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Burmistrz Chełmka odznaczony za zasługi dla samorządu
Końcem września Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus został odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji doceniło wieloletnią pracę Burmistrza
na rzecz mieszkańców gminy oraz zaangażowanie w budowę lokalnego

Kronika na medal

„Kronika opowiada historię. Stanowi źródło wspomnień i wzruszeń. Zatrzymane na kartach chwile, pobudzają wyobraźnię, przenoszą w czasie
do zastygłych na fotografiach miejsc i wydarzeń. Kronika stanowi szkatułę wypełnioną po brzegi historiami, dokumentującą wspólne przeżycia
i doświadczenia ...”
W dniu 25 sierpnia br. w Muzeum Pożarnictwa w Alwerni odbył się Wojewódzki Przegląd Kronik i Monografii pt. „Historia zaklęta w kronikach”.

samorządu. Wręczenie odznaczeń przez Ministra Andrzeja Halickiego
było najważniejszym punktem konferencji „Sprawne państwo. Samorząd Terytorialny 2020”, zorganizowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

W przeglądzie wzięło udział 38 OSP. Wśród prac konkursowych o tytuł
najlepszej rywalizowały kroniki: OSP, Zarządu Oddziału Powiatowego,
orkiestr, zespołów artystycznych, drużyn sportowych, Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych, a także monografie i inne formy dokumentowania działalności straży. Wśród laureatów znalazła się kronika jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej z Chełmka, prowadzona przez dh Romana
Witkowskiego, która otrzymała wyróżnienie. Tym samym została skierowana na ogólnopolski konkurs kronik.
W Kazimierzu Dolnym w dniach 11 – 13.09.2015 r. w XII Ogólnopolskim
Konkursie Kronik OSP w szranki stanęło 95 kronik strażackich, spisanych
w 173 tomach. Jury oceniało tylko te księgi, które nie podlegały takiej
ocenie od co najmniej dwóch lat i zawierały zapisy co najmniej do maja
bieżącego roku. Wśród kryteriów znalazły się między innymi: walory
dokumentalne i poznawcze zapisów, systematyczność, obecność materiałów uzupełniających (zdjęć, wycinków z prasy) oraz estetyka i ogólna
koncepcja kroniki. Kierując się tymi kryteriami 17 kronik uznano za wzorowe, 25 za wyróżniające się, a 35 za poprawne. Pośród wzorowych kronik, już po raz drugi, znalazła się kronika z Chełmka.
- To nie tylko satysfakcja z powodu wygranej, ale przede wszystkim
duma, że reprezentowaliśmy naszą Gminę w ogólnopolskim konkursie
– podkreśla Prezes OSP Chełmek Pan Krzysztof Gąska. Dh Roman Witkowski nie krył wzruszenia. Kronikę OSP Chełmek prowadzi już bowiem
od 50 lat ... Serdecznie gratulujemy!

Sukces chełmeckich działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy im. Jana Kilińskiego w Chełmku zajął 2 miejsce w konkursie okręgowym „Rodzinny Ogród Działkowy 2015 roku”. Wyróżnienie tym cenniejsze, że w okręgu jest około
160 ROD-ów.
Natomiast w kategorii „Wzorowa działka roku 2015” również na drugim miejscu uplasowała się
działka z ROD im Jana Kilińskiego państwa Krystyny i Bogdana Bukowskich.
Działka państwa Bukowskich wyróżniają piękne kompozycje roślin ozdobnych i kwiatów, połączone z subtelnymi detalami oraz misternie wykonanymi kompozycjami z kamieni.
-Nasza działkę przejęliśmy 15 lat temu i teraz trudno poznać, że jest to samo miejsce. Włożyliśmy
mnóstwo pracy w odnowienie altanki i całej działki. Staram się, aby co roku przybyło coś nowego
lub coś zmieniamy – mówi pani Krystyna.
Przebywanie na działce to dla nas olbrzymia przyjemność, ale praca trwa tu przez cały rok. Na wiosnę rozpoczynamy sprzątanie i nasadzenia, w lecie doglądamy działki, na jesień zbiory i sprzątanie
a w zimie usuwanie śniegu - kończy pani Krystyna.
Państwo Bukowscy za zajęcie drugiego miejsca otrzymali bon wartości 300 zł. Serdecznie gratulujemy państwu Krystynie i Bogdanowi Bukowskim oraz prezesowi ROD im Jana Kilińskiego
w Chełmku Henrykowi Tocickiemu.
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Gminne uroczystości Dnia Edukacji Narodowej

13 października w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zorganizowano gminne uroczystości Dnia Nauczyciela. Była to nie
tylko okazja do wspólnego świętowania i poruszenia najważniejszych
spraw, związanych z oświatą, ale także nagrodzenia uczniów i nauczycieli. Po części oficjalnej uczestnicy obejrzeli program artystyczny, przygotowany przez dzieci i młodzież z Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku. /Zdjęcia: Paweł Waligóra/
Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus, Ewa Kantyka, wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Chełmku, Radni
Rady Miejskiej w Chełmku, dyrektorzy szkół, pracownicy oświaty, emerytowani nauczyciele oraz przedstawiciele związków zawodowych.
- Pragnę Państwu przekazać szczere wyrazy uznania. Żadne rankingi nie
są bowiem wyznacznikiem tej ogromnej pracy, którą muszą Państwo
każdego dnia wykonać. Porównałbym to do pracy artysty, który rzeźbi
- nie w kawałku drzewa, które gdy coś nie wyjdzie, można wyrzucić –
Państwo rzeźbicie w żywych organizmach, przekazujecie bardzo ważne
wartości, które zostają w tych młodych ludziach na dziesiątki lat. Życzę,
aby ta praca przynosiła satysfakcji i zadowolenia oraz była odpowiednio
doceniana - mówił podczas uroczystości Burmistrz Chełmka.
W tym roku nagrodę Burmistrza otrzymali:
- Katarzyna Wojtyczko – Samorządowy Zespól Szkół w Gorzowie
- Beata Babiuch – Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku
- Łukasz Jagoda – Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku
- Jolanta Wolna – Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 		
w Chełmku
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- Aneta Kowalczyk – Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
w Chełmku
- Iwona Bochenek – Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
w Chełmku
- Marek Idzik – Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
w Chełmku
Odznaczenia państwowe otrzymali:
- Beata Babiuch – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
- Lucyna Elżbieciak – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
- Anna Grochal – Medal Komisji Edukacji Narodowej
- Urszula Kowalska – Medal Komisji Edukacji Narodowej
- Urszula Lasota – Medal Komisji Edukacji Narodowej
- Grażyna Szyjka – Medal Komisji Edukacji Narodowej
Stopień awansu nauczyciela kontraktowego otrzymała Monika Puchała
z Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie.
Stopień awansu nauczyciela mianowanego otrzymali:
- Eliza Saternus-Peschak – Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie
- Katarzyna Linchard – Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
w Chełmku
- Paweł Sidorowicz – Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
w Chełmku
Stopień awansu nauczyciela dyplomowanego otrzymali:
- Anna Fornal – Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
w Chełmku
- Anna Grochal – Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
w Chełmku
- Anna Droździewicz – Samorządowy Zespól Szkół w Gorzowie
- Radosław Gąska – Samorządowy Zespól Szkół w Gorzowie
- Damian Łękawa – Samorządowy Zespól Szkół w Gorzowie
- Sabina Madejczyk – Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku
Stypendia Burmistrza Chełmka za wyniki w nauce otrzymali:
Samorządowy Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2 w Chełmku: Agnieszka
Cebula, Julia Niemczyk, Julia Nowak, Natalia Legut, Weronika Śniadek
Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku: Paulina Plata, Julia Urzędowska, Patrycja Markiewicz, Aleksandra Konik, Maria Kalemba, Klaudia
Helbin, Pola Chylaszek, Aleksandra Oleś, Wiktor Morawski, Karolina Gondzik - za wyniki w sporcie
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie: Hanna Gołąb, Gabriela Kozioł,
Mateusz Rybak, Michał Rybak
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku: Michał Wilczak, Patrycja Darecka

Narodowe Czytanie 2015
Biblioteka Szkolna i Publiczna w Gorzowie przeprowadziły trzy odsłony
Narodowego Czytania pod hasłem „Gorzów też czyta koleżanki i koledzy”. W roku szkolnym 2015/2016 odczytane zostały fragmenty „Lalki”
Bolesława Prusa przez nauczycieli Samorządowego Zespołu Szkół w Go-

rzowie p. W. Gurgul, p. A. Dulębę, p. G. Helbin oraz przez przedstawicielkę
Biblioteki Publicznej p. A. Klimę, a także przez reprezentantkę społeczności uczniowskiej Ninę Kozioł.
Bibliotekarki z Gorzowa
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BURMISTRZ CHEŁMKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
NA NIŻEJ OPISANE ŚRODKI TRWAŁE T.J.:
I. Opis przedmiotu sprzedaży:
L.p.

