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Na GodNi Wieczór
Halami idzie wieczór, bukiet gwiazd szałaśnych 
pasterskie serce Tobie, bochen chleba przaśny.
 Juhaska śpiewka Tobie, juhaska kolęda 
 ej, Panie Jezusku, ej, Panienko Święta.
Sikorki przyleciały, z pustaci siwarnik 
nie ciebie nakarmią, ba Ty ich nakarm.
 idą siumni chłopcy z nowiną szczęśliwą
 zbudzą cię w kolebie, Ty ich zbudź na żywot.
Twoje narodzenie, watra żywobycia
dzieciątko we żłobie, w pasterskich powiciach.
 znak Twój, Krzyż, na Żłóbek Jezusiczku zamień 
 w nim nasz sens, jedyność, prawda ziemi, amen.

Tadeusz Staich ( 1945)
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Mijający rok był szczególny w aplikowaniu o środ-
ki unijne. Dzięki sporządzonej Strategii Rozwoju Gminy 
Chełmek na lata 2005 – 2015, określiliśmy kluczowe 
obszary inwestycyjne. Idąc w tym kierunku, opraco-
waliśmy koncepcję oraz dokumentację do realizacji 
przedsięwzięć, które zaplanowaliśmy wykonać w 
oparciu o programy unijne na lata 2007 – 2013. 

Końcowym efektem zgłaszanych wniosków 
aplikacyjnych na przestrzeni 2008 i 2009 
roku są pozyskane środki finansowe 
na realizację priorytetowych zadań. 
Łączna kwota, jaką udało się pozy-
skać to ok. 65 mln zł. Te olbrzymie, 
jak na warunki Chełmka, środki 
pozwolą na wykonanie inwestycji o 
wartości ok. 90 mln zł – do 2013 
roku. Biorąc pod uwagę iloraz 
wysokości dofinansowania, a 
także liczbę mieszkańców gmi-
ny Chełmek, otrzymamy kwotę 
5 tys. zł pozyskanych fundu-
szy unijnych na 1 osobę. Myślę, 
że ten wskaźnik plasuje naszą 
gminę na jednym z najwyższych 
miejsc w rankingu jednostek sa-
morządowych w Małopolsce, a 
nawet na tle całego kraju. Fakt 
ten jest niewątpliwie powodem 
do wielkiego zadowolenia.

Do największych sukcesów 
można bez wątpienia zaliczyć 
otrzymanie dofinansowania z UE na realizację projektu p.n. „Gospodarka 
wodno - ściekowa Gminy Chełmek”. 

Gmina Chełmek poprzez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o. pozyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na realizację przedmiotowego 
projektu w wysokości 45,8 mln. zł. Całkowity koszt zadania szacuje się na 
poziomie ponad 69 mln. zł. W wyniku realizacji zadania powstanie ok. 34 
km kanalizacji sanitarnej w gminie. Ponadto modernizacja obejmie: stację 
uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego, sieć wodociągową wraz z infra-
strukturą towarzyszącą - 8 km. Zadanie będzie realizowane od 2010 do 
2013 roku. Po rozstrzygnięciu przetargu w pierwszym kwartale 2010 roku 
przedstawimy Państwu informację z harmonogramem realizacji inwestycji.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem przyjętym do realizacji jest rewitali-
zacja miasta. Projekt gminy Chełmek, dotyczący rewitalizacji centrum miasta, 
znalazł się na liście rankingowej wśród inwestycji, które otrzymają wsparcie 
finansowe w naszym regionie. Konkurs trwał od stycznia bieżącego roku. 
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa centrum 
miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym – etap I”. Zakres inwestycji 
obejmuje I etap budowy centrum miasta (polegający na powstaniu układu 
komunikacyjnego w rejonie Urzędu Miejskiego oraz Banku), modernizację 

Z okazji Świat Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego 2010 roku, pragnę złożyć Państwu 
życzenia świąteczne i noworoczne. Zbliżający się  koniec roku to czas podsumowań tego, co już zostało wykonane oraz 
wytyczania nowych ścieżek, które doprowadzą do realizacji wyznaczonych celów, służących rozwojowi naszej gminy.

Parku Miejskiego oraz budowę centrum sportowego (w skład, którego wej-
dą dwa boiska o sztucznej nawierzchni – treningowe oraz wielofunkcyjne, 
basen, cztery korty tenisowe, w tym jeden kryty, budynek zaplecza). W 
sierpniu br. zakończono jeden z etapów całego przedsięwzięcia, jakim była 
przebudowa Parku. Wartość całego projektu rewitalizacji wynosi ponad 
20 mln zł, w tym dotacja - 8,4 mln zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane 
na przestrzeni lat: 2010 – 2013.

Staramy się cały czas poprawiać infrastrukturę 
drogową, a co za tym idzie komunikację. Gmina 
Chełmek wspólnie z powiatem oświęcimskim uzyskały 
dofinansowanie na realizację inwestycji, polegają-
cej na przebudowie dróg powiatowych nr 1907K, 

1902K w Chełmku w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyj-

nego na lata 2007-2013. Całkowita 
wartość naszego projektu wyniesie 8 
438 600 zł brutto. Kwota dotacji 
kształtuje się na poziomie ok. 5,5 
mln zł, natomiast wkład własny 
gminy oraz powiatu wyniesie 
niespełna 1,5 mln zł dla każdej 
instytucji. W ramach zadania 
zostaną przebudowane dwie drogi 
powiatowe - ul. Jaworznicka oraz 
Mickiewicza w Chełmku. Prace 
podzielono na 2 etapy. Obecnie 
trwa przebudowa ul. Jaworznickiej 

(wrzesień – grudzień 2009 r.), na-
tomiast w drugim etapie prace będą 
kontynuowane od kwietnia do sierpnia 

2010 roku. Przedmiotowa inwestycja 
wpłynie na poprawę komunikacji oraz zwiększy komfort i bezpieczeństwo 
dojazdu do miasta Jaworzna.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców staramy się stwa-
rzać dogodne warunki do rozwoju, nie tylko w obrębie miasta, ale także 
w sołectwach. Z tego względu wykorzystaliśmy możliwości, jakie zosta-
ły stworzone przez instytucje pośredniczące w rozdysponowaniu środków 
unijnych. Na terenie Bobrka oraz Gorzowa zrealizowano i zaplanowano 
szereg przedsięwzięć.

W dniu 20 października br. Zarząd Województwa Małopolskie-
go podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów, złożonych w 
ramach I naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach: „Odnowa  
i rozwój wsi”. W marcu br. złożono dwa projekty o dofinansowanie do 
przedmiotowego programu: „Odnowa sołectwa Bobrek - rozwój bazy kultu-
ralno – sportowo – rekreacyjnej” oraz „Odnowa sołectwa Gorzów - rozwój 
bazy kulturalno – sportowo – rekreacyjnej”.  Odnowa sołectwa Bobrek 
polegać będzie w pierwszym etapie na realizacji zadania, mającego na celu 
zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego, co wpłynie na poprawę 
estetyki miejscowości. Drugim elementem projektu będzie zakup wyposażenia 
przedmiotowego obiektu. Szacunkowy koszt zadania to ok. 499 tys. zł. W 
ramach programu gmina Chełmek otrzyma dotację w wysokości 278 tys. zł. 
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Odnowa sołectwa Gorzów polegać będzie na przebudowie budynku tzw. 
„Starej Szkoły” na „Wiejski Dom Ludowy” oraz na budowie parkingu i 
drogi dojazdowej do „Wiejskiego Domu Ludowego”. Na parterze pozosta-
nie biblioteka, powiększy się jej powierzchnia o osobną czytelnię z zapleczem 
socjalnym. Na pierwszym piętrze powstaną dwie sale – komputerowa oraz 
świetlica. Druga część projektu obejmie modernizację infrastruktury  dro-
gowej. Szacunkowy koszt zadania to ok. 895 tys. zł. W ramach programu 
gmina Chełmek otrzyma dotację w wysokości 500 tys. zł. 

Warto podkreślić, iż gmina nie koncentruje swojej uwagi tylko na za-
daniach inwestycyjnych. Ważną kwestią jest, aby równolegle z przedsię-
wzięciami o charakterze budowlanym i remontowym, występowały działania 
rozwijające kapitał ludzki. 

Taki plan działania był impulsem do powstania Lokal-
nej Grupy Działania „Dol ina Soły” . LGD, składająca się  
z przedstawicieli czterech gmin: Chełmek, Brzeszcze, Kęty oraz Oświę-
cim, jest tzw. stowarzyszeniem specjalnym utworzonym na mocy Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, co daje możliwość, by jej 
członkami stawały się nie tylko osoby fizyczne, lecz również osoby prawne. 
Z tej racji w szeregi członków organizacji weszły zarówno gminy i instytucje 
publiczne, jak i lokalne stowarzyszenia, reprezentanci grup nieformalnych 
oraz przedsiębiorcy. 

25 czerwca 2009 roku Urząd Marszałkowski w Krakowie 
ogłosił informację, iż Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” 
została zakwalifikowana do dofinansowania realizacji Lokalnej 
Strategii Rozwoju. Gwarantuje to, iż nasza LGD w najbliższych 
latach będzie mogła rozdysponować pomiędzy lokalne podmioty  
9 854 896 zł dotacji do projektów. Środki są przeznaczone głównie na za-
dania realizowane na obszarach wiejskich. Cała pula dotacji została wstępnie 
podzielona na cztery typy operacji: „Odnowa i rozwój wsi”,  „Tworzenie i 
rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nie-
rolniczej” oraz „Małe projekty”. 

Liczę na dużą aktywność mieszkańców i organizacji w sięga-
niu po środki finansowe w ramach LGD „Dolina Soły”. Jest to duża 
szansa dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, a także społeczeństwa  
w sferze kulturalnej. Zachęcam także do zaznajomienia się z wymienioną 
tematyką na stronie www.chelmek.pl - w zakładce „LGD Dolina Soły”. 

Ponadto należy wspomnieć, iż na terenie gminy Chełmek z dużym po-
wodzeniem funkcjonuje projekt  pn.: „Szkoła na 6”. To działania pozalekcyjne 

prowadzone w formie warsztatowej, skupiające się na kluczowych proble-
mach, z którymi borykają się uczniowie. Program zakłada także posze-
rzenie zainteresowań i doskonalenie posiadanych umiejętności przy pomocy 
nowoczesnych pomocy dydaktycznych i multimedialnych. Czas realizacji 
projektu to 22 miesiące. Początek miał miejsce we wrześniu 2008 r. a ko-
niec planowany jest na czerwiec 2010 r. Całkowita wartość dotacji wynosi:  
981 323 zł.

Staramy się także realizować zadania, na które pozyskujemy środki z 
innych źródeł zewnętrznych:

Budowa Chodnika przy ul. Oświęcimskiej w Gorzowie. Całkowity koszt 
inwestycji wyniósł: 453 417 zł, w tym 181 000 zł kwota dotacji.

Przystępujemy także do przebudowy układu komunikacyjne-
go wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na „Osiedlu Kolonia” w 
Chełmku. W 2010 roku prowadzony będzie remont sięgacza przy  
ul. Powstańców Śląskich w Chełmku, za kwotę ok. 380 tys. zł. Inwestycja 
ma zostać zakończona w czerwcu 2010 roku. 

W tym roku gmina Chełmek przystąpiła do realizacji programu „ORLIK 
PLUS”. Zadanie polegające na remoncie i modernizacji boisk sportowych z 
nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem w miejscowościach Bobrek i Go-
rzów jest realizowane na przełomie 2009/2010, a cała inwestycja szacowana 
jest na ok. 300 tys. zł. Kwota pozyskanej dotacji kształtuje się na poziomie  
ponad 200 tys. zł.

W wielkim skrócie przedstawiłem Państwu najważniejsze zrealizowa-
ne i przygotowywane do wykonania zadania, służące dalszemu rozwojowi 
naszej gminy. Fakt pozyskania tak wielkich środków finansowych, pozwala 
uznać mijający rok za niezwykle udany i dobry prognostyk na przyszłość. 
Chciałbym podziękować Radnym Rady Miejskiej oraz pracownikom Urzę-
du Miejskiego. Szczególne podziękowania kieruję do Państwa – mieszkań-
ców Chełmka, Bobrka i Gorzowa za czynny udział w budowaniu Strategii 
Rozwoju Gminy oraz za bezpośrednie wsparcie, jakim na co dzień mnie 
obdarzacie . 

Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Życzę Państwu, aby były 
one przede wszystkim rodzinne  i ciepłe. Niech na Państwa twarzach za-
gości uśmiech, a Nowy Rok pozwoli zrealizować osobiste cele i marzenia.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Chełmka

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 3/34 o powierzchni użytkowej 43,10 m2

ul. Klonowa 10/1 o powierzchni użytkowej 39,59 m2

Przedmiotowy wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu Miej-
skiego 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 16 grudnia 2009 roku do dnia 06 stycznia 2010 
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 Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Komunalnym 
Urzędu Miejskiego w Chełmku 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 w drodze bezprzetar-
gowej na rzecz najemcy następujące lokale mieszkalne położone 
w Chełmku przy:

ul. Generała Andersa 7/6 o powierzchni użytkowej 63,72 m2

ul. Powstańców Śląskich 2/38 o powierzchni użyt. 48,00 m2

Przedmiotowy wykaz został wywieszony 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 07 grudnia 2009 roku do dnia 28 
grudnia 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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Sesja Rady Miejskiej
19 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku od-

była się XXXIX sesja  V kadencji RM w Chełmku. 
Przybyłych na sesję burmistrzów miasta Chełmek, radnych oraz 

przybyłych gości przywitała przewodnicząca RM  w Chełmku Zofia 
Urbańczyk.

Po otwarciu obrad radni w pierwszych punktach zapoznali się z 
informacją na temat pozyskanych przez Gminę Chełmek środków 
pozabudżetowych w trakcie bieżącej kadencji  RM oraz informację 
na temat funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły”.

Kolejnym punktem sesji była informacja na temat realizacji zadań 
oświatowych w gminie Chełmek w roku szkolnym 2008/09, którą 
przedstawiono w postaci obszernego pokazu multimedialnego.

W dalszej części sesji radni zagłosowali za przyjęciem uchwały 
dotyczącej zmian i ustalenia tekstu jednolitego statutu Samodziel-
nego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej przez dodanie:

1. W  § 6 dodaje się pkt. 12 o następującej treści:
„Udzielanie całodobowej ambulatoryjnej opieki medycznej – 

nocnej i świątecznej.”
2. Załącznik nr 1 do statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Chełmku. Schemat organizacyjny w pionie z 
–cy dyrektora ds. lecznictwa – Poradnie medyczne – dodaje się na-
stępujący zapis: - Dział (pracownia) fizjoterapii, - Punkt szczepień, 
- Gabinet zabiegowy, - Poradnia kardiologiczna.

Następny punkt sesji obejmował określenie wysokości stawek 
podatku od środków transportowych. W tym punkcie ze względu 
na trudną sytuację gospodarczą w kraju nie przewidziano zwiększe-
nia wysokości stawek obowiązujących w 2008 roku. Wyjątkiem jest 
zwiększenie podatku od ciągników siodłowych lub balastowych o 3 
osiach i DCM zespołu pojazdów nie mniejszej niż 40 ton, co wynika 
z faktu iż stawka minimalna na 2009 rok dla tego rodzaju pojazdów 
jest większa niż obowiązująca w poprzednim roku ( stawka ta wzro-
sła z 2 560 zł do 2 577 zł ).

Radni zagłosowali za przyjęciem zaproponowanych stawek.
Następnie radni opiniowali ceny  1q żyta stanowiące podstawę 

obliczania podatku rolnego na 2010 rok i cenę 1 m3 drewna do ob-
liczenia podatku leśnego na 2010 rok.

Zgodnie z komunikatem prezesa GUS z dnia 19 października 
2009 r. Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwar-
tałów 2009 r. wyniosła 34,10 zł za 1q.

Podatek rolny na 2010 r. do 1 ha przeliczeniowego ( dla gruntów 
gospodarstw rolnych) wynosi 34,10 x 2,5 = 85,25 zł.

Podatek rolny na rok 2010 od 1 ha fizycznego wynosi 34,10 x 
5 = 170,50 zł.

Zgodnie z komunikatem prezesa GUS cena 1 m3 drewna w trzech 
pierwszych kwartałach 2009 r wyniosła 136, 54 zł dlatego podatek 
leśny na 2010 r. wynosi 0,220 m3  x 136,50 zł = 30,04 zł.

Radni zagłosowali za przyjęciem zaproponowanych stawek.
W dalszej części sesji radni głosowali projekt uchwały w spra-

wie zaciągnięcia zobowiązania przez Burmistrza Chełmka na lata 
2010 i 2011.

