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MÓJ GORZÓW
Między brzegiem Wisły tu gdzie Przemsza wpływa
leży wioska ukochana Gorzów się nazywa.
Ten nasz ładny Gorzów mała okolice
wszystkich kto do nas przybywa urodą zachwyca.
Jesteś piękny wiosną, gdy kwitną jabłonie 
w śnieżnej bieli i zapachu cała wioska tonie.
Kochamy cię wiosko, bo jesteś rodzinne, 
bo tu była nasza radość swawola dziecinna
Tu jest nasza szkoła i kościółek mały 
tu żyli nasi rodzice to dla nas świat cały.
Tuś my wyrastały
dzieci wychowały
żal nam będzie kiedy Gorzów
będą opuszczały
Gdy w szerokim świecie szczęścia t a m  doznają 
niech o swojej pięknej wiosce nie zapominają.
lat sędziwych Bóg da, może doczekamy 
o urokach naszej wioski wspominać będziemy

Władysława Bożek
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Egzemplarz bezpłatny - nakład 2000

01.08 – w Chełmku na ul. Reymonta zatrzy-
mano nietrzeźwego rowerzystę - 2,2 ‰

02.08 – w Chełmku na ul. Staicha zatrzymano 
kierującego samochodem marki BMW po 
użyciu alkoholu 0,23 ‰

04.08 – w Chełmku na ul. Staffa skradziono 
telefon wartości 700 zł

04.08 – w Chełmku na pl. Kilińskiego doko-
nano kradzieży paliwa z zaparkowanego 
samochodu marki Volvo – straty 750 zł

07.08 – w Chełmku na ul. Krakowskiej za-
trzymano kierowcę marki Opel po użyciu 
alkoholu – 0,49 ‰

07.08 – w Chełmku na ul. Krakowskiej w 
sklepie „Biedronka” dokonano kradzieży 
kosmetyków wartości 211 zł

07.08 – w Chełmku na ul. Ofiar Faszyzmu -  
wybuchł pożar budynku mieszkalnego

07.08 – w Chełmku na ul. Staicha zatrzymano 
nietrzeźwego rowerzystę 2,9 ‰

08.08 – w Chełmku na ul. Krakowskiej zatrzy-
mano nietrzeźwego rowerzystę 1,4 ‰

10.08 – w Chełmku na ul. Piastowskiej zatrzy-
mano kierowcę samochodu marki Merce-
des po użyciu alkoholu – 0,44 ‰

12.08 – w Chełmku na ul. Piastowskiej za-
trzymano nietrzeźwego kierującego sa-
mochodem marki Renault – 1,7 ‰

15.08 – w Chełmku na ul. Broniewskiego 
zatrzymano nietrzeźwego rowerzystę 
– 0.9 ‰

16.08 – w Chełmku na ul. Krakowskiej w lo-
kalu „Nisza” dokonano pobicia – sprawca 
ustalony

17.08 – w Chełmku na ul. Przemysłowej do-
konano włamania do „Rybaczówki”

18.08 – w Chełmku na ul. Żeromskiego za-
trzymano nietrzeźwego kierującego sa-
mochodem Renault – 1,6‰

24.08 – w Chełmku 2 sprawców dokonało kradzie-
ży w 8 sklepach na wartość 1087 zł

24.08 – w Chełmku na ul. Chrobrego zatrzy-
mano nietrzeźwego rowerzystę – 0,6 ‰

26.08 –w Chełmku na ul. Piastowskiej za-
trzymano nietrzeźwego kierującego sa-
mochodem marki Opel – 1,7 ‰. Wobec 
kierowcy już wcześniej sąd wystosował 
zakaz prowadzenia pojazdów

30.08 – w Chełmku na ul. Wojska Polskiego 
dokonano uszkodzenia 3 zaparowanych 
samochodów – zatrzymano sprawców.

B U R M I S T R Z   C H E Ł M K A   O G Ł A S Z A

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJĘ) NA SPRZEDAŻ:
Prawa użytkowania wieczystego nieza-

budowanej nieruchomości gruntowej ozna-
czonej w ewidencji gruntów jako działka 
836/473 o pow. 0.4512 ha obręb Chełmek, 
położonej w Chełmku, w rejonie ulicy Baty 
za cenę wywoławczą:

610.000,00 złotych brutto (w tym 22 % 
VAT tj. 110.000,00 złotych)

I przetarg, który zakończył się wynikiem 
negatywnym odbył się w dniu 24 listopada 
2008 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Chełmku ul. Krakowska 11, cena wywoław-
cza 610.000,00 złotych brutto.

II przetarg, który zakończył się wynikiem 
negatywnym odbył się w dniu 23 marca 
2009 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Chełmku ul. Krakowska 11, cena wywoław-
cza 610.000,00 złotych brutto.

Dla przedmiotowej nieruchomości pro-
wadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświę-
cimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych KW Nr 38 
170. Nieruchomość będąca przedmiotem 
przetargu stanowi własność Skarbu Państwa, 
w użytkowaniu wieczystym Gminy Chełmek 
do dnia 5 grudnia 2089 roku. Stawka procen-
towa opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej wy-
nosi 3 %. Obecna stawka za 1 m2, w oparciu o 
którą wylicza się opłatę roczną wynosi 25,45 
zł/m2. Opłatę roczną należy wnosić w termi-
nie do dnia 31 marca każdego roku, z góry 
za dany rok, do Starostwa Powiatowego w 
Oświęcimiu. Wysokość opłaty rocznej może 
być aktualizowana przez właściciela nieru-
chomości na skutek zmiany cen gruntu, w 
okresach nie krótszych niż jeden rok. 

Działka na której usytuowane jest prawo 
użytkowania wieczystego będące przedmio-
tem sprzedaży w drodze przetargu powstała 
w wyniku zniesienia działki oznaczonej jako 
830/10 do działki nr 836/437, a następnie 
jej podziału na nowe p.gr. oznaczone jako 
836/472, 836/473 i 836/474, decyzja znak: 
AGK. 7430-1-27/2008 z dnia 27 sierpnia 
2008 roku.  

Nieruchomość położona jest w Chełmku, 
w rejonie ulicy Baty, kilkadziesiąt metrów 
od drogi przelotowej nr 780 z Krakowa w 
kierunku Śląska. 

Brak miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla przedmiotowej 
nieruchomości. W planie obowiązującym 
do dnia 31 grudnia 2003 roku działka znaj-
dowała się na terenach oznaczonych sym-
bolami: A 102 TS – transport samochodowy, 
plac parkingowo - manewrowy dla obsługi 
zakładów przemysłowych jak i centrum usłu-
gowo – handlowego.

W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego działka 
znajduje się na terenach o następującym 
opisie: obszary wymagające przekształceń 
zagospodarowania i rehabilitacji zabudowy; 
obszary kształtowania centrum miasta. 

Zabudowa wymaga uzyskania decyzji o 
warunkach ustalenia zabudowy.  

W dniu 08 września 2008 roku upłynął 
termin do złożenia wniosku przez osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo w na-
byciu prawa użytkowania wieczystego na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy   
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, 
poz. 2603 z późn. zm.).

Warunkiem udziału w przetargu jest 
okazanie:

1. Dowodu wpłaty wadium.
2. Dowodu tożsamości.
3. Aktualnego wypisu z właściwego reje-

stru, stosownych pełnomocnictw, dowodów 
tożsamości osób reprezentujących podmiot 
zamierzający nabyć prawo użytkowania 
wieczystego.

Wadium w kwocie 61.000,00 złotych na-
leży wpłacić najpóźniej do dnia 03 grudnia 
2009 roku na konto Urzędu Miejskiego w 
Chełmku Nr 34 8123 0000 0000 1283 2000 
0030 Bank Spółdzielczy Oświęcim z dopi-
skiem “wadium – ul. Baty”

Wadium wpłacone przez uczestnika 
przetargu, który wygra przetarg, zostanie za-
liczone na poczet ceny nabycia prawa użyt-
kowania wieczystego, pozostałym uczestni-
kom niezwłocznie zwrócone. 

Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który wygrał prze-
targ od zawarcia umowy.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE 
MIEJSKIM W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11 
W DNIU 07 GRUDNIA 2009 ROKU O GODZ. 
13.00.  

Gmina Chełmek zastrzega sobie prawo 
do odwołania ogłoszonego przetargu lub 
jego unieważnienia.

Szczegółowe informacje związane z 
przetargiem uzyskać można w pok. 14 
Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod 
nr tel. 844-90-33 lub 844-90-30 osoba do 
kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury 
Geodezji i Zasobów Komunalnych Sławo-
mir Kalemba.

Inf.UM

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Chełmku zaprasza na 

ZABAWĘ SYLWESTROWĄ
 2009 

Bilety w cenie 270 zł 
do nabycia w OSP Chełmek 

ul. Staicha 3 
od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 1600 do 2000. 
Serdecznie zapraszamy.

7/2009
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PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH
 - ul. Jaworznickiej i ul. Mickiewicza w Chełmku - najdogodniejszego dojazdu do Autostrady A4
Powiat oświęcimski wraz z gminą Chełmek pozyskały dofinansowanie 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 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 4 - „Infrastruktura 
dla rozwoju gospodarczego”, Działania 4.1. - „Rozwój infrastruktury drogowej”, Schematu A – „Drogi o znacze-
niu regionalnym”. Zadanie przeszło pomyślnie przez dwa etapy konkursu - wstępną selekcję kart projektów 
oraz ocenę formalną i merytoryczno - techniczną kompletnego wniosku o dofinansowanie. Procedura wyboru 
aplikacji trwała od marca 2008 roku. Na początku grudnia ubiegłego roku Zarząd Województwa Małopolskiego 
dokonał oceny strategicznej oraz wyboru projektów do dofinansowania. Wniosek dotyczący przebudowy ul. 
Mickiewicza i Jaworznickiej znalazł się wśród 13 zadań, które otrzymają fundusze unijne. 