1

2

Nr inwent.

Nazwa przedmiotu
sprzedaży

Opis przedmiotu sprzedaży

Cena
wywoławcza

210-00002

Sieć zewnętrzna CO – ul. Powstańców Śląskich 2 i 2A

Obejmuje sieć cieplną od komory K VI do budynków
mieszkalnych, o łącznej długości sieci 667 m. Rok budowy
– 1980. Wysoki parametr 2 x Ø125 – 257 m, 2 x Ø100 – 410 m.
Sieć podziemna prowadzona w kanale łupinowym.

188 397,00

210-00003

Sieć zewnętrzna CO –
ul. 11 Listopada 6

Obejmuje przyłącze od komory K V do budynku, o łącznej długości sieci 53 m.
Wysoki parametr 2 x Ø65 – 53 m. Rok budowy – 1987.
Sieć podziemna prowadzona w kanale łupinowym.

17 152,00

Obejmuje odcinek sieci cieplnej wysokoparametrowej
od komory K III do komory K VI o łącznej długości 555 m.
1.1. K III – K IV (od komory K III do komory K IV). Sieć
podziemna z rur preizolowanych. Rury stalowe
2 x Ø300 (2 x Ø324 mm) o długości sieci 125 m.
3

210-00004

Sieć magistralna CO

1.2. K IV – K V (od komory K IV do komory K V). Sieć
podziemna prowadzona w kanale łupinowym. Rury
stalowe 2 x Ø 200 (2 x Ø273 mm) izolowane wełną mineralną w płaszczu ochronnym o długości sieci 305 m.

407 680,00

1.3. K V – K VI (od komory K V do komory K VI). Sieć
podziemna prowadzona w kanale łupinowym. Rury
stalowe 2 x Ø200 (2 x Ø 219 mm) izolowane wełną mineralną w płaszczu ochronnym o długości sieci 125 m.

4

210-00006

Przyłącze CO – Gimnazjum
ul. Marszałka Piłsudskiego i Dom Nauczyciela

Obejmuje sieć cieplną od komory K VI do budynku ADM oraz Gimnazjum i Domu Nauczyciela,
o łącznej długości sieci 268 m. Rok budowy – lata
70-te, 80-te XX w. Wysoki parametr 2 x Ø125 – 45 m,
2 x Ø100 – 213 m, 2 x Ø65 – 10 m. Sieć podziemna prowadzona w kanale łupinowym.

5

210-00007

Przyłącze CO – Szkoła ul. Brzozowa 7

Obejmuje przyłącze do budynku szkoły o łącznej długości sieci 10 m. Rok budowy – 1992. Wysoki parametr
2 x Ø100/200 – 10 m. Sieć podziemna z rur preizolowanych.

5 270,00

210-00008

Zewnętrzna przyłącze
CO – ul. Brzozowa 9

Obejmuje przyłącze c.o. od bud. szkoły podst. nr 2
do budynku ul. Brzozowej 9 o łącznej długości sieci 16 m. Rok budowy – 1992. Rury 2 x Ø80/170 – 16 m.
Sieć podziemna z rur preizolowanych.

6 169,00

7

210-00009

Zewnętrzne przyłącze co:
CWU – ul. Brzozowa 9

Obejmuje przyłącze cwu od bud. szkoły podst. nr 2
do budynku ul. Brzozowej 9 o łącznej długości sieci 16 m. Rok budowy – 1993. Rury Ø65/ Ø32 – 16 m.
Sieć podziemna z rur preizolowanych.

4 887,00

8

210-00011

Zewnętrzna sieć CO do Centrum Kultury Chełmek

Obejmuje zewnętrzną sieć c.o. do budynku Centrum Kultury o łącznej długości sieci 138 m. Rury
2 x Ø40 – 138 m. Sieć podziemna z rur preizolowanych.

38 338,00

Sieć do budynku ul. Żeromskiego 1 i ul. Krakowskiej 16

Obejmuje odcinek sieci cieplnej od komory K IVa
pkt.C do budynków przy ul. Żeromskiego 1 i Krakowska 14 o łącznej długości sieci 212 m. Rok budowy
– lata 90-te XX w. Wysoki parametr Ø200/315 – 90 m,
Ø150/240 – 82 m, Ø125/225 – 10 m, Ø65/140 – 30 m.
Sieć podziemna z rur preizolowanych.

152 708,00

6

9

4

210-00024

75 103,00
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU PISEMNYM OGRANICZONYM

L.p.

Nr inwent.

Nazwa przedmiotu
sprzedaży

Opis przedmiotu sprzedaży

Cena
wywoławcza

Obejmuje odcinek sieci cieplnej od komory K V – bud.
Wojska Polskiego 3 i 5 o łącznej długości 94 m.

10

210-00025

Zewnętrzna sieć cieplna – ul.
Wojska Polskiego 3 i 5

1.1.KV do budynku Wojska Polskiego 5. Sieć podziemna prowadzona w kanale łupinowym. Rury stalowe
2 x Ø125 (2 x Ø125mm) izolowane wełną mineralną
w płaszczu ochronnym o długości sieci 58 m.

21 822,00

1.2. od bud. Wojska Polskiego 5 do bud. Wojska Polskiego
3. Sieć podziemna prowadzona w kanale łupinowym.
Rury stalowe 2 x Ø125 (2 x Ø125mm) izolowane wełną
mineralną w płaszczu ochronnym o długości sieci 36 m.
Rurociąg wody pitnej zaopatrujący w wodę obiekty
komunalne znajdujące się w Chełmku przy ul. Przemysłowej „Na stawach”. Żeliwny rurociąg wody pitnej Ø100 mm
o długości 380 m. Rok budowy – lata 70-te XX w.

24 101,00

11

210-00031

Rurociąg ze stawów do
zakładu – woda pitna

12

210-00032

Rurociąg ze stawów do zakładu – woda przemysłowa

Rurociąg wody surowej, żeliwny
Ø200 mm o długości 300 m.

2 001,00

211-00014

Sieć C.O. budynki od
ul. Wojska Polskiego 4 do
ul. Wojska Polskiego 6

Obejmuje odcinek sieci cieplnej od budynku Wojska
Polskiego 4 do budynku Wojska Polskiego 6 o długości
71 m. Sieć podziemna prowadzona w kanale łupinowym.
Rury stalowe 2 x Ø65 (2 x Ø76mm) izolowane wełną
mineralną w płaszczu ochronnym o długości sieci 71 m.

15 655,00

211-00015

Sieć C.O. budynki od
ul. Wojska Polskiego 6 do
ul. Wojska Polskiego 8

Obejmuje odcinek sieci cieplnej od budynku Wojska
Polskiego 6 do budynku Wojska Polskiego 8 o długości
35 m. Sieć podziemna prowadzona w kanale łupinowym.
Rury stalowe 2 x Ø65 (2 x Ø76mm) izolowane wełną
mineralną w płaszczu ochronnym o długości sieci 35 m.

7 717,00

13

14

Cena wywoławcza: 972 000,00 złotych brutto (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100 złotych), zwolnione od podatku Vat na
podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177,
poz. 1054 z późn. zm.).
1.
2.
3.

Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są wpłacić wadium oraz złożyć pisemną ofertę przetargową w zamkniętej kopercie oznaczonej hasłem: „Przetarg ograniczony na zakup sieci ciepłowniczych i wodociągowych” w Urzędzie Miejskim w Chełmku – Sekretariat Urzędu, ul. Krakowska 11, pokój 102, I piętro, w terminie do dnia 30 listopada 2015 roku do godziny 10.00.
Należy wpłacić wadium w takim terminie, aby środki widoczne były na rachunku Urzędu najpóźniej w dniu 25 listopada 2015 roku, wpłaty
należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Chełmku Nr 04 8110 1023 2006 0300 1283 0014 z dopiskiem ”wadium - Przetarg ograniczony
na zakup sieci ciepłowniczych i wodociągowych”.
Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11, w dniu 2 grudnia
2015 roku, na sali sesyjnej o godzinie: 10:00.

III. Wysokość wadium: 97.200,00 złotych słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych 00/100.
IV. Informacje o miejscu wywieszenia publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto podane zostało do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy i opublikowane w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
V. Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 0 33 844-90-00 lub 10 wew. 31 Wydział Architektury Geodezji
i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.
Inf.UM
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BURMISTRZ CHEŁMKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
NA NIŻEJ OPISANĄ NIERUCHOMOŚCI T.J.:
I. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność
Gminy Chełmek położona w Chełmku przy ul. Miodowej,
a) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru
nieruchomości: działka nr 1947/12 objęta jest Księgą wieczystą, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych nr KR1E/00018689/6.
b) powierzchnia nieruchomości: 0.0738 ha.
c) przeznaczenie nieruchomości: Według ustaleń Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych
w rejonie ul. Oświęcimskiej w Chełmku, zatwierdzonego Uchwałą
Nr XLVII/365/06 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 października 2006
r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 95, poz. 603 z dnia 15 lutego 2007 r.), działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 1947/12, położona przy ul. Miodowej w obrębie miasta Chełmek, znajduje się na
terenach oznaczonych na rysunku planu następującymi symbolami:
•
2 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na których ustala się:
1. utrzymanie istniejących obiektów mieszkalnych, mieszkalno - usługowych oraz budynków gospodarczych i garaży z możliwością ich przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania,
2. możliwość realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych
oraz towarzyszących obiektów gospodarczych i garaży,
3. możliwość lokalizacji obiektów usług nieuciążliwych, w formie
przybudowanej do budynków mieszkalnych,
4. utrzymanie i budowę lokalnych sieci i obiektów infrastruktury tech-

nicznej, w tym stacji transformatorowych, określonych orientacyjnie
na rysunku planu oraz dróg dojazdowych wewnętrznych i parkingów
przy obiektach usługowych,
5. utrzymanie oraz realizację urządzonych terenów zielonych i ogrodów przydomowych,
•
KDD – tereny dróg gminnych dojazdowych o szerokości 10 m w liniach rozgraniczających i przekroju jedno jezdniowym (pas szerokości ok. 2,5 m, biegnący wzdłuż wschodniej granicy działki).
d) cena wywoławcza: 15.000,00 złotych brutto (w tym należny podatek VAT od towarów i usług w wysokości 23 %).
II. Termin i miejsce przetargu: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU
14 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU O GODZ. 11.00 W SIEDZIBIE URZĘDU
MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11, SALA SESYJNA.
III. Wysokość wadium: 1.500,00 złotych słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100.
IV. Informacje o miejscu wywieszenia publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto
podane zostało do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie
oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy i opublikowane w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
V. Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku
lub pod nr tel. 0 33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury
Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.
Inf.UM

Informacja Burmistrza Chełmka w sprawie KWK “Ziemowit”
Na początku roku przekazywałem Państwu informację o dobiegającej
końca eksploatacji górniczej ścian w rejonie Chełmu Śląskiego przez
KWK Piast. Wydobycie zostało przeniesione w kierunku zachodnim
obszaru górniczego, w rejon znajdujący się w dużej odległości od terenu naszej gminy. Pojawiła się szansa na w miarę spokojną egzystencję w sąsiedztwie tejże kopalni.
Niestety trwało to zaledwie kilka miesięcy i już w okresie letnim odnotowaliśmy kolejne wstrząsy, które spowodowane były aktywnością
wydobywczą kopalni „Ziemowit” w rejonie Imielina. W tej sprawie
skierowałem do KWK „Ziemowit” pisma, w których wyrażałem nasze
niezadowolenie oraz domagałem się podjęcia działań, które ograniczą sejsmiczność i związane z tym nasze zagrożenie.
W związku z powyższym w dniu 30 września br. odbyło się spotkanie z
Dyrektorem KWK „Ziemowit”, na którym poinformował mnie o prowadzonym wydobyciu w rejonie od Imielina do Chełmu Śląskiego oraz
związaną z tym zwiększoną aktywnością sejsmiczną. W celu jej ograniczenia, podjęto szereg działań zgodnie z zaleceniami OUG, w tym
ograniczono postęp ściany do 6 metrów na dobę. Z przedstawionego
planu wydobycia KWK „Ziemowit” jednoznacznie wynika, że przez najbliższe lata będą prowadzili wydobycie w rejonie od jeziora Gamrot
w kierunku południowym.
Biorąc pod uwagę doświadczenia z okresu eksploatacji w tym rejonie,
prowadzonej przez KWK „Piast”, zapewne będziemy mieli do czynienia
z mniejszą lub większą sejsmicznością. W związku z tym na spotkaniu
zostało ustalone, że wszystkie zgłoszenia o występowaniu uszkodzeń
w budynkach będą na bieżąco weryfikowane przez służby KWK „Ziemowit”, przy współpracy ze służbami z KWK „Piast”.
Ponadto od wtorku 6 października w godzinach 14:00 – 16:00, z częstotliwością co dwa tygodnie, będą prowadzone dyżury pracowników
kopalni, którzy będą na bieżąco informować mieszkańców Chełmu
Śląskiego oraz Gminy Chełmek i przyjmowali stosowne zgłoszenia
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o wystąpieniu szkód górniczych. Dyżury będą prowadzone w budynku administracyjnym w Chełmie Śląskim na ulicy Owocowej 10.
W przypadku niezadowalających Państwa decyzji służb kopalni, w dalszym ciągu do Państwa dyspozycji pozostaje w poniedziałki i środy
radca prawny Urzędu, który udziela bezpłatnych porad i konsultacji.

Plan obchodów Święta Niepodległości
9 listopada godzina 12.00

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
Centrum Sportowe w Chełmku ul. Krakowska 22

10 listopada godz. 14.00

UROCZYSTA AKADEMIA
przygotowana przez uczniów i nauczycieli
z Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku
– sala kinowa Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Chełmku.

11 listopada godz. 8.30

UROCZYSTA MSZA ŚW.
w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski
w Chełmku.
Po mszy PRZEMARSZ POD POMNIK GRUNWALDZKI na wzgórzu Skała
i symboliczne złożenie wieńców i zapalenie zniczy.

Stop dopalaczom!

Komisariat Policji w Chełmku, Gmina Chełmek oraz Powiatowy Zespół nr 2
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku zapraszają na debatę
społeczną pt. „Stop Dopalaczom”.
Debata odbędzie się 27 października o godzinie 10.00 w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku.
Wstęp wolny.
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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. 782 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 następujące nieruchomości, stanowiące własność Gminy Chełmek tj.:
1.
Działka nr 703/51 o pow. 0.0238 ha, obręb Chełmek, ul. Kochanowskiego, objęta KW nr KR1E/00032742/0.
2.
Działka nr 2542/28 o pow. 0.0178 ha, obręb Chełmek, ul. Jaworznicka, objęta KW nr KR1E/00062456/7.
3.
Działka nr 2542/27 o pow. 0.0214 ha, obręb Chełmek, ul. Jaworznicka, objęta KW nr KR1E/00062456/7.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni
tj.: w terminie od dnia 01 października 2015 roku do dnia 23 października 2015 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, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
Bliższych informacji w sprawie dzierżawy 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
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. 782 z późn. zm.) oraz w wykonaniu
uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza:
1. w dzierżawę w trybie bezprzetargowym następujące nieruchomości, stanowiące własność Gminy Chełmek tj.:
•
Fragment działki nr 842/275 o pow. 0.0048 ha, obręb Chełmek, ul. Krakowska 20/1, 20/3, 20/12, 20/17, objęta KW
nr KR1E/00056798/1
•
Fragment działki nr 836/410 o pow. 9,84 m2, obręb Chełmek,
ul. Krakowska 3H, objęta KW nr KR1E/00024296/9,
2. w najem lokale biurowe o pow. 32,00 m2, położone na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Chełmku zlokalizowanego w Chełmku przy ul.
Krakowskiej 11. Budynek, w którym jest położony przedmiotowy lokal po-

sadowiony jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 836/66 i 836/67, objęte KW nr KR1E/00024296/9.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.:
w terminie od dnia 02 października 2015 roku do dnia 23 października
2015 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, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
Bliższych informacji w sprawie dzierżawy 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

