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Podobnie jak w latach ubiegłych, tak również i w tym roku miesz-
kańcy Chełmka 1 września spotkali się pod pomnikiem Ofiar 
Faszyzmu, aby wspólnie uczcić pamięć ofiar największego konflik-
tu zbrojnego w historii świata. W tym roku przypada bowiem 
77 rocznica wybuchu II Wojny Światowej.

Wśród uczestniczących znaleźli się przedstawiciele Gminy, Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycz-
nych, Ochotniczej Straży Pożarnej, harcerze i uczniowie Samorzą-
dowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku. 

Wakacje dla szkół z terenu Gminy Chełmek były jak zawsze 
bardzo intensywne. Gdy dzieci odpoczywały od nauki w budyn-
kach trwały niezbędne remonty, które przyczyniają się do tego, 
że nauka odbywa się w jeszcze bardziej komfortowych warun-
kach. We wtorek 30 sierpnia placówki odwiedziła Komisja Eduka-

cji, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Chełmku, która 
sprawdziła budynki przed rozpoczynającym się rokiem szkol-
nym. W tym roku na niezbędne prace wydano ponad 133 tysiące 
złotych.

Prace remontowe, przeprowadzone w poszczególnych szkołach 
w czasie wakacji:
- Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku: utworzono nowe 
pomieszczenia zaplecza, służące między innymi do przygotowy-
wania posiłków, wyremontowano dach na głównym budynku 
szkoły.
- Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełm-
ku: przeprowadzono remonty, polegające między innymi na 
malowaniu lamperii, drzwi, ścian i klatki schodowej, wyremonto-
wano pokrycie dachowe oraz wymieniono drzwi ewakuacyjne. 
- Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie: przeprowadzono 
bieżące naprawy konserwacyjne. Szkoła w okresie wakacyjnym 
została przyłączona do kanalizacji.
- Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku: zrealizowano remont 
rynien i koszy spływowych oraz przeprowadzono gruntowne 
prace porządkowe.

77 lat temu wybuchła
II Wojna Światowa

1 września uczniowie powrócą do odnowionych szkół

W dniu, w którym w całej Polsce obchodzony jest Dzień Solidar-
ności i Wolności, punktualnie o godzinie 11 przedstawiciele Gminy 
złożyli kwiaty pod Pomnikiem Grunwaldzkim na wzgórzu „Skała” 
i chwilą ciszy uczcili pamięć osób, które walczyły o wolny kraj.
W tym roku obchodzona jest bowiem 36. rocznica powstania 
NSZZ „Solidarność”, o gólnopolskiego związku zawodowego, 
który do 1989 roku stał w opozycji do komunistycznego rządu 
w czasie PRLu.
Powstanie związku należy do jednego z  najważniejszych 
wydarzeń  w historii Polski, bowiem wydarzenia z 1980 roku były 
początkiem upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy 
Środkowej i Wschodniej.

Dzień Solidarności i Wolności ustanowiony został przez Sejm 
RP dla upamiętnienia walki Polaków o wolność i niepodległość 
w 1980 roku.

W Chełmku uczcili Dzień Solidarności i Wolności
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Osiedle Nowe Miasto
1. „Modernizacja boiska szkolnego „ORLIK” przy SZSP Nr 2 w Chełm-
ku”. W ramach zadania zaplanowano zakup trybuny sportowej, utwar-
dzenie terenu i wykonanie ogrodzenia. Doposażenie obiektu w ławki, 
wieszaki w pomieszczeniu socjalnym oraz montaż świetlnej tablicy infor-
macyjnej. Łączny szacunkowy koszt całkowity zadania opiewa na kwotę 
54.550,00 zł.
2. „Rozbudowa siłowni zewnętrznej ul. Kolejowa”. Zadanie polega na 
wykonaniu prac brukarskich pod montaż nowych urządzeń siłowni oraz 
stolików do gry w szachy. Zakup i montaż 8 urządzeń do ćwiczeń i 3 stoli-
ków do gry w szachy wraz z ławką i koszem ulicznym. Łączny szacunko-
wy koszt całkowity zadania zaplanowano na kwotę 49.461,92 zł.
3. „Chodnik oraz doprowadzenie chodnika przy ul. Brzozowej 6 od 
ul. Wojska Polskiego”. W ramach zadania wymienione zostaną obecne 
płyty betonowe na kostkę brukową, zamontowany zostanie stojak na 
rowery, naprawione krawężniki przy skarpie i schody oraz doprowadzo-
ny chodnik od ul. Wojska Polskiego. Łączny szacunkowy koszt całkowity 
zadania określony został na kwotę 33.000,00 zł.
Osiedle Stare Miasto
1. „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 szacunko-
wy koszt całkowity zadania określony został na kwotę 33.148,50 zł.
2. „Doposażenie placu zabaw o urządzenie „Street Workout” (plac 
zabaw przy ul. Mickiewicza). Zadanie polega na stworzeniu strefy do 
ćwiczeń korekcyjno – ruchowych oraz gimnastycznych poprzez zakup 
i montaż: poręczy gimnastyczno – rehabilitacyjnych, drabinek piono-
wych i poziomych, ringów. W ramach zadania zostanie zakupiony kosz 
na śmieci, ławka i wykonane zostanie nasadzenie drzew. Łączny szacun-
kowy koszt całkowity zadania określony został na kwotę 33.600,00 zł.
3. „Udostępnienie defibrylatora zewnętrznego dla mieszkańców 
wraz z monitoringiem i oświetleniem”. Zadanie polega na udostęp-
nieniu posiadanego przez OSP defibrylatora, który zostanie umieszczony 
w miejscu ogólnie dostępnym. W celu realizacji tego zadania planowa-
ne jest wykonanie dodatkowego oświetlenia terenu oraz monitoringu. 
Łączny szacunkowy koszt całkowity zadania- 15.972,00 zł.
W/w zadania otrzymały pozytywną ocenę formalną i zostaną poddane 
pod głosowanie.

