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Uroczyste obchody
91 rocznicy
 Odzyskania 

Niepodległości
Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszam od udziału w uro-
czystościach upamiętniających Odzyskanie 
Niepodległości.
Uczestnicząc w Mszach Świętych, aka-
demiach i ceremonii pod pomnikiem na 
wzgórzu Skała oddajmy hołd Niepodległej 
Ojczyźnie. Niech biało – czerwone flagi na 
naszych domach i ulicach będą wyrazem pa-
triotyzmu i radości z życia w wolnym kraju

Andrzej Saternus
Burmistrz Chełmka

Program obchodów  na str. 8
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03.09  -  w Chełmku na ul. Krakowskiej 
nietrzeźwy kierowca samochodu MAN 
spowodował kolizję drogową – alkomat 
wykazał 2 ‰

07.09 – w Chełmku na ul. Śląskiej zatrzymano 
nietrzeźwego rowerzystę - 1 ‰

07.09 – w Chełmku na pl. Kilińskiego doko-
nano kradzieży paliwa z zaparkowanego 
samochodu marki Iveco – straty 3 000 zł

09.09 – w Bobrku na stacji paliw „Bliska” do-
konano kradzieży paliwa na kwotę 50 zł

09.09 – mieszkaniec Bobrka zgłosił, iż został oszu-
kany na aukcji internetowej – starty 270 zł

11.09 – w Chełmku na pl. Kilińskiego skra-
dziono telefon marki Nokia wart. 240 zł

14.09 – w Chełmku na ul. Andersa dokonano 
kradzieży roweru – straty 750 zł

14.09 – w Chełmku na ul. Krakowskiej nie-
trzeźwy kierujący samochodem marki 
Ford spowodował kolizję drogową – 
sprawca miał we krwi 2,6 ‰ alkoholu.

16.09 – w Chełmku na ul. Piłsudskiego skra-
dziono samochód Audi A6 wart. 30000zł

16.09 – w Chełmku na ul. Piastowskiej skra-
dziono papierosy wartości 477 zł. Spraw-
cę ujęto tego samego dnia w Libiążu.

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

21.09 –w Bobrku na ul. Nadwiślańskiej za-
trzymano nietrzeźwego rowerzystę – 3,2 
promila. Wobec sprawcy sąd już wcześniej 
orzekł zakaz prowadzenia pojazdów.

21.09 – w Chełmku na ul. Powstańców Ślą-
skich skradziono tablice rejestracyjne z 
zaparkowanego samochodu marki Opel. 
Straty 120 zł.

24.09 – w Chełmku na ul. Krakowskiej zbito 
szybę w samochodzie marki Citroen – 
straty 1600 zł.

27.09 – w Chełmku na ul. Brzozowej zatrzy-
mano nietrzeźwego kierującego samo-
chodem marki Opel – 1,1 ‰.

28.09 – mieszkaniec Gorzowa zgłosił oszustwo 
na aukcji internetowej – straty 500zł

28.09 – w Chełmku na ul. Zygmunta Stare-
go zatrzymano nietrzeźwego rowerzy-
stę – 1,3 ‰

KOMUNIKAT KOMENDANTA KOMISARIATU 
POLICJI W CHEŁMKU

W trosce  o bezpieczeństwo Mieszkań-
ców Miasta i Gminy Chełmek, po raz kolejny 
pragnę zwrócić Państwa  uwagę na zagroże-
nia, jakie nasilają się  w tym czasie.

I. Złodzieje kieszonkowi.
Czas poprzedzający Wszystkich Świętych 

jak i dzień samego święta, to dogodny okres 
dla złodziei kieszonkowych. Sprzyjają temu 
tłok na cmentarzach, w środkach komunika-
cji, na przystankach autobusowych. Metody 
działania sprawców są przeróżne. Żadna to-
rebka, nawet z siedmioma wewnętrznymi 
kieszonkami nie powstrzyma złodzieja przed 
kradzieżą, jeśli jest przewieszona beztrosko 
przez ramię. Tak samo portfele, które wkła-
damy do tylnych kieszeni spodni stają się 
łatwym łupem kieszonkowców. 

Pamiętajmy, że złodzieje mają opano-
wanych setki metod na odwrócenie naszej 
uwagi i tylko dzięki ostrożności jesteśmy w 
stanie zapobiec kradzieży.

II. Kradzieże z włamaniem
W czasie gdy odwiedzamy cmentarze,  

nasze mieszkania i domy są szczególnie na-
rażone na kradzieże z włamaniem. Apeluje w 
tym miejscu o pomoc sąsiedzką. Jeśli zauwa-
życie Państwo podejrzane osoby kręcące się 
wokół opuszczonych domostw sąsiadów –  
zawiadomcie o tym Policję.

W tym okresie szczególnie narażone 
na kradzieże z włamaniem są samochody, 

zwłaszcza te, które pozostawiamy w pobliżu 
cmentarzy. W celu uniknięcia takich zdarzeń 
proszę o nie pozostawianie w samochodach, 
w widocznych miejscach odzieży, reklamó-
wek, toreb, itp. W stu procentach takie po-
stępowanie nie zagwarantuje nam bezpie-
czeństwa, ale z całą pewnością zmniejszy 
prawdopodobieństwo włamania.

III. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Czas Wszystkich Świętych w naszej trady-

cji jest czasem spotkań z rodziną. Ze statystyk 
policyjnych wynika, że ten okres jest najbar-
dziej niebezpiecznym okresem w roku pod 
względem liczby wypadków drogowych. 
Często sprawcami wypadków są nietrzeź-
wi uczestnicy ruchu drogowego – zarówno 
kierujący pojazdami jak i piesi. Dodatkowe 
zagrożenie stanowią tzw. „niedzielni kierow-
cy”, wzmożony ruch na drogach, przewrotna 
w tym okresie pogoda. Te czynniki stanowią 
o realnym niebezpieczeństwie. 

Apeluję do Państwa o rozwagę i rozsą-
dek na drodze. 

Wzmożone kontrole na drogach są z my-
ślą o Państwa bezpieczeństwie, a nie w celu 
utrudnienia Wam życia. Mają na celu wyeli-
minowanie tych uczestników ruchu, którzy 
stwarzają potencjalne zagrożenie.

Z poważaniem:
Komendant Komisariatu Policji w Chełmku  

podinsp. mgr  Piotr Grabowski 

INFORMACJA NA TEMAT DOFINANSOWANIA DO 
KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Szanowni Państwo !
Informujemy, że w dniu 20 sierpnia 2009r. Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki 

Raby, pełniący rolę lidera projektu w Szwajcarsko - Polskim Programie Współpracy, otrzy-
mał informację, że złożony Zarys Projektu pn. ,,Słońce dla małopolski- zakup i montaż 53 
484 zestawów kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej dla mieszkańców 
116 województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego’’ uzyskał pozytywną 
opinię Komisji Oceniającej, jednak ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych 
znalazł się na liście rezerwowej.

W przypadku pojawienia się możliwości dofinansowania niezwłocznie o tym fakcie 
poinformujemy.

Inf.UM

NASI  DZIELNICOWI

Młodszy aspirant Jerzy Kubisty
Lat 29 
Staż w Policji 10 lat.
Dzielnica nr. 3 Stare Miasto

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.
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DZIEń NAUCZYCIELA
W Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku 13 października 2009 r. odbyła 

się uroczysta akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej. W sali widowiskowo – kinowej 
spotkali się dyrektorzy szkół z terenu gminy Chełmek, nauczyciele, pracownicy oświaty i 
administracji szkolnej oraz rodzice i uczniowie.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Samorządowego Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego nr 2 w Chełmku składają serdeczne podziękowania 

Radzie Rodziców działającej przy Zespole za czynne angażowanie 
się w życie naszej społeczności i pomoc w organizacji  uroczystości 

w roku szkolnym 2008/2009. W sposób szczególny pragniemy 
podziękować za zakup nowoczesnej kserokopiarki, niezbędnej do 
powielania materiałów dydaktycznych. Wyrażamy przekonanie o 

dalszej owocnej współpracy w kolejnych latach. 
Z wyrazami szacunku w imieniu społeczności szkolnej

mgr Marek Idzik
dyrektor SZS - P nr 2 w Chełmku

Akademię swoją obecnością zaszczycili 
również: Halina Cimer - dyrektor Delegatury 
Kuratorium Oświaty w Wadowicach, przed-
stawiciele Rady Miejskiej, Referatu Oświaty, 
Związków Zawodowych oraz nauczyciele 
emeryci.

Oficjalną część uroczystości poświęcono 
na podziękowania, życzenia i wręczenie na-
gród nauczycielom z Gminy Chełmek.

Prowadzący poinformował o przyzna-
nych przez Ministra Edukacji Narodowej 
Medalach Komisji Edukacji Narodowej dla 
nauczycieli: Celiny Rudyk i Doroty Orzana. 

Burmistrz Chełmka wręczył nagrody 
w dziedzinie oświaty Lucynie Elżbieciak, 
Markowi Idzikowi, Ewie Piwowarczyk,  Ewie 
Roli, Małgorzacie Wojdyła oraz Lucynie Za-
marlik. 

Następnie dyrektorzy nagrodzili wyróż-
nionych nauczycieli swoich szkół. 

W dalszej części uroczystości Dyrektor 
Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowi-
cach Halina Cimer oraz Burmistrz Chełmka 
przekazali nauczycielom Akty Nadania Stop-
nia Awansu Zawodowego.

Nie zabrakło również podziękowań za 
pracę nauczycielom, którzy odeszli na eme-
ryturę a także wręczenia uczniom stypen-
diów za wysokie wyniki w nauce. Po części 
oficjalnej scenę opanowali uczniowie z Sa-
morządowego Zespołu Szkół w Gorzowie, 
którzy przygotowali program artystyczny.

Za sprawą bajkowo-muzycznego kon-
certu pt. „Królewna Śnieżka”, udało się ma-
łym artystom przenieść widzów w krainę 
baśni i cudów. 

Podczas uroczystości  najlepsi uczniowie 
w roku szkolnym 2009/10 zostali nagrodzeni 
stypendiami Burmistrza: 

Z Samorządowego Zespółu Szkół Nr 1 
w Chełmku -

Patrycja Bunalska, Kordian Łysak, Igor 

Łopuszyński, Krzysztof Mordoń;
Z Samorządowego Zespółu Szkolno – 

Przedszkolnego nr 2 w Chełmku -
Agnieszka Sarna, Katarzyna Mazur, Ma-

riola Bojdys, Karolina Czeszek, Kamila Gry-
gier, Agata Szyjka, Karolina Kruk, Justyna 
Ryszka;

Z Samorządowego Zespółu Szkół w 
Gorzowie-

Monika Palka, Natalia Wojtyczko
i z Samorządowego Zespółu Szkół w 

Bobrku -
Kamila Idzik, Martyna Symula, Aleksan-

der Symula.
Wszystkim stypendystom 
gratulujemy! 
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Radni pracowali
7 października 2009 r. odbyło się posiedzenie komisji handlu, 

usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego. Głównym punktem 
spotkania było omówienie stanu bezpieczeństwa przeciwpożaro-
wego na terenie gminy. Swoje spostrzeżenia odnośnie aspektów 
ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jednostek OSP 
przedstawili prezesi OSP z terenu gminy.