Całkowitą, wartość naszego projektu 
oszacowano na kwotę 8 438 600 zł brutto. 

W ramach projektu zgłoszonego do 
MRPO planowana jest kompleksowa prze-
budowa dwóch dróg powiatowych - ul. Ja-
worznickiej oraz Mickiewicza w Chełmku, 
stanowiących bezpośrednie połączenie 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 Kilińskiego i ul. Przemysłowej 
w Chełmku oraz komunikację turystów 
odwiedzających Oświęcim, jak również 
mieszkańców gminy Chełmek i powiatu 
oświęcimskiego. Zakres inwestycji obejmie 
przebudowę nawierzchni ul. Jaworznickiej 
na całej jej długości - ok. 3 km, przebudowę 
systemu odwodnienia drogi wraz z budową 
kanalizacji deszczowej, budowę chodników 
dla pieszych. Jeżeli chodzi o modernizację 
ul. Mickiewicza, to przewidziano przebu-
dowę odcinka drogi na długości ok. 1,4 km, 
skrzyżowań, chodnika dla pieszych, zjazdów, 
kanalizacji deszczowej, budowę zatoki au-
tobusowej, jak również zagospodarowanie 
zieleni przydrożnej.

Realizacja przedmiotowego projektu 
jest bardzo istotna z punktu widzenia dal-
szego rozwoju społeczno - gospodarczego 
całej gminy, powiatu i regionu. Inwestycja 

spowoduje poprawę dostępności transpor-
towej (związanej z dostawą towarów oraz 
odbiorem wyrobów) do terenu 27 ha strefy 
przemysłowej w Chełmku oraz jej sąsiedz-
twa, gdzie swoją siedzibę ma ok. 150 pod-
miotów gospodarczych, zatrudniających 
ponad 2 tys. osób.

Dzięki podejmowanym przez gminę 
Chełmek inicjatywom, współfinansowa-
nym przez Unię Europejską, usprawniony 
został częściowo dojazd do Miejskiej Strefy 
Aktywności Gospodarczej, co ma znaczenie 
dla podmiotów w niej funkcjonujących oraz 
działających w jej najbliższym otoczeniu, 

potencjalnych inwestorów oraz klientów. Zo-
stała również podniesiona atrakcyjność go-
spodarcza terenu. Obecnie istnieje koniecz-
ność dalszej modernizacji układu komuni-
kacyjnego, niezbędnego dla prawidłowego 
funkcjonowania obszaru gospodarczego. 
Projekt jest bardzo ważny z punktu widzenia 
potencjalnych inwestorów oraz planowane-
go 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.

Prace podzielono na 2 etapy. Roboty w pierw-
szym etapie potrwają od września do grudnia 
2009 – natomiast w drugim etapie prace będą 
trwały od kwietnia do sierpnia 2010.

Finansowanie 
 Rok 2009 Rok 2010
MRPO –  2 264 192 3 220 898
Powiat  Ośw.  609 591 867 165  
Gm. Chełmek 609 590 867 165

Zagospodarowano pierwszą część Parku Miejskiego w Chełmku
We wrześniu w Parku Miejskim w Chełm-

ku zakończono I etap prac polegających na 
urządzeniu miejsca odpoczynku i rekre-
acji dla mieszkańców Gminy Chełmek.  W 
ramach zadania wykonane zostały ścieżki 
spacerowe, wyremontowano muszlę kon-
certową wraz ze sceną, zbudowane zostało 
zaplecze sanitarne, wykonano nowe oświe-
tlenie parku wraz z towarzyszącymi instala-
cjami, zamontowano również 40 szt. koszy, 
40 szt. ławek oraz wykonano nasadzenia 
roślin. Koszt wykonania robót budowlanych 
wyniósł około 2 200 000,00 zł.

Do nasadzeń wybrano m.in. magnolie, 
różaneczniki, azalie, wrzosy, tulipany, kon-
walie  i krokusy, które w okresie wiosennym 
pięknie rozkwitną i park będzie kolorowy. 
Koszt wykonania aranżacji wyniósł 223 
009,72 zł brutto i obejmował: cięcia pielę-
gnacyjne drzew, nasadzenie roślin zgodnie z 
opracowaniem projektowym, korowanie po-
wierzchni w miejscach nasadzeń, siew traw-
ników oraz prace porządkowe. Część kosz-
tów pokryje Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska w Krakowie, jako że przyznano 
gminie dotację na ten cel. Będzie to kwo-
ta około 80 000,00 zł. Ponadto w parku w 
najbliższym czasie zostanie wykonany mo-
nitoring, co spowoduje wzrost bezpieczeń-
stwa obób tam przebywajacych i pomoże 
identyfikować sprawców zniszczeń. Jednak 
pomimo to apelujemy do mieszkańców, aby 

reagowali na akty wandalizmu, które mają 
miejsce w parku, szczególnie dotyczy to 
niszczenia ławek i koszy, zaśmiecania tere-
nu parku, niszczenia roślinności, wyprowa-
dzania psów,  gdyż park ma być miejscem 
odpoczynku dla mieszkańców na następne 
lata, a nie na jeden sezon.

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU
Burmistrz Chełmka działając na podsta-

wie 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 mieszkal-
nych stanowiących własność Gminy Cheł-
mek, przeznacza do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy na-
stępujące lokale mieszkalne położone w 
Chełmku przy: 
* ul. Powstańców Śl. 2/20 o pow. użyt. 48,00 m2,
* ul. Powstańców Śl. 2/28 o pow. użyt. 48,00 m2,

* ul. 25 Stycznia 4/5 o pow. użyt. 42,91 m2,
Przedmiotowe wykazy zostały wywie-

szone w siedzibie UM w Chełmku oraz na ta-
blicach ogłoszeń na terenie całej gminy i w 
BIP na stronie internetowej www.chelmek.
pl na okres 21 dni tj. w terminie od dnia 10 
IX 2009 roku do dnia 01 X2009 roku.

Bliższych informacji w sprawie można 
uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub tel. 
844-90-30 lub 844-90-33 osoba do kontaktu 
Naczelnik Wydziału Architektury Geodezji i 
Zasobów Komunalnych Sławomir Kalem-
ba.                  Inf.UM
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70. rocznica wybuchu II Wojny Światowej
W rocznicę wybuchu II Wojny Światowej o godzinie 9.00 w ko-

ściele NMP Królowej Polski w Chełmku została odprawiona msza św. 
za poległych we wrześniu 1939 roku żołnierzy. Po mszy św. władze 
miasta złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą polskich bohate-
rów, którzy oddali życie broniąc we wrześniu 1939 roku, przeprawy 
na rzece Przemszy w okolicy wzgórza Skała. 

O godzinie 10.00 pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu w Chełmku 
zostały złożone kwiaty przez przedstawicieli Związku Kombatan-
tów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych oraz 
władze miasta. W uroczystościach wzięła udział młodzież szkolna z 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Chełmku. 

Ośrodek Szkolenia Kierowców L.O.K Oświęcim 

organizuje kurs prawa jazdy 
na kategorie B,C w Chełmku. 

Rozpoczęcie kursu w dniu 
15 oraz 20. X 2009 r. godz. 15.00 

w Powiatowym Zespole nr 8 ul. Krakowska 18. 

Zapisy oraz informacja 
tel. 508 024 072 lub 33 843 28 21.

ROMOCJA DLA UCZNÓW ORAZ STUDENTÓW !!!

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

w Chełmku informują o organizowanych 

WCZASACH W 2010 r. 
1. CHORWACJA  – CRIKVENICA         17.05-29.05.  2010r.

2. REWAL  -  D.W. „SKRZAT”             16.08-28.08.  2010r.
3. DZIWNÓW  -  D.W. „ZASTAL”          22.08-03.09   2010r.

4. LITWA - WILNO „TROKI”                 MAJ – CZERWIEC
Informacje i zapisy: Dom Rencisty ul. Topolowa 6

Poniedziałek 14.00 – 17.00
Środa 9.00 – 12.00

Tel. 846-15-66 kom. 694 366 200

Informacja w sprawie jakości 
wody w wodociągu 

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji na temat jakości 
wody w wodociągach informuję, że decyzja Państwowego Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Oświęcimiu z dnia 1.10.2009 
roku w sprawie pogorszenia się jakości wody została uchylona. W 
dniu 5.10.2009 roku, po przeprowadzonych ponownych badaniach 
wody PPIS w Oświęcimiu stwierdził, że jakość wody uległa popra-
wie i nie zachodzi już konieczność gotowania jej przed spożyciem. 
Utrzymywanie się odpowiedniej jakości wody w wodociągu jest 
efektem podjętych przed trzema laty działań usprawniających 
proces uzdatniania wody, głównie poprzez zainstalowanie lampy 
UV oraz urządzeń automatycznie kontrolujących stężenie czynnika 
dezynfekującego na stacji uzdatniania wody.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku przystępuje 
do realizacji programu „Gospodarka wodno-ściekowa gminy Cheł-
mek” którego jednym z celów jest gruntowna modernizacja stacji 
uzdatniania wody, w celu osiągnięcia najwyższej możliwej jakości 
wody pitnej Ponadto w wyniku realizacji projektu dokończona zo-
stanie magistrala KRAK, co zapewni dostawę wody dla mieszkańców 
z drugiego źródła (PWiK Oświęcim).

