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CELE SPOTKANIA

1. Zapoznanie mieszkańców z  treścią aktualizowanego GMINNEGO 
PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY CHEŁMEK

2. Wprowadzenie ewentualnych korekt  do zapisów GPR. 







REWITALIZACJA

To proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, 
poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej 
społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane 
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji 
na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

(Ustawa o rewitalizacji, art.2.1)



OFERTA 
FRDL MISTiA

PROGRAM REWITALIZACJI 
jest wypracowywany przez samorząd gminny i poddawany 
dyskusji w oparciu o diagnozę lokalnych problemów: 
społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, 
technicznych i środowiskowych. 
Prace nad przygotowaniem programu, bądź jego 
aktualizacją, jak również wdrażanie (realizacja) programu 
oparte są na współpracy ze wszystkimi grupami 
interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością 
obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, 
przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.



PODOBSZARY REWITALIZACJI 
GMINY CHEŁMEK 

Mapy i wyniki analiz 



Powierzchnia w hektarach oraz liczba mieszkańców 
podobszarów rewitalizacji w gminie Chełmek 
PODOBSZAR Powierzchnia (ha) Liczba ludności 

Podobszar Rewitalizacji Nr 1 
w rejonie ulicy Mickiewicza 56,51; 832 os.

Podobszar Rewitalizacji Nr 2 
w rejonie ulicy Brzozowej 26,14; 929  os.

Podobszar Rewitalizacji Nr 3 
w rejonie ulic Gorzowska –Oświęcimska 32,15; 469 os.

Podobszar Rewitalizacji Nr 4 w rejonie ulic Szkolna -
Oświęcimska –Nowowiejska 58,67; 637 os.

Podobszar Rewitalizacji Nr 5 
w rejonie ulic Akacjowa – Nadwiślańska 45, 12; 694 os.

RAZEM: 218,58 ; 3 561 os. 



WIZJA
Rewitalizowane obszary gminy Chełmek, dzięki na nowo kształtowanej tożsamości,

czerpiącej z dziedzictwa i historii miasta, w tym marki Bata, tradycji górniczych

oraz odkrywanych i kreatywnie wykorzystywanych zasobów gminy, są przestrzenią

dla aktywnych mieszkańców, rodzących się inicjatyw społecznych oraz realizacji

integrującej i włączającej oferty dla różnych grup wiekowych mieszkańców, którzy są na

siebie otwarci i gotowi do udzielenia pomocy. Jakość edukacji oraz oferta aktywizująca

i rozwijająca zainteresowania dzieci i młodzieży, w odniesieniu do uniwersalnych

wartości, są fundamentem kształtowania przedsiębiorczych i proaktywnych postaw

oraz dobrego startu życiowego. Dzięki identyfikowanym zasobom, stwarzanym

warunkom i rodzącym się inicjatywom gospodarczym, realizowanym zgodnie z zasadą

zrównoważonego rozwoju, powstają nowe atrakcyjne miejsca pracy dla mieszkańców,

którzy w oparciu o infrastrukturę dróg, ścieżek rowerowych i sieci połączeń komunikacją

zbiorową, mają bezpieczny i łatwy dostęp do usług publicznych i rynku pracy.



CEL GŁÓWNY 
Nowe aspekty i wzmocnienie tożsamości lokalnej oraz integracji 
społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji, jako istotnych 
elementów dla zwiększenia włączenia społecznego, poprzez 
tworzenie miejsc i rozwój oferty sprzyjającej aktywizacji 
mieszkańców oraz warunków do rozwoju inicjatyw społecznych, 
a także wspieranie działań związanych z jakością kształcenia 
oraz rozwojem lokalnego rynku pracy i przedsiębiorczości, 
w tym mobilności, jak również działania na rzecz poprawy stanu 
środowiska, jako kluczowych aspektów poprawy jakości życia.



