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Wszystkim 
mieszkańcom gminy

 Chełmek spokojnych,
pogodnych i radosnych 

świąt 
Bożego Narodzenia

 oraz wszelkiej 
pomyślności 

w Nowym Roku 
życzą 

Burmistrz Chełmka 
wraz z radnymi 
Rady Miejskiej



Prezentujemy Państwu wiersz Jadwigi Ra-
chlewiczównej  opublikowany w Echu Chełmka 
(nr 33) w 1934 roku. Autorka jest dla nas po-
stacią  nieznaną, wręcz tajemniczą. Wiemy, że 
zamieszczała swe liryczne i bardzo nastrojowe 
utworu w naszym „Echu” w latach 1934 – 1935. 
Współpracowała również z ukazującym się w 
Tarnowie pismem „Nasze Życie”. 

Będziemy Państwu wdzięczni za wszelkie 
informacje o poetce o „smutnym uśmiechu”.

O smutnym uśmiechu Rachlewiczównej 
pisał Tadeusz Staich, dedykując jej wiersz, jako 
imieninowy prezent.   

wr

Przy wigilijnym stole
Gdy przy wigilijnym siądziesz stole 
Wśród miłujących serc i drogich twarzy
Gdy będziesz szczęśliw w najdroższym kole
I gdy się cudne drzewko rozjarzy
Poświęć myśl jedną dla tych nędzarzy
Którzy nie znają radości święta
Którym się tylko cudny sen marzy
A serce pęknąć chce i niepamięta.
I uśmiechnij się do tych dziatek
Co wypatrują darmo smutne oczy
Co nie zaznały ciepła swoich matek
I co serduszka czarna rozpacz toczy
Westchnij gorąco do Boskiej Dzieciny
Błogosławionej światu rączką małą, świętą
Niech nam odpuści wszystkie nasze winy
I roznieci miłość wielką, niepojętą.
O przenajświętsze, nasze, Boskie Dziecię!
Ześlij dziś wielką radość na świat cały
Aby na całym tym Twoim świecie
Żadne dziś oczy smutno nie patrzyły.
A wy kochane, serdeczne dzieciaki
Nie płaczcie i nie drżyjcie z chłodu.
Jezus dla wszystkich jest jednaki
Więc nie pozwoli nam już cierpieć głodu.
On was przygarnie do serca swego
I obdaruje wszelkimi łaskami
Tylko z ufnością idźcie do Niego
A nie będziecie nigdy sierotami.

Jadwiga Rachlewiczówna
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Szanowni Państwo 
Z okazji Świat Bożego Narodzenia, które są okresem 

szczególnym w życiu każdej rodziny, pragnę złożyć Pań-
stwu życzenia świąteczne i noworoczne.  Koniec roku to 
także  czas podsumowań tego, co już zostało zrobione oraz 
wyznaczenie nowej perspektywy do realizacji kolejnych 
celów służących rozwojowi lokalnej społeczności.  

Za nami połowa V kadencji Samorządu. Mijające dwa 
lata upłynęły pod znakiem wzmożonej pracy  i wysiłku ca-
łego zespołu ludzi. W tym czasie zrealizowano wiele zadań 
inwestycyjnych o wartości kilkudziesięciu milionów złotych. 
Duży nacisk położony został na rozbudowę infrastruktury 
sportowej. Do najważniejszych zaliczyć można: powstanie 
pełnowymiarowej hali sportowo – widowiskowej, budowę bo-
iska osiedlowego „ Orlik”, realizację boiska przyszkolnego 
przy ul. Chrobrego oraz opracowanie dokumentacji pod 
budowę centrum sportowego w Chełmku. Powyższe działa-
nia mają na celu stworzenie odpowiedniego zaplecza, które 
pozwoli w przyszłości uprawiać sport, także na  profesjonal-
nym poziomie. Drugi ważny aspekt to aktywizacja  dzieci 
i młodzieży do uprawiania sportu nie tylko w rekreacynym 
wymiarze.  Powinno to owocować w niedługim czasie kon-
kretnymi osiągnięciami sportowymi na różnych szczeblach 
rywalizacji sportowej. W zakresie infrastruktury drogowej 
wybudowano na terenie gminy wiele kilometrów chodników 
i dróg. Została wykonana kompleksowa modernizacja drogi 
933 - ul. Krakowska w Bobrku oraz wiadukt kolejowy. 
W tym roku, udało się od podstaw wybudować i oddać do 
użytku cmentarz komunalny w Chełmku. 

Miniony okres to bardzo aktywny czas przygotowy-
wania projektów, które mogą być realizowane ze środków 
unijnych. Możemy do nich zaliczyć:

- budowę kanalizacji oraz modernizacja sieci wodnej 
i stacji uzdatniania – zgłoszone zadanie do programu 
„Spójność” /57 milionów zł./

- rewitalizację miasta: budowa centrum miasta oraz 
kompleksu sportowego / 20 milionów zł./

- przebudowę ul. Mickiewicza i Jaworznickiej  /18 
milionów zł./

- Program Odnowy Wsi dla Bobrka i Gorzowa /2 
miliony zł./

W nadchodzącym roku planujemy modernizację Parku 
Miejskiego. Rola, jaką pełnić będzie park, to element całej 

grupy zadań, ukierunkowany w stronę lokalnego społeczeń-
stwa. W swoim zamierzeniu ma on stać się „Parkiem Ro-
dzinnym”, który będzie stanowił centrum spotkań i miejsce 
spędzania wolnego czasu mieszkańców gminy.

Wiele uwagi poświęcam sprawom związanym z eduka-
cją. Za nami okres zmian w organizacji  i zarządzaniu 
oświatą. Już dzisiaj widoczne są pozytywne zmiany i duża 
aktywność kadry nauczycielskiej. Pozyskano środki unij-
ne w ramach Programu „Szkoła na 6” (1 mln zł), które 
przeznaczono na realizację  zajęć pozalekcyjnych służą-
cych wyrównywaniu szans edukacyjnych, a także rozwijaniu 
uzdolnień. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim zrealizo-
wano program „Już pływam”, w którym uczestniczyło ok. 
150 uczniów z całej gminy. 

Poziom życia mieszkańców stale ulega poprawie – co 
cieszy. Faktem jest jednak, że w wielu rodzinach wciąż 
występują liczne problemy materialne, dlatego też w miarę 
posiadanych środków otaczamy je opieką, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci, poprzez udzielenie świadczeń spo-
łecznych m.in. zorganizowano jedną centralną stołówkę, 
która przygotowuje śniadania oraz obiady dla 350 dzieci. 
Realizowany jest rządowy program „Pomoc państwa w  
zakresie dożywiania”. 

W wielkim skrócie przedstawiłem Państwu najważniej-
sze zrealizowane i przygotowywane do wykonania zadania, 
służące dalszemu rozwojowi naszej gminy. Przed nami 
Święta Bożego Narodzenia. Życzę Państwu, aby były 
one rodzinne, ciepłe i pełne uśmiechu. Niech wypełnią 
nasze serca radością, a Nowy Rok pozwoli zrealizować 
osobiste cele i marzenia.

Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus
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70 lecie parafii NMP Królowej Polski w Chełmku
1 grudnia parafia p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 

w Chełmku obchodziła jubileusz 70- lecia powstania.
Obchody rocznicowe zainaugurowano 27 listopada w Miejskim 

Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku, gdzie odbyło się spo-
tkanie pt. „Dzieje Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski  w Chełmku” 
w świetle dokumentów, fotografii i opracowań. Program został przy-
gotowany przez młodzież z SZS nr 1 w Chełmku oraz MOKSiR .

