
1

3/20087/2008

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy Państwa, że 

1 września 2008 roku w wieku 93 lat zmarł 
Tomasz Bata

Syn założyciela chełmeckiej fabryki Tomasza Baty został w ubiegłym roku wyróżniony tytułem 
Honorowy Obywatel Gminy Chełmek. Straciliśmy wielkiego Przyjaciela i symbol historii naszego miasta.
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Informujemy, że w terminie od 8 do 25 września 2008r. odbędzie się zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych na terenie Gminy Chełmek. Kontenery zostaną wystawione w na-
stępujących miejscach w kolejności:

03.07 – W Chełmku na ulicy Piastowskiej 
zatrzymano nietrzeźwego rowerzystę – 
2,9 promila

05.07 – W Chełmku na ulicy Brzozowej za-
trzymano nietrzeźwego kierującego sa-
mochodem marki Daewoo – 1 promil

06.07 – W Chełmku na ul. Andersa zniszczo-
no szybę w zaparkowanym samochodzie 
marki Ford – straty 200 zł

09.07 – W Gorzowie na ul. Oświęcimskiej do-
konano kradzieży drzwi w Gazowej Stacji 
Pomiarowej – straty 3 000 zł

10.07 – W Chełmku na pl. Kilińskiego 1 z 
szatni jednej z firm skradziono portfel – 
straty 140 zł

13.07 – W Chełmku na ul. 11 Listopada za-
trzymano nietrzeźwego kierującego sa-
mochodem marki Audi – 2,1 promila

15.07 – W Chełmku na ul. Krakowskiej zatrzy-
mano nietrzeźwego kierującego samo-
chodem marki BMW – 1,7 promila

19.07 –  W Chełmku na ul. Brzozowej zatrzy-
mano kierującego samochodem marki 
VW będącego pod wpływem środków 
odurzających

20.07 – W Chełmku na pl. Kilińskiego 1 doko-
nano kradzieży paliwa z zaparkowanego 
samochodu – straty 240 zł

21.07 – W Bobrku na ul. Spokojnej dokonano 
kradzieży blachy wartości 250 zł

21.07 – W Bobrku na ul. Akacjowej zatrzy-
mano nietrzeźwego kierującego rowerem 
– 1,8 promila

26.07 – W Chełmku na ul. Krakowskiej do-
konano kradzież paliwa na stacji paliw 
BP – straty 230,11 zł

28.07 – W Chełmku na ul. Staicha dokonano 
kradzieży komputera – starty 2 500 zł

30.07 – W Chełmu na ul. Tuwima zatrzymano 
nietrzeźwego rowerzystę – 1,2 promila

I N F O R M A C J A

 Burmistrz Chełmka, działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 
ust. 2 pkt. 1, art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w wyko-
naniu Uchwały Nr XV/120/2004 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku 
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek, 
przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkal-
ny położony w Chełmku przy: ul. Klonowej 4/10 wraz z piwnicą przynależną o łącznej 
powierzchni użytkowej 43,88. 

 Przedmiotowy wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 
oraz na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy na okres 21 dni, tj. w terminie: od 
dnia 27 sierpnia 2008 roku do dnia 17 września 2008 roku. 

 Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chełm-
ku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicznie pod numerem telefonu 844-90-30 
lub 844-90-33 osoba do kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury Geodezji i Zasobów 
Komunalnych Sławomir Kalemba.     Inf. UM

1. Sołectwo Bobrek: 
* w rejonie ul. Jarzębinowej,
* w rejonie ul. Podkomorskiej przy lesie,
* w rejonie ul. Długiej przy skrzyżowaniu 

z ul. Lipową,
* przy ul. Nadwiślańskiej na działce gminnej
2. Sołectwo Gorzów:
* w rejonie stacji PKP,
* w rejonie ul. Parkowej- koło starego ba-

senu,
* w rejonie skrzyżowania ul. Gorzowskiej i 

Szkolnej,
* w połowie ul. Oświęcimskiej.

3. Stare Miasto:
* w rejonie placu zabaw przy ul. Fredry,
* w rejonie ul. Chrobergo koło sklepu Se-

zam,
* w rejonie ul. Mickiewicza koło placu za-

baw,
* przy skrzyżowaniu ul. Leśnej i Sadowej.
4. Osiedle Nowopole:
* przy ul. Broniewskiego w okolicy chodnika 

łączącego ul. Broniewskiego i Tetmajera,
* przy skrzyżowaniu ul. Reymonta i Struga.
 

Kontenery w gminie

Strażacki ślub
9 sierpnia w kościele pw Miłosierdzia Bożego w Chełmku sakramentalne „Tak” powie-

dzieli sobie Sylwia Smoleń i Tomasz Gębołyś. Sylwia i Tomasz należą od Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Chełmku, gdzie podtrzymują chlubne tradycje swoich rodzin również czynnie  
związanych z OSP.

Młodej parze gratulujemy jednocześnie życząc im wszystkiego co najlepsze na nowej 
drodze życia.
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Z przyjemnością informujemy, że Gmina Chełmek znalazła się w gronie laureatów 
tegorocznej edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2008. Warty podkre-

ślenia jest fakt, iż jest to ranking ogólnokrajowy, a Gmina Chełmek zajęła wysokie – 65 
miejsce wśród najlepszych Gmin Miejskich.

„Rzeczpospolita” sporządzając ranking, 
chce uhonorować samorządy, które najbar-
dziej dbają o rozwój i podniesienie jakości 
życia mieszkańców, zachowując reguły od-
powiedzialności i bezpieczeństwa finanso-
wego. Ranking przeprowadzony został w 
dwóch etapach. 

W pierwszym wybrano gminy, które naj-
lepiej zarządzały swoimi finansami w latach 
2003 - 2006 i jednocześnie najwięcej w tym 
czasie inwestowały. Punktowano m.in. dyna-
mikę wzrostu wydatków majątkowych (po-
mniejszonych o środki unijne) w przelicze-
niu na jednego mieszkańca w latach 2003 
- 2006, wartość środków unijnych (w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca), które w 
latach 2004 -2006 wpłynęły na rachunek bu-
dżetu gminy/miasta oraz dynamikę wzrostu 
dochodów własnych w latach 2003-2006.  

Oddzielnie oceniano miasta na prawach 
powiatu, pozostałe gminy miejskie i miej-
sko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Do drugie-
go etapu przeszło 450 samorządów. 

Do wytypowanych w ten sposób gmin 
wysłano ankietę składającą się z siedem-
nastu pytań. Odpowiedzi miały pomóc w 
ostatecznym wyborze najlepszych. 

ZŁOM-MET sp. z o.o.
Złomowanie pojazdów

Zaświadczenia
Sprzedaż części i opon samochodowych
Skup złomu stalowego i kolorowego
Likwidacja obiektów przemysłowych
Płacimy gotówką:
Za duże samochody 300 zł
Za małe 200 zł
Ciężarowe i autobusy od 300 do 700 zł
Za tonę. Możliwość odbioru własną 
lawetą.
Kontakt:
32-660 Chełmek ul. Przemysłowa
Tel/fax: 33 846 32 26, tel kom: 
507 090 390, 507 090 389
e-mail: zlommet@interia.pl

DOFINANSOWANIE 
DO ZAKUPU 

PODRĘCZNIKÓW

Urząd Miejski w Chełmku  informuje, iż 
związku z kontynuacją programu zapew-
niającego dofinansowanie zakupu podręcz-
ników dla dzieci rozpoczynających rocz-
ne przygotowanie przedszkolne oraz dla 
uczniów klas I – III szkoły podstawowej, do 
15 września 2008 r. w szkołach będą przyj-
mowanie wnioski rodziców ucznia, opieku-
na prawnego, rodziców zastępczych a także 
dyrektora szkoły, nauczyciela, pracowni-
ka socjalnego lub innej osoby – za zgodą 
przedstawiciela ustawowego lub rodziców 
zastępczych o udzielenie dofinansowania.

Wnioski należy składać :
- w szkole, do której uczęszcza lub 

uczęszczać będzie uczeń,
- w przedszkolu lub szkole, w której 

dziecko rozpocznie roczne przygotowanie 
przedszkolne.

Do wniosku należy dołączyć zaświad-
czenia o wysokości dochodów z miesiąca 
poprzedzającego złożenie wniosku.

Wnioski przyjmowane będą w szkołach 
i przedszkolach wyłącznie do dnia 15  wrze-
śnia  2008 r., po tym terminie listy uczniów 
uprawnionych do otrzymania wspomniane-
go wyżej dofinansowania, dyrektorzy szkół 
przekazują Burmistrzowi Chełmka.

Dofinansowanie zakupu podręczników 
rodzicom (prawnym opiekunom) nastąpi 
za okazaniem dowodu zakupu podręcz-
ników. 

Zwrot kosztów zakupu nie może prze-
kroczyć odpowiednio kwot:

- dla dzieci rozpoczynających roczne 
przygotowanie przedszkolne – do kwoty 
70,00 zł

- dla uczniów klas I szkół podstawowych 
oraz ogólnokształcących szkół muzycznych 
I stopnia – do kwoty 130,00 zł

- dla uczniów klas II szkół podstawowych 
oraz ogólnokształcących szkół muzycznych 
I stopnia – do kwoty: 150,00 zł

- dla uczniów klas III szkół podstawo-
wych oraz ogólnokształcących szkół mu-
zycznych I stopnia – do kwoty 170,00 zł. 

Informujemy, iż pomoc w formie dofi-
nansowania zakupu podręczników przysłu-
guję uczniom pochodzącym z rodzin, w któ-
rych dochód na jedna osobę nie przekracza 
kryterium dochodowego określonego w art. 
8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, 
z późn. zm.), tj. kwoty 351,00 zł. 

Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus

Plac Kilińskiego 2 ( obok MOKSiR – u)
Tel.  662 124 272

      Wykonujemy:
lZdjęcia do dokumentów ( ekspresowo)
lZdjęcia amatorskie (cyfrowe i analogowe)

Promocje !!!

