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Na wniosek Burmistrza Andrzeja Saternusa  Rada Miejska w Chełmku 
w dniu 16 stycznia 2014 roku jednogłośnie nadała tytuł Honorowe-
go Obywatela Gminy Chełmek - Księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi - 
Zaleskiemu. Tytuł ten jest wyrazem szczególnego wyróżnienia oraz 
uznania za wybitne zasługi dla naszej gminy. 
Ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski urodził się 7 września 1956 roku 
w  Krakowie. Jest synem nauczycielki i językoznawcy. Polski Ormia-
nin, duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego, dzia-
łacz społeczny, historyk Kościoła, wieloletni uczestnik opozycji anty-
komunistycznej w PRL, poeta. Po ukończeniu studiów na Papieskiej 
Akademii Teologicznej, w roku 1983, otrzymał święcenia kapłańskie 
z rąk kardynała Franciszka Macharskiego, zostając księdzem archi-
diecezji krakowskiej. Już jako kleryk angażował się mocno w dzia-
łalność antykomunistycznej opozycji demokratycznej i podziemnej 
„Solidarności”. Był współpracownikiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy 
w Nowej Hucie – Mistrzejowicach i kapelanem strajku w  Kombina-
cie Nowohuckim w 1988 roku. Przez całe lata 80 był represjonowany 
przez Służbę Bezpieczeństwa. W 1985 został dwukrotnie ciężko pobi-
ty przez funkcjonariuszy SB. 
Pod koniec lat 70 – tych XX wieku ksiądz Isakowicz – Zaleski zwią-
zał się także z ruchem „Światło i Życie”, zwanym popularnie „Wspól-
notami Muminków”, opiekującymi się osobami niepełnosprawnymi 
umysłowo i ich rodzinami. Od roku 1986 wspólnie z Zofią Tetelowską 
z  Radwanic i Stanisławem Pruszyńskim zakładał Fundację im. Brata 
Alberta. W roku 1988 zamieszkał na stałe w Radwanowicach, zostając 

pierwszym kierownikiem tworzącego się tam schroniska dla Osób 
Niepełnosprawnych. W roku 1989 został prezesem Fundacji i funkcję 
tę pełni do dziś. W roku 2001 został prezesem Oświatowego Towarzy-
stwa Integracyjnego, które rok później przejęło zlikwidowaną szkołę 
w Radwanowicach, tworząc w jej miejsce integracyjną szkołę Podsta-
wową im. Ofiar Pacyfikacji Radwanowic.
Ksiądz Isakowicz Zaleski przyczynił się do powstania w roku 1999 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmku, w roku 2001 Świetlicy Te-
rapeutycznej w Chełmku. Warsztat w Chełmku jest największym ze 
wszystkich istniejących.  W kolejnych latach jako filie chełmkowskich 
warsztatów powstały placówki w Oświęcimiu, Przeciszowie oraz Ja-
wiszowicach – Brzeszczach. Działaniem swym obejmują one osoby 
niepełnosprawne z terenu całego powiatu Oświęcimskiego. Łącznie 
Fundacja Brata Alberta prowadzi 29 placówek dla 1100 osób niepeł-
nosprawnych na terenie całej Polski.
Od roku 2003 jest członkiem Rady Fundacji Anny Dymnej „Mimo 
Wszystko”, która prowadzi Centrum Terapeutyczno – Rahabilitacyjne 
„DOLINA SŁOŃCA” w Radwanowicach.
Ksiądz Isakowicz – Zaleski zajmuje się historią, głównie Kresów 
Wschodnich, jest publicystą „Gazety Polskiej” i kilku innych mediów. 
W jego dorobku jest 11 pozycji książkowych oraz 5 tomików poezji.
Jest uczestnikiem i organizatorem wielu konwojów humanitarnych 
m.in. do krajów byłej Jugosławii, Czeczenii, Albanii, Ukrainy, w tym 
części we współpracy z Polską Akcją Humanitarną Janiny Ochojskiej.

Za swoją wszechstronną działalność Ksiądz Isakowicz Zaleski otrzy-
mał szereg odznaczeń i wyróżnień:
• Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
• Orderu Uśmiechu 

Otrzymał również Honorowe obywatelstwo:
• Miasta Zgierz
• Gminy Zielona Góra
• Gminy Zabierzów

Pierwszą osobą, która otrzymała w roku 2004 tytuł „Honorowego 
Obywatela Gminy Chełmek” jest Ksiądz Kardynał Franciszek Machar-
ski, człowiek wielkiego serca, który nigdy nie szczędził sił i czasu, 
aby pomagać osobom biednym i potrzebującym. Znana jest pomoc 
Księdza Kardynała na rzecz niepełnosprawnych, a w szczególno-
ści wsparcie dla Fundacji im. Brata Alberta. Następnie w roku 2006 
uhonorowane zostały kolejne dwie osoby - Książę Adam Zygmunt 
Sapieha oraz Pan Thomas Bata. Pan Michał Ksawery Sapieha otrzy-
mał honorowe obywatelstwo, jako przedstawiciel rodziny Sapiehów, 
którzy prowadzili działalność społeczno - charytatywną na rzecz roz-
woju wsi Bobrek, a tym samym gminy Chełmek. Pan Thomas Bata to 
syn czeskiego przemysłowca Tomasza Baty, który założył w Chełmku 
Polską Spółkę Obuwia S.A. Z małej rolniczej wsi, Chełmek przerodził 
się w miejscowość, która spełniła wymogi do uzyskania praw miej-
skich i w 1969 roku została miastem. Do dnia dzisiejszego Chełmek 
kojarzony jest z nazwiskiem Bata i jest historyczną stolicą polskiego 
przemysłu obuwniczego.

Ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski – Honorowy Obywatel Gminy Chełmek

Statystyka - ewidencja ludności
Poniżej przedstawiamy Państwu dane statystyczne dotyczące ewidencji ludności według stanu na 31.12.2013r.
Liczba mieszkańców - 12885 w tym: Chełmek stare miasto - 3304, Osiedle Chełmek - 5706, Gorzów - 1835, Bobrek - 2040.
Dane meldunkowe: zameldowano na pobyt stały - 300 osób, zameldowano na pobyt czasowy - 145 osób, 
zameldowano cudzoziemców - 13 osób, wymeldowano z pobytu stałego - 130 osób, wymeldowano na pobyt czasowy - 128 osób.
Inne: urodzenia - 80, małżeństwa - 132, rozwody - 30, zgony - 109 .
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W tym roku odbyła się jubileuszowa dziesią-
ta,  gala rozdania „Złotych Sakiewek 2013”.
Najważniejszym punktem uroczystości było 
nadanie tytułu Honorowego Obywatela. Na 
wniosek Burmistrza Andrzeja Saternusa Rada 
Miejska w Chełmku w dniu 16 stycznia 2014 r. 
jednogłośnie nadała tytuł Honorowego Oby-
watela Gminy Chełmek - Księdzu Tadeuszowi 
Isakowiczowi – Zaleskiemu, który przyczynił 
się m.in. do powstania w roku 1999 Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Chełmku, a w roku 2001 
Świetlicy Terapeutycznej w Chełmku. Aktual-
nie Warsztat w Chełmku jest największym ze 
wszystkich istniejących. Tytuł ten jest wyra-
zem szczególnego wyróżnienia oraz uznania 
za wybitne zasługi dla gminy.
Kolejnym punktem uroczystości było wrę-
czenie medalu „Za zasługi dla rozwoju gminy 
Chełmek”. Jest to odznaczenie przyznawane 
od 2004 roku za szczególny wkład w rozwój 
gminy w różnych dziedzinach życia gospo-
darczego, społecznego, sportowego, kul-
turalnego i promocji. W tym roku nagroda 
ta trafiła do Pana Andrzeja Gołębiowskiego 
oraz Pani Joanny Galistl, właścicieli Cukierni 
„Ptyś” w Chełmku. Przedsiębiorstwo co roku 

wspiera gminne inicjatywy, pomagając fi-
nansowo w ich realizacji. Kilkukrotnie otrzy-
mało także wyróżnienie Burmistrza Chełmka 
za sponsorowanie gminnych instytucji oraz 
przyczynianie się do ich rozwoju i sukcesów.
„Złota Sakiewka” to statuetka, symbolizująca 
szczodrość oraz poświęcenie ludzi, którym 
nie jest obojętny los innych. Na jubileuszo-
wej gali to wyróżnienie otrzymało 7 firm:
-  Firma ASFOR Poznański s.j.,
-  Firma VG POLSKA sp. z o.o.,
-  Firma ZŁOM-MET sp. z o.o.
-  Przedsiębiorstwa Metali Nieżelaznych  
 „BOBREK” s. j.,
-  Południowy Koncern Węglowego S.A.  
 w Jaworznie,
-  Biuro Turystyczne - KULIG TRAVEL 
 z Jastrzębia Zdrój,
-  Zajazd „MAGDA” w Bobrku
Ponadto Burmistrz Chełmka Pan Andrzej Sa-
ternus wręczył wyróżnienia dla firm, które w 
2013 roku hojnie wspierały finansowo oraz 
rzeczowo przedsięwzięcia gminne:
-  ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie,
-  Cukiernia „Ptyś” s.j.,
-  GS „CHEŁMEK”,
-  SZAN s.c.,
-  P.P.H.U. EUROSTYL,
-  Transport – Spedycja Łoziński s.j.,
-  Stacja Paliw Bobrek,
-  Państwo Elżbieta i Janusz Szostek,

-  REPRODEX,
-  FHU „KLAUDIA”,
-  PPUH WIT-POL,
-  Proekoform,
-  Gardenplast,
-  P.H. GEORG,
-  Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia 
 Pracowników KWK PIAST.

W czasie uroczystości wręczono również 
statuetkę „Lidera 2013”. Wyróżnienie to jest 
uhonorowaniem tych osób, które bezintere-
sownie działały na rzecz gminy w ubiegłym 
roku. Tytułem tym uhonorowanych zostało 
13 osób i organizacji:
Maria Gołyźniak, Maria Księżarczyk, Halina 
Klima, Jan Ptasiński, Mariusz Janik, Katarzy-
na Białas – Szafraniec, Marek Idzik, Robert 
Babiuch, Martyna Symula, Aleksander Sy-
mula, Szymon Chabior,  Agnieszka Jasińska,  
Krzysztof Kaleta.

Szczególnym momentem uroczystości było 
wręczenie statuetki „OTWARTE SERCA” – na-
grody Burmistrza Chełmka przyznawanej 
podmiotom niosącym pomoc, działającym 
na rzecz potrzebujących mieszkańców gmi-
ny Chełmek oraz udzielającym wsparcia ma-
terialnego i duchowego. Statuetka „OTWAR-
TE SERCA 2013” trafiła do Pani Grażyny Hajdy.

