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Właśnie mija 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W tym 
okresie, dzięki dostępnym środkom, zrealizowaliśmy wiele ważnych 
dla naszej Gminy projektów. Dla przypomnienia przedstawiam ze-
staw zadań, które udało nam się wykonać w latach 2004 – 2014:
Zadania inwestycyjne:
1. W 2004 roku Gmina Chełmek otrzymała dofinansowanie dla 
zadania p.n. „Remont budynku Domu Ludowego w Gorzowie” w ra-
mach działania 4.3. Programu SAPARD – Publiczna Infrastruktura Tu-
rystyczna na Obszarach Wiejskich. Koszt zadania: 226 548 zł., w tym 
udział SAPARD: 113 048 zł.
2. W latach 2004-2006 zrealizowano projekt pn. „Rozwój Miejskiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej w Chełmku” w ramach poddziała-
nia 3.3.2 „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych”  
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Całkowita   wartość   projektu:  8 043 177,73 zł, w  tym  dofinansowanie  
z   EFRR - 4 151 640,53 zł.
3. W latach 2005-2006 Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Chełmku realizował projekt pn. „Modernizacja budynków 
oraz zakup urządzeń medycznych dla SG ZOZ w Chełmku” w ramach 
poddziałania 3.5.2 „Lokalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia” Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Całkowita 
wartość projektu wyniosła: 1.839.482,97 zł, w tym dofinansowanie 
z EFRR - 1.057.528,74 zł, budżet państwa - 141.033,33 zł, gmina Chełmek 
- 450.705,93 zł, SG ZOZ - 190.244,97 zł. 
4. Gmina Chełmek zrealizowała projekt pn. „Odnowa Sołectwa Bo-
brek – budowa i modernizacja infrastruktury  kulturalno - sportowo 
– rekreacyjnej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Re-
strukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich na lata 2004 - 2006. Całkowita wartość projektu: 
660 031,11 zł, w tym dofinansowanie: 424 352 zł. 
5. W latach 2005-2006 został zrealizowany projekt „Przebudowa le-
wego wału rzeki Wisły w miejscowości Bobrek, gm. Chełmek”. Bene-
ficjentem zadania było Województwo Małopolskie. Całkowity koszt 
projektu to 2.198.754,00 zł, wartość dofinansowania w ramach Zin-
tegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na 
lata 2004 - 2006 to 75 % wartości wydatków kwalifikowanych, czyli 
1.612.141,36 zł.
6. W latach 2009-2013 Gmina Chełmek realizowała projekt pn.  
„Budowa centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym 
– etap I” w ramach  Małopolskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2007–2013, działania 6.1 – „Rozwój miast”, schematu 
A – „Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitali-
zacji”. Wartość całego zadania według umowy o dofinansowanie wy-
niosła: 13 68 446,99, w tym wsparcie finansowe: 7 312 045,51 zł
7. W grudniu 2009 roku gmina Chełmek podpisała umowę o dofi-
nansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 – 2013, działanie „Odnowa wsi”, na zadanie p.n. „Odnowa 
sołectwa Gorzów - rozwój bazy kulturalno - sportowo - rekreacyjnej”. 
Zakończenie realizacji zadania miało miejsce we wrześniu 2010 r. Cał-
kowita wartość projektu wyniosła 490 120,36 zł, w tym dofinansowa-
nie 299 365 zł. 
8. Od 2010 roku Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku 
realizuje projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Chełmek”. 
Projekt finansowany jest ze środków publicznych, w tym ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktu-

ra  i Środowisko. Przewidziany koszt realizacji całego zadania wynie-
sie 53 541 765,32 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej to blisko 
35 818 151,22 zł.
9. W lipcu 2011 roku gmina Chełmek podpisała z Województwem 
Małopolskim  umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa boiska 
wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Wiejskim Domu Ludo-
wym w Gorzowie”  ramach osi priorytetowej IV – LEADER, działania 
„Odnowa i rozwój wsi” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 
– 2013. Zadanie zrealizowano w latach 2011-2012. Całkowita wartość 
projektu wyniosła: 464 654,11 zł, w tym dofinansowanie 283 325 zł. 
10. W lipcu 2011 roku gmina Chełmek podpisała z Województwem 
Małopolskim  umowę o dofinansowanie projektu pn. „Remont na-
wierzchni placu wraz z budową gazociągu przy ul. Księdza Wyszo-
grodzkiego w Bobrku” w ramach osi priorytetowej IV – LEADER, dzia-
łania „Odnowa i rozwój wsi” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007 – 2013. Zadanie zrealizowano w całości w 2011 r. Całkowita wartość 
projektu wyniosła: 101 907,64 zł, w tym dofinansowanie 37 914,00 zł. 
11. W roku 2013 zrealizowano projekt pn. „Odnowa sołectwa Gorzów 
– zagospodarowanie terenu przy ulicy Szkolnej i Kwiatowej”, obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,  
Oś 4 Leader. Wartość projektu wyniosła: 219 866,68 zł, w tym dofinan-
sowanie: 143 002 zł. 
12. W latach 2012-1013 Gmina Chełmek zrealizowała projekt pn. 
„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy ulicy 
Szkolnej w Bobrku” w ramach PROW na lata 2007 – 2013, Działanie 
„Odnowa i rozwój wsi”. Całkowita wartość projektu wyniosła: 294 
422,31 zł, w tym dofinansowanie 191 493 zł. 
13. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku pozyskał 
w 2009 roku dofinansowanie na realizację projektu pn. „Odnowa so-
łectwa Bobrek - rozwój bazy kulturalno - sportowo - rekreacyjnej”,  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 
2013. Koszt całkowity operacji – 319.342,28 zł, w tym kwota pomocy 
– 159.589,00 zł.
14. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku zrealizował 
projekt pn. „Przebudowa Domu Ludowego w Bobrku- etap II” (umo-
wa o dofinansowanie 2011 r.) w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 - 2013. Koszt całkowity operacji – 147.424,36 zł, 
kwota pomocy – 79.706,00 zł.
15. W kwietniu 2014 roku Gmina Chełmek podpisała umowę o dofi-
nansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy Domu Lu-
dowym w Bobrku” w ramach osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007-2013. Całkowity koszt 
zadania oszacowano na poziomie 330 419,50 zł, w tym dofinansowa-
nie z UE - 214 906 zł. 
16. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wraz z gminami poło-
żonymi wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 780 zrealizował projekt mo-
dernizacji DW 780 Kraków - Chełmek w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, 
poddziałania 1.1.1 „Infrastruktura drogowa”. Całkowity koszt moderni-
zowanego odcinka od Alwernii do Chełmka to 12.314.665,88 zł, z cze-
go 8.642.036,01 zł sfinansowała Unia Europejska. W latach 2009-2011 
zrealizowano projekt pn. „Modernizacja drogi woj. nr 780 Kraków – 
Chełmek ETAP II” w ramach działania 4.1 „Rozwój infrastruktury dro-
gowej”, schematu A „Drogi o znaczeniu regionalnym” Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Całkowita 
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wartość zadania według umowy o dofinansowanie: 48 506 013,80 zł, 
w tym dotacja z UE - 26 000 000 zł. 
17. W latach 2007-2009 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wraz 
z gminami położonymi wzdłuż drogi wojewódzkiej 933 zrealizował 
projekt „Modernizacja drogi woj. nr 933 na odcinku Brzeszcze - Chrza-
nów wraz z budową wiaduktu w m. Kroczymiech” w ramach działania 
4.1 „Rozwój infrastruktury drogowej”, schematu A: „Drogi o znaczeniu 
regionalnym” Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007- 2013. Całkowita wartość zadania według umowy o dofi-
nansowanie: 71.915.384,93  zł, w tym dotacja z UE - 46.546.655,15  zł.
18. W latach 2009-2011 Powiat Oświęcimski wraz z Gminą Chełmek 
zrealizował projekt pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1907K, 
1902K w Chełmku na odcinku od DW Nr 780 do autostrady A4” w 
ramach środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2007-2013, działania 4.1 „Rozwój infrastruktury drogowej 
schematu A: „Drogi o znaczeniu regionalnym”. Wartość całkowita za-
dania 8 523 926,53 zł, w tym dofinansowanie z UE - 5 286 506,55 zł.
19. ENWOS sp. z o.o. w Chełmku (spółka z udziałem Gminy Chełmek) 
zrealizowała w 2011 roku projekt pn. „Rozbudowa sieci c.o. na osiedlu 
w Chełmku wraz z modernizacją kotłowni firmy ENWOS sp. z o.o. zasi-
lającą obiekty przemysłowe, publiczne i mieszkalne” w ramach Mało-
polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, 
osi priorytetowej nr 7 „Infrastruktura ochrony środowiska”. Wartość 
projektu wyniosła: 2 271 389,26 zł, w tym dofinansowanie w ramach 
MRPO - 795 398,69 zł. 
Oprócz projektów infrastrukturalnych, zrealizowaliśmy szereg zadań 
służących społeczności lokalnej, w szczególności dzieciom i młodzieży:
20. W 2008 roku pozyskano środki na realizację projektu pn. „Szkoła 
na 6” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poddziała-

nia 9.1.2 „Wyrównywa-
nie szans edukacyj-
nych uczniów z grup 
o utrudnionym dostę-
pie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic 
w jakości usług edu-
kacyjnych”. Projekt 
zrealizowano w latach 
2009-2010. Całkowita 
wartość zadania to 
981 323,36 zł (100% 
dofinansowania).  
21. W gminie Cheł-
mek zrealizowano 
trzy projekty edu-
kacyjne współfinan-
sowane przez Unię 
Europejską w ramach 
Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. 
Przedmiotowe zada-
nia wpisały się w ramy 
działania 9.5. Oddolne 
inicjatywy eduka-
cyjne na obszarach 
wiejskich – wchodzą-
cego w skład Progra-
mu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-
2013. Zadania zosta-
ły przeprowadzone 
na przestrzeni 2010 
i 2011 roku. Projekt 
edukacyjny pn. „Wy-
spa małych odkryw-
ców” zrealizowano w 
Przedszkolu Samorzą-
dowym nr 2 w Chełm-
ku. W Samorządowym 
Przedszkolu Zespołu 