. Przypominamy, że całość inwestycji zamknie się kwotą ok. 
56,2mln zł, z czego 45,8 mln pozyskano z funduszy Unii Europej-
skiej. Obok modernizacji stacji uzdatniania wody projekt przewi-
duje również przebudowę 7,2 km sieci wodociągowej, budowę 0,8 
km sieci wodociągowej oraz budowę 34 km kanalizacji sanitarnej 
na terenie Chełmka, Bobrka i Gorzowa. Zakończenie projektu prze-
widziano na rok 2013.

W związku z otrzymaną decyzją Państwowego Powiatowe-
go Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, informuje, że woda 
w wodociągu jest zdatna do spożycia.  Zarząd Spółki dementuje 
nieprawdziwe i nierzetelne informacje podane w Gazecie Krakow-
skiej dotyczące przyczyn pogorszenia się jakości wody na terenie 
gminy Chełmek.

PREZES ZARZĄDU MZGK W CHEŁMKU SP. Z O.O.
Krzysztof Tokarski
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Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Chełmku

W dniu 1 września 2009 r. w siedzibie 
MOKSiR w Chełmku, pod przewodnictwem 
Zofii Urbańczyk Przewodniczącej Rady Miej-
skiej, odbyła się nadzwyczajna sesja Rady 
Miejskiej w Chełmku poświęcona upamięt-
nieniu obchodów 70. Rocznicy Wybuchu II 
Wojny Światowej. 

Głównym punktem obrad sesji było 
uhonorowanie Związku Kombatantów Rze-
czypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Po-
litycznych medalem „Za zasługi dla rozwoju 
Gminy Chełmek.”

Na uroczystą sesję zostali zaproszeni 
Członkowie Związku Kombatantów Rze-
czypospolitej Polskiej i byłych Więźniów 
Politycznych z terenu Chełmka oraz mło-
dzież gimnazjalna z SZS nr 1 i SZS-P nr 2 w 

Chełmku. W trakcie sesji Burmistrz Chełmka 
Andrzej Saternus wręczył medal dla Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i by-
łych Więźniów Politycznych w-ce Prezesowi 
ZKRPiBWP w Oświęcimiu Panu Romanowi 
Borowiec, a wszystkim przybyłym związkow-
com listy gratulacyjne z tej okazji.

W związku z tym, że w naszym mie-
ście trwa Rok Jubileuszowy, Kombatanci 
otrzymali również medale okolicznościo-
we upamiętniające 40 Lecie Nadania Praw 
Miejskich.

W-ce Prezes ZKRPiBWP w Oświęcimiu 
Pan Roman Borowiec decyzją związku 
wręczył medale resortowe dla Lucyny Ku-
ligowskiej, Marka Idzika oraz ks. Bogdana 
Leśniaka.

XXXVII sesja RM w Chełmku
29 września w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku odbyła 

się XXXVII sesja Rady Miejskiej. Otwarcia obrad dokonała przewodni-
cząca RM Zofia Urbańczyk. Jednym z pierwszych punktów obrad był 
projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane 
przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Chełmek.

Radni w tym punkcie radni przychylili się do zaproponowanych 
zmian:

* całkowitego zwolnienia z opłaty miesięcznej rodziców dzieci 
uczęszczających do przedszkola w wymiarze 5 godzin dziennie,

* opłata miesięczna za przedszkole powyżej 5 godzin – 90 zł 
miesięcznie.

Opłata jest obliczana proporcjonalnie do obecności dziecka w 
danym miesiącu w przedszkolu.

Opłata miesięczna nie obejmuje kosztów wyżywienia, które 
są naliczane przez dyrektora szkoły oraz kosztów zajęć dodatko-
wych. 

Uchwała będzie obowiązywała po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

Następnie przedstawiono projekt uchwały w sprawie zaliczenia 
drogi do kategorii dróg gminnych. Droga ta przebiega na odcinku 
do ul. Kościuszki w Chełmku (sięgacz między blokami Powstań-
ców Śl. 2, 2a, 4,6 oraz Piłsudskiego 12,18). W uzasadnieniu projektu 
zaznaczono iż w/w odcinek  jest drogą wewnętrzną i aby uzyskać 
dofinansowanie na jej remont z Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 (tz. „schetynówki”) droga będąca 
przedmiotem dofinansowania musi być drogą publiczną. Radni 
zagłosowali za przyjęciem projektu.

W dalszej części obrad  radni dyskutowali również nad projektem 
nadania nazwy parkowi miejskiemu w Chełmku. Z uwagi na moder-

nizację parku, zadecydowano nadać mu nową nazwę Park Rodzinny. 
Radni zagłosowali za proponowaną nazwą dla parku.

Podczas sesji radni zapoznali się również ze stanowiskiem Bur-
mistrz Chełmka odnośnie podatków od nieruchomości na 2010 r. 
Burmistrz Andrzej Saternus z uwagi na sytuację gospodarczą na świe-
cie i w Polsce, która przekłada się bezpośrednio na sytuację miesz-
kańców Gminy Chełmek zaproponował nie podwyższanie stawek 
w podatku od nieruchomości i utrzymaniu ich na poziomie z roku 
2009, pomimo 3,5 – procentowego wzrostu inflacji. Radni zagłoso-
wali za przyjęciem propozycji Burmistrza Chełmka odnoście utrzy-
mania stawek podatku od nieruchomości z 2009 r. Po zapoznaniu 
się ze sprawozdaniem z realizacji uchwał i wniosków oraz sprawoz-
dania z działalności Burmistrza Chełmka przewodnicząca RM Zofia 
Urbańczyk poinformowała, że w czerwcu br, z inicjatywy Radnych 
wystąpiła z pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 
w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze 780 w Chełmku i 
montaż sygnalizacji świetlnej w okolicy przejścia dla pieszych przy 
ul. Krakowskiej, poniżej pawilonu GS „Sch”.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w miesiącu wrześniu 
br. przeprowadził pomiary natężenia ruchu kołowego i pieszego w 
godzinach szczytu (13.30 – 14.30). Analiza wykazała, że biorąc pod 
uwagę stosowane kryteria, w chwili obecnej brak jest podstaw zain-
stalowania sygnalizacji.  Jednakże ZDW obiecuje, że będzie prowadził 
obserwację przedmiotowego miejsca pod kątem bezpieczeństwa 
ruchu drogowego.

W ostatnim punkcie sesji pytaniach, interpelacjach i wolnych 
wnioskach radni poruszali tematy związane z powstającym na tere-
nie Chełmka monitoringiem, a także sprawami porządkowymi oraz 
zapoznali się z raportem dyrektor SG ZOZ w Chełmku z przeprowa-
dzonej w Ośrodku Zdrowia akcji profilaktycznej „Biała Sobota”.

Po zakończeniu sesji zebrani obejrzeli 
pokaz zdjęć, które przybliżyły Gminę Cheł-
mek z okresu okupacji.
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Pożar budynku mieszkalnego 
w Chełmku przy ul. Ofiar Faszyzmu

W dniu 7 sierpnia 2009 r. doszło do pożaru w budynku miesz-
kalnym przy ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku. Udział w akcji brały 
jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu , Ochotnicze 
Straże Pożarne z gminy Chełmek oraz Brzeszcz i Brzezinki. Zgłosze-
nie o pożarze nastąpiło według oficjalnych dokumentów z PSP w 
Oświęcimiu o 12:53. OSP w Chełmku  zostało zaalarmowane  o 12:56, 
wyjazd do akcji nastąpił o 13:08, czyli strażacy z jednostki w Chełm-
ku zebrali się w budynku OSP i wyjechali w przeciągu 12 min. Będąc 
na miejscu zdarzenia o godz. 13:19  wszyscy strażacy z ogromnym 
poświęceniem wykonywali polecenia Dowódcy Akcji Ratowniczej, 
którym na ten moment był Z-ca Kom. Pow.PSP w Oświęcimiu.

Mimo olbrzymich wysiłków spaleniu uległ dach oraz część pod-
dasza. Udało się ocalić mieszkania, które częściowo zostały zalane, ale 
najważniejsze jest to, że nikomu nic sie nie stało.  Akcja ratownicza 
zakończyła się o 19:36 , lecz to nie był koniec pracy dla ochotników 
z gminy Chełmek W sobotę o godz. 8:00 na miejscu pogorzeliska 
zgłosili się strażacy ze wszystkich gminnych jednostek i poświęcając 
swój czas pracowali przy uporządkowywaniu pogorzeliska wykonu-
jąc czynności polegające na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wy-
cięciu i usunięciu nadpalonych elementów konstrukcyjnych dachu 
oraz mieszkań na poddaszu. Na koniec zabezpieczono plandekami 
wszystkie uszkodzone mieszkania. W poniedziałek oraz we wtorek 
strażacy również zgłosili się do pracy przy porządkowaniu terenu.

Na łamach prasy oraz w internecie ukazały się bardzo krzywdzące 
i niesprawiedliwe komentarze na temat akcji ratowniczej oraz posta-
wy strażaków OSP w Chełmku. Łatwo jest krytykować i z zegarkiem 
w ręku odmierzać czas, ale trzeba mieć poczucie odpowiedzialno-
ści i odwagę, aby bezinteresownie z narażeniem własnego zdro-
wia i życia zmierzyć się z żywiołem. I właśnie tę pozytywną cechę 
posiadają wszyscy strażacy. Należy pamiętać, że służba w OSP jest 
dobrowolna i tym bardziej należą się podziękowania za ofiarność i 
gotowość niesienia pomocy dotkniętym nieszczęściem. Jak wynika 
z powyższych danych nie można mówić o braku profesjonalizmu i 
zaniedbaniach ze strony ochotników z Chełmka, którzy od wielu lat 
poświęcają swój wolny czas, aby pomagać innym. 

Składam serdeczne podziękowania dla wszystkich strażaków 
biorących udział w akcji ratowniczej, a w szczególności  wszystkim 
strażakom z jednostek Gminy Chełmek.