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

POMÓŻMY
MIŁOSZOWI

MARR S.A. zaprasza do współpracy i korzystania przez przedsiębiorców z
terenu Gminy Chełmek z pożyczek udzielanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie.
Pożyczki znajdujące się w naszej ofercie pochodzą ze Środków Unijnych oraz środków własnych MARR S.A. Stanowią one bardzo korzystną ofertę dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą,
jak również dla tych, którzy zamierzają ją rozpocząć. Pożyczki udzielane
są na cele inwestycyjne oraz obrotowe. W przypadku tych pierwszych
możliwe są kwoty do 400 000 zł, natomiast środki na cele obrotowe są
przyznawane w kwotach do 250 000 zł. Okres spłaty pożyczek wynosi 5
lat, z możliwością sześciomiesięcznej karencji w spłacie kapitału. Oprocentowanie oscyluje między 2,76% -5,76%. W naszej ofercie znajdują się
również preferencyjne pożyczki dla małopolskich firm poszkodowanych
w wyniku klęsk żywiołowych i zdarzeń nadzwyczajnych po 1 maja 2010
roku, które podlegają umorzeniu w wysokości 75% oraz 100%.
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą lub zamierzających ją rozpocząć do naszej siedziby przy ul.
Kordylewskiego 11 w Krakowie, Departament Instrumentów Finansowych, od pon-pt w godz. 8-16. Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy również pod numerami telefonów dostępnymi na naszej stronie
internetowej www.marr.pl oraz odpowiadając na Państwa maile. Jeżeli
większa grupa przedsiębiorców będzie zainteresowana spotkaniem
z naszym przedstawicielem i zorganizuje takie spotkanie na własnym
terenie, chętnie weźmiemy w nim udział.
Zapewniamy, iż MARR S.A posiada ciągle wystarczającą ilość środków finansowych, pochodzących jeszcze z perspektywy 2007-2014, aby sfinansować plany rozwojowe przedsiębiorców z terenu Małopolski.
Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych
Marek Budzik

KIERMASZ PRZED KOŚCIOŁEM
W niedzielę, 25 października, zapraszamy na kiermasz przed kościołem p.
w. Miłosierdzia Bożego
w Chełmku. Dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na operację, leczenie i rehabilitację 14-letniego Miłosza Jaśko z Chełmka, cierpiącego na
zaburzenia mielinizacji ośrodkowego układu nerwowego.
Miłosz jest niepełnosprawny od urodzenia, cierpi na wzmożone napięcie mięśni, przez które jest bardzo ograniczony. Pojawiła się nadzieja operacja, dzięki której napięcie mięśni będzie mniejsze a rehabilitacja
skuteczniejsza. Operację przeprowadzać będzie zagraniczny zespół
medyczny. Planowany termin operacji to 19.11. br. Całkowity jej koszt to
10.900 zł. Kwota ta musi zostać wpłacona do 31.10. br.
Dobrowolne datki można wpłacać na subkonto Miłosza w
Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”,
ul. Stawnica 33A, 77-400 Złotów
Spółdzielczy Bank Ludowy Zakrzewo Oddział w Złotowie
Nr konta 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
Tytułem: darowizna dla Miłosz Jaśko 176/J

7

Echo Chełmka | nr 9, 10 (143, 144) / 2015

Informacja
INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W WYBORACH do SEJMU I SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 października 2015 r.
DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego
z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu.
Przyczyną nieważności głosu jest:
• oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku „x” w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na
więcej niż jednej liście,
• nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce
• postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „x”.
DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x”
z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje.
Przyczyną nieważności głosu jest:
• oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli postawienie znaku x” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego
kandydata;
• nieoddanie głosu na żadnego kandydata, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce,
• postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „x”.

Wybory do SEJMU RP
W najbliższych wyborach do Sejmy RP będzie kandydować dwoje mieszkańców gminy Chełmek. Przedstawiamy ich krótkie notki biograficzne i odpowiedź na pytanie o ich priorytety kiedy wygrali by wybory.
Marek Sowa – lat 48
MIEJSCE 1 LISTA nr 2 do SEJMU RP
Marszałek Małopolski nieprzerwanie od 2010 r., Od 16 lat związany
z samorządem województwa w tym od 2006 r. jako radny małopolskiego Sejmiku. W 2007 roku wszedł w skład Zarządu Województwa
Małopolskiego.
Od urodzenia mieszkaniec Bobrka . Żonaty, dwóch synów: Michał
i Mateusz.
W przyszłej kadencji Sejmu chciałbym zajmować się tematami, które
przez wiele lat były mi szczególnie bliskie, jako Marszałkowi Województwa.
Finanse publiczne, gospodarka, samorząd terytorialny i innowacje to
dziedziny, którymi chciałbym zająć się jako poseł. Na pewno dopilnuję realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Małopolski wraz kluczowymi dla nas projektami, będę aktywnie zabiegał o inwestycje rządowe
na terenie Małopolski Zachodniej. Jestem współautorem programu
Platformy Obywatelskiej dla obszarów wiejskich i małych miejscowości, a więc szczególnie zależy mi na realizacji zapisów, które wypracował kierowany przeze mnie zespół. Wśród priorytetów na pewno
warto wymienić program budowy dróg lokalnych, którego zwiększony do miliarda budżet będzie dużą szansą dla lokalnych samorządów
ziemi oświęcimskiej oraz zapewnienie wsparcia dla osób zakładających firmy w małych miastach i na terenach wiejskich. Ważna będzie
dla mnie także lepsza koordynacja transportu publicznego, która
ułatwi życie szczególnie mieszkańcom mniejszych miejscowości oraz
kontynuacja procesu cyfryzacji na wsi i w małych miastach. Nadal
planuję aktywnie współpracować z organizacjami pozarządowymi
i wspierać je w działalności.
Jestem przekonany, że dotychczasowe doświadczenie samorządowca wszystkich szczebli pozwoli mi skutecznie reprezentować interesy
powiatu oświęcimskiego w Warszawie.
OGŁOSZENIA DROBNE
Do wynajęcia lokal na działalność handlową – 20 m² - wszystkie media,
Chełmek – ul Wojska Polskiego
Telefon kontaktowy 534 – 534 - 367
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Kinga Skowrońska - lat 44.
MIEJSCE 10 LISTA nr 8 do SEJMU RP
Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku „Zarządzanie i marketing” specjalność - rachunkowość. Od ponad 16 lat
zajmuję się księgowością. Obecnie jest Główną Księgową w Przedsiębiorstwie Budowlanym w Oświęcimiu oraz w Spółce medycznej
w Chrzanowie. Mieszkanka Chełmka ( Stare Miasto). Mężatka, matka
dwóch córek Katarzyny i Marii.
Pracując w swoim zawodzie spotykam się bardzo często z trudnymi
do rozwiązania problemami. Chodzi mi tutaj o niejasność naszych
przepisów podatkowych – ciągłe zmiany powodują, że przedsiębiorcy a zwłaszcza mali podatnicy mają problemy z prowadzeniem
swojej księgowości i mogą popełniać błędy co może być dla nich
bardzo zgubne. Ustawy powinny być napisane jasno i czytelnie. Jestem za wprowadzeniem podatków w jednakowej wysokości 3 x 16%
czyli 16% podatek dochodowy od osób fizycznych, 16% VAT, 16% od
przedsiębiorstw. Przy jednej stawce VAT po prostu nie ma możliwości
kombinacji i oszustw! Kolejną kwestią, na którą chcę zwrócić uwagę
to należy kategorycznie wstrzymać finansowanie partii politycznych
z budżetu państwa – każda partia powinna utrzymywać się z własnych środków. Posłowie, wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci
miast powinni pełnić swoją funkcję maksymalnie 2 kadencje – należy
wyeliminować ludzi, którzy z polityki uczynili sobie sposób na życie
i źródło dochodów, gdzie bierze się pieniądze, ale odpowiedzialności w zasadzie żadnej. Nie twierdzę, że te pieniądze nie należą się
pracującym posłom i włodarzom miast i gmin. Ale PRACUJĄCYM, a
nie „pełniącym funkcję”. Proponuję wyłączenie tej zasady dla tych
wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy starając się o trzecią kadencję otrzymaliby ponad 50% głosów już w pierwszej turze. W ten
sposób nie wyeliminowalibyśmy prawdziwych „społeczników”, ludzi
oddanych swoim wyborcom i „małym ojczyznom”.
Bardzo ważną kwestią do poruszenia jest Edukacja – Jestem zwolenniczką powrotu do „starego”, dobrego szkolnictwa zawodowego
które zostało praktycznie „wycięte w pień”. Bardzo przykro mi słyszeć
kiedy młodzież, którą kształcimy za nasze pieniądze po ukończeniu
studiów wyjeżdża z kraju bo nie widzi dla siebie perspektyw. Czy to
nie jest przykre?
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INFORMACJA Burmistrza Chełmka z dnia 15 września 2015 roku
Działając na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), w związku
z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1017) podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych
dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
Głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w dniu 25 października 2015 r. w godz. 7.00 – 21.00.
Numer
Obwodu
Głosowania