Szkół im. A. Mickiewicza nr 1 w Chełmku przeprowadzono natomiast 
zadanie „Poszukiwania przedszkolaków”. W przedszkolach w Bobrku 
i Gorzowie zrealizowano projekt pn. „Spotkania na wyspie”. Łączna 
wartość trzech projektów wyniosła: 150 000 zł (po 50 000 zł każdy), w 
tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 100 %.  
22. Gmina Chełmek była beneficjentem projektu systemowego pn. 
„Czas na aktywność – program rozwoju i upowszechniania aktywnej 
integracji w gminie Chełmek” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki – poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktyw-
nej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Całkowita wartość 
projektu wyniosła 923 014,24, w tym dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego - 797 981,79zł. 
23. Gmina Chełmek przystąpiła do wykonania kolejnego projektu 
edukacyjnego pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół 
podstawowych” ze środków unijnych w  ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki - działania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w  jakości usług edukacyjnych”. Zadanie zrealizo-
wano w czterech gminnych placówkach oświatowych w okresie od 
stycznia 2012 r. do grudnia 2013 r. Wartość projektu wyniosła 160 000 
zł (w tym udział Europejskiego Funduszu Społecznego: 100%). 
24. W 2012 r. Gmina Chełmek zrealizowała projekt pn. „Poprawa ak-
tywności fizycznej poprzez umożliwienie dzieciom dostępu do profe-
sjonalnych zajęć treningowych oraz wzięcia udziału w wydarzeniach 
sportowych”, w ramach działania „Małe projekty” osi 4 LEADER Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Całkowita wartość 
projektu wyniosła: 32 206,65 zł, w tym dofinansowanie 18 609,55 zł. 
25. W 2012 r. Gmina Chełmek otrzymała dofinansowanie dla projektu 
pn. „Bobrek 2012 – turniej piłki nożnej dla old – bojów z obszaru Do-
liny Soły” w ramach działania „Małe projekty” osi 4 LEADER Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Wartość projektu: 29 079,94 
zł, w tym dofinansowanie: 17 783,16 zł. 
26. W 2013 roku zrealizowano zadanie pn. „Promocja Gminy Chełmek 
poprzez produkcję filmu o jej walorach oraz organizację jego uroczy-
stej premiery” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013. Całkowita wartość projektu: 23 309,99 zł, w tym dofinan-
sowanie: 13 300 zł. 
27. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku pozyskał 
w 2012 roku dofinansowanie w ramach osi 4 „Leader”, działanie 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007-2013, na 
realizację projektu pn. ”Muzyczny Park – cykl koncertów promenado-
wych”. Koszt całkowity operacji – 19.615,00 zł, w tym kwota pomocy 
– 10.850,00 zł.
28. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku pozyskał 
w  2012 roku dofinansowanie w ramach osi 4 „Leader”, działanie 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007-2013, na re-
alizację projektu pn. „XV Folklorystyczne Spotkania nad Przemszą – pró-
bą zachowania ludowych tradycji regionów Śląska i Małopolski”. Koszt 
całkowity operacji – 12.170,00 zł, w tym kwota pomocy – 8.155,00 zł.
29. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku pozyskał 
w  2013 roku dofinansowanie w ramach osi 4 „Leader”, działanie 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007-2013, na 
realizację projektu pn. „Organizacja imprezy kulturalnej pn. „Noc Muze-
ów” w Chełmku – próbą zachowania lokalnych tradycji obuwniczych”. 
Koszt całkowity operacji – 5.315,38 zł,  kwota pomocy – 3.644,90 zł.
30. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku pozyskał 
w 2013 roku dofinansowanie w ramach osi 4 „Leader”, działanie 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007-2013, na 
realizację projektu pn. „XVI Folklorystyczne Spotkania nad Przemszą 
– próbą zachowania ludowych tradycji regionów Śląska i Małopolski”. 
Koszt całkowity operacji – 12.335,93 zł , kwota pomocy – 8.080,17 zł.
31. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku pozyskał 
w 2013 roku dofinansowanie w ramach osi 4 „Leader”, działanie 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007-2013, 
na realizację projektu pn. „W folwarcznej izbie – jesienne spotkania 
teatralne”. Koszt całkowity operacji – 13.555,50 zł,  kwota pomocy – 
8.991,50 zł. 

Burmistrz Chełmka 
Andrzej Saternus
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Działając na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), podaję do wiadomości publicznej 
informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbędzie się w dniu 25 maja 2014 r.  w godz. 7.00 – 21.00.
Dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy Chełmek wyznacza się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Powiatowym Zespole Nr 8 Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących  w Chełmku przy ul. Krakowskiej 18.

Burmistrz Chełmka
(-) Andrzej Saternus

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1
Chełmek – „Nowe Miasto” ulice: 
BRONIEWSKIEGO, KASPROWICZA, KRAKOWSKA: nr parzyste: 28-56, ORKANA, REYMONTA, 
RYDLA, STAFFA, STRUGA, TETMAJERA, WYSPIAŃSKIEGO,  ZAPOLSKIEJ

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

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

Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 
w Chełmku, ul. Brzozowa 7 – 9
Lokal  dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

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

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

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

Samorządowy Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 
w Chełmku, ul. Marszałka Piłsudskiego 1

5

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

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku, 
ul. Staicha 3 

6

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

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

7 Sołectwo Gorzów

Samorządowy Zespół Szkół 
w Gorzowie 
ul. Szkolna 3 

8 Sołectwo Bobrek
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku 
ul. Nadwiślańska 9 

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

W niedzielę 25 maja 2014 r. odbędą się wybory do Parlamentu Euro-
pejskiego. Głosować można w godzinach od 7:00 do 21:00.
W związku ze zmianą granic obwodów wyborczych prosimy o spraw-
dzenie siedziby swojej Obwodowej Komisji Wyborczej.
Szczegółowa informacja o obwodach głosowania znajduje się na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicach ogłoszeń 

na terenie Gminy Chełmek. Dodatkowe informacje można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Chełmku.
Przypominamy o zabraniu ze sobą dowodu osobistego lub innego 
dokumentu tożsamości /ze zdjęciem/, który jest niezbędny do otrzy-
mania karty do głosowania.

Szanowni Wyborcy

W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie 
do głosowania znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) 
w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, 
przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Przyczyną nieważności głosu, jest:
• oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku „x” w krat- 
kach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
• nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku  „x” 
w żadnej kratce.
Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nie-
opatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU
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STYPENDIA SPORTOWE
Na podstawie Uchwały Nr XXXV/312/2014 Rady Miejskiej w Chełmku 
z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie przyznawania stypendiów za osią-
gnięcia sportowe, Burmistrz Chełmka przyznał stypendia sportowe 
najlepszym zawodnikom.
Poniżej przedstawiam listę osób uhonorowanych stypendiami spor-
towymi w 2014 roku: Marcin Potoczny, Marta Chwierut, Aleksandra 
Dziuba, Jakub Fidyt, Daria Krawczyk, Gabriela Ponikowska
STYPENDIA ARTYSTYCZNE
Na podstawie Uchwały nr XXXV/311/2014 Rady Miejskiej w Chełm-

ku z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości 
artystycznej, uczniom uzdolnionym artystycznie z Gminy Chełmek 
Burmistrz Chełmka przyznał stypendium artystyczne. Stypendium 
artystyczne na 2014 rok otrzymał Kamil Skupień.
Wszystkie stypendia zostaną wypłacone w trzech ratach – na koniec 
każdego kwartału. Podpisanie umów stypendialnych nastąpi w przy-
szłym tygodniu. Wszystkim nagrodzonym stypendystom serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Burmistrz przyznał stypendia sportowe i artystyczne

W roku 2014 upływa termin ważności dowodów osobistych wyda-
nych w 2004 r. na okres 10 lat. Sprawdź termin ważności swojego 
dowodu osobistego! Wniosek o wydanie nowego dokumentu należy 
złożyć w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miiejskiego w Chełmku nie później, niż na 30 dni przed upły-
wem jego terminu ważności. Przypominamy jednocześnie, iż dowód 
osobisty traci ważność również w przypadku zmiany danych, które są 
na nim uwidocznione.
Dowód osobisty jest ważny:
– 10 lat od daty jego wydania – w przypadku osób, które ukończyły 18 lat; 

– 5 lat od daty jego wydania – w przypadku osób, które nie ukończyły 
 18 roku życia; 
– na czas nie oznaczony – w przypadku osoby, która ukończyła  
 65 rok życia, o ile osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego 
 z takim terminem ważności. 
Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.
Uchylanie się od obowiązku wymiany dowodu osobistego jest wy-
kroczeniem. Osoba nie dopełniająca obowiązków z tym związanych 
podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny. 