Jubileuszowe Złote Sakiewki
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku zwraca się uprzej-
mie do Mieszkańców Gminy Chełmek o informowanie o dostrzeżo-
nych przypadkach osób lub rodzin wymagających objęcia pomo-
cą i wsparcia, w szczególności w okresie zimowym. Informacje od 
Państwa są wyjątkowo ważne w okresie, który ze względu na swoją 
specyfikę może powodować u osób m.in. ubogich, chorych, zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym zagrożenie zdrowia, a nawet życia. 
Proszę, zatem o sygnalizowanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Chełmku zaobserwowanych przypadków osób lub rodzin, 
które ze względu na swoją trudną sytuację życiową (ubóstwo, wiek 
lub niepełnosprawność) są szczególnie narażone na skutki m.in. ni-
skich temperatur. Każda informacja od Państwa będzie analizowa-

na i będzie sygnałem do podjęcia działań mających na celu udzie-
lenie adekwatnej pomocy: tj. posiłku, odpowiedniej odzieży, usług 
opiekuńczych itp. Zgłoszenia należy dokonywać w siedzibie MOPS 
w Chełmku przy ul. Staicha 1 lub pod nr tel. 33 846 13 39.
Jednocześnie funkcjonuje całodobowy telefon o numerze 987, pod 
którym można otrzymać informację na temat jednostek pomocy 
społecznej zapewniającej w okresie zimowym pomoc dla osób bez-
domnych, starszych i najuboższych, w tym danych teleadresowych: 
schronisk, jadłodajni, punktów pomocy medycznej, ośrodków inter-
wencji kryzysowej, powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Inf. MOPS

Komisariat Policji w Chełmku otrzymał nowy samochód. Uroczyste 
przekazanie nowego radiowozu miało miejsce przed komisaria-
tem w Chełmku 27 grudnia 2013 r.  Samochód został zakupiony przy 
współudziale władz Gminy Chełmek oraz Policji. Wartość samochodu 
to 76 000 zł, z tego połowa kwoty została pokryta z budżetu gmi-
ny. Na uroczystości byli obecni m.in.: Komendant Powiatowy Policji 
w  Oświęcimiu insp. Janusz Barcik, Komendant Komisariatu Policji 
w Chełmku asp. szt. Tomasz Balon oraz Burmistrz Chełmka Andrzej 
Saternus, który podziękował policjantom za ich codzienną służbę. Ra-
diowóz będzie wykorzystany do służby patrolowo – interwencyjnej, 
co na pewno przyczyni się do poprawy bezpieczństwa mieszkańców 
gminy Chełmek.

Już wkrótce to administracja podatkowa będzie wypełniać PIT za Po-
datnika. Aby mogło to być możliwe planowane jest wprowadzenie 
od 1 stycznia 2015 roku obowiązkowej formy elektronicznej składania 
PIT-11 (dla firm zatrudniających powyżej 5 pracowników) - przygotuj 
się do tego już teraz.
Mniejsze firmy zachowają prawo do składania PIT-11 w formie papie-
rowej, ale w krótszym terminie - do końca stycznia.

Informacje o składaniu deklaracji podatkowych przez internet: 
www.e-deklaracje.gov.pl
Informacje o planowanych zmianach w przepisach: 
www.is.krakow.pl/pit-11
Jednocześnie zachęcamy do składania PIT-11 drogą elektroniczną już 
w roku bieżącym - 2014 rok.

Inf. UM

Blisko 18 000 zł zebrali wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Chełmku podczas tegorocznej edycji imprezy. Pomimo 
chłodnego dnia i porywistego zimnego wiatru Park Rodzinny wypeł-
nił się mieszkańcami. Wolontariusze nie tylko kwestowali ale również 
organizowali konkursy dla dzieci, częstowali gorącą herbatą  a także 
rozdawali kiełbaski które można było upiec przy ognisku.
Zespoły Stado Pędzących Imadeł, Hash, Takie Towarzystwo, mOn-
ly oraz  Roy koncertami  rozgrzewali widownię, na placu ratownicy 
medyczni przeprowadzali pokazy pierwszej pomocy a strażacy z OSP 
Chełmek  zapraszali do oglądania wozów strażackich.
Liderka WOŚP w Chełmku Agnieszka Wrona dziękuje wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do organizacji Finału WOŚP w Chełmku :  Alicja Exc-
lusive Centrum Skórzane Alicja Dudziak, Centrum Skórzane Stefan 
Dudziak, Patrycjusz Dudziak, Restauracja „Cizemka”, Zajazd „Magda”, 
Zajazd „Józstach”, SZAN materiały Budowlane, Kazimierz Skóra, Mo-
nika i Dominik Jamróz, Budex firma remontowa Tomasz Buda, Maciej 
Dworniczak, Usługi Pielęgniarskie na wezwanie Mariusz Niepołomski 
oraz OSP Chełmek.

W Poprzednim numerze „Echa Chełmka” w artykule „Mikołaj odwiedził dzieci” 
w opisie pominęliśmy jedną z organizatorek Monikę Zembaty z przedszkola przy 
SZS nr 1 W Chełmku oraz dzieci z przedszkola. Za niedopatrzenie przepraszamy. 

W numerze 10 – 11. 2013 „Echo Chełmka” w artykule „Jubileusz pożycia małżeń-
skiego”  pomyłkowo pominęliśmy państwa Helene i Mariana Ciapute z Bobrka. 
Za pomyłkę przepraszamy.

Nowy samochód dla Policji w Chełmku

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Chełmku 

Widzisz? Zareaguj!

Ważne zmiany w PIT-11 od 01.01.2015 r.

SPROSTOWANIE
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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 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz w wyko-
naniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 
listopada 2007 roku przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargo-
wym następujący fragment nieruchomości, oznaczony       w ewiden-
cji gruntów i budynków, prowadzonej w Starostwie Powiatowym 
w  Oświęcimiu, jako działka nr 26/4 o pow. 11,92 m2 obręb Bobrek, 
położony w Bobrku przy ul. Starowiejskiej.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w termi-
nie od dnia 15 stycznia 2014 roku do dnia 05 lutego 2014 roku w sie-

dzibie 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 ni-
niejszy 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 0-33 844-90-31 lub 35 oso-
ba do kontaktu Naczelnik Wydziału 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 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz w wyko-
naniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 
listopada 2007 roku przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargo-
wym następujący fragment nieruchomości, oznaczony w ewiden-
cji gruntów i budynków, prowadzonej w Starostwie Powiatowym 
w Oświęcimiu, jako działka nr 204/56 i 204/75 o pow. 206,00 m2 obręb 
Gorzów, położony w Gorzowie przy ul. Małowy.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w termi-
nie od dnia 21 stycznia 2014 roku do dnia 11 lutego 2014 roku w siedzi-

bie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, 
a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do pu-
blicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy 
wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gmi-
ny, 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 0-33 844-90-31 lub 35 oso-
ba do kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji i Zasobów 
Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf. UM

Urząd Miejski w Chełmku informuje, iż na podstawie Uchwały Rady 
Miejskiej w Chełmku z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi przedmiotowa opłata począwszy od roku 2014 
winna być uiszczona przez mieszkańców na przydzielony w roku 2013 
indywidualny rachunek bankowy, w następujących terminach:
– za styczeń do 15 lutego danego roku,
– za luty do 15 marca danego roku,
– za marzec do 15 kwietnia danego roku,
– za kwiecień do 15 maja danego roku,
– za maj do 15 czerwca danego roku,
– za czerwiec do 15 lipca danego roku,
– za lipiec do 15 sierpnia danego roku,
– za sierpień do 15 września danego roku,

– za wrzesień do 15 października danego roku,
– za październik do 15 listopada danego roku,
– za listopad do 15 grudnia danego roku,
– za grudzień do 15 stycznia roku następnego.
Jednocześnie informujemy, że blankiety wpłaty zostaną do Państwa 
dostarczone w terminie do 31.01.2014 roku. Jeżeli w ww. terminie nie 
otrzymają Państwo blankietów prosimy o niezwłoczny kontakt pod 
numerem telefonu: (33) 844 90 00, wew. 53, 56 lub 57.
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez we-
zwania, dlatego brak skutecznego doręczenia blankietu nie powodu-
je zwolnienia z obowiązku jej zapłaty w terminach płatności określo-
nych we wspomnianej na wstępie uchwale.

Inf. UM

INFORMACJA

INFORMACJA

Nowe terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku

20 grudnia 2014 r. po raz pierwszy w naszej szkole obchodziliśmy DZIEŃ 
ANIOŁA. Dzień ten był zakończeniem Projektu – „Anioł”, który od listopa-
da trwał w szkole. W tym okresie uczniowie brali udział w konkursie pla-
stycznym i literackim oraz na najpiękniejszego anioła na choinkę. Prace 
konkursowe ozdobiły gazetki na korytarzach i szkolną choinkę. Uczniowie 
dodatkowo udekorowali korytarze i okna białymi aniołkami i gwiazdka-
mi. W ostatnim tygodniu przed świętami odbył się także Szkolny Tydzień 
Życzliwości, w którym wszyscy starali się dzielić życzliwością i dobrym sło-
wem. Przez cały tydzień uczniowie mogli do wystawionych na korytarzu 
skrzynek wrzucić napisane listy  z przeprosinami, z podziękowaniami oraz 
życzeniami świątecznymi, a codziennie na gazetkach pojawiały się „złote 
myśli” promujące życzliwość.  DZIEŃ ANIOŁA miał przypomnieć to, co po-
winno na co dzień być ważne dla każdego człowieka, a mianowicie dobroć 
i wzajemna życzliwość, jak też o tym, że każdy z nas ma swojego Anioła 
Stróża. Większość uczniów w tym dniu przyszła do szkoły przebrana za 
aniołów. Również Pani dyrektor Lucyna Elżbieciak, Ksiądz proboszcz Sta-
nisław Rapacz i nauczyciele wyglądali w tym dniu anielsko. Po wigilijkach 
klasowych wszyscy zebrali się na sali gimnastycznej, aby wspólnie kolędo-
wać Małemu Jezusowi. Odbyły się również konkursy, które nadzorowała 

komisja anielska. Został przeprowadzony pokaz mody anielskiej, a  naj-
piękniejsze anioły pozowały do zdjęć. Wielkim entuzjazmem i radością cie-
szyło się rozstrzygnięcie konkurów z całego projektu. Na koniec Pani dy-
rektor złożyła świąteczne życzenia i w anielskim nastroju uczniowie udali 
się na przerwę świąteczną. Pomysłodawczynią całego Projektu – „Anioł” 
była katechetka p. Wioletta Glandys, która do współpracy w jego realizacji 
zaprosiła opiekuna Samorządu Uczniowskiego p. Beatę Babiuch. Wszyst-
kim zaangażowanym w realizację Projektu tj. uczniom, rodzicom, dyrekcji 
szkoły, księdzu proboszczowi, wychowawcom i nauczycielom składamy 
serdeczne podziękowania.

