Aleksandra Konik, 
Pola Chylaszek, Maria Kalemba, Paulina Plata, Julia Kulikowska, Julia 
Urzędowska, Patrycja Markiewicz.
3. Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie: Paulina Mocek, Ewa Dybał, 
Jakub Śniadek.
4. Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku: Michał Wilczak, Maciej Skucha.

Na zakończenie Burmistrz Chełmka wręczył także wyróżnienia dla 
nauczycieli. Byli to:
Anna Fornal, Urszula Kania i Aldona Krawczyk z SZS-P nr 2 w Chełmku, 
Agnieszka Kolasa z SZS w Bobrku, Wioletta Glandys i Renata Dębska-
-Konik z SZS nr 1 w Chełmku oraz Anna Droździewicz z SZS w Gorzowie.
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Po kilkumiesięcznej przerwie, zgodnie z harmo-
nogramem, w Samodzielnym Gminnym Zakła-
dzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku zebrali 
się na wspólnym spotkaniu członkowie Rady 
Społecznej SGZOZ wraz z burmistrzem Chełm-
ka Andrzejem Saternusem.
Dyrektor chełmeckiej przychodni - Katarzyna 
Siata zapoznała zebranych gości z działaniami, 
jakie pomimo wakacji i urlopów były i są reali-
zowane. A jest się czym pochwalić, gdyż ostat-
nie miesiące okazały się być bardzo udane dla 
inwestycji w Samodzielnym  Gminnym Zakła-
dzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku. 
Dzięki nowoczesnemu aparatowi EEG, oficjal-
nie rozpoczęła działalność Pracownia Diagno-
styczna EEG, w której wykonywane są badania 
zalecane przez specjalistę, m.in. diagnozu-
jące zaburzenia neurologiczne, psychicz-
ne i psychologiczne, chroniczne zmęczenie 
i  apatie, padaczka, zaburzenia snu, uzależnie-
nia, problemy z nauką szkolną, depresja, stres, 
omdlenia, bóle i zawroty głowy. Co ważne, 
badania EEG refundowane są przez NFZ na 
podstawie skierowania z poradni (po podpi-
saniu z SGZOZ umowy) oraz odpłatnie, dla 
pacjentów ze skierowaniem z prywatnych 
gabinetów lekarskich lub bez skierowania.
Ponadto dla pacjentów korzystających z usług 
przychodni został zakupiony do Pracowni 
Diagnostyki Obrazowej USG nowy aparat 
ultrasonograficzny. To wysokiej klasy urządze-
nie medyczne umożliwia pacjentom zarówno 
nieodpłatne, jak i odpłatne badania diagno-
styczne w szerokiej gamie ich zastosowania, 
gdyż rozpoczęto również wykonywanie badań 
USG Doppler. W tym miejscu Pani dyrek-
tor Katarzyna Siata kierując podziękowania 
w stronę Pana Burmistrza podkreśliła, iż zakup 
tego wysokiej klasy aparatu marki Siemens 
nie byłby możliwy bez wsparcia finansowe-
go Gminy Chełmek, która przekazując na ten 
cel dotację z budżetu w wysokości  60 tysięcy 
złotych,  sfinansowała połowę wartości jego 
zakupu.
W celu dopełnienia diagnostyki w SGZOZ 
w  Chełmku w trakcie uruchamiania jest 
Pracownia Spirometrii, w której niebawem 
rozpoczną się badania przy użyciu nowocze-
snego aparatu do badań medycznych oceniają-
cych objętość oraz przepływ powietrza znajdu-
jącego się w  płucach i  oskrzelach w  różnych 
fazach cyklu oddechowego. Z dostępu do tego  
wysokiej klasy urządzenia ucieszył się obecny 
również na spotkaniu lekarz Hani Youssef, gdyż 
aparat posłuży też do badań w ramach Poradni 
Medycyny Pracy.
Jak zapewniała Pani dyrektor to nie koniec 
bogacenia bazy sprzętowej w SGZOZ. 
W planach jest zakup specjalistycznego aparatu 
do biopsji, z którego przede wszystkim korzy-
stać będzie Poradnia Urologiczna. W  dobie 
narastających zachorowań na raka prostaty, to 
badanie pozwoli na niezwykle szybkie wykry-
cie ewentualnych zmian i wdrożenie leczenia 
nierzadko ratującego życie.

Członkowie Rady Społecznej z uwagą wysłu-
chali też planów dyrekcji dotyczących dalszych 
zakupów sprzętowych, choć z propozycją 
i  ostatecznym wyborem aparatów i urządzeń 
zapoznani zostaną na kolejnym posiedzeniu 
Rady. Usłyszeli też o wniosku na przyszły rok do 
budżetu Gminy Chełmek, gdyż bez wsparcia 
finansowego środkami zewnętrznymi SGZOZ 
nie sfinansuje samodzielnie dalszych, koniecz-
nych prac modernizacyjnych.
Na spotkaniu nie zabrakło również pytań 
dotyczących trwającej w  chełmeckiej 
przychodni od połowy sierpnia inwestycji 
budowlanej. Dyrektor Katarzyna Siata zapew-
niła zebranych, iż przebieg prac jest zgodny 
z przyjętym harmonogramem, choć w trakcie 
remontu pojawiły się utrudnienia, których na 
etapie projektowania nie sposób było przewi-
dzieć. Jak podkreśliła stwierdzenie „lepiej 
budować niż remontować” i w tym przypadku 
jest prawdziwe. 
Za kwotę ok. 400 tyś. złotych z końcem tego 
roku powstanie dodatkowa, licząca blisko 200 
m2 powierzchnia dla celów rehabilitacji leczni-
czej, która umożliwi poszerzenie dotychcza-
sowej oferty rehabilitacyjnej. Środki na ten cel 
w połowie pochodzą z zewnętrznego finanso-
wania.
Jak podkreśliła dyrektor Siata żadna z tych 
inwestycji nie byłaby możliwa, gdyby nie 
wsparcie lokalnych partnerów – Gminy 
Chełmek oraz działających na terenie Stowa-
rzyszeń czy Fundacji, a także pozyskanych 
środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. W  niełatwych dla 
ochrony zdrowia czasach SGZOZ w  Chełmku 
stara się nieustannie podnosić standard udzie-
lanych świadczeń medycznych.
Spotkanie Rady Społecznej SGZOZ w  Chełm-
ku zakończyły serdeczne podziękowania, 
które w  imieniu zebranych, wraz z  bukietem 
kwiatów, złożył na ręce Pani Marii Miechurskiej 
burmistrz Andrzej Saternus. Pani Maria przez 

dwie kadencje pełniła funkcję członka Rady 
Społecznej SGZOZ w Chełmku, wspierając 
wcześniejszych i obecnego dyrektora swoją 
wiedzą i doświadczeniem. Zmiana dokonuję 
się na polecenie Wojewody Małopolskiego, 
którego Pani Maria była reprezentantem.

Omega

biuro@omegareklama.pl

Inwestycje w SG ZOZ
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Szanowni Państwo
Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie mieszkańców Gminy Chełmek 
dofinansowaniem do zmiany źródła ogrzewania oraz montażu 
odnawialnych źródeł energii rozpoczęliśmy starania o środki zewnętrzne 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskie-
go na lata 2014-2020 oraz Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE), 
które będą przeznaczone na ten cel. Minione lata pokazały, że miesz-
kańcy świadomiej podchodzą do tematu ogrzewania pomieszczeń 
i chętnie inwestują w nowoczesne rozwiązania, które nie tylko pozwa-
lają oszczędzić pieniądze i są wyjątkowo wygodne w użyciu, ale także 
przyczyniają się do poprawy jakości powietrza. Takim przykładem 
może być nowoczesny kocioł węglowy 5 klasy, który emituje nawet 90 
procent mniej zanieczyszczeń niż tradycyjne kotły. Jest to także ostatni 
dzwonek na pozyskanie dofinansowania do wymiany źródła ogrze-
wania, gdyż po 2020 roku nie będzie to możliwe. Co więcej wówczas 
w razie awarii starego pieca na jego miejsce konieczny będzie zakup 
nowoczesnego kotła już bez wsparcia środków zewnętrznych. Z tego 
powodu zachęcam do skorzystania z programów, których założenia 
można poznać poniżej.
1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 – piece węglowe i gazowe
 W lipcu 2016 roku złożyliśmy dwie karty projektowe, które są podstawą 
do uzyskania dofinansowania do wymiany starego źródła ogrzewania. 
Obie zostały pozytywnie ocenione przez zespół ekspertów, przez co 
Nasza Gmina zakwalifikowała się do drugiego etapu konkursu o w/w 
dofinansowanie. W ramach RPO mamy możliwość pozyskania z Unii 
Europejskiej ponad 2,4 mln zł, które będą przeznaczone na wymianę 
starego pieca węglowego na:
- Ekologiczny kocioł węglowy nowej generacji, posiadający certyfikat 
5 klasy, - Kocioł gazowy, - Kocioł spalający biomasę.
Każde gospodarstwo domowe na ten cel (likwidacja starego źródła 
ciepła, zakup i montaż nowego kotła) będzie mogło otrzymać do 350 
zł na każdy kilowat mocy nowego źródła ciepła, jednak nie więcej 
niż 8 tysięcy złotych. W 2016 roku całościowe koszty prac oscylowały 
w kwotach od około  9 tysięcy złotych do 13 tysięcy złotych. 
Dla przykładu:
1. Jeżeli koszt zakupu i montażu nowoczesnego kotła węglowego o  ocy 24 
kW wynosi 11 000 złotych, wówczas dofinansowanie wyniesie 8 000 złotych 
(zgodnie z przedziałem finansowym, zaprezentowanym powyżej). Po 
stronie mieszkańca będzie kwota 3 000 złotych. 
2. Jeżeli koszt zakupu i montażu nowoczesnego kotła węglowego o 19 kW 
wynosi 11  000 złotych, wówczas dofinasowanie wyniesie 6  650 złotych 
(zgodnie z przedziałem finansowym, zaprezentowanym powyżej, czyli 19 x 
350 zł = 6 650 zł). Po stronie mieszkańca będzie kwota 4 350 złotych.
Warunkiem uzyskania dotacji będzie instalacja kotła w budynkach, 
które mają już zrobioną lub w których zostanie przeprowadzona termo-
modernizacja (np. ocieplone ściany, wymienione okna). Konieczne 
będzie przeprowadzenie bezpłatnego audytu, finansowanego przez 
Województwo Małopolskie. Specjaliści profesjonalnie wyliczą nam moc 
kotła do powierzchni ogrzewalne naszego budynku i doradzą jak zaosz-
czędzić na ogrzewaniu. W wielu domach bowiem zainstalowane piece 
są zbyt dużej mocy w stosunku do powierzchni ogrzewalnej, przez co 
dane urządzenie spala więcej węgla, niż jest to konieczne. 
Według założeń program wymiany kotłów rozpocznie się w II połowie 
2017 roku a zakończy w II połowie 2019 roku.
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 – odnawialne źródła energii
W najbliższym czasie będziemy mogli pozyskać pieniądze z Unii Europej-
skiej, które będą przeznaczone  w formie dofinansowania na zakup 
i montaż odnawialnych źródeł energii, takich jak:
1. Kolektory słoneczne (solary) – koszt zakupu i montażu około 12-15 
tysięcy złotych,
2. Ogniwa fotowoltaiczne – koszt zakupu i montażu od około 20 tysięcy 
złotych,
3. Pompy ciepła – koszt zakupu i montażu od około 40 tysięcy złotych.
Maksymalny poziom dofinansowania z Unii Europejskiej do każdej 