Środki w wysokości 640 000 zł mają zostać przeznaczone na 
oczyszczanie miasta oraz utrzymanie terenów zielonych w Gminie 
Chełmek ( 300 000 zł w roku 2010 i 340 000 zł w roku 2011).

W zakres oczyszczania miasta wchodzi m.in. mycie przystan-
ków, czyszczenie tablic informacyjnych, sprzątanie oraz czyszczenie 
urządzeń na placach zabaw, zbieranie śmieci w głównych ciągach 
komunikacyjnych, zamiatanie chodników i krawędzi jezdni, wywóz 
odpadów z koszy ulicznych, akcja zbiórki odpadów wielkogabary-
towych, zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
sprzątanie i remonty pomników.

W zakres utrzymania terenów zielonych wejdzie m.in. koszenie 
terenów zielonych wraz z grabieniem, pielęgnacja kwietników wraz 
z dosadzaniem roślin, podlewanie i plewienie kwietników, przyci-
nanie żywopłotów, odrostów drzew i kwiatów, plewienie i oprysk 

chodników, oczyszczanie chodników, karczowanie krzaków na tere-
nie całej Gminy, grabienie i wywóz liści z terenów zielonych, bieżące 
utrzymanie chodników w okresie jesiennym.

Radni zagłosowali za przyjęciem uchwały.
W ostatnim punkcie sesji, czyli zapytaniach, interpelacjach i wol-

nych wnioskach radni poruszali sprawy związane z oświetleniem 
ulic oraz możliwości zainstalowania nowych punktów świetlnych, 
wystąpienie z pismem do Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu 
o konieczności reperacji niektórych odcinków dróg powiatowych 
na terenie gminy Chełmek, oczyszczaniu rowów na terenie gminy, 
a także konieczność poinformowania mieszańców o potrzebie in-
stalacji skrzynek pocztowych przy posesjach.

„Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”.

   cyprian Kamil Norwid

Szanowni Mieszkańcy Gminy chełmek
Na czas radosnego przeżywania 

Świąt Bożego Narodzenia, 
życzymy  aby światło 

wychodzące z betlejemskiej szopki
 opromieniało  każdy dzień.

Niech przy przy wigilijnym stole 
nie zabraknie Wam ciepła rodzinnej atmosfery
a Nowy rok przyniesie szczęście i pomyślność. 

Przewodnicząca i radni
rady Miejskiej w chełmku

`

` h

h

h

`
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KOMUNIKAT KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI W CHEŁMKU
Mając na uwadze zbliżający się okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku po raz 

kolejny zwracam Państwa uwagę na niebezpieczeństwa związane z tym czasem.

Jak już wielokrotnie informowałem okres 
świąteczny i noworoczny to czas wzmożonej 
aktywności złodziei kieszonkowych. Wasza 
czujność i rozwaga niejednokrotnie może 
zapobiec ewentualnej kradzieży. Proszę pa-
miętać  o właściwym zabezpieczaniu portfe-
li, torebek oraz wszelkiego rodzaju bagażu, 
szczególnie na przystankach, w sklepach, 
w środkach komunikacji.  Proszę również o 
krytyczne podejście do osób handlujących 
różnego rodzaju asortymentem, po okazyj-
nych cenach, zwłaszcza do tych, które zja-
wiają się w domach. Często zdarza się, że to 
tylko pretekst, by wejść do mieszkania i je 
okraść. Ponownie apeluje o nie pozostawia-
nie w zaparkowanych samochodach tore-
bek, portfeli i innych rzeczy, które mogą stać 
się przedmiotem zainteresowania złodziei.

Szczególną uwagę Państwa pragnę 
zwrócić na kradzieże z włamaniem do do-
mów prywatnych, tym bardziej, że pod ko-
niec listopada tego roku doszło do takiego 
przestępstwa w Gorzowie.  Do zdarzenia 
doszło pomiędzy godziną 16,00 a 20,00 pod-
czas nieobecności domowników.  

W tym miejscu apeluję do Państwa o 
wzmożona uwagę. Wasza obserwacja te-
renu wokół Państwa domów jest bezcen-
na, jeśli chodzi o ujawnienie jakichkolwiek 

osób, które wzbudzałyby podejrzenie. Jeśli 
zaobserwujecie na Waszym terenie zapar-
kowane samochody, których w tym miejscu 
zwykle nie widzicie, lub zobaczycie osoby, 
które wzbudzają Państwa podejrzenia, pro-
szę niezwłocznie poinformować o tym Poli-
cję pod bezpłatny nr telefonu 997 lub 112. 
Przedmiotem zainteresowania tych złodziei 
jest gotówka, biżuteria, sprzęt elektroniczny 
o małych rozmiarach. Oczywiście, nie ozna-
cza to, że złodzieje nie mogą ukraść innych 
rzeczy. Z analizy zdarzeń zaistniałych w po-
wiecie oświęcimskim wynika, że złodzieje 
radzą sobie z alarmami i psami ochraniający-
mi domostwa. Zatem po raz kolejny można 
stwierdzić, iż najlepszym zabezpieczeniem 
przed włamywaczami jest zainteresowa-
nie i pomoc sąsiedzka. Nie ma stu procen-
towego sposobu na ustrzeżenie się przed 
włamaniem, ale jedną z najprostszych i w 
miarę skutecznych metod jest pozostawia-
nie włączonego oświetlenia przynajmniej w 
jednym pomieszczeniu. Bywa, że sprawca 
w takiej sytuacji przestaje interesować się 
takim obiektem.

Ponownie chciałbym Państwa ostrzec 
przez oszustami działającymi metodą na 
tzw. „wnuczka”, którzy już kolejny raz wy-
łudzili pieniądze. Tym razem ofiarą stała się 
mieszkanka Chełmka.  Mechanizm okrada-
nia metodą „na wnuczka” jest w większości 
przypadków taki sam. Zazwyczaj ktoś tele-
fonuje do wybranej ofiary (oszuści często 
korzystają z książki telefonicznej, wybiera-
jąc typowe dla starszego pokolenia imiona) 
i przedstawia się jako dawno niewidziany 
wnuczek, wnuczka, siostrzenica czy daleki 
kuzyn. Jednocześnie tak kieruje rozmową, 
że ofiara sama podaje imię owego wnuczka 
oraz bezwiednie przekazuje różne drobne 
informacje związane z rodziną. Także zmie-
niony głos krewnego nie wzbudza podej-

rzeń, gdyż ten najczęściej właśnie przecho-
dzi chorobę gardła lub ma kłopoty z jakością 
telefonu, z którego dzwoni.

Aby nie stać się ofiarą tego typu prze-
stępstwa w każdym przypadku należy po-
twierdzić u konkretnego członka rodziny 
czy to on zwracał się o pożyczkę. Po prostu 
należy zatelefonować do tej osoby pod 
znany nam numer. Jeśli ta informacja się 
nie potwierdzi lub nie ma możliwości na-
tychmiastowego kontaktu z krewnym, pod 
żadnym pozorem nie należy przekazywać 
pieniędzy obcej osobie. Jeśli cała sytuacja 
wzbudzi nasze podejrzenie umówmy się z 
oszustem na przekazanie pieniędzy jedno-
cześnie powiadamiając Policję o zaistniałej 
sytuacji, tak by ta mogła zatrzymać spraw-
ców na gorącym uczynku przestępstwa. Po-
licję należy powiadomić bez zbędnej  zwłoki 
korzystając ze wspomnianych powyżej tele-
fonów alarmowych.

Na koniec, jak zwykle proszę Państwa o 
zwrócenie uwagi na osoby starsze, samot-
nie mieszkające  lub osoby bezdomne. Ze 
statystyk policyjnych wynika bowiem, że  
okres zimowy to czas, w którym osoby te 
narażone są szczególnie na różnego typy 
niebezpieczeństwa. Chodzi tutaj zarówno 
o przestępstwa dokonywane na ich szkodę, 
jak również warunki atmosferyczne prowa-
dzące nawet do zgonów spowodowanych 
zamarznięciem.

Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku, 

w imieniu własnym 
i podległych mi policjantów, 

składam Państwu życzenia zdrowia, 
spokoju i wszelkiej pomyślności.

Z poważaniem:
Komendant Komisariatu Policji w Chełmku  

podinsp. Piotr Grabowski

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 gospo-
darce nieruchomościami oraz w wykonaniu Uchwały Nr XV/120/2004 
Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie 
sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Cheł-
mek, przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz 
najemcy następujące lokale mieszkalne położone w Chełmku przy:

* ul. Marszałka Piłsudskiego 10/7 o pow. użytkowej 45,62 m2,
* ul. Marszałka Piłsudskiego 10/22 o pow. użytkowej 45,62 m2,

Przedmiotowy wykaz został wywieszony 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 10 listopada 2009 roku do dnia 01 
grudnia 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

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 gospodar-
ce nieruchomościami oraz w wykonaniu Uchwały Nr XV/120/2004 
Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie 
sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Cheł-
mek, przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz 
najemcy następujące lokale mieszkalne położone w Chełmku przy:

* ul. Topolowa 1/1 o pow. użytkowej 82,60 m2 wraz z częścią 
przynależną o pow. użytkowej 33,60 m2,

* ul. Topolowa 1/2 o pow. użytkowej 86,60 m2 wraz z częścią 
przynależną o pow. użytkowej 22,70 m2,

Przedmiotowy wykaz został wywieszony 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 16 listopada 2009 roku do dnia 07 
grudnia 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

Z głębokim żalem pożegnaliśmy 
w październiku 2009 r

Śp. Kazimierza Smotra
Prawego i zasłużonego mieszkańca na-
szej Gminy, długoletniego prezesa Kółka 
Rolniczego w Chełmku oraz pracownika 
WCMO w Chełmku.
Kondolencje rodzinie zmarłego składają:

Burmistrz Chełmka, radni Rady Miejskiej 
w Chełmku, prezes oraz pracownicy Kółka 

Rolniczego w Chełmku
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Stan przygotowania Gminy Chełmek 
do ekstremalnych warunków zimowych 2009/2010

W miesiącu październiku 2009r.  w gmi-
nie Chełmek odbyło się posiedzenie Gmin-
nego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
gdzie została dokonana ocena przygoto-
wania Gminy do ekstremalnych warunków 
atmosferycznych. 

Burmistrz Gminy – Przewodniczący 
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowe-
go Andrzej Saternus  postawił zadania i oce-
nił stan przygotowań do „Akcji Zima”.  Stan 
ten przedstawia się następująco:

Na akcję odśnieżania, do końca 2009r. 
zaplanowano kwotę 30 000 zł. natomiast na 
odśnieżanie na rok 2010 w budżecie Gminy 
została zaplanowana kwota 120 000zł.

W latach 2008/2009 kwoty te były po-
dobne.

Zima, która w październiku zaatakowa-
ła niektóre rejony kraju, szczęśliwym trafem 
ominęła gminę Chełmek i związku z tym 
większych strat nie ponieśliśmy.

Dotychczas nie mieliśmy w Gminie Cheł-
mek  problemów z  nieprzejezdnością  dróg.

Wg oceny GZZK gmina Chełmek jest 
dobrze przygotowana do pokonania eks-
tremalnych warunków zimowych i sytuacja 
przedstawia się następująco:

 .Organizacja pomocy medycznej i spo-
łecznej, pomoc dla osób samotnych, bez-
domnych, ubogich.

Opiekę medyczną na terenie Gminy re-
alizuje Samodzielny Gminny Zakład Opieki 
Zdrowotnej.

Wykonuje on usługi medyczne stacjo-
narne i wyjazdowe, pełnione są całodobo-
we (nocne i świąteczne) dyżury medyczne. 
Dotychczas nie zanotowano przypadków 
niedotarcia lekarza do pacjenta ze względu 
na ekstremalne warunki zimowe.

SGZOZ wyposażony jest dostatecznie w 
sprzęt i środki transportu (prywatne), po-
siada bardzo dobrą bazę lokalową. Sytuacja 
kadrowa – dobra. Transportem medycznym 
zajmuje się firma “Vanmed”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Chełmku przy współudziale sołtysów, poli-
cji, lekarzy rejonowych, pielęgniarek środo-
wiskowych na bieżąco monitoruje potrzeby 
osób samotnych, bezdomnych oraz niepeł-
nosprawnych. Ewentualnym bezdomnym 
będą  proponowane  miejsca w okolicznych  
noclegowniach.

MOPS realizuje program „Pomoc Pań-
stwa w Zakresie Dożywiania” dzieci i mło-
dzież ze środowisk ubogich w przedszko-
lach, szkołach podstawowych i gimnazjach. 

Osobą potrzebującym, ubogim, udzie-
lana jest pomoc finansowa, osoby ubogie 
są zaopatrywane w opał oraz oferuje im 
się pomoc w pokryciu opłat na utrzymanie 
mieszkania, oraz zapewnia obuwie i odzież. 

Osoby samotne, które ze względu na 
wiek lub choroby wymagają pomocy za-

pewnia im się pomoc w postaci  usług opie-
kuńczych.

 2.Organizacja funkcjonowania infra-
struktury komunalnej 

A/ organizacja zimowego utrzymania 
dróg:

Na terenie Gminy przebiegają następu-
jące drogi

1. Wojewódzkie / 8 km ./ 933 i 780 – od-
powiedzialny za utrzymanie i ew. odśnie-
żanie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krako-
wie, 

2. Powiatowe / 14 km / odpowiedzialny 
za utrzymanie i ew. odśnieżanie Zarząd Dróg 
Powiatowych w Oświęcimiu /odśnieżanie 
w sezonie 2009-2010 /na podstawie pod-
pisanego porozumienia/ realizował będzie 
MZGK Chełmek/.

3. Gminne / 40 km / odpowiedzialny za 
utrzymanie i ew. odśnieżanie Urząd Miejski 
Chełmek  Przetarg na prowadzenie zimowej 
akcji odśnieżania wygrał MZGK sp. z o.o. w 
Chełmku. Gmina posiada na ten cel środki. 
Dotychczas nie było większych problemów 
z utrzymaniem przejezdności dróg.

B/ Zaopatrywanie ludności, obiektów 
użyteczności publiczne oraz zakładów pra-
cy w wodę, energię elektryczną, gaz, pali-
wa, ciepło:

W wodę zaopatruje teren gminy Cheł-
mek, Miejski Zakład Gospodarki Komunal-
nej Sp. z o.o.. Wykorzystuje on ujęcia wody 
z kilku niezależnych źródeł, co częściowo  
uniezależnia nas od ew. awarii lub innych 
zdarzeń losowych. Ponadto w wypadku bra-
ku zasilania wodociągi są wyposażone przez 
Wydział Zarządzania Kryzysowego MUW w 
Krakowie w agregat prądotwórczy, który 
zasila pompy i inne niezbędne urządzenia.

Dostawy energii elektrycznej realizuje 
energetyka “Enion”. Awarie usuwane są na 
bieżąco i terminowo.

Dostawy gazu realizuje posterunek ga-
zowniczy w Oświęcimiu. Poziom świadczo-
nej usługi dobry. 

W razie zaistnienia poważnej awarii ist-
nieje możliwość używania gazu płynnego 
w butlach sprzedawanego na pobliskich 
stacjach paliw. Posiadane kuchnie gazowe 
wymaganą wówczas niewielkich przeróbek.

Paliwo /Etylina, ON, LPG/ są do nabycia w 
okolicznych stacjach paliw, węgiel kamienny 
w punkcie sprzedaży ZG „Janina” i „PIAST” w 
GS Chełmek i punktach prywatnych.

Energia cieplna jest wytwarzana w cen-
tralnej ciepłowni „ENWOS i przesyłana do 
niektórych indywidualnych odbiorców bądź 
szkól i zakładów pracy. Dostawy są na do-
brym poziomie. Są oni zaopatrzeni w opał 
jeszcze przed sezonem. Większość miesz-
kańców indywidualnych korzysta jednak z 
własnych źródeł energii cieplnej /kotłownie 
węglowe /, a w opał zaopatrują się przed se-
zonem grzewczym.

3.Organizacja wywozu i składowania 
śniegu /wyznaczenie miejsc do zwałowania 
z uwagi na wymogi ochrony przeciwpowo-
dziowych i ochrony środowiska.

Dotychczas w Gminie Chełmek nie pro-
wadzono wywozu śniegu, jednak w miarę 
zaistnienia takiej potrzeby przewidziano 
wywóz śniegu na gminne wysypisko ko-
munalne.

