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Szanowni Mieszkańcy,

Pragnę bardzo serdecznie podziękować za udzielone mi poparcie i wy-
bór na stanowisko Burmistrza Chełmka. Życzliwość i zaufanie, którymi 
mnie Państwo obdarzyliście, jest dla mnie świadectwem, że zauważone 
zostały zmiany, jakie zaszły w okresie sprawowania przeze mnie funk-
cji Burmistrza. Jest także motywacją do dalszej wytężonej pracy i służ-

by dla dobra mieszkańców gminy Chełmek. Dołożę wszelkich starań, 
aby kredyt zaufania jakim mnie Państwo obdarzyliście, zaprocentował                            
w przyszłości. Będę dążył do realizacji przedstawionego programu po-
prawy jakości życia w Naszej gminie, słuchając jednocześnie wszelkich 
Państwa opinii i sugestii.
Chciałbym podziękować wszystkim kandydatom do Rady Miejskiej 
w Chełmku i pogratulować nowo wybranym Radnym. Życzę im powo-
dzenia w wypełnianiu  obowiązków, związanych z pracą na rzecz społe-
czeństwa lokalnego.
Wszystkim Komitetom dziękuję za kampanię wyborczą, która była mery-
toryczna, pozbawiona agresji i odbyła się w dobrej atmosferze. Dziękuję 
wszystkim osobom, które pracowały w Miejskiej Komisji Wyborczej oraz 
członkom Obwodowych Komisji Wyborczych, za rzetelną pracę przy wy-
borach.
Dziękuję Państwu za udział w wyborach i wybranie Naszych przedsta-
wicieli samorządu terytorialnego na szczeblu: gminnym, powiatowym 
oraz wojewódzkim. Wasza obecność przy urnach nie była tylko wypeł-
nieniem obywatelskiego obowiązku, ale przede wszystkim wyrazem 
zaangażowania w sprawy Naszej małej Ojczyzny.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Saternus
Burmistrz Chełmka

Andrzej Saternus
Burmistrz Chełmka

Niech ten szczególny czas
Świąt Bożego Narodzenia

będzie d la Was okazją do spędzenia
miłych chwil w gronie najbliższych,

w atmosferze pełnej miłości
i wzajemnej życzliwości,

a Nowy Rok, by stał się czasem
spełnionych marzeń.
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Wyniki Wyborów Samorządowych 2014 Gmina Chełmek

I sesja Rady Miejskiej

Okręg nr 1  –  Dorota Kapusta
Okręg nr 2 –  Piotr Szyndler
Okręg nr 3  –  Mariusz Sajak
Okręg nr 4  –  Bożena Gleba
Okręg nr 5  –  Bartosz Cichy
Okręg nr 6  –  Bernadetta Sędrak – Legut
Okręg nr 7  –  Maciej Dworniczek
Okręg nr 8  –  Henryk Kowalski

Okręg nr 9  –  Jadwiga Radwańska
Okręg nr 10  –  Krzysztof Kaleta
Okręg nr 11  –  Piotr Grygiel
Okręg nr 12  –  Andrzej Rybak
Okręg nr 13  –  Marek Palka
Okręg nr 14  –  Helena Szewczyk
Okręg nr 15  –  Władysław Wiśniowski

Informujemy, iż w wyborach na Burmistrza Chełmka zwyciężył w I tu-
rze - Andrzej Saternus uzyskując 2841 głosów, co stanowi 54,41% sumy 
głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów. Wyniki 
głosowania na pozostałych kandydatów przedstawiają się następująco: 

Mariusz Sajak – 1000 głosów, Jacek Pyrek – 973 głosy, Paweł Legut – 409 
głosów.
W wyborach na Radnych Rady Miejskiej w Chełmku w poszczególnych 
okręgach zwyciężyli:

W dniu 1 grudnia 2014 r. na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego miała miej-
sce I Sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku. Podczas sesji odbyło 
się uroczyste ślubowanie nowo wybranych Radnych oraz Burmistrza 

Chełmka. Wybrano także Przewodniczącego oraz Zastępców Przewod-
niczącego Rady. Przewodniczącym został Marek Palka a jego zastępcami 
Dorota Kapusta i Henryk Kowalski

Wszystkim wyborcom, a zwłaszcza mieszkańcom ul. Andersa, Bocznej, 25 Stycznia W. Polskiego 
Klonowej za okazane mi zaufanie składam serdeczne podziękowanie, wyrazy szacunku i najlep-
sze życzenia świąteczne.
 

Maciej Dworniczek

W związku z otrzymaniem mandatu do Rady Miasta pragnę serdecznie podziękować Moim  
Sąsiadom za okazane zaufanie i gest dobrej woli.
Serdecznie gratuluję Moim kontrkandydatom:
Sz. P.  Maca Paweł
Sz. P.  Wiśniewski Henryk
Sz. P.  Youssef Hani
za uczciwą i wyrównaną rywalizację w wyborach do Rady Miasta.

Gleba Bożena

Podziękowanie dla Mieszkańców 8-go Okręgu Wyborczego
Wszystkim Państwu, którzy udzielili mi poparcia w Wyborach Samorządowych popierając moją 
kandydaturę na radnego Rady Miejskiej w Chełmku serdecznie dziękuję!

Jednocześnie deklaruję, że będę godnie reprezentował również tych z Państwa, którzy zdecydo-
wali się poprzeć moich konkurentów, którym przy tej okazji dziękuję za spokojną, rzeczową kam-
panię wyborczą i uczciwą rywalizację.
Szanowni Państwo, zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, czas dla nas wszystkich szczególny 
i wyjątkowy. Pragnę z tej okazji złożyć Państwu serdeczne życzenia zdrowych, pogodnych – spę-
dzonych w miłej świątecznej atmosferze, w gronie najbliższych i przy radosnych kolędach – Świąt 
oraz miłych niespodzianek w paczkach pod choinką.

                                                                                                                                             Z poważaniem
                                                                                                                                             Henryk Kowalski

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej  

pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku wraz z podziękowaniem za obdarzenie mnie 
mandatem zaufania

Radny Krzysztof Kaleta

Szanowni Państwo

Chciałam serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Chełmka- dzielnicy „Stare Miasto” 
okręg nr 9, którzy obdarzyli mnie mandatem zaufania na kolejne cztery lata w wyborach do Rady 
Gminy.

Z poważaniem
Jadwiga Radwańska

Szanowni mieszkańcy sołectwa Bobrek

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy obdarowali mnie zaufaniem i oddali na mnie swój głos 
w wyborach samorządowych na Radną Rady Miejskiej w Chełmku.