inwestycji wynosić będzie do 60 procent kosztów kwalifikowanych.
Przykładowo: jeżeli koszt montażu kolektorów słonecznych wyniesie 13 000 
złotych, wówczas dofinansowanie wyniesie około 7 800 złotych. Po stronie 
mieszkańca będzie to kwota 5 200 złotych.
3. Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE)
W Gminie Chełmek w 2016 roku po raz trzeci realizowany jest Program 
Ograniczania Niskiej Emisji (PONE), finansowany ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
W 2017 roku nasza Gmina również będzie mogła pozyskać pieniądze 
z programu PONE, które będzie można przeznaczyć na wymianę stare-
go źródła ciepła. W przypadku w/w programu kwota dotacji nie może 
przekroczyć 50 procent kosztów kwalifikowanych zadania oraz kwot, 
wyszczególnionych dla poszczególnych źródeł ciepła:
- Ekologiczny kocioł węglowy nowej generacji, posiadający certyfikat 
5 klasy (nie więcej niż 4 500 złotych),
- Kocioł gazowy (nie więcej niż 7 500 złotych),
- Ogrzewanie elektryczne (nie więcej niż 3 400 złotych),
- Przyłącze do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej (nie więcej niż 8 000 złotych).
Przykładowo: 
1. Koszt zakupu i montażu kotła gazowego wynosi 11 000 złotych. Dofinan-
sowanie wynosi wówczas 5 500 złotych (50 %). Po stronie mieszkańca będzie 
to kwota 5 500 złotych).
2. Koszt zakupu i montażu kotła węglowego wynosi 10 500 złotych. Dofinan-
sowanie wynosi wówczas  4  500 złotych (maksymalna kwota dla pieców 
węglowych). Po stronie mieszkańca będzie to kwota 6 000 złotych.
Kwoty podane powyżej mogą ulec zmniejszeniu i są zależne od możli-
wości finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie w danym roku.
4. Program „JAWOR” – pożyczka na termomodernizację domu
W lipcu 2016 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Krakowie uruchomił program priorytetowy „JAWOR”, który 
jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie termomodernizacją 
budynków jednorodzinnych. Program obejmuje termomodernizację 
budynków w takim zakresie, jak: ocieplenie ścian budynków, dachów, 
stropodachów, stropów nad ostatnia kondygnacją, ocieplenie ścian 
piwnic, stropów piwnic, wymiana okien, drzwi zewnętrznych. 
Dofinansowanie udzielane jest w  formie preferencyjnej pożyczki 
w wysokości do 90 procent kosztów kwalifikowanych prac z zastosowa-
niem zasady:
1. Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%.
2. Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku.
3. Minimalna kwota pożyczki - 20 000,00 zł, maksymalna kwota pożyczki 
- 100 000,00 zł.
4. Pożyczka podlegać będzie umorzeniu do 20% (po spełnieniu warun-
ków).

UWAGA: Program „JAWOR” w całości realizowany jest bez udziału 
Gminy. Osoby zainteresowane uzyskaniem pożyczki proszone są 
o bezpośredni kontakt z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Numery kontaktowe wraz 
z adresami można znaleźć na stronie www.wfos.krakow.pl oraz 
uzyskać pod numerem telefonu 12 422 94 90 wew. 4.
Szanowni Państwo, bardzo proszę dokładnie zapoznać się z zawartymi 
poniżej informacjami i oszacować Państwa możliwości i zainteresowanie 
powyższymi programami. W najbliższym czasie zgłoszą się do Państwa 
pracownicy Urzędu Miejskiego w Chełmku, którzy pomogą wypełnić 
ankietę, dzięki której będziemy mogli uzyskać informacje na temat 
Państwa potrzeb odnośnie dofinansowania do wymiany źródła ciepła, 
instalacji odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacji domu. 
Każdy pracownik będzie posiadał identyfikator, potwierdzający jego 
tożsamość.
W przypadku pytań zachęcam do kontaktu pod numerem: 33 844 
90 22 lub 33 844 90 00.

 Z wyrazami szacunku,
Andrzej Saternus

Burmistrz Chełmka

 Odnawialne źródła energii
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Szanowni Państwo
W celu zapewnienia możliwości bieżącego pozbywania się „kłopotli-
wych” frakcji odpadów komunalnych, od początku 2016 roku na terenie 
Gminy Chełmek funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK). Do PSZOK odpady mogą oddać właściciele 
nieruchomości zamieszkałych, którzy ponoszą opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Chełmek.  Poniżej przeka-
zujemy najistotniejsze informacje dotyczące PSZOK-a:

LOKALIZACJA: Chełmek, ul. Piastowska 18 – na terenie Miejskiego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o.
GODZINY OTWARCIA: od poniedziałku do piątku od 9:00-17:00, 
w soboty od 9:00 do 11:00 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

RODZAJE PRZYJMOWANYCH ODPADÓW: 
•	 papier i tektura, szkło, plastik, metal, opakowania wielomateriałowe,
•	 opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 

lub nimi zanieczyszczone, 
•	 zużyte opony, 
•	 odpady z remontów, odpady betonu i gruzu, odpady z materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia, odpadowa papa,
•	 odzież i tekstylia,
•	 chemikalia (kwasy, alkalia, rozpuszczalniki, odczynniki fotograficzne, 

środki ochrony roślin),
•	 lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
•	 detergenty, 
•	 oleje i tłuszcze (jadalne i inne), 
•	 leki,
•	 baterie i akumulatory, 
•	 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz urządzenia zawie-

rające freony,
•	 drewno zawierające substancje niebezpieczne,
•	 odpady ulegające biodegradacji,
•	 odpady wielkogabarytowe.
Dostarczając odpady do PSZOK-a trzeba przestrzegać kilku zasad:
•	 odpady należy dostarczyć własnym transportem,
•	 odpady przyjmuje upoważniony pracownik PSZOK-a, który w celu 

potwierdzenia zamieszkiwania na terenie Gminy Chełmek może 

zażądać okazania dowodu osobistego lub złożonej deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,

•	 przyjmowane będą tylko odpady posegregowane i dostarczo-
ne w  sposób umożliwiający ich selektywne odebranie, zważenie 
i samodzielne rozładowanie,

•	 odpady przyjmowane są bez ograniczeń ilościowych, ale muszą to 
być odpady wytworzone samodzielnie na terenie miejsca zamiesz-
kania. W przypadku gdy ilość odpadów lub ich rodzaj może budzić 
wątpliwości co do ich pochodzenia pracownicy PSZOK-a mogą 
poprosić o wyjaśnienia sposobu wytworzenia przywiezionych 
odpadów.