Zadanie „Kącik zabawowy dla dzieci” zgłoszone do budżetu obywatel-
skiego na 2017 z jednostki pomocniczej Osiedle Nowe Miasto nie uzyska-
ło pozytywnej oceny formalnej, z uwagi na mniejszą liczbę podpisów 
osób popierających zadanie. Zgodnie z regulaminem zgłoszenie propo-
zycji zadania następuje na formularzu wraz z dołączoną listą z podpisami 
co najmniej 15 mieszkańców danej jednostki pomocniczej popierających 
dane zadanie.
Od 5 do 14 października mieszkańcy osiedla “Nowe Miasto” i “Stare 
Miasto” będą mogli zagłosować za wybranym zadaniem, zgłoszonym 
do budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Głosować może każdy miesz-
kaniec danej jednostki pomocniczej, który w dniu głosowania ukończył 
16. rok życia. Głosowanie odbywa się za pomocą przygotowanych 
kart do głosowania. Aby głos był ważny należy wybrać jedno zadanie 
z listy zadań zamieszczonych na karcie do głosowania w ramach swojej 
jednostki pomocniczej, na terenie której jest się zamieszkałym. Wyboru 
dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu 
w kolumnie „Wybór”. Dla ważności karty do głosowania konieczne jest 
czytelne wpisanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby głosu-
jącej, a także podpisanie zawartego na karcie do głosowania oświadcze-
nia.
Głosowanie będzie przeprowadzone w dniach od 5 do 14 października 
2016 r. z wyłączeniem soboty i niedzieli (tj. 8 i 9 października 2016 r.). Dla 
potrzeb przeprowadzenia głosowania wyznaczone zostały następujące 
punkty do głosowania:
- dla Osiedla Nowe Miasto – sala sesyjna w Urzędzie Miejskim w Chełm-
ku. Punkt będzie otwarty:
w dniach od 5 do 7 października w godzinach od 1100 do 1630,
w dniach od 10 do 14 października w godzinach od 1100 do 1530.
- dla Osiedla Stare Miasto – Dom Ludowy przy ul. B. Chrobrego i sala 
sesyjna w Urzędzie Miejskim. Terminy i godziny pracy punktów:
w dniach od 5 do 7 października w godz. od 1100 do 1630, Dom Ludowy 
przy ul. B. Chrobrego
w dniach od 10 do 14 
października w godz. 
od 1100 do 1530 Sala 
Sesyjna w Urzędzie 
Miejskim.

Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus

Omega

biuro@omegareklama.pl

 Budżet obywatelski 2017

 Informacja na temat programów KAWKA i PONE 
Dotyczy programu PONE:
Informujemy, że w naszej Gminie trwa właśnie realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). 
Mieszkańcy, którzy wcześniej złożyli wniosek, otrzymają dofinansowanie w wysokości 4 500 zł do pieca 
węglowego 5 klasy (zgodnie z certyfikatem) oraz 5 000 do pieca gazowego. Gmina Chełmek pozyskała 
na ten cel środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
Dofinansowanie dla mieszkańców w łącznej kwocie ponad 147 tysięcy złotych pochodzi z budżetów 
WFOŚiGW oraz Gminy Chełmek. Prace powinny zakończyć się do 30 października 2016 roku.
Dotyczy programu KAWKA:
Informujemy, że decyzją Zarządu Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
z dnia 12 lipca 2016 roku (uchwała nr B/32/5/2016) zlikwidowany został program priorytetowy „Poprawa 
jakości powietrza część 2) KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energe-
tycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”, tzw. KAWKA 3 (pismo Artura Michal-
skiego, zastępcy prezesa zarządu NFOŚiGW znajduje się poniżej). Pomimo naboru, przeprowadzone-
go zgodnie z regulaminem, przyjętym i ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, po ponad pół roku zapewnień o tym, że program KAWKA będzie realizowany, 
podjęto decyzję o likwidacji możliwości uzyskania dotacji na ten cel. Na zaistniałą sytuację nie mieli-
śmy żadnego wpływu. Z otrzymanych informacji wynika, że w chwili obecnej nie ma możliwości 
pozyskania na 2016 rok żadnych środków w formie dofinansowania do wymiany pieców węglowych. 
Jedyne, które mogą być dostępne w 2017 roku, pochodzą z programu PONE, w którym dotacja wynosi 
do 50 procent. Prawdopodobnie pojawi się także możliwość uzyskania pieniędzy z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w którym dofinansowanie 
wynosi do 8 tysięcy złotych. Jeżeli więc tylko pojawią się nowe możliwości pozyskania pieniędzy na 
ten cel, czy to z programu RPO czy też innych projektów, zostaną Państwo o tym poinformowani.

Pismo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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I.  II przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nierucho-
mości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy 
Chełmek położonych w Chełmku przy ul. Ofiar Faszyzmu. 
A) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: objęte są Księgą 
Wieczystą nr KR1E/00024296/9, prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczy-
stych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
B) oraz katastru nieruchomości: w ewidencji gruntów i budynków prowa-
dzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu oznaczone są jako działki 
nr: 2603/102 o pow. 0.0030 ha, 2603/103 o pow. 0.0029 ha.
C) przeznaczenie nieruchomości:  działki znajdują się na terenach dla 
których Gmina Chełmek nie posiada obowiązującego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. Przedmiotowe działki w nowej edycji studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Chełmek zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/307/2014 Rady Miejskiej 
w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014 roku znajduje się na terenach oznaczo-
nych na rysunku studium następującymi symbolami: U1 – tereny o dominu-
jącej funkcji usług o znaczeniu lokalnym. Zabudowa przedmiotowych 
działek jest możliwa po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. 
D)  cena wywoławcza: 5.600,00 złotych brutto, 5.500,00 złotych brutto. 
W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.
II.  IV przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chełmek 
położonej w Bobrku przy ul. Akacjowej. 
A) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: objęta jest Księgą 
Wieczystą nr KR1E/00050686/1, prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczy-
stych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
B) oraz katastru nieruchomości: w ewidencji gruntów i budynków prowa-
dzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu oznaczona jest jako dział-
ka nr 517/30 o pow. 0.0756 ha.
C) przeznaczenie nieruchomości: działka znajduje się na terenach dla 
których Gmina Chełmek nie posiada obowiązującego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. W w/w planie działka znajdowała się na terenach 
oznaczonych następującymi symbolami: MN – tereny mieszkalnictwa, usług 
oraz małych przedsiębiorstw rodzinnych. Przedmiotowe działki w nowej 
edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Chełmek zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/307/2014 Rady 
Miejskiej w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014 roku znajduje się na terenach 
oznaczonych na rysunku studium następującymi symbolami: MN 2 – tereny 
o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w wolno 
stojącym układzie budynków. Zabudowa przedmiotowej działki jest możli-
wa po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. 
D)  cena wywoławcza: 28.730,00 złotych brutto. W cenie wywoławczej 
mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.
III.  V przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomo-
ści gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Chełmek 
położonych w Chełmku przy ul. Brzechwy, 
A) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: objęte są Księgą 
Wieczystą nr KR1E/00050686/1, prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczy-
stych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
B) oraz katastru nieruchomości: nr:
999/9 o pow. 0.1624 ha za cenę wywoławczą 64.960,00 złotych brutto
999/10 o pow. 0.1602 ha za cenę wywoławczą 64.080,00 złotych brutto
999/11 o pow. 0.1580 ha za cenę wywoławczą 63.200,00 złotych brutto
999/12 o pow. 0.1527 ha za cenę wywoławczą 61.080,00 złotych brutto
999/13 o pow. 0.1552 ha za cenę wywoławczą 62.080,00 złotych brutto
999/14 o pow. 0.2569 ha za cenę wywoławczą 102.760,00 złotych brutto. 
W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %. 
C) przeznaczenie nieruchomości: dla przedmiotowego terenu brak 
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zabudowa 
przedmiotowych działek jest możliwa po uzyskaniu decyzji o warunkach 
zabudowy. Przeznaczenie w nowej edycji studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek (Uchwała Rady 