„OBUDZIĆ MIASTO”

CELE SZCZEGÓŁOWE
Cel 1: KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ ORAZ WZMACNIANIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Zwiększenie włączenia społecznego oraz poczucia tożsamości i integracji społecznej, poprzez 
podniesienie jakości edukacji i wzmocnienie systemu wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz utworzenie przestrzeni i oferty aktywizującej mieszkańców.

Cel 2: ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO ORAZ GOSPODARKI LOKALNEJ
Rozwój kapitału ludzkiego i lokalnej przedsiębiorczości poprzez wsparcie przedsiębiorców i ofertę 
aktywizującą osoby oddalone od rynku pracy oraz działania sprzyjające mocniejszemu 
wykorzystaniu lokalnych potencjałów i poprawie sieci połączeń z kluczowymi dla mieszkańców 
obszaru rewitalizacji destynacjami rynku pracy.

Cel 3. FUNKCJONALNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA I ZDROWE ŚRODOWISKO
Poprawa jakości przestrzeni publicznej i stanu środowiska naturalnego, poprzez podniesienie 
estetyki i standardów infrastruktury części wspólnych gminy oraz działania na rzecz edukacji 
ekologicznej mieszkańców i wzmocnienia ich bezpieczeństwa komunikacyjnego.







CHEŁMEK odNowa
PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE

Kluczowe i uzupełniające



PRZEDSIĘWZIĘCIA PODSTAWOWE

PP.1. CHEŁMEK – odNowa
NOWE PRZESTRZENIE AKTYWNOŚCI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W CHEŁMKU, 
SZCZEGÓLNIE DLA SENIORÓW, DZIECI I RODZIN Z DZIEĆMI 

PP.2. PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORCA PKP W CHEŁMKU WRAZ Z BUDOWĄ 
PARKINGÓW W SYSTEMIE „PARKUJ I JEDŹ" 
Stacja (muzealna) Fabryka i Przystanek młodych 

PP.3. POTRZEBNA odNowa
Przestrzeń spotkania i rekreacji na obszarach wiejskich gminy Chełmek 

PP.4 "Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji WYSPA w Chełmku"

PP.5. PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I BUDOWA OBIEKTÓW ZABUDOWY SPORTOWEJ 
I KULTURY FIZYCZNEJ z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi w rejonie ulic 
UL. BRONIEWSKIEGO I UL. KRAKOWSKIEJ W CHEŁMKU



PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne dotyczące wszystkich celów



CO SIĘ UDAŁO W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ 
PODSTAWOWYCH?

Na jakim etapie jesteśmy teraz?

PP.1. CHEŁMEK – odNowa

NOWE PRZESTRZENIE AKTYWNOŚCI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W CHEŁMKU, SZCZEGÓLNIE 
DLA SENIORÓW, DZIECI I RODZIN Z DZIEĆMI 
(DOFINANSOWANIE RPO WM 2014-2020 – DZIAŁANIE 11.1.2 – W TRAKCIE REALIZACJI)

Inwestycje planowane w ramach przedsięwzięcia: 

1. Przestrzeń słowa i spotkania – spotkania w przestrzeni słowa- biblioteka i miejsce dla 
rodzin,

2. Dom Seniora,

3. Przestrzeń przyjazna mieszkańcom – integracji, rekreacji i dostępu do usług:
 Skwer dzieci i młodzieży, 

 Kompleks sportowy,

 Przebudowa dróg podobszaru rewitalizacji nr 2.



CO SIĘ UDAŁO W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ 
PODSTAWOWYCH?
PP.1. CHEŁMEK – odNowa
NOWE PRZESTRZENIE AKTYWNOŚCI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W CHEŁMKU, SZCZEGÓLNIE DLA 
SENIORÓW, DZIECI I RODZIN Z DZIEĆMI 
(DOFINANSOWANIE RPO WM 2014-2020 – DZIAŁANIE 11.1.2 – W TRAKCIE REALIZACJI)

Inwestycje w ramach przedsięwzięcia: 

1. Przestrzeń słowa i spotkania (przebudowywane przedszkole) 
Umowa z wykonawcą podpisana 18 września 2018 r. na kwotę 5 635 000,00 zł brutto –
roboty budowlane, planowane zakończenie robót na koniec września 2019 r.. 
Drugi przetarg na wyposażenie będzie ogłoszony w roku 2019 r.