Granice Obwodu Głosowania

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

1

Chełmek -”Nowe Miasto” ulice:
BRONIEWSKIEGO, KASPROWICZA, KRAKOWSKA: nr parzyste:28-56, ORKANA ,
REYMONTA, RYDLA, STAFFA, STRUGA, TETMAJERA, WYSPIAŃSKIEGO, ZAPOLSKIEJ

Powiatowy Zespół Nr 8
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Chełmku ul. Krakowska 18

2

Chełmek -”Nowe Miasto” ulice:
BRZOZOWA, DĄBROWSKIEJ, GŁOGOWA, KOLEJOWA,
KRAKOWSKA: nr parzyste 2 - 18 i nr nieparzyste: 5 – 9, TOPOLOWA,
ŻEROMSKIEGO, 11 LISTOPADA, 25 STYCZNIA, BOCZNA, GENERAŁA ANDERSA,
KLONOWA , WOJSKA POLSKIEGO: 2 i 2A

3

Chełmek -”Nowe Miasto” ulice:
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH: 3, 4, 5, 6, 7, KOŚCIUSZKI,
KRAKOWSKA: nr nieparzyste:13-63, MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO: 1A, 14 i 18,
OFIAR FASZYZMU, PAPROTNIK, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH :1, 2, 2A

4

Chełmek -”Nowe Miasto” ulice:
MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 2,
WOJSKA POLSKIEGO 1, 3, 4, 5, 6, 8
MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 4, 4a, 6, 8, 10, 12

Samorządowy Zespół
Szkolno - Przedszkolny Nr 2
w Chełmku, ul. Brzozowa 7-9
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
Samorządowy Zespół
Szkolno- Przedszkolny Nr 2
w Chełmku, ul. Marszałka Piłsudskiego 1
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
Samorządowy Zespół SzkolnoPrzedszkolny Nr 2 w Chełmku,
ul. Marszałka Piłsudskiego 1
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

5

Chełmek -”Stare Miasto” ulice:
BATY, BRZECHWY, KOCHANOWSKIEGO, MICKIEWICZA: nr nieparzyste 1-21
i nr parzyste: 2-18, LEŚMIANA, NORWIDA, PIASTOWSKA : nr parzyste 2-76
i nieparzyste 3 - 87, SŁOWACKIEGO, STAICHA, TUWIMA, PLAC KILIŃSKIEGO,
PRZEMYSŁOWA, FREDRY, JAWORZNICKA, KRASIŃSKIEGO, KRASZEWSKIEGO,
MICKIEWICZA: nr nieparzyste 23 - 93 i nr parzyste: 20-84, SIENKIEWICZA.

6

Chełmek -”Stare Miasto” ulice:
BOLESŁAWA CHROBREGO, BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, BOLESŁAWA
WSTYDLIWEGO, DŁUGOSZA, JAGIELLOŃSKA, JANA SOBIESKIEGO, KAZIMIERZA
WIELKIEGO, KRÓLOWEJ JADWIGI, KRÓTKA, MIESZKA I, RZECZNA, STAROWIEJSKA, STEFANA BATOREGO, WŁADYSŁAWA HERMANA, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA,
ZYGMUNTA STAREGO, GALLA ANONIMA, WANDY, FLISAKÓW, GRUNWALDZKA,
JAGODOWA, KRĘTA, KSIĘDZA WCISŁO,LEŚNA, LIPOWA, NA SKAŁCE , OŚWIĘCIMSKA, PIASTOWSKA: nr parzyste: 78 - 94 i nr nieparzyste 89 -127, POLNA ,
POZIOMKOWA, SADOWA , ŚLĄSKA, ŚWIERKOWA, WRZOSOWA , WIŚNIOWA

7

SOŁECTWO GORZÓW

Samorządowy Zespół Szkół
w Gorzowie, ul. Szkolna 3

8

SOŁECTWO BOBREK

Samorządowy Zespół Szkół
w Bobrku, ul. Nadwiślańska 9

9

Dom Pomocy Społecznej w Bobrku

Remiza Ochotniczej Straży
Pożarnej w Chełmku
ul. Staicha 3

Samorządowy Zespół
Szkół nr 1, w Chełmku,
ul. Chrobrego 9

Dom Pomocy Społecznej w Bobrku –
Nowy Hostel, ul. Księżnej Ogińskiej 2

Informuję o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wszystkich wyborców oraz o możliwości głosowania przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności poprzez udzielenie pełnomocnictwa do głosowania
w ich imieniu.
Dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Chełmek wyznaczam Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 2, 3 i 4 w Chełmku.
Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus
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Edukacja Ekologiczna
w szkołach Gminy Chełmek - 2015
W dniu 30 września 2015 r. w sali kinowej MOKSiR w Chełmku odbył
się uroczysty finał działań projektu „Edukacja ekologiczna w szkołach
gminy Chełmek”. W spotkaniu z udziałem zaproszonych gości w osobach Burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa, Skarbnika Miejskiego
Zofii Kalety, Kierownika Referatu Oświaty Adama Łękawy, dyrektorów szkół, pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku i rodziców,
w obecności przedstawicieli uczniów z czterech zespołów szkół w
naszej gminie zaprezentowano i nagrodzono wyniki ostatnich zadań
realizowanych w projekcie. Burmistrz Chełmka z koordynatorem projektu Bogdanem Kowalczykiem i dyrektorami poszczególnych zespołów szkół dokonali wręczenia nagród uczestnikom konkursów oraz
oceny pokazu strojów ekologicznych. Stroje zostały również wyróżnione nagrodami, które zostały przyznane i przekazane dzieciom po
pokazie mody ekologicznej. W słowach skierowanych do rodziców i
uczniów Burmistrz zwrócił uwagę na kilka aspektów szerszych działań gminy w zakresie gospodarki odpadami oraz problemy niskiej
emisji na terenie województwa małopolskiego. Przypomniał młodzieży i rodzicom o wadze problematyki ochrony środowiska dla naszego życia i zdrowia, jak również działaniach naszej gminy w tym zakresie. W sali i na specjalnie przygotowanych powierzchniach można
było zobaczyć wszystkie nagrodzone prace plastyczne w konkursach
i instalacje z materiałów ekologicznych przygotowane przez uczniów
z poszczególnych zespołów szkół.
Dużą rolę w projekcie odgrywali rodzice, których uczestnictwo było
widoczne nie tylko w zadaniach ankietowych i badaniu zwyczajów
ekologicznych w domach, ale także w aktywności i ilości dzieci w
zadaniach konkursowych. Z radością oglądali występy swoich pociech na ostatnim etapie działań konkursowych. Projekt „Edukacja
ekologiczna w szkołach gminy Chełmek” realizowany przez gminę
Chełmek w okresie od 25 maja 2015 do 30 września 2015r. obejmował cykl przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki zanieczyszczeń środowiska, a zwłaszcza powietrza.
Cele projektu obejmowały następujące zagadnienia:
1. Uświadomienie wpływu naszego stylu życia na środowisko. Zapoznanie dzieci i uczniów z praktycznymi sposobami monitorowania
zanieczyszczeń środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania im w
gospodarstwach domowych i otoczeniu .
2. Zastosowanie prostych metod obserwacji środowiska i jego zanieczyszczenia. Wprowadzenie do naukowych metod analizy danych
o środowisku(obsługa stacji pogodowej).
3. Zapoznanie dorosłych z zagrożeniami jakie niesie ze sobą spalanie różnych śmieci, (co dostaje się do powietrza podczas spalania, np.
plastiku, gumy).
4. Opracowanie materiałów praktycznych i edukacyjnych związanych z zachowaniami proekologicznymi.

