
“Kolejowy szlak” 1856 – 2016 
Biegnąca przez Chełmek linia kolejowa jest stałym i integralnym elementem krajobrazu miasteczka i okolicy. Należy do najstarszych 
w Polsce dróg żelaznych i miała ogromny wpływ na cywilizacyjny rozwój kraju, regionu oraz leżacych w pobliżu miejscowości. 3 mar-
ca 2016 roku przypada 160 rocznica uruchomienia kolejowego szlaku. Możliwe, że pierwszy, zatrzymujacy się na chełmeckim dworcu 
pociąg, ciągnęła lokomotywa zbudowana przez firmę „Troppau”. Pewne jest, że należała do towarzystwa akcyjnego C.K. Uprzywile-
jowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda (k.k. Privilegirte Kaiser-Ferdinands-Nordbahn, w skrócie KFNB). Twórcą towarzystwa 
i inicjatorem budowy kolei był baron Salomon Rothschild. Zgodnie z ówczesną procedurą, by uzyskać koncesję cesarz musiał udzielić 
przywileju. Tak oto patronem kolei stał się cesarz Ferdynand (barwna postać). Pierwszy odcinek, z Wiednia do Deutsch-Wagram, 
otwarto w roku 1837. Docelowo miała połączyć stolicę cesarstwa z kopalniami soli w Wieliczce. Budowa, finansowana z kredytów, 
wydłużała się. Odcinek z Oświęcimia do Trzebini budowano siedem lat. Patrząc z naszej perspektywy można powiedzieć, że tempo 
było imponujące. Prace prowadzone były kompleksowo – nasypy, tory, przepusty, mosty, wiadukty, dworce. 

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zaprasza 3 marca 2016 roku o godz.18.00 na chełmecki dworzec. W jego 
przestrzeni prezentowane będą instalacje dźwiękowe, wizualizacje oraz projekcje materiałów przywołujacych echa 
wydarzeń z XIX i XX wieku. Wstęp wolny.
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We wtorkowy wieczór 21 grudnia mieszkańcy Chełmka spotkali się 
na Placu Reprezentacyjnym w Chełmku, aby podzielić się opłatkiem 
i  wspólnie cieszyć się ze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. 
Korzystając z okazji burmistrz Andrzej Saternus złożył zebranym ży-
czenia wszelkiej pomyślności oraz zdrowia na nadchodzący świątecz-
ny czas i cały przyszły rok. Spotkanie było także okazją do wspólnego 
kolędowania, które poprowadziła schola Misericordias oraz członki-
nie Rodziny Kolpinga. Podczas spotkania można było również podzi-
wiać rzeźbioną szopkę bożonarodzeniową wykonaną przez Ryszarda 
Gondka.

W okresie świąt bożego narodzenia na terenie gminy można spo-
tkać wiele pięknie ozdobionych budynków i pomysłowych iluminacji 
świątecznych. W tym roku jednym z najjaśniejszych miejsc w Chełm-
ku był dom Państwa Katarzyny i Bogusława Mamcarczyków zamiesz-
kałych w Chełmku na ul. Piastowskiej 65B

Pomimo, że słońce już dawno zaszło, w tym miasteczku praca nie 
ustaje. Kowal z równomiernym stukotem wykuwa kolejny przedmiot 
z metalu, kobieta nabiera wody ze studni, zwierzęta piją wodę z jezio-
ra, chłop kosi trawę, pasterz strzyże owcę, gospodyni przygotowuje 
potrawę, mieszając ją w garnku, szewc reperuje buty. Typowe życie 
w starożytnym grodzie, przedstawione ponad dwa tysiące lat póź-
niej. Taką wyjątkową szopkę można podziwiać do 2 lutego w kościele 
NMP Królowej Polski w Chełmku. 
Pomysłodawcą ekspozycji, która swoją premierę miała w minionym 
roku, jest proboszcz Bogdan Leśniak. Zaprojektował i wykonał ją 
Robert Babiuch. W trakcie montażu pomagała mu w tym grupka pa-
rafian. Tym razem szopka, przygotowywana od początku września, 
została powiększona i wzbogacona o kilka nowości, w tym między 
innymi makietę kościoła NMP w Chełmku. Łącznie zawiera blisko 100 
elementów. Jak sam autor przyznaje ma już w głowie pomysły na jej 
powiększenie. 

W Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku odbyło 
się pierwsze spotkanie „Przy świątecznym stole” – spotkania z trady-
cją. Pomysłodawczyni spotkania Małgorzata Wabik wraz z zespołami 
śpiewaczymi oraz Kołami Gospodyń Wiejskich zaprosiły mieszkań-
ców na wspólne świętowanie przy stole zastawianym tradycyjnie 
przygotowanymi potrawami.  „Bobrowianki” częstowały bigosem, 
„Chełmkowianki” podały barszcz czerwony z białym serem, które-
go smak doceniło w ubiegłym jury konkursu „ Przy chłopskim stole” 
w Wygiełzowie. Barszcz zapewnił Zespołowi III miejsce w konkursie. 
Zespół Śpiewaczy „Malwa” podał na świąteczny stół smaczną sałatkę 
jarzynową oraz sałatkę z marchewki i cebuli na kwaśno. Goście mogli 
też delektować się wspaniałym ciastem upieczonym przez Piekarnię 
GS w Chełmku.
Na gości oprócz pysznego poczęstunku czekały występy wokalne 
zespół śpiewaczych - Chełmkowianki oraz Malwa a także „Herody” 
tradycyjne przedstawienie ludowe zaprezentowane przez panie z ze-
społu śpiewaczego Bobrowianki.

Organizatorzy składają podziękowania dla OSP w Gorzowie za bez-
płatne wypożyczenie zastawy stołowej oraz dla Piekarni Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Chełmku za bezpłatne przeka-
zanie ciasta i pieczywa na świąteczny stół, przy którym Zespoły Śpie-
wacze i MOKSiR gościły mieszkańców naszej gminy. 

Mieszkańcy podzielili się opłatkiem

Świąteczna iluminacja

Przy świątecznym stole

Wyjątkowa szopka

Zdjęcie: Kamil Szyjka
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Już po raz dwunasty zorganizowana została gala rozdania „Złotych Sakiewek”, „Liderów”, nagrody „Otwarte serca” oraz medalu „Za zasługi dla 
rozwoju gminy Chełmek” osobom i podmiotom, które poprzez swoją aktywność w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju i promocji 
naszej gminy.
Wręczenie medalu „Za zasługi dla rozwoju gminy Chełmek”.
Medal „Za zasługi dla rozwoju gminy Chełmek”. 
Jest to odznaczenie przyznawane od 2004 roku za szczególny wkład  w rozwój naszej gminy w różnych dziedzinach życia gospodarczego, społecz-
nego, sportowego, kulturalnego i promocji. 
Wręczonych zostało pięć medali, a otrzymali je: 

Józef Pawlik
Pan Józef Pawlik to wieloletni działacz i członek Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, zajmuje się malarstwem i fotografią od wielu 
lat. Na zdjęciach zapisuje Chełmek wczoraj i dziś, zachowując tym samym historię naszego miasta. Jego dorobek możemy podziwiać między 
innymi w gminnych materiałach promocyjnych takich jak foldery czy widokówki. Pan Józef jest laureatem Lidera 2009, wyróżnienia które trafia 
do osób i organizacji szczególnie zaangażowanych w życie lokalnej społeczności oraz rozwój naszej gminy.  Uroczystość była także doskonałą 
okazją do wręczenia brązowego medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Józefowi Pawlikowi. Odznaczenie to nadawane jest przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne zasługi na polu kultury. 

Antoni Korycik
Pan Antoni Korycik jest rdzennym mieszkańcem Chełmka, malarzem oraz rzeźbiarzem o znaczącym dorobku artystycznym. Tematem jego 
prac jest przede wszystkim człowiek i otaczający go świat. Tworzy w różnych technikach artystycznych. Jest również współzałożycielem Ro-
botniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Chełmku, inicjatorem ogólnopolskich plenerów rzeźbiarskich, których efektem jest unikalna 
plenerowa galeria rzeźby w Chełmku. Pan Antoni ma w sobie ogromną twórczą pasję, jest także społecznikiem, który od zawsze czuł potrzebę 
wspierania amatorskiej twórczości. To między innymi jego artystyczna pasja i determinacja sprawiły, że Chełmek już od dziesiątków lat zajmu-
je ważne miejsce na kulturalnej mapie naszego kraju oraz poza jego granicami. W roku 2005 został odznaczony srebrnym krzyżem zasługi, w 
roku 2009 otrzymał wyróżnienie LIDER. 

Roman Witkowski
W dniu 25 sierpnia 2015r.  w Muzeum Pożarnictwa w Alwerni odbył się Wojewódzki Przegląd Kronik i Monografii pt. „Historia zaklęta w kroni-
kach”. W wydarzeniu wzięło udział 38 ochotniczych straży pożarnych. Wśród laureatów znalazła się kronika jednostki Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Chełmka, prowadzona przez druha Romana Witkowskiego, która otrzymała wyróżnie-
nie. Tym samym została skierowana na ogólnopolski konkurs kronik. W Kazimierzu Dolnym 
w dniach 11 – 13.09.2015 r. w XII Ogólnopolskim Konkursie Kronik OSP stanęło  do rywalizacji 
95 kronik strażackich, spisanych w 173 tomach. 17 kronik uznano za wzorowe, 25 za wyróżnia-
jące się, a 35 za poprawne. Pośród wzorowych kronik, już po raz drugi, znalazła się kronika 
z Chełmka. Druh Roman Witkowski to z całą pewnością lokalny patriota, poprzez swoje zapisy 
w kronikach przyczynia się do zachowania historii oraz promocji naszej gminy. Prowadzi Kro-
nikę OSP Chełmek już od ponad 50 lat. 

Sylwester Baranowski
Pan Sylwester Baranowski jest długoletnim Prezesem Polskiego Związku Hodowców Gołę-
bi Pocztowych, Oddział Chełmek. Swoją funkcję pełni już 35 lat. Związek wnosi nieoceniony 
wkład w kulturalny rozwój społeczności, jak również podtrzymywanie lokalnej tradycji. Ho-
dowcy gołębi pocztowych popularyzują i promują naszą gminę, uczestnicząc w krajowych 
i międzynarodowych zawodach, pokazach i wystawach. Pan Sylwester Baranowski i Polski 
Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Oddział w Chełmku od kilkudziesięciu lat tworzy 
historię Chełmka. Cieszy się ogromnym uznaniem lokalnej społeczności oraz ma swoich sym-
patyków wśród mieszkańców z sąsiednich gmin. Grono zrzeszonym w nim osób stale się po-
większa. 