2. Dom Seniora – realizacja planowana od 2019 r.
3. Przestrzeń przyjazna mieszkańcom – integracji, rekreacji i dostępu do usług:

 Skwer dzieci i młodzieży - projekt zrealizowany 
 Kompleks sportowy - – realizacja planowana od 2019 r.
 Przebudowa dróg podobszaru rewitalizacji nr 2

Drogi na obszarze rewitalizacji, umowa z wykonawcą podpisana 27 czerwca 2018 r., 
kwota wg umowy to 7 415 151,51 zł brutto, planowane zakończenie robót to koniec 
listopada 2019r.

Na jakim etapie jesteśmy teraz?



CO SIĘ UDAŁO W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ 
PODSTAWOWYCH?

Na jakim etapie jesteśmy 
teraz?

PP.1. CHEŁMEK – odNowa
- Skwer dzieci i młodzieży!

Inwestycja zrealizowana;)



CO SIĘ UDAŁO W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ 
PODSTAWOWYCH?

INWESTYCJA ZREALIZOWANA;)

PP.3. POTRZEBNA odNowa

Przestrzeń spotkania i rekreacji na obszarach wiejskich gminy Chełmek 

• PRZESTRZEŃ SPOTKANIA I REKREACJI W GORZOWIE 
(DOFINANSOWANIE RPO WM 2014-2020 – DZIAŁANIE 11.2 – W TRAKCIE REALIZACJI)

Zakres:

 Budowa placu zabaw z urządzeniami zabawowymi dla dzieci starszych,

 Budowa infrastruktury lekkoatletycznej (bieżni do biegów i skoków w dal),

 Przebudowa nawierzchni istniejącego boiska do piłki nożnej wraz z montażem piłkochwytów
oraz budowa kortu,

 Zagospodarowanie pozostałych terenów w przestrzeń spacerowo - rekreacyjną (plac główny,
ścieżki, zieleń, mała architektura),

 Rozbudowa systemu wewnętrznej komunikacji wraz z miejscami postojowymi, chodnikami i
oświetleniem oraz odwodnieniem,



!
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CO SIĘ UDAŁO W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ 
PODSTAWOWYCH?
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne na które udało się uzyskać dofinansowanie!

PP.3. POTRZEBNA odNowa

Przestrzeń spotkania i rekreacji na obszarach wiejskich gminy Chełmek 

• PRZESTRZEŃ SPOTKANIA I REKREACJI W BOBRKU
(DOFINANSOWANIE PROW 2014-2020)

Zakres:

 Zainstalowanie siłowni zewnętrznej i placu zabaw,

 Montaż małej architektury (ławek, koszy na śmieci),

 Zagospodarowanie terenów – zielonych, wykonanie ogrodzenia,

 Wydzielenie terenów utwardzonych w postaci ścieżek łączących zaprojektowane place.



PRZESTRZEŃ 
SPOTKANIA 
I REKREACJI 
W BOBRKU



PRZESTRZEŃ 
SPOTKANIA 
I REKREACJI 
W BOBRKU



PRZESTRZEŃ 
SPOTKANIA 
I REKREACJI 
W BOBRKU



PRZESTRZEŃ 
SPOTKANIA 
I REKREACJI 
W BOBRKU



PRZESTRZEŃ 
SPOTKANIA 
I REKREACJI 
W BOBRKU



PRZESTRZEŃ 
SPOTKANIA 
I REKREACJI 
W BOBRKU



A taki jest plan…

;)

Zakończenie realizacji 
już wkrótce!