5. Rozpoznanie poziomu wiedzy i świadomości sozologicznej
w środowisku lokalnym.
6. Podniesienie poziomu wiedzy dorosłych i dzieci poprzez wskazanie praktycznych metod i działań w zakresie ochrony środowiska.
Zrealizowane zostały edukacyjne zadania projektowe obejmujące
dzieci przedszkolne, klas szkoły podstawowej i gimnazjum w ilościach godzin zajęć edukacyjnych jak niżej:
1. Zadanie 1 - Warsztaty „Ekologia w naszym domu” – uczniowie
gimnazjum - 110 godzin zajęć edukacyjnych
2. Zadanie 2 – Ekologiczne kino – prezentacja filmów ekologicznych
–20 godzin zajęć edukacyjnych
3. Zadanie 3 - Warsztaty „Meteo”- zbieranie informacji o stanie środowiska – 96 godzin zajęć edukacyjnych
4. Zadanie 4 - Wycieczka do Przedsiębiorstwa Metali Nieżelaznych
Bobrek – 28 godzin zajęć edukacyjnych
5. Zadanie 5 - Rowerowy rajd ekologiczny –gminny – 192 godzin zajęć edukacyjnych
6. Zadanie 6 - Instalacja ekologiczna – gminny konkurs artystyczny
– 32 godzin zajęć edukacyjnych
7. Zadanie 7 - Edukacja ekologiczna w klasach młodszych szkół podstawowych – 160 godzin zajęć edukacyjnych
8. Zadanie 8 - Cykl konkursów ekologicznych dla dzieci przedszkolnych – 30 godzin zajęć edukacyjnych
9. Zadanie 9 - Turniej ekologiczny i pokaz mody ekologicznej - 60
godzin zajęć edukacyjnych
10. Zadanie 10 – Zarządzanie projektem – kwota 9 480 zł
Łącznie w projekcie przeprowadzono 728 godzin zajęć edukacyjnych za kwotę ogółem - 49 160 zł: - Samorządowy Zespół Szkół nr 1
w Chełmku - 12 080 zł - Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 2 w Chełmku - 13 580 zł - Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie 10 260 zł - Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku - 13 240 zł
Oprócz zajęć edukacyjnych zakupiono pomoce naukowe i sprzęt
dydaktyczny za kwotę 34 099,99 zł, w tym m.in.: • Elektroniczne stacje pogodowe WiFi dla szkół; • Zestawy odczynników do badania
powietrza, gleby i wody; • Zestawy plansz edukacyjnych o tematyce
proekologicznej; • Analizator zanieczyszczeń powietrza. Koszt materiałów biurowych zakupionych w ramach projektu wyniósł 4 400 zł.
Drobny sprzęt do klejenia materiałów na pokaz mody ekologicznej
- 400 zł. Nagrody w całym projekcie to koszt 11 800 zł. Realizacja projektu zamknęła się kwotą całkowitą wraz z usługami transportowymi, kinowymi oraz usługą medyczną w czasie rajdu rowerowego 103
009,98 zł brutto. Środki własne gminy stanowią w kwocie całkowitej
20% środków kwalifikowanych czyli 21 802 zł.

Przykładowe dane zebrane przez dzieci w ramach obserwacji:
Dzień

Temperatura powietrza (°C)

Dzień

Wilgotność powietrza (%)

8.09

26,5

8.09

44%

9.09

27,8

9.09

48%

10.09

26,8

10.09

46%

11.09

25,8

11.09

47%

12.09

26,5

12.09

44%

13.09

27,3

13.09

45%

14.09

26,4

14.09

46%

15.09

27

15.09

48%
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Data
08.09.2015
09.09.2015
10.09.2015
11.09.2015
12.09.2015
13.09.2015
14.09.2015
15.09.2015

O2%
20,90%
20,90%
20,90%
21%
21%
21%
21,10%
21,10%

SO2 PPM
0,11
0,1
0,102
0,1
0,11
0,1
0,1
0,1

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć autorstwa Pawła Waligóry.

Koordynator Projektu Bogdan Kowalczyk

Rafał Kuchta z Pucharem Polski
Nordic Walking

Rafał Kuchta znakomicie zakończył zmagania w Pucharze Polski Nordic Walking. W ostatnich zawodach szóstej edycji sportowej rywalizacji mistrz z Chełmka pokonał dystans długości 5 kilometrów w czasie
30:50, zajmując tym samym III miejsce w kategorii open oraz II miejsce w kategorii M-45. Dzięki znakomitej postawie w trakcie wszystkich zawodów w Kolbuszowej, Polanicy Zdroju, Osielsku, Hajnówce,
Elblągu i Gdańsku Rafał Kuchta w pucharowej rywalizacji zajął pierwsze miejsce w kategorii M-45. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za
dużą dawkę sportowych emocji!
6. edycja Pucharu Polski Nordic Walking była rekordowa pod względem frekwencji. Średnia liczba uczestników, stających na starcie poszczególnych zawodów, wyniosła 525 osób. Najwięcej zawodników
sportową rywalizację rozpoczęło w Hajnówce, gdzie na starcie stanęło 661 osób. Rafał Kuchta cały czas utrzymywał wysoką formę, zajmując za każdym razem wysokie miejsca w czołówce.

Informacja o wywieszeniu wykazu
Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35
ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w wykonaniu Uchwały Nr V/48/2015 Rady
Miejskiej w Chełmku z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie sprzedaży
lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek, przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy,
lokal mieszkalny nr 39 położony w Chełmku przy ul. Wojska Polskiego
8 o powierzchni użytkowej 42,73 m2.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 15 września 2015 roku do dnia 06 października 2015
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, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicznie
pod numerem telefonu 844-90-31 lub 35 osoba do kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu
Miejskiego w Chełmku.
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„Chełmek Fabryka”- modernistyczna wizja Baty i obuwniczy kombinat czasu PRL

Debiut Chełmka w programie Europejskich Dni Dziedzictwa był kolejna próbą ukazania fascynującej historii miejscowości. Przygotowany przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz aktywistów
i społeczników projekt „Chełmek Fabryka”- modernistyczna wizja
Baty i obuwniczy kombinat czasu PRL, spotkał się z zainteresowaniem i przychylnością gości i mieszkańców. Echa obuwniczej świetności i charyzmatyczne postaci Tomasza i Jana Baty były magnesem
przyciągającym turystów, głównie z Małopolski i Śląska. To niewątpliwie pokłosie odbywających się w maju XVII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W sumie śladami „Utraconego dziedzictwa”
podążało prawie dwieście osób. Nasi goście zwiedzali industrialne
tereny pierwszej w Polsce fabryki obuwia. Przewodnikiem był Franciszek Matyja, znawca i miłośnik gór oraz ostatni dyrektor Południowych Zakładów Przemysłu Obuwniczego „Chełmek”. Jego relacje były
bezcenne i dalece odbiegały od tekstów zamieszczanych w okolicznościowych folderach. Przechodząc wszystkie szczeble obuwniczej
kariery, posiadł ogromną wiedze i kapitał wspomnień. Architektoniczne i urbanistyczne założenia robotniczej kolonii prezentowała
Anna Syska. Architektka, pracownik Śląskiego Centrum Dziedzictwa
Kulturowego w Katowicach. W polu jej naukowych zainteresowań
znajduje się również rodzinny Chełmek i jego batowskie dziedzictwo.
Wiele osób odwiedziło „Dom Pamięci Baty”, budynek - pomnik wzniesionym przez chełmecki samorząd i mieszkańców dla upamiętnienia
czeskiego przemysłowca i wizjonera. Gromadzone tam zbiory tworzą
unikalna kolekcje z związaną z historią miejscowości oraz przemysłu
obuwniczego. W Sali kinowej ośrodka kultury odbywały się projekcje
archiwalnych zdjęć i dokumentów. W galerii „Epicentrum” podziwiać
można było wystawę prac miejscowego środowiska fotograficznego pt. „2”. W budynku ośrodka prezentowana jest stała ekspozycja
unikalnych maszyn. W trakcie zwiedzania zabytkowej kolonii miało