Do PSZOK nie będą przyjmowane: 
•	 odpady pochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej,
•	 niekompletne odpady zużytego sprzętu elektrycznego lub elektro-

nicznego,
•	 odpady zanieczyszczone materiałami lub substancjami niebezpiecz-

nymi w tym odpady zawierające azbest,
•	 części samochodowe np. reflektory, elementy karoserii itp. opony 

samochodowe nie pochodzące z samochodów osobowych,
•	 odpady nieoznaczone, bez możliwości ich wiarygodnej identyfika-

cji (brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu 
chemicznego,

•	 odpady w opakowaniach uszkodzonych i cieknących,
•	 szkło budowlane, szkło zbrojone, szkło żaroodporne, lustra, szyby 

samochodowe, lub inne odpady zawierające te elementy (np. 
odpady wielkogabarytowe),

•	 gałęzie w innej postaci niż zrębki lub niewielkie kawałki.
UWAGA: odpady wytworzone podczas realizacji usług np. przez firmy 
remontowe lub budowlane  są odpadami pochodzącymi z działalności 
gospodarczej. Firma realizująca usługę ma obowiązek zagospodarowa-
nia wytworzonych przez siebie odpadów, o ile umowa z właścicielem 
nie stanowi inaczej. W takim wypadku odpady nie będą przyjmowane 
do PSZOK i należy zagospodarować je we własnym zakresie i na własny 
koszt. 
Prawidłowe pozbywanie się odpadów, zwłaszcza tych niebezpiecznych, 
pozwala znacznie ograniczyć ich szkodliwy wpływ na ludzi i środowi-
sko. W związku z tym zapraszamy i zachęcamy Państwa do korzystania 
z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Inf.UM

 Informacja o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK)
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14 października zakończyło się pierwsze w historii głosowanie na projekty, zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Mieszkań-
cy osiedla Nowe Miasto zdecydowali, że przeprowadzona zostanie modernizacja boiska szkolnego „Orlik” przy Samorządowym Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku, natomiast mieszkańcy Starego Miasta wybrali doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1 
w Chełmku. Lista rankingowa wyników głosowania na propozycje zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok znajduje się poniżej:

Opisy wybranych zadań:
„Modernizacja boiska szkolnego „ORLIK” przy SZSP Nr 2 w Chełmku”. W ramach zadania zaplanowano zakup trybuny sportowej, utwardzenie terenu 
i wykonanie ogrodzenia. Doposażenie obiektu w ławki, wieszaki w pomieszczeniu socjalnym oraz montaż świetlnej tablicy informacyjnej. Łączny 
szacunkowy koszt całkowity zadania opiewa na kwotę 54.550,00 zł.
„Doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku”. Zadanie polega na zakupie i montażu dwóch urządzeń: „TRZY 
KORONY” i „RIDER” na plac zabaw przy SZS nr 1. Łączny szacunkowy koszt całkowity zadania określony został na kwotę 33.148,50 zł.Inf.UM

Mieszkańcy wybrali zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina 
Soły” działająca na terenie gmin: Brzeszcze, Cheł-
mek, Kęty, Oświęcim i Wieprz informuje o możliwości 
składania  wniosków o przyznanie pomocy na opera-
cje z zakresu:  
1. podejmowania działalności gospodarczej
Wskaźnik produktu, w ramach którego organizowany jest nabór:
- liczba utworzonych nowych przedsiębiorstw – wysokość dostępnych 
środków w ramach naboru wynosi 540 000,00 zł.
- liczba nowych przedsiębiorstw utworzonych przez osoby z grupy 
defaworyzowanej – wysokość dostępnych środków w ramach naboru 
wynosi 360 000,00 zł.
wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu
2. rozwijania działalności gospodarczej
Wskaźnik produktu, w ramach którego organizowany jest nabór:
- liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 
– wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 600 000,00 zł.

- liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 
prowadzonego przez osobę należącą do grup defaworyzowanych – 
wysokość dostępnych środków  w ramach naboru wynosi 400 000,00 zł.
wsparcie udzielane jest w formie refundacji
W ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 
14-11-2016 do 28-11-2016
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w dwóch identycznych 
egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD, bezpo-
średnio w  siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina 
Soły”, miejscowość: Rajsko, ul. Edukacyjna 9, od poniedziałku do piątku,
w godz. od 9.00 do 14.00.
Szczegóły dotyczące naborów wniosków znajdują się na stronie interne-
towej www.dolinasoly.eu

OSIEDLE NOWE MIASTO

1 Modernizacja boiska szkolnego „ORLIK” przy SZSP Nr 2 w Chełmku 235

2  Rozbudowa siłowni zewnętrznej ul. Kolejowa 121

3  Chodnik oraz doprowadzenie chodnika przy ul. Brzozowej 6 od ul. Wojska Polskiego 184

OSIEDLE STARE MIASTO

1 Doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku 303

2 Udostępnienie defibrylatora mieszkańcom wraz z monitoringiem i oświetleniem 168

3 Doposażenie placu zabaw o urządzenie „Street Workout” 58

LGD Dolina Soły informuje

Wzorowa łazienka –
zagłosuj na SZS nr 1PRACOWNIK PRODUKCJI

COVERIS Rigid Polska Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie, ul. Budowlana 6

- pakowanie produktów i obsługa linii produkcyjnej
- praca na 3 zmiany (4 brygady)

- zapewniamy dowóz pracowniczy
Prosimy o przesłanie CV z dopiskiem
„Pracownik produkcyjny” na adres:

e-mail: HR.Rigidpl@coveris.com
lub kontakt telefoniczny: 32 359 39 67

Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku bierze udział w konkursie 
„Wzorowa łazienka”, w którym nagrodą główną są pieniądze na remont 
łazienki szkolnej lub zapas środków czystości. Aby zdobyć 30 tysięcy 
złotych lub wspomniany zapas środków czystości potrzebne są głosy 
mieszkańców, wspierających daną szkołę. Zachęcamy do codzienne-
go głosowania na galerię SZS nr 1 w Chełmku poprzez stronę https://
www.wzorowalazienka.pl/galeria/2648. Nagrodę główną otrzyma jedna 
szkoła, natomiast pozostałe nagrody otrzyma 200 wyróżnionych placó-
wek. Termin mija 30 listopada.
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 Informacja

 Informacja o wywieszeniu wykazu

 Burmistrz Chełmka podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia 
o I przetargu ustnym nieograniczonym na niżej opisane nieruchomości t.j.: 

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr 
XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku 
przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym następującą nieru-
chomość, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:
•	 2020 o pow. 0.1290 ha,
•	 2021 o pow. 0.2476 ha
      oraz fragment nieruchomości oznaczony jako działki nr:
•	 2022 o pow. 0.0528 ha,
•	 2024 o pow. 0.0282 ha,
•	 2025 o pow. 0.0472 ha,
•	 2026 o pow. 0.0525 ha,
•	 2027 o pow. 0.0234 ha,
•	 2032 o pow. 6.4193 ha.
Łączna powierzchnia dzierżawionych nieruchomości 7.0000 ha.

Przedmiotowe nieruchomości położone są w obrębie Gorzów, w Gorzo-
wie rejon ul. Sosnowej, Orliska, Krzywej i objęte są Księgą Wieczystą nr 
KW nr KR1E/00029400/7.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie 
od dnia 06 października 2016 roku do dnia 28 października 2016 roku 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakow-
ska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do 
publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy 
wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy 
– sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu 
www.chelmek.pl.
Dodatkowych informacji w sprawie najmu wraz z dzierżawą gruntu w/w 
nieruchomości można uzyskać w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełm-
ku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-
00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunal-
nych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetar-
gowym nieruchomość lokalową tj.: lokal mieszkalny oznaczony nr 15, 
położony w Chełmku przy ul. 11 Listopada 2, stanowiący własność Gminy 
Chełmek o pow. użytkowej 54,86 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, 
łazienki z WC i przedpokoju.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie 
od dnia 06 października 2016 roku do dnia 27 października 2016 roku w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakow-

ska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu została 
podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej 
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń na terenie 
całej gminy, a także na stronie internetowej www.chelmek.pl i w BIP.
Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicznie pod 
numerem telefonu 0 33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury 
Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

I. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność Gminy 
Chełmek położona w Chełmku przy ul. Księdza Wcisło. 
a) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru 
nieruchomości: działka nr 3309 i nr 1075/70 objęte są Księgą Wieczystą, 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczy-
stych nr KR1E/00024296/9. 
b) powierzchnia nieruchomości: 0.0703 ha i 0.0071 ha,
c) przeznaczenie nieruchomości: dla przedmiotowego terenu brak 
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznacze-
nie w nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Chełmek (Uchwała Rady Miejskiej w Chełmku 
Nr XXXV/307/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku): MN 1 – tereny o dominu-
jącej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
lokalizacji funkcji usługowej. 
d) cena wywoławcza: 41.900,00 złotych netto. Sprzedaż przedmiotowej 
nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 
pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

II. Nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Chełmek 
położona w Chełmku przy ul. Mickiewicza. 
a) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru 
nieruchomości: działka nr 3289 objęta jest Księgą Wieczystą, prowadzo-
ną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych nr 
KR1E/00032742/0 
b) powierzchnia nieruchomości: 0.0719,
c) przeznaczenie nieruchomości: dla przedmiotowego terenu brak 
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznacze-

nie w nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Chełmek (Uchwała Rady Miejskiej w Chełmku 
Nr XXXV/307/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku): MN 1 – tereny o dominu-
jącej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
lokalizacji funkcji usługowej. 
d) cena wywoławcza: 39.000,00 złotych netto. Sprzedaż przedmiotowej 
nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 
pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
III. Termin i miejsce przetargów: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 
17 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU O GODZ. 10.00 W SIEDZIBIE URZĘDU 
MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11, SALA SESYJNA, W ODSTĘ-
PACH CZASU CO 10 MINUT DLA POSZCZEGÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI.
IV. Wysokość wadium: 4.200,00 złotych słownie: cztery tysiące dwieście 
złotych 00/100, 3.900,00 złotych słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 
00/100.
V. Informacje o miejscu wywieszenia publikacji ogłoszenia o przetargu: 
ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto podane 
zostało do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie oraz wywie-
szone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy i opublikowane w BIP 
i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
VI. Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe infor-
macje dotyczące przetargu: szczegółowe informacje związane z przetar-
giem uzyskać można w biurze nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub 
pod nr tel. 0 33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury Geodezji                       
i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodar-
ki Wodno Ściekowej ENWOS Sp. z o.o. w Chełmku 
Plac Kilińskiego 1  zatrudni pracownika na stano-
wisku elektryk, obsługa urządzeń pomocniczych 
kotłowni. Wymagania: wykształcenie średnie 
w  kierunku elektroenergetyka lub pokrewnym, 
uprawnienia G1 w zakresie eksploatacji urządzeń, mile widziane 
uprawnienia G2.
Oferujemy pracę na cały etat, zatrudnienie na podstawie umowy 
o pracę.Podanie i CV można składać w siedzibie firmy lub mailowo 
na adres dyrekcja@enwos.pl .
Bliższe informacje pod nr tel. 33 846 13 77.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodar-
ki Wodno Ściekowej ENWOS Sp. z o.o. w Chełmku 
Plac Kilińskiego 1  zatrudni pracownika na stano-
wisku obsługa urządzeń poddozorowych - palacz 
kotłów przemysłowych, obsługa urządzeń pomoc-
niczych kotłowni. Wymagania: wykształcenie 
średnie, uprawnienia G2 w zakresie eksploatacji urządzeń.
Oferujemy pracę na cały etat, zatrudnienie na podstawie umowy 
o pracę. Podanie i CV można składać w siedzibie firmy lub mailowo 
na adres dyrekcja@enwos.pl.

Bliższe informacje pod nr tel. 33 846 13 77.

 Informacja o wywieszeniu wykazu

 Wykup lokalu mieszkalnego przez najemców z bonifikatą 
ciągle aktualny

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
o  gospodarce nieruchomościami przeznacza do sprzedaży w trybie 
przetargowym następujące nieruchomość gruntowe oznaczone 
w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powia-
towe w Oświęcimiu jako działki nr:
1. 1158/64 o pow. 0.0887 ha,
2. 1158/63 o pow. 0.0984 ha,
3. 1158/62 o pow. 0.1060 ha,
4. 1158/66 o pow. 0.1009 ha,
5. 1158/67 o pow. 0.0822 ha.
Przedmiotowe nieruchomości są położone w obrębie Gorzów, w Gorzo-
wie przy ul. Zacisznej, dla których w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu 
w Wydziale V Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr 

KR1E/00040155/7.  
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w termi-
nie od dnia 14 października 2016 roku do dnia 04 listopada 2016 roku 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakow-
ska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu została 
podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej 
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń na terenie 
całej gminy, a także na stronie internetowej www.chelmek.pl i w BIP. 

liższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicznie pod 
numerem telefonu 0 33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury 
Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

 Szanowni Państwo przypominam, że podjęta z mojej inicja-
tywy w dniu 10 marca 2015 roku uchwała Rady Miejskiej w Chełmku w 
sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy 
Chełmek daje szanse najemcom (którzy z różnych przyczyn nie skorzy-
stali z tej możliwości do tej pory) na wykupienie zajmowanego lokalu 
z zastosowaniem korzystnej bonifikaty. 
W związku z powyższym najemcy, którzy złożą wnioski w terminie do 
dnia 31 grudnia 2016 roku i przystąpią do spisania aktu notarialnego 
w terminie do dnia 31 marca 2017 roku skorzystają z bonifikaty 80 % 
natomiast osoby, które złożą wnioski w terminie do dnia 31 grudnia 2017 
roku i przystąpią do spisania aktu notarialnego w terminie do dnia 31 
marca 2018 roku skorzystają z bonifikaty 75 %. 
Bonifikatą objęta jest cena lokalu mieszkalnego oraz cena ułamkowej 

części gruntu.
  Po dniu 31 marca 2018 roku sprzedaż lokali mieszkalnych będzie 
odbywać się po cenie wolnorynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę 
majątkowego.
Wnioski o wykup lokalu mieszkalnego należy składać w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku.
  W związku z tym zapraszam Państwa do skorzystania z możliwości 
wykupu mieszkania komunalnego za 20 % jego wartości. 
Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wydziale Architektury, Geodezji 
i Zasobów Komunalnych w godzinach pracy Urzędu w biurze nr 14 lub 
telefonicznie pod nr 0 33 844 90 35.

Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus

Praca w ENWOS

“Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach” 
Serdeczne podziękowania Rodzinie, 

Przyjaciołom, Kolegom z OSP Chełmek, 
Sąsiadom oraz wszystkim tym, którzy łącząc 

się z nami w bólu, uczestniczyli w uroczystości 
pogrzebowej ukochanej żony, mamy, babci 

i prababci  śp. Marii Grygiel
 

składa Mąż z córkami

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość, że w dniu 27.09.2016r.

 zmarła nasza koleżanka
śp.Sylwia Siwek 

Rodzinie i najbliższym składamy 
najszczersze wyrazy współczucia.

Dyrektor, nauczyciele,
pracownicy oraz uczniowie Samorządowego 

Zespołu Szkół w Gorzowie
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W piątek 30 września w siedzibie VG Polska, jednej z największych firm 
działających w Chełmku i największej tego typu w Europie, zorganizowa-
no spotkanie, podczas którego podsumowano wyniki ostatnich lat oraz 
oddano do użytku dwie nowoczesne maszyny, warte blisko 2,2 milio-
na euro. W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście z Polski i Belgii, 
między innymi Colette Taquet – Ambasador Belgii, Federic de Somer – 
właściciel Van Genechten Packaging, Tomasz Pisula – dyrektor Polskiej 
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Jacek Krupa – Marszałek 
Małopolski oraz Andrzej Saternus – Burmistrz Chełmka. Firma, zajmująca 
się produkcją opakowań kartonowych, zatrudnia obecnie 182 pracowni-
ków i jest jednym z 10 zakładów rozlokowanych w 7 krajach. VG Polska 
przy wielu okazjach wspiera także finansowo Gminę Chełmek, za co 
niejednokrotnie otrzymywała statuetkę „Złota Sakiewka”.
Podczas przemówienia Federic de Somer przyznał, że od samego 
początku w spotykał się z przychylnością, otwartością i chęcią do 
współpracy, która pomogła w decyzji o zainwestowaniu właśnie 
w Chełmku. Po właścicielu głos zabrał Burmistrz Andrzej Saternus. 
- W tym dniu warto wrócić do czasów początku istnienia Państwa firmy. 
Nie była to łatwa decyzja o uruchomieniu działalności na tym terenie. 
Na tej drodze było wiele problemów. Zmierzenie się z polskim prawem, 
syndykiem, przepisami. Naprzeciw tego my jako samorząd dawaliśmy 
gwarancję, że nic złego nie może się zdarzyć. Posłuchano nas, decyzje 
zapadły, hala została kupiona. Wtedy rozpoczęły się bardzo duże 
inwestycje. Widzieliśmy dzisiaj nowoczesny, sprawnie funkcjonujący 
zakład. Przed chwilą rozmawiałem z Panem de Somer zachęcając go do 

dalszych inwestycji w Chełmku. I tych inwestycji, które przyniosą pożytek 
dla naszych mieszkańców, państwu i sobie życzę - mówił Burmistrz.
Korzystając z okazji Burmistrz zaprosił przybyłych gości do zobaczenia 
Domu Pamięci Baty. Towarzyszył także w trakcie zwiedzania historycznej 
wystawy, przedstawiając najważniejsze wydarzenia w historii Chełmka.
- Sukces firmy jest wynikiem strukturalnych inwestycji grupy Van 
Genechten w VG Polska. Od roku 2008 grupa zainwestowała w zakład 
w Chełmku 18 milionów euro, z czego 7 milionów tylko w ciągu ostatnich 
18 miesięcy. VG Polska planuje również nabyć grunty z przeznaczeniem 
na nowy magazyn przemysłowy, co pozwoli utworzyć kolejne miejsca 
pracy. Inwestycje nie polegają wyłącznie na usprawnianiu i rozszerzaniu 
produkcji poprzez pozyskiwanie nowych maszyn. Firma włożyła wiele 
wysiłku w uczynienie zakładu w Chełmku bardziej energooszczędnym, 
a także dba o zasoby naturalne oraz potrzeby pracowników - tłumaczy 
Agnieszka Osiniak z firmy VG Polska.