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 wykonaniu 
uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopa-
da 2007 roku przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na-
stępujący fragment nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków, prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, 
jako działki nr 2975 i 2977 o pow. 116,80 m2, obręb Chełmek położony 
w Chełmku przy ul. Bolesława Chrobrego.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w termi-
nie od dnia 08 maja 2014 roku do dnia 29 maja 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 0-33 844-90-00 lub 10 wew. 
35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu 
Miejskiego w Chełmku.

Inf. UM

1.  Uczniowski Klub Sportowy „KS Chełmek”:
„Upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizację zajęć z pił-
ki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Gminy 
Chełmek” – kwota 103.000 zł 
2.  Ludowy Klub Sportowy Gorzów:
„Upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizacje zajęć piłki 
nożnej dla dzieci, młodzieży na obiektach sportowych znajdujących 
się w Sołectwie Gorzów” – kwota 46.000 zł
3.  Ludowy Klub Sportowy w Bobrku:
„Upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizacje zajęć piłki 
nożnej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Sołectwa 
Bobrek” – kwota 46.000 zł

4. Uczniowski Klub Sportowy „Grunwald” w Chełmku:
„Organizacja i rozpowszechnianie kultury i sportu poprzez zajęcia 
sekcji męskiej w piłce siatkowej dla mieszkańców Chełmka – kwota 
29.000 zł
 „Organizacja i rozpowszechnianie kultury i sportu poprzez zajęcia 
sekcji żeńskiej w piłce siatkowej dla mieszkańców Chełmka – kwota 
19.000 zł
„Półfinałowy turniej barażowy o udział w rozgrywkach II ligi piłki siat-
kowej sekcji męskiej” - kwota 5.500 zł. 

Inf. UM

SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI DOWODU OSOBISTEGO

Informacja

Zestawienie dotacji przekazanych klubom sportowym działającym na terenie 
gminy Chełmek z budżetu gminy w 2014 r. 

Sprawdź, gdzie jest siedziba Twojej Obwodowej Komisji Wyborczej. 
Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 19 lutego 2014 r. na dzień 25 maja 2014 r. wyznaczono wybo-
ry posłów do Parlamentu Europejskiego. Uchwałą Rady Miejskiej 
w  Chełmku w sprawie podziału gminy Chełmek na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodo-
wych komisji wyborczych z dnia 24.10.2012 r., gmina Chełmek zosta-
ła podzielona na 8 stałych obwodów głosowania. W związku z tym 
prosimy o zapoznanie się z Informacją Burmistrza Chełmka z dnia 15 
kwietnia 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania.

Szczegółowa informacja o obwodach głosowania znajduje się na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce: „WYBORY” oraz 
na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Chełmek.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Chełmku: na dzienniku podawczym, w pok. 12 (parter), w pok. 102 
(sekretariat I piętro) oraz w Biurze Rady Miejskiej pok. 121. Nr telefo-
nów: 33 / 844 - 90 - 00 do 10; 844 - 90 -11; 844 90 24; 844 - 90 - 26. 
Adresy email: urzadmiejski(5)chelmek.pl, radamiejska(5)chelmek.pl

Inf. UM

UWAGA! Nowe obwody głosowania
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LGD „Dolina Soły” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Chełmku oraz Wiejskim Domem Kultury w Go-
rzowie przystępuje do realizacji projektu „Radość na starość – kolo-
rowa jesień życia”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020.
Celem projektu, który będzie realizowany od maja do grudnia 2014 
roku, jest minimalizowanie zjawiska marginalizacji i wykluczenia spo-
łecznego, kulturalnego i edukacyjnego osób starszych, wzmocnienie 
poczucia własnej wartości osób starszych w środowisku lokalnym 
oraz promowanie wizerunku osoby starszej jako aktywnego, pełno-
prawnego uczestnika życia kulturalnego i społecznego. W ramach 
projektu zorganizowane zostaną ciekawe, aktywizujące wydarzenia,
w tym: warsztaty rękodzielnicze (powertex, decoupage, malowanie 
na desce (ikonopisanie), tworzenie biżuterii, malowanie na szkle, fil-
cowanie), warsztaty fotograficzne (skierowane do wszystkich, którzy 
chcą nauczyć się fotografować od podstaw), które zwieńczy wystawa 

zdjęć i publikacja kalendarza ściennego na rok 2015 oraz „Spotkania 
z pasją” - cykl spotkań z osobami, które przedstawią swoje pasje, zain-
teresowania i hobby. Goście zaproszeni do Spotkań to osoby w wieku 
dojrzałym, które nie zważając na metrykę realizują swoje pasje i zain-
teresowania.
Projekt „Radość na starość - kolorowa jesień życia” jest skierowany 
do mieszkańców Gminy Chełmek. W warsztatach mogą wziąć udział 
osoby, które ukończyły 60 rok życia. Do udziału w spotkaniach z ak-
tywnymi seniorami w ramach cyklu „Spotkania z pasją” zapraszamy 
wszystkich - niezależnie od wieku! 
Dokładny program wraz z harmonogramem zajęć został zamieszczo-
ny na stronie www.radosnywiek.pl Szczegółowych informacji udzie-
lają pracownicy LGD „Dolina Soły” (telefon do biura LGD 33/843 60 28) 
oraz pani Małgorzata Wabik z Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzowie – telefon 889 792 903.

Inf. LGD Dolina Soły

W dniu 06.05.2014r. na terenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) 
w  Chełmku miały miejsce Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Im-
preza została zorganizowana przez Miejski Zakład Gospodarki Komu-
nalnej w Chełmku, przy współudziale Miejskiego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji, z okazji 10-rocznicy wejścia Polski do Unii Europej-
skiej.
W ramach dni otwartych możliwe było zwiedzenie przebudowanej 
stacji z przewodnikiem. Wśród zwiedzających nie zabrakło również 
najmłodszych mieszkańców gminy.
Impreza była okazją nie tylko do zdobycia wiedzy na temat pracy 
SUW-u, ale również do wzięcia udziału w konkursie tematycznym. 
Został również rozstrzygnięty konkurs plastyczny zorganizowany 
przez MZGK w Chełmku. Zwycięska praca w nagrodę ozdobi ścianę 
w gabinecie Pana Prezesa. Wszyscy młodzi uczestnicy otrzymali sym-
boliczne podarunki.

Pod takim hasłem przebiegała kolejna wizyta młodzieży z partner-
skiego miasta Leinefelde – Worbis w Chełmku. W dniach od 25 do 30 
kwietnia 2014 uczniowie Samorządowego Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego nr 2 wspólnie z niemieckimi rówieśnikami realizowali pro-
jekt kolejny edukacyjny.

W trakcie wizyty zwiedzono Państwowe Muzeum Auschwitz – Birke-
nau. Młodzież odwiedziła stolicę naszego województwa – Kraków, 
a następnie zwiedziła Niedzicę, Zakopane z wyjazdem na Gubałów-
kę, odbyła spacer po Krupówkach i mogła poznać uroki basenów 
termalnych w Białce Tatrzańskiej. W drodze powrotnej odwiedzono 
Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach. Zrealizowany został także po-
mysł na wspólny taniec i wykonanie pracy plastycznej. Część czasu 
spędzono aktywnie, rozgrywając mecz piłki siatkowej i bawiąc się 
na wspólnej dyskotece. Na każdym etapie realizowania projektu 
doskonalono także kompetencje i umiejętności językowe (angielski 
i niemiecki). Gości przyjął również Burmistrz Andrzej Saternus, któ-
ry przedstawił informacje na temat historii miasta. Młodzi Polacy 
i Niemcy zobaczyli film obrazujący zachodzące w Chełmku i sołec-
twach zmiany. Podkreślone zostało znaczenie dofinansowania inwe-
stycji ze środków unijnych. Duże wrażenie na mieszkańcach Turyngii 
zrobiło centrum sportowe.
Opiekę merytoryczną nad realizacją projektu sprawowali nauczyciele 
SZS-P nr 2 - Ewa Pilch, Renata Księżarczyk oraz Marek Idzik. Projekt 
otrzymał dofinansowanie z „Polsko – Niemieckiej Współpracy Mło-
dzieży” z siedzibą w Poczdamie.