„Można odejść na zawsze,
 by stale być blisko” 

ks. Jan Twardowski
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w 

dniu 5 grudnia 2008 r. odszedł spośród nas 
w wieku 76 lat śp. Adam Matyja.

Prawy i życzliwy członek władz Klubu 
Idei Tomasza Baty w Chełmku. 

Msza święta żałobna została odprawio-
na w dniu 8 grudnia 2008 r. w kościele p.w. 
NMP Królowej Polski w Chełmku, po czym 
nastąpiło odprowadzenie ciała zmarłego na 
miejsce wiecznego spoczynku na cmentarz 
w Chełmku. Zmarły Adam pozostanie na 
zawsze w naszej pamięci.

Cześć Jego Pamięci.
Zarząd i członkowie Klubu Idei Tomasza 

Baty w Chełmku.

Rodzinie zmarłego 
wyrazy serdecznego 
współczucia i żalu 

składają 
członkowie Klubu Idei 

Tomasza Baty 
w Chełmku.

Z głębokim żalem 
pożegnaliśmy 

śp. Adama Matyję 
prawego i zasłużonego 

mieszkańca naszej gminy. 
Rodzinie i najbliższym 

zmarłego pragniemy złożyć 
szczere kondolencje.

Burmistrz Chełmka wraz z radnymi 
Rady Miejskiej w Chełmku.

Program piątkowy i sobotni (28 – 29.11.) objął msze św. z na-
ukami rekolekcyjnymi wygłoszonymi przez ks. dr Krzysztofa Wilka, 
medytacja artystyczno – religijna Berło prawdy, Świątynia nieznisz-
czalna w wykonaniu krakowskiego Teatru Hagiograf im. św. Teresy 

z Lisieux oraz andrzejkowy koncert zespołu „Przyjaciele Św. Fran-
ciszka” z Krakowa.

Kulminacją obchodów była niedzielna msza św. pod przewod-
nictwem J.E. Ks. Bp Józefa Guzdka. Występ Pawła Orkisza wraz   
z zespołem zakończył jubileuszowe obchody.
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Rewitalizacja przyjęta
18 grudnia podczas sesji Rady Miejskiej w Chełmku radni przyjęli 

program rewitalizacji Chełmka.
„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chełmek” (LPR) został 

opracowany na lata 2007-2015 (zgodnie z obecnym okresem progra-
mowania Unii Europejskiej). Zawiera szereg zadań proponowanych 
do realizacji w ramach funduszy strukturalnych oraz innych źródeł 
finansowania zewnętrznego. 

W poprzednim okresie programowania Unii Europejskiej Program 
Rewitalizacji był koniecznym załącznikiem do wniosków o dofinan-
sowanie w ramach Działania 3.3. „Zdegradowane obszary miejskie, 
poprzemysłowe i powojskowe” Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego. Obecnie wymóg posiadania przez 
gminę przedmiotowego dokumentu jest zapisany w Małopolskim 
Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007 – 2013 (MRPO). 

Procesem rewitalizacji objęto teren całego miasta, co wynika z 
założeń MRPO (w przypadku miejscowości liczącej do 20 tys. miesz-
kańców proces rewitalizacji może dotyczyć całości tego obszaru). 

Potrzeba zastąpienia dotychczasowego Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Chełmek nowym wynika z konieczności dopa-

Koncepcja fontanny w Parku Miejskim w Chełmku

sowania zawartych w nim zapisów do wytycznych opracowanych 
przez Województwo Małopolskie. W marcu 2008 roku zostały przy-
jęte szczegółowe kryteria oceny projektów w ramach MRPO, w tym 
programów rewitalizacji. 

W sierpniu i wrześniu bieżącego roku natomiast wprowadzono 
kolejne zmiany do Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Dokument ten zawiera wytyczne odno-
śnie struktury opracowywanych przez samorządy programów re-
witalizacji. 

Gmina Chełmek zamierza przystąpić do konkursu dotyczącego 
wyboru projektów rewitalizacyjnych, które uzyskają dofinansowa-
nie w ramach Działania 6.1. „Rozwój miast”, Schemat A „Projekty re-
alizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji”. Konkurs 
będzie składał się z dwóch etapów. W ramach pierwszego weryfiko-
wane będą programy rewitalizacji oraz poddawane będą wstępnej 
ocenie projekty przewidziane do dofinansowania w ramach MRPO. 
Drugi etap dotyczy oceny wniosków o dofinansowanie wraz z pełną 
dokumentacją aplikacyjną (maksymalnie będzie można złożyć dwa 
projekty). Nabór lokalnych programów

Nowy radiowóz dla Chełmka
Komisariat w Chełmku wzbogacił się o nowy radiowóz. Samo-

chód marki Kia - Cree’d posiada 140 konny silnik diesela o pojem-
ności 2 l oraz dysponuje nowoczesnym wyposażeniem. W zakupie 
radiowozu partycypowała gmina Chełmek, która na ten cel prze-
znaczyła 37 000 zł.

Podczas uroczystego przekazania nowego radiowozu przed Ko-
mendom Powiatową w Oświęcimiu – komendant powiatowy Janusz 
Barcik dziękował władzom samorządowym za wspomaganie finan-
sowe Policji tak w zakupie pojazdów jak i wspomaganiu inwestycji. 
Jako szczególnie dobry przykład współpracy podał gminę Chełmek, 
która w ostatnich latach przeznaczyła środki nie tylko na zakup no-
wych samochodów ale również sfinansowała odnowienie Komisa-
riatu w Chełmku.
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INFORMACJA
Burmistrz Chełmka, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy o 
samorządzie gminnym oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 
Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku, przeznacza                  
w dzierżawę, najem następujące nieruchomości stanowiące własność 
Gminy Chełmek w drodze: bezprzetargowej na rzecz uprzednich 
dzierżawców i najemców niżej wymienione nieruchomości:

1. Fragment nieruchomości oznaczony w ewidencji gruntów 
jako działka nr:
- 1338/6 obręb Bobrek, położony w Bobrku przy ul. Długiej.
- 1369/1 obręb Gorzów, poł. w Gorzowie przy ul. Źródlanej.
- 342/34 oraz nr 342/28 obręb Gorzów, poł. w Gorzowie przy ul. Lipowej.
- 514/37 obręb Gorzów, położony w Gorzowie przy ul. Piaski.
- 204/60, nr 204/61, nr 204/69 oraz nr 204/58 obręb Gorzów, położo-
ny w Gorzowie przy ul. Wałowej.
- 1115/1, nr 1878/4, nr 2516/4, nr 1879/4, nr 2422/2 oraz nr 2422/3 
obręb Chełmek, położony w Chełmku przy ul. Leśnej.
- 1644/35 oraz 1644/36 obręb Chełmek, położony w Chełmku rejon 
ul. Zygmunta Starego.
- 1878/4 obręb Chełmek, położony w Chełmku rejon ul. Śląska.
- 1899/10 obręb Chełmek, poł. w Chełmku rejon ul. Sadowa.
- 834/17 oraz 834/91 obręb Chełmek, poł. w Chełmku rejon ul. Mic-
kiewicza.
- 842/145 oraz 842/229 obręb Chełmek, poł. w Chełmku rejon ul. 
Staffa.
- 836/453 obręb Chełmek, położony w Chełmku rejon ul. 25 Stycznia.

2. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 
nr 1362 obręb Chełmek, położona w Chełmku rejon ul. Bolesława 
Krzywoustego.

3. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 
342/27 obręb Gorzów, położony w Gorzowie przy ul. Krzywej.