Znana w naszej gminie opowieść, w zasadzie historyczny fakt, o koniu 
Atamanie ratującym życie księcia Sapiehy, stała się kanwą artystyczne-
go zdarzenia. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 organizo-
wanych pod hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, 
arcydzieła, pomniki” powstał projekt pt. Bobrecki pomnik konia – historie 
ludzi i zwierząt”. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku 
wraz z gronem partnerów i współorganizatorów zaprosił mieszkańców 
i turystów do zwiedzania i poznawania bogatej historii Bobrka. Mimo, 
deszczowej aury, na dziedzińcu dawnych czworaków zjawiło się ponad 
sto osób. Wielu uczestników zaciekawiła wspomniana wcześniej histo-
ria Atamana i jego unikalny pomnik – kamienny blok z wyrytą inskryp-
cją „Tu leży koń wierny towarzysz wojny światowej i bolszewickiej”. 
Magnesem była również możliwość zwiedzenia osiemnastowiecznych 
dworskich czworaków. W zabytkowej przestrzeni Państwo Klimowi-
czowie zgromadzili bogaty zbiór sprzętów, urządzeń i przedmiotów 
związanych z życiem dawnej wsi. W tej scenerii odbył się również wykład  
dr Remigiusza Kasprzyckiego pt. „Historia konia Atamana i inne zdarze-
nia z życia wsi”. Krakowski historyk w swoim wystąpieniu ukazał mało 
znany fakt powstania w Bobrku pierwszego w Galicji towarzystwa ochro-
ny praw zwierząt. Odniósł się również do mentalnych zmian w postawie 
ludzi wobec zwierząt w dziejach Polski i Europy.

Uczestnicy mogli również podziwiać konną banderię wystawioną przez 
amazonki z ośrodka jeździeckiego „Ikarion”. Zabytkowa przestrzeń stałą 
się wyśmienitym tłem do eksponowania sztuki. Wśród maszyn i rolni-
czych urządzeń można było oglądać i podziwiać rzeźby i malarstwo 
artystów z Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury oraz fotogra-
my uczestników konkursu „Kadry natury”. Zwieńczeniem bobreckiej 
edycji Europejskich Dni Dziedzictwa był dźwiękowo wizualny projekt 
MAGO /etno/elektro „Przestrzeń natury. Klimat i magia miejsca, przywo-
łane historie i energia nowej sztuki dały impuls do snucia rozważań nad 

przenikaniem świata kultury, tradycji i natury. Warto w trakcie długich 
jesiennych spacerów odwiedzić Bobrek. Warto odnaleźć ukryty w parko-
wych zaroślach pomnik, i zwiedzić pałacowo – parkowy kompleks. Taki 
spacer do miejsc dobrze znanych może wzbudzić różne refleksję, na 
przykład, co zrobić, by odwiedzali nas turyści?

wr

Laureatami   konkursu fotograficznego „Kadry natury” towarzyszącego 
bobreckiej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa zostali – Janina Duda 
z Bierunia, Adam Falkowski z Bielska Podlaskiego, Marcin Ptak z Chrzano-
wa, Dawid Szewczyk z Chełmka, Weronika Śniadek z Chełmka, Aleksan-
dra Wabik z Bobrka. Na organizowany przez MOKSiR w Chełmku konkurs 
wpłynęło 165 fotografii, 30 autorów z całej Polski. Serdecznie dziękujemy 
za udział i gratulujemy.

VG Polska ponownie
inwestuje w Chełmku 

MAGO z pomnikiem konia w tle
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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nową 
wersję aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, dzięki której odnajdzie-
my dzielnicowego, który opiekuje się naszym rejonem zamieszkania.  
Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowe-
go w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpisać np. własny adres zamiesz-
kania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon 
zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych 
możemy wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Aby połączyć się 
z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnico-
wych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Inter-
netu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego.
Aplikacja „Moja komenda” zawiera także bazę teleadresową wszyst-

kich komend i komisariatów w Polsce. Dodaliśmy do niej dodatkowe 
jednostki, m.in. rewiry dzielnicowych oraz posterunki. Aplikacja została 
wyposażona w dwa tryby wyszukiwania informacji. Po włączeniu usług 
lokalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie najbliższe policyjne obiek-
ty. Po przejściu w tryb online wystarczy jedno kliknięcie, by wskazała 
trasę do najbliższej komendy lub komisariatu. Równie sprawnie połączy 
nas z dyżurnymi policjantami z wybranej jednostki. Dodatkowo „Moja 
komenda” umożliwia wyszukanie po nazwie jednostki, ulicy lub kodzie 
pocztowym.
„Moja Komenda” już dziś dostępna jest na telefony z Android. Wersja na 
iOS zostanie opublikowana w ciągu kilku najbliższych dni. Usługa jest 
bezpłatna.

Aplikacja „Moja Komenda” – kontakt z policją
i dzielnicowymi na wyciągnięcie ręki

W Małopolsce ruszyła Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

 Informacja

 Informacja

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 
Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza 
w dzierżawę w trybie bezprzetargowym następującą nieruchomość, 
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3268/19 o 
pow. 0.0080 ha.Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie 
Chełmek, w Chełmku przy ul. Kochanowskiego i objęta jest Księgą Wieczy-
stą nr KW nr KR1E/00022296/9.Przedmiotowy wykaz został wywieszony 
na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 21 października 2016 roku do dnia 

11 listopada 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 
Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu 
została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie 
lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń 
na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie 
internetowej urzędu www.chelmek.pl.Dodatkowych informacji w sprawie 
najmu wraz z dzierżawą gruntu w/w nieruchomości można uzyskać w pok. 
nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod 
numerem telefonu 0-33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury, 
Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr 
XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku 
przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym następującą nieru-
chomość, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 
1644/43 o pow. 0.0375 ha (klasa PsV, B).W/w nieruchomość objęta jest 
Księgą Wieczystą nr KW nr KR1E/00024296/9, położona jest w obrębie 
Chełmek, w Chełmku przy ul. Rzecznej.Przedmiotowy wykaz został 
wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 15 września 2016 
roku do dnia 06 października 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja 
o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez 
ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na 
tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, 
w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
Dodatkowych informacji w sprawie najmu wraz z dzierżawą gruntu w/w 
nieruchomości można uzyskać w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełm-
ku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-
00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunal-
nych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

W dniu 14  września 2016 w Małopolsce ruszył program Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. To innowacyjne narzędzie, ma służyć głównie 
poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. „Mapa” będzie dostępna na 
stronach internetowych każdej z komend Policji, a jej obsługa została 
zaprojektowana tak, aby mógł z niej skorzystać każdy obywatel.
Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne Policji m.in.   
statystyki policyjne, na podstawie informacji przekazanych przez 
podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych, ale również 
w oparciu o wyniki badań opinii publicznej.
Tworzenie mapy zagrożeń było poprzedzone wieloma spotkaniami, 
podczas których mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi, mówili o potrzebach 
i zagrożeniach, które dostrzegają w swojej okolicy.  Krajowa Mapa Zagro-
żeń Bezpieczeństwa pozwoli, więc na podniesienie poziomu bezpie-
czeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.
Teraz i Ty, możesz mieć możliwość aktualizacji informacji na mapie. Za 
pomocą interaktywnej strony możesz przekazywać informacje o zagro-
żeniach występujących w Twojej okolicy. Następnie Policja będzie te 
sygnały weryfikować, jeśli się potwierdzą zostaną  wprowadzone wprost 
na mapę.Z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde nanie-
sione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jedne-

go komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.
Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego 
typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.
Korzystanie z Mapy Zagrożeń przez internautów jest  proste i przejrzyste.
Internauta, który będzie  korzystać z tego narzędzia,  powinien  wyszu-
kać  na „mapie” konkretne miejsce uważane przez niego za zagrożone. 
Z listy kategorii zgłoszeń powinien  następnie wybrać ikonę obrazującą  
konkretną kategorię zdarzeń, którą następnie należy nanieść na dane   
miejsce na mapie. Zgłaszający będzie również proszony o wprowadze-
nie w „oknie” szczegółów spraw, a także jego daty. Takie zgłoszenie od 
tej pory będzie już widoczne na mapie, jak również  jego statut ( nowe, 
weryfikacja, potwierdzone). 
- Teraz, dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa  każdy może mieć 
wpływ na bezpieczeństwo w swoim otoczeniu. Żadne zgłoszenie nie zosta-
nie zbagatelizowane przez funkcjonariuszy KP Chełmek. W pierwszej kolej-
ności zgłoszenie zostanie zweryfikowane celem potwierdzenia, a następnie 
zostaną podjęte dalsze czynności policyjne w celu eliminacji zagrożenia lub 
niepożądanego zjawiska – podsumował akcję komendant Komisariatu 
Policji w Chełmku – asp. szt. Tomasz Balon
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W piątkowe przedpołudnie Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Chełmku był świadkiem wyjątkowego wydarzenia artystyczno-infor-
macyjnego, poświęconego tak ważnym tematom jak godność człowie-
ka i drowie psychiczne. Zajęcia podzielone były na dwie części: wykłado-
wą oraz artystyczną, w trakcie której zaprezentowały się różne lokalne 
grupy, takie jak Uniwersytet Trzeciego Wieku, Dom Pomocy Społecznej, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Domu Samopomocy. 
Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja prac plastycznych WTZ, ŚDS oraz 
Saloniku Babskiego z Gorzowa.
Warsztaty rozpoczął dr Grzegorz Mańko, który w wykładzie wytłumaczył 
zebranym, jakie są pierwsze kroki pomocy psychologiczno-psychiatrycz-
nej dla wszystkich osób. Następnie głos zabrała Jolanta Radecka, dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku, która zaprezen-
towała dostępne rodzaje pomocy dla osób z problemami psychicznymi, 
niepełnosprawnych, dotkniętych lub zagrożonych zjawiskiem przemo-
cy, seniorów.
Wśród omawianych form pomocy znalazły się m.in : usługi opiekuńcze 
świadczone w miejscu zamieszkania, zapewnianie pobytu w Środowi-
skowym Domu Samopomocy - Pobyt Dzienny A w Chełmku, opłacanie 
składki na ubezpieczenie zdrowotne, pomoc finansowa i rzeczowa, praca 
socjalna.Zwrócono szczególną uwagę na przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie. Uczestnikom przybliżono pojęcie przemocy domowej:
PRZEMOC FIZYCZNA to każde zachowanie, którego celem jest zadanie 
bólu fizycznego, uszkodzenie ciała, pogorszenie zdrowia lub pozbawie-
nie życia ofiary, PRZEMOC SEKSUALNA to każde zachowanie mające na 
celu zmuszenie ofiary do podjęcia współżycia lub niechcianych zacho-