opiekunowie: Beata Babiuch i Wioletta Glandys

Dzień Anioła
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Od 20 stycznia do 28 lutego 2014r. trwać będzie zimowa odsłona ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Finansów „Nie bądź jeleń, weź paragon”. Pracownicy admi-
nistracji skarbowej prowadzić będą kampanię informacyjno – edukacyjną, skierowaną do konsumentów, przedsiębiorców, sprzedawców. Sprawdzą także, jak 
przedsiębiorcy wywiązują się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych.
Pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie i małopolskich urzędów skarbowych w województwie małopolskim będą edukować i sprawdzać, czy przed-
siębiorcy rzetelnie ewidencjonują sprzedaż towarów i usług na kasach fiskalnych. Obiektem zainteresowań kontrolerów będą m.in.: targowiska, punkty handlo-
we, lokale gastronomiczne, parkingi, wyciągi narciarskie, wypożyczalnie sprzętu, puby, dyskoteki, stacje paliw itp.
Czy należy bać się kontroli? Sumienie wywiązując się z obowiązku ewidencjonowania na pewno nie! Natomiast przedsiębiorców nie stosujących zasad uczci-
wej konkurencji dopuszczających się nieprawidłowości w ewidencjonowaniu sprzedaży na kasach, nie ominie mandat, w wysokość od 168 zł do 3.360 zł. Takiej 
samej kary mogą spodziewać się osoby odpowiadające za nadzór nad zatrudnionym personelem i dopilnowanie, aby sprzedaż prowadzona była z poszano-
waniem przepisów prawa.
Pamiętajmy, dlaczego warto brać paragon!
1. Biorąc paragon ułatwiasz sobie złożenie reklamacji,
2. Biorąc paragon masz możliwość porównania cen,
3. Biorąc paragon wspierasz uczciwą konkurencję,
4. Biorąc paragon masz pewność, że nie zostałeś oszukany,
5. Biorąc paragon fiskalny zmniejszasz szarą strefę,
6. Biorąc paragon masz pewność, że sprzedawca stosuje zasady uczciwej konkurencji,
7. Biorąc paragon wiesz, że zapłacony w cenie podatek trafi do budżetu państwa,
8. Biorąc paragon fiskalny masz możliwość rachunkowej i rzeczowej kontroli przeprowadzonej transakcji.
SUMA: SAME ZYSKI.

Program współpracy Gminy Chełmek z orgnizacjami pozarządowymi na rok 2013 został podjęty Uchwałą Nr XXIV/196/2012 r. Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 
16 listopada 2012 r.
Środki finansowe przekazane zgodnie z programem współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 r. 
– otwarty konkurs ofert – 105.500 zł.
Środki finansowe przekazane zgodnie z uchwałą w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego z zakresu sportu na obszarze gminy Chełmek:
– umowy z klubami sportowymi – kwota 285.000 zł
ŁĄCZNA KWOTA: 390.500 zł
1.  Zajęcia indywidualne i grupowe dla osób uzależnionych oraz dla rodzin w których występują problemy alkoholowe: kwota 35.000 zł. 
 - Chełmeckie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub „Paprotnik” w Chełmku 
2.   Wspieranie działalności świetlicy środowiskowej działającej na terenie Osiedla „Nowe Miasto” w Chełmku: kwota 10.000 zł. 
 - Parafia Miłosierdzia Bożego w Chełmku 
3. Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla osób dorosłych: kwota 17.000 zł. - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chełmku 
4. Promocja sztuki twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych działających na terenie Gminy Chełmek: kwota  4.500  zł. 
 - Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Chełmku  
5. Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych dla osób dorosłych, zajmujących się szerzeniem turystyki i wędrownictwa: kwota 2.000 zł. 
 - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Oświęcimiu
6.  Aktywizacja społeczna i intelektualna dla osób w wieku emerytalnym: kwota 2.000 zł. - Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Chełmku 
7.  Opieka nad chorymi w terminalnej fazie choroby: kwota 30.000 zł. - Fundacja Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim 
8.  Wakacyjne wędrówki bez nałogów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmek: kwota 5.000 zł. - Związek Harcerstwa Polskiego 
 – Związek Drużyn Chełmek 
Kluby sportowe z terenu gminy Chełmek:
1.  Upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizacje zajęć piłki nożnej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Sołectwa Bobrek: 
 kwota 48.000 zł. - Ludowy Klub Sportowy w Bobrku
2.  Upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizację zajęć z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Gminy Chełmek: 
 kwota 108.000 zł - Uczniowski Klub Sportowy KS Chełmek
3. Organizacja i rozpowszechnianie kultury i sportu poprzez zajęcia sekcji męskiej w piłce siatkowej dla mieszkańców Chełmka: kwota 29.000 zł 
 - Uczniowski Klub Sportowy „Grunwald” w Chełmku
4. Organizacja i rozpowszechnianie kultury i sportu poprzez zajęcia sekcji żeńskiej w piłce siatkowej dla mieszkańców Chełmka: kwota 19.000 zł 
 - Uczniowski Klub Sportowy „Grunwald” w Chełmku 
5.  Upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizację zajęć z tenisa ziemnego i narciarstwa dla dzieci i młodzieży na obiektach sportowych 
 znajdujących się w Gminie Chełmek: kwota 3.000 zł - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „NarTen&Fun” w Chełmku
6.  Upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizacje zajęć piłki nożnej dla dzieci, młodzieży na obiektach sportowych znajdujących się 
 w Sołectwie Gorzów: kwota 48.000 zł - Ludowy Klub Sportowy Gorzów Ludowy Klub Sportowy Gorzów:
7. Upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizacje zajęć piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmek: kwota 30.000 zł 
 - Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” w Chełmku
 
Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Chełmek są organizacjami zaangażowanymi i kreatywnymi. Włożony wkład własny, praca i wolontariusze 
są przykładem sprawnie działających organizacji. W przedsięwzięciach zrealizowanych w 2013 roku uczestniczyły dzieci, młodzież szkół podstawowych i gimna-
zjalnych oraz osoby starsze z terenu Gminy Chełmek. 

Inf. UM

Ferie zimowe 2014 r. z paragonem.

Dotacje udzielone z budżetu gminy Chełmek dla organizacji pozarządowych w 2013 r. 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
oferuje do sprzedaży nieruchomość w Gorzowie 
przy ul. Gorzowskiej 89 
składająca się z działki o pow. 508 m2 
oraz pawilonu wolnostojącego o pow. 70,79 m2

Informacja :
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Chełmku 
ul. Krakowska 26 (II piętro)
kontakt tel : 33 846 17 39 w 30  lub 664 95 98 00

Podziękowania
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Serdeczne podziękowania Wszystkim,  
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

naszej ukochanej mamy 

ś.p. Wiesławy Opitek 
składa

Córka z rodziną  i syn 



Echo Chełmka | nr 1 (124) / 2014

7

Tradycją stały się już wigilijne spotkania w remizie OSP organizowane 
przez chełmeckich strażaków ochotników. W tym roku poza życze-
niami oraz wspólnym śpiewaniu kolęd znalazło się miejsce na po-
dziękowania i wyróżnienia dla osób, które przyczyniają się do popra-
wy bezpieczeństwa i rozwoju OSP w Chełmku. Srebrnym Medalem 
Za Zasługi Dla Pożarnictwa został uhonorowany Tomasz Gembołyś, 
Janina Świerz otrzymała Brązowy Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa 
natomiast Wioletta Maysik została wyróżniona odznaką Strażak Wzo-
rowy. Nagrodzonym gratulujemy a wszystkim strażakom z terenu 
gminy Chełmek dziękujemy za ich codzienną, odpowiedzialną i jakże 
potrzebną służbę dla naszej lokalnej społeczności. 

W ramach projektu „Żyj smacznie i zdrowo” Samorząd Uczniowski po-
stanowił organizować cykliczne akcje mające na celu uświadomienie 
uczniom, że na co dzień można odżywiać się smacznie i zdrowo, a na 
przerwie – zamiast chipsów czy paluszków – warto przekąsić jakikol-
wiek owoc lub pić soki owocowe i warzywne, gdyż są one źródłem 
potrzebnych do prawidłowego rozwoju witamin. 30 października 
2013 r. zorganizowano w szkole „Dzień owoców”. Uczniowie z Samo-

rządu odwiedzili każdą klasę i częstowali koleżanki i kolegów między 
innymi kawałkami jabłek, gruszek, brzoskwiń i bananów. Informowali 
przy tym, jakie cenne składniki zawiera dany owoc. Uczniom spodo-
bał się ten pomysł. Wszyscy chętnie częstowali się owocami. A sprze-
dawane owoce i koreczki owocowe zeszły jak świeże bułeczki. 21 listo-
pada 2013 r. odbył się w szkole „Dzień Marchewki”. Szkoła w tym dniu 
mieniła się różnymi odcieniami marchewkowego koloru. Uczniowie 
ubrani w pomarańczowe stroje wyglądali przepięknie i degustowali 
sok marchewkowy rozdawany przez Samorząd Uczniowski. Dodat-
kowo uczniowie ci byli zwolnieni z niezapowiedzianej odpowiedzi. 
W ten sposób Samorząd chciał zachęcić wszystkich do spożywania 
marchewki, która jest źródłem niezwykle cennych witamin Wszyscy 
z niecierpliwością oczekują na kolejne akcje.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Beata Babiuch

Rozmowa z Krzysztofem Nyklem właścicielem firmy Promarket 
Computers instalującym w gminie Chełmek łącza światłowodowe.
Pana firma będzie instalować łącze szerokopasmowe w gminie  
Chełmek – jakie dzielnice ono obejmie? 
[KN:] Zakładamy udostępnienie łączy światłowodowych w całym 
Chełmku, Gorzowie i Bobrku, a także w sąsiednim Gromcu.
Internet światłowodowy dostępny będzie dla większości mieszkań-
ców domów jednorodzinnych –  wszędzie tam gdzie zgodnie z zało-
żeniami projektu dostępna jest infrastruktura – czyli w przypadku na-
szego projektu słupy energetyczne. Dostęp do usługi uzyskają także 
mieszkańcy bloków, na obecną chwilę możemy na 100% potwierdzić 
dostępność usługi dla budynków: 11 Listopada 2, 4, 25 Stycznia 4, 7, 
Andersa 1, 2 , 4, 5, Boczna 1, Brzozowa 6, Piłsudskiego 2, 4, 4a, 6, 12, 14, 
18, Powstańców Śląskich 1, 3, 4, 5, 6, 7, Wojska Polskiego 2, 2a, 3, 4, 6
Kiedy możemy spodziewać się uruchomienia usługi? 
[KN:] Zakładamy zakończenie projektu w marcu 2015r. – jednak usłu-
ga będzie uruchamiana stopniowo już od marca 2014r. 
Jakie warunki musi spełniać odbiorca usługi (czy będzie musiał pono-
sić dodatkowe koszty np. podpięcia, aktywacji itp.)? 
[KN:] Odbiorca musi tylko chcieć mieć Internet światłowodowy – 
reszta należy do nas. Abonent nie ponosi żadnych kosztów instala-
cyjnych korzystając z naszej oferty w ramach projektu. Gwarantuje-
my darmowe przyłącze napowietrzne (ze słupa energetycznego) do 
budynku klienta lub w przypadku bloków – przyłącze wewnątrzbu-
dynkowe. Zapewniamy także bezpłatne użyczenie urządzenia końco-
wego dla klienta. Udostępniamy najlepszy na rynku router z siecią 
bezprzewodową, 4 portami Gigabit Ethernet, portem USB, oraz dwo-
ma portami do podłączenia telefonu stacjonarnego. 