Nowo otwarty sklep obuwniczy 

„AVANTII” zaprasza
Chełmek Pl. Kilińskiego 2 (obok  MOKSiR)

Godziny otwarcia:
Pon – pt. 9.00 – 16.30
Sobota 8.30 – 14.00

Zapraszamy
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MIEJSKA STREFA AKTYWNOŚCI 
GOSPODARCZEJ W CHEŁMKU 

W Chełmku zlokalizowana jest Miejska Strefa Aktywności Go-
spodarczej o łącznej powierzchni 27 ha. Jej istnienie stanowi jeden 
z głównych atutów Gminy w zakresie jej potencjału gospodarczego. 
Obecnie na terenie Miejskiej Strefy i w jej bezpośrednim otoczeniu 
funkcjonuje ok. 150 podmiotów gospodarczych, w tym z kapita-
łem zagranicznym, związanych z branżą obuwniczą, budowlaną, 
motoryzacyjną, producenci opakowań, mebli, okien. Podmioty te 
zatrudniają łącznie ok. 2,5 tys. osób. 

W chwili obecnej 27 ha obszar strefy jest w 100% wykorzystany. 
Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych 
inwestorów. Gmina Chełmek przystąpiła zatem do działań mających 
na celu poszerzenie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej od 
strony północnej o obszar ok. 12 ha. W kwietniu 2007 roku powstał 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmio-
towego terenu – obszaru zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej 
w Chełmku. 

Obszar wyróżnia się następującymi atutami:
* istnieje dogodny dostęp do autostrady A4 – ok.10 minut do 

węzła w Jeleniu i ok. 15 min. do węzła w Chrzanowie, w przyszło-

ści będzie możliwy dostęp za pośrednictwem planowanej Drogi 
Współpracy Regionalnej (przebiegającej w bezpośrednim sąsiedz-
twie strefy),

* obszar zlokalizowany jest przy ul. Przemysłowej, która łączy się 
z drogą wojewódzką nr 780 z Krakowa w kierunku Śląska,

* istnieje dostęp do lotnisk (30 – 45 minut, autostradą A4) – Py-
rzowice na Śląsku oraz Balice w Małopolsce,

* obszar zlokalizowany jest na granicy dwóch silnych ośrod-
ków gospodarczych Śląskiego i Małopolskiego Makroregionu 
Południowego z wyróżniającym się potencjałem intelektualnym, 
kulturowych i wytwórczym. 

Obecnie trwają działania mające na celu wcielenie Miejskiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej w Chełmku do Krakowskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wszystkich zainteresowanych umiejscowieniem swojej 
działalności na terenie rozszerzonej strefy przemysłowej 

prosimy o kontakt z Burmistrzem Chełmka
– telefon 033 844 90 11. 

Proces rewitalizacji miasta 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, gmina Chełmek przygotowa-
ła koncepcję dotyczącą zagospodarowania 
terenu pod budowę centrum miasta. Będzie 
to drugi etap kompleksowego projektu p.n. 
„Rewitalizacja centrum miasta Chełmek”.

Proponowana lokalizacja „centrum” 
obejmuje teren przy ulicy Brzozowej –bu-
dynek dawnej siedziby przedszkola wraz z 
jego przedpolem i zapleczem, a także sie-
dzibę Urzędu Miejskiego wraz przylegają-
cym obszarem.

Na przedpolu Urzędu zaprojektowano 
prostokątny plac – rynek miasta o wymia-
rach 40x110 m. Od północno – wschodniej 
strony projektowanej płyty rynku (korty 
tenisowe) powstanie trzykondygnacyjny 
budynek w kształcie litery L. Do byłego 
przedszkola zostanie dobudowany obiekt 
z wieżą zegarową, zwrócony w kierunku 
Urzędu Miejskiego. Przewiduje się również 
dwu i trzykondygnacyjne budynki 

(+ poddasza użytkowe) z usługowymi 
parterami i mieszkaniami na piętrach 

i ewentualnie poddaszach. Uciążliwe są-
siedztwo tranzytowej ulicy Krakowskiej zo-
stanie ograniczone poprzez dodanie szpale-
ru drzew i zbudowanie długiej, drewnianej 
pergoli. Nie chcąc tracić walorów komuni-
kacyjnych ulicy Brzozowej, a zarazem nie 
chcąc „rozbijać” przestrzeni placu ukośnie 
przebiegającą jezdnią zdecydowano się na 
pozostawienie przejazdu i parkowania. 

W centralnej części rynku zaprojek-
towano fontannę, która spotęguje efekt 
skupiania się mieszkańców w przestrzeni 

„centrum”. W części zachodniej (na placu 
centralnym) planowane jest otwarcie tere-
nów centrum w kierunku ul. Krakowskiej, 
ograniczone pierzejami budynków komer-
cyjno – mieszkalnych.

Całość zostanie uzupełniona o aranżacje 
kwiatowe, oczka wodne, plac zabaw, infra-
strukturę parkingową. 

Planuje się pozyskanie dofinansowania 
(do 70 % wartości kosztów kwalifikowanych) 

RYNEK W CHEŁMKU
na projekt w ramach Małopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego, działanie 
6.1 „Rozwój miast:, schemat A „Projekty re-
alizowane wyłącznie w ramach programów 
rewitalizacji”. Uzyskanie wsparcia pozwoli 
na maksymalne skrócenie czasu realizacji 
zaplanowanych działań. 

W chwili obecnej odbywa się proces 
konsultacji społecznych, które mają na celu 
potwierdzenie słuszności planowanego 
zadania.
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Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku 
składa wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
Żonie i Rodzinie zmarłego 22 sierpnia 2008 r.

śp. Dha 
Jana Nowaka

Dh Jan Nowak był dłu-
goletnim, bo od 1959 roku, 
czynnym członkiem naszej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Pełnił w niej funkcję mecha-
nika kierowcy i uczestniczył 
w dziesiątkach akcji ratow-
niczo – gaśniczych oraz róż-
nego rodzaju przedsięwzię-
ciach organizowanych przez 
straż. Przez kilka kadencji 
był również członkiem Za-
rządu chełmeckiej OSP i 
zastępcą naczelnika. Za swoją działalność społeczną na 
niwie ochrony przeciwpożarowej dostąpił licznych po-
chwał i wyróżnień, w tym odznaczony został Odznaką 
Wzorowy Strażak oraz Brązowym, Srebrnym i Złotym 
Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa.

Cześć Jego Pamięci !
Zarząd OSP Chełmek

mgr Bożena Bartula

Oferuje i prowadzi:
- kompleksową obsługę prawną firm
- sprawy własnościowe, spadkowe, 

- sprawy rozwodowe, alimentacyjne, pracownicze
- pisma sądowe i urzędowe

32-500 Chrzanów, 
ul. 3-go Maja 14, 

tel. 0 691 511 697, 
fax 032 612 18 83

Przebudowa dróg powiatowych
 ul. Jaworznickiej i ul. Mickiewicza w Chełmku – najdogodniejszego dojazdu do Autostrady A4

Powiat oświęcimski wraz z gminą Chełmek podjęły starania ce-
lem pozyskania dofinansowania na realizację zadania p.n. „Przebu-
dowa dróg powiatowych nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku 
od DW nr 780 do autostrady A4” w ramach Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 
4 – Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1. – Roz-
wój infrastruktury drogowej, schemat A – Drogi o znaczeniu regio-
nalnym. W marcu br. została złożona w Urzędzie Marszałkowskim 
w Krakowie karta projektu, która zajęła pierwsze miejsce w ocenie 
wśród 22 dopuszczonych do dalszego etapu konkursu, uzyskując 
81,55 % punktów.

W ramach projektu zgłoszonego do MRPO planowana jest kom-
pleksowa przebudowa dwóch dróg powiatowych – ul. Jaworznic-
kiej oraz Mickiewicza w Chełmku, stanowiących bezpośrednie po-
łączenie z autostradą A4 oraz drogą wojewódzką nr 780 z Krakowa  
w kierunku Śląska. Realizacja zadania usprawni obsługę Miejskiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej, mieszczącej się przy Placu Kiliń-
skiego i ul. Przemysłowej w Chełmku oraz komunikację turystów 
odwiedzających Oświęcim, jak również mieszkańców gminy Cheł-
mek  i powiatu oświęcimskiego.

Zakres inwestycji obejmie przebudowę nawierzchni ul. Jaworz-
nickiej na całej jej długości (tj. ok. 3 km), przebudowę systemu od-
wodnienia drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej (ok. 340 m), 
budowę chodników dla pieszych (o długości ok 430 m). Jeżeli cho-
dzi o modernizację ul. Mickiewicza, to przewidziano przebudowę 
odcinka drogi na długości ok. 1400 mb, przebudowę skrzyżowań, 
przebudowę chodnika dla pieszych, przebudowę zjazdów, kanali-
zacji deszczowej, budowa zatoki autobusowej, zagospodarowanie 
zieleni przydrożnej. W związku z zakwalifikowaniem przedmioto-
wego projektu do drugiego etapu oceny, powiat oświęcimski zo-

bowiązany jest złożyć w Krakowie pełną dokumentację aplikacyjną 
wraz z koniecznymi załącznikami w terminie do 15 lipca br. Ocena 
wniosku potrwa przez kilka miesięcy. 

Realizacja przedmiotowego projektu jest bardzo istotna z punk-
tu widzenia dalszego rozwoju społeczno – gospodarczego całej gmi-
ny, powiatu i regionu. Inwestycja spowoduje poprawę dostępności 
transportowej (związanej z dostawami towarów oraz odbiorem 
wyrobów) do terenu 27 ha strefy przemysłowej w Chełmku oraz jej 
sąsiedztwa, gdzie swoją siedzibę ma ponad 120 podmiotów gospo-
darczych, zatrudniających ok. 2,5 tys. osób. 