Stanisław Adamczyk – prezes OSP Bobrek poinformował rad-
nych, że jednostka jest dobrze przygotowana do udziału w ewentu-
alnych akcjach gaśniczych. Samochód jest gotowy do ewentualnego 
wyjazdu, z uzupełnionym zbiornikiem wody i sprawną łącznością. 
Zapewniona jest również obsada. Sprzęt pożarniczy jest sprawny.

Jednostka oczekuje jednak pomocy ze strony Gminy w dobudo-
waniu dodatkowego boksu na samochód. Potrzebny jest również  
dodatkowy samochód pożarniczy i agregat prądotwórczy.

Prezes zwrócił uwagę, że w sołectwie Bobrek np. przy ul. Sta-
rowiejskiej znajdują się zabudowania – stare walące się szopy, któ-
re należy rozebrać, 
ponieważ zagraża-
ją bezpieczeństwu 
p.pożarowemu. 

Prezes  OSP w 
Bobrku wnioskował 
również o wypłatę 
środków finanso-
wych dla strażaków 
biorących udział w 
akcji gaśniczej bu-
dynku mieszkalne-
go przy ul. Ofiar Fa-
szyzmu w Chełmku. 
Zauważył, że nie jest 
sprawiedliwe, aby 
potwierdzane do wy-
jazdu na akcję były 
tylko składy osób w 
takiej ilości na jaką 
jest zarejestrowany 
samochód pożarni-
czy, ponieważ strażacy wyjeżdżają również swoimi samochodami i 
również biorą udział w akcji gaśniczej.

Następnie głos zabrał Andrzej Rybak – prezes OSP Gorzów, któ-
ry poinformował, że jego jednostka również jest przygotowana do 
udziału w akcjach gaśniczych. Zwrócił jednak uwagę na kilka pro-
blemów, które powinny być rozwiązane: 

* drogi w lasach nie są oczyszczane, zarastają i są miejscami nie-
przejezdne

* konieczne jest zamontowanie znaku, przy ul. Gorzowskiej, że jest 
wyjazd z remizy (Uwaga Straż),

* niezbędny w jednostce OSP Gorzów jest lekki samochód,

* Państwowa Straż Pożarna w Oświęcimiu stawia jednostkom wy-
magania, natomiast sama od dwóch lat nie organizuje żadnych 
szkoleń. Potrzebne są szczególnie szkolenia w ramach: udzie-
lania pierwszej pomocy, operator sprzętu pożarniczego i apa-
ratów powietrznych. 
Krzysztof Gąska prezes OSP Chełmek poinformował, że w br. 

jednostka brała udział w 48 zdarzeniach; w tym dwóch większych 
zdarzeniach tj. pożar autobusu oraz pożar budynku mieszkalnego 
przy ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku. 

Chełmecka jednostka działa w Krajowym Systemie Ratowniczo 
– Gaśniczym. Z tego względu otrzymała dodatkowe środki na wypo-
sażenie - 14 tys. zł przez okres 3 lat. Jednak przynależności ta niesie 
ze sobą dodatkowe wymagania. Ochotnicza straż traktowana jest 
prawie jak zawodowa, co  w życiu codziennym strażaków (np. pra-
ca zawodowa) nie zawsze jest wykonalne. Ponadto prezes zwrócił 
uwagę na zły stan techniczny ciężkiego samochodu pożarniczego. 

Konieczny byłby nowy samochód, ponieważ naprawa starego jest 
nieopłacalna, a jej koszt wyniesie ok. 30 tys. zł. 

Prezes OSP w Chełmku zwrócił również uwagę na stan tech-
niczny hydrantów.  Przynajmniej jeden raz w roku powinien zostać 
przeprowadzony przegląd z pomiarem ciśnienia i przepływu.

Roman Witkowski prezes Zarządu Gminnego OSP RP Chełmek 
poinformował, że wszystkie jednostki w Gminie Chełmek otrzy-
mały w obecnym roku. 145 tys. zł na działalność. Z tego Chełmek 
– 67.650 tys. zł, Gorzów – 41,520 tys. zł, Bobrek – 15,830 zł. Rezerwa 
stanowi - 20 tys. zł.

Środki finansowe z budżetu Gminy przeznaczone są na utrzyma-
nie obiektów, sprzęt, paliwo, oleje, badania techniczne pojazdów, 
opłaty, podatki, ZUS oraz  ubezpieczenia.

Rezerwa budżetowa miała być przeznaczona na komputer 
dla jednostki w Bobrku, zwrot kosztów organizacji zawodów po-

wiatowych dla jednostki 
Gorzów oraz dofinansowa-
nie do pompy dla jednostki 
Chełmek.

Połączone posiedzenie 
komisji budżetu, rozwoju 
gospodarczego, budownic-
twa, przemysłu, gospodarki 
komunalnej i ochrony śro-
dowiska oraz Komisji eduka-
cji, kultury, sportu i rekreacji  
Rady Miejskiej w Chełmku 
odbyło się w Urzędzie Miej-
skim w Chełmku 20 paździer-
nika 2009 r.

W pierwszym punkcie 
obrad komisji radni zapozna-
li się z  informacja dotycząca 
pozyskanych środków poza-
budżetowych przez Gminę 
Chełmek.

Od 2006 roku gmina Cheł-
mek pozyskała środki pozabudżetowe na kwotę prawie 60 mln zł. 
W obecnym roku złożonych jest 5 wniosków , na które łączne dofi-
nansowanie wynosi ok. 10 mln zł.

Następnie radni wysłuchali informacji o Lokalnej Grupie Dzia-
łania „Dolina Soły”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” funkcjonu-
je od 2008 r. i obejmuje  Gminy Brzeszcze, Chełmek, Kęty i Oświęcim. 
Do 2013 roku LGD będzie mogła rozdysponować kwotę 9 854 896 
zł na dotację w zakresie czterech obszarów: odnowy i rozwoju wsi, 
tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, różnicowania w kierunku 
działalności nierolniczej oraz małych projektów.

Następnie członkowie komisji wysłuchali raportu z działalności 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach działalności KRPA zakupiono sprzęt do siłowni, któ-
ry został przekazany do MOKSiR, a zamontowany w PZ nr 8 SZiO 
w Chełmku, dofinansowano wyjazdy na basen dla dzieci z klas od 
I do II, prowadzony jest aerobik. Dwukrotnie zorganizowane były 
koncerty dla dzieci z gimnazjum i technikum, które cieszyły się du-
żym zainteresowaniem. 

- W obecnym roku niewielkie zainteresowanie zorganizowaniem 
akcji letniej dla dzieci i młodzieży może martwić jednak, ale są już sy-
gnały, że w przyszłym roku do konkursu na akcję letnią przystąpią pa-
rafie – mówiła przewodnicząca KRPA.

Na bieżąco prowadzone są również rozmowy z osobami zgło-
szonymi do Komisji RPA. Najwięcej osób jest skierowanych przez 
prokuraturę, zatrzymanych za jazdę po spożyciu alkoholu. 

Przewodnicząca Komisji RPA  przedstawiła takżę propozycje pro-
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gramu profilaktyki na 2010 r.  Założenia do projektu są takie same 
jak w latach poprzednich. Dodatkowo jednak planuje się podpisanie 
porozumienia o współpracy z jednym ze szpitali odwykowych, co 
ułatwi i przyspieszy proces przyjmowania pacjentów z naszej gminy. 
Niezbędne będzie również przeznaczenie większej ilości środków na 
opłatę terapeuty, ponieważ ze względu na dużą ilość nowych uczest-
ników zachodzi konieczność utworzenia dodatkowej grupy. 

Nowością będzie również zakup urządzeń do fitnes zainstalo-
wanych na wolnym powietrzu.

Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinan-
sowanie projektu „Już pływam”, gdzie gmina może uzyskać 68 tys. 
zł przy 34 tys. zł wkładu Gminy Chełmek.

W dalszej części komisji radni zapoznali się z informacją pani 
skarbnik Gminy Chełmek odnośnie stanu zadłużenia podmiotów 
gospodarczych działających na terenie Gminy Chełmek.

Zaległości osób fizycznych prowadzących działalność gospodar-
czą wg stanu na dzień 30.09.2009 r wynoszą 1 194 836,24 zł. 

Zaległości osób prawnych wynoszą: 4 572 546, 41zł.
Skarbnik poinformowała również ile wynoszą zaległości objęte 

hipoteką, ile zgłoszono do sądu upadłościowego, ile zostało obję-
tych zastawem skarbowym, na ile wystawiono tytuły wykonawcze, 
na ile wysłano upomnienia. 

W dyskusji, radni prosili o uzupełnienie informacji na najbliższej 
sesji RM jaka jest tendencja w stosunku do lat ubiegłych - czy wy-
sokość zaległości podatkowych maleje.

Następnie radni zostali poproszeni o zaopiniowanie propozycji 
przystąpienia do „Zintegrowanego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi”.

Przewodniczący Komisji odczytał wniosek Burmistrza Chełmka 
skierowany do Rady Miejskiej w dniu 28 września 2009 r. dotyczą-

Gmina bez azbestu
Ponad 550 ton azbestu usunięto z gminy Chełmek od 2003 

roku. 
Azbest i wyroby zawierające azbest z terenu Gminy Chełmek 

usuwane są na podstawie  harmonogramu oraz Uchwały Nr IX/63/03 
Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17.07.2003 r..

Wykaz obiektów zawierających azbest sporządzono w 2002 r. 
na podstawie ankiet i jest on na bieżąco aktualizowany. - Do tej pory 
usunęliśmy ponad 550 ton azbestu, szacujemy, że na terenie gminy 
znajduje się jeszcze około 500 ton azbestu w różnych postaciach - mówi 
Zyta Magdoń z UM w Chełmku.  -W 2009 r. Na wywóz zaplanowano 
kwotę 50 000,00 zł z tego ze środków Gminy  Chełmek - 25 000,00 zł 
a ze środków Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (PFOŚiGW) – 25 
000,00 zł. Do końca lipca 2009 r. zostało wywiezionych  85,40 ton od-
padów azbestowych z 30 posesji. Koszt wywozu - 22 956,46 zł . W dal-
szym ciągu przyjmowane są wnioski na wywóz eternitu w listopadzie  
br. i latach następnych - kończy Zyta Magdoń. Do 2032 roku Polska 
ma usunąć azbest oraz wyroby go zawierające.

Azbest występuje m.in w: płytach dachowych w budownictwie  
np. eternit, ścianach osłonowych i osłon konstrukcji stalowych, osło-
nie ścian ciągów wentylacyjnych i szybów w windach, elementów 
klap, osłon w pionach kanalizacji zewnętrznej, zsypów spustowych, 
oraz zsypów na śmieci,  izolacji cieplnej i ognioodpornej, izolacji 

elektrycznej i akustycznej, płytach i wykładzinach dachowych, pod-
łogowych oraz sufitowych.

Wywóz materiałów zawierających azbest w gminie Chełmek
Rok Ilość      Wart.   Z tego:
 Mg    ogół. zł Posesji Śr. wł. Śr. PFOŚiGW
2003 30,42 16 13 996,24   3 996,24 10 000,00
2004 63,38 35 23 193,28 13 693,28   9 500,00
2005 92,86 49 28 814,46 14 407,23 14 407,23
2006 72,90 40 23 010,89 11 505,45 11 505,44
2007 88,08 39 27 331,22 13 665,61 13 665,61
2008 136,74 65 45 166,44 27 194,33 17 972,11

cy zaopiniowania propozycji przystąpienia do „Zintegrowanego 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin Małopolski 
Zachodniej wraz z Zakładem Termicznego Przekształcania Odpadów 
Komunalnych na Terenie Gminy Trzebinia”.