Klub Sportowy „Bobrek”
Medalem „Za zasługi dla rozwoju gminy Chełmek” uhonorowany został Ludowy Klub Sporto-
wy „BOBREK”. 
Ludowy Klub Sportowy BOBREK jest stowarzyszeniem działającym na terenie gminy Chełmek 
od roku 1998.  Jednocześnie wraz z Klubem powstał obiekt stadionu sportowego. LKS BOBREK 
ma do dyspozycji w pełni wyposażony kompleks sportowy, umożliwiający przeprowadzanie 
treningów oraz wszelkiego rodzaju rozgrywek piłkarskich. 
W 2006 roku wykonano renowację płyty głównej oraz wybudowano nowy budynek zaplecza 
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Odnowy Miejscowości 
Bobrek. W 2009 roku wykonano ogrodzenie obiektu, a także przy wykorzystaniu funduszy 
z Programu ORLIK PLUS postawiono trybunę z ilością 132 miejsc siedzących. W 2010 roku po-
wstało również boczne boisko. 
W LKS Bobrek funkcjonuje drużyna seniorów oraz  drużyna juniorska. Klub prowadzi szkół-
kę piłkarską, do której uczęszcza ok 40 dzieci w wieku od pięciu lat. W lipcu ubiegłego roku 
seniorzy zanotowali awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Obecnie zawodnicy godnie re-
prezentują naszą gminę w regionie, rozgrywając swoje mecze w V lidze. Na szczególną uwa-
gę zasługuje fakt ogromnego zaangażowania zrzeszonych członków w dalszy rozwój Klubu. 
Zarząd pozyskuje znaczne środki finansowe od dużej grupy sponsorów, którzy liczą na ko-
lejne sukcesy LKS BOBREK.  Klub od kilkunastu lat tworzy historię gminy Chełmek. Cieszy się 
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ogromnym uznaniem lokalnej społeczności oraz ma swoich sympa-
tyków wśród mieszkańców z sąsiednich miejscowości. 

 „Złota Sakiewka” jest przyznawana od roku 2004, czyli 12 lat. Wyda-
rzenie to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Gala jest do-
brym momentem, aby podziękować wszystkim osobom, którym nie 
jest obojętny los innych oraz którym zależy na rozwoju naszej gminy. 
W ubiegłym roku przedsiębiorcy byli bardzo hojni. Po raz pierwszy, aż 
10 podmiotów gospodarczych otrzymało złotą sakiewkę.  
W roku 2015 łączna kwota pomocy finansowej wyniosła ponad 190 
tysięcy złotych, podobnie jak w roku poprzednim. Świadczy to o du-
żym zainteresowaniu oraz zaangażowaniu 
ze strony Przedsiębiorców. Jest wiele osób, na których zawsze można 
polegać 
i nie odmawiają swej pomocy i wsparcia potrzebującym. Słowa po-
dziękowania należą się  wszystkim sponsorom oraz osobom, które 
angażują się w pozyskiwanie środków od naszych darczyńców.  
„Złota Sakiewka” to statuetka, symbolizująca szczodrość oraz poświę-
cenie ludzi, którym nie jest obojętny los innych.

Złote Sakiewki 2015 otrzymali
Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych „BOBREK” s. j, Biuro Turystycz-
ne - KULIG TRAVEL z Jastrzębia Zdroju, Małopolskie Dworce Autobu-
sowe S.A., Firma ASFOR Poznański s.j., Firma „REPRODEX” sp. z o.o., 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej 
„ENWOS” sp. z o. o., Firma”SZAN” sp. z o.o., Zajazd „MAGDA” z Bobrka,  
FirmaVG POLSKA sp. z o.o.,  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej  
sp. z o.o. w Chełmku.
Wyróżnienie otrzymały podmioty: Firma „GEORG”, Państwo Elżbieta 
i Janusz Szostek, PPUH WIT-POL, Przedsiębiorstwo Budowlane „DER-
MEX” sp. z o.o., Firma Handlowa „Janina”, Firma „REKRO”,  Frantic Club 
S.C., Restauracja „CIŻEMKA”, Firma RP SCRAPER sp. z o.o. 

 „Lider  2015”. Wyróżnienie to jest uhonorowaniem tych osób, które 
aktywnie działały na rzecz naszej gminy w ubiegłym roku. Tytułem 
tym uhonorowanych zostało 15 osób oraz jedna Fundacja.  
Rafał Kuchta jest mieszkańcem Chełmka, odnoszącym duże sukcesy 
w Nordic Walking. W roku 2014 zdobył tytuł Mistrza Polski w swojej 
dyscyplinie w Osielsku koło Bydgoszczy.  W roku ubiegłym zdobył ty-
tuł Mistrza Europy, podczas zawodów organizowanych 
w słowackim Strbskim Plesie, w kategorii M-40. Pan Rafał uzyskał tym 
samym II miejsce w  kategorii open, tracąc do zwycięzcy zaledwie 
dwie sekundy. Rafał Kuchta ma na swoim koncie dodatkowo wiele 
sukcesów i zwycięstw. Wśród nich można zaliczyć wicemistrzostwo 
Polski na dystansie 20 km w kategorii M-40 podczas Międzynarodo-
wych Mistrzostw Polski Nordic Walking rozgrywanych w 2014 roku. 
Pan Rafał poprzez swoją pasję i aktywność przyczynia się również do 
promocji gminy Chełmek. 
Michał Krcil, podopieczny Domu Pomocy Społecznej w Bobrku został 
medalistą Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Igrzy-
ska te to impreza, w której biorą udział niepełnosprawni sportowcy 
z  całego świata. Zawodnik Spartakusa Bobrek był jednym z  60 za-
wodników, reprezentujących Polskę w Los Angeles, które było gospo-
darzem 14 edycji tej imprezy. Wystąpił w turnieju badmintona w grze 
pojedynczej i deblu. Na podium stanął w  singlu, zajmując trzecie 
miejsce. Trenerem klubowym Pana Michała jest Pan Krzysztof Adam-
ski. Statuetka „Lidera 2015” jest wyrazem podziękowania za promocję 
naszej gminy. 
Elżbieta Kubas jest dyplomowanym nauczycielem języka niemiec-
kiego. Wspiera uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań poprzez pro-
wadzone społecznie zajęcia pozalekcyjne. We współpracy z MDSM 
w Oświęcimiu i Instytutem Goethego w Krakowie organizuje Mię-
dzyszkolne Konkursy Interpretacji Poezji Niemieckojęzycznej, w któ-
rych bierze udział młodzież szkół gimnazjalnych i średnich z naszego 
regionu, co w znaczący sposób wpływa na rozwój współpracy mię-
dzyszkolnej i promocję szkoły.  Uczniowie pod jej kierunkiem sięgają 
po nagrody także w konkursach o zasięgu ogólnopolskim. Podkreślić 
należy, iż we wszystkich tych konkursach jej podopieczni doskonalą 