W jaki sposób mieszkańcy będą informowani o możliwości podpięcia? 
[KN:] Nasi przedstawiciele (także z firmy wykonawczej Promap) od-
wiedzają już mieszkańców zbierając zamówienia. Wkrótce dostarczy-
my potencjalnym odbiorcom niezbędne druki zamówień za pośred-
nictwem poczty. Informacje co do dalszego postępowania znajdą się 
w przesłanych materiałach. Ilość promocyjnych umów jest ograni-
czona – dlatego prosimy, o szybkie wypełnienia druków i składanie 
zamówień. 
Jakie będą oferowane prędkości, ceny oraz jak długie będą umowy? 
[KN:] Na dzień dzisiejszy oferujemy asymetryczne łącza do domu: 
30Mbit/s za 49,20 miesięcznie, oraz 50Mbit/s za 61,50 – przy umowie 
na 24 miesiące. Co ważne – po zakończeniu okresu umowy i jej auto-
matycznemu przejściu na czas nieokreślony – cena pozostanie bez 
zmian. Nie ma przykrych niespodzianek, dodatkowych opłat, drob-
nego druczku – zasady są jasne. Mamy świadomość, że firmy mogą 
chcieć dopasować ofertę do swoich potrzeb – będziemy elastyczni. 
Zapraszamy do skorzystania z oferty. Nasz światłowód daje możli-
wość korzystania z najszybszych i ciągle rozwijanych usług przez na-
stępne 25 lat. 
Dziękuję za rozmowę.

„Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu 
poprzez budowę sieci GPON FTTH” 
  

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ 
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 

Wigilijka w OSP Chełmek

Smacznie i zdrowo w Gorzowie

Szybki internet w gminie Chełmek

Wynajmę kiosk murowany (20 m2) w Chełmku 
 przy ul. Wojska Polskiego.  

Tel. 534 534 367

OGłOSzENIA dRObNE
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data Miejscowość Miejsce Godzina Rodzaj zajęć

01.02 – Sobota Chełmek Centrum Sportowe 09.00 - 21.00 Lodowisko -  ślizgawka / Centrum Sportowe / przerwa techniczna od 13.00-15.00

02.02 – Niedziela Chełmek Centrum Sportowe 09.00 - 21.00 Lodowisko -  ślizgawka / Centrum Sportowe / przerwa techniczna od 13.00-15.00

03.02 – Poniedziałek Chełmek MOKSiR
Pl. Kilińskiego 3

9.00-11.00
12.00-14.00

16.00-18.00
17.00-18.00
18.00-19.00

Zajęcia szachowe
OTWARTE ZAJĘCIA SPORTOWE/ Unihokej/ zbiórka w sali MOKSiR,  zajęcia otwarte, 
obowiązuje obuwie zamienne i strój sportowy
Rytmika
„Bajki ze starej kliszy” - 
Dziecięcy Teatr Ruchu

Hala Sportowa PZ nr 8 
w Chełmku

15.00-19.00 HALOWY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO MŁODZIKÓW

Centrum Sportowe 9.00-11.00
11.00 - 21.00

wstęp wolny  na lodowisko dla dzieci i młodzieży do 19 roku życia Lodowisko  
-  ślizgawka / Centrum Sportowe / przerwa techniczna od 13.00-15.00

Dom Ludowy 14.00-16.00 piłkarzyki, nauka gry w tenisa stołowego dla dzieci, „rzutki do celu”, zajęcia z wikli-
ny papierowej dla dzieci, zajęcia plastyczne. Pozostałe zajęcia zgodnie z harmo-
nogramem

Biblioteka ul. Topolowa 11.00-13.00 „My się w ferie nie nudzimy”- cykl zajęć i warsztatów dla dzieci 
w bibliotece

Gorzów Wiejski Dom Ludowy 16.00- 18.00 KUFER BABUNI – zabawki sprzed lat – Pajacyk na sznurkach

04.02 – Wtorek Chełmek MOKSiR
Pl. Kilińskiego 3

11.00
11.00-13.00
16.00-17.30
15.00-19.00

Bajkowe spotkania w Kinie Iluzja – wstęp wolny
Młodzieżowy Teatr Ruchu – zajęcia w formie warsztatów
Zajęcia plastyczne
Tenis stołowy, piłkarzyki

Sala gimnastyczna 
przy ul. Brzozowej

15.30-18.30 OTWARTY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO SKRZATÓW

Centrum Sportowe 9.00-11.00
11.00 –13.00
15.00 - 21.00

wstęp wolny  na lodowisko dla dzieci i młodzieży do 19 roku życia
GRY  I  ZABAWY  NA LODOWISKU [zajęcia otwarte bezpłatne]
Lodowisko -  ślizgawka / Centrum Sportowe / przerwa techniczna od 13.00-15.00

Dom Ludowy 14.00-16.00 piłkarzyki, nauka gry w tenisa stołowego dla dzieci, „rzutki do celu”, zajęcia z wikli-
ny papierowej dla dzieci, zajęcia plastyczne.
Pozostałe zajęcia zgodnie z harmonogramem

05.02 – Środa Chełmek MOKSiR
Pl. Kilińskiego 3

12.00-15.00

17.00-19.00
17.00
17.00
17.00-19.00
14.00-16.00

TURNIEJ  TENISA STOŁOWEGO /zbiórka w sali MOKSiR, obowiązuje obuwie  
zamienne i strój sportowy/
Zajęcia szachowe
KMF – sala kinowa
Szkoła Tańca WIR – pokaz taneczny i spotkanie organizacyjne
Warsztaty Sztuki (młodzież) 10 zł /2 h – zapisy telefoniczne
Zajęcia świetlicowe 
Pozostałe zajęcia zgodnie z harmonogramem

Centrum Sportowe 9.00-11.00
11.00-21.00

17.00-19.00 

wstęp wolny  na lodowisko dla dzieci i młodzieży do 19 roku życia
Lodowisko -  ślizgawka / Centrum Sportowe / przerwa techniczna od 13.00-15.00

NORDIC WALKING - SPACER Z KIJAMI / zbiórka Centrum Sportowe/

Dom Ludowy 14.00-16.00 piłkarzyki, nauka gry w tenisa stołowego dla dzieci, „rzutki do celu”, zajęcia z wikli-
ny papierowej dla dzieci, zajęcia plastyczne.
Pozostałe zajęcia zgodnie z harmonogramem

Biblioteka ul. Topolowa 11.00-13.00 „My się w ferie nie nudzimy”- cykl zajęć i warsztatów dla dzieci 
w bibliotece

06.02 – Czwartek Chełmek MOKSiR
Pl. Kilińskiego 3

11.00
11.00-13.00
15.00-19.00

Bajkowe spotkania w Kinie Iluzja – wstęp wolny
Młodzieżowy Teatr Ruchu – zajęcia w formie warsztatów
Tenis stołowy, piłkarzyki

Sala gimnastyczna 
przy ul. Brzozowej

15.30-18.30 OTWARTY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO SKRZATÓW

Centrum Sportowe 9.00-11.00
11.00–13.00
15.00-21.00 

wstęp wolny  na lodowisko dla dzieci i młodzieży do 19 roku życia
GRY  I  ZABAWY  NA  LODOWISKU [zajęcia otwarte bezpłatne]
Lodowisko -  ślizgawka / Centrum Sportowe / przerwa techniczna od 13.00-15.00

Dom Ludowy 14.00-16.00 piłkarzyki, nauka gry w tenisa stołowego dla dzieci, „rzutki do celu”, zajęcia z wikli-
ny papierowej dla dzieci, zajęcia plastyczne.
Pozostałe zajęcia zgodnie z harmonogramem

Gorzów Wiejski Dom Ludowy 16.00-18.00 KUFER BABUNI – gry i zabawy sprzed lat – Zabawy ruchowe i logiczne.

07.02 – Piątek Chełmek MOKSiR
Pl. Kilińskiego 3

11.00-13.00
12.00-15.00

18.00

Dziecięcy Teatr Ruchu – zajęcia w formie warsztatów
OTWARTE  ZAJĘCIA SPORTOWE / Mini piłka nożna/ zbiórka w sali MOKSiR,  zajęcia 
otwarte, obowiązuje obuwie zamienne i strój sportowy.

Wystawa fotografii - Jakub Byrczek

Biblioteka ul. Topolowa 11.00-13.00 „My się w ferie nie nudzimy”- cykl zajęć i warsztatów dla dzieci 
w bibliotece

Centrum Sportowe 9.00-11.00
11.00 - 21.00 

wstęp wolny  na lodowisko dla dzieci i młodzieży do 19 roku życia
Lodowisko -  ślizgawka / Centrum Sportowe / przerwa techniczna od 13.00-15.00

Dom Ludowy 14.00-16.00 piłkarzyki, nauka gry w tenisa stołowego dla dzieci, „rzutki do celu”, zajęcia  
z wikliny papierowej dla dzieci, zajęcia plastyczne.
Pozostałe zajęcia zgodnie z harmonogramem

FERIE ZIMOWE `2014 Organizator: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku Pl. Kilińskiego 3 tel.  33 846 12 96
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data Miejscowość Miejsce Godzina Rodzaj zajęć

08.02 – Sobota Chełmek Centrum Sportowe 09.00 - 21.00 Lodowisko -  ślizgawka / Centrum Sportowe / przerwa techniczna od 13.00-15.00

09.02 – Niedziela Chełmek Centrum Sportowe 09.00 - 21.00 Lodowisko -  ślizgawka / Centrum Sportowe / przerwa techniczna od 13.00-15.00

Siedziba MOKSiR 06.30 - 18.00 WYJAZD DO BIAŁKI  TATRZAŃSKIEJ  / narty, termy, piesze wędrówki /

10.02 – Poniedziałek Chełmek MOKSiR
Pl. Kilińskiego 3

9.00-11.00
12.00-14.00

17.00-19.00

Szachy
OTWARTE ZAJĘCIA SPORTOWE/ Unihokej/ zbiórka w sali MOKSiR,  zajęcia otwarte, 
obowiązuje obuwie zamienne i strój sportowy|
„Bajki ze starej kliszy”

MOKSiR
Pl. Kilińskiego 3

9.00-11.00
11.00-21.00

wstęp wolny  na lodowisko dla dzieci i młodzieży do 19 roku życia
Lodowisko -  ślizgawka / Centrum Sportowe / przerwa techniczna od 13.00-15.00