Miejskiej w Chełmku Nr XXXV/307/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku): U/MN 
- tereny usługowo-mieszkaniowe, linie elektroenergetyczne średniego 
napięcia wraz ze strefami, techniczną i ochronną. 
IV.  VII przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chełmek 
położonej w Bobrku przy ul. Akacjowej. 
A) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: objęta jest Księgą 
Wieczystą nr KR1E/00050686/1, prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczy-
stych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
B) oraz katastru nieruchomości: w ewidencji gruntów i budynków prowa-
dzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu oznaczone są jako działki 
nr 517/32 o pow. 0.1025 ha.
C) przeznaczenie nieruchomości: działka znajdują się na terenach dla 
których Gmina Chełmek nie posiada obowiązującego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. W w/w planie działki znajdowały się na terenach 
oznaczonych następującymi symbolami: MN – tereny mieszkalnictwa, usług 
oraz małych przedsiębiorstw rodzinnych. Przedmiotowa działka w nowej 
edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Chełmek zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/307/2014 Rady 
Miejskiej w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014 roku znajduje się na terenach 
oznaczonych na rysunku studium następującymi symbolami: MN 2 – tereny 
o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w wolno 
stojącym układzie budynków. Zabudowa przedmiotowej działki jest możli-
wa po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. 
D)  cena wywoławcza: 38.000,00 złotych brutto. W cenie wywoławczej 
mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.
V.  III przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nierucho-
mości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy 
Chełmek położonych w Gorzowie przy skrzyżowaniu ul. Orliska i ul. Małowy. 
A) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: objęte są Księgą 
Wieczystą nr KR1E/00029400/7, prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczy-
stych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
B) oraz katastru nieruchomości: w ewidencji gruntów i budynków prowa-
dzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu oznaczone są jako działki 
nr: 342/64 o pow. 0.2501 ha, 342/65 o pow. 0.2184 ha, 342/66 o pow. 0.2201 ha.
C) przeznaczenie nieruchomości: Działki znajdują się na terenach dla 
których Gmina Chełmek nie posiada obowiązującego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. Przedmiotowe działki w nowej edycji studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Chełmek zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/307/2014 Rady Miejskiej 
w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014 roku znajdują się na terenach oznaczo-
nych na rysunku studium następującymi symbolami: U/MN – tereny 
usługowo mieszkaniowe:
Funkcja podstawowa – tereny zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej. 
Funkcja uzupełniająca - funkcja usługowa jako towarzysząca zabudowie 
mieszkaniowej oraz jako funkcja samoistna: w tym rekreacja indywidualna, 
usługi publiczne, handel, gastronomia, rzemiosło, budynki gospodarcze, 
garaże, tereny zieleni towarzyszącej, urządzenia infrastruktury technicznej 
i komunikacji. Zabudowa przedmiotowych działek jest możliwa po uzyska-
niu decyzji o warunkach zabudowy. Gmina Chełmek jest w trakcie opraco-
wywania planu miejscowego na przedmiotowy teren.
D) Cena wywoławcza: 88.000,00 złotych brutto, 77.000,00 złotych brutto, 
77.500,00 złotych brutto. W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT 
w wysokości 23 %.
VI.  IV przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nierucho-
mości lokalowej, lokalu mieszkalnego nr 3, stanowiący własność Gminy 
Chełmek położony w Chełmku przy ul. Klonowej 8. 
A) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: nieruchomość 
gruntowa na której jest posadowiony budynek mieszkalny, wielorodzinny 
nr 8, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal mieszkalny, objęta 
jest Księga Wieczystą nr KR1E/00048993/9, prowadzoną w Wydziale V Ksiąg 
Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,

 Burmistrz Chełmka podaje do publicznej wiadomości wyciąg 
z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na niżej opisane 
nieruchomości tj.: 
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B) oraz katastru nieruchomości: budynek mieszkalny, wielorodzinny nr 8, 
w  którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal mieszkalny (o pow. 
39,32 m2, 1 pok, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, usytuowany na parte-
rze) położony jest na nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęci-
miu jako działka nr 836/428 o pow. 0.0370 ha.
C) przeznaczenie nieruchomości: cel mieszkaniowy. 
D) cena wywoławcza: 46.000,00 złotych netto. Zwolniony jest z podatku 
VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
VII.  II przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nierucho-
mości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy 
Chełmek położonych w obrębie Gorzów, w Gorzowie rejon ul. Krzywej, 
Sosnowej i Orliska. 
A) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieru-
chomości: działka nr 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 
objęte są Księgą wieczystą, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęci-
miu, Wydział V Ksiąg Wieczystych nr KR1E/00029400/7. 
B) powierzchnia nieruchomości: 0.1290 ha, 0.2476 ha, 0.1290 ha, 0.1082 ha, 
0.1428, 0.1335 ha, 0.1425 ha, 0.1296 ha, 0.1070 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 2 – tereny o dominu-
jącej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w wolno stojącym 
układzie budynków. 
Funkcja podstawowa – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wyłącznie w wolnostojącym układzie budynków. Funkcja uzupełniają-
ca – funkcja usługowa jako towarzysząca zabudowie mieszkaniowej oraz 
jako funkcja samoistna: w tym rekreacja indywidualna, usługi publiczne, 
handle, gastronomia, rzemiosło budynki gospodarcze, garaże, tereny ziele-
ni towarzyszącej urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji.
Linię zabudowy przedmiotowych działek ustalono zgodnie z załącznikiem 
1 do decyzji o warunkach zabudowy nr AGK.6730.22.2014 w odległości 12 m 
od istniejących ulic Sosnowej i Orliska. Szczegółowy opis wraz z warunkami 

obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji oraz z wytycz-
nymi architektonicznymi, lokalizacyjnymi i projektowo-realizacyjnymi 
zamieszczono w DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY (wraz z załącznika-
mi).
D) cena wywoławcza: 50.800,00 złotych brutto, 65.100,00 złotych brutto, 
38.150,00 złotych brutto, 35.600,00 złotych brutto, 46.600,00 złotych brutto, 
43.700,00 złotych brutto, 46.500,00 złotych brutto, 42.300,00 złotych brutto, 
35.200,00 złotych brutto. W tym należny podatek VAT od towarów i usług 
w wysokości 23 %.
Termin i miejsce w/w przetargów: przetarg odbędzie się w dniu 
19 września 2016 roku  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, 
ul. Krakowska 11 i będzie trwał od godz. 10.00 w odstępach czasu co 10 
minut dla poszczególnej nieruchomości licząc od pozycji nr i.
Wysokość wadium: 
- dla nieruchomości opisanych w punkcie nr I wynosi: 1.000,00 złotych, - dla 
nieruchomości opisanej w punkcie nr II wynosi: 3.000,00 złotych, - dla nieru-
chomości opisanej w punkcie nr III od nr 1 do nr 5 wynosi: 7.000,00 złotych, 
- dla nieruchomości opisanej w punkcie nr III dla nr 6 wynosi: 10.000,00 
złotych,
- dla nieruchomości opisanych w punkcie nr IV wynosi: 4.000,00 złotych,
- dla nieruchomości opisanych w punkcie nr V wynosi: 8.000,00 złotych,
- dla lokalu opisanego w punkcie nr VI wynosi: 4.600,00 złotych,
- dla nieruchomości opisanych w punkcie VII wynosi: dla działki nr 2020, 2021 
wynosi: 7.000,00 złotych, dla działki od nr 2022 do nr 2028 wynosi: 5.000,00 
złotych.
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 informacja 
o ogłoszeniu przetargu zostało podana do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie całej 
gminy, a także na stronie internetowej www.chelmek.pl i w BIP.
Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe informa-
cje dotyczące przetargu: szczegółowe informacje związane z przetargiem 
uzyskać można w biurze nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 
0-33 844-90-10 wew. 30 lub 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 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 dzier-
żawę w trybie bezprzetargowym następującą nieruchomość, oznaczoną 
w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:
1. 1158/97 o pow. 2.4749 ha (klasa PsV, PsVI), 2. 1158/98 o pow. 5.0647 ha 
(klasa PsV, PsVI), 3. 1158/99 o pow. 2.4604 ha (klasa PsV, PsVI).
W/w nieruchomości objęte są Księgą Wieczystą nr KW nr KR1E/00040155/7, 
położone są w obrębie Gorzów, w Gorzowie rejon ul. Oświęcimskiej.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie 

od dnia 08 września 2016 roku do dnia 29 września 2016 roku w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponad-
to informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiado-
mości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywie-
szony 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

 Informacja

 Informacja
Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku 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 dzier-
żawę w trybie bezprzetargowym następujące fragmenty nieruchomości, 
oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 1. 1269/87 o pow. 
0.0020 ha (użytek B), objęta jest Księgą Wieczystą nr KW nr KR1E/00037647/9, 
położona jest w obrębie Libiąż Wielki, w Chełmku przy ul. Wojska Polskiego. 
2. 1644/49 i 1644/50 o pow. 0.0320 ha (klasa PsV), objęte są Księgą Wieczy-
stą nr KW nr KR1E/00024296/9, położone są w obrębie Chełmek, w Chełmku 
przy ul. Rzecznej. 3. 842/275 o pow. 0.0012 ha (użytek Bi), objęta jest Księgą 
Wieczystą nr KW nr KR1E/00056798/1, położona jest w obrębie Chełmek, 
w Chełmku przy ul. Krakowskiej 20/20.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od 
dnia 09 września 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto infor-
macja 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
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
zaprasza mieszkańców gminy Chełmek na spotkanie informacyjne
nt. możliwości pozyskania dofinansowania w ramach  PROW 2014-2020
W szczególności zapraszamy osoby mające utrudniony dostęp do 
rynku pracy (należące do grup defaworyzowanych):
•	 osoby o niskich kwalifikacjach,
•	 bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz osoby 

poszukujące pracy,
•	 osoby młode do 35 roku życia,
•	 kobiety,
•	 osoby w wieku 50+
Spotkanie informacyjne odbędzie się:
w dniu 28 września 2016 r. (środa) w budynku MOKSiR w Chełmku  
w godzinach 10.00-12.00.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Dolina Soły” z siedzi-
bą w Rajsku działa na rzecz rozwoju pięciu gmin: Brzeszcze, Chełmek, 
Kęty, Oświęcim i Wieprz. LGD to partnerstwo trójsektorowe – członkami 
Stowarzyszenia są przedstawiciele:
•	 sektora publicznego (gminy, ośrodki kultury),
•	 sektora gospodarczego (firmy, spółki),
•	 sektora społecznego, tzw. trzeciego sektora (stowarzyszenia, grupy 

nieformalne, osoby fizyczne).
Stowarzyszenie ma na celu wspieranie obszaru swojego działania 
poprzez aktywizację lokalnej społeczności przy wykorzystaniu instru-
mentu jakim jest „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS) 
– uwzględnia również pomoc między innymi dla osób z ww. grup 
defaworyzowanych w ramach podjęcia działalności gospodarczej oraz 
rozwoju istniejących przedsiębiorstw.
W maju 2016 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” podpisało umowę na 
realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 
(LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 
2014-2020. LSR jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań 
podejmowanych przez LGD w ramach PROW 2014-2020 i wskazuje 
kierunki rozwoju obszaru do roku 2023.
Ponad 50% pozyskanych środków przeznaczona została na rozwój 
przedsiębiorczości, gdzie realizowane będą operacje w zakresie podej-
mowania działalności gospodarczej oraz rozwoju istniejących przedsię-
biorstw. 
LGD „Dolina Soły” realizuje LSR m.in. poprzez ogłaszanie konkursów 
i prowadzenie naborów wniosków. Wybór operacji odbywa się poprzez 
ocenę projektu na podstawie lokalnych kryteriów wyboru i kryteriów 
dodatkowych tzw. premiujących. Uzyskana na podstawie kryteriów 
punktacja decyduje o miejscu operacji na liście rankingowej. Oceny  
i wyboru projektów do realizacji w ramach opracowanej przez Stowa-
rzyszenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, 
dokonuje Rada LGD. Dofinansowanie mogą otrzymać tylko projekty, 
które są zgodne z LSR.
Umowa o dofinansowanie jest podpisywana z Samorządem 
Województwa Małopolskiego, który weryfikuje poprawność wybranych 
do dofinansowania przez LGD „Dolina Soły” wniosków.