I JESZCZE O PRZEDSIĘWZIĘCIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH!

Przedsięwzięcie dotyczące stawów w Chełmku!

„Przystań rodzinna – rowerki wodne i rekreacja” – zadanie uzyskało dofinansowanie z 
Budżetu Obywatelskiego!

W ramach zadania zaplanowano uruchomienie przystani, zakup rowerków wodnych 
i kapoków na kompleks STAWY. 
Łączny szacunkowy koszt całkowity zadania opiewa na kwotę 43.368,00 zł.

Ponadto planowane jest ubieganie się o dofinansowanie - pozyskanie ok. 50 000 zł, w ramach 
grantów z LGD Dolina Soły, PROW oś 4 LEADER



CO PODLEGA ZMIANIE 
– AKTUALIZACJI W GPR? 

PRZEDMIOT KONSULTACJI SPOŁECZNYCH



CO PODLEGA ZMIANIE – AKTUALIZACJI W GPR? 

PRZEDMIOT KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie aktualizacji 
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2022
Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie aktualizacji 
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2022 
(projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-
2022)
• Diagnozy służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji - załącznik nr 1 do Gminnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Chełmek na lata 2016-2022,

• Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian 
funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji – załącznik nr 2 do 
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2022.



AKTUALIZUJE SIĘ KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA – PP.2

PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORCA PKP W CHEŁMKU
WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU - STACJA "MUZEALNA" FABRYKA
I PRZYSTANEK MŁODYCH” zmieniono wartość inwestycji:

Było: 

1 510 249,49 zł

Wprowadzono:

1 540 049,49 zł

Przyczyna:

W efekcie dodania wyposażenia oszacowano koszt na kwotę: 
1 540 049,49 zł
Wartość ta jest wyższa o 29 800 zł (ok. 2 %) – koszt wyposażenia



USUWA SIĘ PRZEDSIĘWZIĘCIE – PP.4
PP.4. POTRZEBNA odNowa

„Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji WYSPA w Chełmku”

Okres realizacji: 2019-2021              Budżet: 8 563 192,04  zł

PRZYCZYNY:

• Projekt uzyskał dofinansowanie z RPO WM 2014-2020  (na poziomie 
ok.35% (czyli ok. 2,25 mln.) całego szacowanego budżetu (8,56 mln zł)–
zł) – podjęto jednak decyzję o przystąpieniu do jego realizacji

• W kontekście koniunktury na rynku budowlanym, w efekcie przetargu -
najkorzystniejsza oferta wynosiła: 10,7 mln. zł

• Po długotrwałych analizach, wobec realizowanych innych inwestycji, 
podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji projektu z dof. ok. 21%



USUWA SIĘ PRZEDSIĘWZIĘCIE – PP.5
PP.5. Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów zabudowy sportowej 
i kultury fizycznej z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi 
w rejonie ulic ul.Broniewskiego i ul. Krakowskiej w Chełmku

Okres realizacji: 2019-2021                          Budżet: 11 538 202,38  zł

PRZYCZYNY:

• Aplikowano o dofinansowanie z działania 11.4 RPO WM – rewitalizacja 
terenów poprzemysłowych, jednakże projekt nie dostał 
dofinansowania

• Na tym etapie koszty realizacji są zbyt duże, by wobec rozpoczętych i 
planowanych inwestycji, które otrzymały dofinansowanie, Gmina 
mogła samodzielnie sfinansować remont kompleksu



USUWA SIĘ PROJEKT 1, Z PRZEDSIĘWZIĘCIA  - PP.3
PP.3. POTRZEBNA odNowa Przestrzeń spotkania i rekreacji na 
obszarach wiejskich gminy Chełmek

Usuwa się pierwszy z trzech projektów: NOWE PODDASZE WIEJSKIEGO 
DOMU KULTURY W GORZOWIE

Okres realizacji: 2018                          Budżet: 100 000  zł

PRZYCZYNY:

• Nie uzyskano dofinansowania

• Na ten moment brak wyraźnej perspektywy (programu/konkursu), 
w którym można by uzyskać dofinansowanie na realizację projektu



ZMIENIA SIĘ KOMPONENT PROJEKTU 3 I BUDŻET, 
Z PRZEDSIĘWZIĘCIA  - PP.3

PP.3. POTRZEBNA odNowa Przestrzeń spotkania i rekreacji na 
obszarach wiejskich gminy Chełmek

Koryguje się zakres i budżet projektu: 
PRZESTRZEŃ SPOTKANIA I REKREACJI W BOBRKU
BYŁO:

Okres realizacji: 2018                          Budżet: 834 900 zł

WPROWADZA SIĘ:

Okres realizacji: 2018                          Budżet: 554 511,71 zł



ZMIENIA SIĘ KOMPONENT PROJEKTU 3 I BUDŻET, 
Z PRZEDSIĘWZIĘCIA  - PP.3
Koryguje się zakres i budżet projektu: 
PRZESTRZEŃ SPOTKANIA I REKREACJI W BOBRKU
PIERWOTNY ZAKRES:
• Adaptacja jednego z pomieszczeń na potrzeby 

stworzenia klubokawiarni dla młodzieży wraz 
z wyposażeniem 

• Zainstalowanie siłowni zewnętrznej i placu 
zabaw,

• Montaż małej architektury (ławek, koszy na 
śmieci),

• Zagospodarowanie terenów – zielonych, 
wykonanie ogrodzenia, 

• Wykonanie lekkiego zadaszenia nad trybuną na 
terenie boiska przy ul. Jarzębinowej w Bobrku,

• Wydzielenie terenów utwardzonych w postaci 
ścieżek łączących zaprojektowane place.

ZAKTUALIZOWANY ZAKRES:
• Zainstalowanie siłowni zewnętrznej i placu 

zabaw,
• Montaż małej architektury (ławek, koszy 

na śmieci),
• Zagospodarowanie terenów – zielonych, 

wykonanie ogrodzenia, 
• Wydzielenie terenów utwardzonych 

w postaci ścieżek łączących zaprojektowane 
place.



USUNIĘCIE PRZEDSIĘWZIĘĆ 
– PP.4 i PP.5 oraz komponentu przedsięwzięcia PP.3

KLUCZOWA PRZYCZYNA:

• Przedsięwzięcia wpisane do GPR jako podstawowe, są zgodnie 
z Ustawą o rewitalizacji wpisane do WPF (Wieloletniej Prognozy 
Finansowej), która na wszystkie wydatki, musi wskazywać źródła 
finansowania (budżet własny, kredyty, czy dotacje)

• Wobec braku podstaw do przystąpienia do realizacji przedsięwzięć 
(braku lub mało korzystnego wsparcia finansowego), nieracjonalnym 
jest utrzymywanie w WPF ww. projektów, ze względu na konieczność 
zarządzania budżetem (brak źródeł wsparcia, nie umożliwia 
bilansowania się budżetu), ale też planowania nowych przedsięwzięć z 
większym potencjałem realizacyjnym (możliwościami dofinansowania)



KONTEKST WPF I REALIZOWANE INWESTYCJE SPOZA GPR

Powstanie żłobka w Chełmku

Realizacja – rok 2018

Wartość inwestycji – 2 316 821,85 zł brutto,

Dotacja w ramach Programu MALUCH+ – 959 043,00 zł.



KONTEKST WPF I REALIZOWANE INWESTYCJE SPOZA GPR
Modernizacja układu dróg – Wojska Polskiego, Marszałka Piłsudskiego, 
Ofiar Faszyzmu w Chełmku

Realizacja – 2018 rok, Wartość inwestycji: 1 339 003,37 zł brutto

Dotacja w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego 
– 820 000,00 zł.