4. Odśnieżanie obiektów budowlanych, 
przez właścicieli i zarządców (szczególnie 
obiektów wielkopłytowych)

C/ Organizacja odśnieżania obiektów 
budowlanych

Na terenie Gminy Chełmek nie zachodzi 
potrzeba odśnieżania obiektów budowla-
nych / dachów /, jednak w razie zaistnienia 
takiej potrzeby  usuwany jest  śnieg i lód z 
dachów budynków szkół , przedszkoli itp. 
przez zarządców lub wyspecjalizowane 
służby.

Obiekty prywatne odśnieżają ich wła-
ściciele.

 5.Funkcjonowanie komunikacji zbioro-
wej i transportu

Gmina w 2009r dotuje autobusy komu-
nikacji miejskiej MZK Oświęcim.  / linie 32, 
22 / (kwota 267243zł 42gr) ,  Komunikacji 
Międzygminnej Chrzanów na sumę (ok. 120 
000 zł.) oraz komunikację  do  Tychów (15 000 
zł)  – komunikacja działa dobrze.

Gminę obsługują ponadto autobusy 
PKS Oświęcim i Chrzanów oraz prywatne 
tzw. Busy.

Transport towarów zapewniają MZGK i 
prywatni przewoźnicy.

6.Funkcjonowanie placówek oświato-
wych /w tym organizacja dowozu dzieci i 
młodzieży do szkół/. Zapewnienie uczniom 
ciepłego posiłku w czasie zajęć lekcyjnych, 
zabezpieczenie w ciepło budynków szkol-
nych i przedszkolnych.

W okresie zimowym placówki oświatowe 
na terenie gminy Chełmek funkcjonują na 
ogólnych zasadach. Dowozu dzieci i mło-
dzieży do szkół zlokalizowanych na terenie 
gminy, z uwagi na małe odległości, nie pro-
wadzimy.

Dowozimy natomiast kilkanaścioro  dzie-
ci do szkoły specjalnej w Oświęcimiu i jedno 
dziecko do szkoły dla niewidzących w Krako-
wie. Zwracamy koszty dojazdu oraz zapew-
niamy transport „Minibusem”. Transport ten 
funkcjonuje dobrze.

W szkołach i przedszkolach wyelimino-
wano kotłownie węglowe i zastąpiono je 
kotłowniami gazowymi bądź też, tam gdzie 
jest to możliwe, podłączono placówki do 
sieci CO miejskiej. 

Wszystkie placówki oświatowe w gmi-
nie Chełmek zapewniają ciepłe posiłki dla 
uczniów – odpłatnie.

Uczniowie ze środowisk ubogich są ży-
wieni bezpłatnie w ramach programu  „Po-
moc Państwa w Zakresie Dożywiania” .

 7.Zapewnienie warunków przeżycia 
zwierząt /dzikich, bezpańskich i domowych/ 
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Egzemplarz bezpłatny - nakład 2000

03.10 - w Chełmku na ul. Staicha zatrzymano 
nietrzeźwego kierującego samochodem 
marki VW Golf – 1 promil

04.10 – w Chełmku na ul. Przemysłowej 
zatrzymano nietrzeźwego kierowcę sa-
mochodu marki VW, który spowodował 
kolizję drogową . Po badaniu alkomatem 
okazało się że sprawca ma 1 promil.

05.10 – w Chełmku na ul. Fredry nieznany 
sprawca rozbił szybę w zaparkowanym 
walcu drogowym – straty 2 000 zł

06.10 – w Chełmku na ul. Jaworznickiej skra-
dziono lampę ostrzegawczą wartości 80 zł

07.10 – w Chełmku na ul. Andersa uszko-
dzono drzwi do mieszkania oraz piwnicy 
– sprawca ustalony.

09.10 – w Chełmku na. Wojska Polskiego 
uszkodzono zaparkowany samochód – 
starty 2 000 zł

10.10 – w Chełmku na ul. Słowackiego do-
konano kradzieży z włamaniem do za-
parkowanego samochodu marki BMW 
– starty 3 500 zł

 10.10 – w Chełmku na ul. Piłsudskiego 
nietrzeźwy kierowca samochodu marki 
Skoda spowodował kolizję drogową – 
sprawca miał 2 promile w wydychanym 
powietrzu

17.10  - w Chełmku na ul. Piłsudskiego z za-
parkowanego samochodu skradziono 
tablice rejestracyjne – starty 120 zł

17.10 -  w Chełmku na ul. Brzozowej skradzio-
no laptopa wartości 2 000 zł – sprawca 
zatrzymany

19.10 – w Chełmku na ul. Chrobrego ze 
SZS nr 1 w Chełmku skradziono kurtkę – 
sprawczyni została ustalona

19.10 – w Chełmku na ul. Parkowej ujawnio-
no karzcież drzewa wartości 500 zł

19.10 –w Chełmku na ul. Mickiewicza doko-
nano rozboju, w trakcie którego skradzio-
no telefon wartości 450 zł

w warunkach ekstremalnych przez instytucje 
do tego powołane : koła łowieckie, towarzy-
stwa opieki, schroniska itp.

Akcję dokarmiania zwierząt dzikich na 
terenie Gminy Chełmek oraz gospodarkę 
łowiecką, prowadzi koło łowieckie „DANIEL”. 
Mają oni zabezpieczoną odpowiednią ilość 
paszy i miejsca ich wykładania.

W Gminie nie ma większych problemów 
ze zwierzętami bezpańskimi lub z osobami, 
które nie dbają o własne zwierzęta domowe.

Gmina posiada podpisaną umowę na 
odbiór padłych zwierząt z firmą „Plama” z 
Olkusza. 

8. Ochrona ujęć wodnych i urządzeń 
osłonowych tych ujęć.

Gmina Chełmek pobiera wodę pitną z ru-
rociągu „KRAK” oraz w większości  ze zbiorni-
ka „Dziećkowice” (woj. śląskie) z ujęcia Gam-
rot.  Zbiornik jest chroniony przez służby 
wojewody śląskiego na ogólnych zasadach.

Stacja uzdatniania wody znajduje się w 
Chełmku , jest ochraniana przez służby dy-
żurne MZGK Chełmek.

9. Wywóz nieczystości, funkcjonowanie 
oczyszczalni ścieków  i wysypisk śmieci.

Wywozem śmieci z terenu gminy zajmu-
je się MZGK Chełmek. 

Wywóz nieczystości płynnych z terenów 
gminy nie objętych kanalizacją w większości 
realizuje MZGK Chełmek oraz  przedsiębior-
cy prywatni.

Gmina nie posiada oczyszczalni a nie-
czystości pompowane są do oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Dąb (woj.śląskie).

Gminne wysypisko śmieci znajduje się 
w Chełmku przy ul. Jaworznickiej i na razie 
spełnia swoje zadanie.

Służby ratunkowe tj Policja, Państwowa 
Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, zosta-
ły wyposażone w dane teleadresowe osób 
odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjo-
nowanie służb gminnych i w razie potrzeby 
mają możliwość całodobowego kontaktu w 
celu rozwiązania problemu.   Inf UM

20.10 – w Chełmku na ul. Reymonta ujaw-
niono skradzionego Fiata 126p

22.10 – w Chełmku na ul. Przemysłowej 
zatrzymano nietrzeźwego kierującego 
samochodem marki Lublin – 0,7 promila

24.10 – w Gorzowie na ul. Oświęcimskiej uszko-
dzono samochód marki Ford – straty 300 zł

25.10 – w Chełmku na ul. Piastowskiej za-
trzymano nietrzeźwego rowerzystę – 2 
promile

26.10 – w Chełmku na ul. Krakowskiej na 
stacji paliw sprawca dokonał kradzieży 
– straty 114 zł

27.10 – w Chełmku na ul. Kilińskiego do-
konano kradzieży płytek ceramicznych 
– wartości 720 zł – sprawca zatrzymany

03.11 - w Chełmku na ul. Staicha dokonano 
kradzieży paliwa z zaparkowanego sa-
mochodu ciężarowego – starty 506 zł – 2 
sprawców zatrzymano

04.11 – w Chełmku na ul. Krakowskiej ze 
Sklepu Biedronka dokonano kradzieży 
wódki wartości 13,78 zł

07.11 – w Chełmku na ul. Brzozowej dokona-
no rozboju – zatrzymano jednego spraw-
cę. W ramach śledztwa w dniu 08.11 za-
trzymano kolejnych 2 sprawców rozboju.

14.11 – w Chełmku na ul. Powstańców Ślą-
skich zatrzymano nietrzeźwego kierujące-
go samochodem marki Łada  - 1,4 promila

17.10 – w Chełmku na ul. Przemysłowej 
zatrzymano nietrzeźwego kierującego 
samochodem marki Audi – 0,7 promila

23.11 – w Bobrku na ul. Akacjowej zatrzyma-
no nietrzeźwego rowerzystę 2,2 promila

27.11 – w Chełmku na ul. Powstańców Ślą-
skich dokonano oszustwa tz. „na kuzyna” 
– starty 10 000 zł

29.11 – w Chełmku na ul. Piastowskiej do-
konano kradzieży z włamaniem do kasy 
PKP – sprawca zatrzymany

29.11 – w Chełmku na ul. Krakowskiej za-
trzymano nietrzeźwego rowerzystę 1,9 
promila

29.11 – w Gorzowie na ul. Oświęcimskiej do-
konano kradzieży z włamaniem do domu 
mieszkalnego – starty 5 000 zł

Sprzedam solarium 
Ergoline 50/3

Tel. 883 328 998

Wyrazy głębokiego współczucia pani 

Dorocie Kapuście 
z powodu śmierci 

Ojca 
składają

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus 
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego 

w Chełmku.

Pani Dorocie Kapuście 
wyrazy szczerego współczucia z powodu 

śmierci 

Ojca
 składają 

Przewodnicząca 
oraz Radni Rady Miejskiej w Chełmku.

Patriotyczna biesiada 
w Domu Pamięci Baty

Z okazji 91 rocznicy Święta Niepod-
ległości 11 listopada w miłej i doniosłej 
atmosferze w Domu Pamięci Baty odbyło 
się spotkanie pokoleń z udziałem władz sa-
morządowych, radnych Rady Miasta, dru-
hów z OSP, pań z zespołu Chełmkowianki 
i mieszkańców Chełmka.

Podczas uroczystości śpiewano pieśni 
patriotyczne z zachowaniem należytej po-
wagi i doniosłości tego święta.

Składam serdeczne podziękowania 
prezesowi Krzysztofowi Gąsce i druhom z 
OSP za zorganizowanie uroczystości ma-
jącej na celu umacnianie i kultywowanie 
tradycji patriotycznych w naszej małej 
Ojczyźnie.

Przewodnicząca Rady Miasta
Zofia Urbańczyk
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Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku
 ul. Staicha 1; 32-660 Chełmek 549-19-96-766

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 
OFERT NA WYNAJEM GARAŻY

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowot-
nej w Chełmku ogłasza konkurs ofert na wynajem 

garaży (dwa) znajdujących się w budynku przychodni przy ul. 
Staicha 1 o pow. 26 m2 każdy, ogrzewane, bez kanału, oświetlane. 
Minimalna - wyjściowa stawka czynszowa miesięczna za wynajem 
jednego garażu wynosi: 110,00 zł (+podatek VAT)

Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć do dnia 4 
stycznia 2010 r. do godz. 10.00 do siedziby SGZOZ w Chełmku ul. 
Staicha 1. Otwarcie ofert nastąpi 4 stycznia 2010 r. o godz. 11.00.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat wynajmu garaży 
udzielane są pod nr telefonu: 033 8461483

Czas na aktywność
Dobiegają końca działania w projekcie systemowym pt. „Czas 

na aktywność - program rozwoju i upowszechniania aktywnej in-
tegracji w Gminie Chełmek” realizowanym przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Chełmku. Projekt realizowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja inte-
gracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej 
integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W ramach projektu odbyły się warsztaty psychologiczno-aktywi-
zujące z psychologiem oraz doradcą zawodowym. W trakcie zajęć BO 
pracowali nad trwałą zmianą postaw i likwidacją barier mentalnych, 
związanych z faktem długotrwałego pozostawania bez pracy i do-
tychczasowymi niepowodzeniami w jej poszukiwaniu. Uczestnicy 
projektu zostali zdiagnozowani pod kątem sytuacji osobistej i barier 
związanych z poszukiwaniem i podjęciem zatrudnienia. Każdy z BO 
odbył konsultację z stylistą, w trakcie której indywidualnie praco-
wał nad poprawą i kreowaniem nowego, pozytywnego wizerunku. 
Beneficjenci Ostateczni wzięli udział w warsztatach z zakresu pod-
stawowej obsługi komputera, w trakcie których nabyli umiejętność 

sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Udział w warsztatach 
przyczynił się do zdiagnozowania predyspozycji i celów zawodo-
wych BO, przełamania strachu przed kontaktem z potencjalnym 
pracodawcą zwiększył motywację do poszukiwania pracy, podniósł 
poziom samooceny i autoprezencji. Uczestnicy projektu otrzymali 
rekomendację doradcy zawodowego, zaświadczenia i certyfikaty 
potwierdzające udział w warsztatach. W ramach projektu zostały 
zorganizowane dwa wyjazdy integracyjne: do Pszczyny oraz kopalni 
soli w Wieliczce, w których brali udział BO oraz dwóch pracowników 
socjalnych. Atrakcyjnie zorganizowane wyjazdy przyczyniły się do 
utrwalenia wśród uczestników projektu prawidłowych zasad funk-
cjonowania w grupie, pokazały atrakcyjne formy spędzania czasu 
wolnego oraz stały się wydarzeniem, które chętnie będą wspominać.

W ramach projektu zaplanowano również pogadankę z zakresu 
higieny i prowadzenia zdrowego trybu życia, która odbędzie się w 
miesiącu grudniu br. Na zakończenie zajęć z BO przewiduje : uro-
czyste spotkanie, w czasie którego kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Chełmku wręczy uczestnikom zaświadczenia 
o udziale w projekcie realizowanym w 2009 roku. Inf. MOPS

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu

Śp. Józefa Opitka
Szczególne podziękowania za okazane współczucie złożone 

wieńce i kwiaty składamy 
Rodzinie, Znajomym, Sąsiadom i Przyjaciołom 

Żona oraz córka i syn z rodzinami

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej

Śp. Józefa Majewskiego
Dziękujemy za okazane współczucie, złożone wieńce i kwiaty.

Rodzina zmarłego

BURMISTRZ CHEŁMKA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację)
Na wynajem nieruchomości wraz z dzierżawą fragmentu nieru-

chomości gruntowej: tj. budynek użytkowy o powierzchni użytko-
wej 382,94 m2, o powierzchni zabudowy 430,40 m2 położony przy 
ul. Broniewskiego 1 w Chełmku na nieruchomości gruntowej sta-
nowiącej części p.gr. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
nr 842/217 obręb Chełmek o powierzchni 0.1521 ha stanowiąca 
własność Gmina Chełmek. Dla nieruchomości gruntowej prowa-
dzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg 
Wieczystych KW nr 32 113.

Cena wywoławcza za wynajem przedmiotowej nieruchomości 
wraz z dzierżawą nieruchomości gruntowej wynosi 1.060,00 złotych 
słownie: tysiąc sześćdziesiąt złotych netto miesięcznie.

Wadium w wysokości 3.180,00 złotych uprawniające do uczest-
nictwa w przetargu na wynajem przedmiotowego budynku wraz 
z dzierżawą gruntu należy wpłacić najpóźniej do dnia 02 stycznia 
2010 roku na konto Urzędu Miejskiego w Chełmku Nr 34 8123 0000 
0000 1283 2000 0030 Bank Spółdzielczy Oświęcim z dopiskiem “wa-
dium – ul. Broniewskiego”.

Wysokość minimalnego postąpienia (przebicia) w przetargu 
ustala się na kwotę 10,00 złotych.

Do stawki czynszu wylicytowanej w trybie przetargowym doli-
czony zostanie podatek VAT w wysokości 22 %. Czynsz płatny jest 
z góry do dnia 20 każdego miesiąca. Czynsz może wzrastać w okre-
sach rocznych o wzrost wskaźników inflacji artykułów konsumpcyj-
nych ogłoszonych przez prezesa GUS, który zostaje określany za-

rządzeniem Burmistrza Chełmka w sprawie ustalenia minimalnych 
stawek czynszów najmu i dzierżawy na dany rok.

Przetarg odbędzie się w dniu 06 stycznia 2010 roku o godz. 11.30 
w Urzędzie Miejskim w Chełmku, ul. Krakowska 11. 