4. Najem pomieszczenia zlokalizowanego w budynku Urzędu 
Miejskiego w Chełmku.  

5. Najem garażu wraz z dzierżawą fragmentu nieruchomości ozna-
czonej w ewidencji gruntów jako działka nr 836/243 obręb Chełmek, 
położona w Chełmku rejon ul. Kolejowej.

6. Najem części budynku wraz z dzierżawą fragmentu nierucho-
mości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2976 obręb 
Chełmek, położona w Chełmku rejon ul. Bolesława Chrobrego.

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 10.12.2008 roku do dnia 31.12.2008 r.  
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 Zasobów Komunalnych 
Sławomir Kalemba.            Inf.UM

I N F O R M A C J A
Burmistrz Chełmka, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy o 
samorządzie gminnym oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 
Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku, przeznacza 
w dzierżawę nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako 
działka nr 1107/15 o pow. 0.1180 ha obręb Bobrek, położoną w Bo-
brku przy ul. Kasztanowej w drodze bezprzetargowej.

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 12 grudnia 2008 roku do dnia                           
02 stycznia 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 
Zasobów Komunalnych Sławomir Kalemba.         Inf. UM

Inwestycje PKP
W ostatnich miesiącach polskie Koleje Państwowe przeprowa-

dziły na terenie gminy Chełmek dwie poważne inwestycje.
Pierwszą był remont generalny wiaduktu kolejowego w sołec-

twie Gorzów. W trakcie prac, które trwały kilka miesięcy, wymieniono 
dźwigary i trakcję kolejową, wzmocniono nasypy, a także położono 
nową nawierzchnię asfaltową pod wiaduktem a także wykonano 
odwodnienie. 

Obecne wymiary wiaduktu wynoszą:  szerokość 3,76 m, wyso-
kość 3,2 m. Koszt inwestycji 1 678 900zł

Remont w znaczącym stopniu poprawił warunki przejazdów po-
ciągów. Wcześniej na remontowanym odcinku torowiska istniało ogra-
niczenie prędkości przejazdu pociągów do 10 km/h. Obecnie pociągi 
ten odcinek mogą pokonywać nawet z prędkością 100 km/h.

Drugą z inwestycji była modernizacja przejazdu kolejowego w 
Chełmku.

W trakcie prac, które trwały w dniach od 1 – 13 grudnia, doko-
nano wymiany torowiska wraz z nowoczesnymi podkładami kole-
jowymi, całość konstrukcji wzmocniono oraz zastosowano system 
drenów odprowadzających wodę.

Koszt inwestycji 604 250 zł

mgr Bożena Bartula

Oferuje i prowadzi:
- pełną obsługę prawną firm

- sprawy własnościowe, spadkowe, 
- sprawy rozwodowe, alimentacyjne, pracownicze

- pisma sądowe i urzędowe

32-500 Chrzanów, 
ul. 3-go Maja 14, 

tel. 0 691 511 967, 
fax 032 612 18 83
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

MOPS informuje

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 gospo-
darce 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 Cheł-
mek, przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz 
najemcy lokal mieszkalny położony w Chełmku przy: 
* ul. Brzozowa 6/3 o powierzchni użytkowej 49,89 m2,
* ul. Powstańców Śląskich 2A/4 o powierzchni użytkowej 48,00 m2,

Przedmiotowy wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Chełmku oraz na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy 
na okres 21 dni tj. w terminie: od dnia 03 grudnia 2008 roku do dnia 
24 grudnia 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 Zasobów Komunalnych 
Sławomir Kalemba.

Inf. UM

W wakacyjnym numerze  oraz w wydaniu  październikowym 
„Echa Chełmka” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku 
informował o rozpoczęciu i realizacji projektu systemowego współ-
finansowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Obecnie dobiega końca realizacja  tego projektu  
pod nazwą „Czas na aktywność - program rozwoju i upowszechniania 
aktywnej integracji w Gminie Chełmek”.  Projekt realizowany jest w 
ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII  Pro-
mocja integracji społecznej, Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

Wszyscy beneficjenci ostateczni, którzy rozpoczęli udział w pro-
jekcie, 3 grudnia br. zakończyli zaplanowane zajęcia. W ramach pro-
jektu odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem oraz  
teoretyczne i praktyczne zajęcia w ramach szkolenia zawodowego 
w zawodzie ogrodnik terenów zieleni.  Uczestnicy projektu wzięli 
udział w 30-godzinnym warsztatach aktywnego poszukiwania pracy 
i 18-godzinnym warsztatach z psychologiem - trening umiejętności 
społecznych oraz praca nad zmianą postawy z biernej na aktywną. 
Szkolenie zawodowe obejmowało 160 godzin i zakończyło się eg-
zaminem sprawdzającym wiedzę i  umiejętności zdobyte w trakcie 
zajęć teoretycznych oraz praktyk,  a każdy uczestnik szkolenia zawo-
dowego otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia. Na zakończenie 
zajęć z BO 4 grudnia 2008 r. odbyło się uroczyste spotkanie, na które 
zaproszono uczestników i realizatorów projektu, w czasie którego 
pani Grażyna Kozyro,  kierownik  Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Chełmku wręczyła BO  zaświadczenia o ukończeniu zajęć 
realizowanych w projekcie. Przedstawiono działania i rezultaty osią-
gnięte w projekcie oraz  plany na przyszłość.     

Zdjęcia z realizacji projektu. 
 Fot.  Marta Szatkowska 

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
www.kaprys.aanet.pl
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Konkursy
Burmistrz Chełmka ogłasza konkurs ofert 

na wsparcie realizacji zadań publicznych  w 
roku 2009 w sześciu obszarach współpracy, 
określonych w Programie współpracy Gmi-
ny Chełmek z organizacjami pozarządowy-
mi w roku 2009, uchwalonym przez Radę 
Miejską w Chełmku Nr XXIV/194/2008 w 
dniu 13 listopada 2008 r. Oferty przyjmo-
wane są do 19 stycznia 2009 r.

Rodzaj zadań i wysokość środków prze-
znaczonych na ich realizację:

I.  Nauka, edukacja, oświata i wycho-
wanie:

1. wspieranie rozwoju i działalności 
świetlicy środowiskowej działającej na te-
renie Osiedla „Nowe Miasto” w Chełmku – 
kwota 15.000,00 zł

II.  Upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu:

2.  upowszechnianie sportu i rekreacji 
poprzez organizację zajęć z piłki nożnej dla 
dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z te-
renu Gminy Chełmek – kwota 80.000 zł

3.  upowszechnianie sportu i rekreacji 
poprzez organizację zajęć z piłki nożnej dla 
dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z te-
renu Sołectwa Gorzów – kwota  43.000 zł

4.  upowszechnianie sportu i rekreacji 
poprzez organizację zajęć z piłki nożnej dla 
dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z te-
renu Sołectwa Bobrek – kwota 43.000 zł

5.  upowszechnianie sportu i rekreacji 
poprzez organizację zajęć z piłki siatkowej 

dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cheł-
mek – kwota 18.000 zł

6. upowszechnianie sportu i rekreacji 
poprzez organizację zajęć piłki ręcznej dla 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu 
Gminy Chełmek - kwota 10.000 zł

III.  Porządek i bezpieczeństwo publicz-
ne oraz przeciwdziałanie patologiom spo-
łecznym:

7.  organizacja zajęć terapii indywidualnej 
i grupowej dla osób uzależnionych oraz po-
moc dla osób oraz rodzin w których występu-
ją problemy alkoholowe – kwota 30.000 zł

8.  radość z trzeźwego stylu życia – za-
gospodarowanie czasu wolnego poprzez 
zajęcia aerobiku – kwota 8.000 zł

IV.  Krajoznawstwo oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieży:

9.  organizacja imprez turystycznych i 
rekreacyjnych dla osób dorosłych – kwota 
10.000 zł