wań seksualnych bądź zdeprecjonowanie, uwłaczanie jej seksualno-
ści, PRZEMOC PSYCHICZNA to każde zachowanie, którego celem jest 
zmniejszenie poczucia własnej wartości, wzbudzenie w ofierze strachu 
oraz pozbawienie jej poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym 
życiem , PRZEMOC EKONOMICZNA to każde zachowanie, którego celem 
jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy. W  czasie prelekcji 
Pani Jolanta Radecka uwrażliwiała na reagowanie, zgłaszanie sytuacji, 
gdy komuś z bliskiego otoczenia dzieje się krzywda, nakłaniała, by nie 
pozostawać obojętnym, gdyż jest to nasz moralny i prawny obowiązek.

Godność a zdrowie psychiczne

Uczyć się przez całe życie – ta myśl nie jest obca 54 studentom Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, którzy w środowe popołudnie zainaugurowali 
drugi rok działania stowarzyszenia. Aby tradycji stało się zadość w tym 
dniu nie obeszło się bez pierwszego wykładu, pokazu artystycznego 
grupy „Pogodni” oraz wręczenia indeksów, w których studenci-senio-
rzy będą gromadzili zdobyte oceny. A przed wyruszeniem w podróż po 
najciekawszych zakamarkach wiedzy wyruszyli w podróż po Amsterda-
mie. Wszystko za sprawą Pana Adama Kasperkiewicza, który wygłosił 
wykład z prezentacją zdjęć pod tytułem „Senior w podróży”.
Na drugi rok zajęć przygotowano między innymi zajęcia fitness, kompu-
terowe, kabaretowo-teatralne, rękodzielnicze oraz z języka angielskiego. 
Co więcej w każdą środę studenci-seniorzy biorą udział w wykładach, 
poruszających różnorodne tematy. 

Wszelkie szczegóły znajdują się na stronie www.sutw.chelmek.pl 

3 września w słoneczne sobotnie przedpołudnie przenieśliśmy się 
w  czasy panowania Nerona, a to wszystko za sprawą głośnego czyta-
nia powieści historycznej Henryka Sienkiewicza „Quo vadis” w ramach 
ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie 2016,do której przyłączyła się 
Biblioteka Publiczna w Chełmku.Dziękujmy Wszystkim, którzy zaangażo-
wali się w akcje czytania... Kaleta Zofia, Mariola Krzeczkowska i uczenni-
ce SZS-P nr 2 Julia Nowak, Julia Gut, Sylwia Szewczyk, Helena Szewczyk, 
Walentyna Iwanek, Alicja Siudy, Jolanta Błaszczak, Halina Liszka, Bożena 
Gleba, Oliwia Gleba, Aleksander Babiński, Grażyna Hajda, Zofia Urbań-
czyk, Jadwiga Dombkowska.

Studenci-seniorzy rozpoczęli drugi rok nauki

Quo vadis w bibliotece

Sprzedam działkę 6 ar w Gorzowie ul. Smugowa – działka uzbrojona prąd, woda, gaz 
Tel. 885 109 143

Echo Chełmka | nr 10 (157) / 2016

11



Mieszkańcy otwarli swoje serca dla chorego Wojtka
Tak rekordowej zbiórki charytatywnej w naszej gminie jeszcze nie było. 
W trakcie weekendu, w sobotę, zorganizowany został piknik „Przyjacie-
le dla Wojtka” połączony ze zbiórką pieniędzy, które były zbierane także 
przed i po każdej mszy w niedzielę. Nie zabrakło wspólnych zdjęć, pokazu 
tresury psów, występów zespołów muzycznych i prezentacji motocy-
kli. Wszystko dla 14-letniego Wojtka Szyjki, zmagającego się z guzem 
mózgu. Aby uratować jego życie potrzebna jest operacja i intensywna 
rehabilitacja, która finansowo przekracza możliwości rodziców. Potrzeba 
bowiem blisko 60 tysięcy euro. Gdy tylko pojawiła się informacja o stanie 
chłopca z pomocą ruszyli przyjaciele i mieszkańcy. Otwarli swoje serca, 
dzięki czemu w trakcie samego weekendu zebrano rekordową kwotę 
61 583,48 zł i 970 euro. Pieniądze zostaną przekazane na konto Funda-
cji Iskierka, której Wojtek jest podopiecznym. Oprócz zebranych przez 
weekend pieniędzy na koncie fundacji widnieje kwota 266 432,96 zł!
- W piątek 30 września podsumujemy wszystkie kanały zbiórki i podamy 
całkowitą kwotę jaką udało się zebrać na operację, rehabilitację i dalsze 
leczenie Wojtusia. Już teraz wszystkim za otwarte serca i umysły i pomoc 
okazaną dziękujemy. A teraz zaczyna się drugie nie mniej ważne zadanie, 
modlimy się o pomyślną operację – napisał na facebookowym profilu 
„Operacja Wojtusia” tata chłopca.
Warto dodać, że organizatorami imprezy byli: Lucyna Kuligowska, 
dyrektor SZS nr 1 w Chełmku, grono pedagogiczne, przyjaciele, koledzy 
i koleżanki Wojtka ze szkoły.
Jeżeli ktoś chce jeszcze dołożyć swoją cegiełkę do leczenia Wojtka 
możne to zrobić, przelewając pieniądze na konto:
Fundacja ISKIERKA Warszawa 02-460, Daimlera 2, numer konta: 86 
1050 0099 6781 1000 1000 0010, w tytule przelewu wpisując „Wojtek 
Szyjka”
- 14-letni Wojtek Szyjka z  Chełmka jak wszyscy jego rówieśnicy ma swoje 
szkolne życie i pasje (komputery, pływanie). W marcu 2007 roku, u 5-letnie-

go wtedy Wojtka zdiagnozowano guz w pniu mózgu. Operacji podjęli się 
specjaliści z  Kliniki Uniwersyteckiej w  Tubingen w  Niemczech. Po  operacji 
z  każdym rokiem, któremu  towarzyszyła ciężka i  żmudna rehabilitacja, 
Wojtek funkcjonował coraz lepiej jako zwykły, choć niepełnosprawny 
nastolatek. W sierpniu 2016 roku rezonans magnetyczny wykazał progresję 
pozostałości guza. W tym momencie, jedynie pilna operacja może uratować 
życie Wojtka. Ze względu na postępujący paraliż, czas ma wielkie znaczenie. 
Niestety w Polsce nie jest dostępny tak zaawansowany sprzęt medyczny jak 
za granicą, który w tym przypadku ma kluczowe znaczenie. Z tego względu 
operacja znowu musi odbyć się w niemieckiej klinice - czytamy w prośbie 
o pomoc na stronie Fundacji Iskierka.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: http://fundacjaiskierka.pl/
podopieczni/wojciech-szyjka-z-miejscowosci-chelmek/

Prażone kontra Pickert w Bobrku
Już po raz czwarty w dniach 11.– 12.10.2016r. w Samorządowym 
Zespole Szkół w Bobrku miało miejsce Polsko - Niemieckie Spotka-
nie Młodzieży , w którym wzięli udział uczniowie gimnazjów 
w Bobrku i Gorzowie oraz młodzi ludzie z Centrum Młodzieżowego 
w Schieder – Schwalenberg w Niemczech wraz z opiekunami.

Inicjatorami spotkania były nauczycielki języka niemieckiego: Agniesz-
ka Kolasa oraz Anna Droździewicz, a ze strony niemieckiej pedagog 
Centrum Młodzieżowego w Schieder – Schwalenberg Linda Hermanns. 

W ramach realizacji wspólnego projektu „Poznajmy bliżej nasze regio-
ny” obie grupy przygotowały zdjęcia oraz krótkie filmy na temat swoich 
rodzinnych okolic, prezentując historię gmin, ich infrastrukturę, proble-
my z jakimi się borykają, jak również sukcesy, miejsca warte zobaczenia, 
kulturę oraz specjały regionalnej kuchni. Po obejrzeniu nagrań dyskuto-
waliśmy na temat podobieństw i różnic pomiędzy Gminą Chełmek i Kreis 
Lippe oraz o tym co nowego dowiedzieliśmy się o swoim sąsiedzie.
Goście z Niemiec mogli zobaczyć sposób przyrządzania oraz spróbować 
tradycyjnych „Prażonych”, a polska młodzież dowiedziała się co to jest 
„Pickert”.
Pierwszego dnia odbyły się także ciekawe warsztaty służące przede 
wszystkim integracji i bliższemu poznaniu się uczestników wymiany, 
a także podniesieniu kompetencji językowych obu grup. 