W tej sprawie Burmistrz Chrzanowa  zwrócił się do Burmistrza 
Chełmka o złożenie deklaracji woli przystąpienia do realizacji projek-
tu wspólnie z Gminami powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskiego, 
suskiego, wadowickiego i Gminą Krzeszowice. Na obecnym etapie 
deklaracja partnerska nie wymaga zobowiązań finansowych.

Radni wyrażali obawy, co do współfinansowania takiej kosz-
townej inwestycji. Uważają jednak, że w obecnych czasach takie 
przedsięwzięcie jest bardzo potrzebne. Niezbędne jednak będą 
środki pozabudżetowe. 

W wyniku głosowania komisje zaopiniowały pozytywnie pro-
pozycję przystąpienia do Zintegrowanego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi dla gmin Małopolski Zachodniej wraz z 
Zakładem Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na 
Terenie Gminy Trzebinia.

W sprawach bieżących radni zajęli się kwestią opłaty za posiada-
nie psa. W związku z wnioskiem zgłoszonym przez grupę 6 radnych 
dotyczącym wprowadzenia w/w opłaty radni w dyskusji, rozważali 
propozycję wprowadzenia jej na 2010 r. 

Potrzeba wprowadzenia opłaty wynikła z licznych skarg miesz-
kańców osiedla zgłaszanych na spotkaniach środowiskowych. 
Mieszkańcy skarżyli się głównie na zanieczyszczanie terenu przez 
czworonogi. 

Zdania radnych w tym temacie były podzielone.  
Ustalono, że na następne posiedzenie komisji radni przygotują 

propozycje projektu uchwały. Propozycje zostaną przedyskutowane 
i poddane pod głosowanie

Roboty publiczne w Chełmku
Chełmecki magistrat w 2009 roku zatrudniał 9 osób w ramach 

robót publicznych.
Pierwszych pięciu pracowników zostało zatrudnionych na okres 

6 miesięcy w  kwietniu 2009 r. 
W trakcie prac wykonali oni: czyszczenie rowu melioracyjnego 

przy ul. Jaworznickiej w Chełmku (od Przemszy do I stawu), udroż-
nienie rowu melioracyjnego przy ul. Leśnej w Chełmku, czyszczenie 
kanału w Gorzowie oraz  rowu melioracyjnego w Bobrku (od ul. Ko-
listej do ul. Kasztanowej), porządkowanie parku miejskiego a także 
terenu zielonego przy ul. Kolejowej w Chełmku, bieżące utrzymanie 
terenów zielonych na Osiedlu Nowe Miasto.

Dwóm pracownikom przedłużono umowy na kolejny miesiąc. 
W tym czasie będą przede wszystkim grabić tereny zielone.

Ponadto w ramach programu realizowanego przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Oświęcimiu pod nazwą „Konserwator” zatrudniono 
cztery osoby na okres od 24.07.2009r. do 31.10.2009r. dodatkowo 
na terenie Gminy Chełmek. Wykonują one prace w następującym 
zakresie: porządkowanie terenów gminnych tj. zbieranie śmieci, za-
miatanie, grabienie liści, różne prace ogrodnicze, prace konserwa-
torskie urządzeń zabawowych na placach zabaw oraz konserwacja 
ławek i koszy ulicznych tj. malowanie.

Wszystkim, którzy odprowadzili zmarłego 
śp. Mariana reMSaka 

na miejsce wiecznego spoczynku: przyjaciołom, 
kolegom oraz sąsiadom 

serdeczne podziękowanie składa 
rodzina zmarłego
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INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU
Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 

3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami oraz w wykonaniu Uchwały Nr 
XV/120/2004 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku 
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność 
Gminy Chełmek, przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetar-
gowej na rzecz najemcy następujące lokale mieszkalne położone 
w Chełmku przy: 

* ul. Wojska Polskiego 3/25 o pow. użytkowej 44,05 m2,
* ul. Marszałka Piłsudskiego 8/55 o pow. użytkowej 54,67 m2,
* ul. Generała Andersa 8/2 o pow. użytkowej 36,66 m2,
* ul. Generała Andersa 1/6 o pow. użytkowej 46,80 m2,
Przedmiotowe wykazy zostały wywieszone w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Chełmku oraz na tablicach ogłoszeń na terenie całej 
gminy i w BIP na stronie internetowej www.chelmek.pl na okres 
21 dni tj. w terminie od dnia 12 października 2009 roku do dnia 02 
listopada 2009 roku.

Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefo-
nicznie pod numerem telefonu 844-90-30 lub 844-90-33 osoba do 
kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury Geodezji i Zasobów Ko-
munalnych Sławomir Kalemba.

Inf.UM

INFORMACJA O  WYWIESZENIU  WYKAZU
Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 

3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami oraz w wykonaniu Uchwały Nr 
XV/120/2004 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku 
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność 
Gminy Chełmek, przeznacza do sprzedaży:

1. w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy następujące 
lokale mieszkalne położone w Chełmku przy:

* ul. 25 Stycznia 2/7 o pow. użytkowej 42,91 m2,
* ul. Brzozowa 5/16 o pow. użytkowej 47,33 m2,
2. w drodze przetargowej lokal mieszkalny położony w Chełmku 

przy ul. Wojska Polskiego 8/8  o pow. użytkowej 33,57 m2,
Przedmiotowe wykazy zostały wywieszone w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Chełmku oraz na tablicach ogłoszeń na terenie całej 
gminy i w BIP na stronie internetowej www.chelmek.pl na okres 
21 dni tj. w terminie od dnia 22 października 2009 roku do dnia 12 
listopada 2009 roku.

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

Inf. UM

Ośrodek Szkolenia Kierowców L.O.K Oświęcim 
organizuje kurs prawa jazdy 
na kategorie B,C w Chełmku. 

Rozpoczęcie kursu w dniu 
17 oraz 19. XI 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.
PROMOCJA DLA UCZNÓW ORAZ STUDENTÓW !!!

Remont w komisariacie
W komisariacie Policji w Chełmku za-

kończono kolejny etap remontu. W ramach 
inwestycji odnowiono schody wejściowe 
do komisariatu, zdemontowano kratę w 
przedsionku komisariatu a na jej miejsce 
wstawiono nowe drzwi z odpowiednimi za-
bezpieczeniami. Odnowiono także dyżurkę, 
pomieszczenie socjalne, łazienkę oraz hol. 
Całość prac ( 21 000 zł) sfinansowano z  bu-
dżetu gminy Chełmek.

Uroczyste odebranie robót nastąpiło 26 
października 2009 r. w obecności Burmistrza 
Chełmka Andrzeja Saternusa, zastępcy bur-
mistrza Andrzeja Skrzypińskiego, Komen-
danta Powiatowego Policji w Oświęcimiu 
Janusza Barcika oraz Komendanta Policji w 
Chełmku Piotra Grabowskiego.

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 fragment nieruchomości 
gruntowej, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka;

1. 1158/73 o pow. 42,00 m2, położony w Gorzowie przy ul. 
Nowowiejskiej w drodze bezprzetargowej,

2. 836/410 o pow. 9,84 m2 , położony w Chełmku przy ul. 
Krakowskiej 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 05 października 2009 roku 
do dnia 26 października 2009 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
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CHEŁMEK, PLAC KILIŃSKIEGO 3, 
TEL. (33) 846 12 96  
www.moksir.chelmek.pl

Radość dzielenia 
Zaczęło się znacznie wcześniej „Rodzina Kolpinga” chciała dzia-

łać razem z innymi organizacjami.  Udało się stworzyć partnerstwa, 
które mają odniesienie w realnym życiu, nie są tylko podpisem na 
dokumencie ale dzięki współpracy możemy pomagać większej gru-
pie osób . Darek z Oświęcimskiego Stowarzyszenia „Szansa” zapro-
ponował nam udział w ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem” 
organizowanej przez Bank Żywności oddział w Krakowie. 

Na początku nieśmiało analizowaliśmy czy nasze stowarzysze-
nie podoła takiemu wyzwaniu? Jednak znalazło się wiele chętnych 
osób do pomocy. Motorem napędowym akcji była nasza przewod-
nicząca, dzięki której w akcję zaangażowali się także wolontariusze i 
nauczyciele z Powiatowego Zespołu nr 8 Szkół Zawodowych i Ogól-
nokształcących w Chełmku. 

- Nie spodziewaliśmy się takiego odzewu ze strony mieszkańców 
naszego miasta, wiemy, że zawsze możemy na nich liczyć jednak czasy 
nie są łatwe i każdemu jest ciężko a mimo to, zebraliśmy w ciągu ośmiu 
godzin pracy wolontariuszy 637,13 kilogramów żywności - relacjonu-
je przewodnicząca Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” w Chełmku 
Dorota Pietrzyk. 

 Wiele osób pomagało nam bezinteresownie to najcenniejsza 
wartość w dzisiejszych czasach, że człowiek potrafi działać charyta-
tywnie dla drugiego człowieka. 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom dużym i małym, że potrafią 
się pochylić nad drugim człowiekiem i nieść pomoc dobroczynnie 
nie oczekując niczego w zamian. Składamy także wyrazy podzięko-
wania placówkom, w których mogliśmy zbierać żywność Delikate-
som Centrum, Biedronce oraz Carrefour w Chełmku. 

Wszystkim wolontariuszom, którzy sami się zgłosili do akcji i 
poświęcili swój  czas dla innych składamy także serdeczne podzię-
kowania, bez WAS nie moglibyśmy osiągnąć tak wiele dobrego dla 
innych. 

 W. Kosowska-Maca

10 lecie Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Chełmku

Jubileusz 10 - lecia obchodzi w tym roku Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Chełmku. 

Celem ośrodka jest niesienie  pomocy 
osobom z problemami ze zdrowiem psy-
chicznym w pokonywaniu ich trudności w 
radzeniu sobie z chorobą i funkcjonowaniu 
w życiu społecznym. Ważną działalnością 
ŚDS – są warsztaty w trakcie których uczest-
nicy mogą odkrywać swoje talenty malar-
skie, teatralne, muzyczne, taneczne a także 
uczą się radzenia sobie w różnych życiowych 
sytuacjach.

16 października w obchodach jubile-
uszowych ośrodka wzięli udział znamienici 
goście:

burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, 
zastępca burmistrza Andrzej Skrzypiński, 
sekretarz gminy Chełmek Janina Świerz, 
przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku 
Zofia Urbańczyk, przedstawiciele SG ZOZ 
w Chełmku – dyr. Jolanta Podolak, lekarze: 
Maria Srebro – Przybyłowska, Jan Franczyk, 
- dyr. DPS w Bobrku Mariusz Sajak, kierownik 
WTZ im . Brata Alberta w Chełmku – Beata 
Ciura , kierownik świetlicy środowiskowej 
Ewa Wędzina instruktor MOKSiR Ewa Miszu-
ta, wspierające działalność ośrodka panie 
Halina Hebda i Małgorzata Wabik a także 

byli i obecni pracownicy ŚDS oraz uczest-
nicy terapii.

Podczas przywitania kierownik ŚDS w 
Chełmku Halina Zelech przybliżyła histo-
rię ośrodka a także złożyła wszystkim po-
dziękowanie za dotychczasową owocną 
współpracę.

Po części oficjalnej zebrani goście mieli 
okazję zobaczyć pokaz  slajdów z 10 lat ist-
nienia ośrodka, a uczestnicy terapii zapre-
zentowali się programie  muzyczno – recy-
tatorskim.