Marek Idzik

Dni otwarte Funduszy Europejskich - SUW w Chełmku

Dzielimy się tym, co najlepsze

Radość na starość – kolorowa jesień życia
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W sali kinowej MOKSiR w Chełmku odbyło się podsumowanie VII 
Gminnego Konkursu Ekologicznego. Na uroczystość przybyli zapro-
szeni goście oraz nauczyciele i uczniowie reprezentujący wszystkie 
zespoły szkół w naszej gminie.
Tegoroczny konkurs odbywał się pod hasłem „Segregacja i recykling 
– drugie życie odpadów!” Główne cele konkursu to przede wszystkim:
•  Zdobywanie i pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony 
 środowiska.
•  Aktywizacja uczniów do działań na rzecz środowiska i lokalnej 
 społeczności.
•  Ukazanie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan  
 najbliższego otoczenia.
•  Wdrażanie uczniów do zachowań proekologicznych.
•  Popularyzacja i promocja walorów przyrodniczych gminy.
•  Rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku do przyrody.
W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych 
i klas I-III gimnazjum.
Zadania VII edycji konkursu obejmowały:
1. Test wiedzy ekologicznej o zróżnicowanym stopniu trudności  
 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
2.  Wykonanie plakatu o tematyce związanej z segregacją i recy- 
 klingiem odpadów.
Ponadto uczniowie szkół podstawowych mieli możliwość wykonania 

z różnych materiałów odpadowych zabawki dla przedszkolaka, biżu-
terii i wazonu z kwiatami.
W wyniku rywalizacji wyłoniono zwycięzców w poszczególnych kate-
goriach konkursowych. Nagrody laureatom wręczył Kierownik Refe-
ratu Oświaty Urzędu Miejskiego w Chełmku pan Adam Łękawa.
W kategorii test wiedzy ekologicznej otrzymali je: Tomasz Pyrek, 
Anna Jawień, Emilia Matusyk, Wiktor Morawski, Milena Zbucka, Pau-
lina Plata z SZS nr 1 w Chełmku, Michał Furman, Julia Dyląg, Natalia 
Legut, Natalia Łoboz, Julia Kowolik, Agnieszka Cebula z SZS-P nr  2 
w  Chełmku, Ewa Stanek, Barbara Kalicińska, Adrian Lipski, Paulina 
Zabłocka, Artur Długosz, Hanna Gołąb z SZS w Gorzowie, Patrycja 
Tłamacz, Szymon Czerw, Kinga Piekarz, Konrad Nędza, Aleksandra 
Mrożek, Michał Mańka z SZS w Bobrku.
Za wykonanie plakatu nagrody otrzymali:
Aleksandra Gurgul, Patrycja Nycz, Aldona Kordek, Oliwia Bereżańska, 
Sabina Czardyba z SZS nr 1 w Chełmku, Natalia Legut, Mateusz Olszak 
z SZS-P nr 2 w Chełmku, Ewa Stanek, Gabriela Kozioł z SZS w Gorzo-
wie, Kinga Zabawska, Natalia Wanat, Oliwia Janiga z SZS w Bobrku.
W kategorii zabawka dla przedszkolaka zwycięzcami zostali:
Wiktoria Świerguła, Julia Urzędowska z SZS nr 1 w Chełmku, Wiktor 
Dudziak, Julia Kowolik, Karolina Góźdź z SZS-P nr 2 w Chełmku, Na-
talia Waliczek, Kinga Zając z SZS w Bobrku, Paulina Szyjka, Paulina 
Zabłocka z SZS w Gorzowie.
Za wykonanie wazonu z kwiatami nagrody otrzymali:
Patrycja Markiewicz, Karolina Łukasiewicz z SZS nr 1 Chełmku,
Aleksandra Piotrowska, Martyna Szymutko, Weronika Koczur z SZS-P 
nr 2 w Chełmku, Maciej Wanat, Konrad Nędza z SZS w Bobrku.
Najbardziej atrakcyjną konkurencją okazało się zrobienie z różnych 
materiałów odpadowych biżuterii. Chętnie wykonywano różnego ro-
dzaju korale, bransoletki i kolczyki. Nagrodzeni w tej kategorii zostali:
Wiktoria Bober, Maria Kalemba, Martyna Florek z SZS nr 1 w Chełmku,
Patrycja Król, Weronika Sajak, Karolina Tenerowicz, Wiktoria Nowak, 
Maksymilian Mastalerz z SZS-P w Chełmku, Aleksandra Mrożek, Oli-
wia Janiga, Michał Wilczak, Aleksandra Gołowieszko z SZS w Bobrku.
Organizatorem tegorocznej edycji konkursu był Samorządowy Ze-
spół Szkół w Bobrku, którego uczniowie zaprezentowali pełne humo-
ru przedstawienie o tematyce ekologicznej.

Referat Oświaty

W Szkole Językowej Ling House w Chełmku dzieci w wieku przed-
szkolnym wzięły udział w konkursie językowym „Język to podstawa”. 
Rzeczywiście tytuł konkursu oddaje wagę znajomości języka obcego. 
Podczas współzawodnictwa uczestnicy mogli pochwalić się wiedzą 
z zakresu języka angielskiego. Zdali egzamin doskonale, otrzymali 
również piękne nagrody oraz dyplomy. 
Był to pierwszy konkurs językowy zorganizowany dla dzieci w wieku 
przedszkolnym oparty na rywalizacji między grupami w naszej gmi-
nie. Mamy nadzieję, że wpisze się juz na stałe w kalendarz imprez.
Należy pamiętać, że im wcześniej rozpocznie się naukę języka obce-
go, tym łatwiej jest się go nauczyć w latach późniejszych, co procen-
tuje w przyszłości.

W Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Chełmku 29 maja 2014r. odbył 
się konkurs promujący młode talenty. 28 dzieci prezentowało swoje 
talenty w śpiewie, recytowaniu, tańcu oraz rysunku.  Komisja konkur-
sowa w składzie: mgr Iwona Bochenek – przewodniczący, mgr Alek-
sandra Klimas- polonista, Włodzimierz Legut – muzyk, Karolina Gor-
czyńska –plastyk wyrózniła następujących uczestników: w kategorii 
wokalnej: wyróżnienie Emilia Snopko oraz Anna Cebula, w kategorii 
recytacja:  wyróżnienie Jan Zabdyr oraz Izabela Glandys, w kategorii 
plastycznej: wyróżnienie – Martyna Kokoszka oraz Jagoda Kokoszka 
w kategorii taniec: wyróżnienie- Paulina Mądrala oraz Emilia Jędrec-
ka. Wszystkie występujące dzieci otrzymały nagrody i  pamiątkowe 
dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców. Dzieci wyróżnione 
przez komisję konkursową zaprezentują swoje talenty na tegorocz-
nych obchodach Dni Chełmka 29. 06. 2014r.

Rozstrzygnięcie VII Gminnego Konkursu Ekologicznego

Mali poligloci - Język to podstawa! ZDOLNY PRZEDSZKOLAK

7
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Policja ostrzega przed oszustami, działającymi na tzw. „legendę”. 
Sprawcy tego typu przestępstw dokonanych w ostatnim, czasie rów-
nież na terenie Gminy Chełmek podszywają się pod f-sza Policji. Spo-
sób działania jest następujący: wyszukują starsze osoby najczęściej 
zamieszkujące samotnie, ustalają nr telefonu. Gdy dzwonią przedsta-
wiają się jako funkcjonariusze policji informując, iż osoba dla nas bar-
dzo bliska ( najczęściej wnuk, syn) miał wypadek drogowy którego 
był sprawcą i grozi mu za to wysoka kara. Następnie informują roz-
mówcę, że syn-wnuk może dojść do porozumienia z pokrzywdzonym 
by  sprawa nie trafiła do Sądu w zamian za zadoścuczynienie finanso-
we w wysokości np. 10000 zł. Pada wtedy pytanie czy babcia lub dzia-
dek jest w stanie za wnuczka zapłacić taka kwotę czy też pożyczyć. 
Przy twierdzącej odpowiedzi sprawca – podający się nadal za f-sze 
policji informuję rozmówcę że po pieniądze w niedługim okresie cza-
su przyjdzie albo inny f-sz policji po tzw. cywilnemu, kurier  lub inna 
osoba będąca przyjacielem naszego wnuka czy też syna. 

Najlepiej po takim, podejrzanym telefonie natychmiast powiado-
mić Policję dzwoniąc pod numer alarmowy 997 lub 112, co pozwoli 
funkcjonariuszom zatrzymać sprawców na gorącym uczynku prze-
stępstwa. Powyższą informacje należy również przekazywać po są-
siedzku, jako przestrogę innym osobom, bo już wkrótce oszuści znów 
mogą podjąć kolejną próbę wyłudzenia pieniędzy. Proszę pamiętać! 
Do mieszkania czy domu nie należy wpuszczać obcych osób. Proszę 
od funkcjonariusza czy urzędnika żądać okazania dokumentu tożsa-
mości lub legitymacji służbowej. Sprawcy będą zwlekać z jego okaza-
niem lub też zrezygnują sądząc, że ofiara jest zbyt ostrożna. Natomiast 
urzędnik czy policjant bez problemu pokaże dowód czy legitymację. 
Stosowanie powyższej zasady jest niezwykle ważne dla osób w po-
deszłym wieku, które samotnie mieszkają, a które bardzo często nie 
potrafią stanowczo odmówić wpuszczenia kogoś do domu.

Komendant Komisariatu Policji w Chełmku 
Asp.szt. Tomasz Balon

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek to doskonały czas, aby spotkać się 
w bibliotece. Tym razem w Samorządowym Zespole Szkół w Bobrku 
w bibliotece szkolnej 14 maja 2014 r. w obecności zaproszonych pe-
dagogów, rodziców, babć i dziadków „zerówkowicze” sześciolatkowie 
tejże placówki zostali uroczyście pasowani na czytelnika. Starannie 
zapracowali na ten tytuł, ponieważ cały rok szkolny odbywały się 
cykliczne spotkania biblioteczne i wraz ze swoją wychowawczynią 
Panią Renatą Dulębą aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestni-
czyli w różnorodnych lekcjach bibliotecznych. Występ dzieci ożywił 
dzisiejszą uroczystość poprzez pięknie wyrecytowane wiersze i tek-
sty o pracy bibliotekarzy, o poszanowaniu książek i że warto „ godziny 
nudów zmienić na godziny radości z czytaniem”. 