Burmistrz Chełmka, Andrzej Saternus

Kościół w nowej szacie
Zakończył się I etap renowacji w kościele 

pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 
w Chełmku. Od 15 stycznia odnowiono nawę 
główną, wymieniono boazerie, kinkiety, 
oświetlenie, wykonano malowanie, zatwier-
dzono również projekt renowacji na cały ko-
ściół. Koszt tych prac wyniósł 230 000 zł. 

Odnowienie ołtarza pochłonęło kolejne 
60 000 zł.

- Pierwszy etap prac mamy już za sobą, w 
imieniu swoim oraz parafian składam serdecz-
ne podziękowania za każdy nawet najmniejszy 
datek na renowację kościoła -  dziękował ks. 
proboszcz Bogdan Leśniak.

Całość prac pochłonęła 290 000 zł – do 
tej pory udało się zebrać 200 000 zł, z czego 
122 000 zł pochodziło z datków parafian, 
24 000 zł od firm z terenu gminy, 23 600 zł z 
cegiełek oraz 30 000 zł to oszczędności po-
chodzących z parafii.

- Pozostało nam do zapłacenia jeszcze 
90 000 zł . Liczę, że uda się uregulować ten dług 
do stycznia, kiedy to mamy zamiar rozpocząć 
następny etap prac renowacyjnych w kościele 
– podsumowuje ks. proboszcz. Uroczyste zakończenie prac nastąpiło 

13 września, kiedy to podczas mszy wierni 

Strażackie zawody
V Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze odbyły się 20 wrze-

śnia na Stadionie KS Chełmek  Organizatorem Zawodów był Zarząd 
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej i Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Oświęcimiu.

W zawodach startowało 45 sekcji pożarniczych z powiatu 
oświęcimskiego. Reprezentowały one najlepsze sekcje pożarnicze 
wyłonione na zawodach z Gmin Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Osiek, 
Oświęcim, Przeciszów i Zator. Zawodnicy startowali w kategoriach: 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopców i dziewcząt do lat 15 
oraz do 18, oraz kobiece Drużyny Pożarnicze i Seniorzy.

Rywalizowano w dwóch konkurencjach w sztafecie i tzw. bojów-
ce, czyli uruchomienie linii wodnej, gaśniczej. O wyniku klasyfikacji 
decydował czas łączny obu konkurencji.

Gminę Chełmek reprezentowali strażacy z OSP Gorzów, którzy w 
zawodach Gminnych zajęli w grupie seniorów, młodzieżówek i ko-
biet I miejsce, oraz seniorzy OSP Chełmek - gospodarze zawodów.

Zmagania oprócz zawodników zgromadziły znaczną rzeszę sym-
patyków strażackich i entuzjastów tego widowiska.

Swoją obecnością zawody zaszczyciły władze Powiatu Oświę-
cimskiego ze starostą Józefem Kałą i Prezydentem Oświęcimia Ja-
nuszem Marszałkiem na czele a także Burmistrz Brzeszcz Teresa Jan-
kowska, wójt Oświęcimia Andrzej Bibrzycki, wójt Przeciszowa Józef 
Klimczyk. Władze Związku OSP RP reprezentowali – Prezes Zarządu 
Powiatowego Zw. OSP RP Edmund Kalfas, członkowie Prezydium, 
oraz Komendant PSP w Oświęcimiu – st. br. Tadeusz Spyra. Sędzią 
głónym zawodów był kpt. Kazimierz Jurecki.

Zmagania przebiegały w żywiołowej, ale zdrowej rywalizacji. 
Przed ogłoszeniem wyników zawodnicy, zaproszenie goście oraz 
publiczność, minutą ciszy oddali hołd  górnikom, którzy zginęli w 
Kopalni „Wujek – Śląsk w Rudzie Śląskiej”.

Po podsumowaniu wyników czasowych okazało się, że: w grupie 
seniorów I miejsce zdobyła po raz kolejny z rzędu OSP Jawiszowice, 
II miejsce OSP Dwory 2 i III Włosienica.

Z gminy Chełmek, drużyna kobieca z Gorzowa uzyskała IV miej-
sce, a seniorzy z OSP Chełmek IV miejsce.

mogli podziwiać nawę główną oraz ołtarz w 
całej okazałości. 
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25 – lecie zespołu śpiewaczego „Malwa”
19 września  w sobotę zespół śpiewaczy „Malwa” z Gorzowa obchodził swój srebrny 

jubileusz. Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in. Andrzej Skrzypiński-zastęp-
ca burmistrza Chełmka, Marek Palka -sołtys wsi Gorzów, Waldemar Rudyk-dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Adam Łękawa- członek Zarządu Po-
wiatu oraz ks. proboszcz Stanisław Rapacz.

ludzi i mam nadzieję, że będę śpiewała jak 
najdłużej, bo jest to wspaniałe przeżycie móc 
występować w tylu miejscach”- dodaje. 

Jubileusz obfitował w życzenia, prezenty 
oraz występy zespołów „Bobrowianki” oraz 
„Chełmkowianki”. „Jest to zespół, który kulty-
wuje tradycje folklorystyczne tej  miejscowości, 
do której są bardzo przywiązane i uważam , że 
powinien on istnieć jak najdłużej. Niestety w 
zespole brakuje młodych dziewczyn przez co 
są obawy,  że po pewnym czasie przestanie on 
istnieć” - powiedział Józef Czerw-  Przewod-
niczący Rady Sołeckiej. 

„Malwa” została założona w kwietniu 
1984 roku przez Amalię Kubek. Obecnie 
liczy on 14 kobiet, najmłodsza ma 52 lata, 
najstarsza 80. Szczególną rolę pełni Włady-
sława Bożek, poetka, która od lat wspiera 
zespół swym talentem pisząc wiersze oraz 
komponując większość utworów śpiewa-
nych przez „Malwe”.

Zespół jest laureatem wielu nagród zdo-
bytych podczas przeglądów folklorystycz-
nych oraz uroczystości dożynkowych.

Jubileuszowa zabawa trwała do północy, 
a zaproszonym gościom przygrywał zespół 
„Twoje, Moje, Nasze”. Jubilatkom życzymy 
dużo zdrowia, radości życia i kolejnych do-
brze przeżytych lat w zespole.

Kamil Szyjka

Zaproszonych gości przywitała Maria 
Pawela - kierownik zespołu. W swoim prze-
mówieniu przedstawiła historię zespołu a 
także przypomniała sukcesy oraz zdoby-

te przez „Malwy” nagrody.  „Minione 25 lat 
wspominam bardzo dobrze” – mówi Krystyna 
Malarczyk, która jest z zespołem od samego 
początku.  „Nie spotkałabym tylu wspaniałych 

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

CHEŁMEK, PLAC KILIŃSKIEGO 3, 
TEL. (33) 846 12 96  
www.moksir.chelmek.pl
10 -11 października 16:00 „Załoga G”
17 - 18 października 18:00 „Operacja Dunaj”
24 - 25 października 18:00 „Largo Winch”
31 października 18:00  „Janosik. Prawdziwa hi-

storia” 
CENA BILETU: 10 ZŁ

Zespół Malwa zaprasza
Utarło się powiedzenie: „Chłop potęgą jest i basta”. W Gorzowie 

to raczej kobiety udowadniają swą nieugiętą wolę dokonywania 
zmian. Aktywny od 25 lat Zespół Śpiewaczy „Malwa” podjął nową ini-
cjatywę - Koło Gospodyń Wiejskich, które kiedyś istniało co prawda w 
Gorzowie, ale zawiesiło swoją działalność. Wiosną tego roku zrodził 
się pomysł reaktywowania Koła, a już w sierpniu przeprowadzono 
wybory władz. Przewodniczącą gorzowskiego Koła została Irena Be-

bak, w-ce przewodniczącą Maria Pawela, sekretarzem Halina Klima, 
skarbnikiem Elżbieta Ślusarczyk. W skład zarządu weszła również 
Maria Waliczek. W chwili obecnej Koło zrzesza 15 kobiet. Spotkania 
odbywają się we czwartki w „Sołtysówce”. Koło Gospodyń Wiejskich 
zaprasza - nie warto czekać biernie na zmiany - warto samemu kre-
ować przyjazną rzeczywistość. Aktywność to najlepsza gwarancja 
zdrowia i dobrego samopoczucia. Nie czekaj - dołącz do aktywnych 
gorzowianek, które odnalazły nowy obszar samorealizacji.
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Festiwalem otwarto park
Podczas VII Archidiecezjalnego Przeglądu Pieśni o Miłosierdziu Bożym w Chełm-

ku dokonano uroczystego otwarcia wyremontowanego parku miejskiego.

26 września Burmistrz Chełmka- Andrzej 
Saternus , marszałek województwa mało-
polskiego- Marek Sowa dokonali przecię-
cia wstęgi i symbolicznie otwarli park, po-

święcenia odnowionego obiektu dokonał 
proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego 
ks. Andrzej Leśny. Podczas przeglądu swo-
je umiejętności wokalne zaprezentowało 8 

schól.  Śpiew oraz muzyka rozbrzmiewały 
w parku do godzin wieczornych. Po wystę-
pach jury zadecydowało, że w tegorocznym 
festiwalu laur zwycięstwa wyśpiewała scho-
la BOŻE  NUTKI z Witanowic. Drugie miejsce 
przypadło scholii CANTYLENA z Krzemienicy,  
trzecie miejsce zajęła schola ECCE HOMO z 
Chrzanowa, wyróżnienie otrzymała schola 
KANTYCZKI z Jaworzna.

Nagrodę specjalną ufundowaną przez 
ks proboszcza Andrzeja Leśnego otrzymała 
scholia NADZIEJA z Olszówki.