nie tylko swoje umiejętności językowe, ale sięgają do swoich korzeni, 
poznając historię swojego miasta 
i ludzi w nim żyjących. Pani Elżbieta Kubas była inicjatorem powsta-
nia w Chełmku Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga, działającego na 
rzecz dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz osób bezrobot-
nych. Prowadziła  społecznie kursy języka niemieckiego dla dorosłych 
i aktywnie uczestniczyła w akcjach charytatywnych. 
Agnieszka Wrona - Pani Agnieszka od kilku lat dowodzi sztabem Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  w Chełmku. Posiada umiejętności 
przywódcze, a co za tym idzie potrafi zgromadzić wokół siebie licz-
ną grupę wolontariuszy oraz darczyńców. Ma wielkie serce oraz jest 
bezinteresowna. Rok 2015 był szczególny, udało się wówczas doko-
nać rekordowej zbiórki pieniędzy w naszej gminie na rzecz Orkiestry 
w wysokości 20 767 zł. 
Mateusz Olszak  - Jest uczniem Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w 
Chełmku. Ma na swoim koncie ogromne osiągnięcia w tańcu towa-
rzyskim. W 2014 roku zdobył II miejsce oraz tytuł I Wicemistrza Polski 
w Kraśniku, III miejsce oraz tytuł II Wicemistrza Polski w Elblągu. Wy-
stąpił  w Warszawie w programie „Dancing with the Stars”. W ubie-
głym roku wytańczył I miejsce oraz tytuł Mistrza Europy w Płocku, 
I miejsce oraz tytuł Mistrza Polski w Kraśniku, jak również I miejsce 
oraz tytuł Mistrza Polski w Bydgoszczy, tym samym nominację do Mi-
strzostw Świata w Austrii. Mateusz poprzez swoją pasję i aktywność 
przyczynia się do szeroko rozumianej promocji gminy Chełmek. 
Władysław Wiśniowski  - Pan Władysław jest Radnym Rady Miejskiej 
oraz Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrku. Jest społecz-
nikiem, poświęca swój prywatny czas na działania dla naszej gminy. 
W zeszłym roku, dzięki swojej aktywności pozyskał dużą pieniędzy na 
działalność OSP Bobrek od naszych darczyńców.
Stanisław  Waliczek  - Pan Stanisław Waliczek jest Prezesem Ludowego 
Klubu Sportowego w Gorzowie. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
i  aktywności Pana Stanisława, LKS Gorzów bardzo prężnie się rozwija 
i dąży do awansów. W roku 2015 pozyskał ogromne środki na działalność 
Klubu. To człowiek, który od wielu lat działa na rzecz społeczności lokal-
nej zupełnie bezinteresownie, czerpiąc z tego radość i zadowolenie.
Marian Księżarczyk - Pan Marian jest członkiem Zarządu Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koła nr 2 w Bobrku. Działa 
w stowarzyszeniu od 10 lat. Wyróżnia się w pracy społecznej, poświę-
cając swój czas na pracę związkową dla mieszkańców gminy. Dociera 
do osób samotnych i chorych, biorąc udział w organizowaniu spotkań. 
Adam Oleś - Pan Adam należy do Związku Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów w Chełmku, jest członkiem Zarządu. Statuetkę Lidera 2015 otrzy-
muje za wieloletnią działalność społeczną na rzecz społeczności lokalnej. 
Wyróżnia się dużą otwartością i aktywnością na rzecz stowarzyszenia.
Barbara Urbańczyk  - Pani Barbara od 1984 roku jest członkinią Robot-
niczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Chełmku. Od 2001 roku 
prowadzi kronikę RSTK. Wieloletni nauczyciel i wychowawca w Śro-
dowiskowym Domu Samopomocy w Chełmku. Pani Barbara to zna-
komita organizatorka, animatorka i propagatorka kultury w naszej 
gminie. Udziela się czynnie w stowarzyszeniu. Organizuje czas wolny 
dzieciom i młodzieży, prowadząc z nimi m.in. zajęcia plastyczne. 
Szymon Dębski, młody karateka z Chełmka, nie zwalnia zwycięskiego 
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tempa. W ubiegłym roku nie miał sobie równych w XX Mistrzostwach 
Polski Oyama Karate w konkurencji Lekki Kontakt, rozgrywanych 
w Wieliczce. Tym samym Szymon został Mistrzem Polski w katego-
rii młodzik do 45 kilogramów. Reprezentant Oświęcimskiego Klubu 
Karate w 2015 roku nie przegrał jeszcze żadnej walki. Serdecznie gra-
tulujemy wyników i życzymy, aby dobra passa trwała jak najdłużej. 
Statuetka „Lidera 2015” jest wyrazem dumy i podziękowania za pro-
mocję naszej gminy na szczeblu krajowym.
Bernadeta Sędrak – Legut - Pani Bernadeta od wielu lat aktywnie 
uczestniczy w wydarzeniach społeczno-kulturalnych naszej gmi-
ny. Drugą kadencję pełni funkcję radnej Rady Miejskiej w Chełm-
ku. Jest jedną  z czołowych postaci założonej w 2010 roku fundacji 
„Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy”. Od tego czasu zawsze brała udział 
w każdym przedsięwzięciu fundacji, pomagając szczególnie chorym 
dzieciom. Była współorganizatorem takich wydarzeń, jak Wielki Cha-
rytatywny Mecz Hokeja, spektakl Grupy Teatralnej „Czwarta Ściana” 
z którego dochód przeznaczono na leczenie Łukasza Kopciewicza, 
zbiórka na operację Miłosza Jaśko, koncert dla Daniela Kowala oraz 
akcji charytatywnych dla Marka Bieńka, chorującego na stwardnienie 
rozsiane. Na początku grudnia 2015 roku z ramienia fundacji koordy-
nowała akcję „Pomaluj z nami pierniczki dla Miłosza”, zorganizowaną 
przez cukiernię Ptyś Cafe. 
Anna Syska - Pani Anna z wykształcenia jest architektem, pracuje w Ślą-
skim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, zajmuje się 
historią architektury XX wieku w województwie śląskim. Pośród jej za-
interesowań naukowych są: architektura koncernu Bata, zabytki tech-
niki oraz międzywojenne obiekty sportowe rozumiane jako przykład 
budownictwa podążającego za zmianami obyczajowymi. Swą wiedzą 
i naukowym dorobkiem wsparła organizację XVII Małopolskich Dni 
Dziedzictwa Kulturowego oraz Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturo-
wego w naszej miejscowości. W autorskich publikacjach, zamieszcza-
nych w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach, popularyzuje 
obuwniczą przeszłość Chełmka i jej ogromne znaczenie. 
Jadwiga  Radwańska - Pani Jadwiga to animatorka życia społecznego 
w naszej gminie, radna Rady Miejskiej. Jest czynnie zaangażowana 
w zachowanie kulturowego dziedzictwa Chełmka i okolic. Dzięki jej 
staraniom zostały wzbogacone zbiory w Domu Pamięci Baty. Jest 
inicjatorką pokoleniowych spotkań, w trakcie, których młodzież ma 
okazję poznać losy dawnego Chełmka i jego mieszkańców.
Mieczysław Glandys  - Pan Mieczysław Glandys jest przedsiębiorcą 
i znanym chełmeckim hodowcą gołębi. W 2014 roku gołąb z hodowli 
Pana Glandysa, zdobył tytuł Mistrza Świata w rozegranych zawodach 
gołębi młodszych w węgierskim mieście Vac (obok Budapesztu). 
Chełmecki gołąb pokonał ponad 1000 gołębi wystawionych przez 
60 związków hodowców z całego świata. W roku ubiegłym został 
uhonorowany przez Burmistrza Chełmka tytułem „Lidera 2014”. Pan 
Mieczysław ma kolejne sukcesy na swoim koncie. W 2015 roku zdobył 
dwa brązowe medale na mistrzostwach w Budapeszcie w kategorii S 
gołębi młodych i kategorii G gołębi rocznych.  
Fundacja Otwartego Serca – Istnieje zaledwie od dwóch lat, lecz 
ma już na koncie wiele ciekawych inicjatyw społecznych. Działania 
fundacji skupiają się przede wszystkim na pomocy uzdolnionej mło-
dzieży w formie stypendiów, jak również osobom ubogim poprzez 
zbiórki żywności i rzeczy potrzebnych w codziennym życiu. Fundacja 
Otwartego serca organizuje również coroczne spotkania ze Świę-
tym Mikołajem dla dzieci z terenu gminy Chełmek, w których bierze 
udział do kilkuset mieszkańców gminy (dzieci, rodzice, dziadkowie). 
Promuje również sport, poprzez organizację turniejów piłki nożnej 
halowej oraz siatkówki.

W trakcie imprezy wręczono wyjątkowe wyróżnienie – statuetkę 
„OTWARTE SERCA”.  Burmistrza Chełmka  przyznaje tą nagrodę oso-
bom i podmiotom niosącym pomoc, działającym na rzecz potrze-
bujących mieszkańców gminy Chełmek oraz udzielającym wsparcia 
materialnego  i duchowego. Statuetka „OTWARTE SERCA” to symbo-
liczny wyraz podziękowania za działalność na rzecz mieszkańców 
gminy Chełmek, tych najbardziej potrzebujących. 
Statuetka ta trafiła do Państwa Joanny Galistl i Andrzeja Gołębiow-

skiego z Cukierni Ptyś, jak również do Stowarzyszenia Ochrony Zdro-
wia Pracowników KWK „PIAST” z siedzibą w Bieruniu.
Cukiernia PTYŚ z Chełmka,  co roku wspiera gminne inicjatywy, po-
magając finansowo w ich realizacji. Przedsiębiorstwo kilkukrotnie 
otrzymało wyróżnienie Burmistrza Chełmka, w tym „Złota Sakiewkę”, 
za sponsorowanie naszych gminnych instytucji oraz przyczynianie 
się do ich rozwoju i sukcesów. Firma została także uhonorowana me-
dalem „Za zasługi dla rozwoju gminy Chełmek”. W grudniu 2015 roku, 
Cukiernia PTYŚ była współorganizatorem charytatywnej akcji „Pomaluj 
z nami pierniczki dla Miłosza”. Kilkadziesiąt osób – głównie dzieci, wzię-
ło udział w warsztatach dekorowania pierniczków, które trwały dwa 
dni. Uczestnicy, w zamian za dobrowolny datek do puszki, mogli za-
brać własnoręcznie pomalowane świąteczne ciasteczka. Akcja okazała 
się dużym sukcesem. Zebrano ponad 3 tysiące złotych na leczenie Mi-
łosza Jaśko, chłopca z Chełmka, cierpiącego na zaburzenia mielinizacji 
ośrodkowego układu nerwowego. Właściciele cukierni bezsprzecznie 
mają otwarte serca i są wrażliwi na los drugiego człowieka. 
Stowarzyszenie  Ochrony Zdrowia Pracowników KWK „PIAST”  - Sto-
warzyszenie ma swoją siedzibę w Bieruniu. Zostało założone w 1993 
roku. Jest organizacją non profit, finansującą się z własnych składek 
członkowskich. W okresie ponad dwudziestodwuletniej działalności 
zakupiło i oddało jako darowizny oraz w bezpłatne użytkowanie dla 
służby zdrowia sprzęt medyczny wartości blisko 4 mln zł. Stowarzy-
szenie zrzesza obecnie około 2 500 członków. Współpracuje z około 
150 jednostkami służby zdrowia, jak również ze specjalistami pro-
wadzącymi prywatną praktykę lekarską. Stowarzyszenie organizuje 
różne akcje profilaktyczne: badanie osteoporozy, badanie usg piersi 
dla kobiet, badanie poziomu cukru we krwi oraz ciśnienia tętniczego.  
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Pracowników KWK „PIAST” od kilku 
lat wspiera czynnie Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Chełmku, poprzez wypożyczenie oraz pomoc w zakupie wysoko-
specjalistycznych urządzeń wspomagających diagnostykę pacjen-
tów. SGZOZ w Chełmku wraz ze Stowarzyszeniem organizowali rów-
nież akcję oddawania krwi. Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia 
KWK „PIAST” możliwa jest pomoc  w ratowaniu najwyższej wartości, 
jaką jest ludzkie życie. 
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Podczas XII sesji Rady Miejskiej w Chełmku, która odbyła się 29 grud-
nia 2015 roku, przyjęto uchwałę budżetową Gminy Chełmek na 2016 
rok. W przyjętym planie budżetowym zawarto wiele istotnych zadań 
i inwestycji.

Dochody budżetu Gminy wynoszą 33.247.163,00 zł, w tym dochody bie-
żące - 31.867.809,00 zł oraz dochody majątkowe - 1.379.354,00 zł.
Wydatki budżetu Gminy Chełmek wynoszą 33.328.162,28 zł, w tym wy-
datki bieżące -29.002.790,28 zł oraz wydatki majątkowe 4.325.372,00 zł.
Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi wydat-
kami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 80.999,28 zł, któ-
ry zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Największy udział w dochodach stanowią udziały w podatku docho-
dowym od osób fizycznych w wysokości 10.139.458,00 zł oraz sub-
wencje z budżetu państwa w kwocie 9.055.813,00 zł. Wysokość dotacji 
na zadania zlecone oraz na zadania własne to kwota 3.302.063.00zł. 
Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowane zostały w wy-
sokości 8.393.118,00 zł w tym podatek od nieruchomości płaco-
ny przez osoby fizyczne - 1.600.000,00 zł oraz przez osoby prawne 
-3.850.000,00 zł.

Wydatki w podziale na poszczególne zadania Gminy przedstawiają 
się następująco:
1. oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 

13.419.765,00 zł,
2. pomoc społeczna - 5.161.034,00 zł,
3. transport i łączność - 3.033.939,00 zł
4. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 

335.600,00 zł,
5. gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.403.128,00 zł,
6. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.642.000,00 zł,
7. kultura fizyczna - 1.050.827,28 zł.

Wśród wydatków majątkowych na szczególną uwagę zasługują na-
stępujące pozycje:
- wydatki na infrastrukturę drogową 2.272.677,00 zł w tym:
• pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie 
„Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia” - 
330.000,00 zł,
• pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie „Prze-
budowa drogi powiatowej ul. Nadwiślańskiej w Bobrku” - 316.114,00 zł,
• pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na modernizację 
dróg powiatowych: ul. Krasińskiego w Chełmku, ul. Szkolnej i   Go-
rzowskiej w Gorzowie - 150.000,00 zł,
• przebudowa drogi gminnej ul. Baty w Chełmku - 923.563,00 zł,
• modernizacja dróg gminnych - 450.000,00 zł

- projekt budynku dworca kolejowego w Chełmku i w Gorzowie 
wraz z zagospodarowaniem terenu 100.000,00 zł,
- dotacja celowa inwestycyjna na zakup samochodu średniego po-
żarniczego 125.000.00 zł
- budowa parkingu przy SZS nr 1 w Chełmku,
- wydatki na budowę oświetlenia w Gminie 200.000,00 zł,
- dotacja celowa inwestycyjna na zakup projektora cyfrowego 
150.000,00 zł,
- projekt i budowa basenu w Chełmku 728.269,00 zł.