10.  organizacja imprez turystycznych i 
krajoznawczych dla osób dorosłych, zajmu-
jących się szerzeniem turystyki i wędrownic-
twa – kwota 1.500 zł

V.  Upowszechnianie kultury, sztuki 
ochrony dóbr kultury i tradycji:

11. promocja sztuki twórców profesjo-
nalnych i nieprofesjonalnych działających na 
terenie Gminy Chełmek – kwota 5.000 zł

12. działania związane z upowszechnia-
niem tradycji obuwniczych – kwota 2.500 zł

Pełny tekst ogłoszenia o konkursie za-
wierający: zasady przyznawania dotacji, 
terminy i warunki realizacji w/w zadań, ter-
miny składania ofert, terminy, tryb i kryteria 
stosowane przy wyborze oferty, informację 
o zrealizowanych w latach 2007 i 2008 zada-
niach publicznych tego samego rodzaju oraz 
wzór oferty i innych dokumentów dostępny 
jest: w Urzędzie Miejskim w Chełmku, ul. 
Krakowska 11, na tablicy ogłoszeń, w poko-
ju nr 13, w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Chełmek. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu 
jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem okre-
ślonym  w rozporządzeniu Ministra Pracy i Po-
lityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. 
U. Nr 264, poz. 2207). Wzór oferty dostępny 
jest na stronach internetowych www.chel-
mek.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Chełmku, 
ul. Krakowska 11, pok. nr 13.

Kwota przyznanej dotacji może być niż-
sza od wnioskowanej w ofercie. Burmistrz 
zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu 
finansowania zadań w kosztorysie składa-
nej oferty.  Warunkiem zawarcia umowy jest 
otwarcie wyodrębnionego rachunku banko-
wego dla przyjęcia dotacji.

Zadanie skierowane jest do dzieci, mło-
dzieży i osób dorosłych z terenu Gminy 
Chełmek.

Dodatkowych informacji udziela: 
* Janina Świerz tel. (0 33) 844 90 20 – Se-

kretarz Miejski, - pok. Nr 112
* Agnieszka Rola tel. (0 33) 844 90 25 – 

pok. Nr 13
Burmistrz Chełmka, Andrzej Saternus

Ruszyły 

unijne pieniądze 
w kierunku Chełmka

W dniu 3 grudnia 2008 r. zarząd woje-
wództwa małopolskiego rozdysponował 
środki na drogi w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Wśród zadań, 
które będą realizowane z tego programu, 
jest trwająca modernizacja drogi 933 Chrza-
nów – Brzeszcze (w tym 4 km odcinka drogi  
na ul. Krakowskiej w Bobrku). Koszt całego 
zadania 72 mln zł. Również z tych samych 
środków kontynuowana będzie przebudo-
wa drogi 708 Kraków – Chełmek za kwotę 
40 mln zł., która  w sposób znaczny poprawi 
dojazd do Krakowa drogą alternatywną do 
autostrady. W chwili obecnej trwają roz-
mowy nad określeniem terminu  i źródłem 
finansowania budowy mostu na Przemszy. 
Z tego źródła będzie finansowana przebu-
dowa dróg powiatowych: ul.Jaworznickiej 
i ul. Mickiewicza. Koszt zadania 18 mln zł, 
z czego 60% stanowi dotacja z projektu, 
który przygotowało starostwo powiatowe 
w Oświęcimiu wspólnie z gminą Chełmek. 
W załączeniu graficzny obraz największych 
inwestycji drogowych, które będą realizo-
wane w najbliższych latach.

Inf.UM

Podziękowanie za udział 
w uroczystościach 

pogrzebowych

śp. Henryka Filipka
mieszkańcom Chełmka 

składa rodzina

Dziękujemy wszystkim 
osobom oraz organizacjom,

które wsparły nas  
duchowo i finansowo 

w  czasie choroby syna 

śp. Huberta 
Wiśniewskiego

rodzice i brat

Chełmek w czołówce
„Gazeta Krakowska” dokonała podsumo-

wania poprzedniego okresu programowania 
Unii Europejskiej, podając do wiadomości 21 
listopada br. ranking beneficjentów Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego w naszym województwie.

Unijny program ZPORR był realizowany 
w Małopolsce w latach 2004 – 2006. 

Gmina Chełmek znalazła się na 16 miej-
scu w województwie (wśród 125 gmin). W 
powiecie oświęcimskim Gmina Chełmek 
zajęła pierwsze miejsce, a wśród gmin Mało-
polski Zachodniej drugie. Łączna kwota po-
zyskanych środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca wynosi 779 zł. 
Gmina Chełmek pozyskała dotacje na 2 

projekty w ramach przedmiotowego progra-
mu operacyjnego:

„Rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Go-
spodarczej w Chełmku”,

„Modernizacja budynków oraz zakup 
urządzeń medycznych dla SG ZOZ w Chełm-
ku”.

Ponadto w ramach ZPORR w Chełmku 
została zrealizowana inwestycja związana 
z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 780 
oraz przebudową wałów przeciwpowodzio-
wych w sołectwach Gorzów i Bobrek.

Inf.UM
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Miś w bibliotece

W dniach 25-27 listopada 2008 roku w Bibliotece Publicznej na 
ul. Topolowej w Chełmku obchodzono urodziny Pluszowego Misia. 
Z tej okazji odbyły się spotkania z uczniami młodszych klas Samorzą-
dowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku, podczas 
których panie bibliotekarki czytały uczestnikom uroczystości uro-
dzinowych bajki o pluszowym misiu i wyświetlały film o Kubusiu Pu-
chatku, a uczestnicy mieli okazję opowiedzieć o swoich pluszowych 
maskotkach. Było także słodkie co nieco, czyli ciastka z miodem, jak 
na urodziny misia przystało. 

Zagrali dla Szymona
W dniu 24.11.2008 r. w Samorządowym Zespole Szkół im. Marii 

Konopnickiej w Gorzowie odbył się koncert charytatywny „Dar serca”, 
z którego dochód przekazano na leczenie Szymona. W akcję zaanga-
żowali się uczniowie i absolwenci szkoły, wszyscy pomagali, jak tylko 
mogli i jak umieli. Młodzież mocno się zaangażowała i mimo krótkie-
go czasu przygotowań udało się stworzyć piękny pokaz artystyczny. 
W szkole sprzedawane były też kartki świąteczne, a zarobione w ten 
sposób pieniądze również przekazano na pomo w leczeniu Szymona. 
W sumie zebrano 3 000 zł.  Mocno wierzymy, że Szymon powróci do 
zdrowia i będzie cieszyć się życiem.

Katarzyna Baranowska 

OGŁOSZENIE
W dniach od 20 do 27 listopada 2008 roku na terenie Sołectwa 

Gorzów odbyła się zbiórka publiczna zorganizowana przez Komitet 
Organizacyjny „Pomoc dla Szymona”, liczący dziesięć osób. Fundusze 
uzyskane w drodze zbiórki publicznej to 9.118 złotych. Cała kwota 
została przekazane rodzinie na leczenie chorego Szymona Kuczkow-
skiego.             Komitet „Pomoc dla Szymona” , Agata Pik, Monika Kała 

DRODZY MIESZKAŃCY 
GMINY CHEŁMEK!!!

W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeń z fiskusem Rada 
Rodziców SZSP nr 2 w Chełmku zwraca się z prośbą  o przekazanie 
1% podatku na rzecz naszego zespołu.

Jak to zrobić?
Wystarczy wpisać w rozliczeniu rocznym w polu nazwa OPP: „Stowa-
rzyszenie Pomocy Szkole „MAŁOPOLSKA” w polu KRS: 0000052078 a 
w informacjach uzupełniających nazwę naszego zespołu i gotowe.