Podróż po trzech 
kontynentach

Poprzez zabawę i konkursy plastyczne w Bibliotece Publicznej 
na ul. Topolowej w Chełmku dzieci ze Świetlicy Środowiskowej przy 
SZS-P nr 2 poznawały kulturę oraz historię Azji, Afryki i Ameryki. 
Dzieci pod okiem bibliotekarek uczyły się robić indiańskie opaski, 
afrykańskie maski oraz latawce rodem z Azji, a to wszystko wśród 
zabaw, czytania bajek i śpiewu. 

Na zakończenie podróży po trzech kontynentach uczestniczące 
w nich dzieci otrzymały dyplomy oraz słodki poczęstunek.

DOM LUDOWY W CHEŁMKU zaprasza na 

KOLEJNĄ EDYCJĘ  
kursu koronkarstwa - frywolitki

MIEJSCE - DOM LUDOWY –  CHROBREGO 77
KOSZT ZAJĘĆ -  60 ZŁ. OD OSOBY

MATERIAŁY WE WŁASNYM ZAKRESIE: SZYDEŁKO, 2 CZÓŁENKA, NICI
CZAS TRWANIA KURSU - 26 GODZIN !!!

zajęcia odbywać się będą po zamknięciu listy (tylko 10 osób) 
SZCZEGÓŁOWE  INFORMACJE: tel. 0 33 846 31 43 

W GODZ. 12.00-19.00 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU.
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Spotkania nad Przemszą w nowej scenerii
Tegoroczne Folklorystyczne „Spotkania nad Przemszą” odby-

ły się w scenerii odnowionego parku miejskiego z rozbudowaną 
muszlą koncertową. 

Panie w tradycyjnych strojach z zespołów śpiewaczych z terenu 
Małopolski i Śląska, artyści amatorzy oraz przedstawiciele rękodzieła 
spotkali się 27 września w chełmeckim parku na spotkaniach folk-
lorystycznych. Przybyli goście mieli okazję wysłuchać i zobaczyć 
występujące na scenie zespoły śpiewacze , a także podziwiać kunszt 
artystów i rękodzielników prezentujących już tak rzadkie umiejęt-
ności jak kowalstwo czy wyplatanie wiklinowych koszy.

Wieczorem po zakończeniu występów pań z zespołów ludowych 
scenę opanował regionalny zespół „Hajduki” z Oświęcimia, który 
swym tańcem oraz pięknie odtworzonymi staropolskimi strojami 

oczarował publiczność. 
Kolejną atrakcją wieczoru był plenerowy pokaz laserów. Blisko 

półgodzinne przedstawienie rozświetliło park. 
XII Folklorystyczne „Spotkania nad Przemszą” zakończył występ 

kapeli góralskiej „Harat”z Żywca.
Podczas XII Folklorystycznych „Spotkań nad Przemszą” udział 

wzięły zespoły ludowe: „Stawowianki” z Oświęcimia,  „Libiążnki” z 
Libiąża,  „Radostowianki” z Radostowic, „Malwa” z Gorzowa, Zrze-
szenie „Ludzie z Gór” z Oświęcimia,  „Rajskowianki” z Rajska,  „Kop-
ciowiczanki” z Kopciowic,  „Kosztowioki” z Kosztów,  „Brzezinianki” z 
Brzezinki,  „Bobrowianki” z Bobrka,  „Grójczanie” z Grojca,  „Chełm-
kowianki” z Chełmka

Zapraszam
y do udziału w

 w
arsztatach kow

alskich w
g autorskiego program

u Jana Techm
ańskiego –m

istrza kow
alstw

a artystycznego. 
Park Rodzinny w
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a, 17.10.09r godz. 10.00.



10

7/2009

 „Rok 1989-koniec, przełom, początek...?”
Dla uczczenia rocznicy obrad okrągłego stołu Stowarzyszenie Ośrodka KARTA w 

Warszawie zaprosiło polską młodzież do udziału w konkursie pod w/w tytułem. Ania 
Zając, Justyna Dworek, Klaudia Czardyban i Małgorzata Chylaszek, uczennice Liceum 
Ogólnokształcącego w PZ8 znalazły się wśród 400 młodych ludzi z całego kraju, któ-
rych  ten niełatwy temat  zainteresował. 

demokratycznych wyborach samorządo-
wych. Pełnił funkcję burmistrza pierwszej  i 
częściowo drugiej kadencji.  Henryk Ekiert 
był emerytowanym nauczycielem geogra-
fii  i wychowania fizycznego w PZ8 oraz  
działaczem  nauczycielskiej „Solidarności”, 
członkiem Zarządu Regionu Małopolska 
NSZZ   „Solidarność” oraz   działaczem samo-
rządowym, sportowym i krajoznawczo-tury-
stycznym. Halina Pluta zaś to emerytowany 
nauczyciel chemii  Powiatowego Zespołu 
Nr 8 i w latach 1976-2003 – wicedyrektor 
tej szkoły. Michał  Kaczmarczyk – nauczyciel 
biologii i obecny     dyrektor  był w latach 
osiemdziesiątych studentem Uniwersytetu 
Jagielońskiego. Jan Ekiert, w latach 1966-69 
uczeń PZ8, to później  czołowy opozycjoni-
sta południowo-wschodniej Polski, działacz 
Wolnych Związków Zawodowych, Komitetu 
Obrony Robotników i  Konfederacji Polski 
Niepodległej (pseudonim konspiracyjny: 
Andrzej Kaczyński). Ania, Klaudia, Justyna 
i Gosia wraz ze swym opiekunem Elżbietą 
Kubas podziękowały swoim rozmówcom za 
cierpliwość i życzliwość w czasie wielogo-
dzinnych rozmów, zapraszając ich na spotka-
nie podsumowujące pracę nad konkursem. 
Każdy z gości otrzymał pisemne podzięko-
wania i egzemplarz pracy zatytułowanej 
„Chełmek – życiorysy wpisane w najnowsza 
historię miasta”.

Młodzież wręczyła im także czerwoną 
różę, która symbolizowała uznanie dla ich 
zasług dla rozwoju szkoły i miasta. Uczenni-
ce podkreśliły także, że wspólnie spędzony 
czas pozwolił im lepiej zrozumieć czasy, w 
których upadał w naszym kraju komunizm i 
rodziła się demokracja.

Uczennice  gromadząc materiały do 
swojej pracy przeprowadziły m.in. wywiady 
z ludźmi, których losy związane są z najnow-
szą historią miasta i szkoły, by sprawdzić, jak 
w ich pamięci zapisał się tamten okres. Swo-
imi wspomnieniami i refleksjami dotyczący-
mi lat poprzedzających obrady okrągłego 
stołu i tych następnych, w których na bieg 
historii wpływały podjęte tam postanowie-

nia  i uchwały, podzielili się z młodzieżą Hen-
ryk Ekiert, Halina Pluta, Zbigniew Kulczyk, 
Michał Kaczmarczyk i Jan Ekiert.  Zbigniew 
Kulczyk to  współtwórca i pierwszy przewod-
niczący NSZZ „Solidarność”  w Południowych 
Zakładach Przemysłu Skórzanego w Chełm-
ku. W 1989 roku  został wybrany  z listy Ko-
mitetu Obywatelskiego  „Solidarność” do 
władz miasta i gminy Chełmek w pierwszych  

Obrazy sercem malowane
Wiejskie chaty wśród malw, wiosenne łąki, wzburzone morze, 

wielobarwne kompozycje kwiatowe to tylko niektóre z tematów 
utrwalonych na płótnie autorstwa Genowefy Weneckiej, które mieli 
okazję zobaczyć przybyli na wernisaż prac artystki.

Otwarcie wystawy odbyło się 11 września w galerii „Epicentrum” 
Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku. Wśród 

licznie przybyłych na wernisaż nie zabrakło koleżanek i kolegów z 
chełmeckiego RSTK, którzy obdarowali artystkę kwiatami gratulu-
jąc tak udanej wystawy, życząc jednocześnie dalszych sukcesów 
twórczych. 

Genowefa Wesecka jest rodowitą chełmkowianką. Malarstwem 
interesuje się od zawsze. Jednak całkowicie swojej pasji mogła 
poświęcić się dopiero po przejściu na emeryturę. Od 2000 roku 
aktywnie uczestniczy w artystycznej działalności Robotniczego 
Stowarzyszenia Twórców Kultury. Jej domeną są malarskie przed-
stawienia kwiatów i pejzaży. 
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Cóż wiesz o Pięknem? Kształtem jest Miłości…      /C. K. Norwid/

Srebrny jubileusz RSTK
Społeczeństwo potrzebuje bowiem artystów, podobnie jak potrze-

buje naukowców i techników, pracowników fizycznych i umysłowych, 
świadków wiary, nauczycieli, ojców i matek, którzy zabezpieczają 
wzrastanie człowieka i rozwój społeczeństwa poprzez ową wzniosłą 
formę sztuki, jaką jest «sztuka wychowania». W rozległej panoramie 
kultury każdego narodu artyści mają swoje miejsce. Gdy idąc za głosem 
natchnienia tworzą dzieła naprawdę wartościowe i piękne, nie tylko 
wzbogacają dziedzictwo kulturowe każdego narodu i całej ludzkości, 
ale pełnią także cenną posługę społeczną na rzecz dobra wspólnego.  
- Jan Paweł II – „List do artystów” - fragment

Srebrne Gody – 25 lat istnienia Robotniczego Stowarzyszenia 
Twórców Kultury w Chełmku to piękna okazja do radosnych podzię-
kowań i gratulacji, składanych Artystom, których działalność wzbo-
gaca życie kulturalne naszego miasta. Określenie Stowarzyszenia 
mianem „robotniczego” to wymóg i świadectwo czasów, w których 
powstało. Wolnym i niezależnym artystom nazwa ta nie przeszkadza. 
Ich dzieła to sposób na wyrażenie siebie w pięknej formie artystycz-
nej wypowiedzi. Nie będzie zapewne przesadą odniesienie do ich 
przedsięwzięć słów C.K. Norwida Bo piękno na to jest, by zachwy-
cało Do pracy - praca, by się zmartwychwstało. 