Pół tony pomocy
500 kg w 6 miesięcy tyle nakrętek udało się zebrać w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku. Nakrętki spływały do MOKSiRu z różnych stron z instytucji, urzędów oraz przyniesione przez
mieszkańców, najwięcej jednak nakrętek trafiło do MOKSiRu ze Sklepu „Pod 1” którego właścicielką jest Grażyna Hajda. Nakrętki zostały
sprzedane a pieniądze zostały przekazane na rehabilitację mieszkańca Chełmka Marka Bieńka.
Akcja zbierania nakrętek nie jest pierwszą i na pewno nie ostatnią,
chełmecki MOKSiR zbiera w ten sposób nakrętki już od kilku lat,
i zbiera nadal niosąc w ten sposób pomoc dla potrzebujących.
Wszystkim którzy przekazali nakrętki na ten szczytny cel dziękujemy, udało się zebrać pieniądze na rehabilitację chorego mieszkańca
Chełmka i dodatkowo plastik z nakrętek trafił do skupu gdzie zostanie przetworzony i ponownie wykorzystany a nie wyrzucony będzie
zalegał na wysypiskach.
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miejsce zdarzenie artystyczne. Przed jednym z ceglanych budynków,
turystom objawiła się postać, niczym z dramatów Witkacego. W rolę
tajemniczego pana w tużurku wcielił się Wojciech Czarnota, aktor
teatru „Groteska” w Krakowie. Zebrani usłyszeli historię doktorostwa
Krauze, którzy w latach czterdziestych XX wieku osiedlili się w Chełmku.
Wraz z nimi zamieszkała wnuczka Anną Micińska „Dunka”, późniejsza
biografka i popularyzatorką twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. Performance wywołał ogromne wrażenie i zaskoczenie. Niewielu mieszkańców znało historie z autorem „Szewców” w tle. Europejskie Dni Dziedzictwa stały się idealna okazją do przypomnienia
fascynującego epizodu z przeszłości naszego miasteczka. Tego dnia
w przestrzeniach fabryki i osiedla pojawiły się białe, niewielkie tabliczki z kodami QR. Za ich pośrednictwem posiadacze smartfonów
mogli uzyskać wiele informacji o obuwniczym imperium. Ostatnim
punktem programu był plenerowy koncert muzyki elektronicznej pt.
„Ludzie myśleć, maszyny harować”. Performance było połączeniem
elektronicznych brzmień śląskiego muzyka SLPWK z oniryczno industrialnymi projekcjami Berty Cebrat. Frapujący tytuł projektu był
przywołaniem jednego z batowskich haseł. Na uczestników czekał
smaczny, robotniczy posiłek regeneracyjny oraz pamiątkowe karty
pocztowe. Wszystkich, którzy nie mieli okazji odwiedzić nas 20 września, serdecznie zapraszamy w każdym dogodnym terminie
moksir@chelmek.pl tel. 601661771.
http://moksir.chelmek.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://moksir.chelmek.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=98
http://moksir.chelmek.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=10
http://moksir.chelmek.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=183&Itemid=93
https://www.facebook.com/berta.cebrat
https://soundcloud.com/slpwk
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Obóz w Wiciu

W tegoroczne wakacje chełmeccy harcerze wyruszyli na obóz do nadbałtyckiej miejscowości Wicie. Obóz miał tematykę piracką. Każdy uczestnik sam przygotowywał swój strój pirata, wykazali się przy tym dużą pomysłowością. Stroje były kolorowe i wszyscy wyglądali super! Mieliśmy
tradycyjny „chrzest piracki” nad brzegiem morza, festiwal piosenki obozowej a także upragnione i bardzo wyczekiwane przez obozowiczów
gry terenowe. Pogoda choć płatała nam trochę figle to jednak pozwoliła na aktywne spędzanie wolnego czasu. Wspólne ogniska, zabawy
i harce dostarczały mnóstwa wrażeń. W trakcie obozu byliśmy na wycieczce w Jarosławcu oraz w Darłowie skąd płynęliśmy tramwajem wodnym do Darłówka. Kiedy tylko pogoda nam sprzyjała plażowaliśmy i korzystaliśmy z kąpieli pod bacznym okiem ratowników. Uczestnikom
bardzo się spodobał „Festiwal Kolorów”, który zorganizowali drużynowi i przyboczni. Wszyscy uczestnicy obozu wrócili do domów zadowoleni, uśmiechnięci no i opaleni. Mamy nadzieję na spotkanie w przyszłym roku.

Pawie Pióro dla Bobrowianek
„Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej...” , ale tak śpiewać
jak Zespół Śpiewaczy Bobrowianki niewielu potrafi, a na tegorocznym
Przeglądzie Folklorystycznym Pawie Pióro Zespół udowodnił, że nikt mu
nie dorówna. 12 września Trzebińskie Centrum Kultury gościło wiele znakomitych zespołów obrzędowych i śpiewaczych, a wśród nich znalazły
się również Bobrowianki, które zaprezentowały dwie piosenki ze zbiorów Kolberga . Wysokie wymogi konkursowe nie odstraszyły naszych
artystek ludowych, ale zmobilizowały do wytężonej pracy, by jak najlepiej zaprezentować swoje możliwości wokalne. Pierwszą i najważniejszą trudnością tego konkursu od zawsze jest wymóg śpiewu a capella
czyli bez towarzyszenia instrumentu. W regulaminie konkursu zawarto
informację , że komisja będzie oceniała dobór repertuaru i jego oryginalność, charakterystyczne wykonawstwo oraz strój, ogólną prezentację
i wyraz artystyczny. Bobrowianki są doskonale zorientowane w regulaminowych wymaganiach, więc bezbłędnie przygotowały się do surowej
oceny jury. Z wielką przyjemnością powtarzam pochwały komisji, która
dostrzegła wszystkie walory wokalne i artystyczne prezentacji Zespołu
Śpiewaczego Bobrowianki: „ Było świetnie. Repertuar trudny, ale bardzo
dobrze dobrany. Bezbłędne wykonanie. Dobra maniera stylistyczna, prawidłowe łączenie dźwięków charakterystyczne dla zaśpiewu ludowego. Panie śpiewały rubato ( śpiewać w tempie rubato- tzn. swobodnie
posługiwać się rytmem) .” Pierwsze wrażenie wytrzymało konkurencję
innych zespołów i Bobrowianki okazały się Mistrzyniami śpiewu a capella. Gratulujemy Zespołowi i panu Krzysztofowi Dłubiszowi , który jest
opiekunem muzycznym i akordeonistą Bobrowianek. Kolejnym bardzo
ważnym wydarzeniem dla bobreckiego Zespołu Śpiewaczego był udział
w I Kongresie Kultury Regionów w Nowym Sączu, który trwał od 22 do
24 września 2015 r. Inicjatorem Kongresu był Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda. W uroczystej inauguracji udział wzięli
m.in. Andrzej Wyrobiec – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Marek Sowa – Marszałek Małopolski. Wśród zaproszonych gości
byli znani działacze kultury, etnolodzy, przedsiębiorcy, przedstawiciele
samorządu terytorialnego i twórcy kultury ludowej. Pierwszy raz w na-