Alicja Klima

MOKSiR w Chełmku zaprasza dzieci i młodzież do korzystania z ak-
tualnej oferty sportowej. Obecnie prowadzimy szkolenia zawodni-
ków w dyscyplinach: piłka ręczna, piłka nożna i tenis ziemny.  Zajęcia 
prowadzą doświadczeni trenerzy dysponujący świetną bazą szkole-
niową.  Od 1998 roku funkcjonuje najstarsza w okolicy szkółka teni-
sa ziemnego, której adepci z powodzeniem startują w prestiżowych 
turniejach. Do wybitnych wychowanków zaliczyć możemy: Patryka 
Horsta, Jakuba Zajasa, Weronikę Kępkę, Adama Romańskiego, Ad-
riana Majkę.  Zajęcia prowadzi Agnieszka Kała – pracownik MOKSiR 
oraz była zawodniczka sekcji tenisowej „KS Chełmek”.  Do dyspozycji 
uczestników są korty o tradycyjnej nawierzchni ceglanej a w okresie 
jesienno zimowym sala gimnastyczna oraz hala sportowa.  Koszt za-
jęć wynosi 10 zł/godz.   
Od maja br. pod naszymi auspicjami prowadzona jest sekcja piłki 
ręcznej. Jest to kontynuacja działającej wcześniejszej drużyny UKS 
Siódemka Chełmek. Trenerem sekcji doświadczony szkoleniowiec 
- Grzegorz Solarski.  Zajęcia odbywają się we wtorki i piątki o godz. 

16.00 w Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 18 w Chełmku. Miesięcz-
ny koszt zajęć wynosi 20 zł.  Dużym powodzeniem cieszy się szkółka 
piłki nożnej, która swoją działalność rozpoczęła w maju 2013 r. i pro-
wadzona jest wspólnie z UKS „KS Chełmek”. Młodzi zawodnicy posia-
dają idealne warunki do odbywania treningów i spotkań piłkarskich. 
Obecnie prowadzone są zajęcia w 3 grupach wiekowych. Trenerami 
są Sebastian Fedecki i Paweł Sidorowicz.  Treningi odbywają się 2 razy 
w tygodniu. Koszt - 20 zł/miesiąc 
Obecnie prowadzony jest nabór uczestników do poszczególnych 
sekcji sportowych: 
Piłka nożna: rocznik 2004-2007.    
Piłka ręczna: roczniki 2001-2004 
Tenis ziemny: dzieci od lat 5, młodzież oraz dorośli      
Informacje oraz zapisy: 
Centrum Sportowe w Chełmku, 
ul. Krakowska 22,   32-660 Chełmek 
tel. 33 474 00 17,  600 202 215  

POLICJA OSTRZEGA!

Ruszyły nabory do sekcji sportowych MOKSiR w Chełmku   

Ogólnopolski tydzień bibliotek - Bobrek

zaprasza na niezwykły koncert grupy:
 
EAST EARTH BAND
Koncert dedykowany legendarnej 
grupie  „Breakout”
30 maja 2014 r. godz. 20.00

WSTĘP WOLNY!

Miejski Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji w Chełmku
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Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 29 kwietnia br.  
uczniowie SZS nr 1 w Chełmku zorganizowali, przy współpracy z pa-
nią Ewą Miszutą, instruktorem  Domu Ludowego w Chełmku, spotka-
nie dla najmłodszych mające na celu promocję czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży.  Uczniowie klasy IV i V szkoły podstawowej przybli-
żyli wszystkim zgromadzonym historię książki, pięknie deklamowali 
wiersze oraz przeprowadzili turniej wiedzy o baśniach. Zwycięzcami 
okazali się uczniowie z klasy IV. Uroku całości dodało przedstawie-
nie pt. „Szlakiem baśni”, przygotowane pod czujnym okiem p. R. Oleś, 
które przeniosło dzieci w bajkowy świat rycerzy, wróżek i  czarownic.
Nad przebiegiem imprezy czuwała p. Dorota Orzana, nauczyciel bi-
bliotekarz, która podczas  spotkania rozstrzygnęła ogłoszone wcze-
śniej konkursy. W kategorii Najciekawszy wiersz o książce  wyróż-
nienia zdobyli: Paulina Plata, Martyna Florek, Patrycja Markiewicz, 
Aleksandra Oleś, Maria Kalemba, Agnieszka Szewczak, Izabela Ba-
ran, Patrycja Mazur, Emilia Czerw, Wiktor Łysak. W kategorii Projekt 
okładki do ulubionej książki przyznano następujące miejsca: I miej-
sce- Agnieszka Szewczak, II miejsce- Aleksandra Konik, III miejsce- 
Paulina Plata .Wyróżnienia zdobyli : Maria Kalemba, Dominik Bujak, 
Kamil Sitek, Przemysław Klimek, Patrycja Markiewicz, Julia Ostrowska. 
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Całej uroczystości przyświecała maksyma Patricka Suskinda „Po to 
jest biblioteka, po to ma się książki w domu, by móc w każdej chwili 
odnowić zapomniany sen”.

Uczniowie naszej gminy często zmagają się z zadaniami matematycz-
nymi, biorąc udział w różnych konkursach. Tym razem uczestniczyli 
w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym PANGEA. I etap od-
był się 10 stycznia 2014r. w każdej ze szkół. Wzięło w nim udział 103 264 
uczniów z całej Polski. 
Trzech uczniów z terenu naszej gminy zakwalifikowało się do finału. 
Są to: Urszula Puchała kl. III gimnazjum – SZS nr 1 w Chełmku, Mak-
symilian Mastalerz kl. IV szkoła podstawowa – SZS-P nr 2 w Chełmku 
oraz Amelia Bużyk kl. I gimnazjum – SZS w Gorzowie.
Dnia 28 marca 2014r. uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami: Mał-
gorzatą Wójtowicz, Barbarą Kobyłczyk, Beatą Babiuch, wzięli udział 
w finale, który odbył się w Vistula University w Warszawie.
 Wszystkim finalistom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dnia 26 lutego 2014 roku w Domu Ludowym w Chełmku w 10 rocz-
nicę śmierci Czesława Niemena miał miejsce wieczorek  poświęco-
ny  jego pamięci. Młodzież z SZS nr 1 w Chełmku oddała cześć temu 
wybitnemu artyście, prezentując jego  niezwykle piękną, wzruszają-
cą twórczość. Uczniowie klasy III gimnazjum, pod okiem nauczycieli 
pani Doroty Orzany i pani Agnieszki Krzyściak-Kalemby, przygotowali 
montaż poetycko-muzyczny, w którym oddali hołd twórczości tego 
człowieka o niezwykłej wrażliwości i ogromnym talencie. Przedstawi-
li w skrócie jego biografię, okraszoną utworami lirycznymi, takimi jak 
„Marionetki”, „Cztery ściany świata” czy „Jednego serca”. Uroku całemu 
wydarzeniu dodały piosenki w wykonaniu uczennic szkoły oraz cza-
rowna, stylowa dekoracja autorstwa pani Ewy Miszuty – instruktora 
w Domu Ludowym w Chełmku.  Widzowie - ci starsi oraz całkiem mło-
dzi -  mogli  przywołać sobie postać Niemena za sprawą prezento-

wanych na ekranie teledysków, na których artysta wykonywał swoje 
utwory, zarówno te big bitowe i rock and rollowe jak „Płonąca stodo-
ła” czy też sentymentalne ballady typu „Pod papugami”. 
Mamy nadzieję, że tekst  kompozycji wszech czasów „Dziwny jest ten 
świat” stanie się naszym przesłaniem. Uważajmy na słowa, które spra-
wiają czasem ból większy niż ten – fizyczny. Wierzmy w to, że ludzi 
dobrej woli jest więcej i właśnie do nich chciejmy należeć. 

„Dzień dziecka na stawach”
1 Czerwca.  godz. 8.00
W programie:

- Zawody wędkarskie w kategoriach:
        -najmłodsi
        -starsi (od 10 lat)
- rejs łódką 
- przejażdżki konne
- poczęstunek

Zapisy w dzień zawodów. 
Więcej informacji 
w Zarządzie Koła Wędkarskiego.

Święto Książki!

FINALIŚCI KONKURSU MATEMATYCZNEGO

Pamiętajmy o niezwykłej twórczości Czesława Niemena
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W powiatowej Ósemce kolejny raz zorganizowano Akcję Krwiodaw-
stwa. Na zaproszenie działającego w szkole Klubu HDK „Ósemka” 
oraz przeprowadzającego zbiórkę personelu RCKiK w Oświęcimiu 
zgłosili się pełnoletni uczniowie technikum oraz ofiarni mieszkańcy 
Chełmka. To zupełnie wyjątkowe przeżycie – mówi Bartek, uczeń II kl. 
Technikum, który pierwszy raz oddał krew. Przyznaję, trochę się tego 
bałem, ale rzeczywiście nie jest źle! Warto było – polecam wszystkim.
W PZ 8 takie akcje mają miejsce dwa razy w roku – w październiku 
oraz kwietniu i powoli wpisują się w kalendarz stałych wydarzeń, do 
których uczniowie i mieszkańcy już się przyzwyczaili. Szkoła uczest-
niczy w kampanii Narodowego Centrum Krwi: „Twoja krew – Moje 

życie”, której celem jest  uświadomienie społeczeństwu potrzeb sys-
temu lecznictwa w zakresie krwiodawstwa, a także znaczenia syste-
matycznego oddawania krwi przez honorowych dawców. Oprócz 
cyklicznych akcji Klub „Ósemka” organizuje też konkursy, wystawy, 
spotkania promujące szlachetne idee dzielenia się cząstką siebie dla 
ratowania innych. Czuję ogromną satysfakcję, kiedy widzę, jak tworzy 
się grono wiernych, stałych krwiodawców, wśród których są liczni ab-
solwenci naszej szkoły. Przy okazji można powspominać , dowiedzieć 
się, jak sobie radzą, pożartować. To bardzo cenne chwile – z radością 
podkreśla Urszula Guja, opiekun Klubu. 