Z wyrazami szacunku
Helena Szewczyk

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Chełmek, którzy wzięli 
udział w wyborach samorządowych, które odbyły się 16 listopada 2014 r. Wasza obecność przy 
urnach  była nie tylko wypełnieniem obywatelskiego obowiązku, ale przede wszystkim wyrazem 
Waszego zainteresowania i zaangażowania w sprawy naszej gminy.
Dziękujemy wszystkim kandydatom do Rady Miejskiej w Chełmku za chęć wzięcia na swoje barki 
odpowiedzialnej pracy w samorządzie, gratulujemy wszystkim wybranym, życzymy owocnej pra-
cy uwieńczonej wieloma sukcesami.
Składamy Panu Andrzejowi Saternusowi  gratulacje z okazji zwycięstwa w wyborach na Burmi-
strza Chełmka. Wierzymy, że okres sprawowania przez Pana tej funkcji będzie dobrym czasem dla 
Naszej gminy.
      Zarząd PiS Chełmek
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Jak co roku w związku ze zbliżającym się okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku, zwracam Państwa uwagę na niebezpieczeństwa jakie niesie ten 
okres.
Czas przedświąteczny jak też same święta to okres  wzmożonej aktywności złodziei kieszonkowych. Wasza czujność i rozwaga podczas zakupów 
oraz podróży  niejednokrotnie może zapobiec ewentualnej kradzieży. Proszę pamiętać o właściwym zabezpieczaniu portfeli, bagażu oraz innego 
mienia  szczególnie na przystankach, w sklepach, w środkach komunikacji. Proszę również o krytyczne podejście do osób handlujących różnego 
rodzaju asortymentem po okazyjnych cenach, zwłaszcza do tych, które zjawiają się       w domach. Często zdarza się, że to tylko pretekst, by wejść do 
mieszkania i je okraść.
Po raz kolejny zwracam się z apelem by nie pozostawiać w zaparkowanych pojazdach  torebek, portfeli i innych rzeczy, które mogą zainteresować 
złodziei. 
Okres jesienny i zimowy to czas gdy już o godzinie 17.00 zapada zmrok , jak wynika  naszych statystyk w godzinach 17.00 – 20.00 najczęściej dochodzi 
do kradzieży z włamaniem do domów jednorodzinnych, dlatego w tym miejscu apeluję do Państwa o wzmożona uwagę. Obserwacja terenu wokół 
Państwa domów jest bezcenna a w sytuacji wyjazdów w okresie świąt o takie działanie należy poprosić zaufanego sąsiada, gdy wielokrotnie pomoc 
sąsiedzka sprawdzała się jako najlepsze zabezpieczenie przez „nieproszonymi gośćmi”.  Jeśli zaobserwujecie na Waszym terenie zaparkowane samo-
chody, których w tym miejscu zwykle nie widzicie lub zobaczycie osoby, które wzbudzają podejrzenia, proszę niezwłocznie poinformować o tym 
Policję, dzwoniąc pod bezpłatny nr telefonu 997 lub 112.
Wielu z Was przemieszcza się pieszo dlatego mając na względzie bezpieczeństwo proszę o wyposażenie się w elementy odblaskowe które należy 
umieścić na wierzchnim ubraniu . Podczas spacerów poza terenem zabudowanym posiadanie elementu odblaskowego przez pieszego jeżeli nie ma 
chodnika jest obowiązkowe. 
Na koniec proszę o zwrócenie uwagi na osoby starsze, samotnie mieszkające  lub osoby bezdomne. Ze statystyk policyjnych wynika bowiem, że  
okres zimowy to czas, w którym osoby te narażone są szczególnie na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Chodzi tutaj zarówno o przestępstwa 
dokonywane na ich szkodę, jak również o warunki atmosferyczne prowadzące nawet do zgonów spowodowanych zamarznięciem.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku,  w imieniu własnym i podległych mi policjantów,  składam Państwu życzenia zdrowia, spokoju  
i wszelkiej pomyślności.

                                                                  Komendant Komisariatu Policji w Chełmku  
                                                                                asp.szt. Tomasz Balon

Dzisiaj tj. 12 listopada 2014 r. na Zamku w Oświęcimiu miało miejsce historyczne wydarzenie, jakim było podpisanie umowy wartej blisko 160 mln zło-
tych, dotyczącej budowy obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w miejscowości Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświę-
cimiu. Dokument podpisali: Pan Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Józef Krawczyk – Starosta Oświęcimski, Pan Andrzej 
Skrzypiński – Członek Zarządu Powiatu, Pan Andrzej Saternus – Burmistrz Chełmka oraz Pan Janusz Chwierut – p.o. Prezydenta Miasta Oświęcim.
Droga Współpracy Regionalnej – budowa obwodnicy - jest kolejnym etapem współpracy lokalnych samorządów. Na mocy umów stanowiących 
załączniki do uchwały nr 1237/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z 6 listopada br., Województwo Małopolskie, Powiat Oświęcimski, Miasto 
Oświęcim oraz Gmina Chełmek postanowiły wspólnie zrealizować zadanie inwestycyjne p.n. „Droga Współpracy Regionalnej – Budowa obwodnicy 
Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu”.
Udział finansowy gminy Chełmek w inwestycji stanowi 660 tys. zł w zakresie robót budowlanych oraz równowartość wartości odszkodowań ustalo-
nych odrębnymi decyzjami, za nieruchomości stanowiące własność gminy, a przejęte na rzecz Województwa na podstawie decyzji o ZRID w szacun-
kowej wysokości 150 tys. zł.
Trasa obwodnicy została uzgodniona z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Jej początek znajduje się na połączeniu z istniejącą 
drogą wojewódzką nr 933 relacji Oświęcim – Chrzanów. Punkt ten umiejscowiony jest w rejonie kościoła w Bobrku. Koniec obwodnicy zlokalizowany 
będzie na włączeniu do istniejącej drogi krajowej nr 44 (ul. Fabryczna) w Oświęcimiu. Zakres prac obejmuje: budowę nowej drogi o długości 5 km, 
w tym mostu i wiaduktu kolejowego o długości ok. 900 m. Wartość szacunkowa inwestycji to ok. 160 mln zł, z czego dofinansowanie unijne w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego stanowi 85%. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2015-2018.
W dniu 14 listopada 2014 r. będzie miało miejsce otwarcie ofert przetargu na budowę obwodnicy i poznamy jej wykonawcę. Roboty budowlane 
powinny rozpocząć się wiosną 2015 r., a ich zakończenie planowane jest na I połowę 2018 r.                                                          

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy odpowie-
dzieli na nasz apel i przekazali 1% podatku i zdecydowali się nam pomóc 
w długotrwałym leczeniu i rehabilitacji Marka Bieńka. Dziękujemy miesz-
kańcom Chełmka, Libiąża, Żarek, Chrzanowa, Kątów, Zagórza, Krakowa 
a także apteki, sklepów, firm.
Pragniemy również o przekazanie 15 w przyszłym roku.
Za wszelką pomoc, która daje nam nadzieję i stwarza szanse na spowol-
nienie procesu chorobowego.

Dziękujemy
Marek z Rodzicami

„Nowy strumień środków unijnych płynie do Chełmka”
- podpisanie umowy na budowę obwodnicy

Prośba o wsparcie

 Informacja od Komendanta Policji w Chełmku

Dyżury w biurze kombatantów w 2015 roku
W 2015 roku biuro kombatantów na ul Topolowej w Chełmku będzie 
czynne w następujące czwartki w godz. 13.00 – 15.00
Styczeń 8,22, Luty 5,19, Marzec 5,19, Kwiecień 2,16,30, Maj 14,28, Czerwiec 
11,25, Lipiec 9,23, Sierpień 6,20, Wrzesień 3,17, Październik 1,15,29, Listo-
pad 12,26, Grudzień 10,24

Prośba o wsparcie
FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE /SM/ 
W KRAKOWIE 
KRS 0000055578
JOANNA KULIG 
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„POWSTRZYMAJ BŁĘDNE KOŁO!”
- PRZEMOC W RODZINIE I JEJ SKUTKI