szym województwie dyskutowano o kulturze regionów na tak szeroką
skalę. Cztery panele dyskusyjne pozwoliły każdemu z uczestników odnaleźć właściwy mu obszar zainteresowań. Bobrowianki uczestniczyły
w dyskusji na temat : Przedmiot Reinterpretacji. „ Warto było być w centrum kultury regionów, gdzie spotkałyśmy wielu znajomych i przyjaciół.
Nie byłyśmy anonimowe, bo rozpoznano nas jako uczestniczki różnych
konkursów twórczości ludowej. Wiedza, jaką wyniosłyśmy z Kongresu,
przyda się w codziennej pracy. Informacje dotyczące np. naszych strojów ludowych pozwolą uniknąć błędów przy szyciu strojów dla naszego
Zespołu. Dziękujemy Dyrektorowi MOKSiRu za partycypację w kosztach
naszego wyjazdu i mamy nadzieję, że i w przyszłym roku znajdą się środki na wyjazd na II Kongres Kultury Regionów.” - mówi pani Helen Sowa –
przewodnicząca Zespołu Śpiewaczego Bobrowianki. Gratulujemy owocnej pracy i życzymy powodzenia w wielu przedsięwzięciach.
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Zatrzymane w kadrze Program
KAWKA
11 września w Galerii Epicentrum w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i
Rekreacji w Chełmku odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pt. „2”,
podczas którego zaprezentowano i wyróżniono najciekawsze prace.
Wśród przedstawionych zdjęć na ścianach galerii zawisły fotografie m.in.
członków chełmeckiego Klubu Miłośników Fotografii : Pawła Waligóry,
Mirosława Saternusa oraz Macieja Dworniczka. Paweł Waligóra fotograf,
który z prostej formy elementu krajobrazu potrafi wydobyć głębię w bardzo artystyczny i enigmatyczny sposób. Zachwycające ujęcie pajęczyny,
na której widniały krople rosy przestawione w niecodziennym czarno-białym anturażu. Jego zdjęcia są pomostem łączącym nas ze światem,
którego nie dostrzegamy na co dzień, dzięki niemu widzimy jego piękno i zróżnicowanie. Uwiecznione wnętrze starej, zaniedbanej szklarni ze
zniszczonym fotelem pośrodku zarośniętej trawy było bardzo wyraźnym
akcentem całej wystawy, skłaniało do refleksji nad samotnością, zapomnieniem i sensem egzystencji. Kolejny z członków KMF Mirosław Saternus przedstawił ludzi i zdarzenia w nietypowych scenach, ujęciach
i połączeniach. Przykładem może być zdjęcie, zrobione na zasadzie kontrastu, na którym obok siebie widnieją zakonnica i kobieta nadmiernie
epatująca swoimi wdziękami. Jego prace pokazują kadry z życia w inny
sposób niż widzimy je naszymi oczami. Ostatni z wymienionych Maciej
Dworniczek przedstawił wielką przestrzeń Bałtyku, stanowiącą tło dla
pięknych i okazałych statków, żaglowców. Fotograf wydobyły ich siłę
i wielkość a w odbiorcach wzbudził podziw i nostalgię.
Pozostałe prace, przedstawiające m.in. piękne pejzaże, portrety, niecodzienne zdarzenia należały do Martyny Witkowskiej, Sabiny Czardyban,
Filipa Kubickiego, Oliwii Sztogryn, Adriana Lipskiego, Julii Kruckiej, Karoliny Paździory, Krzysztofa Buchty, Anny Jewień oraz podopiecznych
Świetlicy Środowiskowej w Chełmku. Spotkanie poprowadził dyrektor
MOKSIRu Waldemar Rudyk wraz z Pawłem Waligórą. Była to doskonała
okazja, aby w naszej zabieganej codzienności przyjrzeć się niebanalnym
dziełom ludzi, którzy obserwują świat przez szło obiektywu i ujawniają
jego tajemnice. Wystawa pokazała wszechstronność prezentowanych
fotografii, które wzbudzały niemałe emocje w licznie zgromadzonych
gościach. 							
						
			
Izabela Uroda

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku oraz Środowiskowy Dom Samopomocy - Pobyt dzienny A w Chełmku
zaprasza na wernisaż wystawy „Tyle spojrzeń”
6 listopada 2015 r. o godz 18.00
Galeria Epicentrum
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Gmina Chełmek rozpoczęła przygotowania do udziału w następnych
projektach, mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.
Jednym z nich jest kolejna edycja programu KAWKA, który wcześniej
był projektem, przygotowanym pod kątem ograniczania niskiej emisji
w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Po 2 letnim okresie pilotażowym Ministerstwo Ochrony Środowiska obniżyło próg do miast
powyżej 5 tysięcy mieszkańców. Z tej przyczyny Chełmek może od 2016
roku korzystać z dofinansowania, sięgającego do 90 % (po 45 % z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska), które może być przeznaczone na zmianę systemu
ogrzewania na niskoemisyjne, m.in. poprzez likwidację pieców węglowych na piece gazowe/elektryczne, piece węglowe klasy 5 czy podłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Nabór wniosków prowadzony jest
do 30 listopada 2015 roku z finansowaniem w latach 2016-2017. Pozyskanie tak wysokiej dotacji jest uwarunkowane wysokimi wymaganiami.
Szczegóły znajdą Państwo w ankiecie, którą otrzymają Państwo do domów po 26 października.
Ponadto przypominamy, że dla Gorzowa i Bobrka (a także dla Chełmka)
istnieje możliwość uzyskania dotacji z WFOŚ do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji (około 6,5 tysiąca złotych) w ramach programu PONE,
w którym wymagania są mniej restrykcyjne niż w programie KAWKA.

Złote gody

„Miłość nie jest tylko uczuciem, nie jest tylko wzruszeniem, romansem,
ani zakochaniem się.
Jest dojrzewaniem, troską i wzajemną odpowiedzialnością za siebie”. /
ks. J.Twardowski/
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale na szczególną uwagę
zasługują tak wspaniałe rocznice jak 50, 60, czy 65 - lecie pożycia małżeńskiego. A właśnie Złote, Diamentowe i Żelazne Gody obchodzone
były 12 września w naszej gminie. Celebrowanie długoletniego pożycia
małżeńskiego to święto nie tylko małżonków, ale także ich najbliższych.
Para, która wspólnie przeżyła ponad pół wieku, dzieli się radościami i stawia czoła napotkanym trudnościom. Pojawienie się na świecie dzieci, ich
sukcesy i porażki, łzy szczęścia z powodu narodzin pierwszego wnuka,
troski dnia codziennego, wszystko to cementuje związek na długie lata.
Wspólnie przeżyty czas to symbol wierności i miłości. To również wzór
dla młodych pokoleń.
W tym roku, z rąk Burmistrza Chełmka Pana Andrzej Saternusa oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku Pana Marka Palki, Medale za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie odebrało 36 par. Wśród Jubilatów znaleźli się:
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Złote Gody:
Basta Alina i Władysław
Basta Czesława i Franciszek
Bąk Barbara i Augustyn
Bębenek Helena i Kazimierz
Blaut Władysława i Józef
Bożek Zdzisława i Stanisław
Cydzik Krystyna i Jerzy
Golas Halina i Adam
Handzlik Teresa i Jan
Józefiak Józefa i Teofil
Kozub Maria i Franciszek
Lasota Krystyna i Piotr
Matyja Krystyna i Mieczysław
Mizera Krystyna i Jan
Mroczek Cecylia i Tadeusz
Opitek Stanisława i Władysław
Paszek Danuta i Adam
Piątek Maria i Lech
Piwowarczyk Maria i Andrzej
Piwowarczyk Barbara i Roman
Ptak Aleksandra i Józef
Sobień Maria i Józef
Szyjka Maria i Józef
Wojtas Krystyna i Władysław
Wolska Maria i Karol
Zamarlik Halina i Stanisław
Diamentowe Gody:
Czerw Maria i Tadeusz
Kwiatkowscy Zofia i Stefan
Maca Emilia
Niedbalscy Janina i Alojzy
Siuda Janina i Józef
Szczerbowscy Kazimiera i Franciszek
Żelazne Gody:
Baranowscy Maria i Stanisław
Buchta Stanisława i Alojzy
Ptasińscy Barbara i Jan
Sworzeń Józefa i Emanuel
Burmistrz Saternus złożył wszystkim Jubilatom serdeczne gratulacje
oraz życzył im zdrowia, spokoju oraz samych radosnych chwil. Aby ta
szczególna dla nich rocznica była okazją nie tylko do wspomnień, ale
także do pogodnego spojrzenia w przyszłość.
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XVIII Folklorystyczne Spotkania Nad Przemszą

fot. Paweł Waligóra