Nie powinno nikogo dziwić, że Chełmek – miejscowość kojarzo-
na z fabryką obuwia, jest także miejscem przyjaznym dla plastyków-
amatorów. Pasja tworzenia i niezwykła atmosfera artystycznych spo-
tkań to potężne siły, przyciągające entuzjastów sztuki z okolicznych 
miejscowości: Babic, Chełma Śląskiego, Chrzanowa, Libiąża. Werni-
saże, plenery, wystawy, warsztaty plastyczne nie tylko budzą zain-
teresowanie, ale są okazją do spróbowania własnych sił w różnego 
rodzaju dziedzinach sztuki. Serdeczność członków RSTK, przyjazna 
atmosfera spotkań i postawa otwartości na nowe wyzwania tworzą 
magiczny klimat, w którym można odetchnąć radością, zatrzymać 
w sobie chwilę pięknych wzruszeń. 

Świadectwem twórczego rozwoju artystów są ich dzieła, pre-
zentowane na licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych, 
organizowanych w całym kraju. Oprócz pasji tworzenia dzieł sztuki 

niezwykła jest też u nich pasja przekazywania swoich umiejętności, o 
czym przekonali się uczestnicy warsztatów, prowadzonych w Powia-
towym Zespole Nr 8 przy ul. Krakowskiej. Młodzież, biorąca udział w 
spotkaniach, poznawała różne techniki  plastyczne, a efektem tych 
działań była wystawa prac „Mistrz i Uczeń”, zaprezentowana w czasie 
Dni Chełmka. To przedsięwzięcie, wymagające dużych umiejętności 
organizacyjnych, pokazało, że członkowie stowarzyszenia to nie tylko 
artyści, zajęci własną twórczością, ale wspaniali ludzie, zachęcający 
do pokonywania trudności, ośmielający i dodający odwagi przy sta-
wianiu pierwszych, niepewnych kroków w świecie sztuki. Można się 
od nich uczyć nie tylko  rzemiosła, ale też współpracy, organizacji, 
skuteczności w działaniu. Radość, która towarzyszy podziwianiu 
efektów pracy, rekompensuje wszelkie trudy i niewygody. To waż-
ne, niepowtarzalne lekcje poczucia własnej wartości oraz wartości 
wspólnego realizowania ambitnych zamierzeń.

25 lat to piękny wiek, łączący zdobyte już doświadczenie, wiedzę 
i umiejętności z młodzieńczym, pełnym świeżości spojrzeniem na 
świat. Zachwyt nad jego pięknem, zatrzymany w barwach i kształ-
tach, pozwala rozjaśnić codzienność nie tylko w salach wystawo-
wych. Połączeni wspólną pasją, działający niestrudzenie, wrażliwi i 
serdeczni tworzą niepowtarzalną w naszym mieście grupę. Podzi-
wiać należy nie tylko ich talent artystyczny, ale też talent do wspól-
nego działania, mimo tak wielu indywidualności i koniecznych róż-
nic. Piękna różnorodność w jedności jest bezcenną wartością, a jej 
utrzymanie stanowi niewątpliwie zasługę kolejnych prezesów RSTK, 
Antoniego Korycika, Stanisława Najdy oraz Teresy Daniek kierują-
cych zespołem niepowtarzalnych entuzjastów. Potrzeba tej energii  
światła, dzięki któremu rośnie piękno…

Jako społeczność Chełmka możemy być dumni, że Twórcy Kul-
tury ubarwiają naszą rzeczywistość, wzbogacając życie kulturalne 
miasta. Najserdeczniej im za to dziękując, życzymy nieustannej 
pasji realizowania kolejnych ambitnych wyzwań i pięknych przed-
sięwzięć.
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Aleksander Zygmunt Babiński

Cywilna obrona przeciwlotnicza w roku 1939 w gminie zbiorowej Chełmek 
Szybki rozwój lotnictwa w czasie I wojny światowej i w latach dwudziestych i trzy-

dziestych XX wieku uzmysłowił władzom oraz ludności cywilnej niebezpieczeństwo 
jakie niosły ze sobą działania sił powietrznych. W celu przygotowania społeczeństwa 
do ewentualnych zagrożeń oraz wyszkolenia go w podejmowaniu odpowiednich prze-
ciwdziałań powołano Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Wraz ze wzrostem 
realnego zagrożenia ze strony Niemiec przystąpiono do organizowania podstawo-
wych komórek cywilnej obrony przeciwlotniczej i szkolenia. 

W roku 1938 Chełmek został podzielony 
na 10 bloków obrony przeciwlotniczej. Były 
to: Paprotnik, Kolonia, odcinek od toru kole-
jowego do domu Niedzielskiego i Nowopole, 
Podzagórnie, Młyny, Wygiełzów, odcinek od 
domu Mehla po Stok, od Stoku do szkoły, od 
szkoły do domu Radzickiej, Zagórcze.

W dniu 11 października naczelnym ko-
mendantem OPL Chełmka został mianowa-
ny wójt Kazimierz Staich.1 

W listopadzie tegoż roku starostwo w 
Chrzanowie czyniło starania zmierzające 
do zorganizowania szkoleń obrony prze-
ciwlotniczej dla komendantów bloków i 
służby pomocniczej. Oprócz tego planowa-
no przeprowadzenie kursów sanitarnych 
dla ogółu ludności.2  W styczniu 1939 roku 
starosta chrzanowski mianował na terenie 
gminy zbiorowej Chełmek komendantów 
Obrony Przeciwlotniczej i Gazowej oraz 
ich zastępców. W Chełmku komendantem 
Obrony Przeciwlotniczej i Gazowej został 
wójt Kazimierz Staich, I zastępcą sekretarz 
gminy Kamil Mayerberger, II zastępcą kupiec 
Wilhelm Żydzik. 

W Gorzowie komendantem był emeryto-
wany górnik  Stanisław Śniadek, I zastępcą 
Maciej Cholewa – emerytowany kolejarz, II 
zastępcą Józef Bożek – flisak.  W Bobrku Gór-
nym komendantem był Adam książę Sapie-

ha, I zastępcą Stanisław Chylaszek – portier 
firmy Bata.3 

 W lutym 1939 roku zorganizowano w sali 
Domu Gromadzkiego w Chełmku kurs dla 
komendantów obrony przeciwlotniczej do-
mów  i ich zastępców  z gromady Chełmek, 
Gorzów i Bobrek oraz z gromady Moczydło 
gminy Libiąż. 

Kurs, w którym uczestniczyło 50 osób 
prowadził kapitan Filipek z Crzanowa. Za-
jęcia odbywały się w świetlicy strzeleckiej 
w Chełmku  i trwały 8 dni po trzy godziny 
dziennie. Na zakończenie odbył się egzamin. 
Ci wszyscy, którzy zdali egzamin z wynikiem 
pozytywnym otrzymali świadectwo ukoń-
czenia kursu. W kursie oprócz komendantów 
i ich zastępców wzięli udział członkowie służ-
by bezpieczeństwa obrony przeciwlotniczej 
z Chełmka, Bobrku, Gorzowa i Moczydła.4 Z 
wynikiem pozytywnym kurs ukończyli:

Z fabryki Bata: Mieczysław Niedzielski,  
Ignacy Kobyłczyk, Józef Zamarlik, Andrzaj 
Dłubisz, Stanisław Janiga, Józef Świątek, 
Jan Kobyłczyk, Jan Pawłowski,  Jan Buliński, 
Władysław Jewak, Stanisław Waliczek, Fran-
ciszek Wanat.

Rolnicy:  Franciszek Kobyłczyk, Jan Du-
dzik, Franciszek Kulczyk, Błażej Kulig, Edward 
Bożek, Jakub Opitek, Józef Bożek, Franciszek 
Jaśkowiec.

Górnicy: Jan Słonina, Teofil Przybyła
Emeryci: Jan Zamarlik, Stefan Matyja, 

Antoni Dłubisz
Kupcy: Wilhelm Żydzik
Robotnicy: Wincenty Dróżbik, Stanisław 

Plewniak, Józef Pawela,  Aleksander Żydzik
Kościelny – Jan Januszyk
Dzierżawca majątku w Bobrku – Jan 

Kajzar5

W kwietniu tegoż roku dyrekcja Zakła-
dów Bata postanowiła wydrukować sześć-
dziesięcioczterostronicową broszurę zaty-
tułowaną „Wskazówki dla ogółu ludności w 
obronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej”. 
„Wskazówki” miały być rozdane bezpłatnie 
pracownikom fabryki.6  Pomimo poszukiwań 
autorowi nie udało się do tej pory dotrzeć 
do tej publikacji. Inne publikacje tego typu 
zawierają szczegółowe zalecenia dotyczące 
samoobrony mieszkańców, obowiązków 
komendanta bloku domów, funkcyjnych itp. 
Możemy przypuszczać, iż  „Wskazówki” po-
siadały taką samą formułę.  Ostatnia przed 
wybuchem wojny odprawa komendantów 
Obrony Przeciwlotniczej i Gazowej  i ich za-
stępców z gminy zbiorowej Chełmek odbyła 
się 26 sierpnia 1939 roku o godzinie 18. 00 
w sali Rady Gminnej w Chełmku.
1 Echo Chełmka, Tygodnik Polskiej Spółki Obuwia 
Bata S.A. Rok V,Nr 40 z dnia 16 października 1938, 
dalej cyt. Jako Echo Chełmka
2 Echo Chełmka, Nr 46 z dnia 27 XI 1938
3 Echo Chełmka, Nr 2 z dnia 8 stycznia 1939 roku. 
4 Echo Chełmka, Nr 8 z 19 lutego 1939,
5 Echo Chełmka nr 10 z dnia 5 marca 1939
6 Echo Chełmka, nr 17 z 23 kwietnia 1939

Rajd „Dębinowym szlakiem”
W dniu 18.09.2009 r. odbył się I Jesienny 

Rajd Pieszy „Dębinowym szlakiem”, w którym 
uczestniczyli pensjonariusze i pracownicy 
DPS Bobrek.