Na przestrzeni lat 2003 – 2006 w gminie Chełmek zostały zreali-
zowane projekty dotyczące przebudowy układu komunikacyjnego. 
Był to pierwszy etap modernizacji sieci dróg, stanowiących bezpo-
średnie połączenie między w/w strefą przemysłową, a autostradą. 

W ramach Poddziałania 3.3.2. „Rewitalizacja obszarów poprzemy-
słowych i powojskowych” Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego wykonano projekt p.n. „Rozwój Miejskiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej w Chełmku”. Przebudowano m.in. 
układ dróg, chodników i parkingów na przedpolu strefy. Ponadto 
w ramach Poddziałania 1.1.1. „Infrastruktura drogowa” ZPORR oraz 
Kontraktu Wojewódzkiego Województwa Małopolskiego przebu-
dowano drogę wojewódzką nr 780. 

Dzięki podejmowanym przez gminę Chełmek inicjatywom, 
współfinansowanym przez Unię Europejską usprawniony został 
częściowo dojazd do Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, co 
ma znaczenie dla podmiotów w niej funkcjonujących oraz działa-
jących w jej najbliższym otoczeniu, potencjalnych inwestorów oraz 
klientów. Została również podniesiona atrakcyjność gospodarcza 
terenu. W strefie oraz w jej najbliższym otoczeniu swoją siedzibę 
znalazło dodatkowo kilkadziesiąt nowych firm. 

Obecnie istnieje konieczność dalszej modernizacji układu komu-
nikacyjnego, niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania ob-
szaru gospodarczego. Projekt jest bardzo ważny z punktu widzenia 
potencjalnych inwestorów oraz planowanego poszerzenia obszaru 
strefy przemysłowej o kolejne 12 ha. Realizuje bowiem cel, jakim 
jest kreowanie korzystnych warunków do lokowania inwestycji na 
obszarze gminy, a tym samym regionu.  

Koszt zadania:
Całkowitą wartość projektu brutto szacuje się na kwotę 

18 306 145 zł. 
Wnioskowana kwota dotacji w ramach Małopolskiego Regio-

nalnego Programu Operacyjnego wynosi 11 898 994 zł, co stanowi 
65% ogólnych wydatków inwestycji. Udział własny w wysokości 
6 407 151 zł zostanie pokryty po 50% ze środków powiatu oświę-
cimskiego oraz gminy Chełmek, tj. po 3 203 575,50 zł. 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku rozpoczął realizację projektu systemowego pod nazwą „Czas na aktywność - pro-
gram rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji w Gminie Chełmek”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 

Priorytet VII – Promocja integracji społecznej. Projekt uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów Wojewódzkiego Urzędu Pra-
cy w Krakowie i został przyjęty do realizacji w okresie od sierpnia do końca grudnia 2008r. Projekt współfinansowany jest przez Unię 
Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu  wynosi  46.376,76 zł.  Dofinansowanie  z  Europejskiego 
Funduszu Społecznego to kwota  41.507,20 zł,  natomiast wkład własny gminy to kwota w wysokości  4.869,56 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czas na aktywność

Projektem zostanie objętych 5 osób 
bezrobotnych  zameldowanych na terenie 
gminy Chełmek, poszukujących pracy lub 
niepozostających w zatrudnieniu,  korzysta-
jących  ze świadczeń pomocy społecznej.

Celem ogólnym  projektu jest  zwiększe-
nie aktywności zawodowej 5 uczestników 
projektu  oraz przeciwdziałanie ich wyklu-
czeniu społecznemu poprzez nabycie no-
wych umiejętności zawodowych. Uczestnicy 
projektu  to osoby bezpośrednio korzysta-
jące z wdrażanej pomocy,  inaczej mówiąc 
beneficjenci ostateczni. 

Uczestnicy projektu w ramach aktywi-
zacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej 
wezmą udział w warsztatach grupowych z 
psychologiem  i doradcą zawodowym. 

Udział w szkoleniu zawodowym umożli-
wi im zdobycie nowych kwalifikacji i umie-
jętności zawodowych.

Szkolenie zawodowe w zawodzie ogrod-
nik terenów zieleni  planowane jest w okre-
sie od września  do połowy listopada 2008 
roku i obejmować będzie zajęcia teoretycz-
ne oraz praktyczne.

Potrzeba realizacji projektu wynika z 
konieczności pokonania barier utrudniają-
cych  uczestnikom projektu poruszanie sie 
po rynku pracy. Projekt ma za zadanie wpro-
wadzić pięciu beneficjentów ostatecznych 
na rynek pracy, a jednocześnie dokonać od-
budowy ich postaw społecznych.  Najwięk-
szymi barierami dla uczestników są: niskie 
kwalifikacje zawodowe, brak doświadczenia 
zawodowego, brak umiejętności poruszania 
się po rynku pracy, brak wiary we własne 
możliwości.

Uczestnicy projektu systemowego w 
okresie jego realizacji objęci zostaną w  ra-
mach kontraktów socjalnych wsparciem fi-

nansowym, mającym na celu umożliwienie 
im aktywnego uczestnictwa we wszystkich 
zaplanowanych zajęciach. Kontrakty so-
cjalne prowadzić będzie trzech pracowni-
ków socjalnych zatrudnionych w Miejskim  
Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku.

Opisane założenia  wpisują się w zakres 
Działania 7.1.1 PO KL,  którego celem jest 
ułatwienie  wejścia na rynek pracy osobom 
zagrożonym wykluczeniem społecznym. 
Ukierunkowanie realizacji projektu pokrywa 
się z priorytetami polityki społeczno-gospo-
darczej kraju, województwa i powiatu oraz 
Gminną Strategią Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych Gminy Chełmek na lata 
2006-2015, gdyż jest skierowany do osób 
będących w szczególnie trudnej sytuacji 
na rynku  pracy – pozostających bez pracy, 
a będących w wieku aktywności zawodowej 
klientów pomocy społecznej.

INF. MOPS

Uczeń na wsi
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku przystępuje do kolejnej edycji w ra-

mach obszaru A pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu 
wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy 
miejsko-wiejskie”.

Celem programu jest wyrównywanie szans dla uczniów niepełnosprawnych poprzez 
poprawę warunków kształcenia, umożliwienie uczestnictwa w zajęciach mających na celu 
podniesienie sprawności fizycznej i  psychicznej uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych).

W ramach programu można uzyskać 
bezzwrotną pomoc na:
1. zakup przedmiotów ułatwiających lub 

umożliwiających naukę,
2. uczestnictwo w zajęciach podnoszących 

sprawność fizyczną i psychiczną (w tym 
wakacyjne obozy rehabilitacyjne),

3. dostęp do internetu (instalacja i abona-
ment, bez możliwości zakupu sprzętu 
komputerowego),

4. kursy doszkalające w zakresie programu 
nauczania oraz kursy językowe,

5. wyjazdy organizowane w ramach zajęć 
szkolnych.
W przypadku uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych dofinansowanie obejmuje 
dodatkowo:
1. opłaty za naukę (czesne), 
2. zakwaterowanie poza miejscem stałego 

zameldowania ucznia,
3. dojazdy do szkoły.

Do wniosku o dofinansowanie należy 
dołączyć:
1. kserokopię ważnego orzeczenia o niepeł-

nosprawności lub orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności ucznia,
2. oświadczenie o dochodzie brutto przy-

padającym na jednego członka rodziny 
pozostającego w gospodarstwie domo-
wym,

3. zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu 
nauki,

4. kserokopię aktu urodzenia ucznia (do-
tyczy dzieci niepełnoletnich, w których 
imieniu o pomoc starają sie rodzice lub 
opiekunowie prawni),

5. kserokopię dokumentu o ustanowieniu 
opieki prawnej nad podopiecznym.
O dofinansowanie nie może ubiegać się 

osoba, która:
1. w przeszłości była stroną umowy zawartej 

z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżą-
cych po jej stronie,

2. posiada średnie miesięczne dochody 
brutto, przekraczające 120 % najniższe-
go wynagrodzenia przypadającego na 
jednego członka rodziny pozostającego 
we wspólnym gospodarstwie domowym 
- kwotę 1.123,20 złotych.
Wysokość pomocy finansowej ze środ-

ków PFRON nie może przekroczyć w ciągu 
jednego roku szkolnego:
1. w przypadku ucznia szkoły podstawowej 

lub gimnazjum - kwoty 2.000 złotych,
2. w przypadku ucznia szkoły ponadgimna-

zjalnej bez obowiązku uiszczania czesne-
go - kwoty 3.000 złotych,

3. w przypadku ucznia szkoły ponadgim-
nazjalnej, zobowiązanego do uiszczania 
opłat za naukę (czesnego) - kwoty 4.000 
złotych.
Gmina Chełmek realizuje program po raz 

drugi. W roku szkolnym 2007/2008 w pro-
jekcie wzięło udział 4 uczniów - 2 uczniów 
szkoły podstawowej i 2 uczniów szkoły po-
nadgimnazjalnej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przekazał na ten cel 
kwotę 3.580 złotych, z czego 95% środków 
przeznaczonych zostało na zakup przed-
miotów ułatwiających lub umożliwiających 
naukę.

Program w roku szkolnym 2008/2009 
realizowany będzie w okresie od 1 września 
2008 roku do 30 czerwca 2009 roku.

Termin przyjmowania wniosków upływa 
30 września 2008 roku. 

Wnioski należy składać w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku, 
ul. Staicha 1, pokój 8, w godzinach 8,30 
-14,30, wtorek 9,30  -15,30. Bliższe informa-
cje można uzyskać pod numerem telefonu 
033/842 01 70. 

Inf. MOPS
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Świetlica zaprasza
W 2001r. rozpoczęła swą działalność Świetlica Terapeutyczna 

Fundacji im. Brata Alberta w Chełmku dla dzieci z niepełnospraw-
nością intelektualną. Opieką obejmuje dzieci z Chełmka, Bobrku, 
Gorzowa i Oświęcimia.