7 -8 listopada 
 „Magiczne drzewo”  godz. 16:00
  prod. Polska, czas trw.: 90 min., b.o.
14 -15 listopada 
 „Surogaci: godz. 18:00
  prod. USA, czas trw.: 104 min., od 15l
19 listopada  
 CHAZ DE PAOLO godz. 19:00
  power blues/rock concert- bilet: 10 zł
21 -22 listopada 
 „Dzieci Ireny Sendlerowej” godz. 18:00
  prod. USA, czas trw.: 120 min., od 12 lat
28 listopada 
 „Wojna domowa” godz. 18:00
 prod. W. Brytania, czas trw.: 90 min., od 12 lat
29 listopada 
 Kabaret PARANIENORMALNI godz. 19:00
  kabaret - bilet 40 zł 
bilety: filmy - 10:zł 

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku 
zaprasza do udziału w II Rajdzie Nordic Walking malowniczymi trasa-
mi Ojcowskiego Parku Narodowego. Wyjazd mikrobusem z Chełmka 
spod siedziby MOKSiR przy pl. Kilińskiego 3 (obok dworca PKP) w dniu 
5 grudnia 2009 o godz. 07. 00.Wpisowe 15 zł. Ilość miejsc – 26. Organi-
zatorzy posiadają dwadzieścia kompletów kijków. Powrót do Chełmka 
ok. godz. 14. Informacja i zapisy, tel:601661771.
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Rodzina Kolpinga w Chełmku 
gościła ks. Prezesa Generalnego  

Międzynarodowego Dzieła Kolpinga
Dzieło Kolpinga w Polsce niedawno przeżywało bardzo ważną 

wizytę. Naszym gościem był Prezes Generalny Międzynarodowego 
Dzieła Kolpinga - ks. Prałat Axel Werner z Kolonii. Jest on od 2002 roku 
kolejnym następcą bł. A Kolpinga i nosi tytuł Monsignore – „Wikariusz 
Jego Światobliwości”. Podczas pobytu w Polsce ks. Prezes odwiedził 
kilka „Rodzin Kolpinga” z Polski Południowej. Był w Brzesku, Chełm-

ku, Luborzycy i Oświęcimiu. Podczas wizyty w chełmeckiej „Rodzinie 
Kolpinga” dużo radości sprawiło mu spotkanie z dziećmi biorącymi 
udział w zajęciach w świetlicy przyparafialnej oraz wolontariuszami 
z „Młodego Kolpinga”. Usiadł z nimi w kręgu i opowiadał o zasadach, 
które wypływają z nauki i działalności bł. Adolpha Kolpinga. Następ-
nie spotkał się z członkami Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga”  w 
Chełmku, zapoznał się z naszą działalnością,  interesowało Go jakie 
zawody wykonują członkowie RK. Otrzymany od naszej RK piękny 
album o Polsce ma przywoływać wspomnienia o 51. kraju, który 
odwiedził podczas sprawowania swojej funkcji. Nie był jeszcze w 
10. krajach, bo w sumie „Rodziny Kolpinga” działają w 61. krajach 
na całym świecie. Wizytę w Chełmku zakończyło wspólne zdjęcie 
pod jedyną w Polsce figurą bł. A. Kolpinga, znajdującą się na murach 
otaczających kościół pw. Miłosierdzia Bożego. 

Rodzina Kolpinga

Wieczorek Papieski
Tegoroczny „Wieczorek Papieski” w kościele pw. Matki Boskiej 

Królowej Polski w Chełmku uświetnił występ znanego aktora mło-
dego pokolenia Rafała Cieszyńskiego.

Przy nastrojowej scenerii pięknie udekorowanego kościoła zebra-
ni wierni mieli okazję wysłuchać fragmentów z homilii pielgrzymko-
wych Jana Pawła II – czytanych przez Rafał Cieszyńskiego. Podczas   
wieczorku można było również obejrzeć pokaz multimedialny złożo-
ny ze zdjęć i urywków filmów prezentujących Papieża Polaka w cza-
sie jego pielgrzymek a także wysychać występu Czesława i Zuzanny 
Kobielus, których piękny śpiew wypełnił wnętrze kościoła.

Po zakończonym wieczorku Rafał Cieszyński chętnie rozdawał 
autografy oraz pozował do zdjęć.

Organizatorami wieczorku papieskiego w kościele byli ks. pro-
boszcz Bogdan Leśniak oraz Łukasz Latko.

Zapraszamy do udziału w obchodach 
91 Rocznicy 

Odzyskania Niepodległości
10 listopada o godz. 13.00 – uroczysta akademia. w wykonaniu 

młodzieży z Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 2, sala kinowo-widowiskowa MOKSiR.

11 listopada o godz. 11.00 - Kościół pw. N.M.P. Królowej Polski w 
Chełmku.
Uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny z udziałem przedstawi-
cieli stowarzyszeń, organizacji i władz samorządowych, pocztów 
sztandarowych.

Około godz. 12.00 - przemarsz delegacji i pocztów sztandarowych 
na  wzgórze „Skała”. Ceremonia złożenia hołdu pod Pomnikiem 
„Grunwaldzkim”, przez młodzież szkolną, harcerzy, kombatantów 
i władze samorządowe. 

Godz. 13.00 – spotkanie pokoleń - biesiada patriotyczna – Dom 
Pamięci Baty, ul. Staicha 3. 

Godz. 16.00 – Przegląd polskich filmów, wstęp wolny, sala kinowa 
MOKSiR.

Szczegółowy program obchodów zostanie zamieszczony 
na plakatach.  
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W poszukiwaniu RWD 13
Wizyta w Krakowskim Muzeum  Lotnictwa zapoczątkowała 

kolejną serie spotkań Klubu Miłośników Ziemi Chełmeckiej. Data 
wyjazdu nie była przypadkowa, 2 października br. minęło 71  lat 
od uroczystego przekazania przez firmę Bata i chełmeckie społe-
czeństwo samolotu RWD-13 S/T SP-BNP. Maszyna została zakupio-
na z środków podarowanych na pomoc polskiej armii. Uczestnicy 
z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli bogatą kolekcję muzeum 
oraz wysłuchali niezwykle interesującego wykładu Jana Hoffman-
na o dawnym i współczesnym lotnictwie . Nasz przewodnik ukazał 
również historie  polskich samolotów RWD.  Spotkanie zakończyło 
się wspólną pamiątkową fotografią przed samolotem RWD 21 oraz 
przekazaniem muzeum płyty CD z archiwalnymi materiałami doty-
czącymi chełmeckiego samolotu. Kulturalnym akcentem wyprawy 
była wizyta w krakowskim „Bunkrze Sztuki” i zwiedzenie Międzyna-
rodowego Triennale Grafiki. 

Organizatorzy oraz uczestnicy wyjazdu studyjnego składają 
serdeczne podziękowanie Majorowi Zbigniewowi Kościańskiemu, 
Dyrekcji Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz Panu Jano-
wi Hoffmannowi. Zapraszamy na stronę Muzeum:     www.muzeumlotnictwa.pl      

Wiersze przydrożne
Wiersze przydrożne – Sztuka na prowincji, taki tytuł nosi kultu-

ralny projekt realizowany przez chełmecki MOKSiR. Już 19 listopa-
da o godz. 19.00 odbędzie się koncert amerykańskiego gitarzysty 
Chas De Paolo, któremu towarzyszyć będą Łukasz Gorczyca – bass, 
Tomek Dominik – drums.

Następnego dnia o godz. 18.00 odbędzie się multimedialny po-
kaz E – Mail Art. „Kamień”.

Odwiedzający galerię Epicentrum będą mieli możliwość ob-
cować z nadesłanymi za pośrednictwem poczty internetowej pra-
cami artystów z różnych stron świata. Organizatorzy poprosili ich 
o twórczą interpretację znaczeń, odniesień i mitów związanych z 
„kamieniem”.

Nadsyłane już od miesiąca prace eksponowane są na stronie 
www.projektkamien.bloger.pl.

Kulminacją wieczoru będzie odsłonięcie około siedmiuset kilo-
gramowego głazu z wykutym tekstem Tadeusza Staicha „Ziemia i 
człowiek były treścią moich kroków i słów…”. Wśród honorowych 
gości wieczoru będzie pani Zofia Staichowa. Kamień ze słowami 
związanego z Ziemią Chełmecką poety, pisarza i miłośnika gór, 
spocznie w przestrzeni naszego parku.

W ramach projektu wiosną przyszłego roku powstaną dwa ko-
lejne „wierszonośne” obiekty. Im również towarzyszyć będą wyda-
rzenia artystyczne – spektakle i performance. 

Projekt „Wiersze Przydrożne…” został laureatem ogólnopolskie-
go konkursu „Kultura Bliska”, zorganizowanego przez warszawską 
Fundację Wspomagania Wsi. Cykl imprez artystycznych został do-
finansowany kwotą siedmiu tysięcy złotych.

„MISJA -KAZACHSTAN”
W Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku 

odbyło się spotkanie  z ks. Andrzejem Polichtem. Ksiądz Andrzej- 
pochodzący z Chełmka salezjanin, na przełomie lipca i sierpnia 
tego roku wraz z grupą wolontariuszy odbył misyjną podroż do 
Kazachstanu.

15 października zgromadzeni na sali widowiskowo – kinowej 
widzowie mieli okazję wysłuchać opowieści księdza oraz wolonta-
riuszy o przygodach towarzyszących im podczas podróży. W trakcie 
spotkania widzowie mieli okazję zobaczyć fascynujący film nagrany 
podczas pobytu w tym odległym i kraju, gdzie do dziś żyją potom-
kowie Polskich zesłańców.

Spotkanie z ks. Andrzejem Polichtem oraz wolontariuszami zo-
stało zorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekre-
acji w Chełmku. 

Ksiądz Andrzej Policht ur. 1966 roku, zamieszkały w Chełmku od 
1968r. Ukończył SP nr 2 w Chełmku, następnie szkołę salezjańską 
w Oświęcimiu i technikum w Chrzanowie. Święcenia kapłańskie 
przyjął w 1996 roku.

Jego pierwszą placówką duszpasterską był kościół św. Stanisława 
Kostki w Krakowie, gdzie w 1997 roku założył salezjański wolonta-
riat misyjny, który do dziś przygotowuje wolontariuszy świeckich 
do pracy na trzech kontynentach. W 2007 roku powrócił do zakładu 
salezjańskiego w Oświęcimiu, gdzie oprócz pracy katechetyczno – 
wychowawczej nadal prowadzi wolontariat.

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku składa 
serdeczne podziękowania pani Urszuli Bialik za pomoc w zorgani-
zowaniu spotkania.
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O pracach wykonanych w ciągu zeszłego roku szkolnego, 
przedszkolu w szkole, wolontariacie i planach na najbliższy czas, z Panią Dyrektor Lucyną Elżbieciak 

rozmawiał Kamil Szyjka.
Kamil Szyjka: Jak Pani podsumuje ten mi-

niony rok kiedy została Pani dyrektorem szkoły 
w Gorzowie?