Twoja krew – Moje życie

Po co nam woda? W których rejonach globu najbardziej jej brak? Jak 
można pomóc ubogim w naturalne zasoby wody krajom? Jak dbać 
o ilość i jakość i zużywanej wody? I wreszcie – ile jest „wody w wo-
dzie”, czyli pić czy nie pić wody mineralne? – na te pytania można było 
usłyszeć odpowiedzi 23 kwietnia podczas  pierwszej części spotka-
nia „Źródła życia”, które miało miejsce w Sali Kinowej chełmeckiego 
MOKSiR. Druga część poświęcona była zagadnieniom transplantacji 
jako sposobu ratowania życia i zdrowia. W obu częściach zasadniczą 
uwagę zwracano na konieczność i możliwości dbania o „źródła życia”, 
rozumiane nie tylko dosłownie, ale przede wszystkim metaforycznie 
– jako wszelka działalność, chroniąca życie, motywująca do jego pod-
trzymywania i poprawiania jego jakości.
Spotkanie łączyło też cele dwóch realizowanych w Powiatowym Ze-
spole nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku pro-
jektów: Kampanii „Drugie życie” oraz Projektu „Szkoła Humanitarna”. 
Koordynatorkami szkolnych przedsięwzięć są: Urszula Guja i Doro-
ta Pietrzyk, które czuwają nad pomysłami uczniów-wolontariuszy, 
opracowujących tematykę i harmonogram działań. Liderzy Kampa-
nii „Drugie życie” – uczniowie II kl. ZSZ Marcelina Suska, Andżelika 
Krawczyk i Lucjan Żurek realizują założenia programu, polegające na 
promowaniu transplantacji, upowszechnianiu wiedzy o jej znaczeniu 
we współczesnej medycynie a także uświadamianiu, jak ważne jest 
wyrażanie zgody na pobranie narządów do przeszczepu.
“Szkoła Humanitarna” to roczny projekt edukacyjny, który w roku 
szkolnym 2013/2014 jest elementem większego projektu PAH, re-
alizowanego pod nazwą „Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpo-
wiedzialności”. Mające za sobą udział w warsztatach PAH liderki pro-
gramu: Dominika Lebica oraz Dominika Wrona przybliżają problem 
braku wody w krajach Afryki oraz działalność PAH, z inicjatywy której 
w Sudanie Południowym budowane są studnie. Projekt uwrażliwia 
również na kształtowanie postawy odpowiedzialnego wykorzysty-
wania zasobów wody przez każdego człowieka.
Uczestnicy środowego spotkania: młodzież PZ 8 oraz zainteresowani 
mieszkańcy Chełmka obejrzeli krótki film, przedstawiający codzien-
ność Sudanu Południowego oraz działania PAH, po czym wysłuchali 
prelekcji prof. Rajmunda Michalskiego pod tytułem „Pić albo nie pić?” 
Zabawna parafraza hamletowskiego pytania dotyczyła wód mineral-
nych, ich składu, jakości i związanej z nimi wartości odżywczej bądź 
też stopnia ewentualnej ich szkodliwości. W niezwykle ciekawej pre-
zentacji profesor Michalski zwrócił uwagę m. in. na to, jak ważna jest 
świadomość zawartości oferowanych na rynku wód mineralnych oraz 
wpływu poszczególnych pierwiastków na nasze zdrowie. Zaskakują-
ce było też podkreślenie, że tylko 1% oczyszczonej wody, dostępnej 
powszechnie w wodociągach, zużywany jest do celów spożywczych. 
Końcowa, pozytywna odpowiedź na tytułowe pytanie uspokoiła 
słuchaczy, sugerując jednocześnie, że każde ‘tak’ ma też rozwinięcie 
w postaci: ‘pod warunkiem, że…’
Druga część spotkania, poświęcona Kampanii „Drugie życie” rozpo-
częła się prelekcją dr. n. med. Niny Szumańskiej – specjalisty nefro-
loga ze Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, która przybliżyła słu-
chaczom historię transplantacji, tajniki procedury kwalifikowania do 
przeszczepów oraz wartości tej metody ratowania życia. Słuchacze 
dowiedzieli się m.in., że pacjentowi, który jest biorcą nerki, nie usuwa 
się tej chorej, ale wszczepia nową – ma więc w sumie trzy narządy.

O tym, że z chorobą można i trzeba walczyć, skutecznie się jej prze-
ciwstawiając, przekonywali zaproszeni goście: Rajmund Michalski – 
po przeszczepie nerki, Michał Bernacki – po przeszczepie płuc, dia-
lizowany Mirosław Mańka oraz Jan Drynda – pokonujący chorobę 
nowotworową. Każdy z nas jest żywym dowodem na to, jakie postę-
py w ostatnich latach zrobiła medycyna – mówił prof. Michalski. Po-
kazujemy, jak żyć ze świadomością poważnej choroby, na co zwracać 
szczególną uwagę, a przede wszystkim, jak wielkie znaczenie ma na-
dzieja! – dodawali rozmówcy.. Nawet bardzo ciężka choroba nie musi 
oznaczać końca zarówno fizycznego, jak i duchowego, polegającego 
na usunięciu się w cień z normalnego życia. Nawet w tak ekstremal-
nie trudnej sytuacji można zwyczajnie żyć, pracować, mieć rodzinę 
i cieszyć się tym, co jest. Panowie, dzieląc się trudnymi doświadcze-
niami, zgodnie podkreślali olbrzymią rolę rodziny i bliskich, dodają-
cych sił i motywujących do walki. Jednocześnie swoim przykładem 
stanowili dowód na to, że transplantacja organów tam, gdzie jest to 
możliwe, to obecnie najlepsza metoda poprawy komfortu życia, że 
po przeszczepie można bardziej świadomie cieszyć się każdą, poda-
rowaną, bezcenną w swej nowej wartości chwilą.
Chełmeckie spotkanie, które zostało zorganizowane dzięki współpra-
cy ze Stowarzyszeniem OSOD – patronem Kampanii „Drugie życie”, 
dostarczyło uczestnikom wielu wzruszeń, przekonując do wsparcia 
szlachetnej idei, jaką jest oddanie cząstki siebie, by ratować innych. 
O  wielkiej sile pozytywnego przykładu świadczyły licznie rozdane 
przez wolontariuszy oświadczenia woli, zabierane również dla rodzi-
ny i znajomych. Takie spotkania działają uzdrawiająco! Aż chce się 
żyć! Panowie są wspaniali, dziękujemy za ten ogromny zastrzyk po-
zytywnej energii – mówili z entuzjazmem słuchacze.  
Pod koniec maja planowane jest w Chełmku kolejne spotkanie o po-
dobnym charakterze, na które organizatorzy serdecznie zapraszają nie 
tylko zainteresowanych tematem transplantacji, ale wszystkich, którzy 
po prostu chcą się lepiej poczuć i umocnić w przekonaniu, że życie, 
mimo nękających człowieka chorób, może być naprawdę piękne! 

Źródła życia

28 maj – Transplantacja dar życia 
– sala kinowa MOKSiR godz.16.00
serdecznie zapraszamy!
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W pamięci Polaków dni  1 września i 8 maja nierozerwalnie wiążą się 
z obchodami rocznic wybuchu i zakończenia II wojny światowej. Jed-
nej z najkrwawszych  i najokrutniejszych jakie Świat i Europa przeży-
ły,  w tym szczególnie nasz Naród. 
W Chełmku obchodzimy je pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu w Paprot-
niku, w gronie młodzieży szkolnej i asyście pocztów sztandarowych  
szkół, strażaków i harcerzy, przy udziale Władz Miasta i nielicznych 
kombatantów tej wojny.
Są to bardzo krótkie chwile, kiedy młodemu pokoleniu naszych 
mieszkańców możemy w namacalny  sposób przekazać część na-
szej polskiej historii i oddać hołd  tym mieszkańcom Chełmka, którzy 
w wyniku II wojny  ponieśli śmierć. Ich nazwiska  są umiejscowione na 
tablicach pod pomnikiem. 
Są pośród nich żołnierze września 1939 r. którzy zginęli w bezpośred-
niej walce z najeźdźcą niemieckim: Franciszek Kulczyk, Jan Łukaszek, 
Julian Nowak i Bronisław Sęk  oraz szereg nazwisk  mieszkańców, któ-
rzy narazili się okupantowi, osadzeni zostali w obozach zagłady i tam 
zginęli, bądź zostali zagazowani  w wyniku eutanazji,   jako osoby nie-
pełnosprawne. Są także nazwiska i  całe rodziny  żydów chełmeckich,   
w ilości 32 osób. 
Natomiast na miejscowym cmentarzu spoczywają inni, cisi bohate-
rowie,  uczestnicy II wojny światowej, którzy od 1 września 1939 roku  
do 8 maja 1945 roku brali czynny  w niej udział,  na różnych frontach 
walk a po ich zakończeniu wrócili do Chełmka, bądź tu się osiedlili i tu 
po latach spoczęli na cmentarzu. Wymienić należy przynajmniej tych 
znanych powszechnie, jak: 
– Kurzański Franciszek – walczył w kampanii wrześniowej, przeżył in-
ternowanie w Związku Radziecki, pracę na Syberii, potem Armię An-
dersa, walki pod Monte Cassino i Ankoną we Włoszech.
– Guja Franciszek – przeżył kampanię wrześniową i niewolę niemiec-
ką z której wrócił do Kraju w 1945 roku.
– Palka Jan – po klęsce wrześniowej dostał się na zachód i tam zakoń-
czył szlak bojowy po którym wrócił do Chełmka.
– Leśniak Antoni – po kampanii wrześniowej dostał się do Anglii 
i tam walczył w siłach  lotniczych, aby następnie wrócić do Chełmka.                              
- Okuniewicz Władysław – przeszedł cały szlak bojowy I Armii Woj-