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie: dowodu wpła-
ty wadium, dowodu tożsamości, aktualnego wypisu z właściwego 
rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób 
reprezentujących podmiot zamierzający wynająć nieruchomość. Do 
przetargu nie zostanie dopuszczona osoba, która posiada wobec 
Gminy Chełmek zaległości z tytułu płatności czynszu oraz podatku 
od nieruchomości i jest prowadzone przeciwko niej postępowanie 
sądowe lub komornicze o zapłatę zaległych należności finansowych.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra prze-
targ, zostanie zaliczone na poczet czynszu, a pozostałym uczestni-
kom niezwłocznie zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi 
w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia 
umowy najmu wraz z dzierżawą gruntu.

Właściciel w/w nieruchomości zastrzega sobie prawo odwołania 
ogłoszonego przetargu.

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

Inf. UM
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KONKURS OFERT
W dniu dzisiejszym Burmistrz Chełmka ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji  zadań publicznych w roku 2010 w obsza-

rach współpracy, określonych w Programie współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi w roku 2010, uchwalo-
nym przez Radę Miejską w Chełmku Nr XXXIX/277/2009 w dniu 19 listopada 2009 r.

Oferty przyjmowane są do 15 stycznia 
2010 r. Rodzaj zadań i wysokość środków 
przeznaczonych na ich realizację:
I. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie:

1. wspieranie rozwoju i działalności świe-
tlicy środowiskowej działającej na terenie 
Osiedla „Nowe Miasto” w Chełmku – kwota 
15 000 zł
II. Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu:

2. upowszechnianie sportu i rekreacji 
poprzez organizację zajęć z piłki nożnej 
dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z 
terenu Gminy Chełmek – kwota 100 000 zł

3. upowszechnianie sportu i rekreacji 
poprzez organizację zajęć z piłki nożnej dla 
dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z te-
renu Sołectwa Gorzów – kwota 45 000 zł

4. upowszechnianie sportu i rekreacji 
poprzez organizację zajęć z piłki nożnej dla 
dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z tere-
nu Sołectwa Bobrek – kwota 45 000 zł

5. upowszechnianie sportu i rekreacji po-
przez organizację zajęć z piłki siatkowej dla 
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmek 
– kwota 18 000 zł

6. upowszechnianie sportu i rekreacji 
poprzez organizację zajęć z piłki ręcznej 
dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych 
z terenu Gminy Chełmek – kwota 19 000 zł 

7. upowszechnianie sportu i rekreacji 
poprzez organizację zajęć z piłki siatkowej, 

tenisa stołowego, oraz tenisa ziemnego, dla 
dzieci i młodzieży z terenu Sołectwa Bobrek 
– kwota 1 000 zł
III. Porządek i bezpieczeństwo publiczne 
oraz przeciwdziałanie patologiom spo-
łecznym:

8. organizacja zajęć terapii indywidualnej 
i grupowej dla osób uzależnionych oraz po-
moc dla osób oraz rodzin w których wystę-
pują problemy alkoholowe – kwota 30 000 zł

9. radość z trzeźwego stylu życia – za-
gospodarowanie czasu wolnego poprzez 
zajęcia aerobiku – kwota – 6 000 zł
IV. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieży:

10. organizacja imprez turystycznych i 
rekreacyjnych dla osób dorosłych – kwota 
15 000 zł
V. Upowszechnianie kultury, sztuki ochro-
ny dóbr kultury i tradycji:

11. promocja sztuki twórców profesjo-
nalnych i nieprofesjonalnych działających 
na terenie Gminy Chełmek – kwota 6 000 zł

Pełny tekst ogłoszenia o konkursie za-
wierający:

- zasady przyznawania dotacji,
- terminy i warunki realizacji w/w zadań,
- terminy składania ofert,
- terminy, tryb i kryteria stosowane przy 

wyborze oferty,

- informację o zrealizowanych w latach 
2008 i 2009 zadaniach publicznych tego 
samego rodzaju oraz wzór oferty i innych 
dokumentów dostępny jest: w Urzędzie 
Miejskim w Chełmku, ul. Krakowska 11, na 
tablicy ogłoszeń, w pokoju nr 13, w Biulety-
nie Informacji Publicznej Gminy Chełmek. 

Warunkiem przystąpienia do konkur-
su jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem 
określonym w rozporządzeniu Ministra Pra-
cy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 
2005 r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór ofer-
ty dostępny jest na stronach internetowych 
www.chelmek.pl oraz w Urzędzie Miejskim 
w Chełmku, ul. Krakowska 11, pok. 13.

Kwota przyznanej dotacji może być niż-
sza od wnioskowanej w ofercie. Burmistrz 
zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakre-
su finansowania zadań w kosztorysie skła-
danej oferty. 

Warunkiem zawarcia umowy jest otwar-
cie wyodrębnionego rachunku bankowego 
dla przyjęcia dotacji.

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

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

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

pok. Nr 13
Burmistrz Chełmka, Andrzej Saternus

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
Kwestię usuwania drzew i krzewów reguluje generalnie ustawa z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (jednolity tekst : Dz.U. 
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220). Normy prawne dotyczące usuwania 
drzew i krzewów zawarte w rozdziale 4 tej ustawy „Ochrona zieleni 
i zadrzewień” można podzielić na:

1. zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów,
2. wyłączenia stosowania tych przepisów,
3. opłaty za usunięcie drzew (za działania zgodne z prawem) oraz 

kary pieniężne na naruszenie przepisów ustawy
Zasadą jest, że usunięcie drzew i krzewów z terenu nierucho-

mości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez;
* w zasadzie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta,
* wyjątkowo przez starostę, jeżeli drzewo (krzew) rośnie na te-

renie będącym własnością gminy,
* wojewódzkiego konserwatora zabytków, jeżeli drzewo (krzew) 

rośnie na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów jest decyzją admini-

stracyjną wydawaną tylko na wniosek posiadacza nieruchomości. 
Jeżeli posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości do wniosku 
dołącza zgodę  zgodę jej właściciela. 

Aby uzyskać zezwolenie powinniśmy złożyć wniosek, który za-
wiera:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właści-
ciela nieruchomości; 
2) tytuł prawny władania nieruchomością; 
3) nazwę gatunku drzewa lub krzewó;
4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;;

7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.
Art. 83 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody wyłącza obowiązek 

uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów:
1)  w lasach, gdzie obowiązują dalej idące ograniczenia wynikające 
z przepisów leśnych;
2)  owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomo-
ści wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodo-
wego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną 
krajobrazową;
3) plantacjach drzew i krzewów;  
4) których wiek nie przekracza 5 lat;
5) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicz-
nych lub zoologicznych;
6) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów 
położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym 
lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału 
przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów 
w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału; 
7) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także 
utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują two-
rzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie 
decyzji właściwego organu; 
8) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie de-
cyzji właściwego organu;
9) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu 
na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych.

Opłaty za usuwanie drzew i krzewów na podstawie uzyskane-
go zezwolenia przewidziane w ustawie o ochronie przyrody oraz 
administracyjne kary za naruszenie przepisów ustawy o ochronie 
przyrody zostaną omówione w następnym numerze. Inf.UM
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Święto Seniora
21 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w 

Chełmku odbył się tradycyjny Bal Seniora.

Po części oficjalnej salę taneczną wypełniły pary, które przy 
muzyce wykonywanej przez Marka Regułę bawiły się do późnych 
godzin nocnych.

„Radość przeżywa się tylko wtedy, 
gdy sprawia się ją innym”

Zarząd oddziału rejonowego Polskiego Związku Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów w Chełmku składa serdeczne podziękowania za 
pamięć, słowa szacunku oraz życzenia i upominki z okazji Dnia Se-
niora dla Rencistów i Seniorów:

Burmistrzowi Chełmka Andrzejowi Saternusowi
Prezesowi Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Chełmku 

Tomaszowi Warzesze wraz z zarządem G.S.
Dyrektorowi MOKSiR w Chełmku Waldemarowi Rudykowi wraz z 

pracownikami za pomoc w organizacji Dnia Seniora.
Przewodnicząca Zarządu Polskiego Związku Emerytów Rencistów i 

Inwalidów Oddział Rejonowy w Chełmku
Maria Gołyźniak

W części oficjalnej jako pierwsza głos zabrała przewodnicząca 
zarządu Maria Gołyźniak, która po przywitaniu przybyłych gości 
przedstawiła raport z działalności chełmeckiego oddziału PZERiI 
oraz przybliżyła plany wyjazdów i spotkań na 2010 rok. Po prze-

wodniczącej głos zabrał burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, któ-
ry oprócz życzeń z okazji święta Seniora dla wszystkich obecnych 
wręczył na ręce przewodniczącej medale wydane z okazji 40 lecia 
nadania Praw Miejskich oraz słodki poczęstunek. 

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 bezprzetargo-
wej na rzecz najemcy lokal mieszkalny położony w Chełmku przy 

* ul. Powstańców Śląskich 2A/16 o powierzchni użytkowej 48,00. 
Przedmiotowy wykaz został wywieszony 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 03 listopada 2009 roku do dnia 24 listo-
pada 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 w drodze bezprzetar-
gowej na rzecz najemcy następujące lokale mieszkalne położone 
w Chełmku przy:

* ul. Topolowa 2/1 o powierzchni użytkowej 62,05 m2

* ul. 25 Stycznia 1/1 o powierzchni użytkowej 52,37 m2.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony 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 19 listopada 2009 roku do dnia 10 
grudnia 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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PTTK informuje

KALENDARZ IMPREZ TURYSTYCZNO-
KRAJOZNAWCZYCH KOŁA MIEJSKIEGO PTTK W 

CHEŁMKU NA 2010 ROK
L.p. Data Dzień Opis imprezy

1. 6-7.03.2009 r. sob.- nd.

XXVI Pielgrzymka 
Przewodników Turystycznych 
na Jasną Górę 
do Częstochowy

2. 28.03.2010 r. niedziela
Niedziela Palmowa w Lipnicy 
Murowanej oraz Nowy 
Wiśnicz

3. 17.04.2010 r. sobota Tarnów, Dębno, Zalipie

4. 1.05.2010 r. sobota

Wycieczka Doliną 
Będkowską, Brama 
Bolechowicka, Dolina 
Eliaszówki-Czerna

5. 23.05.2010 r. niedziela Pieniny, Trzy Korony lub 
spływ Dunajcem, Szczawnica

6. 12.06.2010 r. sobota Beskid Żywiecki: Przegibek – 
Wielka Rycerzowa

7. 4.07.2010 r. niedziela Beskid Żywiecki: Pilsko
8. 20-24.07.2010 r. wt.- sob. Karkonosze
9. 8.08.2010 r. niedziela Gorce: Turbacz – Łopuszna

10. 21.08.2010 r. sobota Kopce Krakowa: Krakusa, 
Wandy, Kościuszki, Piłsud.

11. 7-10.09.2010 r. wt.-pt. Szlak Piastowski: Gniezno, 
Poznań, Toruń

12. 9-10.10.2010 r. sob.-nd. Pieniny – zakończenie sezonu 
górskiego

13. 6.11.2010 r. sobota Nowa Huta, Niepołomice, 
Wieliczka

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w kalendarzu.
Informacje i zapisy MOKSiR  w Chełmku, tel. 33 846 12 96

Gorzów - Spotkanie Seniorów
14 listopada w remizie OSP w Gorzowie odbyło sie doroczne 

spotkanie Seniorów, zorganizowane przez Koło Związku Emery-
tów i Rencistów. Pani Prezes Zofia Markiel złożyła sprawozdanie z 
działalności za 2009 rok. Koło, które liczy 149 członków, jest orga-
nizatorem nie tylko wielu spotkań kulturalnych, lecz także wyjaz-
dów i wycieczek. 

Pan Burmistrz, Pan Sołtys i radni życzyli Zarządowi wielu suk-
cesów, a członkom zdrowia, radości i aktywności w „złotym wieku”. 
Po części oficjalnej rozpoczęła się wesoła zabawa przy muzyce.

Adam Łękawa

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 gospodar-
ce nieruchomościami oraz w wykonaniu Uchwały Nr XV/120/2004 
Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie 
sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Cheł-
mek, przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz 
najemcy następujące lokale mieszkalne położone w Chełmku przy:

* ul. Generała Andersa 3/1 o powierzchni użytkowej 52,06 m2

* ul. Brzozowa 5/1 o powierzchni użytkowej 49,64 m2

* ul. Marszałka Piłsudskiego 2/11 o pow. użytkowej 36,96 m2

Przedmiotowy wykaz został wywieszony 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 23 listopada 2009 roku do dnia 14 grudnia 
2009 roku. Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzi-
bie 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

Realizując kalendarz imprez turystycznych Zarząd koła Miej-
skiego PTTK zorganizował w dniu 11 października zakończenie 
sezonu w górach, w którym mimo nie najlepszej pogody wzięło 
udział 71 osób. Wędrówka szlakami Magurki Wilkowickiej, trady-
cyjne „prażone” oraz humor uczestników sprawiły że impreza była 
ze wszech miar udana.

W dniu 14 listopada zwiedziliśmy Muzeum Chleba w Radzion-
kowie, gdzie oprowadzał nas właściciel muzeum pan Piotr Man-
kiewicz. Następnie turyści zwiedzali zabytkową kopalnię srebra w 
Tarnowskich Górach oraz Koszęcin – siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk”. Po izbie tradycji zespołu, kaplicy zamkowej oraz pomieszcze-
niach zamkowych , gdzie odbywają się próby zespołu oprowadzała 
naszych turystów długoletnia członkini zespołu, która oczarowała 
uczestników w takim stopniu iż 2 godziny zwiedzania upłynęły jak 
jedna chwilka. Podsumowanie całego sezonu wycieczkowego od-
było się w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i 
Rekreacji w Chełmku 5 grudnia, gdzie Zarząd koła przedstawił spra-
wozdanie ze swojej działalności. W miłej atmosferze prezentowano 
przezrocza z  tegorocznych imprez turystycznych, prowadzono dys-
kusję oraz zgłaszano propozycję wycieczek na 2010 rok. W oparciu 
o zgłoszone propozycje opracowany został kalendarz imprez , który 
prezentujemy poniżej.    Inf. PTTK 
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„Światowy Dzień Pluszowego Misia”
25 listopada to nie taki sobie zwykły dzień jak co dzień. W tym 

roku  już po raz trzeci, z inicjatywy nauczycielek SZS-P nr 2 w Chełm-
ku Pań Jolanty Wolnej, Doroty Pawlak i Wioletty Suskiej   przedszko-
laki z Przedszkola Samorządowego nr 2 postanowiły czynnie włą-
czyć się w uroczyste obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia.  
Zwieńczeniem   tego miłego święta było wspaniałe  przestawienie, 
na które zostały zaproszone wszystkie dzieci i ich rodzice- opieku-
nowie z terenu miasta i gminy Chełmek. Na uroczystość przybyło 
również wielu gości- Pan Burmistrz Andrzej Saternus , Przew. Rady 
Miejskiej Pani Zofia Urbańczyk , Sekretarz Gminy Pani Janina Świerz,  
Przedstawiciel Rady Rodziców SZS-P nr 2 w Chełmku, a także spon-
sorzy nagród , których przywitała Pani Dyrektor  Iwona Bochenek 
wraz z Dyrektorem Markiem Idzikiem.

Dzieci  5 i 6 letnie z grup „Misie” i „Zajączki” pod opieką Pań Jolan-
ty Wolnej, Doroty Pawlak oraz Danuty Adamczyk i Doroty Szklarczyk 
przygotowały bajkę  pt. „O Kotku Mądralku i Kogutku Złotobutku” 
niosącą przesłanie dotyczące bezpiecznych  zachowań w domu i  
w lesie.  Na scenie  kina Iluzja w MOKSiR  w Chełmku pojawiły się 
przedszkolaki w pięknych, kolorowych strojach. W tajemniczej sce-
nerii  lasu, mali aktorzy bez najmniejszej tremy i zdenerwowania  
zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne i aktorskie, 
nagrodzone przez publiczność gromkimi brawami.

Po  udanym występie Pan Burmistrz Andrzej Saternus dziękując 
za piękną inscenizację wręczył dzieciom kosze łakoci i podziękował 
nauczycielkom,  a sponsorzy podarowali słodkie misie i zestawy 
gier dydaktycznych. 

Nadszedł czas na rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycz-
nego  dla przedszkolaków pt. „Jak bawimy się wspólnie z rodzicami” 

zainicjowanego przez autorki programu „Dziecko bezpieczne w 
swoim środowisku” panie J.Wolną, D. Pawlak, W.Suską. Na konkurs 
wpłynęło 72 prace plastyczne wyeksponowane w galerii MOKSiR.  
Przyznano  3 główne nagrody i 9 wyróżnień . Wszyscy uczestnicy 
konkursu  otrzymali dyplom oraz nagrody rzeczowe : gry, książki 
i „Słodkie Misie”  ufundowane przez sponsorów: Radę Rodziców 
SZS-P nr 2 w Chełmku, Komisję ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Państwa Jolantę  i Roberta Ziaja oraz Joannę i Ma-
cieja Galistl.  Szczęśliwe , pełne miłych i niezapomnianych wrażeń 
dzieciaki i ich rodzice  obiecali   ponownie uczcić święto Pluszowe-
go Misia za rok.