Inf.UM

 Informacja o budżecie Gminy Chełmek na 2016 rok

 INFORMACJA

 INFORMACJA

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. 
z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza w dzier-
żawę w trybie bezprzetargowym następujący fragment nieruchomości, stanowiący własność Gminy Chełmek, oznaczony w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka nr 842/275 o pow. 0.0024 ha, obręb Chełmek, ul. Krakowska, objęta KW nr KR1E/00056798/1.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 08 stycznia 2016 roku do dnia 29 stycznia 2016 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 – sposób zwyczajowo przy-
jęty, 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 Miejskie-
gow Chełmku.

Inf. UM

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (tekst jednoli-
ty  Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku 
przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym następujący fragment nieruchomości, stanowiący własność Gminy Chełmek, oznaczony 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 25/5 o pow. 0.0127 ha, obręb Bobrek, ul. Starowiejska, objęta KW nr KR1E/0002618/8.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 12 stycznia 2016 roku do dnia 02 lutego 2016 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 – sposób 
zwyczajowo przyjęty, 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 Miejskie-
go w Chełmku.

Inf.UM

Echo Chełmka | nr 1 (147) / 2016

6



Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych KREACJA powstało w 2013 
i  skupia pracowników pomocy społecznej i edukacji. Połączyły nas  
osobiste, zawodowe doświadczenia pracy z ludźmi borykającymi się 
z różnymi problemami, a przede wszystkim chęć zmieniania sposo-
bu świadczenia usług społecznych, inicjowania współpracy różnych 
instytucji, łączenia działań o charakterze zdrowotnym, społecznym 
i edukacyjnym. Udowadniamy, że integrując działania różnych insty-
tucji można więcej i lepiej pomagać.
Naszą statutową misją jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lo-
kalnego środowiska oraz przeciwdziałanie wykluczeniu jednostek 
i grup społecznych. Natomiast główny nurt działań koncentruje się 
wokół osób niepełnosprawnych i chorych, a także seniorów. Ale nie 
tych seniorów, którym zdrowie pozwala na aktywny udział w życiu 
społecznym, lecz tych schorowanych, uwięzionych w czterech ścia-
nach własnego domu, których nie stać usługi pielęgniarskie czy re-
habilitacyjne.
Oczywiście, aby skutecznie pomagać potrzebne są środki finansowe. 
Źródeł finansowania poszukujemy poza gminą, bowiem z naszych 
doświadczeń zawodowych znany nam jest fakt, że „gminnych” fundu-
szy na działalność organizacji pozarządowych jest zawsze zbyt mało 
w stosunku do ich potrzeb.
Pierwszy duży projekt o wartości 119 tys. zł zrealizowaliśmy w 2014 
roku. Uzyskaliśmy dotację w ramach Rządowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Adresowa-
ny był do seniorów z terenu powiatu oświęcimskiego (w tym Chełm-
ka), których dotknęła ciężka choroba, niepełnosprawność i zostali 
unieruchomieni we własnym domu. Celem była poprawa funkcjono-
wania w wymiarze psychologicznym, zdrowotnym, rodzinnym i spo-
łecznym, za pomocą kompleksowego specjalistycznego poradnictwa 
i usług w miejscu zamieszkania, dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb. Doświadczenia wyniesione z jego realizacji posłużyły do 
napisania kolejnego projektu, tym razem z Mechanizmu Finanso-
wego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu 
Obywatele dla Demokracji, który realizujemy obecnie wyłącznie do 
mieszkańców Gminy Chełmek dotkniętych ciężką chorobą. Zależało 
nam na dotarciu z ofertą pomocową bezpośrednio po zakończeniu 
leczenia szpitalnego kiedy pomoc, głównie psychologiczna i reha-
bilitacyjna, jest najbardziej potrzebna i najbardziej efektywna, gdyż 
niekorzystne zmiany w funkcjonowaniu organizmu nie zdążyły się 
jeszcze utrwalić i można próbować je skutecznie zmieniać.
Staraliśmy się dotrzeć do osób, które dotknięte zostały ciężką choro-
bą i pomóc minimalizować bariery wynikające z tej choroby: popra-
wić stan zdrowia fizycznego, dostarczyć wsparcia psychologicznego 
oraz poradnictwa i usług dostosowanych do indywidulanych potrzeb 

każdej osoby. Zależało nam na takim pokierowaniu aktywizacją cho-
rego i jego rodziny, aby nauczyli się samodzielnego radzenia sobie w 
nowej, jakże trudnej dla nich sytuacji. Przykładowe formy poradnic-
twa i usług specjalistycznych:
Psychologiczne– np.pomoc w akceptacji i godzeniu z chorobą sto-
sownie do aktualnego stanu psychicznego i etapu godzenia się z cho-
robą (Etap 1 - to szok, niedowierzanie i zaprzeczenie chorobie Etap 
2 - to bunt i gniew, silne negatywne emocje, chory często prowadzi 
swoistą walkę z Bogiem, pytanie „dlaczego ja?” Etap 3 - to pertrakta-
cje, faza, w której chory niejako negocjuje z Bogiem warunki wyzdro-
wienia, robi postanowienia, że jeśli wyzdrowieje, to będzie bardziej 
dbał o siebie, żył świadomie, lepiej się odżywiał itd. Często pertrak-
tuje również z lekarzem, dopytuje co jeszcze może zrobić, żeby sobie 
pomóc, w zamian oczekując zapewnienia o wyzdrowieniu. Etap 4 - to 
depresja, następuje w wyniku wyczerpania organizmu życiem w cią-
głym napięciu i lęku przez długi czas. Etap 5 - to akceptacja, następuje 
„pogodzenie się” z życiem z chorobą lub niepełnosprawnością
Prawne w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego, zabezpieczenia 
społecznego, sprawy spadkowe/testamenty, dochodzenie roszczeń 
z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, pomoc w ustanowieniu opie-
kuna prawnego, także reprezentowanie spraw chorego przed sądem 
(pełnomocnictwo procesowe)
Pielęgniarskie–jak pielęgnować odleżyny, rany, odparzenia po pam-
persach, jak umyć w łóżku chorego, jakie pozycje ułożeniowe zapo-
biegają odleżynom, trening lekowy, jak radzić sobie z ubieraniem 
gdy mamy niedowłady?
Socjalne–pomoc w dostępie do świadczeń pomocy społecznej 
i  różnych innych instytucji i PFRON, uzyskaniu orzeczenia o niepeł-
nosprawności, renty rehabilitacyjnej, specjalnego zasiłku opiekuń-
czego, kompletowanie dokumentów, koordynacja wsparcia różnych 
instytucji, mediacje w konfliktach rodzinnych i in.
Rehabilitacyjne–nauka ćwiczeń samodzielnych jak zapobiegać przy-
kurczom, zanikom mięśni, pionizacja, nauka chodzenia, korzystania 
ze sprzętu: chodzik, kule, stabilizator, orteza, wózek, (w  przypadku 
otrzymania pomocy na rozwój instytucjonalny wykorzystamy sprzęt 
do zabiegów fizykoterapeutycznych)
Bezpłatnie wypożyczaliśmy niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i po-
mocniczy (łóżko, chodzik, kule, wózek, balkonik itp. korzystając z za-
sobów Partnera – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych RAZEM 
z Oświęcimia)
Dietetyczne–jak odżywiać się prawidłowo w danej chorobie? Jak 
w  szczególnych przypadkach rurka dożołądkowa, dojelitowa, kar-
mienie przez zgłębnik
Wsparciem objęliśmy 29 osób chorych, w przeważającej większości 
po przebytym wylewie lub udarze mózgowym (ponad 60%) , ale  tak-
że chorobą Parkinsona, po amputacjach, rekonstrukcji stawy biodro-
wego i inne.
Zwracaliśmy uwagę na indywidualizację działań w oparciu o Indywi-
dualny Plan Aktywizacji Chorego. Terminy wizyt specjalistów ustalane 
były indywidualnie w zależności od sytuacji i samopoczucia chorego.
„Mierząc pomoc” w godzinach, zrealizowano:
około 200 godzin poradnictwa psychologicznego i socjalnego 
100 specjalistycznych usług opiekuńczych.
80 godzin pracy neurologopedy
90 godzin usług pielęgniarskich
oraz ponad 1000 godzin usług rehabilitacyjnych
Drugi, równie ważnym obszar działań projektowych to poprawa 
współpracy instytucji z terenu Gminy, które statutowo zajmują się 
działaniami na rzecz osób chorych. Bowiem, jak już zauważyłam na 
wstępie „razem można więcej”. Działania te spotkały się z bardzo do-
brym odzewem, do współpracy aktywnie włączyli się:

Bądź kreatywny
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Gmina Chełmek rozpoczęła przygotowania do ponownego udziału 
w projekcie, mającym na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powie-
trza poprzez wymianę starych źródeł ciepła na nowe - ekologiczne. 
Mieszkańcy Bobrka, Gorzowa i Chełmka mogą skorzystać z dofinan-
sowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji”, tzw. PONE. Projekt był już realizowany 2015 roku. Wówczas 
dofinansowanie otrzymało blisko 50 mieszkańców. 
W związku z powyższym, w trosce o jakość powietrza w naszej miej-
scowości, zachęcamy wszystkich posiadaczy starych pieców węglo-
wych do wymiany źródła ciepła na nowe – ekologiczne, określone 
w dołączonym do niniejszej informacji wniosku. 
Najważniejsze informacje na temat programu „PONE”
a) Bezzwrotne dofinansowanie do wymiany pieca (zakup wraz z mon-
tażem) wynosi do 50% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (nie więcej niż 6,5 tys. zł).
b) Kocioł musi posiadać automatyczny podajnik paliwa.
c) Musi posiadać certyfikat klasy 5 (wg. normy PN-EN 303-5:2012).
d) Nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwia-
jących jego zamontowanie.
e) Stare źródło ciepła musi zostać zlikwidowane.
• Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego 

w Chełmku w nieprzekraczalnym terminie do 22 lutego 2016 toku.

• Lista kotłów, spełniających wymagania programu, dostępna jest 
między innymi w Urzędzie Miejskim w Chełmku.

• Inwestycje wymiany starego źródła ciepła na nowe - ekologicz-
ne, będą prowadzone w roku 2016. 