Hala Sportowa PZ nr 8 
w Chełmku

15.00-19.00 HALOWY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO MŁODZIKÓW

Dom Ludowy 14.00-16.00 piłkarzyki, nauka gry w tenisa stołowego dla dzieci, „rzutki do celu”, zajęcia z wikli-
ny papierowej dla dzieci, zajęcia plastyczne.
Pozostałe zajęcia zgodnie z harmonogramem

Gorzów Wiejski Dom Ludowy 16.00-18.00 KUFER BABUNI – stroje sprzed lat – Maski Karnawałowe

11.02 – Wtorek Chełmek MOKSiR
Pl. Kilińskiego 3

11.00
11:00-13.00
16:00 –17.30 
15.00-19.00

Bajkowe spotkania w Kinie Iluzja – wstęp wolny
Młodzieżowy Teatr Ruchu – zajęcia w formie warsztatów
Zajęcia Plastyczne
Tenis, piłkarzyki

Centrum Sportowe 9.00-11.00
11.00 – 13.00
15.00 - 21.00 

wstęp wolny  na lodowisko dla dzieci i młodzieży do 19 roku życia
GRY  I  ZABAWY  NA  LODOWISKU [ zajęcia otwarte bezpłatne]
Lodowisko -  ślizgawka / Centrum Sportowe / przerwa techniczna od 13.00-15.00

Sala gimnastyczna 
przy ul. Brzozowej

15.30-18.30 OTWARTY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO SKRZATÓW

Dom Ludowy 15.00-16.00 piłkarzyki, nauka gry w tenisa stołowego dla dzieci, „rzutki do celu”, zajęcia  
z wikliny papierowej dla dzieci, zajęcia plastyczne.
Pozostałe zajęcia zgodnie z harmonogramem

12.02 – Środa Chełmek MOKSiR
Pl. Kilińskiego 3

12.00-15.00

16.00-18.00
17.00-19.00 
17.00

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO /zbiórka w sali MOKSiR, obowiązuje obuwie zamien-
ne i strój sportowy/|
Rytmika
Zajęcia Szachowe
KMF - spotkanie z fotografią dla dzieci i młodzieży. Fotografia architektury

Centrum Sportowe 9.00-11.00
11.00-21.00
17.00-19.00

wstęp wolny  na lodowisko dla dzieci i młodzieży do 19 roku życia
Lodowisko -  ślizgawka / Centrum Sportowe / przerwa techniczna od 13.00-15.00
NORDIC WALKING - SPACER Z KIJAMI / zbiórka Centrum Sportowe/

Dom Ludowy 14.00-16.00 piłkarzyki, nauka gry w tenisa stołowego dla dzieci, „rzutki do celu”, zajęcia z wikli-
ny papierowej dla dzieci, zajęcia plastyczne. Pozostałe zajęcia zgodnie z harmo-
nogramem

Biblioteka ul. Topolowa 11.00-13.00 „My się w ferie nie nudzimy”- cykl zajęć i warsztatów dla dzieci w bibliotece

13.02 – Czwartek Chełmek MOKSiR
Pl. Kilińskiego 3

11.00
11.00-13.00
14.00-16.00
15.00-19.00

Bajkowe spotkania w Kinie Iluzja – wstęp wolny
Młodzieżowy Teatr Ruchu – zajęcia w formie warsztatów
Zajęcia świetlicowe 
Tenis stołowy, piłkarzyki 

Centrum Sportowe 9.00-11.00
11.00 - 13.00 
15.00 - 21.00 

wstęp wolny na lodowisko dla dzieci i młodzieży do 19 roku życia
GRY I ZABAWY NA LODOWISKU [zajęcia otwarte bezpłatne]
Lodowisko -  ślizgawka / Centrum Sportowe / przerwa techniczna od 13.00-15.00

Dom Ludowy 14.00-16.00 piłkarzyki, nauka gry w tenisa stołowego dla dzieci, „rzutki do celu”, zajęcia z wikli-
ny papierowej dla dzieci, zajęcia plastyczne.
Pozostałe zajęcia zgodnie z harmonogramem

Sala gimnastyczna 
przy ul. Brzozowej

15.30-18.30 OTWARTY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO SKRZATÓW

Gorzów Wiejski Dom Ludowy 16.00-18.00 KUFER BABUNI – tańce sprzed lat – Wielki bal przebierańców u Babuni

14.02 – Piątek Chełmek MOKSiR
Pl. Kilińskiego 3

9.00-19.00
11:00-13.00
15.00-19.00
18.00

Zajęcia rekreacyjne – tenis stołowy 
Dziecięcy Teatr Ruchu – zajęcia w formie warsztatów
Tenis stołowy, piłkarzyki 
Walentynki w Kinie Iluzja, bilet - 12 zł para

Centrum Sportowe 9.00-11.00
11.00-21.00

16.00 - 19.00 

wstęp wolny na lodowisko dla dzieci i młodzieży do 19 roku życia
Lodowisko -  ślizgawka / Centrum Sportowe / przerwa techniczna od 13.00-15.00
 
NORDIC WALKING „Ćwiczyć każdy może”/ zbiórka SZS w Gorzowie

Dom Ludowy 14.00-16.00 piłkarzyki, nauka gry w tenisa stołowego dla dzieci, „rzutki do celu”, zajęcia z wikli-
ny papierowej dla dzieci, zajęcia plastyczne.
Pozostałe zajęcia zgodnie z harmonogramem

Biblioteka ul. Topolowa 11.00-13.00 „My się w ferie nie nudzimy”- cykl zajęć i warsztatów dla dzieci w bibliotece

15.02 – Sobota Chełmek Centrum Sportowe 09.00-21.00 Lodowisko -  ślizgawka / Centrum Sportowe / przerwa techniczna od 13.00-15.00

16.02 – Niedziela Chełmek Centrum Sportowe 09.00-21.00 Lodowisko -  ślizgawka / Centrum Sportowe / przerwa techniczna od 13.00-15.00

Plac Kilińskiego 3 06.30 - 18.00 WYJAZD NARCIARSKI DO SZCZYRKU /narty, piesze wędrówki /
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FERIE ZIMOWE `2014 Organizator: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku Pl. Kilińskiego 3 tel.  33 846 12 96
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W chłodny wieczór 21 grudnia na placu reprezentacyjnym obok Urzę-
du Miejskiego zorganizowano wigilijkę dla mieszkańców. Podczas 
uroczystości życzenia świąteczne złożyli Burmistrz Chełmka Andrzej 
Saternus, przewodniczący RM w Chełmku Marek Palka oraz  ks pro-
boszcz parafii p.w Miłosierdzia Bożego w Chełmku Andrzej Leśny. 
Licznie zgromadzeni mieszkańcy  mogli liczyć na gorący poczęstunek 
a także mogli wysłuchać koncertu scholii Missericordiass prowadzo-
nej przez Włodzimierza Leguta a także zobaczyć misternie wykona-
ną szopkę przez rzeźbiarza Ryszarda Gondka. Ryszard Gondek wraz 
z Stanisławem Kościelnym wystąpili również w przebraniach kolędni-
ków z tradycyjnym Turoniem.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w charytatywnym balu
organizowanym przez Gościniec  „Na Rozdrożu” oraz Fundację Mała
Orkiestra Wielkiej Pomocy w dniu 15.02.2014r.
Fundacja MOWP od trzech lat działa na rzecz chorych i niepełno-
sprawnych dzieci z powiatu oświęcimskiego oraz chrzanowskiego. 
Również Gościniec „Na Rozdrożu” od wielu lat włącza się w pomoc 
potrzebującym. Obecnie Gościniec i Fundacja łączą siły, by pomóc 
Wiktorowi Pale. Sześcioletni chłopczyk od roku choruje na ostrą bia-
łaczkę limfoblastyczną. 10 proc. z każdego zakupionego zaproszenia 
zostanie przekazane na jego leczenie. Podczas balu gwarantujemy 
Państwu ciekawe menu oparte na bazie produktów z naszego regio-
nu, wspaniałą zabawę przy dobrej muzyce oraz atrakcję wieczoru: 
występ iluzjonisty Rafała Mulka, półfinalisty programu  „Mam Talent”.

Przyjdźcie na nasz bal wspólnie ze znajomymi. Mamy dla Was spe-
cjalną ofertę. Dla grupy powyżej pięciu osób koszt biletu będzie o 10 
proc. niższy. Serdecznie zapraszamy do kontaktu: tel: 32/624-00-60, 
660-677-331, gosciniec@narozdrozu.pl

Z wyrazami szacunku:
Jarosław Kania, właściciel Restauracji Gościniec „Na Rozdrożu”
Albert Bartosz, Prezes fundacji MOWP

Ponad 150 seniorów przybyło do Domu Ludowego  w Bobrku na tra-
dycyjne spotkanie opłatkowe. Spotkanie zorganizowali  sołtys Bobr-
ka Helena Szewczyk wraz z  Radą Sołecką. W trakcie imprezy można 
było zobaczyć występ dzieci i młodzieży z SZS w Bobrku, wysłuchać 
śpiewu pań z zespołu Gromcaneczki z Gromca a także zobaczyć in-
scenizację „Herodów” w  wykonaniu  pań z zespołu Bobrowianki. 
Dalsza część imprezy upływała w miłej atmosferze przy smacznym 
poczęstunku oraz oprawie muzycznej Krzysztofa Dubisza. 

Komenda Związku Drużyn w Chełmku serdecznie dziękuje wszystkim 
mieszkańcom Gminy Chełmek za przekazanie 1% za rok 2012. Kwota 
w wysokości 2 170 zł została wykorzystana na zakup środków dydak-
tycznych dla drużyn. Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% za rok 
2013 na rzecz naszej organizacji numer KRS 0000273492 z dopiskiem 
Związek Drużyn Chełmek lub ZHP Chełmek.
Serdecznie dziękujemy i przesyłamy harcerskie pozdrowienia.

Czuwaj!
Hm. Barbara Kania

Wigilijka dla mieszkańców.

Zaśpiewają dla Wiktorka

Spotkanie opłatkowe dla seniorów

Podziękowanie
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Uroczystym spotkaniem Noworocznym Robotnicze Stowarzyszenie 
Twórców Kultury w Chełmku przywitało kolejny okres swojej działal-
ności. RSTK skupia grono osób twórczych, aktywnych, obdarzonych 
artystycznym talentem i pasją, którzy licznie zjawili się na spotkaniu. 
Przewodnicząca - Teresa Daniek przywitała przybyłych gości. Tema-
tem spotkania było m.in. podsumowanie osiągnięć i przedsięwzięć, 
które udało się zrealizować w 2013r. Omówione zostały również plany 
na rok bieżący. Pani Przewodnicząca podziękowała także wszystkim 
sponsorom oraz sympatykom chełmeckiego Stowarzyszenia.