Głównym jej celem jest ogólne usprawnianie dzieci o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych poprzez zajęcia rekreacyjno-sporto-
we, twórcze, dydaktyczne oraz zajęcia doskonalące czynności życia 
codziennego. Do dyspozycji dzieci są terapeuci oraz psycholog, pe-
dagog, logopeda, rehabilitant. Świetlica Terapeutyczna jest czynna 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00. Zajęcia 
są nieodpłatne. Zapewniony jest również darmowy transport do-
wożący dzieci pod opieką terapeuty na zajęcia i z powrotem. 

Program rewalidacji uwzględnia właściwości charakterologicz-
ne dzieci i tak organizuje proces usprawniania społecznego, aby już 
od dzieciństwa wdrażać je do wypełniania określonych obowiąz-
ków i korzystania z przysługujących im uprawnień. Bez względu 
na to, kto jest przedmiotem rewalidacji, cel jest zawsze ten sam: 
dążenie do przywrócenia maksymalnej sprawności fizycznej, psy-
chicznej i społecznej, przygotowanie w miarę możliwości do nor-
malnego życia, włączenie do społeczności. 

Szczegółowe informacje na temat działalności Świetlicy można 
uzyskać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Świetlicy. 
Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi. 

Fundacja im. Brata Alberta 
Świetlica Terapeutyczna w Chełmku
ul. Przemysłowa 2, 32-660 Chełmek 

tel. 0-33 846-14-46
Zajęcia twórcze na Świetlicy to przede wszystkim rysowanie, 

malowanie, wykonywanie witraży, wycinanie, wydzieranie, lepienie 
z modeliny, plasteliny. Ekspresja plastyczna likwiduje napięcia i ne-
gatywne emocje u dzieci z upośledzeniem umysłowym. Pozwala 
terapeutom na odkrycie indywidualnych postaw, przeżyć i myśli, 
ponieważ aktywność plastyczna ma charakter wypowiedzi. Prace 
wykonywane przez dzieci były eksponowane na wystawach w Miej-
skim Domu Kultury w Chełmku, a także w czasie Dni Chełmka.

Zajęcia edukacyjne to możliwość pomocy w odrabianiu lek-
cji, rozwijanie sfery przeżyć i wyobraźni poprzez różnego rodzaju 
inscenizacje (np. z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka itp.) Dzieci po-
przez te zajęcia nabywają wiary w siebie i własne możliwości.  Pra-
ca z komputerem daje również wiele możliwości terapeutycznych. 
Pozwala na lepsze kształtowanie umiejętności intelektualnych: 
rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów, rysunków, schema-
tów, wspomaga naukę czytania różnymi metodami, np. sylabową, 
głoskową itp. 

Restauracja Kaprys
zaprasza codziennie od 12.00 – 22.00

Oferujemy dania kuchni tradycyjnej. 
Organizujemy wesela i imprezy okolicznościowe. 

Najniższe ceny w okolicy.
Kontakt: tel. kom. 503 994 700; 507 090 386

kaprys@onet.pl

STYPENDIUM SZKOLNE 
Urząd Miejski w Chełmku informuje, że można pobierać wnio-

ski na stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkol-
ny 2008/2009. Wnioski należy pobierać w pokoju nr 108 Urzędu 
Miejskiego w Chełmku - dodatkowych informacji udziela P. Anna 
Mika. Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuję uczniom 
pochodzącym z rodzin, w których dochód na jedna osobę nie prze-
kracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, 
poz. 593, z późn. zm.), tj. kwoty 351,00 zł. 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości docho-
dów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Termin złożenia wypełnionych wniosków upływa 15 września 
2008 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczy-
cielskich kolegiów języków obcych i pracowników służb społecz-
nych - 15 października 2008 r. Wnioski należy składać na dzienniku 
podawczym Urzędu Miejskiego w Chełmku. 

 Burmistrz Chełmka, Andrzej Saternus

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku 
o stypendium szkolne:

1. zaświadczenie o wysokości dochodów od pracodawcy, obojga rodziców (opie-
kunów prawnych) z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o 
stypendium szkolne (dochód netto).

2. w przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – za-
świadczenie lub decyzję z MOPS uwzględniającą wysokość tych dochodów w 
miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o stypendium szkolne,

3. w przypadku posiadania hektarów przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym 
- zaświadczenie wydane przez właściwy urząd gminy, w przypadku nie po-
siadania – pisemne oświadczenie na załączonym do wniosku druku

4. kserokopie aktów urodzenia dla członków rodziny (rodzeństwo, dzieci), którzy 
nie ukończyli 25 lat, wydane przez Urząd Stanu Cywilnego,

5. aktualną decyzję ZUS w przypadku pobierania renty rodzinnej, z uwzględnie-
niem wysokości renty/emerytury za miesiąc poprzedzający

6. w przypadku samotnego wychowywania dziecka, jeżeli osoba nie pobiera ali-
mentów – decyzję komornika o nieskutecznej egzekucji alimentów,

7. postanowienie sądu w przypadku pobierania zasądzonych świadczeń alimen-
tacyjnych, a także dokument potwierdzający pobieranie zasądzonych świad-
czeń alimentacyjnych za miesiąc poprzedzający oraz gdy opieka rodzicielska 
została ustanowiona sądownie,

8. w przypadku pobierania świadczeń alimentacyjnych na podstawie umowy 
(ugody) między stronami (współmałżonkami) oświadczenie o wysokości po-
bieranych świadczeń za miesiąc poprzedzający.

9. potwierdzenie właściwego Urzędu Pracy o rejestracji bezrobotnych członków 
rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i wysokości 
pobieranego zasiłku za miesiąc poprzedzający,

10. dokument poświadczający miejsce zamieszkania (akt zameldowania dziec-
ka, kserokopia legitymacji szkolnej lub w przypadku pełnoletniego ucznia – 
kserokopia dowodu osobistego).

2 lokale użytkowe 
do wynajęcia!
zlokalizowane w Chełmku, 

ul. Krakowska 26 
(pawilon handlowy Gminnej Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska”) II piętro. 
Łączna powierzchnia 108 m 2 ( 73 + 35 m2) 

        Kontakt 
Tel. (0 33) 846 17 39; 0 664 959 800

Firma Saform w Gromcu zatrudni:

Ślusarzy,frezerów 
Zainteresowanych 

prosimy o kontakt pod nr tel.608-013-247
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Bobrek

Uroczystości dożynkowych w sołectwie Bobrek nie zepsuł nawet 
deszcz, który towarzyszył uczestnikom zabawy od godzin popo-
łudniowych. Wszystko rozpoczęło się tradycyjnie przed bobrecką 
świątynią w dniu Matki Boskiej Zielnej. Mieszkańców i przybyłych 
gości przywitał ksiądz proboszcz Stanisław Szklany. Kapłan poświęcił 
dożynkowy wieniec oraz przyniesione przez gospodarza dożynek 
Adama Łozińskiego plony z pól i łąk. Po uroczystej mszy świętej 
barwny korowód wyruszył w stronę szkoły, gdzie  od wielu lat sku-
pia się kulturalne życie sołectwa. 

Artystyczno-biesiadną cześć uroczystości rozpoczęła pani soł-
tys Helena Szewczyk, przywitała zgromadzonych gości i przekaza-
ła bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów na ręce bur-
mistrza Chełmka Andrzeja Saternusa. Pan burmistrz, dziękując za 
trud i udane zbiory, nawiązał do sytuacji politycznej na Kaukazie 
oraz instalacji elementów tarczy rakietowej na terytorium naszego 
kraju. Po przemówieniach wystąpiły panie z zespołów śpiewaczych 
Bobrowianki, Chełmkowianki i Malwa z prezentacją folklorystyczną 
naszych terenów. Następnie scenę opanowały uczennice z SZS w 
Bobrku. Młode wychowanki pani Joanny Krzyżak zachwyciły zebra-
nych solowymi występami wokalnymi. Prawdziwe emocje budziła 
jak co roku  loteria fantowa. Za nabyty los można było powrócić do 
domu na nowym lśniącym rowerze. Dożynki zakończyła zabawa 
taneczna przy muzyce zespołu Aster.

Należy podkreślić wspaniała organizację i niezwykłe zaangażo-
wanie Rady Sołeckiej, stowarzyszeń i organizacji społecznych,miesz-
kańców oraz pani sołtys Heleny Szewczyk. 

Gorzów
Pióropusze sztucznych ogni rozświetlające nocne niebo zakoń-

czyły tegoroczne dożynki w Gorzowie.  
Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się w niedzielę 17 sierp-

nia  2008 r. obok gorzowskiej kapliczki, skąd w stronę kościoła 
wyruszył dożynkowy korowód. Gospodarzy z wieńcem i darami 
powitał przed kościołem ksiądz proboszcz Ryszard Gaweł, który 
przed nabożeństwem poświęcił przyniesione plony  . Po uroczystej 
mszy św. goście udali się na plac szkolny, by uczestniczyć w dalszej 
części Święta Plonów. Zebranych powitał sołtys Marek Palka, pro-
sząc gospodarzy dożynek o przekazanie burmistrzowi Andrzejowi 
Saternusowi bochna chleba wraz z symbolami plonów. W swym 
przemówieniu burmistrz podziękował mieszkańcom za trud ich 
pracy, jednocześnie wspominając ofiary żywiołu, który dokonał 
spustoszeń na południu Polski kilka dni wcześniej.