Jeszcze w 2016 r.  LGD „Dolina 
Soły” planuje ogłosić pierwsze 
nabory w  zakresie rozwijania 
działalności gospodarczej. 
Kwota dostępna w naborze to 
1 000 000 zł.
O pomoc mogą ubiegać się 
wyłącznie mikro i małe przed-
siębiorstwa.
małe przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz 
jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans 
roczny nie przekracza 10 milionów euro,
mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego 
roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny 
nie przekracza 2 milionów euro. 
Pomoc jest przyznawana jeżeli:
a) podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzają-
cych dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie 
co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodar-
czej oraz nadal wykonuje tę działalność,
b) operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy 
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakre-
sem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce 
pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdziel-
czej umowy o pracę,
c) utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone 
w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia 
wypłaty płatności końcowej,
d) operacja realizowana jest na obszarze objętym LSR,
e) Wnioskodawca posiada numer identyfikacyjny.
Kwota dofinansowania: do 300 000 zł
Poziom dofinansowania: 70% kosztów kwalifikowalnych
Pracownicy biura LGD „Dolina Soły” zapraszają osoby zainteresowane 
na spotkania w Gminach oraz  nieodpłatne konsultacje na temat możli-
wości i warunków pozyskania dofinansowania z UE do siedziby biura

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
ul. Edukacyjna 9, Rajsko 32-600 Oświęcim
tel. 33 843 60 28, www.dolinasoly.eu

Biuro LGD czynne:  poniedziałek, środa, czwartek 8:00 – 16:00, 
 wtorek 8:00 – 17:00, 
 piątek 8:00 –15:00.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” informuje

Wszystkim tym, którzy byli
ze mną i moją Rodziną 
w tak trudnych chwilach

i wsparli nas słowami otuchy  
po odejściu mojej Ukochanej Mamy 
oraz tak licznie przybyli i uczestniczyli

w uroczystościach pogrzebowych, 
serdecznie dziękuję.

  
Bogusława Opala

Druhowi Marianowi Gryglowi
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego 

żalu z powodu śmierci żony

śp.Marii Grygiel 

składają koledzy strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku 

Zarząd OSP Chełmek
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Firma Thermoplast Sp. z o.o. specjalizująca się w opracowywaniu i dostarczaniu profili 
z tworzyw sztucznych dla indywidualnych klientów -  producentów i dystrybutorów różnych 
branż w kraju i zagranicą, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje pracowników na 
stanowiska:

OPERATOR
Miejsce pracy: Libiąż
 Podstawowe zadania:
•	 Bieżąca obsługa maszyn produkcyjnych
•	 Monitorowanie prawidłowości przebiegu procesu produkcyjnego
•	 Dokonywanie wpisów do protokołów produkcyjnych
•	 Przestrzeganie przepisów BHP i P-poż na stanowisku pracy
•	  Wymagania:
•	 Wykształcenie minimum zawodowe, wykształcenie średnie techniczne będzie dodatkowym atutem
•	 Znajomość procesu produkcyjnego związanego z wytłaczaniem profili z tworzyw sztucznych
•	 Pożądane doświadczenie w pracy na stanowisku operatora procesu produkcyjnego (min. 1 rok)
•	 Sprawność manualna
•	 Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym
•	 Dyspozycyjność
•	 Odpowiedzialność
•	 Umiejętność pracy w zespole

PAKOWACZ/KONFEKCJONER
Miejsce pracy: Libiąż
 Podstawowe zadania:
•	 Pakowanie produktów wykonywanych na liniach produkcyjnych
•	 Wykonywanie prac pomocniczych na linii produkcyjnej
•	 Wykonywanie kontrolnych pomiarów produkowanych produktów, przy użyciu miary metrowej i suwmiarki
•	 Dokonywanie wpisów w dokumentacji produkcyjnej
•	 Przestrzeganie przepisów BHP i P-poż na stanowisku pracy
 Wymagania:
•	 Wykształcenie minimum zawodowe, wykształcenie średnie techniczne będzie dodatkowym atutem
•	 Sprawność manualna
•	 Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym
•	 Dyspozycyjność
•	 Odpowiedzialność
•	 Umiejętność pracy w zespole

OFERUJEMY:
•	 Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego
•	 Miłą atmosferę pracy w rozwijającej się firmie
•	 Pracę w dynamicznym zespole
•	 Motywacyjny system wynagrodzenia oparty o wyniki

Aplikacje proszę przesyłać na adres kadry@thermoplast.com.pl, w tytule wpisać nazwę stanowiska pracy
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.
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Dożynk i
GORZÓW
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Od 19 września zmienia się organizacja ruchu na osiedlu Leśna 
w Chełmku w obrębie ulic: Księdza Wcisło, Poziomkowej i Jagodowej. 
Od tego dnia będzie tam obowiązywać strefa ograniczonej prędkości 
do 40 km/h, wyznaczona znakiem B-43. Według Kodeksu Ruchu 
Drogowego znak ten oznacza „wjazd do strefy, w której obowiązuje 
zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów 

na godzinę” oraz informuje, że „umieszczone w strefie urządzenia 
i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane 
znakami ostrzegawczymi”.
Zachęcamy wszystkich kierowców o szczególną uwagę i dostosowanie 
się do nowego oznakowania.