• Bliższych informacji na temat programu PONE można zasięgnąć 
w Urzędzie Miejskim w Chełmku pod nr tel. 33/ 844-90-22 (I pię-
tro - biuro 109).

Dom Pomocy Społecznej w Bobrku informuje, że obecnie dysponuje 
wolnymi miejscami. Wszyscy zainteresowani umieszczeniem w DPS oso-
by niepełnosprawnej intelektualnie proszeni są o kontakt z dyrektorem 
ośrodka lub pracownikami socjalnymi pod numerem telefonu 33 846 44 
04 oraz 33 846 13 49. Możliwy jest także kontakt poprzez pocztę elektro-
niczną: dyrektor@dpsbobrek.pl, socjalni@dpsbobrek.pl 

Serdeczne podziękowanie dla całej Rodziny, Przyjaciół, Znajomych, Są-
siadów, Księdza, Organisty, Kościelnego, Ministrantów, Lekarzy, Pie-
lęgniarek, Kolegów, Koleżanek, Emerytów i Pracowników z Pocztem 
Sztandarowym PKP z Czechowic Dziedzic, Oświęcimia, Katowic, Trze-
bini. Pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej w Oświęcimiu 
i ADM Osiedla Chełmek, oraz Wszystkim, którzy dzielili z nami smu-
tek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli w ostatniej 
drodze Najukochańszego Męża Tatusia 
i Dziadka śp. Mieczysława Książka, składają Żona i Synowie z rodzi-
nami.

Dofinansowanie do wymiany starego pieca

Wolne miejsca w DPS Bobrek

Pani Katarzyna Siata Dyrektor Samodzielnego Gminnego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej  
Pani Beata Ciura Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej 
Pani Halina Zelech Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 
Pani Maria Gołyźniak - Prezes Polskiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Chełmku, 
Pan Michał Bochenek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej 
Pan Waldemar Rudyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji 
Podpisaliśmy porozumienie o współpracy, a co ważniejsze poznali-
śmy się wzajemnie i polubili.
Pierwszym  owocem tej współpracy było wspólnie zorganizowane 
seminarium edukacyjne „PACJENCIE – MASZ PRAWA”.
Mieszkańcy Gminy mogli poznać ulgi i uprawnienia osób niepełno-
sprawnych w ustawodawstwie polskim oraz prawa pacjenta i świad-
czenia zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Można też było założyć konto w serwisie ZIP, który jest ogólnopolskim 
serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom dane o 
ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia, pozwala na szybki dostęp do informacji 
o prawie do świadczeń zdrowotnych, wiedzy o leczeniu i udzielonych 
świadczeniach oraz o przepisanych lekach oraz ich kosztach.
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej broszury, w której zawarli-
śmy wszystkie informacje z tego spotkania. Jest dostępna u wszyst-
kich naszych partnerów, których wyżej wymieniłam. Zapraszamy też 
na naszą stronę internetową www.kreacja.org, gdzie znajdą Państwo 
informacje o naszych bieżących działaniach oraz praktyczne artykuły 
na temat radzenia sobie z chorobą i aktywizacji zdrowotnej.
Na koniec chciałam podzielić się jeszcze jedną ważną informacją. 
Program Obywatele dla Demokracji, z którego uzyskaliśmy grant 
daje także możliwość wsparcia rozwoju instytucjonalnego organiza-
cji. Dzięki temu uzyskaliśmy możliwość zakupienia specjalistycznego 
sprzętu, który posłuży do wyposażenia gabinetu fizykoterapii m.in. 
aparat do elektroterapii,do elektrodźwięków, lampę Sollux, Magne-
tronic, aparat do laseroterapii, dużo drobnego sprzętu do ćwiczeń. 
Przy jego wyborze zwróciliśmy uwagę, aby były to aparaty mobilne, 
by dało się z nimi docierać przy realizacji kolejnych projektów do 
osób chorych w ich własnych domach. Dzięki temu będziemy mogli 
jeszcze skuteczniej pomagać.
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Gdy w latach 70tych ubiegłego wieku rozpoczynano budowę drogi 
wodnej na rzece Wiśle, panowała propaganda sukcesu. Więc projekt ten 
był szeroko nagłaśniany. Barki z węglem z Zagłębia i Śląska miały pły-
wać do Połańca i Sandomierza. Średnio co 11 minut miał płynąć zestaw 
dwóch barek wiozący ok. 3.500 ton węgla. Pod Bieruniem Nowym miał 
funkcjonować potężny port Tychy. Niestety plany nie wypaliły.
A przecież to nie była nowość. Już w XIX wieku rozpoczęły się prace nad 
projektem połączenia kanałami Dunaju, Wełtawy, Odry, Wisły i Dniestru. 
W ten sposób miał powstać spójny system dróg wodnych obejmujący 
całe Cesarstwo Austro-Węgierskie. W 1880 roku powstał pierwszy projekt 
kanału tzw. „Kanał Galicyjski”, który na terenie Galicji miał przebiegać od 
strony Bohumina nad Odrą przez Zebrzydowice, Oświęcim, Skawinę, 
Kraków i dalej na wschód. Według projektu, kanał pozwalałby na poru-
szanie się barek o ładowności 600 ton i zanurzeniu 1,80 m.
W dniu 11 czerwca 1901 roku parlament Austro-Węgier uchwalił ustawę 
o budowie dróg wodnych i regulacji rzek w latach 1904-1924. Realizacja 
tego olbrzymiego i śmiałego planu budowy kanałów łączących Dunaj, 
Wełtawę, Odrę, Wisłę i Dniestr pozwoliłaby na połączenie środka konty-
nentu z Morzem Północnym, Bałtyckim i Czarnym. W Krakowie powstał-
by ważny subkontynentalny port rzeczny.
Prace przy budowie Kanału Galicyjskiego rozpoczęły się w dniu 27 grud-
nia 1911 roku, ale do wybuchu I wojny światowej wykonano wstępne pra-
ce ziemne na odcinku od Zatora do Skawiny. W Krakowie wybudowano 
bulwary nad Wisłą i jeden basen portowy w Płaszowie.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w wyniku powstania no-
wych granic zmienił się projekt przebiegu Kanału Galicyjskiego i jego 
nazwa. Został nazwany Kanałem Małopolskim. Zrezygnowano z połą-
czenia Odry z Wisłą i powrócono do idei skanalizowania Wisły poniżej 
Krakowa, wiślana droga wodna miała prowadzić do Warszawy z odnogą 
do Dniestru.
Z powodu braku środków finansowych wykonano niewielkie prace na 
odcinku powyżej Krakowa. Pod koniec lat trzydziestych XX  wieku ze 
względu na powstający Centralny Okręg Przemysłowy w widłach Wisły 
i  Sanu zwiększył się nacisk na ideę budowy wiślanej drogi wodnej, w My-
słowicach miał powstać duży port węglowy. Niestety II wojna światowa 
stanęła na przeszkodzie realizacji tych planów.
Po wojnie już w 1945 roku w Dyrekcji Dróg Wodnych w Krako-
wie powstał projekt drogi wodnej Modrzejów – Kraków - Opato-
wiec wraz z połączeniem z projektowanym kanałem Odra – Dunaj. 
W ramach tego projektu wybudowane zostały trzy stopnie wodne, które 
obok głównego celu żeglugowego mają do spełnienia dodatkowe zadania: 
- stopień wodny „Przewóz” ułatwia pobór wody dla kombinatu metalur-
gicznego w Nowej Hucie,
- stopień wodny „Dąbie” powstrzymuje erozję denną w korycie Wisły, 
która zagraża stateczności filarów mostów krakowskich,
- stopień wodny „Łączany” za pośrednictwem rozbudowanego fragmen-
tu dawnego Kanału Małopolskiego ( dziś zwanego Kanałem Łączańskim 
) dostarcza wody chłodniczej do elektrociepłowni w Skawinie.

W 1954 roku zostało opracowane obszerne studium Kanału Śląskiego 
Odra – Wisła przez Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Oddział 
Wrocław. Od 1963 roku prace projektowe zaczął prowadzić „Hydropro-
jekt” w Warszawie.
W 1977 roku na zlecenie Zjednoczenia Żeglugi Śródlądowej „Hydropro-
jekt” Oddział Wrocław rozpoczął prace projektowe Kanału Śląskiego. 
Przewidywano etapową budowę kanału, w pierwszej kolejności miał 
powstać odcinek wschodni do rejonu Rybnika, a następnie zachodni 
równocześnie z rozbudową drogi wodnej Odry.
Odcinek wschodni miał się zaczynać na górnym stanowisku stopnia 
wodnego „Dwory” w rejonie Oświęcimia i przebiegać miał na południe 
od miasta Tychy (Bieruń Stary) doliną rzeki Gostynki na północ od miasta 
Żory.
Odcinek zachodni przebiegać miał od miasta Żory, na północ od miasta 
Rybnik, doliną rzeki Rudy i dalej przez Kuźnię Raciborską do portu w Koź-
lu nad Odrą.
Ogólna długość Kanału Śląskiego wynosić miała ok. 95 km w tym prawie 
15 km przebiegać miała rzeką Odrą. Kanał miał mieć 10 śluz o spadzie 
maksymalnym16 m.
Odcinek zachodni pokonuje różnicę poziomów 92,6 m za pomocą 7 śluz, 
natomiast odcinek wschodni pokonuje różnicę poziomów 31,7 m za 
pomocą 3 śluz. Kanał miał odpowiadać parametrom klasy IV drogi wod-
nej. Śluzy o wymiarach 190x12x4 m pozwalałyby na żeglugę zestawami 
pchanymi o ładowności 3500 ton przy zanurzeniu 2,4 m.
Po wybudowaniu w latach 1954-1961 trzech stopni wodnych (Łączany-
-Borek Szlachecki, Dąbie i Przewóz) w latach 70tych postanowiono 
wybudować następne stopnie wodne i zmodernizować już istniejące. 
Wielki projekt przewidywał budowę 12 stopni wodnych i Kanału Krakow-
skiego. W roku 1976 rozpoczęto budowę trzech stopni wodnych: Dwory, 
Smolice i Kościuszko. Planowano budowę drogi wodnej o parametrach 
klasy IV. Miały pływać nią zestawy pchane o łącznej ładowności 3500 ton. 
Jednak z uwagi na kryzys gospodarczy prace zostały wstrzymane. W la-
tach 90tych podjęto decyzję o dokończeniu prac. I tak powstały stopnie 
wodne Dwory koło Oświęcimia, Smolice niedaleko Zatora i Kościuszko 
niedaleko od Krakowa. Powstała więc droga wodna od Oświęcimia do 
Krakowa, częściowo w klasie IV, którą w obecnym stanie mogą pływać 
barki o ładowności 1000 ton. 
W 2015 r powstał ogólnopolski program POLSKA 3.0. Został on opraco-
wany oddolnie opierając się na polityce klastrowej przez Ogólnopolski 
Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw we współpracy z inżynierami go-
spodarki wodnej i Stowarzyszeniem Rada Kapitanów (organizacja sku-
piająca kapitanów żeglugi śródlądowej). Celem programu jest rozwój 
gospodarczy Polski poprzez odnowienie żeglugi śródlądowej i transpor-
tu wodnego na polskich rzekach (Odrze, Wiśle). W ramach tego projektu 
został powołany do życia Klaster Górnej Wisły z siedzibą w Oświęcimiu. 
Jego celami jest budowa żeglugi na Górnej Wiśle od Oświęcimia do Kra-
kowa, budowa Kanału Śląskiego, odnowienie żeglugi na rzece Przemszy. 
Ponieważ wśród celów programu POLSKA 3.0 jest budowa kanału Od-
ra-Dunaj i budowa centrum multimodalnego Gorzyczki/Vernovice, po-
łączenie Wisły z Odrą Kanałem Śląskim da naszemu regionowi otwarcie 
na świat. Centrum multimodalne w Gorzyczkach ma mieć połączenie 
z Kanałem Odra-Dunaj, autostradą A1, portami lotniczymi w Ostrawie, 
Katowicach i Krakowie oraz z tzw. „szerokim torem” czyli linią kolejową 
biegnącą z dalekiego wschodu – z Chin. 
Jednym z celów Klastra Górnej Wisły jest też transport turystyczny. 
W planach jest uruchomienie statku turystycznego z Krakowa do Oświę-
cimia, uruchomienie przewozów replikami starych wiślanych łodzi (ga-
lary, szkuty). 
Ogólnie można powiedzieć śmiało, że zrealizowanie tych celów da roz-
wój gospodarczy całego regionu małopolski i śląska, a zwłaszcza powia-
tów, gmin, miast leżących nad tą drogą wodną.
Koordynatorem Klastra Górnej Wisły jest piszący te słowa mieszkaniec 
gminy Chełmek i wsi Bobrek.
Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych, firmy, szko-
ły, osoby prywatne do współpracy.