O godz. 9.00 podopieczni wraz z opie-
kunami i wolontariuszami z gimnazjum 
Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku 
wyruszyli na szlak, którego trasa rozoczęła 
się na dziedzińcu przed DPS i wiodła malow-
niczymi uliczkami: Kasztanową, Dębinową, 
Kolistą i Graniczną.

Wszystkich urzekło piękno otaczającej 
przyrody i słoneczna aura. Pokonanie wy-
tyczonej trasy trwało ok. 2 godziny, a po 
przyjściu na metę uczestnicy mogli zjeść 
upieczone na ognisku kiełbaski i napić się 
gorącej herbaty.

Dużym powodzeniem cieszyła się zaba-
wa taneczna „pod dębem”.

Organizatorzy rajdu składają po-
dziękowania dla Komisariatu Policji w 
Chełmku, wolontariuszy oraz wszystkich 
pracowników DPS.  
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Dzięki uprzejmości Andrzeja Szczerskiego oraz redakcji „2 + 3D” zamieszczamy na naszych łamach art. pt. „Trampki Baty”. Andrzej Szczerski 
jest znanym i uznanym historykiem sztuki. Pełna wersja na stronie www.moksir.chelmek.pl  Serdecznie zapraszam do lektury. 

Andrzej Szczerski

Trampki Baty
Para butów wykonana z płótna i częściowo ze skóry lub obuwie 

sportowe na gumowej podeszwie to jeden z kluczowych produk-
tów nowoczesności. Podobnie jak „szklane domy” czy nowe środki 
transportu i komunikacji należą one do dziedzictwa modernizmu, 
które do dziś kształtuje naszą codzienność. „Nowoczesne buty” są 
wyjątkowym przykładem popularyzacji modernistycznych wzor-
ców życia „nowego człowieka”, kultury czasu wolnego, kultu sportu 
i zdrowia, ale również kształtowania się kultury masowej i globalnej 
konsumpcji. Na ich przykładzie doskonale widać, w jaki sposób idee 
modernizacyjne z początku XX wieku stały się elementem powsze-
dniego życia, trwale zmieniając jego charakter.

Wśród europejskich twórców takich 
właśnie nowoczesnych butów na czoło-
wym miejscu należy wymienić Tomasza Batę 
(1876-1932), którego fabryka jako jedna z 
pierwszych na świecie zaczęła na masową 
skalę produkować obuwie nowego typu. 
Sam Bata pozostaje legendą dwudziesto-
wiecznej nowoczesności. Urodził się w Zli-
nie na Morawach, w rodzinie szewców, któ-
ra prowadziła dobrze prosperujący zakład 
obuwniczy, znajdując klientów w całych 
Austro-Węgrzech. Dążenie do dalszego roz-
woju zakładu było powodem, dla którego 
Tomasz w 1904 roku wyjechał na praktyki 
w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii 
i Niemczech, tam poznał nie tylko najnow-
sze technologie, ale i systemy zarządzania 
produkcją. W 1908 roku przejął rodzinną 
firmę i korzystając ze zdobytej wiedzy, w 
ciągu dwóch dekad uczynił z niej globalne 
imperium obuwnicze ze stolicą w Zlinie. 
Gdy w 1925 roku Bata produkował rocznie 
6,3 miliona par butów, to w 1936 produkcja 
przekroczyła 58 min par, a zatrudnienie wzrosło z około 5 tysięcy do 
17 tysięcy osób. Fabryki Baty, symbol postępu w niepodległej Cze-
chosłowacji, już w 1927 roku zapewniały połowę krajowej produkcji 
butów, a w 1930 trzy czwarte całego eksportu obuwia. W połowie 
lat 20. morawska firma zaczęła poszukiwać rynków zbytu na całym 
świecie, zakładając 33 spółki-córki i otwierając ponad 600 sklepów 
na wszystkich kontynentach, a także tworząc własny system dystry-
bucji, m.in. przez zakup dwóch statków transatlantyckich. Od końca 
lat 20. Bata budował również na całym świecie satelitarne miasta-
fabryki, jedna z nich powstała w Chełmku, w południowej Polsce. 
Swój fenomenalny sukces Tomasz Bata zawdzięczał nie tylko praco-
witości, nowoczesnym sposobom zarządzania, ale również progra-
mowi socjalnemu i kulturalnemu dla swoich robotników, który był 
wyjątkową syntezą paternalistycznej troski i precyzyjnej kontroli. 
Pomnikiem sukcesu stała się rozbudowa Zlinu, który zamienił się w 
ośrodek przemysłowy skoncentrowany wokół zespołu fabryczne-
go i otoczony osiedlami robotniczych domów. Ceniona na całym 
świecie funkcjonalistyczna architektura Zlinu, projektowana przez 
pracujących dla Baty architektów, m.in. tak wybitne indywidualno-
ści jak Vladimir Karfik czy Frantisek Gahura, oparta była na systemie 
modularnym 6.15x6,15 m, zastosowanym w budownictwie przemy-
słowym i mieszkaniowym. Bata zapewniał zarówno edukację zawo-
dową w wybudowanych przez siebie szkołach, opiekę zdrowotną 
we własnym szpitalu, jak i dostęp do subsydiowanych towarów w 
sklepach, taniej komunikacji zbiorowej i rozrywki. Tuż obok głównej 
bramy zakładu znajdowało się kino, firma wydawała gazety i książki 
propagujące system Baty i donoszące o jego sukcesach na świecie. 
W zamian Bata wymagał wydajnej pracy i lojalności. Robotnicy w 
fabrykach podzieleni byli na małe zespoły, które konkurowały ze 
sobą o wydajność i szybkość produkcji, a najefektywniejsza praca 
była regularnie nagradzana. W fabrykach działał sprawny fundusz 

zdrowotny, zapewniano pracę niepełnosprawnym. Bata prowadził 
także własny fundusz emerytalny, zapewniał 5-dniowy tydzień pra-
cy i wynagrodzenia o połowę wyższe niż w podobnych zakładach 
na terenie Czechosłowacji. Miejski pejzaż Zlinu z monumentalnym 
kompleksem fabryk i setkami pojedynczych domów dla rodzin ro-
botniczych, zbudowanych z jednakowej czerwonej cegły i stojących 
w niewielkich ogródkach, mógł wydać się spełnieniem snów o ro-
botniczych miastach-ogrodach, demokratycznym społeczeństwie 
ludzi równych, ale również utopii masowego społeczeństwa, którego 
funkcjonowanie jest w całości nadzorowane i kontrolowane przez 
nowoczesne systemy zarządzania.

Tomasz Bata potrafił doskonale zrozumieć 
i wykorzystać kształtujące się wówczas spo-
łeczeństwo masowej konsumpcji. To właśnie 
zwykły i niezamożny obywatel był głównym 
adresatem jego produkcji. Gdy w 1922 roku 
branża obuwnicza w Czechosłowacji przecho-
dziła kryzys w związku z reformą finansów. Bata 
zdecydował się na 50-procentową obniżkę cen, 
sprzedając w ten sposób niepotrzebne zapasy 
towaru i zyskując oddanych klientów. Retoryka 
reklam firmy często zwracała się do przeciętne-
go odbiorcy, który mógł sobie teraz pozwolić na 
regularną wymianę relatywnie taniego obuwia, 
a przy tym mieć poczucie posiadania produktu 
nowoczesnego i eleganckiego. Modernistyczne 
sklepy Baty, które zwłaszcza w prowincjonalnych 
miastach Czechosłowacji stanowiły widoczny 
znak nowych czasów, zapewniały usługi pedikiu-
rzystek, naprawę obuwia, sprzedawały pończo-
chy i skarpetki, a subiekci, zgodnie z hasłem Baty 
„nasz klient, nasz pan”, zobowiązani byli do po-
mocy podczas przymiarki. Buty wyprodukowane 
z tanich materiałów, ale jednocześnie z troską o 

projekt i jego realizację, mogły być uznane za przykład demokraty-
zacji gustów i atrybut demokratycznego społeczeństwa.