Wspólne zabawy, tańce oraz posiłek polskich gimnazjalistów z niemiec-
kimi kolegami i rozmowy w miłej atmosferze ułatwiły nawiązanie 
kontaktu, a wspólnie spędzony wieczór zaowocował wieloma polsko-
-niemieckimi przyjaźniami i pomógł w przełamaniu stereotypów. 
Drugi dzień spotkania spędziliśmy w MDSM w Oświęcimiu. Po wspól-
nym śniadaniu młodzież w mieszanych polsko - niemieckich grupach, 
wyposażona w smart fony z aplikacją Actionbound wzięła udział w grze 
miejskiej. Młodzi ludzie musieli wykonać kilka zadań, m. in. dowiedzieć 

się jak nazywają się obie rzeki płynące przez Oświęcim oraz stojące tu 
zamek i synagoga, co znajdowało się kiedyś na rynku, poszukać śladów 
Live Festiwal oraz kupić pocztówkę i znaczek, napisać pozdrowienia po 
polsku i niemiecku i wysłać tę kartkę komuś znajomemu. 

Po wykonaniu zadań i powrocie do budynku czekał na grupy jeszcze 
jeden ambitny projekt. W ramach realizowanego przez MDSM projek-
tu „Nasze drogowskazy” uczniowie wybierali spośród 12 słów: wolność, 
nadzieja, przełamywanie barier, sprawiedliwość, równość, odpowiedzial-
ność, tolerancja, porozumienie, dialog, spotkanie, szacunek i solidarność, 
jedno, które im się najbardziej podobało. Polsko – niemieckie zespoły 
musiały wymyślić sposób przedstawienia wybranego hasła, sfotografo-
wać go i wypowiedzieć się w paru zdaniach przed kamerą na ten temat. 
Nasze środowe spotkanie zakończyliśmy wspólnym muzykowaniem 
i obiadem. Rozstając się z młodzieżą niemiecką nie mówiliśmy żegnajcie, 
ale do zobaczenia niedługo przyjaciele. 

Projekt był możliwy do zrealizowania dzięki wsparciu Burmistrza Chełm-
ka – Andrzeja Saternusa, za co serdecznie dziękujemy.
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W tym roku Dzień Działkowca na Rodzinnych Ogródka Działkowych 
w  Chełmku odbył się pod nowo oddana wiatą. Spotkanie uświetnili 
swoją obecnością: Burmistrz Chełmka - Andrzej Saternus i redaktor Echa 
Chełmka - Paweł Waligóra.
Na spotkaniu zostały wręczone:
Odznaki” Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”:
Odznakę srebrną otrzymał Jan Gacek
Brązowe:  Krystyna Dębska, Zbigniew Skoczylas, Bogusław Sztogryn 
Zostały wręczone dyplomy” Zasłużony dla ROD” Czerwony Kapturek” 
w Chełmku: Dyplomy otrzymali: Stanisław Bajorek, Jan Godek, Henryk 
Mendyk, Adam Remsak. Ponadto wręczono dyplomy” Najładniejsza 
działka w  roku 2016”. Dyplom otrzymali: Irena Łapińska, Józefa Pytka, 
Włodzimierz Sołek, Zofia i Zdzisław Mazgaj, Edward Majka. Gratulacje! 
Ognisko i pieczenie kiełbasek odbywało się do późnych godzin nocnych. 
Tańcom nie było końca.
W tym roku na ROD Czerwony Kapturek w Chełmku został wybruko-
wany teren a na nim powstawała wiata dla przeznaczona dla wszyst-
kich mieszkańców, ponadto wybudowano sanitariat ogólnodostępny 
i pomieszczenie gospodarcze.

(zew)

W  mglistej jesiennej aurze na chełmeckich stawach rozegrane zostały 
zawody o puchar prezesa PZW Chełmek. Poza wędkarzami biorący-
mi udział w rywalizacji na zawody przybyli Prezes Polskiego Związku 
Wędkarskiego okręg Bielsko – Biała - Zygfryd Patek oraz burmistrz 
Chełmka Andrzej Saternus.
Po zakończeniu zawodów i przeliczeniu wyników okazało się, że puchar 
Prezesa PZW Chełmek trafił do Jacka Zielińskiego z Chełmka. Spotka-
nie było też okazją do uroczystego wręczenia medali dla wędkarzy 
z chełmeckiego PZW.
Z rąk prezesa Zygfryda Patka srebrną odznakę PZW za zasługi dla 
wędkarstwa polskiego odebrał Ireneusz Musiał, a prezes PZW Chełmek 
Henryk Regner otrzymał medal za zasługi w rozwoju wędkarstwa. Na 
zakończenie imprezy przygotowano przyszny poczęstunek tradycyjne 
prażone oraz popisowe danie chełmeckich wędkarzy – „karpia na dziko”.

Po przerwie ponownie rozpoczęły się zajęcia w Topolowej Akademii 
Malucha, prowadzone przez pracowników Biblioteki Publicznej przy 
ulicy Topolowej 8. Jak zawsze dzieci poprzez zabawę radośnie spędza-
jąc czas, ucząc się równocześnie nowych rzeczy. Zapraszamy na krótką 
fotorelację z odbytych zajęć.

W Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku odbył się pokaz tresury 
psów z Fan-clubu owczarka niemieckiego z siedzibą w Libiążu.
Pokaz odbył się na boisku szkolnym i uczestniczyły w nim przedszkola-
ki oraz uczniowie klas 1-3 SP nr 1 w Chełmku. Treserzy wraz ze swoimi 
pupilami zaprezentowali wiele interesujących ćwiczeń. W podziękowa-
niu za pełny wrażeń dzień, instruktorzy  wraz ze swoimi czworonożnymi 
przyjaciółmi otrzymali gromkie brawa od dzieci oraz podziękowania od 
Pani Dyrektor Lucyny Kuligowskiej.

Organizatorzy:
Przedszkole przy ZSZ nr 1 Im. A. Mickiewicza w Chełmku 

Dzień Działkowca

Zawody o puchar prezesa 

Ruszyły zajęcia w Topolowej 
Akademii Malucha

Czworonożny przyjaciel
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„Jeżeli cię przestrasza praca, wspomnij na nagrodę” - głosił św. Augustyn. 
Zespoły Śpiewacze z naszej gminy pewnie znają tę zasadę i wytrwale 
pracują przez cały rok . Choć to jeszcze nie koniec roku, ale czas najwyż-
szy, by pochwalić się sukcesami, nagrodami i wyróżnieniami. Już styczeń 
przyniósł dużo pracy w związku ze Spotkaniem Przy Świątecznym Stole 
organizowanym przez MOKSiR dla propagowania dorobku artystycznego 
Zespołów naszej gminy.  Podczas Spotkania Bobrowianki pokazały swoje 
wspaniałe Herody, a Malwa i Chełmkowianki zaśpiewały piękne piosen-
ki ludowe. Zespół Śpiewaczy Chełmkowianki zaangażował się również 
w przeprowadzenie zbiórki w ramach akcji WOŚP. Wspierając szczytny cel 
Chełmkowianki przygotowały ciasto i zbierały datki. Zespół Śpiewaczy 
Malwa przygotował w styczniu montaż słowno – muzyczny o  tematy-
ce Bożonarodzeniowej , który przedstawił na spotkaniu noworocznym 
organizowanym przez gorzowskie Koło Emerytów i Rencistów, a w marcu 
przeprowadził w SZS w Gorzowie warsztaty z palmy wielkanocnej. Praco-
witość artystek oddanych kultywowaniu tradycji i  obyczajów ludowych 
zaowocowała również występami na tegorocznych Dniach Chełmka oraz 
w czasie XIX Folklorystycznych Spotkań nad Przemszą. Te coroczne impre-
zy przyciągają wielu twórców i artystów prezentujących swój dorobek na 
scenie Parku Rodzinnego, gdzie nie mogło również zabraknąć naszych 
Zespołów Śpiewaczych prezentujących żywy folklor gminy. Każdy występ 
poprzedzony jest wieloma próbami, które najczęściej odbywają się raz w 
tygodniu, ale kiedy zbliża się jakiś konkurs, intensywność prób wzrasta do 
kilku w tygodniu. Tak było przed majowymi występami wszystkich Zespo-
łów w Wygiełzowie, gdzie miał miejsce XXII Przegląd Zespołów Obrzędo-
wych „Po krakowsku” dotyczący tym razem dzieciństwa na wsi. 15 maja na 
deskach sceny Muzeum Etnograficznego w Wygiełzowie zaprezentowały 
się nasze Zespoły zasilone przez dzieci i młodzież. Bobrowianki przedstawi-
ły scenkę pt. Choć mam rączki małe, w której opowiedziały o pracy dziecka 
wiejskiego . Występ spotkał się z gorącym przyjęciem publiczności, a jury 
wyróżniło grę małej, ale bardzo zdolnej Oli Bebak . Chełmkowianki zostały 
wyróżnione przez jury za scenkę pt. Chciane i niechciane skutki miłości – jej 
tematem była ciąża i przesądy związane z tym okresem życia. 
II nagrodę jury przyznało dla Zespołu Śpiewaczego Malwa za scenkę  Pocie-
chy spod rodzinnej strzechy opowiadającą o życiu wielopokoleniowej 
rodziny z dziećmi w różnym wieku. W protokole jury czytamy: „II miejsce 
dla Zespołu Śpiewaczego Malwa za dobór repertuaru, zgodność z trady-
cją regionu, walory brzmieniowe oraz umiejętne włączenie kilku pokoleń 
w prezentację zwyczajów”. Jury wyróżniło też grę Przemka Niemczyka 
odtwarzającego powrót do domu młodego flisaka. 12 czerwca Bobrowian-
ki i Chełmkowianki przygotowały tradycyjne potrawy na XXII  Konkurs 
Potraw Regionalnych „Przy chłopskim stole”, który tradycyjnie odbywał się 
w Wygiełzowie. Długie kolejki ustawiających się przy kociołkach Bobro-
wianek i Chełmkowianek świadczyły, że potrawy były wyśmienite. Wielu 
smakoszy prosiło o przepis. Pracowitość Zespołów Śpiewaczych bardzo 
przydała się podczas tegorocznych sierpniowych dożynek w Bobrku, 
Gorzowie i Chełmku. Trzeba było przygotować wieńce, dekoracje i występy 
artystyczne uświetniające program dożynkowy. Zespół Śpiewaczy Chełm-
kowianki wystąpił nie tylko na dożynkach w swojej gminie, ale przygoto-
wał też program prezentowany na dożynkach w Chełmie Śląskim. Z kolei 
Zespół Śpiewaczy Bobrowianki prosto z gorzowskich  dożynek pojechał 