Klaster Górnej Wisły
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w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków 
i zasad korzystania z przystanków
komunikacyjnych na terenie Gminy Chełmek
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. 
z 2015r. poz. 1515 zpóźn. zm.), oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grud-
nia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r, poz. 
1440), Rada Miejska w Chełmku uchwala co następuje:
§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem bądź za-
rządzającym jest Gmina Chełmek, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komu-
nikacyjnych w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/331/2014 Rady Miejskiej w Chełmku 

z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunika-
cyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunika-
cyjnych na terenie Gminy Chełmek.
§ 4. . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na Tablicy Ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Chełmku, a także opublikowaniu w lokalnej prasie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/139/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 grudnia 2015 r.

Chełmek § 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW 
1. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystan-
ków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Chełmek następuje na pisemny wniosek.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:
- proponowany  rozkład jazdy  z uwzględnieniem przystan-
ków,   długości linii komunikacyjnej   podanej w kilometrach,
- wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nu-
merów i nazw,
- mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na 
terenie Gminy Chełmek,
- wykaz pojazdów, którymi przewoźnik lub operator zamie-
rza wykonywać przewozy z podaniem ich numerów rejestracyjnych,
- aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji 
działalności gospodarczej,
- kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie 
uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 
przewozu osób,
§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW
1. Korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoź-
ników jest bezpłatne.
2. Korzystać z przystanków można jedynie po uzyskaniu ze-
zwolenia na wykonanie krajowego drogowego przewozu osób wy-
danego z uwzględnieniem uzgodnionego rozkładu jazdy obejmują-
cego przystanki wymienione we wniosku.
3. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych 
mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu 
umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzy-
mywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności 
oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wy-

nikających z rozkładu jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz 
przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wy-
znaczone w tym celu określone miejsca.
4. W przypadkach koniecznych wynikających warunków bez-
pieczeństwa ruchu, zamknięcia lub zmiany organizacji ruchu w cią-
gu drogi (remont, przebudowa, impreza) korzystanie z przystanków 
może zostać ograniczone (czasowa likwidacja, lub zmiana lokalizacji).
5. W przypadku likwidacji przystanku przewoźnik zostanie po-
wiadomiony o tym fakcie z wyprzedzeniem, bez propozycji lokalizacji 
zamiennej. Propozycja zmiany lokalizacji należy do przewoźnika.
6. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do:
- zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, 
a w przypadku jej braku w taki sposób aby nie ograniczać przepusto-
wości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników,
- podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia 
wsiadania osobom starszym i niepełnosprawnym,
- stosowania się do przepisów Prawa o ruchu drogowym 
określających zachowanie kierowcy korzystającego z przystanków 
komunikacji publicznej,
- wywieszania aktualnych rozkładów jazdy i innych informa-
cji dla pasażerów wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, tj. 
na tabliczkach w wiacie przystankowej lub na słupku.
§ 3. W sprawie przystanków zlokalizowanych przy drogach innych niż 
gminne Burmistrz Chełmka zawrze stosowne porozumienia z zarzą-
dami tych dróg.
§ 4. Do kontroli przestrzegania zawartych w regulaminie warunków korzy-
stania z przystanków autobusowych uprawniony jest Burmistrz Chełmka.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka

UCHWAŁA NR XII/139/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych
na terenie Gminy Chełmek 

Wykaz przystanków na terenie Gminy Chełmek, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chełmek

Lp. Numer drogi Miejscowość Ulica Nazwa przystanku Numer przystanku

1 510640K Chełmek Wojska Polskiego Chełmek Pętla 01

2 510655K Chełmek Fredry Chełmek Fredry 02

3 510617K Chełmek Leśna Chełmek Leśna 01

1 - Bobrek Ks. Wyszogrodzkiego Bobrek Wyszogrodzkiego 01

2 - Bobrek Ks. Wyszogrodzkiego Bobrek Wyszogrodzkiego 02

3 510643K Bobrek Parkowa Bobrek Parkowa I 02

4 510643K Bobrek Parkowa Bobrek Parkowa II 04

5 510645K Bobrek Długa Bobrek Długa 01
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Rodzina funkcjonuje prawidłowo, gdy wszyscy jej członkowie re-
spektują wzajemnie swoje podstawowe prawa, okazują sobie miłość 
i szacunek oraz stwarzają możliwość do nieskrępowanego rozwoju. 
W sytuacji odwrotnej rodzina narażona jest na kryzys . W celu rozpo-
znania, czy rodzina funkcjonuje prawidłowo, czy też zaczyna w niej 
dziać się coś niepokojącego, trzeba być świadomym swoich podsta-
wowych praw. Należy pamiętać, że każdy człowiek ma prawo do:
- życia w środowisku wolnym od przemocy,
- do szacunku i godnego traktowania,
- do poczucia bezpieczeństwa,
- do swobodnego wyrażania swojego zdania i współdecydowania 
o sprawach własnych i rodziny,
- popełniania błędów i bycia niedoskonałym,
- szukania pomocy, kiedy jego prawa są łamane.
Każda przemoc wymaga  zdecydowanego przeciwstawienia się jej, 
w przeciwnym razie będzie się rozwijała i wzmacniała.  Wszyscy ludzie 
mają prawo żyć godnie, mieć oparcie w swoich najbliższych. Każdy ma 
prawo do życia w rodzinie bez przemocy, a to oznacza bezpieczeństwo, 
szacunek, zaufanie, odpowiedzialność i partnerstwo ekonomiczne.
Osoby doświadczające przemocy często nie szukają pomocy, ponieważ:
- odczuwają lęk przed zemstą ze strony partnera, w różny sposób 
mogą mogą być zastraszone przez partnera,
- odczuwają wstyd i upokorzenie, mogą być przekonane ,że przemoc 
dotyczy tylko jej osoby, inni zaś nie mają takich kłopotów, mogą być 
przeświadczone,że jeżeli byłyby lepsze, ataki agresji nie występowa-
łyby, że zasłużyły na swój los,

- są zależne finansowo od partnera i mogą być przekonane, że samo-
dzielnie nie będą w stanie utrzymać siebie i dzieci,
- posiadają błędne przekonania oparte na mitach i stereotypach 
funkcjonujących w społeczeństwie dotyczących przemocy domowej,
- utraciły wiarę w pomoc, gdyż dotychczasowa okazała się mało skuteczna,
- część osób nie chce łamać tradycji religijno -kulturowych, dlatego 
też chcą utrzymać małżeństwo za cenę swojego i dzieci cierpienia.

Pamiętaj!
Jeżeli Twój partner lub inny członek rodziny nie przestrzega przysłu-
gujących Ci praw, jeśli w Twojej rodzinie dochodzi do przemocy, nie 
pozostawaj bierną, zwróć się o pomoc do specjalistów. Prawo jest po 
Twojej stronie. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla stosowania 
przemocy.
W Gminie Chełmek działa: 
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 
W RODZINIE
PUNKT INFORMACJI, WSPARCIA I POMOCY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH 
PRZEMOCĄ W RODZINIE z siedzibą w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Chełmku, ul. Staicha 1
czynny:  WTORKI:  13.30 - 15.30,
   CZWARTKI: 14.00 - 17.00
Zapewniamy pomoc prawną, psychologiczną, socjalną oraz pomoc 
dzielnicowego.

Koordynator
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można ubiegać się o dopłaty z 
tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii 
elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozi-
mych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych 
i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w ter-
minie od dnia od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r. W przypadku 
mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą zostaną objęte tylko te 
mieszanki, w skład których wchodzą jedynie nasiona posiadające ka-
tegorię elitarny lub kwalifikowany. Stawki dopłat do 1 ha powierzchni 
gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym 
kategorii elitarny lub kwalifikowany zostaną określone po zakończe-
niu terminu składania wniosków w drodze rozporządzenia Rady Mi-
nistrów, do dnia 30 września br.
Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub po-
plon oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej 
AMFLORA.
Wnioskodawca, ubiegający się o dopłatę powinien posiadać, dział-
ki rolne, na których uprawiane są gatunki roślin objęte dopłatami o 
łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, a powierzchnia działki rol-
nej obsianej/obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub 

kwalifikowany nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Ważne, aby wniosek 
wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi zakup materiału 
siewnego został złożony:
• w obowiązującym terminie składania wniosków,
• na aktualnym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami,
• po faktycznym zużyciu do siewu lub sadzenia kwalifikowanego 
materiału siewnego.
Dopłata ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie, należy więc 
pamiętać , że bez względu na formę i cel tego rodzaju pomocy, ogól-
na kwota przyznana producentowi rolnemu nie może przekroczyć 15 
000 euro w okresie trzech lat obrotowych.
Szczegółowe warunki uzyskania dopłaty oraz formularz wniosku są 
dostępne na stronie internetowej ARR www.arr.qov.pl. Wszelkie infor-
macje dotyczące ww. mechanizmu można uzyskać w Oddziale Tere-
nowym Agencji Rynku Rolnego w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 104, 
31-546 Kraków lub pod numerami telefonów: 12/424-09-51,12/424-09-
62.