Mając na względzie okres chłodów zimowych, szczególnie niebezpieczny dla osób bezdomnych, ubogich oraz samotnych, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Chełmku informuje o możliwości wykorzystywania numeru alarmowego „112” w celu skutecznej ochrony i wsparcia osób potrzebują-
cych pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, w okresie długotrwałych niskich temperatur i obfitych opadów śniegu.
Biorąc pod uwagę powyższe, proszę aby w okresie niskich temperatur i szczególnie po godzinach pracy MOPS, natychmiastowo zgłaszać pod numer 
alarmowy „112” przypadki osób pozbawionych schronienia, a którzy m.in. są pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Dyrektor MOPS w Chełmku

Przemoc w rodzinie jest to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie lub zaprzestanie działania skierowane przeciw członkowi rodziny, któ-
re narusza jego prawa i dobra osobiste, powodując cierpienia i szkody. Termin ten określa wszelkie formy złego traktowania tych członków rodziny, 
którzy nie są w stanie skutecznie się bronić. 
Sprawcy są bezwzględni, zniewalają swe ofiary, stosując wobec nich groźby i demonstracje swej siły. Osoby doświadczające przemocy są zwykle 
bierne, cechuje je poczucie winy i przypisywanie sobie odpowiedzialności  za akty przemocy.  
Przemoc nie jest problemem tylko ofiary i sprawcy. Jej skutki odbijają się negatywnie na wszystkich uczestnikach rodzinnego dramatu i jest wysoce 
prawdopodobne, że będą dotkliwie odczuwane przez wiele pokoleń. Dzieci w dorosłym życiu przejmą agresywne wzory zachowań z rodziny macie-
rzystej. W  rodzinach z problemem przemocy rozwija się spirala wadliwej socjalizacji niosąca  naukę, że rodzina jest miejscem sprawowania kontroli 
i podporządkowania się, nie zaś bezpiecznym miejscem dawania sobie wzajemnego wsparcia, pomocy, miłości. 
Przemoc w rodzinie jest doświadczeniem traumatycznym, którego skutkami są bezpośrednie szkody na zdrowiu psychicznym i fizycznym oraz po-
ważne i długotrwałe problemy ujawniające się w życiu dorosłym, a będące konsekwencjami przemocy doświadczanej w dzieciństwie.  
Dzieci uczą się zachowań rodziców i nabierają przekonania, że działania oparte na przemocy są najskuteczniejszą metodą rozwiązywania proble-
mów. Skrzywdzeni w dzieciństwie częściej popadają w konflikty z prawem, wchodzą na drogę przestępstwa, powtarzają destrukcyjne zachowania 
rodziców wobec własnych partnerów i dzieci. 
Dzieci są bezpośrednimi ofiarami lub świadkami przemocy w rodzinie. Oprócz  obrażeń cielesnych przemoc domowa powoduje, że dziecko żyje 
w poczuciu ciągłego strachu i zagrożenia, pozbawione miłości, zaufania i bezpieczeństwa. Niezaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka wpływa 
na dalszy jego rozwój i jest przyczyną wielu schorzeń psychosomatycznych. Dzieci będące ofiarami wykorzystywania seksualnego wykazują wysoki 
poziom depresji, poczucie osamotnienia, myśli samobójcze, zaburzenia snu, nadpobudliwość, agresję, obniżenie samooceny i poczucie bezwarto-
ściowości. Znęcanie psychiczne może prowadzić do nieprzystosowania interpersonalnego (brak poczucia bezpieczeństwa, niski poziom kompeten-
cji społecznych, trudności w kontaktach 
z rówieśnikami), deficytów intelektualnych (deficyty w zakresie możliwości poznawczych, rozwiązywaniu konfliktów i kreatywności), problemów 
związanych z niedostosowaniem społecznym oraz innych. 
O ile diagnoza większości symptomów przemocy fizycznej nie jest rzeczą łatwą, o tyle trudność wzrasta daleko bardziej, kiedy mamy do czynienia 
z objawami psychicznymi (emocjonalnymi). Nadużycia emocjonalnej natury wobec dziecka mogą mieć niszczący charakter. To właśnie urazy psy-
chiczne powodują najkosztowniejsze dla zdrowia, długofalowe następstwa krzywdzenia dzieci.
Przemoc domowa jest poważnym problemem społecznym. Niezwalczana przemoc  niszczy system rodzinny, niesie za sobą ryzyko dziedziczenia 
zachowań przemocowych.    

Pamiętaj, przemoc rodzi przemoc! Możesz powstrzymać błędne koło i naprawić krzywdę wyrządzoną Tobie i Twoim dzieciom. Zgłoś się po pomoc 
do profesjonalistów.  

W Gminie Chełmek działa ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.   
Inf. MOPS

Czynny jest PUNKT INFORMACJI, WSPARCIA I POMOCY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH  PRZEMOCĄ W RODZINE z siedzibą w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Chełmku, ul. Staicha 1:
WTORKI w godz. 13.30 - 15.30
CZWARTKI  w godz. 14.00 - 17.00

Udzielamy informacji, zapewniamy pomoc psychologiczną, prawną. 
W Gminie Chełmek funkcjonuje TELEFON INFORMACYJNY: 668 778 461 ( w godz. 7.30-15.30)

Policja, pomoc społeczna, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych oraz instytucje oświaty i ochrony zdrowia, to instytu-
cje do których możesz zwrócić się o pomoc, zobowiązane do realizacji procedury ”Niebieskiej Karty”.

Jeśli jesteś osobą, która doznaje przemocy domowej, jeśli Twoje  dzieci doświadczają przemocy lub są jej świadkami - ZAREAGUJ!                                               

                                                                                                                 Koordynator
                                                                                                                          Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

                                                                                                                                i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
                                                                                                                                                    Joanna Saternus

 MOPS informuje
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Bal Seniora

Wczasy 2015

Dzień Seniora

Kolejny raz w chełmeckim MOKSiRze odbył się Bal Seniora. Na zapro-
szenie prezydium Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Chełmku tłum gości wypełnił salę taneczną. Spotkanie otwarła prze-
wodnicząca PZERiI w Chełmku Maria Gołyźniak, która powitała dostoj-
nych gości oraz podsumowała działalność koła w Chełmku oraz przybli-

żyła przyszłoroczne plany. Po uroczystym wstępie nastąpiło wręczenie 
gratulacji oraz upominków członkom, którzy w tym roku obchodzili swo-
je 70 oraz 80 urodziny. Następnie przewodnicząca zaprosiła do zabawy 
przy muzyce zespołu TAKTON Band. 

16.10.2014 r w Domu Rencisty w Chełmku uroczyście obchodzono Dzień Se-
niora.
Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chełmku 
zorganizował to spotkanie.
Na godz. 16-tą przybyli licznie seniorzy z terenu gminy: panowie i panie.
Sala była przygotowana, stoły odświętnie przybrane,
białe obrusy pozakładane, kwiaty i zastawa biała.
Zapalona lampka na każdym stole nastroju uroczystego dodawała.
Przewodnicząca p. Maria Gołyźniak uroczystość otworzyła.
Wszystkich serdecznie powitała i życzenia seniorom złożyła.
Raport z działalności chełmeckiego oddziału PZERil przedstawiła
oraz plany wyjazdów i spotkań jeszcze na 2014r i 2015r przybliżyła.
Powitała Burmistrza miasta Chełmka Andrzeja Saternusa
i za dotychczasową pomoc dla Związku mu podziękowała.
Burmistrz wiele ciepłych słów do seniorów skierował
a na ręce p. Przewodniczącej okazały kosz słodyczy podarował.
Życzył, żeby jesień życia każdego seniora była najlepszym czasem do speł-
nienia
a każdy dzień dostarczał spokoju, zdrowia, radości i ukojenia.
Seniorzy brawo bili, bo to, że był i o nich pamiętał,
bardzo sobie cenili.
Każdy senior dobrze wie, że poniższy cytat to najlepiej przedstawi; 
„ Rytm rozwoju, podobny do rytmu roku, jest koniecznością.
Nie można starości ani śmierci uniknąć. Podobnie jak jesień może być naj-
piękniejszą porą roku, tak i starość może być najlepszym okresem życia,
w którym osiąga się życiową mądrość i czuje prawdziwy smak życia”
Antoni Kępiński
Po części oficjalnej z uwagi na przypadającą w tym dniu - 36 rocznicę wybo-
ru papieża Jana Pawła II
Polaka, przez nas wszystkich ukochanego, obecnie już świętego, p. Prze-