na Wojewódzki Przegląd Wieńców Dożynkowych w Porębie, gdzie zdobył 
II miejsce. Aż dziw, że członkiniom naszych Zespołów nie brakowało 
sił po wyczerpującym lipcu, który minął pod znakiem Światowych Dni 
Młodzieży. Zespoły pomagały w przygotowaniu posiłków, piekły ciasto, 
a wiele pań podejmowało młodzież w swoich domach. Zaangażowanie 
zostało docenione przez parafie i młodych ludzi wdzięcznych za gości-
nę i  serdeczne przyjęcie. Wakacje minęły Zespołom bardzo pracowicie, 
a jesień przyniosła nowe wyzwania. 9. października Zespół Śpiewaczy 
Bobrowianki po raz pierwszy wziął udział w  8 Małopolskim Przeglądzie 
Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich, gdzie 
reprezentował powiat oświęcimski w czterech kategoriach konkurso-
wych : konkurs śpiewaczy, konkurs scenek obyczajowych, konkurs potraw 
regionalnych i  konkurs plastyki obrzędowej – rękodzieło artystyczne – 
chusta z frędzlami. Bobrowianki kolejny raz udowodniły swoją perfekcję 
w ludowym śpiewie a capella i zajęły I miejsce w tej kategorii. Zdobyły też 
II miejsce w konkursie kulinarnym za POLEWKĘ Z MAŚLANKI Z ZIEMNIAKA-
MI, III miejsce w konkursie rękodzieła artystycznego za wykonanie trady-
cyjnej chusty z frędzlami  i wyróżnienie w konkursie tradycyjnych scenek 
obyczajowych za program CHOĆ MOM RĄCKI MAŁE. Bobrowianki wykaza-
ły się nie tylko wielkim talentem śpiewaczym, ale niezwykłą mobilizacją 
i doskonałą organizacją, bo sprostanie wysokim wymogom konkursowym 
nie było łatwe i wymagało rzetelnego przygotowania. W komisji ocenia-
jącej zasiadali specjaliści etnografowie i muzycy, więc każdy zespół został 
poddany profesjonalnej ocenie. Tym większy więc sukces Bobrowianek, 
które choć pierwszy raz, to przecież z wielkim powodzeniem wystąpiły na 
deskach Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce. Gratulujemy i czekamy 
na dalsze sukcesy. Pracowita jesień wciąż trwa - 10 października Zespół 
Śpiewaczy Malwa uświetnił III  koncert urodzinowy „Na regionalną nutę” 
organizowany przez Stowarzyszenie  Emerytów Rencistów i Niepełno-
sprawnych „Aktywni razem” w Mysłowicach. Do końca roku jeszcze dwa 
miesiące – pracowite dwa miesiące, bo „przecież musimy mieć jakiś reper-
tuar, jakby trzeba gdzieś nagle wystąpić” - przekonują członkinie naszych 
Zespołów. Gratulujemy sukcesów i już dziś zapraszamy wszystkich miesz-
kańców gminy  na styczniowe Spotkanie przy świątecznym stole – Zespoły 
przygotowują nowy, bardzo interesujący program!

Małgorzata Wabik

Sezon na sukcesy

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXV/311/2014 Rady Miejskiej 
w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu przyznawania, oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczo-
ści artystycznej, uczniom uzdolnionym artystycznie z Gminy Chełmek, 
w terminie do 31 października 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Chełmku 
można składać wnioski o przyznanie stypendium artystycznego na 
2017 rok. Stypendium przyznawane jest uczniom szkół podstawowych 
i gimnazjalnych, zamieszkałym na terenie Gminy Chełmek.
Stypendium może zostać przyznane uczniowi, który uzyskał:
a) I-III miejsce w konkursie o zasięgu ogólnopolskim;
b) na uzasadniony wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury 

Sportu i Rekreacji w Chełmku - w przypadku braku osiągnięć wymienio-
nych w poprzednim punkcie.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:
1) dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkół;
2) dyrektor instytucji kultury oraz instytucji prowadzącej działalność 
edukacyjną w dziedzinie twórczości artystycznej;
3) prezes stowarzyszenia twórczego lub innych organizacji pozarządo-
wych prowadzących działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości 
artystycznej.

Referat Oświaty

Stypendia artystyczne
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„Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch 
tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy” - napisała 
w wierszu „Nic dwa razy” polska noblistka Wisława Szymborska. Słowa 
te z pewnością towarzyszyły parom, które w sobotnie przedpołudnie 
8 października spotkały się w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Chełmku, aby wspólnie świętować złote, diamentowe, żelazne 
i kamienne gody. Było to święto nie tylko małżonków, ale także rodzin: 
dzieci, wnuków, prawnuków. Każda z tych par mogłaby udzielić wielu 
porad młodym osobom, które dopiero co wchodzą na trudną, ale jakże 
piękną drogę wspólnego życia. Dlatego też Andrzej Saternus, Burmistrz 
Chełmka, wręczając Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, dzięko-
wał parom za wzór dla młodego pokolenia oraz życzył zdrowia i samych 
radosnych chwil. 
W tym roku jubileusze świętowali:
50 – lecie pożycia małżeńskiego 
Krystyna i Zdzisław Bernaś z Chełmka, 
Wanda i Jan Boroń z Chełmka, 
Stanisława i Zdzisław Chacuś z Chełmka, 
Maria i Tadeusz Dziadek z Chełmka, 
Barbara i Edward Fidyt z Chełmka, 
Krystyna i Kazimierz Firek z Chełmka, 
Kazimiera i Marian Furman z Chełmka, 
Teresa Giermakowska-Kowalik i Kazimierz Kowalik z Chełmka, 
Krystynia i Ryszard Gondek z Chełmka, 
Janina i Andrzej Janiec z Chełmka, 
Jadwiga i Wojciech Jarosz z Chełmka, 
Małgorzata i Edward Kojdecki z Gorzowa, 
Hildegarda i Stefan Kotowscy z Chełmka, 
Helena i Marian Kubas z Gorzowa, 
Elfryda i Piotr Kuglin z Chełmka, 
Stanisława i Michał Kurzeja z Chełmka, 
Anna i Jan Lenart z Chełmka, 
Zofia i Stanisław Lewiccy z Chełmka, 
Genowefa i Zdzisław Miziołek  z Bobrka, 
Józefa i Bogusław Muniak z Chełmka, 
Zofia i Ignacy Niemiec z Chełmka, 
Mirosława i Adam Oleś z Chełmka, 
Anna i Józef Pezdek z Chełmka, 
Maria i Jan Ptasińscy z Chełmka, 
Halina i Jan Saternus z Chełmka, 
Władysława i Tadeusz Sońta z Chełmka, 
Elżbieta i Jan Suwaj z Chełmka, 
Stanisława i Franciszek Szarek z Chełmka
Janina i Roman Wojtas z Chełmka, 
Krystyna i Edward Wójcik z Chełmka, 
Maria i Ryszard Zamarlik z Chełmka, 
Maria i Stanisław Zamarlik z Chełmka

60 – lecie pożycia małżeńskiego
Genowefa i Stanisław Bulińscy z Chełmka, 

Balbina i Tadeusz Hendzlik z Bobrku, 
Stefania i Kazimierz Jakubowscy z Bobrku, 
Stanisława i Kazimierz Leśniak z Bobrku, 
Helena i Władysław Mrowca z Chełmka, 
Aniela i Lesław Orzana z Chełmka, 
Teodozja i Mieczysław Palka z Chełmka,
Maria i Józef Smoter z Chełmka, 
Stefania i Józef Toporek z Bobrku, 
Maria i Zenon Trębacz z Chełmka, 
Wanda i Tadeusz Zamarlik z Gorzowa

65 – lecie pożycia małżeńskiego 
Aniela i Leon Kłapacz z Chełmka, 
Anna i Czesław Sroka z Chełmka, 
Maria i Stanisław Walerowicz z Bobrku, 
Albina i Sylwester Wilczak z Bobrku

70 – lecie pożycia małżeńskiego 
Ewa i Konstanty Niemczyk z Chełmka

Fot. Mirosław Saternus

Pół wieku razem
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