Szanowni Państwo!!!
Pragniemy zaznaczyć, że całkowity dochód z odpisów zostanie 

przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych,  organizację kon-
kursów oraz doposażenie naszych oddziałów.  Drodzy mieszkańcy 
to tak niewiele wysiłku, a efekty będziemy mogli ocenić na własne 
oczy! Szczegółowe informacje na stronie www.szspchelmek.pl w 
zakładce Rada Rodziców.

Cennik jazdy konnej
Od pon – pt.
Początkujący grupa od 10 lat – 30 min – 15 zł
Ujeżdżanie teren (gotowy koń) – godz. – 30 zł
Ujeżdżanie teren ( czyszczenie itp.) – godz. 20 zł
Spacer dzieci od 2 – 10 lat – 30 min. – 20 zł
Asekuracja rodziców opiekuna
Rajd: 8 godz. – 100 zł, 4 godz. – 60 zł, 2 godz. - 35 zł
Skoki – godz. 30 zł
Imprezy – 6 zł od osoby
sobota – niedziela – od 9.00 do 12.00
Ujeżdżanie teren – godz. 25 zł
Skoki – 35 zł
Początkujący – spacer dzieci – 30 min. – 25 zł 
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Na pomoc zwierzętom
18 listopada mgr Anna Piecuch wraz z uczennicami z SZS w Go-

rzowie Katarzyną Baranowską, Sandrą Bębenek – przedstawicielkami 
samorządu uczniowskiego udały się do schroniska dla zwierząt na 
Kamieńcu w Oświęcimiu, aby przekazać karmę dla zwierząt zaku-
pioną z zebranych w szkole pieniędzy. Postanowiono też aktywnie 
uczestniczyć w akcji „Pomóż zwierzętom ciepło przetrwać zimę”. 
Polega ona na zebraniu starych kocy, narzut  itp, aby zwierzątka w 
schronisku mogły w godnych warunkach przeżyć chłód nadcho-
dzącej zimy.

Katarzyna Baranowska

Mikołaj 
„Pod Jedynką”

6 grudnia 2008 r. w sklepie „Pod Jedynką” w Chełmku pojawił 
się św. Mikołaj. Na spotkanie z  tym wyjątkowym świętym przybyło 
blisko 80 dzieci. 

Najmłodsi mieli okazję porozmawiać z Mikołajem, a na zakończe-
nie każde dziecko otrzymało paczkę ze słodkimi przysmakami. 

Spotkanie   zostało zorganizowane przez właścicielkę sklepu „Pod 
Jedynką”  panią Grażynę Hajdę.

      Miś w gorzowskiej bibliotece
Pluszowe misie – miękkie, miłe w dotyku - 

są ulubieńcami wszystkich dzieci. Pocieszają, 
dodają otuchy i są nieodzowną przytulanką 
przy zasypianiu. Autorzy piszą o nich bajki, 
wiersze i opowiadania. 

Światowy Dzień Pluszowego Misia ob-
chodzimy 25 listopada i właśnie z tej okazji  
Biblioteka Szkolna w połączeniu z Biblioteką 
Publiczną zorganizował w Samorządowym 
Zespole Szkół w Gorzowie zabawy integra-
cyjne dla przedszkolaków oraz  uczniów 
klas I – III. Celem było zapoznanie dzieci z 
historią pluszowego misia. W tym dniu każ-
demu dziecku na zajęciach bibliotecznych 
towarzyszył jego wierny przyjaciel - pluszak. 
Oprócz nauki były również zabawy ruchowe 
oraz śpiew. Podczas spotkania dzieci otrzy-
mały „małe co nieco” - słodki poczęstunek, 
który umilił słuchanie czytanych bajek. Ob-
chody Światowego Dnia Pluszowego Misia 
zostały połączone z akcją „Cała Polska czyta 
dzieciom”. 

Spotkanie z misiem przygotowali biblio-
tekarze: Alicja Klima, Monika Matejek–Basoń 
oraz Marek Reguła.

Monika Matejek–Basoń

Klub Miłośników Ziemi 
Chełmeckiej zaprasza

Pragniemy przypomnieć, że od roku przy MOKSiR działa Klub 
Miłośników Ziemi Chełmeckiej. Comiesięczne spotkania gromadzą 
osoby nieobojętne na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość na-
szej najbliższej okolicy. Staramy się zapraszać szczególnych gości, 
naukowców, pasjonatów, artystów, którzy ukazują nam w swych 
wystąpieniach wszelkie aspekty związane z Ziemią Chełmecką. 
Przypomnę, że dotychczas zaproszenia przyjęli: socjolog Bożena 
Pactwa, architekt Anna Syska, geolog Marek Szuwarzyński, historyk 
i dziennikarz Artur Hojan, budowniczy galarów Emanuel Sworzeń, 
historyk, regionalista  Rafał Bula, pasjonat militarysta Rafał Maty-
ja, lekarz i miłośnik historii Jarosław Ptaszkowski, geodeta, autor 
książek o Bitwie Pszczyńskiej Janusz Ryt. Klubowicze uczestniczyli 
w wyprawie poznawczej śladami dawnej C.K. Uprzywilejowanej 
Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda, przyczynili się do powstania 
tablicy upamiętniającej poległych żołnierzy września oraz powsta-
nia ekspozycji w Domu Pamięci Baty. Uczestniczyli wraz z Markiem 
Szuwarzyńskim w wyprawie na wzgórze Skała, odkrywając geolo-
giczne skarby. Chełmeckie wzgórze znajduje się w międzynarodo-
wym rejestrze „reprepresentative geosites” http://www.iop.krakow.
pl/geosites/list.asp?nazwa=list&je=en

Na najbliższe spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych 28 stycznia 2009 o godz. 16.00 do MOKSiR.               wr
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Z życia i historii Tomasza Jana Baty
1 września 2008 r. o godz. 13.40 czasu środkowoeuropejskiego 

zmarł w Toronto (Kanada) Tomasz Jan Bata, czesko-kanadyjski przed-
siębiorca. Uroczystość pogrzebowa, na której zgromadziły się liczne 
tłumy z przedstawicielami firm zagranicznych włącznie, odbyła się 
w Toronto 5 września 2008 r. Depesze kondolencyjne do rodziny 
zmarłego napływały ze wszystkich kontynentów świata. Z Czech 
depesze przesłali m.in.: Prezydent Republiki, premier rządu, prezes 
Czeskiego Związku Ekspertów, rektor Uniwersytetu Tomasza Baty 
w Zlinie, wojewoda Okręgu Zlińskiego i burmistrz Zlina oraz Zarząd 
Klubu Absolwentów Batowskiej Szkoły w Zlinie, którego członkiem 
i pierwszym prezesem był Zmarły Tomik. Nie zabrakło również kon-
dolencji z Gminy Chełmek przesłanych przez Burmistrza Andrzeja 
Saternusa.

16 września br. w nowym uniwersyteckim centrum w Zlinie od-
był się uroczysty koncert, a w kościele pod wezwaniem Wszystkich 
Świętych odprawiona została msza św. żałobna za duszę śp. Toma-
sza Jana Baty. 