wodnicząca poprosiła o zaśpiewanie,, Barki”.
Przy kawie i herbacie przyjemnie się siedziało,
gorący posiłek, ciasto również wszystkim smakowało.
Rozmowy trwały bez końca, atmosfera była przyjemna, gorąca.
„ Szła dzieweczka do laseczka” też była zaśpiewana,
każda twarz zadowolona, roześmiana.
Panie z Zarządu sprytnie obsługiwały, na duże brawa zasługiwały.

Seniorzy pracę ich docenili, a żegnając się bardzo dziękowali za: zorganizo-
wanie „ Dnia Seniora”, za obsługę i życzliwe słowa, za miło spędzony czas.
„Każdy dobry uczynek, każde życzliwe, przyjacielskie słowo odmładza czło-
wieka” - Josef Sellmaier.

Józefa Ostrowska

Prezydium Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów informuje o organizowanych wczasy na 2015 rok:
Pobierowo Dom Wczasowy „Laola”  14.06 – 6.06
Ustronie Morskie „Gwarek”    15.06 – 27.06
Darłówko „Słowianka”   01.08 – 13.08
Mrzeżyno „Koral”    03.08 – 12.08
Dziwnów „Zastal”    17.08 – 29.08
Rowy „Orlik”     23.08 – 04.09
Chorwacja Crikvenica   06.06 – 18.06

Chorwacja Crikvenica II   09.04 – 16.09
Hiszpania Costa Brava Santa Susanna  20.05 – 29.05
Hiszpania Costa Brava Santa Susanna  II  Wrzesień
Bieszczady    09.06 – 11.06

Chętnych prosimy o zapisy w siedzibie Polskiego Związku Renci-
stów i Inwalidów Oddział Rejonowy ul. Topolowa 5 w Chełmku  
Tel. (33) 846 15 66    

Inf.PZERiI w Chełmku

Spotkajmy się w zimowy wieczór, by wspólnie przełamać się opłatkiem 
i cieszyć się nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia.

Burmistrz Chełmka, Parafia pw. Miłosierdzia Bożego oraz Miejski Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji zapraszają mieszkańców na przedświąteczne 
spotkanie opłatkowe. które odbędzie się na „Nowym Placu” obok Urzędu 
Miejskiego w Chełmku

22 grudnia /poniedziałek / 2014 roku o godz. 17.00.

Spotkanie opłatkowe 
w Chełmku
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„Szkoda, że to już się skończyło...”- powiedziała jedna z uczestniczek 
projektu ASOS „Kolorowa jesień życia”. Spieszę się z odpowiedzią: Dro-
dzy Seniorzy, nic się nie skończyło! Radosny wiek wciąż trwa, a  jest 
tylko kwestią czasu pozyskanie nowych środków na wsparcie Waszej 
działalności. Stowarzyszenie LGD Dolina Soły udowodniło, że w swym 
działaniu nie pomija żadnej grupy wiekowej. Półroczny projekt „Ko-
lorowa jesień życia” skupił seniorów z całej naszej gminy. Warsztaty 
rękodzielnicze odbywały się w Wiejskim Domu Ludowym w Gorzo-
wie i tu przeprowadzono też część warsztatów fotograficznych, bo 
część odbywała się w Chełmku. Wystawę prac wykonywanych pod-
czas warsztatów zorganizowano w sali MOKSiRu w Chełmku. Barw-
nie, ciepło, serdecznie, ale też pracowicie i z ogromną cierpliwością 
uczestnicy wykorzystali pół roku, bo tyle trwał cały projekt. Podczas 
„Spotkań z pasją” okazało się, że nasza gmina jest bogata najwięk-
szym bogactwem- ludźmi, ludźmi mądrymi, mającymi niezwykłe 
zainteresowania i umiejącymi się dzielić swoimi „skarbami”. Dziękuję, 
że przyjęli zaproszenie i zechcieli podzielić się z innymi swoją pasją 
życiową. Dziękuję Państwu Halinie i Tadeuszowi Klima za barwne 
wspomnienia turystyczne, obszerne kroniki z wypraw gorzowskich 
seniorów, zdjęcia i informacje o początkach wielkiej przygody z nimi.
Dziękuję Siostrze Joannie Nowińskiej SM, biblistce, która nie tylko na 
nowo odczytuje z nami Pismo Święte, ale swoją charyzmą i wielkim 
sercem uczy otwierania się na miłość drugiego człowieka. Dziękuję 
Pani Halinie Hebda, która bez wahania przyjęła nasze zaproszenie, by 
podzielić się swą wiedzą o historii gminy Chełmek.
Dziękuję Panu Sylwestrowi Wałach, że zachciał udostępnić swoje cie-
kawe zbiory związane z historią Gorzowa. Historyczna pasja obojga 
gości „Historycznego spotkania z pasją” zaintrygowała młodzież SZS 
im. Marii Konopnickiej w Gorzowie, która z wielkim zaangażowaniem 
brała udział w historycznej dyspucie. Gorzowscy uczniowie wykaza-
li się również niemała wiedzą o swojej wsi rodzinnej. Na pewno jest 
to zasługa Pań Katarzyny Białas i Moniki Matejek, które mobilizowały 