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami przeznacza do sprzedaży w trybie:
1. Przetargowym:
- nieruchomość lokalową tj.: lokal mieszkalny oznaczony nr 3, po-
łożony w Chełmku przy ul. Klonowej 8, stanowiący własność Gminy 
Chełmek o pow. użytkowej 39,32 m2.
2. Bezprzetargowym:
- nieruchomość lokalową tj.: lokal mieszkalny oznaczony nr 1, poło-
żony w Chełmku przy ul. 11 Listopada 2, stanowiący własność Gminy 
Chełmek o pow. użytkowej 54,86 m2.
- gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, pro-
wadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działki nr 
172/43 o  pow. 0.0256 ha obręb Bobrek położona w Bobrku przy ul. 

Nadwiślańskiej.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w termi-
nie od dnia 29 stycznia 2016 roku do dnia 19 lutego 2016 roku w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 
11, a ponadto informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu została 
podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej 
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń na terenie 
całej gminy, a także na stronie internetowej www.chelmek.pl i w BIP.
Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicznie 
pod numerem telefonu 0 33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architek-
tury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

PRZEMOC W RODZINIE - prawo jest po Twojej stronie!

Materiał siewny

 INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

Wynajmę lokal handlowy 20m2 wszystkie media, 
dobre miejsce w Chełmku. Tel. 534 534 367 
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Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom biblioteki za wzbogace-
nie naszego księgozbioru w 2015 roku wśród których są: Bernada Kar-
weda, Anna Dudek, Zofia Urbańczyk, Kinga Owczarek, Marzena  Dziąba, 
Anna  Trębacz, Anna Ciepiela-Babińska, Katarzyna Baranek, Aleksander 
Babiński, Ewa Niemczyk, Ireneusz  Pokładnik, Urszula i Jan Swoszowscy, 
Anna Babecka, Jerzy Kargul, Jerzy i Jolanta  Zajas, Krystyna  Sommer, Ja-
nina Bulińska, Ewa Pieczara 
Podziękowania kierujemy również w stronę naszych Sponsorów, którzy 
zarówno rzeczowo jak i finansowo wsparli naszą działalność, a są nimi:
Gminna Komisja Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Chełmku, Gminna Spółdzielnia  Samopomoc Chłopska, Firma „Szan, 
Restauracja „Ciżemka”, Cukiernia „Ptyś”
Sylwia Król ,  Aleksander Kobyłczyk, Bartosz Janiczek,  Bernadetta Sędrak- 
Legut, Jacek Wojtków, Małgorzata i Jacek Bienieccy, Stanisław Melon, 
Monika Jamróz, Jadwiga Szpiegla.

Dzięki Państwa pomocy możemy uatrakcyjniać  nasze działania i dążyć 
do stałego podnoszenia ich poziomu.

Ruszyły zapisy do IV edycji projektu „O finansach w bibliotece”, dzię-
ki któremu osoby po 50. roku życia zdobędą kompetencje cyfrowe 
i  finansowe. Zajęcia złożone z pięciu modułów szkoleniowych pro-
wadzonych średnio co 2 tygodnie, spotkania z ekspertami oraz edu-
kacyjny wyjazd oraz materiały dla uczestników zapewnia organizator 
projektu.  Udział w kursie jest bezpłatny. Więcej informacji i zgłoszenia 
do 15 lutego przyjmuje Biblioteka Publiczna MOKSIR ul. Topolowa 8. 

12 lutego (piątek) „MAKE A MISTAKE”, wystawa fotografii Berty 
Cebrat, godz. 18:00, Galeria Epicentrum w MOKSiR.
12 lutego (piątek) Projekt muzyczny SLPWK & High Fall - koncert mu-
zyki elektronicznej, siedziba MOKSiR w Chełmku, godz. 18:00, wstęp 
wolny.

13 lutego (sobota) Turniej Piłki Nożnej „CIŻEMKA CUP”, rocznik 
2005, godz. 14:30, rocznik 2003, godz. 8:30, Hala Sportowa w 
Chełmku, ul. Krakowska 18
15 lutego (poniedziałek) Walentynkowe spotkanie w „Babskim Saloni-
ku”, godz. 16:00, Wiejski Dom Kultury w Gorzowie, wstęp wolny.

15 lutego (poniedziałek)  Spotkanie autorskie z Jolantą Szwal-
be pt.  „Nie starzeje się ten kto nie ma na to czasu”, godz. 14.00, 
Biblioteka Publiczna MOKSIR, ul. Topolowa 8
17 lutego (środa) „Warsztaty Sztuki”- zajęcia plastyczne dla młodzieży 
i dorosłych, godz. 16:00, wstęp wolny.

17 lutego (środa) Zajęcia dla młodzieży w ramach Edukacyjne-
go Klubu Dyskusyjnego, godz. 18.00, Biblioteka Publiczna ul. 
Topolowa 8
18 lutego (czwartek) ”Topolowa Akademia Malucha”- zajęcia dla dzieci 
i rodziców w Bibliotece. Godz. 10.00-11.30, Biblioteka Publiczna MOK-
SiR, ul. Topolowa 8.

21 lutego (niedziela) Wyjazd do Białki Tatrzańskiej dla miłośni-
ków nart, snowboardu, gorących kąpieli oraz górskich space-
rów, koszt – 35 zł, wyjazd z parkingu obok siedziby MOKSiR 
przy pl. Kilińskiego 3. Wyjazd uzależniony od warunków at-
mosferycznych.
24 lutego (środa) „Spotkania ceramiczne”, grupa I 16.00, grupa II 17.30, 
koszt zajęć 10 zł

24 lutego (środa) Zajęcia dla młodzieży w ramach Edukacyjne-
go Klubu Dyskusyjnego, godz. 18.00, Biblioteka Publiczna, ul. 
Topolowa 8
24 (środa) „Filmowy Dychanek” – kino duńskie, film pt. „Nad ulicą pod 
wodą”, sala kinowa MOKSiR, godz. 18.00.

25 lutego (czwartek) „O finansach w bibliotece”- warsztaty dla 
seniorów, zapisy i informacje do 15 lutego w Bilbiotece Publicz-
nej, godz. 9.30 – kurs podstawowy, 13.30 kurs zaawansowany.
25 lutego (czwartek) Klub Miłośników Ziemi Chełmeckiej, siedziba 
MOKSiR, godz. 16:00, wstęp wolny.

27 lutego (sobota) Turniej Piłki Nożnej „CIŻEMKA CUP”, rocznik 
2007 i młodsi, godz. 9:00, SP 1 w Chełmku, ul. Chrobrego 9

Szczegółowych informacji dotyczących programu udzielamy telefonicz-
nie pod nr 601 661 771 oraz listownie email: moksir.chelmek@wp.pl

15 stycznia br. uczniowie okolicznych szkół  mieli okazję poznać histo-
rię  czasów II  wojny światowej widziany oczami dziecka. Uczniowie 
aktywnie uczestniczyli  w spotkaniu zadając pytania dotyczące życia 
i  twórczości pisarki. Można  było też nabyć książki z autografem na-
szego gościa.

Serdecznie zapraszamy do aktywności wolontariackiej w Bibliotece 
Publicznej MOKSIR w Chełmku. Zapraszamy wszystkich, którzy dys-
ponują wolnym czasem, chcą coś zrobić dla naszej społeczności lub 
tylko spróbować swoich sił, są zainteresowani społeczną aktywnością 
na rzecz kultury.
Z osobami, które zechcą z nami współpracować podpiszemy odpo-
wiednie umowy, a po skończeniu współpracy Biblioteka wystawi re-
ferencje.
Wolontariuszem może zostać każdy, niezależnie od wieku i wykształ-
cenia, kto pragnie zaangażować się na rzecz innych osób. Dzięki 
takiej pracy wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: 
satysfakcję, spełnienie swoich motywacji, zdobywa doświadczenie 
i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku 
pracy. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się po informacje do 
bibliotekarzy w godzinach pracy Biblioteki lub na adres email: biblio-
teka_chelmek@poczta.fm

Sponsorzy i Darczyńcy
biblioteki w 2015

O FINANSACH W BIBLIOTECE

Spotkanie autorskie z prof. Joanną Papuzińską

PROGRAMOWE PROPOZYCJE NA LUTY 2016 r.

Zostań naszym Wolontariuszem!

14 lutego (niedziela) Kino duńskie - Walen-

tynki w Kinie Iluzja, film pt. „Chory z miłości”, 

godz. 18:00, wstęp wolny
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Zapraszamy wszystkich chętnych emerytów i rencistów w wieku 50+ 
do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmku! Już w lutym 2016 roku 
rusza II semestr zajęć. W ofercie przygotowaliśmy cotygodniowe 
wykłady, a także fitness, zajęcia teatralne, taneczne oraz florystykę i 
język angielski. Oprócz tego na każdego słuchacza czekają ciekawe 
spotkania i wyjazdy krajoznawcze.
Formularze rejestracyjne dostępne są w Domu Rencisty przy ulicy 
Topolowej 6 w Chełmku (wtorek 14-17, środę 13-16, czwartek 9-12), w 
Urzędzie Miejskim w Chełmku przy ulicy Krakowskiej 11 w pokoju 109 
oraz na stronie internetowej gminy.
Składka członkowska dla każdego słuchacza wynosi tylko 50 zł na 
cały rok akademicki. Wypełniony formularz wraz z dołączoną fotogra-
fią można składać w siedzibie UTW (Dom Rencisty przy ulicy Topolo-
wej 6) lub w Urzędzie Miejskim. Więcej informacji można uzyskać pod 
numerem telefonu 33 844 90 22.
Nie zwlekaj, zapisz się już dziś!