KONTEKST WPF I REALIZOWANE INWESTYCJE SPOZA GPR
Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Krakowie:

“Budowa instalacji węzła cieplnego dla 
zasilania budynku w Gorzowie przy 
ulicy Kwiatowej” 
(Budynek OSP i Dom Ludowy w jednym)
Realizacja – 2018 rok
Wartość inwestycji – 190 527 zł brutto
Pożyczka – 89 191,42 zł

“Docieplenie budynku Domu Ludowego 
i ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy 
Kwiatowej 1 w Gorzowie”
Realizacja: 2018 rok
Wartość inwestycji: 279 906,18 zł brutto
Pożyczka: 131 088,00 zł



“Docieplenie 
budynku Domu 
Ludowego i 
ochotniczej 
Straży Pożarnej 
przy ulicy 
Kwiatowej 1 
w Gorzowie”



USUNIĘCIE PRZEDSIĘWZIĘĆ 
– PP.4 i PP.5 oraz komponentu przedsięwzięcia PP.3

WERSJA GPR Z MAJA 2018 – WYSOKOŚĆ BUDŻETU PRZEDSIĘWZIĘĆ
PODSTAWOWYCH:

• 44 565 235,51 zł 

PROJEKT GPR Z LISTOPADA 2018 – WYSOKOŚĆ BUDŻETU
PRZEDSIĘWZIĘĆ PODSTAWOWYCH:

23 936 264,14 zł

EFEKT:

O 20, 6 mln. zł mniejsze koszty przedsięwzięć (CO DAJE 46%)



USUNIĘCIE PRZEDSIĘWZIĘĆ 
– PP.4 i PP.5 oraz komponentu przedsięwzięcia PP.3

W KONSEKWENCJI ZMIANIE ULEGAJĄ M.IN.:

• Harmonogram

• Budżet

• Mapy (w treści GPR i w załączniku)

• W rozdziale 15.2. Analiza zgodności zamierzeń projektowych z 
Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) / 
Studium Uwarunkowań



W rozdziale 10.1. Rozłożenie przestrzenne realizacji 
przedsięwzięć podstawowych – kierunki zmian 
funkcjonalno-przestrzennych



W rozdziale 10.1. Rozłożenie przestrzenne realizacji 
przedsięwzięć podstawowych – kierunki zmian 
funkcjonalno-przestrzennych



Wnioski z pierwszego spotkania konsultacyjnego
z dnia 20.11.2018 r.

Dodatkowe wnioski / rekomendacje mieszkańców, 
związane z potrzebami mieszkańców obszarów 

rewitalizacji i całej gminy



1. Podczas spotkania, mieszkańcy zwrócili uwagę na konieczność
realizacji inwestycji związanej z utworzeniem ścieżek pieszo-
rowerowych opisanych w przedsięwzięciu uzupełniającym
zatwierdzonego GPR pod nr 17 (PU.17), łączących między innymi
Chełmek i Libiąż

2. Zwrócono również uwagę na znaczenie dla mieszkańców projektu pn.
CZTERY STAWY. związanego z rekultywacją stawów (przedsięwzięcie
uzupełniające opisane w zatwierdzonym GPR pod nr 5 (PU.5)), w tym
na konieczność zadbania o zaplecze rekreacyjne.

3. Pomimo planowanego usunięcia części zakresu przedsięwzięcia
podstawowego nr 3 (zmieniany przedmiotową uchwałą), mieszkańcy
podkreślili istotność wykonania zadaszenia trybun na Stadionie Klubu
Sportowego w Bobrku.

4. Poproszono o wykonanie utwardzenia na ul. Nowowiejskiej.



5. Obszar miasta Chełmka – Nowopole: zaproponowano rozbudowę
placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną oraz zainstalowanie tam
monitoringu.

6. Podniesiono konieczność wykonania chodnika obok sklepu
„Biedronka”, od strony ulicy Tetmajera, oraz ścieżki od ul. Tetmajera
do ul. Broniewskiego.