Gdy Tomik miał 18 lat, jego ojciec Tomasz Bata zginął podczas 
awarii samolotu  w lipcu 1932 roku. Firma ciężko przeżyła katastrofę. 
Zgodnie z testamentem prowadzenie firmy przejął stryj Jan. Wspierał 
on dalsze studia akademickie Tomika i jego zainteresowania, zadbał 
i o to, aby uczestniczył w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Podob-
nie jak ojciec Tomasz, tak i stryj Jan liczył się ze zdaniem i opinią To-
mika. Zabierał go często w podróże służbowe i powierzał mu ważne 
kierownicze stanowiska. Początkowo młody Tomasz został kierow-
nikiem sklepów obuwniczych w Szwajcarii i Niemczech, następnie 
dyrektorem słynnego domu handlowego w Zlinie. Pracował w bry-
tyjskiej Centrali „Bata” w East Tilbury niedaleko Londynu, zlecono my 
wybudowanie filii obuwniczej i sieci handlowej w Belgii.

W pierwszych latach po zajęciu Czechosłowacji przez Hitlera i 
utworzeniu Protektoratu Czech i Moraw w 1939 r. Tomasz Jan Bata 
opuszcza ojczyznę i wyjeżdża do Szwajcarii, a następnie do Anglii. 
Na koniec na statku Queen Mary przepływa ocean, aby w wieku 24 
lat założyć nową batowską spółkę w Kanadzie. Dawniejszy Tomik, a 
teraz już dorosły Tomasz Bata junior, tak zapoczątkował całkowicie 
samodzielną działalność przemysłową jako przedsiębiorca. Zadanie 
do wykonania miał niełatwe. W tym czasie pod rządami stryja Jana 
powstawała podobna fabryka w amerykańskim Belcampu. Jak się 
później okazało, oba przedsięwzięcia borykały się z coraz większymi 
trudnościami. Szczególnie z brakiem wykwalifikowanych pracowni-
ków – doświadczonych fachowców, których brakowało na kanadyj-
skim i amerykańskim rynku pracy, a których nie można było spro-
wadzić ze Zlina okupowanego przez Niemców. Matka Tomasza, pani 
Maria Batowa, początkowo wspierała syna w Kanadzie, ale musiała 
wrócić do Protektoratu do Zlina, gdzie do zakończenia wojny zastę-
powała w firmie brakujących akcjonariuszy. Sama bowiem, zgodnie 
z testamentem męża, posiadała większość akcji w przedsiębiorstwie. 
Pani Maria Batowa nie tylko wytrwała, ale również zyskała w świe-
cie uznanie. Zwłaszcza kiedy batowska fabryka maszyn zarządzana 
przez jej syna Tomasza zamiast maszyn obuwniczych produkowała 
broń (amunicję i torpedy) dla aliantów.

O tym doniosłym fakcie nawet po wojnie nie pisano w Czecho-
słowacji, choć podczas działań wojennych całe kolumny (transpor-
ty) samochodów załadowane pociskami ze znakiem firmowym 
„Bata” podążały do portów, a następnie na fronty zachodnie i nawet 
wschodnie. Władza komunistyczna nie mogła się z tym faktem po-
godzić, wolała przemilczeć, a nawet w roku 1949 przemianowała Zlin 
na Gottwaldow, a firmę „Bata” na Svit.

Faktem jest, że Tomasz Jan Bata był kapitanem kanadyjskiej armii 
i zaraz po zakończeniu wojny otrzymał zadanie konwojowania no-
womianowanego ambasadora do Pragi. Było to dużym przeżyciem 
dla Tomasza, bowiem z jednej strony występował jako oficjalny de-
legat zwycięskich aliantów, a z drugiej zaś strony jechał na spotkanie 
z matką, która przeżyła wojnę w Zlinie (wyjazd pani Marii Batowej 
podczas wojny był niemożliwy). Jeszcze wiele miesięcy upłynęło, 
zanim Tomasz znalazł sposób na sprowadzenie matki bezpiecznie 
do Kanady.

Tomasz Jan Bata, zwany wśród najbliższych Tomikiem, urodził się 
17 września 1914 roku w Pradze jako obywatel monarchii austrowę-
gierskiej na początku pierwszej wojny światowej. Jako czteroletnie 
dziecko doczekał się wyzwolenia narodowego i niepodległości kra-
ju. Jego matką była Maria Menčikowa, córka czeskiego nadwornego 
bibliotekarza w Wiedniu, zaś ojcem Tomasz Bata – przemysłowiec, 
założyciel dużej zlińskiej firmy.

Tomasz, już jako młody chłopiec, został oderwany od kochających 
go rodziców  i zmuszony przejąć na siebie szereg obowiązków. Od 
dziewiątego roku życia sam kilkakrotnie podejmował podróże do An-
glii czy Niemiec, a później i do Szwajcarii. Oderwany od rodziny przez 
kilka lat uczył się i zdobywał samodzielność. Ojciec, szef nowoczesnej 
dynastii obuwniczej, dobrze wiedział, dlaczego już dla pięcioletniego 
syna zatrudnił guwernantkę, z którą mały Tomik mógł jedynie rozma-
wiać po niemiecku  i angielsku. W ten sposób zaczął swojego syna 
przygotowywać do wysokich i odpowiedzialnych stanowisk, które w 
przeszłości obejmie. Średnie i wyższe wykształcenie zdobył w Anglii 
i Szwajcarii. Studiował również w Akademii Handlowej w Uherskim 
Hradišti. Przede wszystkim musiał się wyuczyć zawodu szewskiego 
i uzyskać świadectwo czeladnika. Musiał pracować przy taśmie pro-
dukcyjnej i nauczyć się obsługiwać wszystkie maszyny obuwnicze. 
Przed bramą fabryczną sprzedawał nawet buty po obniżonej cenie. 
Jednym słowem musiał się znać na wszystkim i w niczym nie wyróż-
niać od pracowników zatrudnionych w firmie ojca.

Tomasz rozumiał aspiracje ojcowskie i był świadomy tego, że 
wszystkie zdobyte umiejętności i doświadczenia ułatwią mu w przy-
szłości nie tylko kierowanie fabrykami, ale również przezwyciężanie 
problemów i trudności, jakie będzie napotykał na swej drodze. Po 
latach, już po śmierci ojca, wielokrotnie będzie stosował podobne 
metody w stosunku do podwładnych.
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W prywatnym życiu Tomasza Baty ważnym wydarzeniem był ślub 
z Sonją Ingrid Wettstein, córką szwajcarskiego prawnika i współpra-
cownika firmy batowskiej. Była to szczęśliwa, systematycznie roz-
rastająca się rodzina, bowiem przyszły na świat trzy córki: Monika, 
Christie i Rosemarie oraz syn Thomas, spadkobierca ojca.

Tomasz Bata trudne lata Protektoratu i okres ustroju socjalistycz-
nego (reżimu komunistycznego) w Czechosłowacji aż do końca lat 
osiemdziesiątych spędził w Kanadzie. Dzięki zmianom politycznym, 
jakie zaszły w jego ojczyźnie, mógł wrócić do rodzinnego Zlina. Był 
jednym z pierwszych wybitnych Czechów, którzy odwiedzili swój 
kraj dosłownie w pierwszych dniach po przewrocie. Z całym odda-
niem uczestniczył w różnych poczynaniach, które w dużym stopniu 
pomagały przywrócić dawniejszą cześć i sławę nie tylko jego rodzi-
nie, ale i Republice Czeskiej.

Po wyborach Wacława Hawla na prezydenta Czech Tomasz Bata 
został członkiem jego Rady Konsultantów. Założył w Czechach i na 
Słowacji amerykańską organizację charytatywną JUNIOR ACHIEVE-
MENT pomagającą w kształceniu młodych talentów. 