Lucyna Elżbieciak: Uważam, że miniony 
rok był bardzo dobry i bardzo pozytywnie 
go mogę ocenić. Może jestem osobą, która 
w życiu lubi się chwalić(śmiech) ale trzeba 
się umieć pochwalić, jeśli się wykonuje ja-
kieś dobre prace. Uważam, że przez ten rok 
zrobiliśmy wspólnie z radą pedagogiczną, 
pracownikami, młodzieżą oraz z rodzicami 
bardzo dużo. Kiedy przyszłam do tej szko-
ły było wiele do zrobienia. W swoim pro-
gramie na początku, kiedy obejmowałam 
stanowisko mówiłam jak dużo chcę zrobić. 
Uważam, że w istotnej części moje plany  
zostały zrealizowane. Przede wszystkim do-
kumentacja szkoły została uporządkowana. 
Kolejną rzeczą są zmiany jakie zaszły na te-
renie całej szkoły. Klasy 1-3 zostały  wypo-
sażone w nowe meble, otrzymały pomoce 
dydaktyczne z projektu unijnego “Pierwsze 
uczniowskie doświadczenia drogą do wie-
dzy” za kwotę 8 tysięcy. Zabudowaliśmy 
hol, gdzie powstała kolejna sala dla  klasy 
pierwszej. Kolejną nowością, którą wpro-
wadziliśmy w zeszłym roku jest przedszkole 
czynne 10 godzin dziennie, w którym dzie-
ci mogą skorzystać z trzech posiłków.  Jest 
to  propozycja dla rodziców którzy pracują. 
Wprowadziliśmy też obiady dla uczniów , co 
jest nowością dla tej szkoły.  Spotkały się one 
z pozytywnymi opiniami ze strony rodziców 
i uczniów. Co więcej, od września tego roku 
działa świetlica, której nigdy w tej szkole nie 
było. W tym celu jedno z pomieszczeń zosta-
ło odnowione przy pomocy rodziców, wypo-
sażone w nowe sprzęty i meble oraz nowe 
pomoce dydaktyczne. Muszę podkreślić, że 
zajęcia świetlicowe mogą odbywać się dzię-
ki wspaniałej pracy naszych nauczycieli. To 
dzięki nim uczniowie z klas I-III mogą cho-
ciażby odrobić zadanie czy alternatywnie 
odpocząć na swieżym powietrzu. 

Naszym przedszkolakom i młodzież służy 
pomocą pedagog szkolny i logopeda. 

K.Sz.: Dokładnie pamiętam czas, kiedy 
obejmowała Pani stanowisko dyrektora. Fakt, 
który zwrócił uwagę wszystkich i o którym Pani 
mówi jest taki, że w planie było bardzo dużo 
działań związanych z „ulepszeniem” szkoły. 
Czy napotkała Pani jakieś przeciwności natu-
ry finansowej?

L.E.: Przeszkody natury finansowej chyba 
są zawsze, bo zawsze można powiedzieć, że  
finansów jest za mało, ale muszę przyznać, że 
Burmistrz Chełmka i Rada Rodziców bardzo 
pozytywnym okiem spojrzeli na potrzeby 
tej szkoły, więc nie mogę narzekać. Finanse 
płynęły do tej szkoły i mam nadzieję, że będą 
płynąć dalej. Główną przeszkodą jest to, że 
chciałoby się jeszcze więcej jak najszybciej 
zrobić, ale niestety nie da się tego wykonać, 
trzeba to rozłożyć w czasie.

K.Sz.: A co z ogrodzeniem szkoły? Wszyscy 

wiedzą w jakim było ono stanie.
L.E.: Jeżeli chodzi o ogrodzenie to rzeczy-

wiście były i są nadal problemy. W paździer-
niku zeszłego roku zamontowaliśmy nową 
bramę co zlikwidowało jedynie problem 
wjazdu do szkoły. 

Planujemy również ogrodzić teren od 
strony kościoła i pól, gdzie  jest ono bardzo 
zniszczone lub wogóle go brak. Problemem, 
który istnieje to zniszczone rynny. Niestety 
przez nie kilka klas jest zalanych. Jesteśmy 
w trakcie ich wymiany. Ogromne podzięko-
wania należą się w tym zakresie Radzie Ro-
dziców a w szczególności Panu Andzrzejowi 
Rybakowi  oraz straży pożarnej w Gorzowie 
na którą zawsze możemy liczyć. 

K.Sz.: Kwestia przedszkola w szkole była 
swego czasu bardzo kontrowersyjna. Słychać 
było głosy, że przeniesienie przedszkola źle 
wpłynie na małe dzieci. Jak to wygląda po 
roku?

L.E.: Uważam, że warunki w których 
obecnie przedszkolaki mogą przebywać są 
znakomite. Mają dużą, jasną i przestronną 
salę z piękna łazienką, a także od tego roku 
z oddzielnym wejściem. Mogą korzystać z 
nowego placu zabaw. Jeżeli chodzi o funk-
cjonowanie przedszkolaków w szkole to 
czują sie one pełnoprawnymi członkami spo-
leczności szkolnej, chociażby przez uczest-
nictwo w akadeniach, apelach czy wspólne 
spożywanie posiłkow w jadalni szkolnej. Z 
korzyścią wpływają również częste  wizyty 
w klasach I-III i odwrotnie, uczniowie klas 
poczatkowych goszczą z przedstawieniami 
w przedszkolu. Na uznanie zasługuje praca 
nauczycielek przedszkola, które prowadzą 
zajęcia na kilku poziomach z dziećmi od 4 
do 6 roku życia.

K.Sz.: Zaczął działać wolontariat. Czy spo-
tkał się z dużym zainteresowaniem?

L.E.: W naszej szkole od ubiegłego roku 
szkolnego działa wolontariat.

 Działają w nim głównie dziewczęta. Bar-
dzo chętnie uczestniczą one w tym projek-
cie, współpracują, pomagają, uczą się tego, 
że są również inne osoby wokół nas, osoby 

niepełnosprawne, uczą się z nimi pracować, 
zajmować się nimi. Na początku były obawy 
czy młodzież w tym wieku poradzi sobie z 
emocjami, jakie towarzyszą   pracy z osobami 
niepełnosprawnymi, ale na szczęście po raz 
kolejny nasze obawy były bezpodstawne. 

K.Sz.: Na koniec proszę powiedzieć na-
szym czytelnikom jakie są plany na najbliż-
szy czas.

L.E.: Najbliższe plany? Remonty, remonty, 
remonty(śmiech). To jest najważniejsza rzecz 
w tej szkole. Jak mówiłam, jesteśmy obec-
nie w trakcie orynnowania, ponieważ jest 
to bardzo pilna sprawa przed zimą. Trzeba 
wyremontować kolejne klasy. Musimy utwo-
rzyć  klasę fizyko-chemiczną, której w ogóle 
nie ma w tej szkole. Trzeba zakupić pełne jej 
wyposażenie. W  szkole jest bardzo nowocze-
sna kotłownia gazowa, ale na tym się kończy. 
Wszystkie grzejniki są stare, i mamy z tym w 
zimie problemy. W przyszłym roku potrzeba 
chociażby po części je wymienić, ponieważ 
mimo dużej mocy tej kotłowni, ogrzewanie 
nie jest wydajne. Moim priorytetem jest bu-
dynek szkoły, ale niestety jest także dużo pra-
cy poza nim. Piszemy projekt unijny „radosna 
szkoła”, w którym bardzo nam pomaga Pan 
Burmistrz Andrzej Saternus. Projekt dotyczy 
placu zabaw dla klas 1-3. Mam nadzieję, że 
dostaniemy te pieniądze. 

K.Sz.: Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę 
dużo sukcesów w życiu zawodowym.

L.E.: Dziękuję bardzo.
(Mgr Lucyna Elżbieciak, dyrektor 

Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie.) 
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Poziom i struktura bezrobocia w powiecie oświęcimskim -IX.2009r.

Nić –Włókno -Materia
W  IV Przeglądzie Rękodzieła Artystycznego „Nić –Włókno -Materia” swoje prace zapre-

zentowało 31 twórców. Na uroczystym otwarciu wystawy 23 października  można było po-
dziwiać prace wykonane technikami: koronki: frywolitkowa, klockowa, hafty: krzyżykowy, 
gobelinowy, richelieu, gobeliny i patchworki, ozdoby choinkowe: gwiazdki, aniołki, bombki i 
dzwoneczki wykonane różnymi technikami, pisanki wielkanocne, kwiaty wykonane z bibuły 
oraz techniką szydełkową, biżuteria: kolczyki, wisiorki, bransoletki (srebro z kamieniami oraz 
koronką frywolitkową i klockową ), galanteria- drobne wyroby o charakterze użytkowym; 
paski i torebki, przedmioty ozdobione metodą decoupage oraz window color.

Z roku na rok przybywa na wystawie prac 
wykonanych nowymi technikami.

Nowością na tegorocznej wystawie jest 
japońska sztuka wykonywania kunsztow-
nych składanek z papieru – origami.

Każdy z uczestników wystawy otrzymał 
na pamiątkę: złotą różę (symbol wystawy), 
pamiątkową płytkę ze zdjęciami prac oraz 
oprawiane podziękowanie.

Wystawa czynna do 20 listopada w 
godz.  

Poniedziałek – 8.00-16.00
Wtorek – 13.00-17.00
Środa – 13.00-18.00
Czwartek – 11.00-19.00
Piątek - 11.00-19.00
Lista osób biorących udział w wystawie: 

Beata Babiuch – Chełmek, Zofia Czosnek-
Szczepanik – Oświęcim, Maria Dusza – Cheł-
mek, Anna Etmańska – Chełmek, Danuta Fal-
tyńska – Chełmek, Lidia Gruszka – Oświęcim,  
Bożena Kamińska – Chełmek, Janina Kijanka 

gorzata Noworyta – Tenczynek, Urszula Or-
maniec – Chełmek, Katarzyna Piwowarczyk 
– Chełmek, Irena Polska – Oświęcim, Monika 
Przeciszowska – Libiąż, Ewa Stec – Oświęcim, 
Małgorzata Stec-Adamus – Wilczkowice, 
Anna Stryszewska – Oświęcim, Bogusława 
Styrylska – Katowice, Katarzyna Szyjka – 
Chełmek, Stanisława Uroda – Wilczkowice, 

– Zagórcze, Beata Koc – Dąbrówka Mazo-
wiecka, Małgorzata Maj – Libiąż, Teresa Ma-
tuszek – Libiąż, Agnieszka Mendyk – Chrza-
nów, Iwona Mias – Chełmek, Ewa Miszuta 
– Chełmek, Irena Napieraj – Oświęcim, Mał-

Sylwia Wąs – Chełmek, Maria Wesołowska 
– Chełmek, Krystyna Wójtowicz – Chełmek, 
Jakub Zajas – Chełmek, Agnieszka Żydzik-
Białek – Chełmek

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w końcu września 
2009 r. wyniosła 5221 i w porównaniu do sierpnia br. utrzymała 
się na tym samym poziomie (5222). Stopa bezrobocia w powiecie 
oświęcimskim, ostatnio publikowana dotyczy końca sierpnia 2009 
r. i wynosiła  9,9 % (Polska – 10,8 %, województwo – 8,9 %). 