Inf.UM

Uwaga kierowcy! Zmiana organizacji ruchu 
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 Informacja

W naszej gminie trwa realizacja Ogólnopolskiego Projektu Polskie-
go Związku Szachowego „Edukacja przez szachy w szkole”. Zajęcia dla 
wszystkich uczniów klas trzecich prowadzone są od początku roku 
szkolnego 2016/2017 we wszystkich szkołach podstawowych. Najmłod-
si spędzają jedną godzinę tygodniowo ucząc się gry. Obowiązkowe 
ćwiczenia, finansowane przez gminę, prowadzone są przez przeszko-
lonych przez Polski Związek Szachowy pedagogów. Sprzęt szachowy 
zapewnia PZSzach.
Korzyści dla dzieci płynące z udziału w projekcie to między innymi rozwi-
nięcie zmysłu twórczego, intuicji oraz pamięci, nabycie umiejętności 
analitycznego myślenia i podejmowania decyzji, wyrobienie koncentra-
cji, cierpliwości i wytrwałości oraz ukształtowanie motywacji i determi-
nacji do realizacji celu.
Głównym celem Projektu jest wspieranie rozwoju kompetencji kluczo-
wych uczniów, wsparcie edukacji matematycznej oraz upowszechnia-
nie wykorzystywania gier logicznych w procesie edukacji. Królewska 
gra rozwija i ćwiczy również wyobraźnię przestrzenną dziecka, intuicję, 
pamięć, poprawną koordynację ruchów, uczy określania odległości 
między przedmiotami, stron świata, kierunków lewo – prawo i tym 
podobne.
Projekt stanowi kontynuację zajęć z ubiegłego roku, gdy naukę gry 
w szachy rozpoczęli uczniowie klasy drugiej szkoły podstawowej. 

Celem nadrzędnym udziału dzieci w projekcie jest poprawa wyników 
wszystkich pozostałych przedmiotów szkolnych oraz rozwój intelek-
tualny, społeczny i emocjonalny. Projekt finansowany jest ze środków 
samorządowych, przy współudziale Polskiego Związku Szachowego, 
który zapewnił wyposażenie szkoły w podstawowy sprzęt szachowy. 
Każda szkoła w ramach Projektu otrzymała komplety szachów do 
prowadzenia lekcji.

„Edukacja przez szachy w szkole”

Darmowe lekcje gry na gitarze dla początkujących i średnio-zaawansowanych
Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu zaprasza na bezpłatne lekcje gry na gitarze klasycznej i akustycznej dla osób początkujących 
i średnio-zaawansowanych. Zajęcia prowadzone są w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku.
Grupa podstawowa spotyka się w piątki w godzinach 14.15-15.45, grupa średnio-zaawansowana w godzinach 16.00-17.30.
Zajęcia powadzi Kamila Sibik.
Więcej informacji można zdobyć w sekretariacie MDK przy ulicy Olszewskiego 1 w Oświęcimiu.
Tel. 33 842 42 64, e-mail: mdk@mdkoswiecim.pl, www.mdkoswiecim.pl
Zachęcamy do udziału.

Inf.UM
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„Harcerstwo – ciągła praca nad sobą”
O pierwszych chwilach 
wśród zuchów, harcerskiej 
codzienności, zdobywaniu 
umiejętności oraz harcerskich 
wartości w życiu codziennym, 
z  podharcmistrzem Aleksan-
drą Szklarczyk*, komen-
dantem Związku Drużyn 
Chełmek, rozmawia
Kamil Szyjka.

Kamil Szyjka: Co skłoniło 
Cię do wstąpienia 
do harcerstwa? 
Aleksandra Szklarczyk: 
Skłoniła mnie do tego 
czysta ciekawość. Koleżan-
ki i koledzy z klasy w szkole 
podstawowej chodzili na 
zbiórki, więc też chcia-

łam sprawdzić co takiego fajnego tam robią. Rodzice również mnie w 
jakiś sposób zachęcali. Na swoją pierwszą zbiórkę zuchową poszłam 
16 lat temu. 

Kamil Szyjka: Co przyciąga do grona harcerzy? 
Aleksandra Szklarczyk: Harcerstwo oprócz nauki różnych umiejętno-
ści daje okazję to poznawania ludzi. Właśnie dzięki harcerstwu zdobyłam 
wielu przyjaciół oraz znajomych z Polski i ze świata. To jeden z przyjem-
niejszych aspektów. Chodzenie na zbiórki jednej drużyny daje też poczu-
cie wspólnoty i miejsca w grupie przyjaciół. 

Kamil Szyjka: Kto może zostać harcerzem? 
Czy jest jakiś najlepszy wiek do dołączenia do 
grupy? Czy jest jakiś wiek graniczny?
Aleksandra Szklarczyk: Harcerzem może zostać każdy bez wyjątku. 
Zarówno dzieci i młodzież ze szkół, studenci i osoby z różnym stopniem 
niepełnosprawności dla których są tworzone specjalne drużyny Nieprze-
tartego Szlaku. Zawsze jest dobry czas na zostanie harcerzem, ale najlep-
szy wiek to wiek zuchowy (6-9 lat). Dla dzieci i młodzieży w wieku szkol-
nym jest najwięcej atrakcyjnych zajęć.

Kamil Szyjka: Ok, wiemy już, że każdy może zostać 
harcerzem. Pytanie pojawia się samo: jak?
Aleksandra Szklarczyk: Nie ma żadnej specjalnej procedury wstąpie-
nia do ZHP. Wystarczy przyjść na zbiórkę. Znam przypadki osób, które 
z ciekawości przychodziły na chwilę i zostawały na dłużej. 

Kamil Szyjka: Od którego momentu można więc 
powiedzieć, że dana osoba jest już harcerzem?
Aleksandra Szklarczyk: Pełnoprawnym harcerzem staje się po złoże-
niu „Przyrzeczenia Harcerskiego”, które następuje zwykle po paru miesią-
cach uczęszczania na zbiórki i wykonaniu specjalnej próby harcerza.

Kamil Szyjka: Jakie cechy powinien posiadać harcerz?
Aleksandra Szklarczyk: Na starcie nie każdy jest idealny. Na zbiór-
kach zuchy i harcerze dowiadują się, że harcerz wyróżnia się braterskimi 
stosunkami do innych, umiejętnością bezinteresownej służby i ciągłą 
pracą nad sobą. Każdy stara się być coraz lepszy i dąży do doskonale-
nia własnej osobowości. Umiejętności przywódcze i otwartość są mile 
widziane, ale najważniejsza jest praca nad sobą i szczere chęci.

Kamil Szyjka: Co według Ciebie zmieniło się 
w harcerstwie od pierwszej styczności do dzisiaj?
Aleksandra Szklarczyk: Najbardziej zmienił się świat. Wraz z pojawie-
niem się nowych technologii i mediów społecznościowych harcerstwo 
musiało się dostosować do nowych realiów i nauczyć wykorzystywać 
nowo dostępne narzędzia pracy. Teraz standardem w ZHP jest posiada-
nie stron internetowych, komunikacja przez Facebook’a lub wykorzysty-
wanie na zajęciach GPS’a. 