Część artystyczną imprezy rozpoczęła Orkiestra Dęta z Brzeszcz. 
Po koncercie, na którym orkiestra zaprezentowała popularne 
utwory we własnych opracowaniach przybyli na uroczystości do-
żynkowe goście mogli podziwiać występy zespołów śpiewaczych: 
Malwa, Chełmkowianki, Bobrowianki oraz Kopciowiczanki. Uroku 

występom i bie-
siadzie nadała 
wspaniała deko-
racja wykonana 
przez młodzież 
ze świetlicy 
M O K S i R  p o d 
kierownictwem 
pani Małgorza-
ty Wabik. Tańce i 
radosna zabawa 
trwały do póź-
nych godzin noc-
nych.

 

dożynki  2008 ...
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dożynki  2008 ...

Chełmek

Tegoroczny cykl Święta Plonów w gminie Chełmek zakończyły 
dożynki w Chełmku. 24 sierpnia spod Domu Pamięci Baty w Chełmku 
do kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski wyruszył kolorowy koro-
wód. Przed świątynią gospodarzy oraz dożynkowych gości przywitał 
ksiądz proboszcz Bogdan Leśniak, który wraz z księdzem dziekanem 
Antonim poświęcił przyniesione plony z chełmeckich pól. 

Po mszy świętej gospodarze dożynek wraz z gośćmi wrócili pod 
chełmecką remizę, gdzie odbyła się dalsza cześć uroczystości. 

Pod remizą gości przywitali burmistrz Chełmka Andrzej Saternus 
oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Zofia Urbańczyk. Po przywitaniu 
uczestnicy dożynek poczęstowani zostali regionalnymi specjałami, 
to dla ciała, zaś ucztą dla duszy były występy zespołów śpiewaczych: 
Chełmkowianki, Bobrowianki oraz Malwa.  Podczas imprezy wręczo-
no nagrody za najładniejsze przydomowe ogrody, a także za najbar-
dziej ukwiecony balkon czy ogródek przed blokiem. Zakończeniem 
imprezy była zabawa taneczna przy muzyce zespołu Bravo. 
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Historia bobreckiej piłki nożnej sięga lat 
60 – tych ubiegłego wieku. Niniejszy, krót-
ki, historyczny rys odnosi się do ostatnich 
dziesięciu lat, bowiem trudno w niewielkim 
referacie powiedzieć o wszystkich i o wszyst-
kim, co jest związane z klubem sportowym 
w Bobrku. Pozwolicie Państwo, że odniosę 
się tylko do rzeczy najistotniejszych. Jedno 
stwierdzenie wydaje się pewnikiem. Nie 
byłoby tego klubu gdyby nie zapaleńcy, 
którym zamarzyło się boisko sportowe na 
wiejskim pastwisku porośniętym przez tra-
wy i osty. Inicjatorem pierwszych działań 
był obecny na dzisiejszym jubileuszu Jan 
Opitek.

Wacław Wanat, Mirosław Trybuś oraz nie-
żyjący już Stanisław Mąsior jako członko-
wie zarządu.

Na wiosnę 1999 roku została zakupiona 
„pakamera”, która służyła jako szatnia dla za-
wodników, przygotowano płytę boiska i roz-
grywano sparingi. W lipcu zostało odebrane 
boisko i od rundy jesiennej rozpoczęto roz-
grywki w oświęcimskiej C klasie.

Skład drużyny LKS „Coloseum” Bobrek, 
który rozpoczynał grę w piłkę nożną, przed-
stawiał się następująco: Stanisław Saternus, 
nieżyjący Sławomir Saternus, Robert Malik, 
Jacek Piwowarczyk, Przemysław Mendyk, 
Mirosław Synowiec, Tomasz Szalonek, Rafał 
Szewczyk, Krzysztof Ciaputa, Marcin Brzęk, 
Paweł Waligóra, Ireneusz Wanat, Krzysz-
tof Rudnicki, Tomasz Dziędziel, Arkadiusz 
Dziędziel, Rafał Górecki, Januusz Opitek, 
Waldemar Liwski.  Trenerem był Marian 
Księżarczyk.

8 maja 2001 roku na wniosek prezesa  
odbyło się nadzwyczajne walne zebranie i 
został wybrany nowy zarząd,  w skład któ-
rego weszli: Edward Buchała prezes, Helena 
Szewczyk v-ce prezes, Tadeusz Mendyk se-
kretarz, oraz Wiesław Szyjka, Marian Księ-
żarczyk, Mirosław Trybuś, Paweł Waligóra 
i Przemysław Mendyk jako członkowie za-
rządu. Zespół trenował Marian Księżarczyk, 
a później Władysław Studziński.
Kolejne lata to gra w oświęcimskiej klasie B.

Ważna data w historii klubu przypada 
na marzec 2005 roku. Na zebraniu sprawoz-
dawczo-wyborczym został wybrany nowy 
zarząd LKS, w skład którego weszli: Marek 
Sowa prezes, Krzysztof Ciaputa –v-ce prezes, 
Helena Szewczyk – sekretarz, oraz  Artur Ko-
walczyk, Czesława Dłubisz, Tadeusz Mendyk 
, Mirosław Trybuś - członkowie zarządu. Tre-
nerem został  Tadeusz Żak. Nowa struktura 
zarządzająca klubem jako nadrzędny cel 
postanowiła sobie poprawę warunków so-
cjalno – bytowych dla sportowców.

Październik 2006 roku jest w historii klu-
bu datą przełomową. W ramach środków 
strukturalnych na lata 2004 – 2006, program 
gminy Chełmek, przy współpracy z samo-
rządem Województwa Małopolskiego pod 
nazwą „Odnowa sołectwa Bobrek – budowa 
i modernizacja infrastruktury kulturalno – 
sportowo – rekreacyjnej” w ramach działania 
„Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa 
kulturowego” przyniósł korzyści w postaci:

- budowy budynku socjalno – biurowe-
go jako zaplecza przy boisku sportowym,

- renowacji płyty boiska polegającej na 
uszlachetnieniu istniejącej murawy,

- remontu Domu Ludowego i budowy 
placu zabaw

Całkowity koszt inwestycji wynósł 
660 031zł.

W styczniu 2007 roku na zebraniu spra-
wozdawczo-wyborczym wybrano nowy 
zarząd w składzie : Jarosław Zabawki – pre-
zes, Artur Kowalczyk – v-ce prezes, Helena 
Szewczyk – sekretarz, oraz Marek Idzik, Jacek 
Boczarski, Krzysztof Ciaputa - członkowie za-
rządu pełnią swoją funkcję obecnie. Nastapi-
ła również zmiana trenera. Następcą Łukasza 
Jagody jest Jarosław Chowaniec.

LKS Bobrek w ciągu ostatnich 5 sezonów 
nie zajmował gorszego miejsca niż 5, a w 
ostatnich dwóch latach otarł się o awans do 
klasy A, zajmując 3 miejsca (przegrywając ry-
walizację w sezonie 2006/2007 z Zatorem i 
Bulowicami, a w ostatnim sezonie z Grojcem 
i Witkowicami. Na uwagę zasługuje również 
fakt, że w ostatnim sezonie nasza drużyna 
strzeliła przeciwnikom najwięcej, bo 79 bra-
mek, co daje średnią na jeden mecz – 3,59.

Warto w tym miejscu podkreślić, że 
oprócz działalności stricte piłkarskiej klub 
jest miejscem, do którego chętnie garną 
się dzieci i młodzież. Cieszy nas fakt możli-
wości realizowania wychowania młodego 
pokolenia poprzez sport. Jest to bezcenna 
alternatywa wychowawcza w dobie królo-
wania środków masowej komunikacji. Klub 
nie jest obojętny na ludzkie dramaty i chęt-
nie angażuje się w działalność charytatyw-
ną (rozgrywanie meczów, z których dochód 
był przeznaczony na ratowanie zdrowia, czy 
ostatnio zakup pompy insulinowej).

Przed nami nowy sezon, kolejne wyzwa-
nia sportowe i organizacyjne. Cele nakreślo-
ne są jasno i precyzyjnie. Najważniejszym 
jest, aby w tym klubie panowała dotych-
czasowa dobra atmosfera i przychylni ludzie 
nadal wykazywali się taką aktywnością jak 
dotychczas.

Kończąc, chciałbym w imieniu Zarządu 
Klubu LKS Bobrek podziękować wszystkim 
tym wymienionym z imienia i nazwiska, a 
także tym bezimiennym za okazywaną po-
moc i zaangażowanie dla naszego klubu. 
Każdy z Państwa zostawił tu jakąś małą ce-
giełkę – swój poświęcony czas i wkład pra-
cy. Z tych cegiełek wyrosła prężna, lokalna 
organizacja sportowa – LKS Bobrek 

 Opracował Marek Idzik

16 lipca w Bobrku odbyły się uroczystości uświetniające jubileusz 10-lecia Ludowe-
go Klubu Sportowego w Bobrku. Pierwszym punktem imprezy był rozgrywany w 

godzinach przedpołudniowych Młodzieżowy Turniej Piłkarski oraz sportowe konkursy 
sprawnościowe dla dzieci. Turniej wygrali młodzi piłkarze z LKS Gorzów, pokonując za-
wodników KS Chełmek 4 : 1, trzecie miejsce zdobyli piłkarze LKS Gromiec, a na czwartym 
miejscu znaleźli się gospodarze z LKS Bobrek.

10-lecie LKS Bobrek

O godzinie 15.00 dokonano uroczystego 
otwarcia jubileuszu oraz powitania przy-
byłych na to święto gości, wśród których 
znaleźli się, m.in. senator RP Janusz Sepioł, 
posłowie na Sejm RP Tadeusz Arkit i Janusz 
Chwierut, marszałek województwa mało-
polskiego oraz były prezes LKS Bobrek Ma-
rek Sowa, radni Rady Miejskiej w Chełmku, 
prezesi klubów sportowych.

W godzinę po otwarciu rozpoczęła się 
główna atrakcja sportowa jubileuszu - mecz 

LKS Bobrek z Wisłą Kraków (oldboys). Zebra-
ni kibice mieli okazję zobaczyć kilkanaście 
popisowych akcji oraz 3 gole. 