7. Zgłoszono konieczność wykonania kanalizacji na placu zabaw przy
ul. Staffa (w czasie opadów i w ich efekcie, powierzchnia placu zabaw
zalega pod wodą).

8. Mieszkańcy wyrazili również swoje zastrzeżenia („mieszkańcy
Chełmka protestują”) w kontekście informacji o planach utworzenia
przetwórni plastików / wysypiska (na terenie byłej jednostki
wojskowej w Bobrku).



9. Postulowano o podniesienie standardów bezpieczeństwa m.in. w
rejonie Domu Ludowego przy Nadwiślańskiej w Bobrku, m.in. poprzez
monitoring, częste kontrole policji, zwiększenie punktów świetlnych.

10.Zgłoszono też dodatkowo kwestię podjęcia działań w zakresie
oświetlenia poprawiającego bezpieczeństwo w Bobrku, wskazując
kluczowe miejsca: rejon szkoły, klubu sportowego - stadionu,
i przestrzeni spotkań na ul. Długiej: monitoring, oświetlenie
i doświetlenie istotnych miejsc (oświetlenie ul. Krakowskiej od
ul. Parkowej w stronę kościoła)

11.Zgłoszono konieczność poprawy funkcjonalności użytkowej Domu
Ludowego w Bobrku poprzez jego rozbudowę. Rozbudowa miałaby
na celu utworzenie dodatkowych niedużych sal do prowadzenia zajęć
warsztatowych – prowadzenia różnego rodzaju zajęć dla społeczności
lokalnej.



12.Dodatkowo zgłoszono potrzebę remontu drogi wjazdowej do szkoły
w Bobrku (wjazd od strony Nadwiślańskiej).

13.Zgłoszono konieczność wymiany kotłowni w szkole w Bobrku.

14.Poruszono kwestię związaną z wymianą pieca do przygotowywania
posiłków w szkole nr 2 w Chełmku.

15.Zaproponowano utworzenie mariny na rzece Przemsza wraz
z infrastrukturą dla podniesienia walorów turystycznych Dolnej
Przemszy i Górnej Wisły.

16.Zgłoszono propozycję związaną z zagospodarowaniem Kamieniołomu
na wzgórzu Skała, które miałoby umożliwić m.in. organizowanie
imprez (np. „Światło i dźwięk”), umiejscowienie lodowiska w sezonie
zimowym, czy innych atrakcji turystycznych.



17.Zaproponowano opracowanie koncepcji i wykonanie kompleksu
widokowo-rekreacyjnego na Skałce z: kopcem widokowym,
ścieżkami rowerowymi, trasami saneczkowymi, skate-parkiem,
opatrzonych monitoringiem.

18.Podniesiono propozycję wykonania ścieżek rowerowych łączących
„wały Wisły”, poprzez Bobrek, Gorzów, Stare Miasto przy Przemszy,
do ul. Jaworznickiej.

19.Zgłoszono propozycję zmodernizowania i rozszerzenia o nowe
atrakcje i urządzenia zabawowe placu zabaw na ul. Rzecznej,
Os. Leśnym i na ul. Mickiewicza.

20.Zaproponowano modernizację i przebudowę dróg: ul. Rzecznej,
ul. Na Skałce, ul. Krzywoustego, Zygmunta Starego, (dotyczy także
chodnika od zejścia z placu zabaw do przecznicy – ul. Wandy).



21.Zgłoszono konieczność wykonania bezpiecznego przejścia ze Szkoły
nr 1 w Chełmku do ul. Leśnej.

22.Postulowano wykonanie chodników na tzw. „Starym Mieście”
w związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
udających się do szkół na terenie miasta i innych miejscowości.

23.Zagospodarowanie Domu Ludowego na Starym Mieście (w celu
uatrakcyjnienia miejsca dla młodzieży).



OFERTA 
FRDL MISTiA

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI
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Gmina Chełmek odNowa