„Mój ukochany miś”

25 listopada w Dzień Pluszowego Misia, najmłodsza grupa 
przedszkolaków „Jagódki”  z Przedszkola  w Bobrku ,uczciła  tę nie-
codzienna okazję do świętowania w towarzystwie swoich ulubio-
nych misiów. W obecności swoich rodziców dzieci śpiewały piosen-
ki, mówiły wiersze, tańczyły i zdobywały kolejne stopnie do tytułu 
„Przyjaciel Pluszowego Misia”. Uwieńczeniem trudów było „małe co 
nieco” tj. ciasteczko z miodkiem. Po czym dzieci otrzymały odznaki 
„Przyjaciel Pluszowego Misia”. Uroczystość zakończyła się wyko-
naniem portretu swojego ulubieńca przez rodzica i dziecko. Prace 
wywieszone zostały na gazetce przedszkolnej.   mgr Urszula Mańkut

Spotkanie z Św. Mikołajem 
 Członkowie Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” w Chełmku 

wraz z wolontariuszami z Młodego Kolpinga już po raz 7 zorgani-
zowali spotkanie z Św. Mikołajem w kościele pw. Miłosierdzia Bo-
żego w Chełmku. Zebranie funduszy na ten cel było w tym roku 
szczególnie trudne, ponieważ przedsiębiorcy także odczuwają 
skutki kryzysu, ale pomimo tego udało się  zgromadzić potrzebną 
kwotę i Św. Mikołaj mógł i w tym roku zawitać do dzieci z Chełm-
ka. W rozdanych dzieciom podczas spotkania paczkach znalazły 
się także słodycze otrzymane od mieszkańców Chełmka podczas 
zbiórki żywności. Jan Paweł II powiedział:
 „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku serdecz-
nie zaprasza do Parku Miejskiego wszystkich mieszkańców gminy 
Chełmek i przybyłych gości na pożegnanie starego i przywitanie 
nowego 2010 roku.

31.12.2009 r.
23.00 – 01.00 dyskoteka przy ognisku
24.00 – pokaz sztucznych ogni

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom i życzymy wszel-
kiego dobra i Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień.

Zarząd Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga
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Czego dziś brak nam najbardziej? Wewnętrznej harmonii, spokoju, poczucia bez-
pieczeństwa…poczucia, że świat wciąż jest piękny a ludzie dobrzy. Są jednak wśród 
nas poeci, którzy z zakamarków duszy wydobywają na światło dzienne uczucia ciepłe 
i myśli czyste …słowem- szlachetną stronę człowieka.  

”Mieszkam w Gorzowie od 1959 roku i 
tu zaczęłam pisać. Pisałam o wsi, o polach i 
lasach, o dniach i nocach, o znojnej pracy lu-
dzi wiejskich, pisałam życzenia urodzinowe.  
Moje wiersze witały i żegnały księży naszej 
parafii. Moje pieśni kościelne rozbrzmiewały 
na uroczystościach dożynkowych. Pisałam 
o pielgrzymowaniu Ojca Świętego i Jego 
śmierci. Pisałam  teksty okazjonalne. Powsta-
wały piosenki i wiersze, które czytałam dzie-
ciom w przedszkolu i szkole…Były w nich 
śniegowe zabawy, wiosenne i letnie kwiaty 
naszych ogrodów, sady owocowe i pożółkłe 
barwy jesiennych liści. To cała moja duma i 
zadowolenie” – mówi z pogodnym uśmie-
chem pani Władysława Bożek – gorzowska 
poetka ludowa. 

Czy jednak tylko gorzowska? Urodziła się 
17 stycznia 1930 r. w Osobnicy z matki Anny 
Wątroba i ojca Wojciecha Maczugi- „Z domu 
jestem Macużanka” – mówi pani Władzia. Jej 
bogaty życiorys obfituje w bolesne i radosne 
doświadczenia, jakimi los znaczył wrażliwą 
duszę szukającą schronienia w poezji dają-
cej poczucie bezpieczeństwa, stającej się 
zacisznym azylem w trudnych chwilach. W 
poezji pani Władysławy można doszukiwać 
się wpływów jej ulubionego poety renesan-
sowego, Jana Kochanowskiego , ale warto 
też zwrócić uwagę na epikurejski charakter 
jej tekstów. Cała twórczość ludowej poetki 
nasycona jest niepowtarzalnym ciepłem i 
słonecznym optymizmem. 

Epikurejskie dążenie do szczęścia tu re-
alizuje się nie programowo, ale ot tak – z po-
trzeby serca, otwartości umysłu, wrażliwości 
na piękno i ludzkie sprawy. Kiedy poetka 
szuka schronienia przed 
smutkiem, zwątpieniem 
albo, jak pisał Petrarka 
„przeżywa siebie”, się-
ga do uniwersalnego 
wymiaru przyrody. Za-
kochany w Prowansji 
Petrarka pisał: ”Myślę, 
że góry i lasy, i rzeki /
Dokładnie znają ży-
cie moje całe,/ choć 
one ludziom 
skryte i da-
lekie.” Lu-
d z i o m 
skryte i 
dale-
k i e 

życie w poezji pani Władysławy otwiera 
serca i oczy na bliski, ale często niezauważal-
ny, w pośpiechu dnia omijany i lekceważony 
wymiar chwili, refleksji, zadumy. Na pierw-
szej stronie otwierającej notatnik poetycki 
pani Władzi czytamy kilka słów skreślonych 
jej ręką: „ Dawne czasy nie miały blasku…
ale miały wdzięk, piękno- spokojny czar…”.
Spokojny czar, wdzięk i piękno odnajdujemy 
w jej poezji- w prostocie słów, skromności 
środków artystycznego wyrazu, szczerości 
refleksji, ufności wyznania. 

”Dawne czasy nie miały blasku”, ale to 
one ukształtowały poetycką osobowość 
gorzowskiej twórczyni. Te dawne czasy to 
literackie fascynacje Janem Kochanowskim 
i Kazimierzem Przerwą-Tetmajerem, to oso-
bliwe przeżycia z dzieciństwa, dramaty i 
rozstania, wzruszenia, spotkania z ludźmi, 
wychodzenie do nich i ucieczki przed nimi, 
gdy byli okrutni czy też bezwzględnie złośli-
wi. Te dawne czasy to wszystkie doświadcze-
nia życiowe własne i wyczuwane w innych 
ludziach czy też odkrywane z kart książek, 
prasy, z telewizji…z życia.

 W wierszu „Moje wspomnienie” czytamy: 
„Każdy w swym życiu ma swoje miejsce…/A 
moje było wśród was./Tutaj w Gorzowie już 
pozostałam,/ by z wami spędzić swój życia 
czas.” Poetka używa czasu przeszłego. Dla-
czego? „Jak na karuzeli kręci się czas./Nie 
spostrzegamy, jak mija nas./Pora za porą leci 
krok w krok/ I znów się dziwisz, że minął rok./ 

Przemijanie dotyczy każdego z nas, ale 
można je spowolnić utrwalając wspomnie-
nia. w opracowaniu znajdują się wszystkie 
teksty gorzowskiej poetki. Już na począt-
ku przyszłego roku można będzie znaleźć 
je w bibliotekach szkolnych i gminnych. W 
opracowaniu jest również wieczór poetycki 

po hasłem ”WDZIĘK, PIĘKNO I SPOKOJNY 
CZAR”. 

Zamysłem przedsięwzięcia jest po-
łączenie twórczości pani Władysławy 
Bożek z pięknem wsi, urokiem przyro-

dy, czarem niepowtarzal-
nych chwil 
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Prosimy o kontakt z autorką artykułu lub 
przewodniczącą Zespołu Śpiewaczego „Mal-
wa” , panią Marią Pawela.„Non omnis moriar” 
– pisał Horacy- „Nie wszystek umrę” – powta-
rzał Kochanowski – wieczność poety mieści 
się w jego poezji, dlatego smutkiem napawa 
czas obojętny na jej piękno. Tym bardziej 
więc potrzeba nam dziś ludzi wrażliwych na 
świat i umiejących ten świat obłaskawiać sło-
wami: „O mowo ludzka jakżeś wspaniała./Tyś 
porozumienia mostem została./potrafisz jed-
nym uśmiech malować…/ także cierpienie 
umiesz zadawać.” – pisze poetka w wierszu 
o apostroficznym tytule” O mowo ludzka”. 

Dla pani Władysławy mowa jest wdzięcz-
nym tworzywem obrazów, myśli, sugestii…
Czytając jej wiersze zapomnimy o troskach 
codzienności, szarzyźnie pospolitości, okru-
cieństwie obojętności. Zbliżają się najpięk-
niejsze rodzinne święta – czas Bożego Na-
rodzenia. 

Czas bliskości i wzajemnej życzliwości. 
„Gdy pierwsza gwiazdka na niebie świeci,/ 
matka do stołu zaprasza dzieci./Łamiąc się 
z nimi białym opłatkiem,/ociera oczy ręką 
ukradkiem./i życzy szczęścia, wiele rado-
ści,/lepszego życia w bliskiej przyszłości…/
by ciężar troski nas nie przygniatał,/ by lud 
się z sobą serdecznie zbratał.”- pisze poetka 
o nocy wigilijnej. Niech więc spełni się nam, 
co tak pięknie powiedziane. 

Zapraszamy wszystkich do świata po-
ezji. Zapraszamy na stronę MOKSiRu, gdzie 
wkrótce ukażą się wiersze pani Władysławy 
Bożek i więcej informacji biograficznych. 

MW
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Integracja w rytmie jiva i fokstrota
W dniu 6 listopada Hala Sportowo- Rekreacyjna przy Powia-

towym Zespole Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  w 
Chełmku wypełniła się  roztańczonymi i kolorowymi parami. O zwy-
cięstwo w Małopolskim Turnieju Tańca Osób Niepełnosprawnych 
pt. „Zobacz jak tańczę” walczyło aż 66 zawodników ze Środowisko-
wych Domów Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej z 
całej Małopolski, którym towarzyszyli  przyjaciele, znajomi, rodzina, 
opiekunowie. Na widowni nie zabrakło również młodzieży szkolnej 
oraz lokalnych mieszkańców.

Głównym organizatorem tej wspaniałej imprezy było Ogólno-
polskie Stowarzyszenie Sympatyków i Pracowników Środowisko-
wych Domów Samopomocy z Oddziałem w Oświęcimiu. Projekt 
był współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji  
Województwa Małopolskiego.

Organizatorzy dopilnowali, aby wszystko było na jak najwyższym 
poziomie. Zaproszeni goście, profesjonalne jury w składzie: Roma 
Szostak, Katarzyna Wiśniewska, Ewa Miszuta oraz Elżbieta Skrzypa-
szek. Piękny wystrój sali, wspaniałe puchary i nagrody, przygotowa-
nie zawodników- wszystko to podnosiło rangę całego wydarzenia. 
Nie przysłoniło jednak najważniejszych celów tego turnieju, o któ-
rych wspomnieli dokonując  oficjalnego otwarcia Burmistrz Chełm-
ka Andrzej Saternus oraz Halina Zelech- koordynatorka projektu i 
zarazem  Prezes Stowarzyszenia. Tymi celami  było promowanie  
talentów osób niepełnosprawnych, integracja ze środowiskiem lo-
kalnym oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.

Zawodnicy zaprezentowali się w dwóch tańcach: jive i fokstrot.  
Każda para wyróżniała się nie tylko pięknym i oryginalnym strojem, 
ale również wspaniałą choreografią.  Jury miało bardzo trudne za-
danie, aby wyłonić zwycięzców, bo przecież wszyscy zasługiwali na 
nagrodę. Aby wystąpić musieli przełamać  nie tylko barierę niepeł-
nosprawności, która wiąże się z dysfunkcjami fizycznymi, intelektu-
alnymi i psychicznymi, ale również barierę zachwianego poczucia 
własnej wartości i tremę.  Jury przyznało puchar przechodni Środo-
wiskowemu Domowi Samopomocy  z Nowego Sącza oraz puchary 

indywidualne, które powędrowały do par z Nowego Sącza i Brzeska. 
Dużym wyróżnieniem i zaszczytem były przyznane i ufundowane 
przez Burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa nagrody specjalne, 
z których jedna trafiła do Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Chełmku za duży wkład pracy w organizację turnieju.  Imprezę 
uświetnił swoim występem Młodzieżowy Teatr Ruchu działający 
przy MOKSiR w Chełmku pod kierownictwem Urszuli Jeziorowskiej- 
Jodłowskiej oraz zespół Randez- Vous ze Stowarzyszenia „Bratnie 
Serca” z Oświęcimia, którego członkami są osoby niepełnosprawne 
w zakresie zdrowia psychicznego.

Nie dałoby się  zorganizować tak dużego przedsięwzięcia, gdyby 
nie ogromny wkład pracy Personelu oraz Uczestników Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Chełmku, z którymi współpracował 
Powiatowy Zespół Nr 8 oraz MOKSiR. Dziękujemy za ogromne za-
angażowanie Dyrekcji Szkoły PZ nr 8 SZiO w Chełmku oraz wolon-
tariuszom z Szkolnego Koła Wolontariatu i Samorządu Szkolnego. 
Młodzież miała okazję bliżej poznać osoby niepełnosprawne w 
zakresie zdrowia psychicznego i przekonać się, że warto pomagać 
innym. Ogromne podziękowania należą się również Pani Ewie Mi-
szucie z MOKSiR  za przygotowanie par do turnieju i pomoc w or-
ganizacji oraz Firmie „Szyk” w osobie Pani Barbary Musiał i Doroty 
Sitek , które bezinteresowne  udekorowanie hali.

Warsztaty decoupage 
w Domu Ludowym w Chełmku

Jak „wymalować” na niepotrzebnej bu-
telce piękne kwiaty, na desce obraz słyn-
nego malarza albo zamienić stare krzesło 
lub komodę w stylowy mebel?  Dla osób, 
które 7 grudnia przybyły na warsztaty zor-
ganizowane przez Ewę Miszutę w Domu 
Ludowym. 

To, że technika decoupage nie wy-
maga ani profesjonalnych materia-

łów, ani też szczególnych umiejęt-
ności przekonywali prowadzący te 
warsztaty: Ryszard Kobuszewski z 
Chrzanowa oraz Anna Waligóra- 
terapeutka ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Chełmku. 
Przyniesione przez nich prace są 
dowodem na to, iż nie musimy 
otaczać się nudnymi i nieeste-
tycznymi przedmiotami. Wystar-
czy wydrzeć lub wyciąć z ser-
wetki śniadaniowej albo papieru 

ozdobnego motyw róży, nakleić np. 
na starą komodę i zabezpieczyć lakie-

rem bezbarwnym. Efekt końcowy zależy 
przede wszystkim od fantazji autora.  O 

tym jak prosta jest ta technika świadczy fakt, że wszyscy uczestnicy 
warsztatów zabrali ze sobą do domu samodzielnie, pięknie ozdobio-
ne przedmioty. Najważniejsze jest jednak to, iż wiele osób uwierzyło 

we własne możliwości twórcze oraz że z pozoru niepotrzebnych już 
rzeczy można „wyczarować” piękne i unikalne bibeloty.

Szanowni Państwo
Wspólnie z Księdzem mgr Andrzej Leśnym Proboszczem Parafii 

Miłosierdzia Bożego w Chełmku.  Serdecznie zapraszam na przed-
świąteczne spotkanie w Parku Rodzinnym we wtorek 22 grudnia 
2009 o godzinie 17.00. Pragniemy by wspólne kolędowanie w zi-
mowej scenerii parku stało się coroczną tradycją spajającą naszą 
wspólnotę.   Andrzej Saternus, Burmistrz Chełmka
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„Ziemia i człowiek były treścią moich kroków i słów” 
      Tadeusz Staich

Kamień poetycki Tadeusza Staicha
W chłodny listopadowy wieczór przed chełmeckim MOKSiR 

– em licznie zgromadzili się zaproszeni goście. Spotkanie w dniu 
20 listopada rozpoczęło się bardzo nietypowo, dyrektor ośrodka 
Waldemar Rudyk przywitał przybyłych na dziedzińcu i zaprosił do 
udziału w ceremonii odsłonięcia „kamiennego wiersza”. Oświetlony 
lampionami plac, muzyka Jacka Oltera wprowadziły gości w uro-
czysty nastrój . Nieoczekiwanie z otaczających mroków wyłoniła 
się sporych rozmiarów maszyna budowlana. Na łyżce koparki, w 
światłach reflektorów, ukazał się olbrzymi granitowy głaz z wyku-
tym tekstem Tadeusza Staicha „Ziemia i człowiek były treścią moich 
kroków i słów”.  Symbolicznego odsłonięcia „poetyckiego kamienia”  
dokonała Zofia Staichowa, żona zmarłego w 1987 r. poety.