Chociaż gospodarze z LKS przegrali 1 : 2 
to po dobrej grze i ładnej bramce strzelonej 
przez Jacka Linczowskiego. Dla Wisły gole 
strzelili Andrzej Iwan i Dariusz Marzec.

Po meczu rozpoczął się festyn, który 
trwał do późnych godzin nocnych.

Historia LKS w Bobrku

30 sierpnia 1998 roku odbyło się zebra-
nie założycielskie Ludowego Klubu Spor-
towego „Coloseum”  w Bobrku, na którym 
przedstawiono przygotowany statut klubu 
oraz został wybrany komitet założycielski w 
skład którego weszli; Jan Opitek, Stanisław 
Wiesław Szyjka, Wacław Wanat.

Postanowieniem z dnia 16 listopada 
1998 roku  klub został zarejestrowany 31 
grudnia 1998 roku w Sądzie Wojewódzkim 
w Bielsku Białej jako organ uprawniony do 
reprezentowania stowarzyszenia kultury fi-
zycznej jako Ludowy Klub Sportowy Colo-
seum w Bobrku.Skład pierwszego zarządu 
przedstawiał się następująco: Jan Opitek – 
prezes, Wiesław Szyjka V-ce prezes, Helena 
Szewczyk – sekretarz, Marian Księżarczyk,  
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Marszałek Województwa Małopolskiego – 
Marek Sowa

Urząd Miejski w Chełmku
Firma SG – Equipment Leasing Polska
Łoziński Sp.j. Transport i spedycja międzyna-

rodowa – Bożena i Adam Łozińscy
Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych Bo-

brek S. J.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Drog-

Bud” Spytkowice – Franciszek Fryc
Rejon Robót Drogowych „Drog-Bud” Sp. 

z o.o.
Kopalnia Dolomitu „Libiąż” - Iwona Wielgosz, 

Maria Grodecka
„Achtelik II” – Ireneusz i Adam Achtelik
Wiktor Pawela
„Barton Motors” - Mirosław Minkina
Blacharstwo, Lakiernictwo, Komis Samocho-

dowy – Wiesław Pawela

„Magjan” Sp. C. - Magdalena i Jan Roma-
nek

Zajazd „Magda” - Bogusława i Wiesław Szyj-
ka

Piotr Gołowieszko
„Anspol” - Anna Słotwińska
Stacja Benzynowa Lipowiec Kopiejka Sp. J. 

W Bobrku – Stanisław Kopiejka
Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski – Janusz 

Rogalski
„Mega II” dystrybutor napojów Dodoni i Ka-

zimierska
Piekarnia Drabiec z Mętkowa
Cukiernia „Ptyś” z Chełmka – Joanna Galistl, 

Andrzej Gołebiowski
„Złom – Met” - Leonard Postupalski
Władysława i Stanisław Wilczak
Stanisław Wiesław Szyjka

„Pa-Gi” - Rafał Gizicki
Usługi Elektryczne – Józef Kępa
Usługi Transportowe – Janusz Zabawski
„Casablanca” - Lucyna Kasperek
Mieczysław Glandys
Piotr Puchała
Paweł Filipek
„Asfor” Marek Poznański
Nadleśnictwo Chrzanów – Andrzej Ber-

kowski
PZU Oświęcim
Bank Spółdzielczy Oświęcim
Szkoła Języków Obcych „Lingua” z Oświę-

cimia
Danuta Chabor oraz Dorota Wierońska
„MOKSiR” Chełmek
Hurtownia piłkarska „Vitasport”
Centrum Nauczania Języka Angielskiego 

„LINGUA” Lucyna Momot

Zarząd LKS Bobrek serdecznie dziękuje za organizacyjne wsparcie 
obchodów 10-lecia Klubu. Szczególną pomoc okazali nam:

  Bobreckie „czworaki” państwa Klimowiczów to miejsce ma-
giczne. Osiemnastowieczne dworskie zabudowania doczekały 
się ponownej świetności. W czasach funkcjonowania pałacu żyli 
w nich oficjaliści, fornale i służba. W latach powojennych zabytek 
popadał  w ruinę. Kolejno rozbierano skrzydła czworobocznej bu-
dowli. Do obecnych czasów zachował się jedynie front, dziedziniec 
i fragment bocznego muru. Wszystko zaczęło się zmieniać, gdy po 
wieloletnich staraniach nowymi właścicielami stali się państwo 
Klimowiczowie.

 W 2003 roku przystąpili do prac remontowych i gromadzenia 
zbiorów etnograficznych. Już po kilku latach wszyscy mieszkańcy 
Bobrka i okolic wiedzieli, że zamiast wyrzucać na śmietnik staro-
dawne przedmioty, maszyny i narzędzia, należy przekazać je do 
„czworaków”. Jak mówi gospodarz, nie ma dnia by nie przybył jakiś 
nowy element kolekcji. Dziś można powiedzieć, że we wnętrzach 
budynku i na okazałym dziedzińcu zgromadzono wszystko, co to-
warzyszyło mieszkańcowi dawnej wsi. Unikalne i piękne rolnicze 
maszyny oraz urządzenia, wyposażenia wnętrz mieszkalnych i 
gospodarskich, wzruszające drobiazgi i budzące uznanie żeliwne 
mechanizmy młockarń i wialni z wytłoczonymi napisami „Hipolit 
Cegielski Towarzystwo Akcyjne w Poznaniu”. W ostatnich dniach 
skansen wzbogacił się o prawdziwy rarytas. Mirosławowi Klimowi-
czowi udało się zrekonstruować warsztat cieśli i stolarza. W jednej 
z izb zgromadził dziesiątki narzędzi i urządzeń niezbędnych kiedyś 
do wykonywania fachu.

Nowe zbiory w czworakach
  Nazwy i przeznaczenie wielu przedmiotów mogą wprowadzić 

w zakłopotanie obecnych maturzystów lub dyplomantów. Mirosław 
Klimowicz mówi, że właściciele hebli, pił, ciesielskich toporów uży-
wali ich jeszcze całkiem niedawno. Wiele eksponatów należało do 
zmarłego w wieku 100 lat mistrza stolarskiego Kazimierza Kiełaszka 
oraz rodziny Gutów. 

  Ekspozycja wiernie oddaje klimat starego warsztatu.  W powie-
trzu unosi się żywiczny zapach wiórów, tak jak gdyby cieśla przed 
chwilą opuścił swoje miejsce pracy. W następnej izbie w podobnej 
konwencji zrekonstruowany jest warsztat szewski i rymarski. 

  Gorąco zachęcamy do zwiedzenia  bobreckich zabytków. Na 
terenie sołectwa zachował się neoklasycystyczny pałac, rozległy 
park, osiemnastowieczny spichlerz, kościół parafialny oraz zespół 
pofolwarczny, do którego należą „czworaki” .

Miejski Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji w Chełmku 

informuje, że od września 2008 r. rozpoczyna zajęcia 
z rytmiki dla dzieci 

 w wieku od 3,5 do 7 lat. 
Zajęcia będą prowadzone w poniedziałki 

i środy w godz. 16.00 – 19.00.
Zapisy w MOKSiR do 10.09.2008 r. Tel. 846 12 96

Spotkanie organizacyjne dla rodziców w dniu 15.09.2008 r. 
w sali MOKSiR, o godz. 17.00

Miejski Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji w Chełmku 

ogłasza nabór do 

Młodzieżowego Teatru Ruchu. 
Spotkanie organizacyjne: 16.09.2008 r. 

godz. 16.00 w siedzibie MOKSiR.
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Wspomnienia
o Tadeuszu Staichu

(1913-1987)

Część I – Młodość 
1913 – 1939

Aby przybliżyć i bardziej wszechstronnie 
ocenić postać Tadeusza Staicha, należałoby 
odpowiedzieć na pytanie: Kim był? - poetą, 
pisarzem, pedagogiem, dziennikarzem, 
przewodnikiem górskim, gawędziarzem, 
kustoszem muzealnym, aktorem, animato-
rem kultury podhalańskiej, członkiem pod-
ziemnej AK, czy jeszcze kimś innym. Ogól-
nie rzecz biorąc, należałoby stwierdzić, że 
Staich kojarzy wszystkie te cechy w jednej 
wybitnej osobowości. Przyjrzymy się zatem 
jego życiowej drodze, by łatwiej zrozumieć 
i ocenić poszczególne etapy jego ciekawe-
go rozwoju .

Rodzicie Tadeusza Kazimierz i Maria Sta-
ichowie po skończeniu seminarium nauczy-
cielskiego w Krakowie podjęli w 1908 roku 
pierwszą pracę nauczycielską w Płokach na 
okres 3 lat.

W roku 1911 zostali przeniesieni z Płok 
do Bobrka koło Oświęcimia, gdzie Kazi-
mierz objął funkcję kierownika w tamtejszej 
szkole podstawowej, zaś jego żona w tej 
szkole została nauczycielką. Spędzili tu 11 
lat. Kazimierz niezależnie od swojej zawo-
dowej funkcji prowadzi też w tym czasie w 
Bobrku, założoną przez księdza Stanisława 
Stojałowskiego, Kasę Stefczyka. Tu też w 
dniu 6.09.1913 r. przyszedł na świat ich je-
dyny syn, któremu nadano imię Tadeusz. W 
Bobrku Tadeusz rozpoczął naukę w szkole 
podstawowej.

Po jedenastu latach pobytu w Bobrku, 
w roku 1922 rodzina Staichów została prze-
niesiona do pobliskiego Gorzowa, gdzie 
Kazimierz objął stanowisko kierownika 4 
klasowej szkoły podstawowej. W Gorzo-
wie przeżyli 10 lat, by w 1932 roku znowu 
przenieść się do oddalonego od Gorzowa 
o 2 km. Chełmka. Tutaj oprócz stanowiska 
kierownika szkoły Kazimierz Staich został 
wybrany wójtem Gminy Zbiorowej.