Produkcja lekkich butów sportowych, a także butów na gumo-
wych podeszwach była dowodem znajomości potrzeb nowoczesne-
go społeczeństwa. Lata międzywojenne to niebywały rozwój mody 
na dbałość o zdrowie i higieniczny tryb życia, którego integralną 
częścią było uprawianie sportu i kontakt z naturą. Dla architektów 
modernistycznych wyzwaniem stało się, więc projektowanie m.in. sa-
natoriów, budynków szkolnych i mieszkań rozświetlonych słońcem, 
a dla projektantów - zapewnienie „nowemu człowiekowi” narzędzi 
do realizacji marzeń o zdrowym wysportowanym ciele. Gimnastyka 
była zarówno częścią zajęć dla studentów w Bauhausie i analogicz-
nych szkołach, jak i symbolem stylu życia państwa Młodziaków w 
Ferdydurke Witolda Gombrowicza. Lekkie i tanie sportowe buty pro-
dukowane przez Batę odpowiadały, więc gustom epoki, co więcej, 
propagowały tryb życia, którego były ilustracją. W Czechosłowacji 
ostoją dbania o zdrowie było masowe stowarzyszenie gimnastyczne 
Sokół, sięgające korzeniami końca XIX wieku, które program spor-
towy łączyło z upowszechnianiem postaw patriotycznych. W 1898 
roku współzałożycielem Sokoła w Zlinie był dwudziestoparoletni 
Tomasz Bata. W okresie międzywojennym zjazdy Sokoła organizo-
wano w Pradze na stadionie Strahov, mogącym pomieścić na wi-
downi 180 tysięcy widzów, a w ćwiczeniach gimnastycznych brało 
naraz udział kilka tysięcy młodych ludzi. Na zakończenie ostatniego 
zlotu Sokoła przed aneksją Czechosłowacji w 1938 roku 30 tysięcy 
mężczyzn ślubowało bronić ojczyzny. > Parę butów ze Zlinu uznać 
można za fragment utopijnego projektu awangardy, która połączy-
ła bezkompromisowy ideał z pragmatyczną próbą jego spełnienia. 
Dzisiejsza popularność podobnego obuwia wydaje się odpowiedzią 
na pytanie, czy eksperyment Baty spełnił swoją rolę.
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UKS ,,GRUNWALD” Chełmek przed nowym sezonem 
 Czwartego października do kolejnego sezonu przystępują siat-

karki z Chełmka trenujące i grające na co dzień na hali przy Samo-
rządowym Zespole Szkół  nr 1 .

Zespół przygotowywał się do ligi na obozie w Wiśle Jaworniku.

Zapowiada się sezon pełen emocji, ponieważ oprócz rozgry-
wek organizowanych przez Małopolski Związek Piłki Siatkowej , 
Uczniowski Klub Sportowy wystartuje również w  Oświęcimskiej i 
Glilowickiej Lidze Siatkówki .

Sezon na grube ryby
Koło Wędkarskie w Chełmku dba o to, aby jego członkowie mieli 

radość ze swojego hobby. Każdego roku dokonuje zakupu ryb, które 
wpuszczane są do chełmeckich stawów. Żyją w nich karpie, amury, 
szczupaki, sandacze, jesiotry, sumy , węgorze, liny, karasie, klenie, 
płocie, wzdręgi, okonie, tołpygi. Każda z wymienionych ryb według 
regulaminu koła ma określone wymiary, które pozwalają na zabranie 
złowionej ryby. Te, które nie mają odpowiednich wymiarów muszą 
być puszczone do stawu. 

Marzeniem każdego wędkarza jest złowienie jak największej ryby 
z gatunku : tołpyga, sandacz, amur, sum, węgorz lub szczupak.

15 września 2009 r. w godzinach rannych Kazimierz Ptasiński 
złowił tołpygę o długości 101 cm i ważącą 13 kg . Bardzo trudno  
złowić ją na wędkę ponieważ jej głównym pożywieniem są glony, a 
przynęta zaczepiona na haczyk nie zachęca do połknięcia.

The 36th real - BERLIN-MARATHON
Przygotowania do wyjazdu na  36 edycję 

maratonu w Berlinie trwały kilka miesięcy. 
Dwóch biegaczy z naszej gminy- Grzegorz 
Basta z Chełmka i Krzysztof Kozioł reprezen-
tujący OSP Gorzów pojechało na berliński  
maraton razem z klubem biegacza z Oświę-
cimia „Zadyszka”. Berliński maraton należy 
obok podobnych zawodów w Nowym Jor-
ku, Chicago, Bostonie i Londynie do pięciu 
największych na świecie. W stolicy Niemiec 
jest wydarzeniem nie tylko sportowym, ale 
również okazją do zabawy dla całych rodzin. 
W tegorocznym maratonie berlińskim wzię-
ła udział rekordowa liczba: 40.923 biegaczy 
z 122 krajów, a na trasie biegu zgromadzi-
ło się około miliona widzów, zawodników 
dopingowało 60 orkiestr rozmieszczonych 
na całej trasie maratonu, grających różne 
rodzaje muzyki. Zawodnikom przez długi 
okres czasu dopisywała pogoda - dopiero 

pod koniec temperatura wzrosła do około 
23 stopni C - więc jak dla maratończyków 
było już trochę za ciepło. Zwyciężył pocho-
dzący z Etiopii Haile Gebreselasie, który po 
raz czwarty wygrał Berlin Marathon - czas 
jaki uzyskał 02:06:08 - jest gorszy o ponad 2 
minuty od jego własnego rekordu świata z 
ubiegłego roku.

Grzegorz Basta zajął 1885 miejsce z cza-
sem 03:08:59. Krzysztof  Kozioł dobiegł na 
pozycji 2420 z czasem 03:13:56. W planach 
było „złamanie”  3 godzin , ale niestety nie 
udało się. Może uda się to zrobić  w kwietniu 
2010r. na Mistrzostwach Polski w Dębnie. 

Internetowa strona na której można 
zasięgnąć więcej informacji na ten temat-   
http://www.real-berlin-marathon.com/
events/berlin_marathon/2009/teilnehmer-
liste.en.php

Swoje zawody rozegrają także najmłodsze siatkarki z 
Chełmka z rocznika 1997-1999 

Dziewczęta palą się do gry, wszyscy w klubie liczą 
na dobre wyniki naszych drużyn w każdej kategorii wie-
kowej .    

W tym sezonie drużyna będzie musiała sobie radzić 
bez środkowej Małgorzaty Ponikowskiej,  która awanso-
wała do BKS Bielsko. Start w październiku a oto przypo-
mnienie rezultatów osiągniętych w ubiegłym sezonie .

1.Czwarte miejsce w woj. dziewcząt z rocznika 
1998.

2.Mistrzostwo Ligi Oświęcimskiej  najstarszej grupy 
wiekowej.

3.Trzynaste miejsce w Małopolsce zespołu kadetek.
4.Awans do finału wojewódzkiego drużyny z rocz-

nika 1996.
 Uwaga ! Zapraszamy dziewczęta z rocznika 1998 i 

1999 na treningi siatkówki w każdy wtorek i czwartek 
na godzinę  15.00 . Zajęcia odbywają się na sali gim-
nastycznej przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w 
Chełmku .
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ZŁOTY JUBILEUSZ
Pięćdziesiąt oraz sześćdziesiąt lat wspólnego życia. Miłość, szacu-

nek, poświęcenie, liczne kompromisy. Chwile dobre i złe. Dni pełne 
uśmiechu i te pełne łez. Wspólny dom, rodzina, dzieci, wnuki a na-
wet prawnuki. Tylko nieliczni mogą pochwalić się tak długim stażem 
małżeńskim.  W dniu 26 września 2009 r. w Miejskim Ośrodku Kultury 
Sportu i Rekreacji w Chełmku mieszkańcy Gminy Chełmek zostali 
uhonorowani medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

Złote gody obchodzili: Helena i Fryderyk Bożek z Chełmka, Sta-
nisława i Stanisław Buła z Chełmka, Wiesława i Czesław Długajczyk 
z Chełmka, Wiktoria i Julian Fiba z Gorzowa, Krystyna i Marian Ga-
nobis z Chełmka, Janina i Józef Grabowscy z Bobrku, Maria i Marian 
Grygiel z Chełmka, Anna i Józef Gucik z Chełmka, Irena i Bolesław 
Kilian z Chełmka, Halina i Brunon Kondzielnik z Chełmka, Janina i 
Włodziemierz Księżarczyk z Bobrku, Krystyna i Klemens Mańkut z 
Gorzowa, Władysława i Kazimierz Maślanka z Chełmka, Zofia i Ta-
deusz Matyja z Chełmka, Albina i Bronisław Mąsior z Bobrku, Józe-
fa i Henryk Michalscy z Gorzowa, Wanda i Antoni Mytnik z Chełm-
ka, Jadwiga i Józef Opitek z Chełmka, Zenona i Fryderyk Pawela z 
Bobrku, Cecylia i Dominik Pencko z Gorzowa, Teresa i Jan Piekut z 
Chełmka, Kazimiera i Władysław Pośnik z Chełmka, Janina i Jan Pryt-
ko z Bobrku, Maria Srebro-Przybyłowska i Zbigniew Przybylowski z 
Chełmka, Genowefa i Zygmunt Puchała z Gorzowa, Olga i Jan Pusz 
z Chełmka, Janina i Eugeniusz Rola z Chełmka, Zofia i Kazimierz Ry-
bak z Gorzowa, Stanisława i Marian Rybak z Gorzowa, Danuta i Wła-
dysław Ryczan z Chełmka, Krystyna i Fryderyk Smalcerz z Chełmka, 
Elżbieta i Kazimierz Szostek z Chełmka, Jadwiga i Marian Toporek 

z Bobrku, Anna i Kazimierz Trebacz z Chełmka, Helena i Władysław 
Tryner z Chełmka, Zofia i Józef Twardosz z Chełmka, Anna Wilczak 
z Gorzowa, Monika i Mieczysław Wronka z Gorzowa, Franciszka i 
Józef Zabdyr z Chełmka, Filomena i Jan Zamarlik z Gorzowa, Irena i 
Edward Żurek z Gorzowa,

W uroczystości wzięły również pary obchodzące 60 -lecie poży-
cia małżeńskiego: Maria i Józef Szalonek z Bobrku, Emilia i Tadeusz 
Łozińscy z Bobrku, Cecylia i Franciszek Kołodziej z Gorzowa, Anna i 
Tadeusz Bebak z Gorzowa,

Jubilatom życzymy dalszych szczęśliwych lat, pełnych zdrowia 
i spokoju.
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