Tadeusz Staich urodził się w 1913 r. w Bobrku . Poeta, dzienni-
karz, pedagog, kustosz.  przewodnik i miłośnik gór, swe twórcze i 
dorosłe życie związał z Zakopanem i Krakowem zachowując w sercu 
i pamięci  Ziemie Chełmecką . Bobrek, Gorzów, Chełmek były miej-
scami w których spędzał dzieciństwo i młodość. Jego rodzice Maria 
i Kazimierz wnieśli ogromne zasługi w rozwój miejscowej oświaty 
i samorządu. Pamięć o dokonaniach rodziny Staichów jest wciąż 
żywa i pielęgnowana w naszym środowisku.

Pani Zofia złożyła na kamieniu wiązankę czerwonych róż, tym 
wzruszającym gestem ożywiła kamień, który został przetransporto-
wany i na wieki osadzony w przestrzeni pobliskiego parku.

Dalszą część wieczoru uświetnił barwny i ekspresyjny występ 
kierowanego przez Urszulę Jodłowską – Jeziorowską „Młodzieżowe-
go Teatru Ruchu”.  Kolejnym punktem programu była prezentacja 
efektów Międzynarodowego Projektu E –mail Art. „Kamień – Stone”.

Na zaproszenie chełmeckiego ośrodka 39 artystów z 15 krajów 
nadesłało emaile z pracami odnoszącymi się do bogatej symboli-
ki i wielości znaczeń kamienia.  Inspiracją do powstania projektu i 
stworzenia elektronicznej kolekcji prac było rodzime wzgórze „Skała”. 
Wzgórze jest obecne w naszym krajobrazie i lokalnej świadomości, 
niczym „Góra św. Wictorii” w obrazach Cézanne’a. Wydobywany na 
jego zboczach dolomitowy kamień był od wieków budulcem decy-

dującym o kolorycie Chełmka i okolic. Multimedialnemu pokazowi 
prac towarzyszył mini koncert  w wykonaniu pianisty Jacka Furtaka. 

Kulminacją wieczoru było wystąpienie Zofii Staichowej, poświę-
cone życiu i drodze twórczej Tadeusza Staicha. Uroczystość zaszczy-
ciła swoją obecnością rodzina oraz przyjaciele poety: Bogumił Jawor-
ska, Grażyna Herzig – Wolska, Jadwiga Plucińska, Janusz Konieczniak 
– prezes krakowskiego  koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja 
Sieczki, Jan Jaboński – redaktor naczelny „ Maćkowej Perci”.

Kolejny już poetycki kamień powstał tym razem w ramach pro-
jektu Wiersze Przydrożne – sztuka na prowincji” realizowane są w 
ramach programu „Kultura Bliska” Fundacji Wspomagania Wsi w War-
szawie. Pierwszy kamień z tekstem Zbigniewa Macheja „Płyniemy” 
został wykuty w 2008 roku i dał początek mającemu powstawać w 
przyszłości cyklowi „kamiennych wierszy”. Kolejne głazy z tekstami 
Jana Pichety i Juliusza Krzyżewskiego, spoczną w przestrzeni Parku 
Miejskiego, wiosną 2010 roku. Ich odsłonie towarzyszyć będą wyda-
rzenia kulturalne – koncerty, spektakle oraz performance.

pw, wr

BYT SUPLEMENTARNY
13 listopada w galerii Epicentrum Miejskiego Ośrodka Kultury 

Sportu i Rekreacji w Chełmku otwarto wystawę prac Roberta Dudka 
pt. „Byt suplementarny”.

Na wernisażu artysta zaprezentował zebranym prace stworzo-
ne z rzeczy na pozór już niepotrzebnych np.: zużytych oprawek 
długopisów, wkładów, poniszczonych linijek szklonych dając im 
drugie życie.

- Nie bez przyjemności i z własnej woli pozostaję w kręgu obrazu 
zwanego reliefem, będącego giełdą zdegradowanego detalu gdzie 
przedmioty marnotrawne powracają z nieprzyjaznej rzeczywistości; 
nadgryzione, niesprawne, chore. Nie potrzebują tła. Totalnie ze sobą 
konkurując na płaszczyźnie tracą na ważności, przegrywają-stają się 

obrazem – mówi o swojej sztuce Robert Dudek. Przybyli na wystawę 
goście oprócz podziwiania wystawionych prac mieli również okazję 
wysłuchać koncertu grupy „Take Three”.

Robert Dudek ukończył Państwowe Liceum Sztuk Pięknych w 
Nowym Wiśniczu w 1976 roku - specjalność ceramika oraz studia 
na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom 
w Pracowni Drzeworytu prof. Franciszka Bunscha uzyskał w 1982 
roku. Pracuje w Liceum Plastycznym w Nowym Wiśniczu. Uprawia 
malarstwo, grafikę oraz rzeźbę. Autor 13 wystaw indywidualnych 
oraz uczestnik wielu wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Sty-
pendysta Ministra Kultury i Sztuki.

Poleca masaż: klasyczny, sportowy, 
leczniczy, antycellulitowy, aromate-
rapeutyczny, dłoni i stóp, tajlandzki, 
hinduski głowy, drenaż limfatyczny 
twarzy, relaksacyjny twarzy, ćwicze-
nia wzmacniające kręgosłup.

Gabinet  masażu mieści się 
w Chełmku na ul Krakowskiej 18 - Hala Sportowa 
Godziny otwarcia: od pon. do nied. 8:00 – 21:00

(masaże i zabiegi są wykonywane po wcześniejszej rezerwacji)
Telefon 0 660 618 033 

e-mail: artmasaz@interia.pl
Dojazd do klienta: jeśli chcesz skorzystać z masażu we wła-

snym mieszkaniu proszę skontaktuj się ze mną, ustalimy termin 
spotkania – przyjadę do Ciebie.
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Skąd się wziął Chełmek i jego przysiółki (2)
W najstarszej części ówczesnej wsi Chełmek, jak dowiadujemy 

się z wykazu jej kmieci, już w roku 1477 istniała karczma będąca wła-
snością Mikołaja Wilka. Następne,  wzmiankowane w dokumentach 
z  lat 1519, 1581, 1787 i w 1789, należały także do mieszkańców wsi 
– katolików, posiadających od połowy do półtora łana gruntu. Na 
przełomie XIX i XX wieku w chałupie Księżarczyka przy głównym 
trakcie powyżej zakrętu przysiółka Skotnica istniała także karczma. 
Odbywały się w niej tańce przy dźwiękach trąbki mieszkającego 
w pobliżu Śniadka. Jako dodatek do  „siarczystych” tańców był też 
skromny wyszynk w postaci piwa i gorzałki – jak opowiada pani 
Maria Klimas, która zapamiętała to z relacji swego ojca. 

Dopiero w 2 połowie XIX wieku pojawili się we wsi pierwsi karcz-
marze wyznania mojżeszowego, co było związane z pewną poprawą 
warunków materialnych jej mieszkańców. Stało się to za przyczyną 
przeprowadzonej  w 1856 roku w odległości około 3. kilometrów 
od centrum wsi wiedeńskiej linii kolejowej, rozwojem w tym czasie 
flisactwa po regulacji Wisły  Przemszy w 1893 roku, a także założe-
niem w pobliskich miejscowościach kopalń węgla kamiennego – 
Jaworzno, Brzeszcze, Libiąż.

Pierwszym Żydem osiadłym w Chełmku był Izaak Mandelbaum 
nazywany przez mieszkańców Ickiem – „szło się do Icka po śledzie”. 
Postawił on w pobliżu zabudowań sołtysa Pactwy parterowy dom 
z izbą na pięterku, w którym zamieszkał z żoną i trojgiem dzieci 
(dwóch chłopców i dziewczynka). Założył karczmę i sklep z najpo-
trzebniejszymi i tanimi towarami (sól, cukier, nafta, śledzie, tańsze 
tkaniny, garnki i szkło do wstawiania szybek w małych okienkach 
chałup).  Izaak Mandelbaum był wspominany przez chełmkowian, 
jako ortodoksyjny Żyd, z pejsami i brodą, w sklepie zawsze w jarmuł-
ce i w  hałacie, zaś na ulicy w długim płaszczu i kapeluszu z szerokim 
rondem. Synowie jego już nie mieli pejsów, a ubiór ich aż do wie-
ku dorosłego nie różnił się od noszonego przez mieszkańców wsi.

Później, gdy Żydów było już więcej, zbierali się oni na pięter-
ku w domu Jcka tj. w izbie na poddaszu, gdzie oprawiali modły z 
okazji ich świąt np.: Święta Namiotów zw. Świętem Kuczek (u nas 
mówiono „Kucki”), które było równocześnie świętem zbiorów. Co 
sobotę odbywały się też tu modły szabatowe. Wszystko to pod-
glądali bardziej ciekawscy dorośli, a szczególnie dzieci, dla których 
stanowiło to wielką atrakcję – ubiór, specyficzny sposób odprawia-
nia modłów przy świetle „manory” tj dużego, siedmioramiennego 
świecznika. Pomieszczenie, w którym odbywały się modły nazywa-
no u nas „bóźnicą”. 

W końcowych latach zaborów przybył ze Śląska wraz z rodziną 
„ucywilizowany” Żyd Adolf Mehl, jak określił pamiętający go z okresu 
międzywojennego pan Emanuel Sworzeń – „mądry i bogaty” – moż-
na go zobaczyć na zdjęciu z czasów zaborów stojącego na moście 
w ubraniu takim, jakie nosiła wówczas bogatsza inteligencja. On 
to wybudował przy zakręcie w kierunku mostu okazały dom jak na 
warunki chełmeckie, piętrowy z cegły, kryty dachówką z obszerną, 
drewnianą werandą od strony północnej. Zamieszkał w nim wraz z 
rodziną i wkrótce otworzył restaurację, w której oprócz wyszynku 
serwowano wyszukane dania,  a nawet odbywały się tańce dla lep-
szego towarzystwa (głównie  w początkowych latach po urucho-
mieniu fabryki „Bata”). Otworzył też sklep z droższymi towarami i 
założył piekarnię.

Obok domu wybudował też stajnie z cegły i kamienia , nazywa-
ne   jeszcze w czasach współczesnych „melowymi chlewami”. W nich 
hodowane były głównie konie używane do prac polowych, trans-
portowania kamienia  z kamieniołomu na Skale, a później od roku 
1930 do przewozu materiałów i urządzeń potrzebnych do budowy 
fabryki „Bata”. 

Dom Mehla (stan obecny)

Fragment melowej stajni
Adolf Mehl posiadał ziemię na Śląsku, a w Chełmku ziemię i 

kamieniołom w części zachodniej Skały, z którego specjalnymi 
wózkami po szynach transportował kamień wapienny ku brzego-
wi Przemszy. Tam ładowany był na galary będące jego własnością 
i Przemszą, a dalej Wisłą spławiany  do różnych, nawet bardzo od-
dalonych miejscowości. W okresie międzywojennym dostarczał 
nawet kamień do Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP). Mehl 
posiadał już galar, a może ich więcej przed pierwszą wojną światową 
czego można się dowiedzieć z dokumentów  z czasów wojny, któ-
re podają,  że właścicielom z Chełmka zarekwirowano na potrzeby 
wojska 5 galarów, a jednym z właścicieli  był Adolf Mehl.

W pobliżu zakrętu prowadzącego na most, prawdopodobnie 
w początkowych latach zaborów postawiono niewielki, drewniany 
dom kryty strzechą lub gontem.  Mieścił się w nim urząd poborcy 
podatkowego, którego urzędnik mieszkał tam wraz z rodziną. Nie-
wiele lat później dom ten spłonął, a na jego miejscu wybudowano 
większy z kamienia i cegły, kryty dachówką z drewnianym gankiem 
od strony południowej. W domu tym w czasach zaboru austriackie-
go mieścił się urząd gminy, mieszkali celnicy, a ich urząd znajdował 
się w niewielkim domku nieopodal rzeki. Kiedy powstał urząd celny 
w Chełmku trudno ustalić, ze starych zapisów można się tylko do-
wiedzieć, że w roku 1779 w folwarku Łęg w Gromcu przy przewozie 
przez Wisłę był jeden strażnik podległy komorze celnej w Chełmku 
nad Przemszą. Później w 1790 roku wymieniono dwóch strażników 
w komorze celnej w Chełmku.

Po uzyskaniu niepodległości w 1918 roku, ustawą z 23 marca 
1933 nastąpiła zmiana ustroju samorządowego w Polsce, w jej wy-
niku Chełmek stał się siedzibą gminy zbiorowej, do której wchodzi-
ło 5 gromad – Bobrek, Chełmek, Dąb, Gorzów i Gromiec. Zaistniała 
więc konieczność wybudowania obszerniejszego lokum dla organu 
uchwałodawczego jakim była rada gminy i dla działalności władzy 
wykonawczej, na czele której stał wójt ze swym sekretarzem. Ta część 
wsi była nadal najgęściej zaludniona, na co wpłynęło w dużym stop-
niu wybudowanie i uruchomienie Fabryki Obuwia „Bata”. Powyższe 
względy zadecydowały o konieczności rozbudowy istniejącego 
Domu Ludowego nazywanego też Gminnym. W krótkim czasie, za 
wydatną pomocą kierownictwa fabryki, dobudowano z cegły pię-
tro  w istniejącym budynku i pokryto dachówką, zaś jego wnętrze 
zostało zmodernizowane. Parter zajmował urząd gminny, miała tu 
też mieszkanie nauczycielka Iwanicka  oraz rodzina zatrudnionego 
w gminie pracownika. Na dobudowanym piętrze znajdowała się 
obszerna sala, która mogła pomieścić nawet 150 osób, z niewielką 
sienią i dwoma mniejszymi pomieszczeniami. Po ukończeniu tego 
najbardziej okazałego budynku w tej części wsi, nastąpiło uroczy-



17

9/2009

17

ste jego poświęcenie przez wikariusza bobreckiego ks. Eugeniusza 
Wcisłę - 24. listopada 1934 roku.

Dom ten stał się miejscem spotkań mieszkańców wsi i zaląż-
kiem ich życia kulturalnego. Odbywały się tu obchody różnych 
uroczystości powiązane często z zabawami. Organizacje takie jak 
Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, Związek Strzelecki i Związek 
Harcerstwa Polskiego odbywały tu swe zebrania i przygotowywały 
sztuki teatralne. Wkrótce, bo już 15 marca 1935 roku został wybrany 
nowy wójt Kazimierz Staich – człowiek wykształcony, doświadczo-
ny w pracy pedagogicznej (wtedy kierownik szkoły chełmeckiej), a 
równocześnie wszechstronny działacz społeczny.

Niestety, bardzo krótko, bo niecałe 5 lat cieszyli się chełmko-
wianie swym Gminnym Domem, który uległ zniszczeniu w dniu 3 
września 1939 roku podczas nawały hitlerowskiej. Ze spalonego 
budynku pozostała tylko część zewnętrznych murów i sterczące 

kominy, w których gnieździły się kawki. Ich krakanie zapamiętałam 
do dzisiaj z okresu okupacji, gdy po wyrzuceniu przez Niemców z 
naszego domu zamieszkaliśmy w niewielkim pomieszczeniu w czę-
ści przylegającej do chlewów domu Mehla.

Podczas działań wojennych w 1939 roku, przy forsowaniu przez 
Niemców Przemszy, nastąpiło ogromne zniszczenie tej, przylegającej 
do rzeki,  części wsi, która była najgęściej zabudowana i obejmowała 
w dużej mierze relikty starego osadnictwa.  182 domy i zabudowa-
nia były drewniane, w dużej części kryte słomą, a tylko 18 murowa-
nych z cegły i kamienia. Domy te stały wzdłuż drogi z obu jej stron, 
a za nimi w niewielkiej odległości znajdowały się zwykle stodoły i 
stajnie. Powyższe warunki zadecydowały o zniszczeniu przez pożar 
około 60% zabudowań.