Lata młodzieńcze spędzone w tych 
miejscowościach pozostawiły w pamięci 
Tadeusza niezatarte wrażenia. W swoim pa-
miętniku o tych latach tak pisał:

Jakie było moje dzieciństwo? Przede 
wszystkim wiejskie – zielone . Budynek 
szkolny ( w Bobrku ) graniczy od południa 
z ogrodem i sadem. Dalej ku Wiśle ciągnęły 
się dworskie łąki i mokradła. Wieś cała była 
dość malownicza, chaty niskie kryte “kicoka-
mi”, drogi polne pełne dzikich róż i czernic. 
Na północnym cyplu duży dwór i wspania-
ły pałac – zamek księcia Sapiehy - otoczony 
parkiem pełnym starodrzewu.

Pełno nad rzeką rosło gajów wiklin sre-
brzystych, wśród których zagubiłem nieje-

Materiały zebrał i opracował Franciszek Pactwa
Wydano w formie broszury staraniem Zdzisława Wróbla 

oraz Klubu Idei Tomasza Baty
Chełmek, sierpień 2000r.

den trepek lub pantofelek – wspominał.
Do ostatnich chwil wspominał także 

wrzosowisko i łąki pełen kwiatów nad Prze-
mszą w Gorzowie i w Chełmku, gdzie tak 
często chodził na spacery ze swoją matką 
i kolegami. Młody Tadeusz po ukończeniu 
już w Gorzowie szkoły podstawowej został 
skierowany przez ojca do szkoły średniej. 
Najpierw do gimnazjum O.O. Pijarów w 
Krakowie, skąd przeniesiono go do Korpusu 
Kadetów w Chełmnie na Pomorzu. Lecz i tu 
pobyt jego był krótki, wrócił do stron rodzin-
nych i rozpoczął naukę w gimnazjum koedu-
kacyjnym im. ks. St. Konarskiego w Oświęci-
miu, a w końcu trafił do gimnazjum im. St. 
Staszica w Chrzanowie. I od tego momentu 
zaczęła się moja z nim koleżeńska znajo-
mość, która nas zbliżyła i była utrzymana w 
różnym natężeniu aż do śmierci.

Będąc w 3 klasie chrzanowskiego gim-
nazjum, byłem świadkiem egzaminu, jaki 
składał Staich w czasie lekcji w naszej klasie 
z języka polskiego do klasy 5, przed profeso-
rem Janem Pietrzyckim znanym poetą kra-
kowskim. Egzamin ten przy naszej skromnej 
pomocy zdał pomyślnie i stał się uczniem 
chrzanowskiego gimnazjum, w którym w 
1934 r. zdał maturę.

W chrzanowskim gimnazjum zwrócił 
na siebie uwagę swym talentem literac-
kim. Przy różnych okazjach organizowano 
w szkole okolicznościowe akademie i spo-
tkania, na których Staich wygłaszał referaty 
i recytował swoje wiersze.

Był współzałożycielem, a także przez pe-
wien czas naczelnym redaktorem uczniow-
skiego pisma wydawanego pod nazwą “Nad 
Poziomy”. W pisemku tym zamieszczał także 

swoje felietony i wiersze. W numerze pierw-
szym z listopada roku zamieszczony jest 
jego wiersz napisany na cześć śp. Żwirki i 
Wigury – polskich lotników, którzy ponieśli 
tragiczną śmierć w Cierlickuna Zaolziu. W 
numerze 5 - rok I z marca 1933 roku zamiesz-
czony został także miedzy innymi jeden z 
jego wierszy pod tytułem “Dysonans” .

Staich miał na terenie Chełmka, jak i 
Gorzowa, swoje ulubione miejsca – swoje 
“Świątynie dumania” jak je określała, do 
których często wracał, gdy go, jak mawiał, 
wołały. W Gorzowie takim miejscem była, 
do dziś tam stojąca, na biało pomalowana, 
kamienna kapliczka, na piaszczystym, nie-
wielkim wzniesieniu. Kapliczka ta, otoczona 
karłowatymi sosnami, wybudowana chyba 
była przed dwoma wiekami, na miejscu 
gdzie chowano zmarłych na epidemiczną 
chorobę zwaną cholerą. Dlatego też miejsce 
to nazywano Cholernym Cmentarzem.

Pewnego razu kiedy już mieszkał w 
Chełmku zaprowadzili mnie na to miejsce. 
Byłem także zauroczony jego niepospolitą 
scenerią. Wokół kapliczki u podnóża sosen 
rosły kępy wrzosu i pachnącej macierzanki. 
Usiedliśmy na tym pachnącym kobiercu, a 
Tadeusz wyciągnął z kieszeni kartkę, z której 
odczytał napisany przez siebie wiersz. Było 
zupełnie cicho. Od czasu do czasu przele-
ciała tylko jakaś zagubiona pszczoła, jakby 
jedna z tych dusz, których szczątki pokrył 
żółty piasek.

Nie pamiętam już treści wiersza, ale na-
strój tej chwili zachowałem do dziś. Obecnie 
kapliczka stoi na tym samym miejscu., chodź 
jej intymność zakłócona została coraz bliżej 
budowanymi domami.

W Chełmku jednym z jego ulubionych 
miejsc był czubek wzgórza zwanego Skałą. 
Na czubku tej Skały stoi pomnik grunwaldz-
ki, który też niejedną kryje historię. Tadeusz 
często siadał u stóp tego pomnika i patrzył. Z 
tego miejsca roztaczał się wspaniały widok – 
niemal na wyciągnięcie ręki - szkołę, w której 
mieszkał, ale także w zakolu Przemszy leżący 
Gorzów i Bobrek, zwłaszcza kościół otoczo-
ny ze wszech stron lasem. To były miejsca 
związane z jego wczesną młodością. A tam 
daleko na południu na skraju horyzontu 
sterczała dumnie kopa Babiej Góry.

Zaraz po maturze, jeszcze w 1934 roku 
Staich podejmuje pracę w zakładach obuw-
niczych firmy “Bata” w Chełmku, w redakcji 
gazety zakładowej wydawanej pod nazwą 
“Echo Chełmka”. Oczywiście i w tym piśmie 
zamieszał swoje reportaże i wiersze. War-
to odnotować, że w tym czasie odnosi on 
pierwszy dość znaczny sukces, zajmując 3 
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie po-
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etyckim na temat: “Święto Morza” - rozpi-
sanym przez Zarząd Główny Ligi Morskiej 
i Kolonialnej w Warszawie. Praca nosi tytuł 
“Morze jest niedaleko”. W czasie redakcyjnej 
pracy w “Echu Chełmka”, zwrócił na siebie 
uwagę prezesa firmy p. Alojzego Gabesama. 
Pewnego razu po rozmowie, jaką przepro-
wadził ze Staichem, p. Gabesam wypożyczył 
od niego brulion z wierszami i wysoko je 
ocenił. W wyniku tego zdarzenia p. Gabe-
sam, o którym Staicha się wyraził: “że równie 
dobrze znał się na butach jak i na poezji” - 
zaproponował Staichowi, o ile ten na to się 
zgodził, że pomoże wydać drukiem wiersze, 
gdyż jak twierdził są one tego warte. Kilka 
miesięcy później ukazał się wydany przez 
drukarnię Zemanka w Krakowie tomik poezji 
zatytułowany “Deszcz za oknem”, który był 
debiutem książkowym T. Staicha.

Takie były początki jego kariery, której 
szczyt osiągnął on za lat kilka, przebywając 
już poza Chełmkiem, w innym środowisku, 
z którym się związał z wyboru na resztę 
swoje życia.

W połowie 1935 roku Staich przenosi 
się do Krakowa, gdzie rozpoczyna się studia 
polonistyczne, a następnie w 1938r. podej-
muje naukę na Wydziale Filologii Polskiej na 
UJ. W tym czasie nasze koleżeński kontakty 
był coraz rzadsze. Co prawda utrzymywał 
on jeszcze z Chełmkiem i mieszkającymi tu 
bliskimi mu osobami więzi przyjaźni, najczę-
ściej w postaci korespondencyjnej, ale były 
one już znacznie luźniejsze.

W latach 1935-1939 ukazywały się jesz-
cze często jego wiersze na łamach “Echa 
Chełmka”.

Zamieszczam trzy z nich.

List z Krakowa

Drodzy Moi
Z Mekki Ojczyzny list ten do Was piszę
Gdzie Słońce jaśniej, księżyc srebrniej świeci
Kędy znalazłem liliową ciszę -
Wśród szeptu cieni minionych stuleci
Przede mną na stole lampa się pali
Blaskiem mi książkę zalewając trupim;
Serca – już nie mam, a mózg mam ze stali
Co się hartuje w przestworzach nauki
Gdy książka na boku się znajdzie czasem
(Nie dużo takich chwil tu mnie bywa)
Widzę przy torze, gdzieś tam, pod lasem
Cichą fabrykę – jak odpoczywam
Za dnia, gdy Kraków życiem się kotłuje
Dostrzegam halę najlepiej mi znaną
Widzę: pan Czuma nad “Echem” pracuje
Maszynę – Baśkę spotykam kochaną
Chociaż ćwiekuję mózg teksami wiedzy,
Choć przeszywaczki – książki są od rana,
Choć inni teraz po fachu koledzy
Pamiętam Chełmek, Sycza i Wulkana ....
Więc moi drodzy, proszę Was o jedno
Wiedzcie, że jestem, żyje tu w Krakowie
I – trafię teraz prośby samo sedno:
Napiszcie do mnie – chodź po jednym słowie

PASTERKA

Na wieś moją białą, daleką wieś moją
Gwiazdy się zsypały niebieskim pokojem
Przestrzeń ciszą klęczy – cisza wokół dzwo-

niąca
Czary skrzą się po polach – srebrny krąg mie-

siąca
Od chełmeckich światów drożną koleiną
Kolędowe światła tęczą do mnie spłyną
Pójdziemy w bór drogą – wiejski kościół w 

dali
Gwiazda Betelejemska na niebie się pali
We wiejskim kościele – bobreckie szumienia
Tajemnica żłobka – Chwila Narodzenia
A w niebo z serc naszych kolęda uderzy
Oto idzie w Glorii – Święta Msza Pasterzy