Kamil Szyjka: Jakie idee towarzyszą harcerstwu w Polsce?
Aleksandra Szklarczyk: Przytoczę w tym momencie misję ZHP: „Naszą 
misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we 
wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie 
wyzwań”. Jesteśmy organizacją patriotyczną, otwartą i apolityczną. Duch 
patriotyzmu i polskości jest stale obecny w naszych działaniach. 

Kamil Szyjka: Czym zajmujecie się na co dzień? 
Aleksandra Szklarczyk: Harcerze w Chełmku uczęszczają na zbiórki 
drużyn oraz zastępów, organizują i biorą udział w akcjach społecznych 
oraz wydarzeniach artystycznych np. Festiwalu „Trzepak”. Oprócz tego 
wyjeżdżamy na liczne imprezy chorągwiane, np. do Krakowa i staramy 
się poznać bliższą i dalszą okolicę. Współpracujemy też z innymi środo-
wiskami harcerskimi np. z Oświęcimia i Trzebini. 

Kamil Szyjka: Ile obecnie osób liczy Związek Drużyn w 
Chełmku? Ile lat ma najmłodszy członek, a ile najstarszy?
Aleksandra Szklarczyk: W Chełmku czynnie działa prawie 70 zuchów, 
harcerzy i instruktorów.  Najmłodszy zuch ma 6 lat, a najstarszy instruktor 
90 lat.   

Kamil Szyjka: Na czym polega zdobywanie sprawności?
Aleksandra Szklarczyk: Zdobycie sprawności oznacza, że dany harcerz 
lub zuch posiadł jakieś umiejętności praktyczne na określonym pozio-
mie wykonując zadania z danej dziedziny. Sprawności jest bardzo 
dużo, a niektóre ich grupy to sprawności samarytańskie, puszczańskie, 
przyrodnicze, językowe czy turystyczne. Zuchy natomiast zdobywają 
sprawności indywidualne i grupowe. Praktycznie do każdej dziedziny 
życia można znaleźć jakąś sprawność.

Kamil Szyjka: Jakie stopnie przyjęte są w harcerstwie i po czym 
można wywnioskować jaki stopień dany harcerz posiada?
Aleksandra Szklarczyk: W ZHP funkcjonuje 6 stopni harcerskich 
oraz 3 stopnie instruktorskie. Stopnie oznacza się na naramiennikach 
odpowiednimi belkami, krokiewkami i gwiazdkami. Bardzo podobnie 
jak w  wojsku czy innych służbach mundurowych. Instruktorzy noszą też 
pod krzyżem harcerskim podkładki w kolorze granatowym, zielonym lub 
czerwonym. Częstym błędem jest zwracanie w tym przypadku uwagi na 
sznur, który nie jest oznaką stopnia lecz funkcji jaką dana osoba pełni. 

Kamil Szyjka: Czy w harcerstwie jest więcej 
dziewczyn czy więcej chłopców?
Aleksandra Szklarczyk: Liczba wszystkich członków ZHP to ponad 125 
tysięcy i obecnie troszkę więcej jest dziewczyn. 

Kamil Szyjka: Za harcerzami z Chełmka już  kolejny 
obóz. Jak harcerze spędzili wakacje?
Aleksandra Szklarczyk: W tym roku pierwszy raz od dawna odwiedzi-
liśmy południe Polski. Byliśmy w Myczkowcach w Bieszczadach. Pływa-
liśmy po Solinie, zwiedzaliśmy Skansen w Sanoku i odbyliśmy podróż 
Kolejką Bieszczadzką. 

Kamil Szyjka: Jak bycie harcerzem 
pomaga w życiu codziennym?
Aleksandra Szklarczyk: Bycie harcerzem pomaga więcej niż ludzie 
myślą. Harcerze uczą się na zbiórkach różnych przydatnych, technicz-
nych umiejętności jak posługiwanie się narzędziami, rozpalenie ognia 
oraz przyswajają wiedzę o świecie i jego problemach. Uczą się jak być 
dobrym liderem i zarządzać grupą. Ponadto różne kursy i szkolenia 
mogą być bardzo atrakcyjną pozycją w CV.

Kamil Szyjka: Czego można życzyć każdemu harcerzowi?
Aleksandra Szklarczyk: Wytrwałości w pełnieniu służby na co dzień 
i uśmiechu do zarażania nim innych. 

Kamil Szyjka: A więc życzę dużo uśmiechu.
Aleksandra Szklarczyk: Dziękuję bardzo.

*Podharcmistrz Aleksandra Szklarczyk HO  - Komendant Związku Drużyn 
Chełmek Hufca ZHP Trzebinia. Ma 22 lata. Na co dzień studiuje geografię na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
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Harcerski obóz

„Quo vadis”, czyli wspólna lektura w SZS nr 1
Na dzień przed ogólnopolską akcją „Narodowe Czytanie” nauczycielki 
z Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku zaprosiły przedstawi-
cieli różnych grup, między innymi policji, straży pożarnej, Rady Miejskiej 
w Chełmku i studentów do wspólnego przeczytania fragmentów powie-
ści „Qou vadis” Henryka Sienkiewicza. W wydarzeniu wzięli udział także 
uczniowie chełmeckiej jedynki. Lekturze towarzyszyła oprawa muzycz-
na i graficzna, przygotowana wspólnie z młodzieżą. Młodzi ludzie mieli 
okazję nie tylko wysłuchać fragmentu jednego z najpopularniejszych 
dzieł polskiego powieściopisarza, ale także odpowiadali na pytania 
związane z usłyszanym tekstem.
„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza została opublikowana w latach 
1895-1896 w odcinkach w warszawskiej „Gazecie Polskiej” oraz 
w krakowskim dzienniku „Czas” i „Dzienniku Poznańskim”. Dopiero potem 
doczekała się jednolitego druku. Powieść, która odniosła światowy 
sukces, opowiada o Rzymie w ostatnich 6 latach panowania cesarza 
Nerona (63 – 69 r). Wiodącym wątkiem jest miłość Ligii i Winicjusza, czyli 
chrześcijanki i patrycjusza rzymskiego. Wątek historyczny zawarty jest 

w między innymi prześladowaniach i szerzeniu wiary chrześcijańskiej. 
Warto dodać, że powieść Henryka Sienkiewicza przetłumaczono na 
łącznie ponad 50 języków.