W Galerii Epicentrum Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 
w Chełmku 10 stycznia odbył się wernisaż wystawy malarstwa Urszuli 
Mayerberg i Teresy Daniek – artystek amatorek i członkiń Robotnicze-
go Stowarzyszenia Twórców Kultury w Chełmku.
Tak w formie wiersza wernisaż podsumowała Józefa Ostrowska kole-
żanka artystek z Chełmeckiego RSTK.

Źródłem i główną inspiracją ich twórczości jest natura.
Obie Panie fascynuje otaczający krajobraz, bogaty i urozmaicony.
Pola , łąki, strumyki, lasy z ich płócien przemawiają,
urzekają autentycznością, ciepłem, do spacerów zachęcają.
Łąki bogate w różnokolorowe kwiaty, trawy soczyste, zielone, tań-
czące, w motyle fruwające a nad polami w stada ptaków latające.
Lasy barwne, tajemnicze i pociągające.

Królowała w nich zieleń, tyle miała tonów, odcieni,
tyle faktur a każdy akcent czerwony czy biały, niebieski,
czy żółty, różowy czy cały w zieleni, cudownie ją ubogacał.
Każdy wczuwając się w piękno tych obrazów,
może sobie wyobrazić moc różnych roślinnych okazów.
Podążyć drogą leśną przez las, nacieszyć się otoczeniem,
pomarzyć i podumać w zaciszu- co jeszcze w życiu czeka nas?
Na wernisaż dużo osób przybyło
i z zainteresowaniem wystawę malarstwa oglądało. 
Nie zabrakło koleżanek ze stowarzyszenia In Gremio z Chrzanowa,
znajomych i przyjaciół artystek, 
seniorek z Kolpingowskiego Klubu Seniora w Chełmku, 
które licznie przybyły i o wspólne zdjęcie z artystkami poprosiły.
Atmosfera imprezy była wspaniała,
cała oprawa artystyczna jakże doskonała.
Podczas wernisażu Pani Natalia Rudakiewicz z Ukrainy wystąpiła,
piękne piosenki polskie, ukraińskie i swoje własne zaśpiewała.
Przy kawie, herbacie w uroczysty nastrój wszystkich wprowadziła. 
Wszyscy byli bardzo zasłuchani, wtajemniczeni,
w inny, romantyczny świat pełen ciepła i serdeczności przeniesieni. 
Braw Pani Natalii nie żałowali, 
o bis głośno prosili i stale „bis” wołali.
Drogie Panie!
Wasz dorobek jest bogaty, piękny, bardzo ciekawy i wspaniały.
Przyjmijcie gratulacje od członków naszego stowarzyszenia,
gorące i serdeczne pozdrowienia.
Gratulujemy i dalszej weny twórczej życzymy,
na następną tak okazałą Waszą wystawę malarstwa liczymy.

Józefa Ostrowska

Blisko 390 prac z całej Polski  wpłyneło na konkurs plastyczny „Boże 
Narodzenie 2013 ” organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury Spor-
tu i Rekreacji w Chełmku. Konkurs w którym mogli brać udział ucznio-
wie szkół podstawowych i  przedszkolaki rozstrzygnieto 20 grudnia 

2013 r. Komisja w składzie: Martyna Paluchiewicz-Łabaj – mgr sztuki 
artysta plastyk, instruktor MOKSiR w Chełmku, przewodnicząca komi-
sji, Halina Kozioł – Prezes Fundacji na rzecz Galerii „Pro Arte” w Oświę-
cimiu oraz Stanisława Pędrys-Klisiak - instruktor MOKSiR w Chełmku 
zgodnie z regulaminem zakwalifikowała do konkursu 345 prac, do 
wystawy wytypowała 260, spośród których przyznała 13 równorzęd-
nych wyróżnień:

1. Aleksandra Konik – SZS nr 1 w Chełmku
2. Antoni Mucha – SZS-P nr 2 w Chełmku
3. Małgorzata Kolano – SP nr 7 w Lublinie
4. Agata Dobek – PSS w Chełmie
5. Joanna Zabdyr – SZS-P nr 2 w Chełmku
6. Anna Kasprzak – MDK w Krasnystawie
7. Julia Kowalska – MDK w Krasnystawie
8. Aleksandra Wodyk – ZS nr 3 w Zamościu
9.Wiktoria Paluch – MDK w Żyrardowie
10. Nikola Grzechnik - ZS nr 27 w Bydgoszczy
11. Apolonia Gondek – SZS-P nr 2 w Chełmku
12. Weronika Wojtyna – MDK w Krasnystawie
13. Piotr Szypulski – SZS-P nr 2 w Chełmku 

Spotkanie Noworoczne w RSTK

Wernisaż malarstwa Urszuli Mayerberg i Teresy Daniek

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty
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Skąd się wziął Chełmek i jego przysiółki (7)
Młyny
Jednym z najciekawszych przysiółków Chełmka są Młyny, wodno-lesista kraina 
ciągnąca się wzdłuż rzeki Przemszy, aż do Dębu, a stąd lasami do Podzagórnia 
i dalej drogą u podnóża Skały w kierunku Przemszy. Przysiółek ten powstał kilka 
wieków później niż Stara Wieś (pierwszy zapis o istnieniu Chełmka już w XIV 
wieku). Do końca XVIII wieku ta część Chełmka nazywała się „Zagóra” gdyż znaj-
dowała się ona „za górą” w stosunku do pierwotnie zamieszkałej części wsi. 
Na mapie Semkowicza z drugiej połowy XVIII wieku występuje ta sama nazwa 
z zaznaczeniem, że istnieje tu tylko 5 dymów to jest chałup, które mają już ko-
miny (w odróżnieniu od „kurnych chat” – bez kominów). Pod koniec tegoż wie-
ku w  „Opisaniu Chrześcijan w Parafii Bobrkowskiej w roku 1792” wspomniano 
o  3  stawach Zagórnych, znajdujących się między Chełmkiem, Paprotnikiem 
i Dębem”. Na początku XIX wieku występuje nowa nazwa tego przysiółka – Mły-
ny, z zaznaczeniem, że są tu już 22 domy. Prawdopodobnie w tym czasie poja-
wił się młynarz, który postawił tu młyn wodny przy stawie najbliżej położonym 
obok istniejących domów. Jeszcze dziś pani Krystyna Proksa, jedna z najstar-
szych mieszkanek Młynów, potrafi dokładnie wskazać miejsce, gdzie znajdował 
się młyn i przy nim drewniana chata kryta słomą. Zaś pani Antonina Bibrzycka 
mieszkająca tu od urodzenia, pamięta z lat dziecięcych „bardzo starą chałupę 
przy stawie, a obok niej zniszczone koło zamachowe i wokół niego połamane 
deseczki”. Młodsze pokolenia mieszkańców przysiółka wspominają podob-
ne opowiadania swych babek i dziadków o istniejących tu szczątkach młyna. 
Wszystko wskazuje na to, że pod koniec XIX wieku młyn już nie istniał na co 
mógł mieć wpływ fakt, że w tym czasie księżna Maria Ogińska założyła nowo-
czesny młyn parowy dla potrzeb dworu, sierocińca i mieszkańców okolicznych 
wsi m.in. Chełmka. Rozwój Młynów w końcowych latach zaborów i początko-
wych czasach wolności był powolny, podobnie jak i innych przysiółków, z tym, 
że mieszkańcy tej części Chełmka mieli w pobliżu Przemszę, jeziora, stawy i lasy. 
Zajmowali się już wtedy uprawą roli, hodowlą zwierząt, a dodatkowo rybołów-
stwem, pracą w lasach właścicieli klucza bobreckiego, zbieractwem runa leśne-
go, a co sprytniejsi kłusownictwem, a nawet przemytem.
Młyny położone nad Przemszą, która w czasach zaborów stanowiła granicę mię-
dzy Austrią, a Prusami, były doskonałym miejscem do przemytu szczególnie 
w ostatnich ich latach, a nawet jeszcze początkowo po uzyskaniu przez Polskę 
niepodległości, aż do przyłączenia terenów Górnego Śląska do Rzeczypospolitej 
(w roku 1922). W tym to czasie, jeden z mieszkańców Młynów, bardzo energiczny 
i oczywiście odważny człowiek Józef Sojka rozpoczął swą działalność przemytni-
czą  (szmugiel). Przywoził on z Krakowa wyroby wędliniarskie, wódkę i przenosił 
je przez Przemszę na Śląsk, a stamtąd przywoził papierosy i pieniądze. Przemyt 
kwitł też w czasach okupacji hitlerowskiej, gdyż Przemsza była w tym czasie gra-
nicą między Generalną Gubernią, a Niemcami – nie można było przechodzić 
mostem na drugą stronę rzeki bez specjalnego zezwolenia. Pan Sojka i wtedy 
potrafił sobie radzić z przejściem przez rzekę choć było to jeszcze bardziej nie-
bezpieczne, potrafił nawet, gdy Niemcy przyszli do jego domu i zabrali go ze 
sobą, uciec im przez rzekę - opowiada pani Krystyna Proksa. Warunki material-
ne mieszkańców Młynów nieco się poprawiły z chwilą przeprowadzenia przez 
Chełmek w 1856 roku „wiedeńskiej linii kolejowej”. Nieliczni mężczyźni mogli 
znaleźć zatrudnienie przy budowaniu linii kolejowej, stacji, przystanku, dom-
ków dla drużników przy torach, a później niektórzy dostawali się na stanowiska 
drużników lub kolejarzy.  
Jednym z pierwszych mieszkańców Młynów zatrudnionym na stałe w kolej-
nictwie był Jan Sitek, pracował jako strażnik w specjalnym domku oddalonym 
o  jeden kilometr od poprzedniego, pilnując bezpieczeństwa na tym odcinku 
trasy. Zamieszkiwał wraz z rodziną  w jednym z domów drewnianych, wtedy 
już starszym, a w roku 1934 jako pierwszy w przysiółku Młyny postawił z cegły 
piętrowy, murowany dom, który jeszcze teraz dobrze się prezentuje. Ciekawą 
postacią z dawnych czasów, zapamiętaną przez najstarszych mieszkańców Mły-
nów był Franciszek Korycik. Już w czasach zaborów był on zaufanym gajowym 
księcia Bohdana Ogińskiego – właściciela dóbr bobreckich, z którym kilkakrot-
nie wyjeżdżał na Litwę do jego posiadłości. A, że był dociekliwym obserwato-
rem i słuchaczem przywoził ciekawe wiadomości, nie zawsze „przeznaczone” 
dla prostych ludzi, toteż dopiero po wielu latach rozgłaszał je wśród chełmko-
wian. Mieszkał on w centrum Młyna w drewnianej, skromnej chacie z żoną i sy-
nem, który zmarł w młodym wieku. W późnej starości (około 1938 r.) podarował 
sporą sumę pieniędzy z przeznaczeniem na pierwsze malowanie chełmeckie-
go kościoła. W początkowych latach po uzyskaniu niepodległości niewiele się 
zmieniło w warunkach życia mieszkańców przysiółka,  dopiero w latach 30-tych, 
gdy zaczęła powstawać fabryka Bata, nastąpiła wyraźna poprawa. Zaczęli sprze-
dawać „pod zakład” niewielkie podmokłe role, pastwiska i łąki, które do nich 
należały, najmowali się do karczowania drzew  i ich wywozu, zwożenia mate-
riałów, osuszania terenu, później podejmowali się prac przy stawianiu hal pro-
dukcyjnych, kotłowni i magazynów. W miarę rozwijającej się produkcji obuwia 
gumowego i skórzanego zmieniali swe przyzwyczajenia, stając się sprytnymi 
i cenionymi pracownikami. 
Zarobki „u Baty” były wysokie, toteż w Młynach zaczęły powstawać, obok domi-
nujących tutaj drewnianych zabudowań, liczne domy murowane z cegły zwykle 
parterowe o kamiennych fundamentach. W tym czasie nastąpił  wyraźny wzrost 
poziomu cywilizacyjnego mieszkańców.  Gdy nadszedł straszliwy czas najazdu 
Niemców na Polskę mieszkańcy Młynów, podobnie jak inni ze wsi, przyłączyli 
się do uciekinierów ze Śląska. Straszna to była wyprawa, w większości na pie-
chotę, z nielicznymi furmankami, wózkami dziecięcymi, „tragacami” – na któ-