Nie należy zapominać o jego dążeniu do odzyskania dobrego 
imienia stryja Jana Antoniego Baty, który zmarł w 1965 r. w Brazy-
lii, a który został oskarżony przez komunistyczny Sąd Krajowy o 
rzekomą zdradę narodu i skazany zaocznie na 15 lat pozbawienia 
wolności. Wspólnym wysiłkiem wraz z rodziną brazylijską Tomasz 
odniósł w tej walce zwycięstwo, bowiem w  2006 roku Jan został 
zrehabilitowany.

Już od lat dziewięćdziesiątych Tomasz Bata brał udział w kon-
ferencjach międzynarodowych organizowanych w Czechach i na 
Słowacji. W Otrokowicach zrekonstruował firmę Bata, która stała się 
częścią BSO (Bata Shoe Organization). BSO jest zlokalizowana w 68 
krajach świata, dysponuje pięćdziesięcioma zakładami produkcyjny-
mi, posiada 4 743 sklepy i zatrudnia 49 324 pracowników. Jego osobi-
sty wkład w dziedzinie technologii koncentruje się przede wszystkim 
na przemyśle obuwniczym i produkcji z nim związanej. Brał udział 
we wdrażaniu systemu CAD. W ciągu swojej 19-letniej działalności             
w radzie nadzorczej koncernu IBM przyczynił się do rozwoju tech-
nologii komputerowej i jej praktycznego wykorzystania. Był prze-
wodniczącym komitetu doradczego ds. handlu i przemysłu OECD 
w zakresie transformacji krajów Europy Środkowo-Wschodniej, jak 
również członkiem Międzynarodowej Izby Handlowej.

Tomasz Jan Bata posiadał doktorat honoris causa nadany przez 
Akademię Ekonomiczną w Pradze, Akademię Techniczną (VUT) w 
Brnie i szereg światowych uniwersytetów. Był honorowym pułkow-
nikiem armii kanadyjskiej i posiadaczem najwyższych odznaczeń 
państwowych Czech, Słowacji i Kanady, m.in. Orderu T.G. Masaryka, 
Słowackiego Orderu Białego Dwuramiennego Krzyża, czy najwyż-
szego orderu Kanady.

Tomasz Jan Bata w swoim życiu dwukrotnie odwiedził Chełmek, 
miasto w którym w latach 1931-32 jego ojciec wybudował fabry-
kę i osiedle robotnicze, zwane Kolonią. Druga wizyta, która miała 
miejsce w dniu 18.10.2007 r. była wielkim wydarzeniem dla miesz-
kańców Chełmka. Podczas uroczystości wręczono mu Akt Nadania 

Sz. P.
Sonja Bata 

wraz z Rodziną

Z ogromnym żalem przyjęliśmy smutną wia-
domość o śmierci Pana Thomasa J. Bata. Proszę 
przyjąć najszczersze wyrazy współczucia ode mnie, 
Radnych Rady Miejskiej, pracowników Urzędu 
Miejskiego oraz mieszkańców.

Pan Bata był Honorowym Obywatelem Chełm-
ka, przedstawicielem rodu, który ma szczególne 
zasługi w rozwoju gospodarczym i przemysłowym 
naszej gminy. Mieliśmy ogromne szczęście gościć 
Pana Batę w Chełmku i poznać go osobiście.

Straciliśmy wielkiego przyjaciela, wspaniałego 
człowieka będącego cząstką historii naszej miej-
scowości. W naszych sercach i pamięci pozostanie 
jedną z największych osobowości naszych czasów, 
symbolem sukcesu, a zarazem ciepłym, wzbudza-
jącym ogromną sympatię człowiekiem.

Z wyrazami współczucia

Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus

Honorowego Obywatelstwa Gminy Chełmek jako wyraz najwyższego 
wyróżnienia i uznania. Uchwała Rady Miejskiej została podjęta już 
wcześniej, bo 31 maja 2006 r. w uznaniu za szczególne zasługi ro-
dziny Bata dla naszej Gminy.

W swoim wystąpieniu Tomasz Bata powiedział: „Jestem wielce 
wzruszony tym wydarzeniem. Nigdy nie marzyłem, że będę uho-
norowany obywatelstwem tego miasta, w którym mój ojciec założył 
pierwszą fabrykę”.

Tomasz Bata, przecinając wstęgę, dokonał symbolicznego otwar-
cia Domu Pamięci Tomasza Baty, w którym znajdują się pomieszcze-
nia dla Izby Pamięci i Klubu Idei Tomasza Baty. Syn twórcy wielkiego 
imperium obuwniczego na świecie spotkał się równie  z członkami 
Klubu wyznającymi i propagującymi zaszczytne idee batowskie.

Wykorzystano materiały internetowe w oparciu o artykuł Pavla 
Hajny 

http://www.bata.cz/o-nas/z-historie/Tomas-Jan-Bata
Artykuł przetłumaczył z języka czeskiego i zredagował zmarły 

niedawno śp. Adam Matyja.
Tekst został zaczerpnięty ze strony internetowej: http://www.

bata.cz
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Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku 
zaprasza na niezwykły koncert w wykonaniu 

PATSY GAMBLE BAND 
sala widowiskowa MOKSiR w Chełmku, Plac Kilińskiego 3 

18 stycznia 2009 r. godz. 19.00, bilet 20 zł.
Patsy Gamble -  Brytyjska saksofonistka, kompozytorka   z wieloletnim stażem scenicznym, występuje 

w wielu krajach świata. Pracuje m in. dla Roda Stewarda, Eugene „Hideaway” Bridgesa, Dolly James na 
stałe współpracuje również z legendarnym Mickiem Jaggerem  z The Rolling Stones!!!!! 

Patsy prowadzi również swój własny zespół, którego muzyka oscyluje na pograniczu jazzu soulu 
i funky. Podczas europejskiej trasy koncertowej zespół będzie promował swój najnowszy album pt: 
After Sunsets. 

Skład zespołu: Pasty Gamble - voc, sax, Steve Browning /UK/- guit, Arek Kuś – dr, Łukasz Gorczy-
ca - bass

www.patsygamble.co.uk  moksir@op.p  www.moksir.chelmek.pl

Lekcje 
pana Kuki 

(2008) 

– 24, 25 stycznia – 18:00 
(bilet 10 zł)

Prod.: Polska
Wyst.: Andrzej Grabowski, 
Tomasz Karolak, Anna Przy-
bylska i inni
Reż.: Dariusz Gajewski
Komedia, dramat
Czas trw.: 94 minuty

KINO ILUZJA ZAPRASZA

Max Payne (2008)
27, 28 grudnia – 18:00 (bilet 10 zł)

Prod.: Kanada/USA
Wyst.: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Beau Bridges i inni
Reż.: John Moore
Film akcji
Czas trw.: 99 minut

Dozwolony dla widzów powyżej 15 – ego roku życia
Kinowa wersja kultowej gry komputerowej. 
Mark Wahlberg w roli zdeterminowanego w walce z przestępczością policjanta z Nowego Jorku, który 

wpada na trop wielkiej afery..

33 
sceny 
z życia 
(2008) 

– 10 stycznia – 18:00 
(bilet 10 zł)

Prod.: Niemcy, Polska
Wyst.: Julia Jentsch, Maciej 
Stuhr i inni
Reż.: Małgorzata Szumow-
ska

Dramat
Czas trw.: 100 minut
Dozwolony dla widzów powyżej 15 – ego roku życia
„33 sceny z życia” to przejmująca i bardzo osobista opowieść o 

doświadczeniu, jakim jest śmierć bliskiego członka rodziny. 
O tym jaki ma to wpływ na rodzinę, jak dekonstruuje bezpow-

rotnie zmienia życie wszystkich osób. Szczególnie Julii (w tej roli 
niemiecka aktorka Julia Jentsch) - głównej bohaterki filmu, z per-
spektywy której obserwujemy wydarzenia..