W dniach 3 – 16 sierpnia 2016r. ponad 55 harcerzy i młodzieży z terenu 
gminy Chełmek wyjechało na obóz harcerski. W tym roku zwiedziliśmy 
południowy – wschód Polski. Stacjonowaliśmy na bazie harcerskiej 
w Myczkowcach nad zalewem Myczkowskim w otoczeniu pięknych 
Bieszczad. Co ciekawe, na nasz obóz nie dało się dojechać samocho-
dem i trzeba było przeprawiać się łodzią. Na uczestników czekał szereg 
atrakcyjnych wycieczek. Zwiedziliśmy Skansen z Sanoku, jechaliśmy 
Kolejką Bieszczadzką, pływaliśmy po Solinie i widzieliśmy miniaturowe 

cerkwie w Parku Miniatur Sakralnych. Byliśmy zakwaterowani w namio-
tach a przez cały obóz towarzyszył nam Bilbo Baggins i świat Śródziemia 
z  książek J.R.R. Tolkiena, który był motywem przewodnim obozu. 
Wszyscy wykazali się niezwykła kreatywnością i talentem biorąc udział 
w bozowym pokazie mody i Mam Talent. Tylu Gandalfów i krasnoludów 
co u nas to nigdzie nie było. Prawie codziennie korzystaliśmy z rowerków 
wodnych, uczestniczyliśmy w śpiewankach i grach zespołowych. 
Wszyscy wrócili z obozu z szerokim uśmiechem.

W Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie punktualnie o godzinie 
dziewiątej zostały odczytane fragmenty powieści “Quo Vadis” Henry-
ka Sienkiewicza przy miarowym biciu szkolnego zegara. Pani Dyrektor 
Lucyna Elżbieciak rozpoczęła i zakończyła imprezę czytelniczą symbo-
licznym klapsem filmowym. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkową 
pieczęć dokumentującą spotkanie. Serdecznie dziękujemy za udział 
w uroczystości i już czekamy na zapowiedź kolejnej lektury.

Bibliotekarki z Gorzowa

Gorzów też czyta
“Quo Vadis”
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Zapraszamy na 7. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Młodego 
Widza Wędrujące Ale Kino! – kolejną edycję objazdowej wersji cenio-
nego Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! 
odbywającego się w Poznaniu już od 50 lat. W dniach 17-19 października 
2016 w chełmeckim Kinie Iluzja zostaną wyświetlone najciekawsze filmy 
poprzedniej edycji poznańskiego festiwalu. Oprócz seansów, będą także  
konkursy, plebiscyty, warsztaty filmowe i reporterskie na które zaprasza-
my dzieci i młodzież. Starannie wyselekcjonowane perełki z repertuaru 
Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! będą 
rywalizować o nagrodę miejscowej dziecięcej publiczności. Widzowie 
wcielą się w jurorów i będą uczestniczyć w głosowaniu oraz prawdziwych 
konkursowych obradach. Tegoroczny program wzbogacają pokazy 
małych arcydzieł – filmów stworzonych przez dzieci dla ich rówieśników 
podczas minionych edycji Wędrującego Ale Kino!, Międzynarodowego 
Festiwalu Filmów Animowanych Animator i Wielkiej Przygody z Filmem 
– projektu Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.   Wstęp na wszystkie 
projekcje jest wolny.
Szczegółowy program:
17.10.2016 (poniedziałek)
09:00 - ZESTAW ANIMACJI przedszkola, zerówki (46 min, poza konkur-
sem)
10:05 - „Kacper i Emma na safari” (81 min, Wiek widza 6-9 lat, film konkur-
sowy)
11:45 - „Chłopiec i świat” (80 min, wiek widza 9-11 lat, film konkursowy)
18.10.2016 (wtorek)
09:00 - „Niesamowity Pan Wiplala” (100 min, wiek widza 6-10 lat, film 
konkursowy)
10:45 - „Najlepsze przyjaciółki” (84 min, wiek widza 9-11 lat, film konkur-
sowy)
12:30 - „Banan” (85 min, wiek widza od 14 lat, pokaz pozakonkursowy)
19.10.2016 (środa)
12:00 Pokaz filmów stworzonych przez dzieci podczas warsztatów filmo-
wych prowadzonych przez Centrum sztuki Dziecka w Poznaniu.
Po seansie Gala Zamknięcia Festiwalu.
Warsztaty
17.10. 2016
10:00 warsztaty animacji grupa I (4 godziny) 10:00 warsztaty reporterskie
18.10.2016
10:00 warsztaty animacji grupa II (4 godziny) 10:00 warsztaty reporterskie 

Wędrujące Ale Kino! 

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza na spektakl pt. „Powroty…” w wykonaniu Marty Artymiak i Wojciecha Czarnoty, 
aktorów scen krakowskich. Sztuka realizowana będzie w przestrzeni dworca PKP „Chełmek Fabryka” przy ul. Krakowskiej / Piastowskiej w ponie-
działek 10 pażdziernika 2016 roku o godz. 18.00. Bilety w cenie 15 zł.
Informacje, rezerwacje tel 601661771   moksir@chelmek.pl
„Powroty…” to epicka opowieść a właściwie poetycko muzyczny dziennik z podróży. Marta Artymiak i Wojciech Czarnota wyruszają 
z zaniedbanego kolejowego dworca na antypody czasu i przestrzeni. Zabierają ze sobą widzów, by unosić się z nimi nad dachami Paryża, 
prowadzić uliczkami kresowego sztetla i błądzić w egzystencjalnych mrokach. Jednym słowem, pusty zazwyczaj dworzec, wypełni się nostalgią 
i  romkim śmiechem. Klamrą łączącą czas i przestrzeń będą fascynujące wizualizacje Berty Cebrat.

RUSZYŁ NABÓR NA DRUGI ROK AKADEMICKI UNIWERSYTETU 
TRZECIEGO WIEKU W CHEŁMKU

Teatr na dworcu

Wszystkie chętne osoby w wieku 50+, które są mieszkańcami Gminy Chełmek zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i zapisania się na 
Uniwersytet, w ramach którego organizujemy szereg wykładów o ciekawej tematyce z różnych dziedzin oraz uczestnictwo w zajęciach. 

Do wyboru proponujemy zajęcia: 
taneczne, fitness, kabaretowo - teatralne, komputerowe, rękodzieło oraz język angielski.

Dodatkowo w nadchodzącym roku zostanie uruchomione koło hobbistyczne oraz koło szachowe. 
ZAPISY:

Aby zostać naszym słuchaczem wystarczy oddać wypełnioną Kartę Zgłoszenia, która jest do nabycia w sekretariacie Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku w Chełmku przy ulicy Topolowej 6 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 12:30 – 16:30) lub w Urzędzie Miejskim oraz 
dokonać wpłaty w wysokości 50,00 złotych (składka za uczestnictwo w Uniwersytecie Trzeciego Wieku).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
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