ska Polskiego od Lenino, poprzez Warszawę do Berlina, a po wojnie 
osiadł w Chełmku..                                                                                                                          
– Sitko Marcin – po kampanii wrześniowej dostał się do niemieckiej 
niewoli, przeżył ją i wrócił do Chełmka.
Ale spoczęli również na naszym cmentarzu ci, którzy walczyli w II 
Armii Wojska Polskiego, zakończyli swój szlak bojowy pod Budziszy-
nem, a po zakończeniu wojny stacjonowali w Chełmku w Paprotniku 
i po demobilizacji osiedli  u nas  jak np  znani z nazwiska  Tadeusz 
Sawka, Józef Galistl, Józef Orłowski –były długoletni dyrektor Szko-
ły nr. 1,  Szumlakowski,  Walentyński, Dziedzic, Piękny  i inni, których 
piszący te słowa już nie pamiętają, a warto by je przy okazji wspo-
mnianych rocznic upowszechnić. Od pewnego czasu obserwuje się 
w naszym Kraju przywracanie pamięci historycznej naszego Narodu. 
Powstają liczne  grupy rekonstrukcyjne  naszych sił zbrojnych, prze-
bytych bitew i  powstań, a przecież nasza chełmecka ziemia również 
jest nasycona wydarzeniami bitewnymi  walk 3 i 4 września 1939 roku, 
o przeprawę mostową na Przemszy w której zginęło 14–17 obrońców, 
żołnierzy polskich, upamiętnionych na Tablicy kościoła NMP Królowej 
Polski.   
Data 3 września to dla Chełmka równie ważna rocznica, jak 1  i 17 wrze-
śnia, czy 8 maja. Warto więc pomyśleć na naszym terenie o rozszerze-
niu wiedzy o wydarzeniach z przed 75 laty. Może z jakąś ekspozycję 
w Izbie Pamięci T. Baty, która nosi znamiona muzeum regionalnego. 
Być może rodziny wymienionych z nazwiska uczestników II wojny 
światowej dysponują jakimiś pamiątkami po nich, a już na pewno 
pełniejszą od autora artykułu wiedzą.
Na kanwie zbliżających się rocznic II wojny, uczestniczący w nich 
od lat strażacy OSP, jako nieliczni już świadkowie tamtych wy-
darzeń, oprócz 1 września i 8 maja, składają hołd pamięci także 
3 września pod Tablicą na kościele Królowej Polski oraz 17 wrze-
śnia w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę pod 
Pomnikiem w Paprotniku, ale jak dotychczas czynię to samot-
nie. Dlatego zapraszają do udziału inne organizacje i instytu-
cje.                                                                                                                                                                 

                                                                                          Strażaccy weterani.

Wieńce i płonce znicze złożono na pomniku Ofiar Faszyzmu 
w  Chełmku. W rocznicę wybuchu II Wojny Światowej w ten sposób 
hołd poległym oddali burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, przedsta-
wiciele kombatantów z Chełmka, harcerze a także dyrektor, nauczy-
ciele i uczniowie z SZS-P nr 2 w Chełmku oraz młodzież i pedagodzy 
z PZ nr 8 SZiO w Chełmku. 

Pierwszy dzień wiosny był dla dzieci z przedszkola wyjątkowym wyda-
rzeniem. W tym dniu najmłodsi z SZS nr1 w Chełmku wyruszyli barw-
nym korowodem na pierwszy wiosenny spacer. Wykonana wcześniej 
Marzanna, w trosce o czystość naszych rzek, nie popłynęła do morza, 
przypomniała jedynie o tym prastarym, ludowym zwyczaju.  Po dłu-
gim wiosennym spacerze dzieci mogły odpocząć w pięknie udekoro-
wanej sali Domu Ludowego. W ten wiosenny klimat wprowadziła nas 
pani Ewa Miszuta instruktor Domu Ludowego. Przedszkolaki z grupy  
pani Iwony Trybuś i pani Moniki Koryczan -Zembaty zaprezentowały 
swoje umiejętności wokalne śpiewając skoczne, rytmiczne piosenki.  
W dalszej części wiosennego spotkania dzieci wysłuchały wierszy 
Jana Brzechwy oraz obejrzały prezentację multimedialną o tematy-
ce wiosennej. Nad całością czuwała pani Dorota Orzana, nauczyciel 
biblioteki szkolnej. Po tak radosnym spotkaniu w wesołych, wiosen-
nych nastrojach, z pięknymi kolorowymi kwiatami, dzieci wróciły do 
przedszkola.

  „Ludzie, których kochamy zostają na zawsze, 
  bo zostawili ślady w naszych sercach”

Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom, Kolegom 
z pracy, Sąsiadom oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z nami 
w bólu, uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej naszego uko-
chanego Męża, Ojca i Dziadka śp. Jana Mądrzyka składają po-
grążeni w smutku.

Żona, Syn z Rodziną. 

Przywróćmy pamięć naszej historii. 

Uczcili pamięć poległych

Wierszem i piosenką witamy wiosnę

Dyżury w biurze kombatantów
Informujemy że zmieniają się dni dyżuru w biurze kombatantów 
w  Chełmku. Od miesiąca czerwca dyżury będą w każdy drugi 
wtorek miesiąca tj. 5.06, 26.06, 3.07, 17.07, 31.07, 14.08, 28.08, 11.09, 
25.09, 9.10, 23.10, 6.11, 20.11, 4.12, 18.12.
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Wielkim wydarzeniem dla chełmeckich harcerzy po przeżyciach wo-
jennych była pierwsza prawdziwa, wspaniała wycieczka do Ojcowa 
i Krakowa, we wrześniu 1945 roku. Prowadził ją i pięknie opisał w kro-
nice drużyny przyboczny Stanisław Pawela „Ćwik”, pseudonim „Ryś”. 
Zatytułował ją: „A czy znasz ty bracie młody, twoje ziemie, twoje gro-
dy?”  

 Ledwie skowronki srebrzyste dzwonki
 W lazurach nieba rozpoczęły gwar,
 Już z kijem w dłoni w świat przed się goni
 Gwiżdżąc wesoło, uśmiechnięty skaut.
 Hej ha! Świat przed sobą masz, 
 raz, dwa, trzy naprzód skauci marsz.

Z tą piosenką na ustach, z kijem w dłoni i plecakiem na barkach podą-
żali chłopcy do punktu zbornego tj. harcówki. Wszystko jeszcze spało 
jeno skowronki unosząc się wysoko nad Skałą śpiewały swe ranne 
pacierze. Tu i ówdzie wystrzelał z chaty prosto w górę słup dymu, 
zapowiadający pogodę. W harcówce po przywitaniu, sprawdzeniu 
obecności o godź. 6.00 okazało się, że jest nas trzynastu. Kilku nie 
przyszło. To ci, o której mówi nam dalej piosenka: 

 Niechaj piecuchy, gdzieś u poduchy,
 Gnuśnym, leniwym oddają się snom, 
 Harcerz od rana w polu ugania,
 Pola i łąki to jest jego dom.
 Hej, ha! Itd.

Po odśpiewaniu modlitwy idziemy ku fabryce, gdzie czeka już na nas 
samochód, który zawiezie nas aż do Ojcowa. Warkot motoru, piosen-
ka i Chełmek ginie nam w dali. A my wciąż śpiewamy różne piosenki 
zda się nigdy nieskończone, a jednak ucichły gdy wjechaliśmy na szo-
sę pełną wybojów, gdy kurz począł wdzierać się do samochodu (pod 
plandekę), a słońce poczęło już trochę przygrzewać. Jeszcze chwilę 
takiej jazdy i wreszcie samochód począł opuszczać się w dół po krętej 
drożynie. To wjeżdżamy w dolinę Ojcowa. Szosa wije się wśród lasów i 
pięknych, wapiennych skał, podobnych do zaklętych olbrzymów, zda 
się nie zdobytych przez człowieka, a jednak na wielu z nich widnieją 
krzyże – to znak, że jednak on go tam zatknął. Mnóstwo tu jaskiń, 
przełomów, szczelin, a niektóre chaty jak gniazda przylegają do skał.
Samochód zatrzymuje się. Jesteśmy w Ojcowie. Kilku z nas już tu 
było, lecz wtedy gdy Niemcy wjeżdżali do Ojcowa dumni, że biorą 
w posiadanie skały, w których ukrywał się jeden z ich wrogów, mia-
nowicie Łokietek. 

Po „wylądowaniu” w Ojcowie.
Przed rozłożeniem obozowiska, wypuściliśmy gołąbka, którego za-
brał ze sobą jeden z druhów, ponieważ nie był to gołąb pocztowy 
usiadł zaraz na pobliskiej chacie. Może chciał z nami jeszcze zjeść 
śniadanie ? 

Leć gołąbku …leć!