rych znajdowały się najpotrzebniejsze rzeczy, a co było bardzo ważne zabierali 
ze sobą także krowy. Wyprawa piechotą, o głodzie często pod gradem kul wśród 
zabitych żołnierzy i tak aż pod Ojców. W końcu decyzja – powrót do Chełmka w 
jeszcze gorszych warunkach i strach co zastanie się w domach. Okazało się, że 
spłonęło kilka domów drewnianych i jeden murowany z cegły. Ludzie jak mogli 
pomagali sobie nawzajem, spali w piwnicach spalonych domów - całe rodziny 
wraz z małymi dziećmi i starali się stworzyć warunki nadające się do życia.
W tej części Chełmka nie miały miejsca poważniejsze walki, zginęło tu 3 pol-
skich żołnierzy, którzy zostali pochowani w pobliżu cholerycznego cmentarza, 
w miejscu gdzie znajdowały się role o nazwie Kopania. Zostali oni wkrótce eks-
humowani i pochowani we wspólnym grobie, z tymi, którzy polegli na Skale.
Zachodnie tereny Młynów przylegają do rzeki Przemszy, która od początku ist-
nienia naszej wsi, a potem przysiółka, stanowiła ważny jego element podob-
nie jak lasy, pola, jeziora czy stawy. Przemsza, przez wieki była kapryśną rzeką 
– mocno meandrującą, rozlewającą się szeroko, a łącząc się z licznymi nadbrzeż-
nymi jeziorami dochodziła do dalszych, odległych zabudowań i stawów. Powo-
dowało to później występowanie w rzece ryb pochodzących ze stawów (karpie, 
węgorze, szczupaki) i właściwe dla niej ryby (certy, minogi, liny czy okonie). 
Tak było do roku 1918 gdy rozpoczęto poważniejsze regulowanie Przemszy, ale 
jeszcze i później niejednokrotnie, szczególnie wiosną zdarzało się jej „wylewać 
za gaje przybrzeżne”, łąki i pastwiska, a nawet podchodzić aż ku domom, ku 
radości dzieci pływających po niej w „baliach”. Wzdłuż Przemszy wkrótce po jej 
uregulowaniu, na przybrzeżu ciągnęła się utwardzona, szeroka ścieżka, po któ-
rej można było wygodnie spacerować,  a nawet w miarę potrzeby przejechać 
furmanką. Za drużką rozpościerały się ”gaje”, które zabezpieczały przed zalewa-
niem przez rzekę okoliczne łąki, pastwiska i pola. Gaje, nazywane też „olszycka-
mi” tworzyły przeważnie wikliny i olsza czarna o charakterystycznej, kępowej 
strukturze   i niezbyt dużej wysokości, dobrze znoszące zalewanie wodą. W ga-
jach rosły różne rośliny o dużych mięsistych liściach i mnóstwo kwiatów – osty, 
zawilce, wyka, niezapominajki, kaczeńce i wiele, wiele innych. Gaje były miej-
scem gdzie skrywały się i zakładały gniazda ptaki, kaczki, bażanty, a miały też 
w nich swe kryjówki zające i pomniejsze zwierzątka. Wycinanie w gajach trawy 
czy wypasanie bydła, było zabronione pod wysoką karą. Ważne ekosystemy, 
bardziej oddalone od Przemszy, to łąki i pastwiska, które pierwotnie powstawa-
ły i trwają dzięki działalności człowieka, tworzone były na terenach wyrywanych 
puszczom – głównie sosnowym, a regularnie wypasane lub koszone stawały 
się pastwiskami i łąkami. Były one niezbędne w powstających przysiółkach, by 
można było wyżywić zwierzęta i drób – znajdujące się w każdym gospodarstwie 
(krowy, konie, kozy, świnie, króliki, całe stada kaczek, a głównie gęsi dostarcza-
jących mięsa, tłuszczu i pierza, na które było duże zapotrzebowanie wśród ży-
dowskich kupców. Wraz z rozwojem przysiółka zaszła potrzeba zwiększenia ilo-
ści pól ornych dla zasadzenia ziemniaków, buraków pastewnych, „kwaków” oraz 
zasiania głównie żyta, jęczmienia i grochu. Pola wtedy powstające tworzyły pas 
gruntów z lewej strony drogi prowadzącej do Dębu, sięgający aż pod Kamionkę, 
który nazywany był przez mieszkańców – Machalonki. W późniejszych czasach 
pola te były zastępowane łąkami i pastwiskami, a obecnie są przeważnie nie-
użytkami.  Kierując się od centrum Młynów na północ wzdłuż rzeki, niewiele 
ponad pół wieku temu można było zobaczyć i zachwycić się pięknem Leśnej 
Krainy, którą stanowiły – Dębina, Rozmuślok i Kamionka.  

dębina
Przez wiele lat tworzyły ją liczne stare dęby, sosny i mnóstwo krzewów – najczę-
ściej czeremchy zwanej przez chełmkowian „kotyraską”, obsypanej drobnymi, 
białymi kwiatuszkami o charakterystycznym zapachu i olchy szare rozkładające 
szeroko swe gałęzie. Nieopodal rzeki znajdowało się też niewielkie jeziorko za-
rośnięte przy brzegu tatarakiem, a dalej dużymi liśćmi i kwiatami nenufarów. 
Na lekko podwyższonym i ukwieconym terenie, bliżej pól i pastwisk znajdował 
się potężny dąb, spod którego „biło” źródło tworzące niewielkie jeziorko gdzie 
można było łowić raki i czerpać kryształowo czystą wodę dla ochłody i do przy-
gotowania „prażonych”. 

Dąb między Dębiną, a Kamionką
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Skąd się wziął Chełmek i jego przysiółki (7)
Latem ciągnęły w stronę Dębiny liczne rodziny nawet z oddalonych stron 
Chełmka, starsi, aby odpocząć, a dzieci, aby pokąpać się w jeziorze, stawiać 
szałasy, a jeszcze później pomagać w przygotowywaniu „prażonych”. „Prażone” 
były w owych czasach wielką atrakcją, odbywały się według określonych zasad 
istniejących w naszych okolicach jeszcze wtedy jako swego rodzaju unikat. 
Obowiązkowo brali w nich udział wszyscy uczestnicy. Trzeba było udać się pod 
dąb do „Stocka” po wodę, uzbierać drewno, rozniecić ognisko, wystrugać dzidki, 
obrać ziemniaki, pokrajać cebulę, boczek,  kiełbasę i ułożyć to wszystko w żeliw-
nych garnkach posypując każdą warstwę solą, pieprzem i pokrojoną natką pie-
truszki. Na wierzch kładło się liście kapusty. Mężczyźni kopali darń i nakładali go 
na garnek oraz fachowo zapalali ognisko i pilnowali, aby „prażone” się nie przy-
paliły. Gdy były gotowe, co poznawało się po cudownym zapachu, jadło się je 
obowiązkowo dzidkami, a że osób było sporo uczestnicy ustawiali się w kolejce, 
każdy nabijał ziemniak na dzidkę, a jeżeli się udało to jeszcze kawałek kiełbasy 
i oddalano się, aby dać miejsce następnym.

Rozmuślok
Ciekawym terenem leżącym za Dębiną, bliżej rzeki był swego rodzaju półwysep 
z 3 stron oblany wodą – 2 jeziora i rzeka. W miejscu tym znajdował się tajemni-
czy, gęsty las świerkowy będący ostoją ptactwa  wodnego  i dzikiej zwierzyny.
Obecnie istnieje tu tylko niewielki obszar lasu świerkowego, bliżej Przemszy, nie 
oblany wodą jezior ponieważ pozostało po nich tylko błotniste zapadlisko.

„Rozmuślok” stan obecny

Kamionka
Najbardziej wysuniętą w kierunku północno – zachodnim częścią Młynów jesz-
cze do drugiej wojny światowej stanowiącą najpiękniejszy i najciekawszy zaką-
tek naszej miejscowości była Kamionka. Znajduje się tu niewielkie wzniesienie 
niegdyś gęsto porośnięte lasem sosnowo – świerkowym z dodatkiem starszych 
drzew liściastych (dęby, buki), z rosnącymi wśród nich krzewami z przewagą 
czeremchy. U szczytu wzniesienia istniała niewielka polana, na której rozbijali 
swe namioty chełmeccy harcerze organizujący tu biwaki w okresie międzywo-
jennym i jeszcze kilka lat po II wojnie światowej.
U stóp wzgórza znajdowały się dwa urocze jeziora, w niewielkiej od siebie odle-
głości – jedno od strony południowej (większe), a drugie od zachodniej. Woda 
w nich była bardzo czysta i głęboka wystarczająco, aby można było w niej po-
pływać wśród szuwarów i pięknych wodnych kwiatów (grążel żółty i grzybień 
biały). Obok jezior znajdowały się miejsca piaszczyste, tworzące swojego rodza-
ju plaże, a wszystko to wśród ukwieconych łąk i kryształowego, leśnego powie-
trza. Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości miejsce to cieszyło się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców Chełmka, okolicznych wsi, a nawet bardziej 
oddalonych miejscowości Śląska.
Latem w dni wolne od pracy płynęły od Chełmka i Śląska galary umajone ga-
łęziami brzozy, a na nich odświętnie odziani ludzie, często z harmonistą, a na-
wet orkiestrą. Po przybiciu do brzegu wyskakiwano z galarów i udawano się na 
wzgórze lub zatrzymywano się u jego stóp i zaczynały się tańce, śpiewy i libacje. 
Bywało, że grały nawet dwie orkiestry jedna na wzgórzu, a druga przy jeziorze. 
Czas największego zainteresowania Kamionkę przypadł na lata 30-te XX wieku, 
gdy nastąpił rozwój fabryki Bata i zatrudniano już dużo pracowników, a ściąga-
ło ich sporo z różnych stron Polski i z zagranicy, dla których to Kamionka była 
szczególnie atrakcyjna. Jedno z takich spotkań zapamiętała pani Krystyna Prok-
sowa: „Pewnego razu przyjechał samochodem nawet dyrektor fabryki i  przy-
wiózł dla pracowników beczkę piwa”. Kamionka podobnie jak Dębina i Rozmu-
ślok, były jeszcze po II wojnie światowej do lat 60-tych miejscem rekreacji dla 
mieszkańców Chełmka. 
Cały ten obszar niegdyś pięknej leśno- wodnej krainy jest obecnie w zatrwa-
żającym stanie, aż trudno wyobrazić sobie, że w tak krótkim czasie (ok. 70 lat) 
człowiek mógł ją tak straszliwie zniszczyć.
Dewastacja ta rozpoczęła się w styczniu 1945 roku podczas bardzo ostrych walk 
żołnierzy radzieckich  Frontu Ukraińskiego  z żołnierzami niemieckimi, którzy 
tu nad Przemszą mocno się bronili, w wyniku czego nastąpiło duże zniszczenie 
drzewostanu. Dodatkowa dewastacja tego terenu nastąpiła w kilka lat po woj-