Dozwolony dla widzów powyżej 15 – ego roku życia

Waldemar postanawia wyjechać na wakacje, by trochę pozwie-
dzać, a także poszukać sezonowej pracy. Zwraca się po radę do 
swego sąsiada, pana Kuki - w przeszłości turysty zarobkowego. 

Pan Kuka o krajach Zachodu wie więcej niż niejeden prze-
wodnik. Za jego namową, Waldemar decyduje się na podróż do 
Wiednia. 

Pełen entuzjazmu, z plecakiem obładowanym konserwami 
staje przed poleconym przez Kukę autobusem. Spotyka go jednak 
niespodzianka - pojazd to rozlatujący się grat, w dodatku pełen 
pseudoturystów, przemycających do Austrii wędzoną kiełbasę i 
wódkę...
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Miejski Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji w Chełmku zaprasza 
na wyjazdy narciarskie do Białki 

Tatrzańskiej
TERMINY: 11 i 18 STYCZNIA  2009 r.
KOSZT: 25 ZŁ/PRZEJAZD + UBEZPIECZENIE, 
WYCIĄGI WE WŁASNYM ZAKRESIE/
WYJAZD:  11 i 18.01. 2009 r . GODZ. 7.00 
SIEDZIBA:  MOKSIR PL.KILIŃSKIEGO 3
ZAPISY:  W GODZ. 8.00 – 18.00
  DO 7 STYCZNIA  2009 r. , 
  INFORMACJE: U INSTRUKTORÓW 
  MOKSIR, 0338461296

Na „Skale”była skocznia?
Wielu, zwłaszcza młodszych czytelników, z niedowierzaniem 

przyjmie informację  o istniejącej w Chełmku skoczni narciarskiej. 
Jak donosi Echo Chełmka z 1935 roku (nr 35),

22 grudnia odbyło się otwarcie obiektu na wzgórzu Skała. Inicja-
torem budowy był znany w chełmeckim środowisku narciarz i propa-
gator sportów zimowych, Jan Pawlik. Wraz z grupa entuzjastów zdołał 
przekonać władze fabryki i wójta gminy do realizacji niezwykłego 
pomysłu. Prezes Alojzy Gabesam wyasygnował z fabrycznych lasów 
drewno, nieodpłatnie  przetarł je miejscowy tartak Reifera. Ośmiu 
przyszłych skoczków wzniosło przez kilkanaście dni imponującą 
konstrukcję. Dwudziestometrowy rozbieg kończył się dziewięcio-
metrową platformą, wspartą na czterech drewnianych słupach. Nie-
wiarygodnie brzmią relacje starszych mieszkańców pamiętających 
jak śmiałkowie kończyli skoki na obecnej ulicy Piastowskiej. Trzeba 
przyznać, że przed wojną ludzie mieli inwencję, zimy był srogie, a 
ruch drogowy bardzo umiarkowany. 

Wr

Turniej koszykówki
20 listopada w Bobrku odbyły się gmin-

ne zawody sportowe szkół gimnazjalnych 
w koszykówce. Szkołę w Gorzowie repre-
zentowały dwie drużyny – dziewcząt oraz 
chłopców. Zawody dość udanie rozpoczęły 
się dla naszej szkoły, gdyż po zaciętym spo-
tkaniu chłopcy pokonali drużynę ze szko-
ły nr 2 w Chełmku. Dobra gra w obronie 
i ataku pozwoliła na zdobycie przewagi i 
utrzymanie jej do końca. Następnie na par-
kiet wyszły dziewczyny, aby rozegrać swój 
pierwszy mecz. Po wyrównanym spotkaniu 
uległy dziewczętom z „2”  zaledwie jednym 
punktem. Zaraz po tym spotkaniu dziew-
częta musiały rozegrać kolejny mecz tym ra-
zem z Bobrkiem. Spotkanie od początku nie 
układało się po myśli dziewcząt, co niestety 
zaowocowało wysoka porażką. 

Finał chłopców, w którym zmierzyły się 
drużyny z Gorzowa i Bobrka, był już jedno-
stronnym widowiskiem. Efektowna gra za-
pewniła awans naszym uczniom do zawo-
dów powiatowych.

W następnej fazie rozgrywek 5 grudnia 
drużyny z Oświęcimia, Kęt, Zaborza i Gorzo-
wa rozpoczęły walkę o wyjazd na zawody 
wojewódzkie. 

Gry finałowe były horrorem w wykonaniu 
naszych chłopców. W pierwszym spotkaniu 
z Kętami po 4 kwartach i 20 minutach na ta-
blicy wyników widniał remis 8-8, a co gorsza 
już w trzeciej kwarcie meczu kontuzja wyeli-

minowała do końca turnieju jednego  
z najlepszych zawodników z Gorzowa. Mimo 
to nasza drużyna wygrała to spotkanie szczę-
śliwie 10 - 9. Drugie spotkanie decydowało 
o awansie. Gorzów znów stoczył zacięty bój 
tym razem z Zaborzem. Po dobrym początku 
( 4 – 0 dla Gorzowa) w grę zespołu wkradła 
się nerwowość. Zaborze odrobiło straty i na 
5 sek. przed końcem spotkania prowadziło 
2 punktami. Wyniku meczu zadecydowała 
ostatnia akcja zakończona rzutem za 3 pkt. I 
wygraną Gorzowa 11 – 10.

Trzeci mecz, to potyczka z najlepszą dru-
żyną zawodów czyli uczniami z Gimnazjum 

w Oświęcimiu, którzy nie dali szans naszym 
uczniom i odnieśli wysokie zwycięstwo, co 
oznaczało wygraną turnieju. Należy jednak 
zaznaczyć, że zawodnicy zespole z Oświęci-
mia na co dzień grają w klubie sportowym 
„Niwa”. Gorzów zajął drugie miejsce w turnie-
ju i awansował do dalszych rozgrywek.

Skład Gorzowa:
Konrad Karaśkiewicz, Karol Pik, Jarosław 

Staszewski, Krzysztof Kulczyk, Patryk Ko-
tlarz, Marcin Zamarlik, Adrian Zamarlik, Ja-
kub Jochemczyk, Mikołaj Sałek, Arkadiusz 
Długosz.

Konrad Karaśkiewcz

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku serdecz-
nie zaprasza do Parku Miejskiego wszystkich mieszkańców gminy 
Chełmek i przybyłych gości na pożegnanie starego i przywitanie 
nowego 2009 roku.

31.12.2008 r.
23.00 – 01.00 dyskoteka przy ognisku
24.00 – pokaz sztucznych ogni

Fot. archiw. „Echa Chełmka”
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„Mój Świat” w Epicentrum
12 grudnia 2008 r. w galerii Epicen-

trum w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu 
i Rekreacji w Chełmku odbył się wernisaż 
wystawy „Mój Świat” zorganizowanej 
przez Fundację im. Brata Alberta Warsz-
taty Terapii Zajęciowej w Chełmku.

Uroczystego otwarcia wystawy do-
konał kierownik Fundacji Brata Alberta 
Beata Ciura oraz dyrektor MOKSiR Wal-
demar Rudyk.

Po przywitaniu autorów prac oraz 
zaproszonych gości na sali widowisko-
wo-kinowej odbyła się prapremiera 
sztuki „Uczniowie czarnoksiężnika” przy-
gotowanej przez grupę teatralną „Żółta 
Ciżemka” działająca przy warsztatach w 
Chełmku oraz projekcja filmu dokumen-
talnego „Z życia warsztatów”. W trakcie 
wystawy zorganizowany został również 
kiermasz prac wykonanych przez pod-
opiecznych Fundacji Brata Alberta w 
Chełmku.
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