młodzież do współpracy w ramach naszego projektu. Dziękuję dy-
rektorce szkoły Pani Lucynie Elżbieciak, że zechciała udostępnić salę 
lekcyjną na przeprowadzenie warsztatów podczas wakacyjnego re-
montu Domu Kultury. Zaangażowanie gorzowskiej szkoły to najlep-
szy dowód na żywe zainteresowanie kulturą, historią i życiem wsi. 
Młodzież wzięła też udział w międzypokoleniowym spotkaniu z pasją 
myśliwską.
Dziękuje Panom Markowi Stachura i Maciejowi Dwornik za bardzo 
interesujący wykład z wykorzystaniem oryginalnych eksponatów. 
Młodzi i dorośli uczestnicy spotkania zadawali wiele pytań, na które 
goście spotkania chętnie i barwnie odpowiadali. Na koniec spotka-
nia rozstrzygnięto ogłoszony wcześniej konkurs na starą fotografię. 
Główna nagroda przypadła Klaudii Głogowskiej. Klaudia nie tylko 
przyniosła stare zdjęcia, ale opowiedziała o ludziach i wydarzeniach 
na nich uwiecznionych. Chyba udało się zarazić młodych pasją histo-
ryczno- fotograficzną, a o to przecież też chodziło w naszym projek-
cie.
Dziękuje serdecznie Pani Marii Pawela i całemu zespołowi śpiewa-
czemu Malwa za wielkie zaangażowanie w projekt. Spotkanie z pają 
krzyżówkową pokazało, że panie z Zespołu śpiewająco rozwiązują 
różne krzyżówki, szarady i rebusy. Jest to dobry sposób na ćwiczenie 
umysłu i pamięci - zachęcamy do podjęcia wyzwania, a jeżeli komuś 
dokucza samotność, to zapraszamy do Zespołu Malwa- tu zawsze 
dzieje się coś ciekawego. Seniorzy mają tak rozległe zainteresowa-
nia, że trudno zaspokoić ich potrzeby, dlatego wciąż poszukujemy 
nowych płaszczyzn realizacji.
Dziękuję Pani Halinie Zelech za gościnę, a Panu Januszowi Musialik 
za piękna oprawę i perfekcyjne prowadzenie. Kolejny raz personel 
i domownicy chełmeckiego ŚDS-u udowodnili swoje zaangażowanie 
i otwartość. Tym razem gościli „Poetyckie Zaduszki” będące wspaniałą 
okazją do refleksji nad ludzkim życiem. Życie bowiem należy wypeł-
nić dobrem, pięknem i miłością, a seniorzy gminy Chełmek doskonale 
o tym wiedzą. Ich uczestnictwo w zakończonym projekcie Kolorowa 
jesień życia pokazuje, że aktywność po sześćdziesiątce jest możliwa, 
a nawet konieczna. Wielu seniorów odkryło swoje nowe możliwości 
dzięki serdecznej i profesjonalnej postawie instruktorów powertexu, 
decoupagu, filcowania, malowania ikon, malowania na szkle i two-
rzenia biżuterii. Wszystkim uczestnikom i instruktorom dziękuję za 
zaangażowanie. Gratuluję niezwykłych efektów i mam nadzieję, że 
nabyte umiejętności będą rozwijane.
Półroczny projekt był bardzo bogaty w nowe doświadczenia. Trzeba 
było mądrości, wiedzy i umiejętności organizacyjnych, by bezbłędnie 
go napisać, a potem zrealizować. Dziękuję Pani Magdalenie Jasek-
-Woś za koordynację, za wytrwałe pilotowanie projektu, który po-
wstał dzięki jej wielkiemu zaangażowaniu. Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Dolina Soły dała nam nowsze szanse pozyskiwania 
środków unijnych, ale też wspierała i wspiera w pisaniu i rozliczaniu 
projektów. Warto o tym pamiętać i śmiało sięgać po pieniądze po-
trzebne na działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Małgorzata Wabik
Wiejski Dom Ludowy w Gorzowie

Kolorowa jesień życia...

Radość na starość ...
Projekt „Radość na starość - kolorowa jesień życia” był realizowany 
w okresie od maja do grudnia 2014 roku przez Stowarzyszenie Lokal-
na Grupa Działania „Dolina Soły”. Projekt miał na celu minimalizowa-
nie zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego, kulturalnego 
i edukacyjnego osób starszych, wzmocnienie poczucia własnej war-
tości osób starszych w środowisku lokalnym oraz promowanie wi-
zerunku osoby starszej jako aktywnego, pełnoprawnego uczestnika 
życia kulturalnego i społecznego.
W ramach projektu, który był skierowany do mieszkańców Gminy 
Chełmek w wieku powyżej 60 roku życia, przeprowadzone zostały 
warsztaty rękodzieła, warsztaty fotograficzne połączone z wystawą 
zdjęć wykonanych przez uczestników zajęć oraz cykl „Spotkania z pa-
sją” - spotkań z osobami, które nie zważając na swój wiek spełniają 

swoje marzenia, pasje, zainteresowania i hobby.
Projekt zrealizowany we współpracy z Wiejskim Domem Kultury 
w Gorzowie oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Chełmku. 

Projekt „Radość na starość - kolorowa jesień życia” był finansowany 
ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rzą-
dowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 
2014-2020.

Promocja dla czytelników - pierwsze 20 osób które przyjdą do Cheł-
meckiego MOKSiR’u z najnowszym Echem Chełmka oraz hasłem LGD 
Dolina Soły otrzyma kalendarz.  
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Ogólnodostępna i kompleksowa siłownia zewnętrzna już działa!

Człowiek – najlepsza inwestycja 

Dzień Niepodległości 

Wszystkich miłośników aktywności fizycznej informujemy, że powielu 
miesiącach starań
i zabiegów LGD „Dolina Soły” odddała do użytku „siłownię pod chmurką”, 
którą zlokalizowano w Parku Rodzinnym w Chełmku. Siłownia, w skład 
której wchodzą cztery podwójne stanowiska treningowe, umożliwia jed-
noczesne wykonywanie ćwiczeń aż ośmiu osobom! I to bez ograniczeń

w postaci opłat i karnetów, limitu czasu czy rezerwacji terminu.
Oprócz sprzętu, na terenie siłowni znajdują się tablica informacyjna za-
wierająca regulamin korzystania z obiektu a także szczegółowe instruk-
cje, jak ćwiczyć na poszczególnych urządzeniach. Dzięki temu efektyw-
nie i bezpiecznie trenować może każdy – również osoby, dla których 
będzie to pierwszy kontakt z tego typu sprzętami.
Siłownia powstała w ramach projektu współpracy  „Aktywne Strefy” fi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Inwestycja powstała w ramach projek-
tu „Aktywne Strefy”, którego celem jest promocja rekreacji i aktywnego 
trybu życia. Projekt realizują cztery Lokalne Grupy Działania z  dwóch 
województw: Morawskie Wrota, Ziemia Pszczyńska, Ziemia Bielska (woj. 
Śląskie) oraz koordynator wszystkich działań – LGD Dolina Soły (woj. 
małopolskie). Dzięki ich współpracy w wybranych punktach Małopolski 
i Śląska (najczęściej w miejskich parkach i na terenach typowo rekreacyj-
nych) powstało już kilkanaście siłowni zewnętrznych najwyższej jakości 
(4 na obszarze LGD Dolina Soły) i wytyczony został wycieczkowy „Szlak 
Aktywnych” służący promocji obszarów partnerskich LGD i prezentacji 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz historycznego.
Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo stronie interneto-
wej www.aktywnestrefy.pl oraz w ulotkach i mapkach, które można nie-
odpłatnie otrzymać w urzędzie gminy oraz w MOKSiR.

Inf. LGD Dolina Soły

Człowiek - najlepsza inwestycja taki tytuł nosił program szkoleniowy 
w zakresie obsługi komputera przeprowadzony na Starym Mieście 
w Chełmku.  W kursie wzięły udział dwie grupy uczestników po 12 osób, 
a półroczne szkolenie miło na celu zaznajomienie się z podstawami tech-
nik informatycznych i komunikacyjnych, użytkowaniem komputerów, 
przetwarzaniem tekstów, obsługą arkuszy kalkulacyjnych oraz grafiką 
menadżerską i prezentacyjną. Kursy przeprowadzane były w sali infor-
matycznej SZS nr 1 w Chełmku a kurs prowadziły mgr Małgorzata Wój-
towicz oraz mgr Małgorzata Piwowarczyk, natomiast zorganizowaniem 
grup uczestników kursu zajęła się Jadwiga Radwańska.

Kurs „Podnoszenie kompetencji ICT mieszkańców małych miejscowości 
Małopolski” został współfinansowany ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
„Człowiek – najlepsza inwestycja”.

W historii Polski, tak się składa,
Był kiedyś ponad wiek niewoli;
Jedenastego listopada
Nasz kraj z niewoli się wyzwolił.
I wtedy myśl powstała taka,
By przez szacunek dla przeszłości,
Ten dzień na zawsze dla Polaka,
pozostał Dniem Niepodległości.