Z początkiem lutego w Chełmku rozpoczął funkcjonowanie Klub In-
tegracji Międzypokoleniowej, utworzony w ramach zadania „Prowa-
dzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży 
– klub samopomocy”. Przedsięwzięcie, będzie realizowane przez sto-
warzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chełmku, wyłonione w 
drodze konkursu. Koszty zadania wynoszą 81 tysięcy złotych, z czego 
64 800 złotych pochodzi z dotacji, uzyskanej od Wojewody Małopol-
skiego.
Klub Integracji Międzypokoleniowej będzie funkcjonował w okresie 
od 1 lutego do 31 lipca oraz od 1 września do 30 listopada 2016 roku. 
Zgodnie z założeniem ma integrować seniorów 50+ z dziećmi i mło-
dzieżą szkolną poprzez wspólne spotkania oraz planowanie i reali-
zację zadań dotyczących nie tylko codziennych czynności życia, ale 
także rozwijania zainteresowań i zdobywania wiedzy międzypokole-
niowej. Wszelkie działania zakładają kultywowanie lokalnych tradycji, 
co w efekcie ma prowadzić także do rozwoju zainteresowań krajo-
znawczych i sportowych oraz zdolności manualnych.
- Przedstawiając walory okolicy zamierzamy skierować zajęcia tak, 
aby można było wyjść poza horyzont Chełmka i pokazać grupie 
uczestników miejsca odwiedzane przez inne osoby. Seniorzy skorzy-
stają z wiedzy młodzieży na temat obsługi nowoczesnych sprzętów, 
takich jak tablet czy komputer. Wspólnie poznają także zagrożenia, 

jakie niesie ze sobą każdy dzień oraz dowiedzą się jak sobie z nimi 
radzić – tłumaczą organizatorzy.
Efektem końcowym projektu ma być zmniejszenie bariery między-
pokoleniowej poprzez wspólne spędzanie czasu podczas zajęć twór-
czych, kulinarnych oraz rywalizacji między innymi w grach planszo-
wych. Będzie to także szansa do dowartościowania seniorów, co w 
ostateczności zapobiegnie ich wykluczeniu społecznemu oraz uświa-
domienia młodym ludziom bogactwa doświadczeń osób starszych.

W niedzielę 10 stycznia po raz 24. w całej Polsce zagrała Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku mieszkańcy gminy Chełmek 
wykazali się wyjątkową hojnością, wrzucając do puszek rekordową 
kwotę 21 877,87 złotych. Jest to blisko 973 złote więcej od poprzed-

niego, ubiegłorocznego rekordu. Wówczas udało się zebrać 20 905 
złotych. Tym razem pieniądze przeznaczone będą na zakup urządzeń 
medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz na zapewnienie 
godnej opieki medycznej seniorom. Tegoroczny finał zorganizował 
tradycyjnie Gminny Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku. W 
tym dniu w Parku Rodzinnym nie zabrakło muzyki oraz dobrej zaba-
wy. Na scenie wystąpiły takie zespoły, jak Hush, Eder, NK Klan, Bao i 
Awans Poziomy. Mieszkańcy uczestniczyli także w aukcjach i świateł-
ku do nieba, które rozpoczęło się o godz 20.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom: GS 
Chełmek, SZAN, Zajazd „Magda”, Sklep spożywczy „Po sąsiedzku” 
,Sklep „Znajomy”, Anna Kołodziejczyk, Alicja Dudziak, Stefan Dudziak, 
Patrycjusz Dudziak, Fundacja Brata Alberta, Andrzej Kapusta, Maciej 
Dworniczek, Firma „Anulek”, Studio Urody „Marlen”, Monika Król, Mo-
nika i Dominik Jamróz, Barbara Wrona, Sylwia Piskozub, Firma „INTER” 
Paweł Walczak, Restauracja „Ciżemka”, Zajad „Józstach”, Koło Gospo-
dyń Wiejskich Chełmek, Anna Etmańska, OSP Chełmek, Warsztat Cho-
lewkarski Wiertelorz Monika, Urszula Jodłowska, Sklep „Szwajcar”, 
„MAR-KAL-PLAST” Ryszard Pawłowicz, Sklep „Kefirek”, Sklep „Słonecz-
ko”, Sklep Euro, Sklep Zoologiczny „Zebra”

Fotoreportaż str. 15

Ruszył nabór na II semestr UTW! 

Ruszył Klub Integracji Międzypokoleniowej

Rekordowa zbiórka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
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W niedzielę 31 stycznia podczas walnego zebrania członkowie Ochot-
niczej Straży Pożarnej wybrali nowy zarząd. Prezesem jednostki zo-
stał Tomasz Szostek, który zastąpił na tym stanowisku Władysława 
Wiśniowskiego. W trakcie spotkania specjalne odznaczenia otrzyma-
li: Joanna Wolf – brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz Ma-
rian Toporek – za długoletnią pracę na rzecz OSP Bobrek.
Nowy zarząd OSP Bobrek: 
Prezes OSP - Tomasz Szostek, I wiceprezes, naczelnik - Roman Wanat, 
zastępca naczelnika - Marcin Gołąbek, wiceprezes - Lucjan Mendyk, 
skarbnik - Rafał Stachura, sekretarz - Jakub Stonawski
Członkowie zarządu: Władysław Wiśniowski, Sandra Górecka, Kamil 
Wilczak.
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Stanisław Kądzior, Sekretarz - Helena Szewczyk, 
Członek - Roman Żmuda

W latach 2011 - 2015 Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrku realizowa-
ła swoje zadania w oparciu o statut i obowiązujące przepisy prawa. 
Celem nadrzędnym było zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego 
mieszkańcom sołectwa Bobrek, oraz mieszkańcom naszej Gminy 
i okolic.
W latach 2011 - 2015 OSP Bobrek brała udział w 113 akcjach ratowniczo 
-gaśniczych, w tym:
wyjazdy do pożarów - 62 razy miejscowe zdarzenia - 39 razy alarmy 
fałszywe - 12 razy
W grudniu 2011 roku nastąpiła zmiana na stanowisku skarbnika. 
Druha Łukasza Kopciewicza zastąpił druh Marian Hendzlik. W 2011 r. 
udało się uruchomić świetlicę strażacką, podłączono internet. Sukces 
odniosła MDP, która w kategorii wiekowej 16-18 lat, zajęła I miejsce 
na szczeblu gminnym. Angażowano się na rzecz pomocy materialnej 
dla druha Łukasza Kopciewicza i Jakuba Stachury (udział w pikniku 
piłkarskim).
Rok 2012 rozpoczął się ważnym wydarzeniem dla naszej jednost-
ki. W dniu 27 lutego 2012 r. OSP Bobrek otrzymała średni samochód 
ratowniczo - gaśniczy GBA 2/30 marki Volvo typ FL 614. Posiadany 
samochód bojowy marki Jelcz został skasowany. Zmiana odbyła się 
na mocy decyzji Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. 
Nowy wóz bojowy usprawnił działania naszej straży.
W 2013 roku jednym z ważniejszych działań podjętych z inicjatywy 
druha Burmistrza Andrzeja Saternusa było uruchomienie systemu 
selektywnego wywoływania strażaków do akcji (SMS). Takie rozwią-
zanie poprawiło szybkość i jakość akcji strażackich i współpracę z PSP. 
W czerwcu 2013 r. w zawodach pożarniczych w Zatorze OSP Bobrek 
zajęła I miejsce w Gminie Chełmek w kategorii wiekowej 15-18 MDP.

W 2014 roku bobreccy strażacy uczestniczyli w jubileuszowych uro-
czystościach okolicznych OSP. W dniu 16 sierpnia OSP Bobrek spotka-
ła się z przebywającym na terenie sołectwa Prezydentem RP Broni-
sławem Komorowskim. Podjęto się organizacji żeńskiej MDP, która 
funkcjonuje z dobrym skutkiem. Zorganizowano wyjazd edukacyj-
ny do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Łącze radiowe zastąpił 
światłowodowy internet. Wspólnie z LKS Bobrek, w miesiącu wrze-
śniu, zorganizowano piknik rodzinny, którego tematem przewodnim 
było bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
W roku 2015 najważniejszym wydarzeniem były obchody jubileuszu 
115 -lecia powstania OSP Bobrek.
W trakcie trwania kadencji obecnego zarządu strażacy z OSP Bobrek 
wzięli udział w 46 szkoleniach ( do 2011 r. było zaledwie 6 szkoleń).
OSP Bobrek uczestniczyło w następujących wydarzeniach strażac-
kich, kulturalnych i religijnych:
- udział w jubileuszach jednostek OSP,
- organizacja święta patrona strażaków św. Floriana,
- współorganizacja Dożynek Parafialnych,
- rozdanie złotych sakiewek i Liderów,
- udział w świętach kościelnych: Wielkanoc, Boże Ciało, odpust pa-
rafialny,
- udział w uroczystościach 11 listopada, święta odzyskania niepod-
ległości,
- pomoc w przeprowadzaniu próbnej ewakuacji szkoły,
- organizacja pikniku rodzinnego,
- spotkania wigilijne w urzędzie Gminy Chełmek
Corocznie Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrku wydaje kalendarz stra-
żacki.

Fundacja Otwartego Serca po raz drugi organizuje Międzynarodowy 
Turniej Halowej Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Chełmka. Zawodni-
cy staną do rywalizacji 27 i 28 lutego w hali sportowej przy Powiato-
wym Zespole nr 8 szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełm-
ku na ul. Krakowskiej. Obecnie trwają zapisy drużyn, które chciałby 
wziąć udział w turnieju. Kwota, uzyskana z wpisowego, w całości zo-
stanie przeznaczona na działalność fundacji. Dla widzów wstęp wol-
ny. Serdecznie zapraszamy.

Przypominamy, że do poniedziałku 15 lutego można składać wnio-
ski o przyznanie stypendium sportowego. Dokumenty wraz z uza-
sadnieniem i udokumentowanymi dotychczasowymi osiągnięciami 
kandydata wraz z potwierdzeniem nauki w szkole może złożyć prezes 
klubu sportowego, stowarzyszenia lub dyrektor szkoły. Zgłoszenia 
przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Chełmku przy ulicy Krakow-
skiej 11.  Formularz wniosku wraz z regulaminem dostępny jest na 
stronie www.chelmek.pl

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza na 
spektakl „Muzyczne podróże” w wykonaniu Marty Artymiak oraz Woj-
ciecha Czarnoty. Aktorzy scen krakowskich zabiorą nas w barwną 
i niezwykłą, muzyczną podróż, po różnych zakątkach Świata i Euro-
py. Spektakl odbędzie się 8 marca 2016 roku o godz. 18.00 na scenie 
MOKSiR przy pl. Kilińskiego 3. Cena biletu 10 zł. Informacje i rezerwa-
cje tel. 601661771

Nowy zarząd OSP Bobrek

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OSP BOBREK ZA LATA 2011 - 2015

Turniej z „Otwartym Sercem”

Warsztaty “Kokedamn”

Stypendia sportowe na 2016 rok

Muzyczne podróże

19 lutego (piątek) „Kokedamn – wiszące ogrody” - warsztaty 
tworzenia roślinnych kompozycji, informacje i zapisy do 
17 lutego, koszt zajęć 50 zł, siedziba MOKSiR.
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Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

fotoreportaż Paweł Waligóra i Mirosław Saternus
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Złote Sakiewki 2015

fotoreportaż Paweł Waligóra