W 1945 roku, gdy Niemcy bronili się przy przeprawie przez rzekę, 
znów najbardziej ucierpiała ta część wsi.   Hah(cdn)

Śladami Antoniego Chylaszka
czyli znajdź milion szczegółów różniących zdjęcia

O robieniu zdjęć na podstawie dorobku mojego Dziadka, An-
toniego, myślałem od jakiegoś czasu. To, co utrwalił jako fotograf 
daje obraz przeszłości Bobrka, ale nie tylko, jaki warto zachować dla 
przyszłych pokoleń. Trochę zdjęć Jego autorstwa posiadam. Jest ich 
na tyle, aby się zainspirować do pracy i poszukiwań; Sprawdzania 
co jest podobne, co się kompletnie zmieniło. Chciałem ruszyć Jego 
śladami, bardziej dosłownie niż tylko rozumiejąc przez to wykony-
wanie fotografii przy każdej okazji. Gwoli ścisłości zaznaczam, że 
notatka biograficzna poświęcona osobie bobreckiego fotografa 
– Antoniego Chylaszka została opublikowana w kwietniowym nu-
merze „Echa Chełmka”.

Początkowo cykl chciałem zamieszczać w gazetce parafialnej 
„Nasz Dom”, jednak po publikacji, jeszcze tylko w Internecie, nu-
meru, w którym miałby się pojawić pierwszy odcinek, okazało się, 
że redakcja nie jest zainteresowana publikowaniem uzupełnienia 
tekstowego zdjęć. Wtedy podjąłem próbę publikacji tegoż cyklu w 
„Echu Chełmka”.

Prezentowane dzisiaj porównanie fotografii Dziadka i mojej 
zostało sprowokowane przez Mirosława Klimowicza, właściciela 
Czworaków w Bobrku, który jest posiadaczem zdjęcia ulicy Staro-
wiejskiej (oczywiście wtedy, kiedy Dziadek wykonywał to zdjęcie 
nie nazywała się tak jeszcze). Pan Mirek chciał też móc pokazać stan 
obecny i poprosił mnie o pomoc.

Wiadome było, że dużo zmieniło się od lat pięćdziesiątych, kiedy 
to prawdopodobnie wykonany został pierwowzór. Chociażby teraz 
nie ma domu, w którym mieszkał Dziadek (na pierwszym planie 
starego zdjęcia). 

Wybierając się z aparatem z domu nie zastanawiałem się nad 
wyglądem ulicy, jaki zastanę. W końcu znam ją trochę. Kiedy jednak 
stanąłem na wale w Bobrku ze starą fotografią w dłoni spostrzegłem 

niesamowitą różnicę między tym co było, a co jest teraz. Oprócz 
domów znikło dużo drzew. To chyba najbardziej rzuciło się w oczy. 
Jest też asfalt, którego braku na starym zdjęciu i tak nie można zo-
baczyć, ponieważ zostało wykonane w porze, kiedy na drodze le-
żał śnieg. Znalazłem natomiast słup dla sieci elektrycznej, który już 
wtedy stał przy drodze. Podejrzewam, że od tamtego czasu ktoś go 
wymienił na nowy.

W poszukiwanie różnic mogą pobawić się szczególnie Ci ludzie, 
którzy pamiętają jeszcze wygląd ulicy z połowy XX wieku.

Mam nadzieję, że rubryka się spodoba i będę mógł kontynu-
ować wykonywanie zdjęć porównujących to, co minione z tym co 
współczesne. Współczesne do czasu, aż to też nie stanie się historią.

Jan Lorek

Ulica Starowiejska  kiedyś

Ulica Starowiejska obecnie

CHEŁMEK, PLAC KILIŃSKIEGO 3, 
TEL. (33) 846 12 96
www.moksir.chelmek.pl

2 -3 stycznia  „Nowszy model” 18:00  prod. USA, 
   czas trw.: 97 min., od 12 lat
16 -17 stycznia „2012” 18:00 prod. Kanada/USA, 
   czas trw.: 158 min., od 12 lat
23 - 24 stycznia Saga „Zmierzch”: Księżyc w nowiu”
   18:00 prod. USA, Australia, 
   czas trw.:  130 min., od 15 lat
30 - 31 stycznia „Rewers” 18:00 prod. Polska, 
   czas trw.: 99 min., od 15 lat
Bilet: 10 zł  
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W wid³ach Wis³y i Przemszy(25)
BohaterBohaterBohaterBohaterBohaterowie s¹ wœrowie s¹ wœrowie s¹ wœrowie s¹ wœrowie s¹ wœród nas...ód nas...ód nas...ód nas...ód nas...

Przez wiele lat spotyka³am Pana Franciszka Kurzañskiego na
ulicach Che³mka, czêsto widzia³am go na przystankach autobu-
sowych, by³ w pe³nej gali – w mundurze z odznaczeniami – co
oznacza³o, ¿e wybiera siê na jakieœ wa¿ne spotkanie kombatanc-
kie lub jedno z licznych spotkañ z m³odzie¿¹ w szko³ach.

Wiedzia³am, ¿e by³ to „Ktoœ”, niezwyk³y cz³owiek, który,
podobnie jak wielu bohaterskich Polaków, ca³y okres II wojny
œwiatowej spêdzi³ na ¿o³nierskim szlaku.

Dopiero w roku 2006, w 62. rocznicê bitwy pod Monte Cas-
sino, mia³am szczêœcie poznaæ bli¿ej tego skromnego i ¿yczliwe-
go cz³owieka. W ci¹gu kilkugodzinnej rozmowy, podczas ogl¹-
dania pami¹tek z tu³aczego szlaku i s³uchania wspomnieñ wy-
³oni³a siê ca³a droga wojennego losu opisana w prosty i reali-
styczny sposób.

Pan Kurzañki w 1939 roku w wieku 23 lat zosta³ powo³any
do wojska w Wadowicach, nieco póŸniej ju¿ w stanie wojennym
na szko³ê podoficersk¹. 1 dzieñ wrzeœnia zasta³ go tam na warcie,
3 wrzeœnia wraz z ca³¹ za³og¹ wyruszy³ w kierunku Krakowa, do
którego przedostali siê ju¿ pod bombami niemieckich samolo-
tów. Dalsza droga wiod³a przez Tarnów, ¯ó³kiew i Lwów do
Stanis³awowa. 18 wrzeœnia zo-
sta³ internowany w g³¹b Rosji
przez Tarnopol, Nowogród
Wo³yñski, Zaporo¿e, Char-
ków, Moskwê i Gorki do Ko-
tlosowa, a stamt¹d statkami i
barkami w g³¹b tajgi. Tam pra-
cowa³ przy budowie torów
kolejowych i œcinaniu drzew
(drewno by³o przeznaczane
g³ównie do palenia w kot³ach
parowozów).

Krótko po uderzeniu
Niemców na ZSRR odes³ano
ich do Kotlosowa, a stamt¹d
do Moskwy i do obozu „JaŸni-
ki” w Totiszczewie -  w okoli-
cy Saratowa, gdzie zosta³ przydzielony do Wojska Polskiego w
ZSRR. Tam zosta³a zorganizowana 5. Kresowa Dywizja Piecho-
ty, w której znalaz³ siê Pan Franciszek przydzielony do 1. Kom-
panii CKM, a po przejœciu szkolenia wojennego mianowano go
starszym strzelcem (25.08.1941r.).

Z Totiszczewa wyjecha³ przez Taszkient i D¿ambul nad Morze
Kaspijskie do portu Krasnowodsk, sk¹d dop³yn¹³ do portu Pa-
chlevi w Iranie w dniu 30.08.1942. Po przekroczeniu granicy z
Irakiem jego dotychczasowa formacja wesz³a w sk³ad II Korpusu
Polskiego dowodzonego przez gen. W³adys³awa Andersa  jako
5. Dywizja Piechoty 5. Baon CKM wraz z 3. Dywizj¹ Strzelców
Karpackich. Tam  wcieleni do korpusu przeszli przeszkolenia
wojskowe.

Wa¿nym wydarzeniem dla Pana Franciszka by³ udzia³ we
Mszy œwiêtej odprawianej przez gen. Biskupa Polowego Józefa
Gawlinê, który bierzmowa³ go wraz z du¿¹ grup¹ ¿o³nierzy. Bp
Gawlina towarzyszy³ ¿o³nierzom polskim we Francji, Anglii,
ZSRR, na Bliskim Wschodzie, w Palestynie. Bra³ udzia³ w bitwie
pod Monte Cassino. Tak opisuje odprawian¹ przez niego Mszê
œwiêt¹ dla Polaków Melchior Wañkowicz: „Póki by³o mo¿na –
o godzinie 2 w nocy odprawi³ Bp Polowy Gawlina Mszê œwiêt¹
na intencjê walcz¹cych. Klêczeli ³aw¹ ludzie, czekaj¹c, ¿e ich

poderw¹ ³¹cznicy”. Biskup zas³u¿y³ sobie na to, ¿e po œmierci w
1964 roku zosta³ pochowany na cmentarzu ¿o³nierzy polskich
pod szczytem wzgórza Monte Cassino.

Dalsze losy ¿o³nierskie prowadzi³y Pana Franciszka przez
Jordaniê, Palestynê i Liban. W okolicy Bejrutu w ci¹gu miesi¹ca
odbywa³ górskie æwiczenia. PóŸniej nast¹pi³ powrót do Palesty-
ny w rejon Gazy, a stamt¹d 25 grudnia 1943 r. do Egiptu, tam
zwiedzanie zabytków i wyjazd do portu w Aleksandrii sk¹d
okrêtem do w³oskiego portu Taranto (9.02.1944r.). Niebawem
rozpocz¹³ kampaniê w³osk¹ pod Monte Cassino.

Bitwa ta nazywana tak¿e „bitw¹ o Rzym” by³a jedn¹ z naj-
wiêkszych, najciê¿szych, najbardziej za¿artych i przewlek³ych
bitew stoczonych podczas II wojny œwiatowej na frontach za-
chodnich. Trwa³a 5 miesiêcy i kosztowa³a aliantów 120 tysiêcy
ludzi poleg³ych, rannych i zaginionych.

Ostatni¹ czwart¹ bitwê o Monte Cassino, która przypad³a II
Korpusowi Polskiemu, poprzedzi³y 3 natarcia aliantów - w stycz-
niu, lutym i marcu. W pierwszym natarciu brali udzia³ Ameryka-
nie wspomagani przez Francuzów, drugie rozpoczê³o siê od zbu-
rzenia klasztoru przez 255 bombowców, po czym ruszy³ do ataku

Korpus Nowozelandzki. Obserwa-
torzy zburzenia klasztoru tak pi-
sz¹: „Widzieliœmy, jak œciany ol-
brzymiego kompleksu klasztorne-
go wal¹ siê jak domki z kart”.

Trzecie generalne uderzenie po
4 tygodniach rozpoczêto 15 mar-
ca, by³o ono najkrwawsze z prze-
prowadzonych dotychczas, uczest-
niczyli w nim Amerykanie, Nowo-
zelandczycy, Hindusi i Anglicy.

Podczas pó³toramiesiêcznej
przerwy miêdzy trzeci¹ a czwart¹
bitw¹ nast¹pi³o przygotowanie do
ostatniego uderzenia, którego
g³ównym zadaniem by³o zdoby-
cie wzgórza œrodkowej czêœci ma-

sywu Monte Cassino – Monte Cairo  i przypad³o ono Polakom.
Tak oto opisuje swoje uczestnictwo w walce pod Monte

Cassino Pan Kurzañski: „Do podstawy wyjœciowej doje¿d¿ali-
œmy ma³ymi samochodami – willisami Drog¹ Polskich Saperów
(wykonan¹ wczeœniej w bardzo trudnych warunkach przez Pola-
ków). Przygotowuj¹c siê do natarcia, byliœmy czêsto ostrzeliwa-
ni, ale to by³o zero w porównaniu z tym, co by³o póŸniej od 11
maja. O godzinie 23.00 zaczê³y siê kanonady naszej artylerii i
moŸdzierzy, a my biedne piechury, czyli zaj¹ce idziemy do
natarcia.

12 maja 1944 r. sta³ siê pierwszym dniem naszych walk czwar-
tego uderzenia. Podczas odprawy w Korpusie jeden z oficerów
mówi: „za 24 godziny zajmiemy Monte Cassino”, na co dowód-
ca Korpusu W³adys³aw Anders odpowiada: „¯eby to by³o za
kilka dni, to bêdzie dobrze.” – i tak siê te¿ sta³o.

Z naszego baonu tylko nasza 1. kompania bra³a udzia³ w
natarciu, a 2., 3., 6., by³y w obwodzie, gdyby nam siê nie powio-
d³o. Moja kompania sz³a razem z oddzia³ami strzeleckimi. To, co
tutaj przeszliœmy, jest nie do opisania, by³ jeden wielki huk dzia³,
moŸdzierzy, granatów, ró¿nej broni maszynowej  i rêcznej. Od
ognia by³o ca³kiem jasno.

5 grudnia na chełmeckim cmentarzu pożegnaliśmy  śp. Franciszka Kurzańskiego skromnego, życzliwego człowieka
 i bohatera wojennego, uczestnika walk o Monte Cassino. Pogrążonej w żałobie rodzinie szczere kondolencje składają 

Burmistrz Chełmka oraz Przewodnicząca wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Chełmku
Poniżej przypominamy tekst pani Haliny Hebdy o Franciszku Kurzańskim, który ukazał się w numerze 5/2006 Echa Chełmka. 
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Natarcie ¿o³nierzy
z II Korpusu Polskiego na Monte Cassino

Idziemy dalej, obok padaj¹ koledzy, wszelka ³¹cznoœæ zosta-
je przerwana mimo ogromnej iloœci kabli.

5. Kresowa Dywizja Piechoty, do której nale¿a³em, sz³a z
prawej strony klasztoru, a 3. Dywizja Strzelców Karpackich na
klasztor podobnie jak inne oddzia³y, gdzie wymaga³a tego sy-
tuacja. Tam gdzie walczyliœmy, z prawej strony by³a olbrzymia
góra – Monte Cairo, z której Niemcy mieli dobry punkt obserwa-
cyjny, nikt nie móg³ siê przeœlizgn¹æ. Ja by³em na stanowisku
celowniczego cekaemu i te¿ otrzyma³em swoj¹ porcjê, lecz chy-
ba mia³em trochê szczêœcia – dosta³em w he³m na g³owie, wygi¹³
siê, ale „nie puœci³”.

Przed natarciem moja kompania liczy³a 120 ¿o³nierzy, a po
wycofaniu by³o nas zaledwie 37 – reszta zabici i ranni.

Na drugi dzieñ, tj. 13 maja, wycofaliœmy siê do du¿ego w¹-
wozu, bo nie byliœmy w stanie biæ siê dalej – by³o nas za ma³o i
praktycznie nie mieliœmy uzbrojenia (z tych, z którymi wyruszy-
liœmy do ataku, pozosta³ tylko jeden).

Po trzech dniach zostaliœmy wycofani do Aewa Fundata,
gdzie uzupe³niono stan osobowy kompanii i uzbrojenie ceka-
emami. By³ tu tymczasowy cmentarz naszej dywizji, póŸniej
przeniesiono poleg³ych na cmentarz pod Monte Cassino.

Tam, po walce robi³ przegl¹d naszych oddzia³ów gen. W³a-
dys³aw Anders. Gdy stan¹³ przed nasz¹ kompani¹, to a¿ siê roz-
p³aka³.

Po uzupe³nieniach pojechaliœmy znów na wzgórze Monte
Cassino, gdy ju¿ Niemcy zostali wyparci, zostaliœmy obsadzeni
na wypadek kontrofensywy niemieckiej.

Przychodzi wreszcie 18 maja, Niemcy ju¿ czêœciowo wyrzu-
ceni, a klasztor zostaje zdobyty, na jego ruinach grupa szturmo-
wa 12. Pu³ku U³anów Podolskich zatknê³a polsk¹ flagê.

Polska flaga na Monte Cassino
Jeszcze bierzemy do niewoli 11 ¿o³nierzy niemieckich i 2

kapitanów, a trupem k³adziemy 30 ¿o³nierzy.
Po zluzowaniu nas pojecha³em na urlop po szpitalach miêdzy

innymi w Taranto, tam gdy popatrzy³em na tych rannych ¿o³nie-
rzy i ró¿nego rodzaju ich kalectwa, to mi siê s³abo robi³o, nie
mog³em z nimi mówiæ – mia³em ju¿ tego dosyæ.

szych dzia³añ. Mimo du¿ych strat nasza dywizja pod dowódz-
twem gen. bryg. Nikodema Sulika otworzy³a drogê do Ankony.
St¹d brzegiem Adriatyku doszliœmy w okolice Bolonii. Przed ni¹
przygotowaliœmy siê do ciê¿kiego szturmu, ale niepotrzebnie,
bo u¿yto tu w walce du¿o samolotów – takich zmasowanych
nalotów jeszcze nie spotka³em. Tu znów Polacy jako pierwsi
zatknêli na ruinach flagê bia³o-czerwon¹, znów cmentarz z ¿o³-
nierzami oddzia³ów II Korpusu Polskiego.