Akademia przygotowana z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 
przez młodzież Samorządowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego 
nr 2 w Chełmku rozpoczęła cykl imprez związanych z tym narodowym 
świętem. 
Aby uczcić ten dzień, a jednocześnie uświadomić wszystkim, że ucznio-
wie nie zapomną o ważnych dla Polski wydarzeniach historycznych, zo-
stał zaprezentowany program artystyczny; przygotowany przez panie: 
Mariolę Krzeczkowską, Aldonę Krawczyk i Bogusławę Opalę. Występy 
oparte na montażu poetycko muzycznym nie tylko przybliżyły zebra-
nym historię Polski ale przede wszystkim oddały ducha tamtych czasów 

i nadały sens takim słowom jak: WOLNOŚĆ! NIEPODLEGŁOŚĆ! PATRIO-
TYZM! 
Gości zebranych na widowni zauroczył taniec pantomimiczny obrazują-
cy spętanie Polski łańcuchami a następnie jej uwolnienie. Całemu spek-
taklowi towarzyszyła doskonale dobrana muzyka zaczerpnięta z filmo-
wych przebojów kinowych.    
Zwieńczeniem akademii był występ młodszych uczniów, którzy złożyli 
Polsce życzenia i wręczyli gościom białe i czerwone róże.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim mieszkań-
com Gminy Chełmek najserdeczniejsze życzenia. Niech przy świą-
tecznym stole nie zabraknie ciepła i miłości i aby Nowy Rok 2015 
obfitował w moc pozytywnych doznań oraz przyniósł wiele radości 
i satysfakcji z własnych osiągnięć.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka wraz z Radnymi
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Co jest imaginacją?

Imadła

Sukces hodowcy owczarków

Ruchoma szopka w Chełmku

Chełmek w czołówce gmin w Małopolsce!

Odpowiedzi na to pytanie mogliśmy poszukiwać w  zdjęciach Romana 
Stopy, podczas wernisażu prac artysty „Rzeczywistość jak imaginacja”. 
Wystawa odbyła się 5 grudnia br. w galerii Epicentrum Miejskiego Ośrod-
ka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku.

Fotografie wywarły duże wrażenie na zebranych gościach. Przedstawiały 
ludzi, miejsca, zdarzenia będące jakby w podwójnej rzeczywistości, uka-
zujące mijający czas. Sam autor nie odpowiedział na pytanie czym jest 
imaginacja, za to jego prace skłaniały do rozmyślań nad tym co jest waż-
ne w życiu a co jest tylko ulotnością chwili. Widoczna inspiracja życiem 
codziennym najbliższym wszystkim ludziom, przedstawiona w nietuzin-
kowy sposób.
Wystawa połączona była z występem zespołu muzycznego o nazwie 
Crossin the River, którego członkowie doskonale poradzili sobie z od-
daniem atmosfery tamtego wieczoru. Muzyka grana na dwóch gitarach 
akustycznych i klawiszach do tego ciekawy, ciepły kobiecy wokal. Wy-
konali głównie covery znanych piosenek, lecz w bardziej nastrojowych 
aranżacjach.
 
Licznie przybyli goście, poza wrażeniami estetycznymi mogli  skorzystać 
z poczęstunku i spędzić miło czas w gronie znajomych osób. Wydarzenie 
było bardzo żywo komentowane, a zgromadzeni okazywali duże zainte-
resowanie i zadowolenie.

Iza Uroda

Z okazji Mikołajek MOKSIR zorganizował niebiletowany koncert „Miko-
łajowo Rock-owo”. Zagrali  m.in. Kinga Kłusek, Hush i Stado Pędzących 
Imadeł. Wszyscy muzycy byli w dobrej formie, dzięki czemu koncert trze-
ba  zaliczyć do udanych .
Jako pierwszy zagrał zespół Eder, prezentujący własne utwory o cieka-
wych i wyrazistych tekstach.
Bardzo dobrze zaprezentowała się Kinga Kłusek oraz  młody chełmecki  

zespół Hush, który nie oszczędzał sił na scenie. Natomiast  Stado Pędzą-
cych Imadeł potwierdziło wieloletnie doświadczenie . Było głośno, moc-
no tak jak powinno być na rockowym koncercie. Publiczność bawiła się 
dobrze, jednak trochę  zabrakło odwagi, aby całkowicie wczuć się w kli-
mat koncertu. Dobry koncert, wykonawcy godni polecenia i oby więcej 
takich imprez.

Iza Uroda

Sylwia Karaśkiewicz hodowca i włascicielka owczarków niemieckich 
hodowlą zajmuje się już wiele lat. Obecnie posiada 7 psów, które biorą 
udział w wystawach. Ostatnimi sukcesami jakimi może pochwalić się 
pani Sylwia są dwa pierwsze miejsca  na  wystawie w Wałbrzychu,które 
zajęły dwa  jej psy Emilly i Quaxel. Emilly zajęła również  pierwsze miejsce 
w klasie juniorów na jesiennej wystawie Owczarków Niemieckich Brze-

sko - Czchów 2014. Pani Sylwia zajmuje się tez szkoleniem owczarków. 
Obecnie spodziewa się szczeniąt, a także planuje udział w wystawie 
w Świebodzinie, która odbędzie się 18 stycznia 2015. Ulubienica pani Syl-
wi jest oczywiście suczka Emilly.

Iza Uroda

Od wielu już lat, w tradycję okresu Świąt Bożego Narodzenia parafii NMP 
Królowej Polski w Chełmku wpisały się piękne szopki tak przed kościo-
łem, jak i w kościele. W tym roku czekają nas miłe niespodzianki. Szopkę 
przed kościołem zobaczymy w zupełnie nowej i zaskakującej wersji. Jej 
inauguracja będzie miała miejsce przed pasterką o godz. 23.30. Nato-

miast w kościele czeka nas niezwykły świąteczny prezent. Po raz pierw-
szy w historii Chełmka będziemy mogli zachwycać się ruchomą szopką. 
Uroczyste otwarcie prawdziwie ruchomej szopki nastąpi bezpośrednio 
po zakończeniu pasterki. Serdecznie zapraszamy na pasterkę i do zwie-
dzania obu wyjątkowych i niezwykłych szopek.

W ostatnim czasie ukazało się wiele różnych rankingów. Wśród nich 
bardzo wiarygodny i miarodajny, realizowany od lat przez dwutygodnik 
„Wspólnota”. W numerze 22/2014 znalazło się opracowanie dotyczące 
kadencji 2010 - 2014 pn. „Ranking – sukces mijającej kadencji”. Badanie 
to jest przeprowadzane po raz czwarty. Wskaźnik „sukcesy kadencji”, jest 
sumą „sukcesów cząstkowych” odnoszących się do: sukcesu finansowe-
go (jak zmienił się potencjał dochodowy budżetów samorządowych), 
sukcesu ekonomicznego (zmiany w gospodarce lokalnej, rozwój przed-
siębiorczości), sukcesu infrastrukturalnego (rozwój struktury technicznej 
w zakresie usług) oraz sukcesu edukacyjnego (szkoły i opieka przed-
szkolna). Miło nam poinformować, że również Nasza Gmina znalazła 
się w rankingu „Wspólnoty” na bardzo wysokim 30 miejscu w Polce w 
kategorii miast, jeżeli chodzi o sukces ekonomiczny. Jednocześnie jest 
to 3 miejsce w województwie małopolskim, po miastach tj. Niepołomice 
i Świątniki Górne. Warto zauważyć, iż w kadencjach 2002 - 2006 Chełmek 

był na miejscu 301, w kadencji 2006 – 2010 – na pozycji 268. To daje nam 
awans o 271 miejsc na przestrzeni 12 lat !!! Ranking ten, a tym samym 
nasze wysokie miejsce, pokazuje, iż odnoszenie sukcesów przez małe 
miasta, jest możliwe. Obrazuje on nasz potencjał inwestycyjny oraz fakt, 
że wykorzystaliśmy maksymalnie, otrzymane w mijającej kadencji moż-
liwości rozwoju.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza do Parku 
Rodzinnego wszystkich mieszkańców gminy i przybyłych gości na poże-
gnanie starego i przywitanie 