nie gdy uporano się z likwidacją 8 bunkrów obserwacyjnych z czasów wojny, 
znajdujących się na terenie Chełmka. Ktoś miał tak dobry pomysł, aby zawieść je 
na Kamionkę i wyrzucić u stóp wzgórza, niszcząc przy tym rosnące tam  drzewa 
i krzewy, nie pozwalając na użytkowanie przez ludzi tej części lasu.

Bunkry pod Kamionką (rok 2012)

Głównym działaniem, które zadecydowało o zniszczeniu tego pięknego środo-
wiska było podjęcie po II wojnie światowej decyzji władz państwowych zwią-
zane z budową na tych terenach kanału, który miał być prowadzony wzdłuż 
Przemszy przed jej pogłębianiem. Chodziło o to, aby po wykonaniu kanału 
przeprowadzić do niego wody Przemszy, pogłębić ją, a później znów do niej 
przeprowadzić wodę. Kanał ten miał być prowadzony od Wisły przez Gorzów, 
Chełmek, aż poza Kamionkę i dalej. Ślady działania według tego pomysłu moż-
na zobaczyć na terenie Gorzowa, przy nowym moście w Chełmku, z drugiej 
strony Przemszy po śląskiej stronie, a później zaś od Młynów, aż poza Kamionkę. 
Dwa lata po II wojnie światowej w roku 1947 na terenie Młynów postawiono 
namioty, do których sprowadzono młodzież należącą do organizacji Służba Pol-
sce z dowódcami. Po rozłożeniu namiotów, w których zamieszkiwała młodzież 
i rozlokowaniu w domach ich komendy rozpoczęto wykopywanie miejsca pod 
mający tu powstać kanał i tak od Młynów aż po Kamionkę, niszcząc pola, łąki, 
pastwiska i lasy. Wkrótce dowódcy z młodzieżą odjechali – okazało się, że budo-
wa kanału nie będzie kontynuowana, a tereny pozostały zniszczone. Dlaczego 
tak się stało nikt  z mieszkańców Chełmka się nie dowiedział. 
Wyniki tamtych działań są nadal bardzo widoczne: 
- zniszczenie terenów, pól uprawnych, łąk i lasów,
- zniknięcie dużej ilości zwierząt i ptaków,
- zniszczenie jezior i występujące tam obecnie zapadliska stające się w miarę 
upływu lat wylęgarnią żmij.
Dołączyło do tego jeszcze niszczące działanie człowieka:
- połamane świerki i sosny, a nawet obcięte tylko ich wierzchołki (czyżby na 
„choinki”?),
- widoczne, wywożone przez mieszkańców odpady domowe.
I tak straciliśmy miejsca, które dawały ludziom radość życia przez obcowanie 
z przyrodą i kontakt z ludźmi, z którymi tu można było się spotkać.
W niewielkiej odległości od Przemszy, pól i  pierwszych zabudowań Młynów 
jeszcze kilkadziesiąt lat temu znajdowało się duże jezioro o nazwie „Koło”. Było 
to miejsce nieopisanej piękności i spokoju, o krystalicznym powietrzu dzięki 
rzece i lasom znajdującym się w pobliżu. Jezioro to miało różne głębokości, 
w zależności od odległości od brzegu toteż mogli tu popływać dorośli wśród ro-
ślin wodnych, a szczególnie nenufarów. Dzieci zaś znajdowały wymarzone miej-
sce na chlapanie się w wodzie, naukę pływania i zabawy w piasku i na trawie.

Jezioro „Koło” (rok 2012)
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Od 4-8 grudnia 2013 r. trwał Mikołajkowy tydzień spotkań czytelniczych 
pn. „Na Mikołajki Włącz książkę. Włącz czytanie”. Organizatorem ogól-
nopolskiej akcji społecznej była Medioteka Sp. z o.o. właściciel serwi-
su MiMamo.pl. W Bibliotece Publicznej MOKSiR w Chełmku 6 grudnia 
odbyło się niezwykłe spotkanie czytelnicze „Mikołajki z e-książką”. Tym 
samym Biblioteka dołączyła do grona instytucji biorących udział w ak-
cji  za które otrzymała tytuł „Miejsce przyjazne Książce”. Najbardziej wy-
trwali, nieustraszeni szalejącą pogodą za oknem przybyła do Książnicy. 
Najmłodsi z rodzicami i dziadkami w świątecznej już scenerii  wysłu-
chali audiobooka H. Ch. Andersena „Calineczka”. Był czas na ilustracje 
do książki, była legenda o Św. Mikołaju, wspólne zabawy i dużo radości. 
Mikołajkowym prezentem w tym dniu było spotkanie z książką, by za-
interesować dzieci , starszych nie co też, czytaniem poprzez ciekawą 
formę obcowania z książką oraz zachęcenie do częstszych kontaktów 
z biblioteką.

Młodzi zawodnicy „Siódemki” Chełmek zdobyli 3 miejsce w rozgry-
wanym w Chrzanowie Mikołajkowym Turnieju Piłki Ręcznej. Drużyna 
występowała w składzie: Witkowski Marcin, Fidyt Daniel, Fidyt Niko-
dem, Jugowiec Dominik, Wolak Jeremiasz, Karelus Michał, Masłowski 
Robert, Rybak Mateusz, Kulawik Damian, Gembołyś Wiktor, Król Marek, 
Sitek Kamil. Indywidualne wyróżnienie dla Nikodema Fidyta. Trenerem 
chłopców jest p. Grzegorz Solarski. Ten, z którym juniorzy UKS Siódemki 
CHEŁMEK /już teraz/ seniorzy zdobyli brązowy medal Mistrzostw Polski 
Juniorów. W turnieju wzięło udział 6 zespołów. Kwalifikacja końcowa ko-
lejno: 1. PMOS CHRZANÓW, 2. MKS KRAKOWIAK KRAKÓW, 3. Siódemka 
CHEŁMEK, 4. Kusy KRAKÓW, 5. Rokitnica ZABRZE, 6. PMOS TRZEBINIA.
Chętnych do gry w Siódemce Chełmek (dziewczyny i chłopców z rocz-
ników 2002 i młodszych) zapraszamy na treningi wtorki i środy od 16.00 
w SZS nr 1 w Chełmku.
Piątki o 15.00 hala sportowa przy PZ nr 8 SZiO w Chełmku.

Na początku grudnia w Oświęcimiu, odby-
ły się Powiatowe Zawody Szachowe szkoły 
podstawowej i gimnazjum. Naszą gminę re-
prezentowali uczniowie z Samorządowego 
Zespołu Szkół w Gorzowie.
Do zawodów wojewódzkich zakwalifikował 
się Michał Rybak, uczeń klasy III szkoły pod-

stawowej, który uplasował się na III miejscu.
Wśród szkół gimnazjalnych do zawodów wo-
jewódzkich awansowała Ewa Stanek -wygry-
wając wszystkie pojedynki, zdobywając tym 
samym  po raz czwarty z rzędu tytuł Mistrzy-
ni Powiatu.

        Gabriela Helbin

Biblioteka Miejscem Przyjaznym Książce

Siódemka na podium

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

Niedaleko na północ od „Koła” znajdowało się dużo mniejsze jeziorko o nazwie 
„Wronie Oko”. Miało ono dużą głębokość, bardzo czystą, zimną wodę gdyż wy-
stępowały w nim mocno bijące źródła. Niestety, kąpanie się w nim nie było przy-
jemne i bezpieczne.
Teraz jeziora te wyglądają wręcz przygnębiająco, nie ma już na nich pięknych 
kwiatów, ani obok nich pól i kwitnących łąk. Zamiast ukwieconych terenów na 
ich brzegach, a nawet w nich pełno  butelek i różnych odpadków, które świad-
czą o tym, że teraźniejsze towarzystwo świetnie się tutaj bawi.

Jezioro „Wronie Oko” obecnie        

Kobielnie
Wśród mieszkańców Chełmka, a szczególnie Młynów przez wiele lat występo-
wała nazwa Kobielnie, ale nie udawało się sprecyzować dotąd tego miejsca i co 
by ono mogło oznaczać. I oto przypadkiem znalazłam tę nazwę na mapie z 1902 
roku opracowanej przez urząd austriacki w Chrzanowie odnoszącej się do po-
datku gruntowego Chełmka. Okazało się, że nazwą tą określony był wówczas 
duży teren od Starej Wsi wzdłuż Przemszy przez cały teren Młynów i dalej aż 
za Kamionkę. W „Encyklopedii Staropolskiej” Zygmunta Glogera znalazło się 
wytłumaczenie tej nazwy, wywodzącej się od słowa „kobylica” – oznaczającego 
wysokie stoły do tarcia drzewa,  na które nakładano  duże gałęzie jodły, świer-
ka lub sosny w połowie przycięte. Następnie całość wkładano do rzeki. Na nich  
układano pomosty do przeprawy dział, taboru i wozów. O takim przeprawianiu 
się kupców i wojska  przez Przemszę   w Chełmku wspominał mieszkaniec Wy-
giełzowa pan Bernacik, który dowiedział się o tym od pradziadów.
                                                                             

                                                                                                                                           Hah

Szkoła Tańca WIR
oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ogłaszają nabór na kurs tańca towarzyskiego
Spotkanie organizacyjne oraz pokaz tańca 
odbędzie się w dniu 
5 lutego (środa) 2014 roku o godz 17.00 
w siedzibie MOKSiR 
Zapraszamy
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Poświęcenie figury błogosławionego Jana Pawła II w kościele P.W. NMP Królowej Polski w Chełmku



Gala rozdania Złotych Sakiewek i Liderów 2013

fot. Paweł Waligóra