Struktura osób zarejestrowanych przedstawia się następująco: 
* zarejestrowane kobiety – 3098 (59,3 %), 
* osoby bezrobotne z prawem do zasiłku – 1015 (19,4 %), 
* do 25 roku życia – 1411 (27,0 %), 
* osoby, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia – 119 

(2,2 %),
* powyżej 50 roku życia – 894 (17,1 %),
* osoby długotrwale bezrobotne – 1775 (33,9 %), 
* osoby bezrobotne niepełnosprawne (bez osób poszukujących 

pracy) – 325 (6,2 %), 
* osoby bez kwalifikacji zawodowych – 1162 (22,2 %), 
* osoby bez doświadczenia zawodowego – 1295 (24,8 %), 
* samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 roku ży-

cia – 353 (6,7 %), 
* osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie pod-

jęły zatrudnienia – 68 (1,3 %). 
W miesiącu wrześniu br. zarejestrowało się 1018 osób, z tego 266 

osób zarejestrowały się po raz pierwszy, 752 osoby po raz kolejny. 
Wyłączono z ewidencji 1019 osób, z tego m.in. 443 osoby wyłączo-
no z powodu podjęcia pracy, 217 osób z powodu niepotwierdzenia 
gotowości do pracy, 40 osób z powodu rezygnacji ze statusu bez-
robotnego. W miesiącu wrześniu 2009 r.: 13 osób rozpoczęło prace 
interwencyjne, 122 osoby staż, 106 osób szkolenia, 2 osoby roboty 

publiczne, 25 osób prace społecznie użyteczne, 21 osób podjęło 
działalność gospodarczą. 

W omawianym okresie do Urzędu Pracy wpłynęły 364 oferty 
pracy, z tego 138 ofert pracy subsydiowanej. Zgłoszone oferty pra-
cy dotyczyły  następujących zawodów: sprzedawca, szwaczka, kra-
wiec, kierowca kat. C, C+E, mechanik pojazdów samochodowych, 
przedstawiciel handlowy, fryzjer, kamieniarz, cukiernik, masarz, 
monter okien. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu  Pracy w Oświęcimiu 
mgr Wiesława Drabek – Polek

wraz z zespołem: 
Łukasz Gorczyca – bass, 

Tomek Dominik – drums.

Koncert amerykańskiego gitarzysty 
                                        Chaz De Paolo 

Sala kinowo – 
widowiskowa MOKSiR 

19 listopada 2009r. 
godz. 19.00 

cena biletu tylko 10 zł.
Foto. Kim Comer - Harris
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Prezentujemy Państwu artykuł Zbigniewa Kulczyka będący nawiązaniem i uzupełnieniem do tekstu Ryszarda Pencki pt. „Jak w 1980 

r. powstał NSZZ Solidarność przy PZPS Chełmek”   ( „Echo Chełmka” nr 6 lipiec – sierpień 2009 r.)  Redakcja „Echo Chełmka”

Uwagi do artykułu   Pana Ryszarda Pencko pt. ”Jak w 1980r. powstał NSZZ

„Solidarność”  przy PZPS Chełmek
Próba założenia nowego, niezależnego, 

samorządnego związku zawodowego (bo nie 
funkcjonowała jeszcze nazwa „Solidarność”), 
dokonała się wcześniej niż jest to opisane w 
artykule, bo już początkiem września 1980r. 
Wystąpienia robotników w PZPS Chełmek 
miały niewielki zasięg (oddziału lub warszta-
tu) i miały głównie charakter  płacowy. 

Aby lepiej zrozumieć dalsze wydarze-
nia, potrzebna jest mała dygresja. Od koń-
ca 1978r. zaufani ludzie w dziale Głównego 
Energetyka mieli dostęp do prasy niezależ-
nej,  takiej jak: „Komunikat KSS „KOR” – biu-
letyn informacyjny” czy też Niezależny Mie-
sięcznik Społeczno-Polityczny „GŁOS”, które 
były przywożone z Chrzanowa, a osobą kon-
taktową był Pan Bogdan Lichtański.

W tym czasie w PZPS Chełmek w dziale 
Głównego Energetyka byłem zatrudniony 
jako inżynier po Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie na etacie  kierownika 
sekcji ds. automatyki i teletechniki. Widząc 
małą skuteczność działań robotników, po-
stanowiłem Im pomóc  w założeniu nowych 
związków zawodowych. W tym celu napisa-
łem tekst zawierający propozycje i sposób  
założenia nowego związku (kopia oryginału 
w załączeniu). Nawiązałem kontakt z trójką 
elektryków (o ile dobrze pamiętam byli to: 
śp. Franciszek Cholewa, Kazimierz Miklas i 
Jan Wilczak), którzy mieli powiadomić nie-
partyjnych elektryków i mechaników, że w 
czasie przerwy śniadaniowej  odbędzie się 
spotkanie w jadalni oddziału 712, mające na 
celu rozpoczęcie zakładania nowego związku 
zawodowego. Wyznaczyłem też osobę, któ-
ra miała odczytać załączony tekst. W czasie 
spotkania miałem pozostawać w biurze, aby 
nie wzbudzać podejrzeń, że nie jest to tylko i 
wyłącznie inicjatywa robotników. Teoretycz-
nie wszystko było ustalone, ale szybko oka-
zało się, że to nie takie proste zadanie. Po ok. 
5 minutach przerwy wpada do biura jedna 
z wyznaczonych osób i po cichu informuje 
mnie, że nikt tego tekstu nie chce czytać. 
Poszedłem więc do jadalni wypełnionej po 
brzegi ludźmi i po krótkim wstępie, odczy-
tałem cały tekst. Po przeczytaniu i kilku do-
datkowych uwagach robotnicy wyraźnie się 
ożywili, zaczęli mówić o sowich problemach. 
Po dyskusji  wybrano  przedstawicieli do za-
kładania nowych związków zawodowych, 
których zadaniem  było wynegocjowanie  z 
dyrektorem zakładu odczytania tekstu  po-
przez radiowęzeł zakładowy. Po powrocie do  
swojego biura, zostałem wezwany do głów-
nego energetyka (funkcję tę pełnił inż. Stani-
sław Skórkiewicz) i zostałem przepytany na 
okoliczność mojego  pobytu w jadalni oddz. 
712 - nie  miałem nic do ukrycia, podałem mu 
nawet do przeczytania  cały tekst. Komentarz 
był krótki: w zasadzie ma pan rację,  ale I se-
kretarz zakładowy  tego panu nie odpuści.  W 
tym samym dniu  na godz. 14.00  ogłoszono 
zebranie partyjne, a pracowników niepartyj-

nych zwolniono wcześniej do domu. 
W następnym dniu zaraz po przyjściu do 

pracy, jeden z uczestników tego zebrania  
zrelacjonował mi cały jego przebieg, łącznie 
z epitetami na mój temat (w tym: element 
wywrotowy, warchoł, wróg klasy pracują-
cej – innymi słowy, użył praktycznie całego 
arsenału, jakiego aktywni inteligenci z PZPR 
używali w mediach). Opowieść ta silnie mnie 
wzburzyła, zadzwoniłem do sekretariatu 
biura I sekretarza i zapytałem o jego obec-
ność. Dowiedziałem się, że pracę rozpoczy-
na o godz. 8.00. Tuż po 8.00 udałem się do 
sekretarza, po drodze zostałem zapytany 
przez sekretarkę czy jestem umówiony, od-
powiedziałem – tak, tak wczoraj po pracy  I 
sekretarz umówił się ze mną na rano – więc 
bez przeszkód wszedłem do gabinetu. I se-
kretarz na mój  widok robił wrażenie zupełnie  
zaskoczonego. Zapytałem, kto go upoważnił 
do publicznego oczerniania mnie, mówiłem  
też, że trzeba być durniem, aby nie rozumieć, 
co  Jagielski  w Gdańsku podpisywał  itp. Na 
końcu dodałem, że w sprawie obelg jeszcze 
się spotkamy. Kiedy  zbierałem się do wyjścia, 
I sekretarz zaczął coś mamrotać, że ktoś mi 
chyba  opowiadał nieprawdę o ich wczoraj-
szym spotkaniu i że jeżeli czuję się obrażo-
ny, to on  mnie przeprasza. Myślę, że takiej 
sytuacji sekretarz (który do tej pory potrzą-
sał całym zakładem) jeszcze nie miał, od tej 
pory unikał mnie i nigdy nie wypowiadał się 
publicznie na mój temat. Okazało się, że to 
jeszcze nie koniec moich perypetii, bo posta-
nowiono  mnie izolować od załogi i w tym 
celu pod koniec dniówki oznajmiono mi, że 
od jutra mam pracować na nocną zmianę aż 
do odwołania. Na moje pytanie: jaki ma sens 
praca w biurze na nocną zmianę - od  główne-
go energetyka  dostałem odpowiedź – takie 
jest postanowienie „góry”. Ponieważ miałem 
na utrzymaniu żonę i 3-letnią córeczkę, uzna-
łem, że nocna zmiana mnie trochę wyciszy i 
pozwoli pozbierać myśli  po tych dwóch, dość 
trudnych dla mnie dniach. Demokratycznie 
wybrani przedstawiciele, którzy mieli wy-
negocjować przeczytanie przez radiowęzeł 
tekstu zawierającego propozycję założenia 
nowego związku zawodowego, zostali sku-
tecznie wystraszeni. W tym  samym czasie na  
zmianę nocną pracował kol. Ryszard Penc-
ko, który był elektrykiem na tzw. „Wemach”. 
Dowiedział się o mnie, przyszedł w nocy do 
biura i tak doszło do rozmów o zakładaniu 
nowego związku.  Dzięki odwadze kolegi, 
który nie bał się konsekwencji, rozpoczęły się 
intensywne prace nad założeniem nowego 
związku zawodowego.

W sprawie negocjacji z Wojewodą Biel-
skim chodziło nie tylko o zaopatrzenie w 
żywność, ale także o sprawę bardzo ważną 
dla mieszkańców Chełmka, a mianowicie o 
wodę pitną, której nagminnie brakowało. 
Studnie głębinowe w tzw. „Gruszce” wyschły 
po uruchomieniu kopalni upadowej w Ko-

sówkach i jedynym źródłem zaopatrzenia  
stał się rurociąg z Libiąża o zbyt małej przepu-
stowości. Sam mieszkałem wtedy na osiedlu 
przy ul. Powstańców Śląskich na 4. piętrze i 
wodę trzeba było „łapać” od godz. 1.00 do 
3.00 nad ranem. Jak wcześniej wspominałem, 
byłem pracownikiem oddziału Głównego 
Energetyka i znałem prawie wszystkie inwe-
stycje aktualne i te przyszłe. W tym czasie był 
gotowy projekt inwestycyjny drugiej nitki 
rurociągu z Dziećkowic do nowopowstającej 
wtórnej skóry. „Solidarność” – a byłem w tym 
czasie jej przewodniczącym -  prowadziła z 
dyrekcją PZPS negocjacje w sprawie zwięk-
szenia przekroju rurociągu tak, aby wody 
wystarczyło również dla miasta. Niestety nie 
udało nam się przełamać argumentu, że za 
koszty wynikające ze zwiększenia przekroju 
powinna zapłacić gmina. Gmina nie miała 
na  tego typu inwestycje środków własnych, 
a środki takie mogły być uwzględnione tyl-
ko w funduszu inwestycyjnym Wojewody 
Bielskiego. Tak więc z Naczelnikiem Gminy 
udaliśmy się na negocjacje do nowego Wo-
jewody Bielskiego (bo było już po strajku i 
władze zostały zmienione). Negocjacje były 
o tyle trudne, że rozpoczęto już realizację in-
westycji KRAK II ze środków wojewody, która 
miała zapewnić wodę również dla Chełmka. 
Byliśmy dobrze przygotowani do rozmów i z 
naszych wyliczeń wynikało, że KRAK II reali-
zowany w dotychczasowym tempie dotrze 
do Chełmka za lat 10, a miasto przez cały ten 
czas będzie odczuwało ogromny niedobór 
wody. Wojewoda po żmudnych tłumacze-
niach uznał nasze racje i  inwestycja, o którą 
walczyliśmy, została wpisana  do planów in-
westycyjnych województwa. Tu chciałbym 
przypomnieć, że KRAK II został przerzucony 
przez Wisłę na wysokości Bobrka dopiero w 
1993r. Tak więc dla mieszkańców miasta do-
prowadzenie wody z Dziećkowic rozwiązało 
problem z jej brakiem. W mojej ocenie było 
to duże osiągniecie, gdyż wynegocjowane 
także zwiększenie zaopatrzenia w artykuły 
żywnościowe dla chełmeckiego rynku i tak 
nie było przez nas kontrolowalne. 