NOWEGO ROKU 
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Małopolska Szkoła z Pasją to konkurs edukacyjny organizowany przez 
Samorząd Województwa Małopolskiego. Jego celem jest wyróżnienie 
i promowanie tych szkół, które wspomagają rozwój zamiłowań i talen-
tów uczniów przez nietypowe działania aktywizujące zarówno środo-
wisko szkolne, jak i lokalne. Powiatowy Zespół nr 8 Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku został zgłoszony 
do tego prestiżowego konkursu i zyskał uznanie jury. Na gali konkurso-
wej, która odbyła się 2 grudnia w Operze Krakowskiej, PZ nr 8 zostało 
uhonorowane tytułem „Małopolskiej Szkoły z Pasją”. Dyrektor szkoły 
– pani Urszula Matwiejczyk, nauczycielka – pani Jolanta Materkowska-
-Bonar, oraz uczniowie klasy II technikum – Adam Kosowski i Krzysztof 

Biernat – reprezentowali szkołę i od przedstawicieli Urzędu Marszałkow-
skiego odebrali nagrodę za zajęcie III miejsca w konkursie.
Kapituła Konkursowa doceniła przedsięwzięcia, których pomysłodaw-
czynią była pani Urszula Guja, nauczycielka języka polskiego i wiedzy 
o kulturze. To ona zaangażowała uczniów zasadniczej szkoły zawodowej 
i technikum w działalność charytatywną, dzięki której nauczyła mło-
dych ludzi odpowiedzialności i solidarności. Młodzież w roku szkolnym 
2013/2014 realizowała projekty edukacyjne, dzięki którym PZ nr 8 otrzy-
mała tytuły „Szkoły Humanitarnej”, „Dobrze zaPROJEKTowanej Szkoły” 
oraz nagrodę główną Kampanii „Drugie Życie”.
Zostanie laureatem konkursu Małopolska Szkoła z Pasją napawa dumą 
i zobowiązuje do dalszej aktywności edukacyjno-wychowawczej oraz 
społecznej. /żródło: PZ Nr 8/

W dniu 20.11.2014 r. Burmistrz przyznał stypendium za osiągnięcia arty-
styczne na kolejny rok kalendarzowy. Złożonych zostało 8 wniosków – sty-
pendium w 2015 roku otrzyma Klaudia Helbin z Samorządowego Zespołu 
Szkół nr 1 w Chełmku. Stypendia dla uczniów uzdolnionych artystycznie 
przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XXXV/311/2014 Rady Miejskiej 
w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i try-
bu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej, uczniom uzdolnionym artystycznie z Gminy Chełmek.

Stypendyście serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Przypominamy, że w terminie do 15 lutego 2015 roku istnieje możliwość 
złożenia wniosku o przyznanie stypendium sportowego. Wniosek o sty-
pendium sportowe z uzasadnieniem i udokumentowaniem dotychcza-
sowych osiągnięć kandydata wraz z potwierdzeniem o pobieraniu nauki 
składa prezes klubu sportowego, stowarzyszenia lub dyrektor szkoły 
w  Urzędzie Miejskim 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 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza w dzier-
żawę w trybie bezprzetargowym następujące fragmenty nieruchomości, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej w Starostwie 
Powiatowym w Oświęcimiu, jako działki nr:
1. 2843/26 o pow. 172,00 m2, obręb Chełmek, położona w Chełmku przy ul. Krakowskiej,
2. 1269/82 o pow. 30,00 m2, obręb Chełmek, położona w Chełmku przy ul. Marszałka Piłsudskiego,
3. 836/410 o pow. 200,00 m2, obręb Chełmek, położona w Chełmku rejon ul. Krakowskiej,
4. 836/487 o pow. 500,00 m2, obręb Chełmek, położona w Chełmku przy ul. Przemysłowej,
5. 842/304 o pow. 7,00 m2, 3259/1 o pow. 51,00 m2, obręb Chełmek, położona w Chełmku przy ul. Kasprowicza
oraz następujące nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, 
prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, jako działki nr:
6. 1326 o pow. 1362,00 m2, obręb Chełmek, położona w Chełmku przy ul. Bolesława Krzywoustego,
7. 1899/10 o pow. 396,00 m2, obręb Chełmek, położona w Chełmku przy ul. Sadowej,
8. 3270/1 o pow. 270,00 m2, 3270/2 o pow. około 80,00 m2 obręb Chełmek, położona w Chełmku przy ul. Leśnej,
9. 834/17 o pow. 89,00 m2, 834/115 o pow. 361,00 m2, obręb Chełmek, położona w Chełmku przy ul. Mickiewicza,
10. 517/37 o pow. 111,00 m2, obręb Gorzów, położona w Gorzowie przy ul. Piaski,
11. 204/60 o pow. 187,00 m2, 204/61 o pow. 810,00 m2, obręb Gorzów, położona w Gorzowie przy ul. Małowy,
12. 1309/1 o pow. 114,00 m2, obręb Gorzów, położona w Gorzowie przy ul. Źródlanej,
13. 1338/6 o pow. 200,00 m2, obręb Bobrek, położona w Bobrku przy ul. Długiej.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 09 grudnia 2014 roku do dnia 30 grudnia 2014 roku w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości 
przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, w BIP i na stronie interneto-
wej 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.

Mówi się, że człowiek żyje dopóty, dopóki trwa o nim pamięć. By szcze-
gólnego chełmkowianina uchronić przed zapomnieniem, uczniowie 
Powiatowego Zespołu nr 8 w Chełmku pod opieką nauczycielki, pani 
Elżbiety Kubas, przygotowali uroczystość zatytułowaną Franciszek Ku-
rzański – cichy bohater spod Monte Cassino. Wspomnienia o nieżyjącym 
już panu Franciszku Kurzańskim zostały oparte na biografii opracowanej 
przez Szymona Kępkę, ucznia klasy III technikum Powiatowego Zespo-
łu nr 8 w Chełmku. Jego praca literacka została wyróżniona w etapie 
wojewódzkim konkursu Losy Bliskich i Losy Dalekich – życie Polaków 
w latach 1918-1989, a w jej tworzeniu pomagało wiele osób. Pani Halina 
Hebda, pan Roman Witkowski i pani Zofia Urbańczyk podzielili się z Szy-
monem wspomnieniami o bohaterze spod Monte Cassino. Z kolei wnuk 
pana Kurzańskiego – pan Zbigniew Ochałek – udostępnił fotografie i pa-
miątki po dziadku z domowego archiwum. Wieczór 25 listopada stał się 

pomostem między przeszłością a teraźniejszością. Niezwykłą historię 
życia pana Franciszka Kurzańskiego opowiedzieli uczniowie technikum 
Powiatowego Zespołu nr 8 w Chełmku – Krzysztof Biernat, Faustyna 
Grzesiak, Szymon Kępka, Kacper Kiślewski, Adam Kosowski, Dagmara 
Linowska i Samuel Piecha. Losy bohatera spod Monte Cassino wzruszy-
ły zgromadzonych gości, wśród których byli między innymi bliscy pana 
Kurzańskiego, jego przyjaciele, sąsiedzi, dyrektorzy, nauczyciele i ucznio-
wie z chełmeckich szkół, przedstawiciele Kolpingowskiego Klubu Senio-
ra oraz Miejskiego Koła PTTK w Chełmku. Uroczystość, która odbyła się 
w sali multimedialnej Powiatowego Zespołu nr 8 w Chełmku, połączyła 
pokolenia w zadumie nad wyjątkowością człowieka wiernie służącego 
krajowi i rodzinnemu miastu.