Rodzinna moja wieś
Tam idzie się lasem – Świerki rozszumione
Duszę chcą, zda się – ponad niebo nieść
Piaszczysta droga – w zapomnianą stronę
Bruzdą ucieka – Rodzinna w mgłach – wieś
Starą białością – krzyżem pochylonym
Marzący kościół – śród pszenicznych pól
Cmentarz płaczący – znowu las zniszczony
I chaty w rzędzie – mój rodzinny ból
Wisła splotła pieśnią w zdrój płynącą
Nawilgłe łąki – wonny jaskrów szmat -

Topole niebem szumne i modlące
Dąbrowa w dali – mój rodzinny świat
Czucie serdecznym, dziecinnym, wspomnie-

niem
Sypie się w miedze – serca mego dżdzą -
Tutaj się w szczęście – ach – w szczęście za-

mienię
Tu gdzie bobreckie mgły w ciszy śnią

Pierwszego września 1939 roku wybu-
chła wojna, a z nią zagubione i pomieszane 
zostały losy tysiąca Polaków. Zawaliły się 
tak skrzętnie układane plany. Wobec ogro-
mu nieszczęścia pobladły przyjaźnie, które 
porwane wichrami wojny, rozdzielone no-
wymi granicami ucichły w konspiracyjnej 
walce o byt i przetrwanie. Tak więc i moje 
ze Staichem koleżeńskie kontakty ucichły 
na kilka lat.

Mnie los skazał na pobyt w okresie od 
lipca 1939 aż do marca 1944r. w Radomiu, w 
ówczesnym Generalnym Gubernatorstwie, 
dokąd zostałem delegowany przez firmę 
“Bata” z Chełmka, gdzie pracowałem.

Tadeusz zaś zakonspirowany początko-
wo w Krakowie przebywał na terenie G.G. 
przez okres całej okupacji.
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N i e z w y -
kłego odkry-
cia w trakcie 
w a k a c y j n e j 
podróży do-
konał miesz-
kaniec Chełm-
ka.

Jan Polań-
ski napotkał 
w miejscowo-
ści Trybsz na 
Spiszu piękny 
żelazny most. 
Łącząca brzegi 
rzeki Białki bu-
dowla wydała 
mu się niezwy-
kle znajoma. Do złudzenia przypominała 
stalową konstrukcje dawnego chełmeckie-
go mostu na Przemszy. Jako miłośnik lokal-
nej historii, dobrze znał zachowaną tylko 
na archiwalnych fotografiach sylwetę. Po 
wnikliwym porównaniu zdjęć z Trybsza i 
Chełmka, nie było wątpliwości. Nasz most 
ma brata na Spiszu.

Przypomnijmy, że brzegi Przemszy po-
łączył żelazny most zbudowany w 1927 
roku przez Spółkę Akcyjną L.Zieleniewski 
z Krakowa. Po zaledwie dwunastu latach 
istnienia został wysadzony przez wycofują-
cych się polskie wojsko w dniu 3 września 
1939 roku. Nim został zniszczony, umożliwił 
przeprawę i ewakuację tysięcy żołnierzy i 

Most „bliźniak”

cywilów przed wkraczającą na Śląsk nie-
miecką armią. 

Szczątki ogromnej konstrukcji do dziś 
spoczywają w korycie rzeki a wydobyte z 
nurtu metalowe fragmenty są cenną pa-
miątką. Zachowane archiwalne fotografie 
i detale oglądać można w zbiorach Domu 
Pamięci Baty przy ul Staicha w Chełmku oraz 
na stronie www.moksir.chelmek.pl. Oczy-
wiście namawiamy Państwa do obejrzenia 
„brata”, zwiedzenia malowniczych okolic 
Trybsza i dalszych poszukiwań. Zapewne 
dane o ilości i rozmieszczeniu stalowych, 
bliźniaczych kolosów spoczywają w rozpro-
szonych archiwach firmy.

WR
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I N F O R M A C J A
Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 

3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami oraz w wykonaniu Uchwały Nr 
XV/120/2004 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku 
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność 
Gminy Chełmek, przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargo-
wej na rzecz najemcy lokal mieszkalny położony w Chełmku przy: 
ul. Generała Andersa  1/3 o powierzchni użytkowej 46,82. 

Przedmiotowy wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku oraz na tablicach ogłoszeń na terenie całej 
gminy na okres 21 dni tj. w terminie: od dnia 02 września 2008 roku 
do dnia 23 września 2008 roku. 

Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie  
Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 
lub telefonicznie pod numerem telefonu 844-90-30 lub 844-90-33 
osoba do kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury Geodezji i Za-
sobów Komunalnych Sławomir Kalemba.

Inf. UM

Usługi transportowe

„LUC”
świadczy usługi transportowe dla firm i osób prywatnych:

- Przewóz towarów
 - Przeprowadzki

Samochodem dostawczym LUBLIN
Przestrzeń ładunkowa: Dł. 3,4 m; Sz. 2,1 m; Wys. 1,8 m

Ładowność 1,5 t
Przy stałych lub większych zleceniach możliwość negocjacji cen.

Tel. 0 605 215 764
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DOM LUDOWY
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, 
SPORTU I REKREACJI W CHEŁMKU 

przy ul. B. Chrobrego 77
ORGANIZUJE :

* Kurs Tańca Towarzyskiego
* Wprawki Taneczne dla zaawansowanych
* zajęcia relaksacyjne
* warsztaty krawieckie
* wieczory z rękodziełem artystycznym-konty-

nuacja
Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmuje i informacji 

udziela instruktor KO Ewa Miszuta 

pod numerem telefonu 033 846 31 43

Przygotowania KS Chełmek 
do sezonu 2008/2009.

Po nieudanym poprzednim sezonie, w którym zespół prowadzo-
ny przez Jana Chylaszka oraz Jacka Dobrowolskiego (przejął drużynę 
po rezygnacji trenera Chylaszka) zajął ostatecznie trzecie miejsce.  
Prezes Marek Poznański oraz jego współpracownicy, postanowili roz-
począć kolejną batalię o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. 

wał ciekawą grę, jednak przy braku odrobiny szczęścia i konsekwen-
cji, w ostatecznym rozrachunku awans wywalczyła Oświęcimska 
Unia. 17 lipca rozpoczęto przygotowania do nowego sezonu. 

Zespół prowadzony przez trenera Jacka Dobrowolskiego roze-
grał sześć spotkań sparingowych z następującymi zespołami: 

Nadwiślanin Gromiec (3:1), Iskra Brzezinka (2:5), Przeciszo-
via Przeciszów (1:3), Janina Libiąż (0:2), Zryw Żarki (5:2), Regulice 
(0:2). 

Ponadto KS Chełmek przebrnął już przez dwa szczeble rozgry-
wek o Puchar Polski, pokonując LKS Przecieszyn (7:1) oraz wyżej 
notowany w futbolowej hierarchii Górnik Brzeszcze (5:2). 

Kadra zespołu uległa znacznemu „przemeblowaniu”. Ekipę 
z Chełmka opuścili: Tomasz Antonik (Fablok Chrzanów), Wojciech 
Sabuda (MKS Trzebinia), Jakub Korba (Jubilat Izdebnik), Grzegorz 
Hendzlik (Nadwiślanin Gromiec). Do drużyny dołączyli: grający tre-
ner Jacek Dobrowolski (Jubilat Izdebnik), Dariusz Łukaszka (Nad-
wiślanin Gromiec) oraz powracający z półrocznego wypożyczenia 
Kamil Górski (LKS Gorzów). 

W obecnej chwili KS Chełmek jest mieszanką doświadczenia 
z młodzieńczą fantazją. Miejmy nadzieję, że tak dobrane proporcje 
w zespole oraz pozytywne usposobienie do walki o każdy ligowy 
punkt pozwolą osiągnąć oczekiwany z niecierpliwością awans do 
szóstej ligi. 

O ile w początkowych sezonach po degradacji KS z ówczesnej 
piątej ligi zespół nie prezentował wystarczającego poziomu sporto-
wego, to w sezonie 2007/2008 do awansu zabrakło naprawdę nie-
wiele. Zespół solidnie wzmocniony nowymi zawodnikami prezento-

NA MIESIąC WRZESIEŃ
CHEŁMEK, PLAC KILIŃSKIEGO 3, 

TEL. (33) 846 12 96
www.moksir.chelmek.pl

7.09 ”Małżeństwa i ich przekleństwa” 
  prod. USA, 113 min., od 15-u lat 20:00:00
13.09 ”Jak żyć? 
  prod Polska, 90 min., od 12-u lat 20:00:00
14.09 ”Jak żyć? 
  prod Polska, 90 min., od 12-u lat 20:00:00
19.09 ”Mroczny Rycerz” 
  prod USA, 152 min., od 12-u lat 18:00:00
20.09 ”Mroczny Rycerz” 
  prod USA, 152 min., od 12-u lat 18:00:00
21.09 ”Mroczny Rycerz”
  prod USA, 152 min., od 12-u lat 18:00:00
27.09 ”Kochanice króla”
  prod. USA/W. Brytania, 115 min., od 15- u lat 18:00:00
28.09 ”Kochanice króla”
  prod. USA/W. Brytania, 115 min., od 15- u lat 18:00:00

  BILET: 10 zł 
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Nowy chodnik na ul Żeromskiego w Chełmku

 Wykonana nawierzchnia asfaltowa ul. 
Dębowa w Bobrku

Nowy chodnik na ul. Oświęcimskiej w Chełmku

Wykonana nawierzchnia asfaltowa ul. Wrzosowa w 
Chełmku
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