Kwestia interwencji u naczelnika śp. Jó-
zefa Dylewicza w sprawie uwięzionych ko-
legów, wyglądała nieco inaczej  niż ujęto to 
w artykule. Spotkania, zarówno śp. Józefa 
Dylewicza, Marka Kuska i innych funkcyjnych 
członków związku, odbywały się w moim 
mieszkaniu przy ul. Powstańców Śląskich 
pomimo,iż wszyscy domyślali się, że moje 
mieszkanie jest pod obserwacją. Od pierw-
szego roboczego dnia stanu wojennego 
przydzielono mi SB-ka, któremu postawio-
no biurko tuż przy moim. Zabroniono mi 
kontaktowania się z kimkolwiek na terenie 
zakładu, z wyjątkiem pracowników biura 
wydz. Głównego Energetyka. Kiedy wycho-
dziłem do ubikacji,  znajdującej się na ko-
rytarzu,  towarzyszył mi SB-k. Sytuacja była 
trudna i wtedy postanowiłem wciągać go do 
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rozmowy. SB-k nie był skłonny do dyskusji, 
pozostało mi więc wygłaszanie monologów 
np.:  o nieuchronności przemian w kraju, o 
niewłaściwej drodze, którą w życiu wybrał, 
o zrujnowanej gospodarce itp. Efekt był taki, 
że po dwóch lub trzech dniach SB-k  zabrał 
swoje biurko i przeniósł się do innego po-
mieszczenia, a ja miałem trochę więcej luzu 
i mogłem np. korzystać z telefonu. 

Po tej dygresji o stosunkach panujących 
w moim miejscu pracy, chciałbym powrócić 
do spotkań  w moim mieszkaniu, gdzie za-
padały  adekwatne do sytuacji decyzje, takie 
jak:  o przeprowadzeniu składki pieniężnej 
na rzecz internowanych kolegów – za prawi-
dłowy jej przebieg i przekazanie zebranych 
środków odpowiedzialny był  kol. Marek Ku-
sek (skarbnik związku), o zakupie i rozbiórce 
tucznika oraz przekazaniu mięsa i wyrobów 
dla internowanych  - tego zadania podjął 
się śp. Marian Mastalerz. Obydwa powyższe 
zadania zostały wykonane. Kolejne zadanie 
to interwencja u komisarza wojskowego w 
sprawie uwolnienia kolegów  z więzienia 
– to zadanie miałem wykonać ja i śp. Józef 
Dylewicz. Innym zadaniem było uszycie na 
szwalni czarnych opasek z tzw. „Kordon-
ku” dla członków związku – ten obowiązek 
przyjęła na siebie Pani Irena Skulich, która 
pracowała na szwalni przed wyborem do 
prezydium związku. W opaskach tych  wszy-
scy członkowie związku „Solidarność” mieli 
przyjść na mszę  św. do kościoła w Chełm-
ku w drugi dzień  Świąt Bożego Narodzenia 
1981r. W ten sposób chcieliśmy oddać hołd 
pomordowanym górnikom z Kopalni „Wujek” 
i zaprotestować przeciwko stanowi wojenne-
mu. Zadanie to nie zostało jednak wykona-
ne, ponieważ opasek do uszycia było bardzo 
dużo, robiło to wiele Pań i znalazł się „dobry 
człowiek”, który doniósł gdzie trzeba - na-
stąpiła wpadka. Przydzielony mi SB-k  prze-
prowadził śledztwo, z którego wynikało, że 
to ja wydałem polecenie szycia. Oczywiście 
nie mogłem się przyznać, twierdziłem, że o 
szyciu jakichś opasek słyszę po raz pierwszy, 
a posądzając mnie bardzo się myli. SB-k nie 
wierzył i zapowiedział  zapis w swoim ra-
porcie i wymienienie mojego nazwiska jako 
prowokatora. Widząc, że nie przekonam go, 
dodałem tylko – powiększysz sobie Pan pre-
mię, jak Pan dopiszesz, że to wszystko działo 
się pod Pana czujnym okiem. Sprawa opasek 
została na zakładzie wyciszona. Były również 
działania, podejmowane przez związkowców 
i młodzież, które nie były decyzjami kole-
gialnymi, np. napisy na murach przeciwko 
stanowi wojennemu.

Sprawa interwencji u komisarza woj-
skowego (bo Naczelnik Gminy Chełmek w 
pierwszych dniach stanu wojennego nie 
miał nic do powiedzenia) wyglądała nastę-
pująco: umówiliśmy się  z śp. Józefem Dyle-
wiczem, że w czasie przerwy śniadaniowej 
w zakładzie udamy się do komisarza, który 
„pracował”  w budynku  Urzędu Miejskiego 
w Chełmku (obecnie budynek policji). Abym 
mógł wyjść z biura, musiałem uśpić czujność 
pilnującego mnie SB-ka. Kolega  miał wyjść 
ok. 5 minut wcześniej, gdyż pracował  w la-
boratorium pod lasem (do niedawna mie-
ściła się tam firma „Najka”). Nagle, tuż przed 

moim wyjściem  na biurku zadzwonił telefon 
– podniosłem – okazało się, że kol. nie może 
wyjść, bo zatrzymał Go strażnik na bramie. 
Krótka rozmowa ze strażnikiem i kolega był 
za bramą. Wyszedłem również i spotkaliśmy 
się blisko urzędu, poza zasięgiem wzroku z 
biurowca zakładowego. Uzgodniliśmy spo-
sób prowadzenia rozmowy i weszliśmy do 
urzędu. Tam poinformowano nas, że chwi-
lowo komisarz jest nieobecny, postanowili-
śmy więc poczekać. Po upływie ok. 20 min. 
pojawił się komisarz wojskowy w randze pod-
pułkownika w asyście kapitana. Weszliśmy 
wraz z nimi do biura, w którym urzędował 
komisarz. Przedstawiliśmy się. Komisarz nie 
ukrywał swojego zdziwienia, że udało nam 
się do niego dotrzeć i to w godzinach pra-
cy. Zanim przystąpiliśmy do przedstawienia 
swojej sprawy, komisarz w stosunku do kol. 
wygłosił mniej więcej taką uwagę: Twój …
(członek rodziny) powinien być wzorem dla 
Ciebie, przecież pełni zaszczytną funkcję (tu 
wymienił stopień majora lub pułkownika  
Milicji Obywatelskiej w Katowicach – nie pa-
miętam już dokładnie), a Ty wyrodziłeś się z 
rodziny  i jesteś … - i tu padły różne epite-
ty. Kol. był tymi słowami bardzo oburzony i 
wręcz zaczął wykrzykiwać, że wstydzi się za 
takiego członka rodziny i przeszedł do ataku 
na obu wojskowych. Był bardzo zdenerwo-
wany – nigdy do tej pory nie widziałem Go 
w takim stanie – wyrzucał z siebie zdania: o 
hańbieniu polskiego munduru, o Katyniu, o 
moskiewskich pachołkach w polskich mun-
durach itp. W pewnym momencie kapitan 
wyciągnął pistolet  i wrzeszcząc zagroził, że 
nas powystrzela. Z każdą sekundą sytuacja 
stawała się coraz groźniejsza – kapitan gro-
żąc machał tym pistoletem, a kolega wcale 
nie miał zamiaru przestać. Wiedziałem, że 
muszę coś zrobić, ale nie bardzo wiedziałem 
co - zrobiłem kilka kroków w stronę drzwi 
wyjściowych i podniesionym głosem zapo-
wiedziałem koledze, że jeżeli natychmiast nie 
wrócimy do sprawy, z którą tu przyszliśmy, a 
będzie załatwiał swoje rodzinne porachun-
ki, to ja wychodzę. Po moich słowach kolega 
zamilkł, komisarz też nic nie mówił, a kapitan 
odłożył pistolet na biurko. Kontynuowałem 
temat dalej, przedstawiając sytuację rodzin-
ną obu uwięzionych kolegów, mówiłem też 
o tym, że swoje funkcje pełnili  z wyboru, nie 
uczynili nic złego, co mogłoby być pretek-
stem do ich uwięzienia itd. Po zakończeniu 
przedstawiania celu naszej wizyty, komisarz 
perswadował nam, że rygory stanu wojen-
nego  nie mają nic wspólnego z pojmowaną 
przez nas demokracją, że liczy się tylko rozkaz 
i nic więcej, a co do uwolnienia kolegów, to 
on nie ma takiej mocy sprawczej, aby kogo-
kolwiek uwolnić z internowania, ale spróbuje 
coś w tej sprawie zrobić. Nasza wizyta zakoń-
czyła się spokojnie. Po powrocie do zakładu 
dowiedziałem się od współpracowników, że 
SB-k goni po całym zakładzie i szuka mnie. W 
biurze pojawił się po kilkunastu minutach od 
mojego powrotu i zapowiedział mi, że Świąt 
Bożego Narodzenia nie spędzę już w domu 
(potraktowałem to  jako kolejną groźbę i zlek-
ceważyłem ją – później okazało się, że moja 
intuicja mnie zawiodła), dodał również, że ma 
polecenie doprowadzenia mnie do dyrekto-

ra zakładu. Dyrektor robił wrażenie mocno 
zdenerwowanego, miał do mnie ogromne 
pretensje, że przez takich jak ja straci pracę, 
bo dzwonił już komisarz  z oburzeniem o brak 
dyscypliny na zakładzie i zapowiedział jego 
dymisję. Na koniec uprzedził mnie, że nasza 
wizyta  u komisarza może mieć daleko idące 
konsekwencje. Tak wyglądała wizyta nie  u 
naczelnika (jak napisano w artykule), a u ko-
misarza wojskowego, który w tym momencie 
był najwyższą władzą w Chełmku. 

 W dniu, w którym internowano śp. Jó-
zefa Dylewicza, najpierw zapukano do mo-
jego mieszkania. Wołga zatrzymała się pod 
blokiem nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich 
około godz. 16.00 (na dworze zaczęło zmierz-
chać), wysiadły z niej cztery osoby: dwóch 
mundurowych z kałasznikowami i dwóch 
cywilów. Jeden z cywilów był chełmeckim 
ormowcem (zabrano go z portierni zakła-
dowej jako przewodnika), który bezbłędnie 
prowadził trzech „dzielnych zuchów” do mo-
ich drzwi. Ponieważ mieszkałem w bloku nr 
6,  mieli do przebycia około 200 m – nie zo-
stali przeoczeni. 

Tyle uwag do artykułu, inne opisy wykra-
czałyby poza ramy sprostowania. 