/źródło: PZ Nr 8 I.Sieranc, fot. B.Sędrak-Legut/

Franciszek Kurzański – cichy bohater spod Monte Cassino

Szkoła z pasją

Burmistrz Chełmka przyznał stypendium za osiągnięcia artystyczne

 Informacja
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25 listopada Biblioteka Publiczna MOKSIR w Chełmku oraz filia nr 3 w Bo-
brku zamieniły się w Misiolandię, a to z powodu Światowego Dnia Plu-
szowego Misia. 
W spotkaniu uczestniczyły dzieci z Przedszkola nr 2 w Chełmku; Słonecz-
ka, Niedźwiadki, Żabki, Stokrotki oraz dzieci z Przedszkola Językowo-Ar-
tystycznego; Biedronki i Słoneczka.
Do fili nr 3 w Bobrku zawitały przedszkolaki – starszaki oraz uczniowie 
klas I a i I b tutejszej szkoły podstawowej.
W tym dniu zawsze panuje wyjątkowa dobra atmosfera i zabawa!
Uczestnicy spotkania poznali historię pluszowego misia, bohaterów 
książkowych i filmowych oraz ciekawostki z życia niedźwiedzi.
Dzieci  nie były biernymi uczestnikami imprezy, chętnie brały udział 
w konkursach, zagadkach i quizach. Było dużo radości, śmiechu i emocji.
Misiowe urodziny zakończył słodki poczęstunek 

„Czy to wczoraj, czy to dziś wszystkim jest potrzebny Miś”

Grudniowy,  czwartkowy poranek w bibliotece upłynął nam wspólnie 
z małymi pociechami i Św. Mikołajem, a to za sprawą  uruchomienia ko-
lejnej Grupy Zabawowej w bibliotece  „Topolowa Akademia Malucha.
Kuba, Ola, Alicja, Amelia, Ania, Ola i Pola wraz z opiekunami  ubierały 
choinkę, malowały Mikołaja, wspólnie bawiły się przy muzyce oraz po-
znawały nowe miejsce do zabawy.
Topolowa Akademia Malucha, to zajęcia na których dzieci nie leniuchują, 
kreatywnie się bawią, robią sporo zamieszania, ale o to chodzi ponieważ 
dzieci uczą się podczas nieskrepowanej zabawy. 
Zajęcia w Topolowej Akademii Malucha spodobała się na tyle, że dzieci 
cieszyły się na kolejne spotkanie w bibliotece, które już 8 stycznia w go-
dzinach 10.00-11.30
Udział w Grupie Zabawowej pozwala dzieciom, które nie uczęszczają do 
przedszkola na kontakt z rówieśnikami. Daje również opiekunom  moż-
liwość spędzenia czasu  z dzieckiem na zabawie oraz obserwacji etapów 
jego rozwoju . 

28 listopada o godz. 15.00  w Bibliotece Publicznej MOKSIR w Chełmku 
przy ul. Topolowej 8 rozpoczęła działalność Strefa Gier Planszowych.
W wyznaczonej przestrzeni do grania zapewniamy świetną  zabawę, 
dużo emocji i zdrowej rywalizacji.
Do wyboru gry logiczne, strategiczne, karciane, przygodowe, edukacyj-
ne oraz spostrzegawcze. Dla najmłodszych, młodzieży i tych starszych 
czytelników – jednym słowem - dla wszystkich!

Warto też przypomnieć, iż gry planszowe pozytywnie wpływają na nasz 
umysł, rozwijają i pogłębiają pamięć oraz koncentrację uczą zabawy z in-
nymi, pracy w grupie, wspomagają logiczne myślenie, pamięć, spostrze-
gawczość,  refleks, kreatywność oraz wyobraźnię.
Są świetną odskocznią od świata pełnego komputerów i telewizji.
Zapraszamy  na rozgrywki  planszowe w każdy piątek od godz.15.00
Złap bakcyla grania i odwiedź bibliotekę!

II edycja Topolowej Akademii Malucha 
czyli zajęcia dla małych dzieci i rodziców w bibliotece.

Planszowe rozgrywki w bibliotece
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„Przebrany Mikołaj czapkę ma czerwoną, 
Zniszczone kalosze, brodę oszronioną. 
Niesie ciężki worek prezentów wspaniałych, 
Chce, by wszystkie dzieci dziś się uśmiechały’’’ 

05.12.2014 r. do Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie zawitał Bur-
mistrz Chełmka - Pan Andrzej Saternus w towarzystwie św. Mikołaja.

Z paczkami prezentów odwiedził tym razem gorzowskich przedszkola-
ków. Dla najmłodszych była to nielada niespodzianka. Mogły spotkać się 
zarówno z Mikołajem, jak i z gospodarzem naszego miasta.
Obaj Panowie nie zapomnieli także o nieco starszych uczniach, obdaro-
wywując ich słodyczami. Tego dnia uśmiech zagościł na niejednej twarzy.

Inf.UM

Na zaproszenie Grażyny Hajdy oraz Fundacji 
Otwartego Serca do Chełmka przyjechał św Mi-
kołaj. 7 grudnia na spotkanie z Mikołajem do sali 
kinowej MOKSiRu przybyły tłumy dzieci wraz 
z opiekunami. Mikołaj z pomocą aniołków roz-
dawał grzecznym dzieciom prezenty oraz ocho-
czo pozował do zdjęć. Jak pracowity dzień miał 
Mikołaj może świadczyć fakt, że rozdał blisko 130 
paczek z podarunkami. Wizyta świętego Mikoła-
ja nie była jedyną atrakcją. Zgromadzeni goście 
mieli okazje podziwiać występy dzieci oraz mło-
dzieży z SZS nr 1 Chełmku oraz SZS w Gorzowie. 
Na zakończenie imprezy na każde dziecko cze-
kał jeszcze jedna słodka niespodzianka przygo-
towana przez Fundację Otwartego Serca.  

Biblioteki szkolna i publiczna kolejny raz zorga-
nizowały Światowy Dzień Pluszowego Misia. 
W spotkaniu wzięły udział klasy I-III szkoły pod-
stawowej. Grupa aktywu bibliotecznego (tj. Da-
ria Czopek, Hanna Gołąb, Lidia Klima, Gabriela 
Kozioł, Oliwia Suder oraz Karolina Tarkowska) 
przedstawiła historię Misia, przygotowała zaba-
wy ruchowe i zadbała o oprawę muzyczną. Go-
ściem honorowym spotkania była Pani Dyrektor 
Samorządowego Zespołu Szkół
w Gorzowie Lucyna Elżbieciak.  

M. Matejek-Basoń

Mikołaj w Gorzowie

Mikołaj w Chełmku

Święto pluszowego misia