A jednak ku naszemu zdziwieniu po przyjeździe do Chełmka, spotka-
liśmy się z nim!
Nasz skromny obóz założyliśmy u stóp ruin zamku ojcowskiego z XIV 
wieku i po śniadaniu w szyku wyruszyliśmy ku szczytowi Góry Cheł-
mowej, w której zboczu znajduje się jaskinia o nazwie Grota Łokietka.    

…na szczycie Góry Chełmowej    

Z przewodnikiem na czele schodzimy szczeliną w dół, uderza nas 
niezwykłe zimno w tej podziemnej czeluści, na ścianach lśnią sople 
kamienne,  a światło naszych świeczek z trudem rozprasza panującą 
tu ciemność. Przewodnik objaśnia w jakiej „sali” się znajdujemy oraz 
nadaje nazwy ogromnym kamieniom – tu stoi łoże Łokietka, a tam 
stół gdzie miał przebywać. Po wędrówce w jaskini wychodzimy na 
światło dzienne, które dziwne nam się wydaje. W szyku wróciliśmy do 
obozowiska głodni, ale bardzo zadowoleni, myjemy się i z apetytem 
zjadamy „obiad”.

Smacznego!      

Na tropach chełmeckiego harcerstwa (VIII)          
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Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 

w Chełmku

zaprasza na warsztaty 

i zajęcia proekologiczne z budowania

„Hoteli dla dzikich zapylaczy” 
27 maja (wtorek), godz. 16.00. Siedziba MOKSiR

V Noc MuzeówPo krótkiej ciszy poobiedniej, która była niezbędna, bo czekał nas 
jeszcze po południu poważny wysiłek – wędrówka do Pieskowej Ska-
ły. Wyruszamy więc na następną ojcowską trasę wiodącą pięknymi 
dolinkami, przy szumie strumyków, łąk i lasów oraz licznych wapien-
nych ostańców. 
Kierujemy się ku zamkowi w Pieskowej Skale zbudowanemu z kamie-
nia - przez Kazimierza Wielkiego- w miejscu wcześniejszego. Zoba-
czyliśmy też przy drodze „Maczugę” – jest to samotna skała o kształ-
cie ogromnej maczugi, a na jej szczycie znajduje się kępa roślinności 
i niewielki krzyż.                                                                                              

Maczuga

Następnego dnia powędrowaliśmy do Krakowa.
Tam zwiedziliśmy Wawel, Katedrę i Grobowce, Dzwon Zygmunta                      
i Kościół Mariacki.
Tak zakończył się opis w kronice naszych harcerzy z wyprawy do Oj-
cowa i Krakowa, już w pół roku po odzyskaniu niepodległości. Har-
cerze chełmeccy potrafili się już wtedy zorganizować, doprowadzić 
do perfekcji swą dyscyplinę, stać się wrażliwymi na historię naszej oj-
czyzny. Godna zauważenia jest też pomoc Zakładu Bata, który mimo 
powojennych trudności sfinansował tę wyprawę. 

Hah

W Chełmku miała odbyła się już V Nocy Muzeów. Tegoroczna edycja 
skupiła się poszukiwaniu śladów dawnej CK. Uprzywilejowanej Kolei 
Północnej Cesarza Ferdynanda. Zwiedzanie rozpoczęło się od galerii 
Epicentrum w Chełmku  od kontemplacji pełnych liryzmu i doskona-
łej syntezy prac malarskich i graficznych Grzegorza L. Piotrowskiego. 
Następnie na dworcu kolejowym w Chełmku w krainę światła i mroku 
wprowadził nas Piotr „Iwo” Cebrat. Posiadacz bezcennej kolekcji kar-
bidowych, naftowych i elektrycznych lamp jest zarazem kustoszem 
osobistego muzeum wyobraźni. Kolejnym przystankiem na mapie 
tegorocznej nocy muzeów był Dom Pamięci Baty i najnowsze zbio-
ry jak odnowiony magiel i pamiątki po CK. Uprzywilejowanej Kolei 
Północnej Cesarza Ferdynanda. Zakończeniem wieczoru był smaczny 
poczęstunek oraz niezwykły koncert  stworzony z postindustrialnych 
dźwięków dał śląski muzyk Michał Solipiwko Mchl Slpwk, a malowa-
ne światłem, oniryczno-konstruktywistyczne wizualizacje zaprezen-
towała artystka sztuk wizualnych Berta Cebrat.

Conieco
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Od 6 maja trwała rekrutacja uczestników w ramach realizacji projektu COOLtowa Strefa Przygody. Decydowała kolejność zgło-
szeń, a ilość miejsc była ograniczona.
Do udziału w warsztatach zakwalifikowało się 19 gimnazjalistów z terenu gminy. W ramach projektu Biblioteka przygotowała  
cykl 8 spotkań m.in. warsztaty fotografii, warsztat nt. dziedzictwa kulturowego regionu. Podczas zaplanowanej wyprawy rowe-
rowej młodzież będzie kręcić  filmy i fotografować najpiękniejsze zakątki naszej małej ojczyzny. Końcowym etapem naszych 
spotkań będzie warsztat międzypokoleniowy, wernisaż prac oraz wydanie młodzieżowego przewodnika po regionie. Ruszamy 
już 21 maja o godz. 17.00.
Zakończyła się również rekrutacja do drugiego projektu Topolowa Akademia Malucha w ramach której została utworzona tzw. 
Grupa Zabawowa w bibliotece. Dołączyliśmy do grona innowacyjnych bibliotek, które otworzyły się na potrzeby małych dzieci 
i ich rodziców. 
Grupa Zabawowa to zajęcia dla małych dzieci od 2 do 5 lat, które nie uczęszczają do przedszkola. Nasza Grupa Chełmecka liczy 
12 dzieci, które z opiekunami będą spotykały się w „Twórcze soboty” co 2 tygodnie w bibliotece. Opiekunowie  będą mieli m.in. 
szansę odkrywać wartość wspólnej zabawy i jej znaczenie dla rozwoju dziecka.
Projekty skierowane do dzieci i młodzieży realizowane przez bibliotekę to efekt wygrania w ramach konkursu grantowego „Ak-
tywna Biblioteka”.

8 maja w Bibliotece Publicznej MOKSiR w Chełmku w ramach 
XI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek odbył się wernisaż 
prac artysty malarza, rzeźbiarza MIECZYSŁAWA JAKUCZKA
„Polska wieś w akwareli”. Malowanie towarzyszyło artyście 
od zawsze. Jego ulubione tematy to konie, polska wieś oraz 

przeważnie rzeźba sakralna. Działacz, społecznik. Skromny 
człowiek. Jego prace można oglądać w Polsce i za granicą. Wy-
stawa cieszy się dużym zainteresowaniem i zainaugurowała 
powstanie mini Galerii w bibliotece. 
Wystawę można oglądać do 31 maja 2014. 

Trwają zajęcia O Finansach… w bibliotece dla osób 50+. Re-
alizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa In-
formacyjnego wraz z Narodowym Bankiem Polskim w ramach 
programu edukacji ekonomicznej.
Jesteśmy po II module szkoleniowym w ramach którego od-
wiedził nas przedstawiciel jednego z banków, który służył 
kompetentną wiedzą z dziedziny „Bank przez Internet”.

Wiemy już sporo z zakresu e-bankowości, budżetu, życiowej 
ekonomii i finansów.  Przed nami jeszcze trzy moduły, a w nich 
m.in. tematy ubezpieczeń, zakładanie lokat, prawa konsumen-
ta, bank centralny. 10 czerwca uroczyste rozdanie Certyfika-
tów, spotkanie ze śląską grupą 50+ biorąca udział w projekcie 
i wymiana doświadczeń.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MOKSiR W CHEŁMKU w ramach XI 
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek zaprosiła przedszklaki do 
Letniej Czytelni na Topolowej. „Motylki”, „Słoneczka”, „Biedro-
neczki” i „Gromadka Kubusia Puchatka” odwiedziły bibliotekę 
i z wielką uwagą słuchały bajek czytanych przez gości biblio-
teki: ks. Rafała, pana Dominika oraz pana Pawła.

Od 8-15 maja 2014 r. trwał Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Aby 
wyjść naprzeciw tej zacnej akcji Biblioteka Publiczna Filia nr 
2 w Gorzowie zaprosiła w swoje progi Panią Dyrektor Lucynę 
Elżbieciak z  Samorządowego Zespołu  Szkół,  wychowawców  
i uczniów klas I, II, III, „0” oraz dzieci z przedszkola. W spotkaniu  
bibliotecznym dużą pomoc i zaangażowanie wykazały wo-
lontariuszki uczennice III klasy gimnazjum Agnieszka Chacuś 
i Klaudia Kumor. Trafnym wyborem było głośne odczytanie 
bajek o „Pszczółce Meli” i „Papudze Pelagii”,  z których wyni-
kało proste przesłanie, że w życiu warto być pracowitym i żyć 
w przyjaźni z innymi. 
     Alicja  Klima

Konkurs grantowy „Aktywna Biblioteka” prowadzony jest 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
w ramach programu rozwoju bibliotek.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, 
który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostępu do komputerów, Internetu 
i szkoleń. 
Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Me-
lindy Gates oraz Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.

KOC PIKNIKOWY w COOLtowej Strefie Przygody - czyli rekrutacja do projektu 

Polska wieś w akwareli

O Finansach… w bibliotece

Letnia czytelnia Ogólnopolski tydzień bibliotek - Gorzów





30.04.2014 – Spotkanie Burmistrza z młodzieżą, która była obecna przy sadzeniu drzewka w roku 2004.

fotoreportaż Paweł Waligóra


