
TECHNO CZY ROCK
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CHEŁMEK

W związku z udziałem Urzędu Miejskiego w Chełmku  w Projekcie Urząd Gminny Sprawny i Przyjazny Burmistrza  

Chełmka  w  dniu  8  października  2012  roku  podjął  decyzję  o  przeprowadzeniu  konsultacji  społecznych  pn. 

Organizacja Obchodów Dni Chełmka.

Konsultacje mają służyć  uatrakcyjnieniu Obchodów Dni  Chełmka a ich celem jest   jest  poznanie stanowiska, 

propozycji i oczekiwań mieszkańców naszej Gminy wobec gminnego święta. W konsultacjach społecznych mogą 

brać udział wszyscy mieszkańcy gminy Chełmek.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 02.11.2012 do dnia 15.11.2012 r.  za 

pomocą ankiet, które będą dostępne na stronie internetowej tut. Urzędu www.chelmek.pl w zakładce- konsultacje 

społeczne oraz  w  formie  papierowej  w  Urzędzie  Miejskim  w  Chełmku  -  Dziennik  Podawczy,  w  jednostkach 

organizacyjnych gminy Chełmek oraz szkołach/

Mamy nadzieję,  że  kolejne  edycje  Obchodów Dni  Chełmka  dzięki  Państwa  zaangażowaniu  będą  ciekawsze

i spełnią oczekiwania naszej wspólnoty.

Przypomnijmy, „Dni Chełmka” to coroczne święto Mieszkańców naszej gminy. Uroczyste obchody upamiętniające 

nadanie praw miejskich zostały ustanowione w 1993 roku i corocznie odbywają się na przełomie maja i czerwca. 

Obejmują  dwu  lub  trzydniowy  cykl  imprez  artystycznych,  sportowych  i  rekreacyjnych  odbywających  się  w 

plenerowej scenerii Parku Rodzinnego, stadionu sportowego i kompleksu stawów rybnych oraz innych obiektów 

sportowych

i rekreacyjnych. Święto Gminy Chełmek to także coroczna prezentacja osiągnięć mieszkańców oraz samorządu,  

to uroczyste podsumowanie dorobku artystycznego, sportowego oraz okazja do wyróżnienia osób zasłużonych dla 

Ziemi Chełmeckiej. 

W części  estradowej promowani są lokalni  twórcy i  artyści  a gwiazdami są znani,  uznani   i  popularni  

wykonawcy z Polski i Europy. Program „Dni Chełmka” jest opracowany tak, by odbiorcami były szerokie rzesze 

mieszkańców oraz  gości. Główny organizator – Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji stara się zapewnić  

wartościowy i  atrakcyjny program, w którego realizacji  i  opracowaniu współuczestniczą szkoły, stowarzyszenia 

oraz organizacje pozarządowe działające na terenie gminy. Wiele przedsięwzięć organizacyjnych opartych jest na 

osobistym, bezinteresownym wkładzie pracy mieszkańców. Koszty organizacji obchodów wahają się od 30 do 60 

tysięcy  zł.  Dokumentacja  z  poszczególnych  edycji  znajduje  na  stronie  internetowej  MOKSiR 

www.moksir.chelmek.pl

Prosimy o wypełnienie ankiety i jej zwrot:

•drogą elektroniczną na adres: urzadm  iejski@chelmek.pl  ,

•drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski ul. Krakowska 11 , 32-660 Chełmek

•bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Chełmku: Dziennik Podawczy lub urna znajdująca się na parterze obok 

wejścia do urzędu.

Informacja  o  wynikach  przeprowadzonych  konsultacji  będzie  zamieszczona  na  stronie  internetowej  naszego 

urzędu www.chelmek.pl  oraz w Informatorze Gminnym.

UPRZEJMIE PROSIMY O ZAINTERESOWANIE  I WYPEŁNIANIE ANKIETY,

ZA CO Z GÓRY DZIĘKUJEMY.
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