Uważam za swój obowiązek przypo-
mnienie sylwetki śp. Józefa Dylewicza z 
okresu „Solidarności”. Jako człowiek mają-
cy wyższe wykształcenie sam zgłosił swoją 
pomoc  do Komitetu Założycielskiego NSZZ 
„Solidarność” przy PZPS Chełmek. Poświęcił 
wiele czasu, swojej wiedzy i umiejętności 
dla nowopowstającego związku. Zajmował 
się bardzo różnymi sprawami: przygotowy-
wał materiały do tygodnika  „Biuletynu in-
formacyjnego „Solidarność””, opracowywał 
część audycji do radiowęzła zakładowego, 
uczestniczył w wielu ważnych decyzjach 
podejmowanych przez związek. W stanie 
wojennym był współautorem „Apelu do 
Narodu Polskiego”. Wierzył, że kraj odzyska 
suwerenność i całym sercem o nią walczył, 
był człowiekiem bardzo odważnym i sumien-
nym. Został internowany tuż przed Świętami 
Bożego Narodzenia w 1981r. Po zwolnieniu z 
internowania wyjechał do Francji. W mieście 
Boos wybudował dom i zamieszkał w nim, a 
miejscowa społeczność wybrała Go do Rady 
Miasta. Za swoją pracę i zaangażowanie  w 
walce o wolną Polskę nigdy nie doczekał się 
żadnej satysfakcji.

Mam tylko jeszcze jedno pytanie do dy-
rektora MOKSiR  mgr Waldemara Rudyka 
– dlaczego na 25-lecie NSZZ „Solidarność” 
nie ukazał się żaden artykuł na temat cheł-
meckiej  Solidarności  pomimo, iż to właśnie 
Pan  z redaktorem „Echa Chełmka”  przepro-
wadzał ze mną  długi wywiad w tej sprawie. 
Przekazałem Panu również  prawie komplet 
dokumentów z tamtego okresu, były one 
do Pana dyspozycji przez miesiąc  - i nic się 
nie ukazało – dlaczego? Ponieważ tą sprawą 
zainteresowanych jest więcej mieszkańców, 
proszę swoją odpowiedź  opublikować w 
„Echu Chełmka”.

inż. Zbigniew Kulczyk

Pierwszy przewodniczący  NSZZ 
„Solidarność” przy PZPS Chełmek
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KS Chełmek w czołówce!
Drużyna seniorów KS Chełmek w tegorocznych rozgrywkach na 

szczeblu VI ligi prezentuje się bardzo dobrze. Dotychczas zgroma-
dzony dorobek punktowy pozwolił drużynie na zadomowienie się w 
ścisłej czołówce ligowej stawki. Taka sytuacja na pewno pozytywnie 
wpływa na morale zespołu, który zwłaszcza na własnym boisku jest 
przeszkodą nie do pokonania. Lekki niedosyt pozostawiają występy 
na wyjazdach, gdzie przy odrobinie szczęścia oraz konsekwencji w 
grze defensywnej a także wyższej skuteczności, można było poku-
sić się o większą liczbę zwycięstw. Nie zmienia to jednak faktu, że 
w obecnej dyspozycji drużyna „KS-u” w sezonie 2009/2010 będzie 
walczyć o najwyższe cele, w tym być może o promocję do wyższej 
klasy rozgrywkowej. Warto podkreślić fakt, iż VI liga w bieżącym se-
zonie jest wyjątkowo wyrównana i każde potknięcie lub wygrana 
mogą znacznie wpływać na układ tabeli. 

Tabela na dzień 25.10.2009 r.
1Unia 11 25 27-17
2 KS Chełmek 11 22 28 - 13
3 Iskra Klecza 11 22 20 - 7
4 Kalwarianka 11 21 20 - 11
5 Halniak 11 20 26 - 10

6 KP Chrzanów 11 20 23 - 19
7 Jubilat 11 19 23 - 11
8 Brzezina Osiek 11 19 16 - 12
9 Cedron 11 17 31 - 22
10 Iskra Brzezinka 11 17 17 - 16
11 Piliczanka 11 13 19 - 28
12 Zgoda 11 12 19 - 20
13 Przemsza 11 7 13 - 28
14 Górnik 11 6 8 - 22
15 Żarki 11 4 10 - 32
16 Bolesław 11 3 9 - 41
Najlepsi strzelcy KS Chełmek:
Kustra Tomasz – 9 bramek, Afeltowicz Ariel, Chylaszek Bartosz, 

Łukaszka Dariusz – 4 bramki
W następnym numerze „Echo Chełmka”, ukaże się podsumowa-

nie rundy jesiennej w wykonaniu KS Chełmek, w tym pełne statystyki 
oraz  wywiady z trenerem i najlepszym strzelcem zespołu.

Nordic Walking – zdrowo i w zgodzie z naturą.
Jeszcze kilka lat temu widok, osoby maszerującej z kijkami w dło-

niach wywoływał zdziwienie przechodniów. Dziś można śmiało po-
wiedzieć, że marsz Nordic Walking ma w naszej gminie wielu entuzja-
stów. Od dwóch lat tę formę rekreacji propaguje chełmecki MOKSiR. 
Agnieszka Kała, instruktorka ośrodku, jest jedną z setki posiadających 
w Polsce licencję do prowadzenia zajęć. Pani Agnieszka wspomina, 
że początki nie były obiecujące. W cotygodniowych warsztatach 
uczestniczyła jedna lub dwie osoby. Z czasem pojawiało się coraz 
więcej zapaleńców. Zdecydowanie przeważają panie. Instruktorka 
ocenia, że są bardziej aktywne, otwarte na nowości i dbają o formę. 
Uczestnicy cotygodniowych zajęć z zapałem wymieniają liczne ko-
rzyści płynące z Nordic Walking. Trasę 10 km można przebyć o wiele 
łatwiej, niż maszerując klasycznie, nagrodą zaś jest zdrowy fizyczny 
wysiłek i wyśmienite samopoczucie. Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do MOKSiRu w każdy poniedziałek o godz. 16:00. „Często 
słyszę słowa-mówi pani Agnieszka-chętnie spróbuję, ale nie mam 
odpowiedniego sprzętu”. To absolutnie nie jest przeszkodą, posia-
damy dwadzieścia par kijków i kto jeszcze się nie dorobił własnych, 
może bezpłatnie z nich korzystać. Na zajęciach można poznać pod-
stawowe zasady marszu, doboru sprzętu i co najważniejsze, wyzbyć 
się niepotrzebnych obaw...co inni powiedzą. Instruktorka dodaje z 
uśmiechem -”Jak maszeruje trzydziestoosobowa grupa to przechod-
nie już nie żartują: a gdzie macie narty, itp.”

Ośrodek ma już na swoim koncie organizację pierwszego rajdu 
NW „Na jurajskim szlaku”. Ta forma wypoczynku spotkała się z ogrom-
nym zainteresowaniem. 18 października grupa z Chełmka przebyła 
25 kilometrową trasę szlakami doliny Będkowskiej i Szklary. 7 Listo-

pada do Chełmka przybędą uczestnicy I zlotu. Wszystkich, którzy 
chcą się przyłączyć i przejść gminnymi szlakami, zapraszamy tego 
dnia, o godz. 10.00 do Parku Rodzinnego. Organizowany wspólnie 
ze Starostwem Powiatowym i tygodnikiem Przełom rajd będzie ob-
fitował w atrakcje. Organizatorzy zapowiadają losowania cennych 
nagród, edycję pamiątkowych pocztówek, ciepły posiłek i wyśmie-
nitą pogodę. Ośrodek przyjmuje już zapisy na kolejny rajd jurajski, 
tym razem wybór padł na trasy Ojcowskiego Parku Narodowego. 
Wyjazd planowany jest 5 grudnia o godz. 7.00 spod siedziby MOKSi-
Ru. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 601661771. 
Szczegóły na www.moksir.chelmek.pl 

wr

XXXI Bieg Szewców w Chełmku
Ponad 50 zawodników stawiło się na starcie XXXI Biegu Szew-

ców w Chełmku. W zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji w Chełmku oraz Powiatowy Zespół nr 8 Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku imprezie wzięli 
udział zawodnicy z Bielska – Białej, Libiąża, Chełmka, Oświęcimia, 
Rudz, Bierunia, Kęt oraz Mysłowic.

Bieg podzielony był na dwie kategorie. Mężczyźni mieli do 
pokonania dystans 6 km, natomiast kobiety rywalizowały na dy-
stansie 4 km.

W kategorii mężczyzn zwyciężyli:
I. Maciej Biercza z Kęt
II. Jacek Seweryn z Mysłowic
III. Tomasz Wójcik z Rudz
W kategorii kobiet:
I. Zofia Leśkiewicz z Bielska – Białej
II. Renata Kumor z Libiąża
III. Małgorzata Chylaszek z Chełmka
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25 lat RSTK
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury z Chełmka obcho-

dzi w tym roku  jubileusz 25 – lecia powstania. 
Z tej okazji 9 Październik 2009r. w Miejskim Ośrodku Kultury 

Sportu i Rekreacji w Chełmku została zorganizowana uroczysta  gala, 
którą swoją obecnością uświetnili:  Prezes Krajowego Stowarzysze-
nia Twórców Kultury w Warszawie -Paweł Soroka, Prezesi Stowarzy-
szeń z Jaworzna, Oświęcimia, Będzina, Andrychowa, Tychów oraz 
Krakowa, Burmistrz Chełmka -Andrzej Saternus, Zastępca Burmistrza 
Chełmka -Andrzej Skrzypiński, Przewodnicząca Rady Miejskiej - Zo-
fia Urbańczyk oraz członkowie i sympatycy RSTK.

Burmistrz Andrzej Saternus złożył również życzenia dla wszyst-
kich członków RSTK oraz wręczył na ręce prezes RSTK Teresy Daniek 
list gratulacyjny, kwiaty oraz pamiątkową statuetkę.

Podczas uroczystości  Prezes Paweł Soroka wraz z Burmistrzem 
Andrzejem Saternusem wręczyli odznaczenia „Zasłużonych dla Kul-
tury Polskiej” nadany przez Ministra Kultury. 

Medalami wyróżnieni zostali: Antoni Korycik, Aurelia Rudyk, 
Józef Pawlik ,Mieczysław Matyja, Stanisław Majda, Wiesław Ko-
neczny. 

Następnie Prezes wraz z Burmistrzem wręczyli dyplomy oko-
licznościowe Waldemarowi Rudykowi, Halinie Ptasińskiej, Elżbiecie 
Krawczyk, Danucie Nowak, Genowefie Weseckiej, Barbarze Urbań-
czyk, Zbigniewowi Ziobowi, Kazimierzowi Szuszczewiczowi oraz 
Ryszardowi Gondkowi.

Po części oficjalnej zgromadzeni goście mogli wysłuchać wy-
stępu muzycznego sióstr Anny, Małgorzaty i Aleksandry Guja oraz 
podziwiać występ „Młodzieżowego Teatru Ruchu”.

Jubileusz zakończył wernisaż wystawy malarsko-rzeźbiarskiej 
członków RSTK w Galerii Epicentrum . 
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Inwestycje na drogach w Gminie Chełmek

Chełmek ul Oświęcimska – wykonanie nowego chodnika – inwestycja sfinansowana ze środków Gminy Chełmek oraz Powiatu 
Oświęcimskiego

Bobrek ul. Cicha – położona nowa nawierzchnia

Chełmek – ul. Oświęcimska nowy chodnik oraz odwodnienie

Chełmek ul. Świerkowa – nowa nawierzchnia drogi