Po bitwie chwilowo stacjonowaliœmy w Bolonii i tam nas
zasta³ koniec wojny.  Znalaz³em siê w ma³ej miejscowoœci pod
Loreto, gdzie te¿ znajduje siê cmentarz ¿o³nierzy polskich.

W³osi ró¿nie odnosili siê do nas, jedni przychylnie, a drudzy
– faszyœci i komuniœci nas nienawidzili. W koñcu udaliœmy siê
pod Neapol, tam pobraliœmy zastrzyki, przygotowawszy siê do
wyjazdu do Wielkiej Brytanii, tam te¿ po¿egna³em siê z dowód-
c¹ kompanii Franciszkiem Sienkiewiczem – wspania³ym cz³o-
wiekiem i serdecznym przyjacielem”.

W Anglii przebywa³ Pan Kurzañski krótko, 2 grudnia 1946
roku zapisa³ siê ju¿ na wyjazd do Polski. Po kilku dniach wyje-
cha³ do Szkocji, gdzie wraz z kolegami zosta³ zdemobilizowany
– dostali cywilne ubrania i kilka funtów ¿o³du. Do domu wróci³
17 maja 1947 z szeœcioma odznaczeniami i medalami, miêdzy
innymi otrzyma³ za sw¹ bohatersk¹ walkê Krzy¿ Pami¹tkowy
Monte Cassino, Krzy¿ Walecznych, Gwiazdê Wojny i Gwiazdê
Italii.

Po wielu latach Pan Franciszek Kurzañski po wielkich tru-
dach by³ pod Monte Cassino,  jak powiedzia³: „By³o to dla mnie
wielkie prze¿ycie”. Na pewno nap³ynê³y wspomnienia strasz-
nych zdarzeñ, w których bra³ udzia³. Poszukiwa³ na krzy¿ach
nazwisk i imion  swych towarzyszy walki. Przystan¹³ i zaduma³
siê nad wydzielonym miejscem cmentarza, gdzie spoczywa gen.
W³adys³aw Anders i gen. Biskup Polowy Józef Gawlina.

Polski cmentarz pod Monte Cassino

Po powrocie wyruszy³em znów na front, po drodze stacjono-
waliœmy w Predapio, tam gdzie urodzi³ siê Mussolini. Miastecz-
ko by³o ma³e, lecz znane z istniej¹cej tu fabryki samolotów.
Podczas pobytu w górach zosta³em pos³any na kurs ³¹cznoœci,
po którym w dalszych walkach ju¿ obs³ugiwa³em radiostacjê
nadawczo-odbiorcz¹.

Pierwszym dzia³aniem II Korpusu Polskiego po bitwie pod
Monte Cassino by³y walki zmierzaj¹ce do zdobycia portu An-
kona nad Adriatykiem, wa¿nej bazy zaopatrzeniowej do dal-

Cmentarz polskich ¿o³nierzy pod wzgórzem 593, gdzie w
lesie dêbowym zginê³o najwiêcej Polaków, sprawia niezatarte
wra¿enie, szczególnie wtedy, gdy patrzy siê na niego z góry
klasztornej. Na zboczu krzy¿ z ¿ywop³otu, w œrodku niego p³a-
skorzeŸba bia³ego or³a o wymiarach 6 na 7 metrów z wapienia
Monte Cassiñskiego. 9 tarasów, na ka¿dym z nich groby z krzy-
¿ami z kremowego trawertytu z wyrytymi na nich napisami, a na
górnym tarasie bry³a g³azu – o³tarz.

Bia³¹ fal¹ schodów idzie siê w dó³ w kierunku ogromnego
placu, poœrodku którego znajduje siê  szesnastometrowy krzy¿
Virtuti Militari i wykonany 2– metrowymi literami, kutymi w
mosiê¿nej blasze, napis biegn¹cy dooko³a placu: Przechodniu,
powiedz Polsce, ¿eœmy polegli wierni Polsce.

Hah



2020

9/2009

XXIII Bieg Niepodległości 
Ponad 40 uczestników wystartowało w XXIII Biegu Niepodległości w Chełmku. 13 li-

stopada na starcie biegu w Parku Rodzinnym w Chełmku stawili się zawodnicy z Chełmka, 
Bobrku, Czechowic-  Dziedzic, Katowic, Mysłowic, Starej Wsi oraz Chrzanowa.

Udana jesień KS Chełmek 

Trasa biegu liczyła 2 km, a rywalizowali 
na niej zawodnicy w czterech kategoriach.

Na mecie zawodów na zwycięzców cze-
kały medale i nagrody rzeczowe a na wszyst-
kich uczestników kubek gorącej herbaty.

ZWYCIęZCY:
Kategoria dziewcząt  /od 12 lat
 I miejsce Karolina Hałas  - Czechowice Dz.
II Miejsce Kamila Przemyk  - Czechowice Dz.
III Miejsce Magda Chrzanowska  - Czecho-
wice Dz.
Kategoria kobiet /od 16 lat
I miejsce : Aleksandra Jachimczyk  -  Chrza-
nów
II miejsce: Agata Chrzanowska - Czechowi-
ce Dz.

II miejsce: Kinga Jonkisz - Czechowice Dz.
Kategoria chłopców / od 12 lat
I miejsce : Krzysztof  Kostura - Czechowice Dz.
II miejsce: Marcel Marszałek - Czechowice Dz.

III miejsce : Przemysław Zwaliński - Czecho-
wice Dz.
Kategoria Mężczyzn /od 16 lat
I miejsce : Miłosz  Jarczok - Czechowice Dz.
II miejsce: Przemysław Zając - Czechowice 
Dz.
III miejsce : Marcin Durkalec - Czechowice Dz.

Drużyna KS Chełmek ma za sobą bardzo udaną rundę jesienną sezonu 2009/2010 rozgrywek o mistrzostwo VI ligi wadowickiej. Choć 
sezon zakończył się w połowie listopada, piłkarze nadal trenują w celu podtrzymania formy. Trzecie miejsce napawa kibiców nadzieją i 
optymizmem przed pierwszymi wiosennymi meczami. O tym, co o dotychczasowych osiągnięciach, a także planach na przyszłość, mó-
wią: trener drużyny Jacek Dobrowolski oraz najlepszy strzelec „KS” Tomasz Kustra przekonają się Państwo czytając poniższe wywiady. 

Jak oceniasz swoją postawę w minio-
nej rundzie?

Cieszę się, że udało mi się bez proble-
mów wkomponować do zespołu po pół-
rocznej nieobecności spowodowanej wy-
pożyczeniem do Janiny Libiąż. Strzeliłem 
kilka ważnych bramek, co na pewno cieszy. 
Po takich meczach jak z Przemszą Klucze, 
gdy strzeliłem 4 bramki, Unią czy Fablokiem 
mogę być usatysfakcjonowany swoją posta-
wą, jak również postawą całej drużyny, bo 
przecież sam nic bym nie zdziałał. 

Czy jesteś zadowolony z własnego do-
robku bramkowego?

Strzeliłem do tej pory 9 bramek, choć ich 
liczba mogła być nawet dwukrotnie więk-
sza. Miałem dużo sytuacji podbramkowych 
i niestety skuteczność czasami szwankowała. 

kością i zwinnością a także w moim przeko-
naniu niezłą techniką, nad którą oczywiście 
cały czas pracuję.

Jakie cele stawiasz sobie przed runda 
wiosenną sezonu 2009/2010?

Moja plany? Po zakończeniu rundy je-
siennej odbyłem tygodniowe testy w dru-
żynie Młodej Ekstraklasy – Polonii Bytom. 
Ten sprawdzian zaowocował tym, że trener 
zapewnił mnie o możliwości rozegrania 
sparingu w barwach Polonii w okresie przy-
gotowawczym. Cały czas czekam na sygnał. 
Poza tym, nie mam w tej chwili konkretnych 
ofert zmian barw klubowych. W chwili obec-
nej jestem przygotowany na rozpoczęcie 
styczniowych przygotowań w KS Chełmek 
i mam nadzieję trudną ale zwycięską walkę 
o awans.  Dziękuję za rozmowę.

Ale generalnie cieszę się z dotychczasowej 
zdobyczy.

Jako napastnik znasz pewnie doskona-
le swoje mocne, ale i słabe strony. Możesz 
się nimi podzielić?

Do mocnych stron z pewnością zaliczył-
bym umiejętność stwarzania sobie sytuacji 
pod bramka przeciwnika. Czasami napast-
nik musi przewidywać gdzie może znaleźć 
się piłka w danym momencie. Myślę, że w 
pewnym sensie posiadam taki „instynkt”. Do 
swoich minusów zaliczyłbym marnowanie 
wielu dogodnych sytuacji strzeleckich oraz 
częste podejmowanie nietrafnych decyzji 
na boisku. Nie jestem też typem boiskowe-
go olbrzyma i moje warunki fizyczne nie 
pozwalają na twardą walkę w powietrzu. 
Wszystkie braki staram się nadrabiać szyb-

Wywiad z trenerem KS Chełmek – Jackiem Dobrowolskim
Panie trenerze, jak ocenia Pan postawę 

swojej drużyny w rundzie jesiennej bieżą-
cego sezonu?

Jestem zadowolony z postawy zawod-
ników. Myślę, że jesienią prezentowaliśmy 
wyrównaną formę i byliśmy groźni dla każ-
dego przeciwnika. Biorąc pod uwagę doro-
bek punktowy, plasujemy się na wysokim – 3 
miejscu w tabeli, z taką samą liczbą punktów 
jak wice lider – Halniak Maków Podhalański. 
Taka sytuacja predysponuje nas do włącze-
nia się w walkę o awans. Podchodzę jednak 
spokojnie do tego tematu. Mam nadzieję, że 
skład drużyny będzie stabilny i nikt nas nie 

opuści. Oczywiście ważnym czynnikiem, któ-
ry zadecyduje o naszej formie, będzie solid-
nie przepracowany okres przygotowawczy.

Wspomniał Pan o okresie przygoto-
wawczym. Jak on będzie wyglądał?

Startujemy po 10 stycznia przyszłego 
roku. Do sezonu będziemy przygotowywali 
się na własnych obiektach. Mam na myśli: 
stadion „KS” Chełmek, halę sportową oraz or-
lika. Jeśli chodzi o naszych sparing - partne-
rów, będą to na pewno wymagający rywale. 
Rozegramy mecze kontrolne z drużynami IV, 
V i VI - ligowymi. Tylko dobre zepoły mogą 
weryfikować nasza formę. Mam nadzieję, że 

wysoka pozycja w tabeli zaowocuje dużym 
zaangażowaniem u zawodników i frekwencja 
na zajęciach będzie bardzo wysoka. 

Czego można Panu życzyć w nadcho-
dzącym 2010 roku?

Przede wszystkim zdrowia. A w kontek-
ście prowadzenia drużyny, wielu wygranych 
meczów. Mam nadzieję, że swoją dobrą grą 
będziemy przyciągać kibiców na stadion i 
sprawiać im radość. Jeśli spełnimy warunek 
jakim jest dobra, równa gra, myślę że i miejsce 
w tabeli będzie satysfakcjonujące.

Dziękuję za rozmowę.

Wywiad z Tomaszem Kustrą – najlepszym strzelcem KS Chełmek w rundzie jesiennej rozgrywek o mistrzostwo VI ligi wadowickiej
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PoMagaJą słabszyM
Szkolna Grupa Wolontariatu działająca przy Samorządowym Ze-

spole Szkół w Gorzowie zorganizował zbiórkę odzieży flanelowej, 
ręczników, pościeli oraz zbędnej odzieży dresowej dla mężczyzn. 
Zebrane rzeczy zostaną przekazane mieszkańcom Domu Pomocy 
Społecznej w Bobrku.  Szkolna Grupa Wolontariatu w Gorzowie po-
wstała rok temu w ramach małopolskiego projektu Mieć Wyobraźnię 
Miłosierdzia. Każdy przystępujący do projektu musiał przedstawić 
jakiś plan. Chęć wzięcia udziału w projekcie przedstawiła nauczy-
cielom Lucyna Elżbieciak, dyrektor szkoły.

- Wybraliśmy sobie taki cel, że będziemy pomagać Domu Pomocy 
Społecznej w Bobrku. W temat pomocy dla DPS-u wprowadziła nas pani 
Zabawska. Przedstawiła nam jacy ludzie znajdują się w DPS-ie, na czym 
polega praca z nimi. Mieliśmy obawy odnośnie naszych wolontariuszy, 
czy dadzą sobie radę, czy nie przestraszą się trudnościami, ale nasze 
obawy na szczęście się nie sprawdziły. - powiedziała Echu Chełmka.

Grupą opiekują się Anna Piecuch i Wioletta Glandys. W tamtym 
roku w wolontariacie wzięło udział 12 osób, głównie dziewcząt z 
gimnazjum. W tym roku jest to grupa licząca 10 osób.

Tegoroczna zbiórka cieszyła się dużym zainteresowaniem ze 
strony mieszkańców Gorzowa. Dużo osób przyniosło do wysta-
wionego pojemnika rzeczy, które na co dzień są już niepotrzebne, 
a przydadzą się dla osób mieszkających w DPS-ie.   Zbiórka odzieży 
to tylko część z działań jakie podejmują wolontariusze z Gorzowa. 
Organizowane są różne konkursy, wyjazdy, przedstawienia. W ze-
szłym roku wolontariusze pomagali w świetlicy środowiskowej w 
zorganizowaniu spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi z Krako-
wa.  Jednak co najważniejsze, młodzież uczy się pomocy osobom 
słabszym od siebie, zaczyna dostrzegać, że oprócz ludzi zdrowych 
są na świecie ludzie chorzy, upośledzeni, którzy mają inne potrzeby, 

inne sposoby zachowywania.  
- Uważam, że wolontariat to bardzo dobry pomysł, ponieważ dzieci 

pełnosprawne mogą się integrować z dziećmi niepełnosprawnymi oraz 
uczyć się im pomagać i żyć z nimi. Bywa niekiedy ciężko, ale jak tylko 
będę dała radę, to będę w nim uczestniczyć. - powiedziała Daria Gajc, 
jedna z wolontariuszek.  Pracownicy DPS-u są zadowoleni z pomocy 
wolontariuszy, która jest tak bardzo potrzebna. Często brakuje rąk do 
pracy, dlatego tym bardziej są wdzięczni za pomoc, nie tylko młodzie-
ży z Gorzowa, bo jak podkreślają również młodzież z Bobrka, Gromca 
czy Chełmka chętnie uczestniczy w różnego rodzaju zajęciach w DPS
-ie które wymagają ich pomocy. Zachęcają wszystkich, którzy chcą 
pomoc do współpracy. Chętnie wspierają w każdych trudnościach, 
zapoznają z trudami jakie niesie praca z osobami upośledzonymi i 
jak mówią jednogłośnie, mają nadzieję, że znajdą się osoby, które w 
przyszłości będą chciały pracować z niepełnosprawnymi. Kamil Szyjka

Spotkanie z piłkarzami Wisły Kraków
W Samorządowym Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w 

Chełmku odbyło się spotkanie piłkarzami Wisły Kraków. 26 listo-
pada w progi szkoły weszli reprezentanci Polski w piłce nożnej a 
mianowicie : Patryk Małecki i Mariusz Jop oraz Filip Kurto, który re-
prezentuje drużynę Młodej Ekstraklasy Wisły, gdzie zbiera pierwsze 
szlify i przygotowuje się do profesjonalnej kariery. Organizatorami 
spotkania były SZS-P nr 2 w Chełmku oraz oficjalny fanklub Wisły 
Kraków w ramach akcji  „Małopolskie Mikołajki z Wisłą Kraków” pro-
mujące  zasady FAIR PLAY, kulturalne zachowanie na trybunach oraz 
sam klub obecnego  Mistrza Polski w piłce nożnej.

Sukcesy bobreckich dziewcząt
Tytuł wicemistrzyń Powiatu Oświęcimskiego w Piłce Nożnej 

Halowej zdobyły uczennice SZS w Bobrku. Na zawodach rozgrywa-
nych 2 listopada w hali sportowej w Chełmku bobreckie dziewczęta 
wygrały swoją grupę bez straty bramki. Dopiero w finale uległy 2:3 
zespołowi z Zatora walcząc jednak o zwycięstwo do samego końca.

Natomiast 25 listopada w hali sportowej Zatorze odbył się Półfinał 
Powiatowych Koszykówki Dziewcząt. Tym razem uczennice z Bobrka 
wygrały wszystkie mecze i awansowały do finału. 

Uczennicom z SZS w Bobrku oraz ich trenerowi Łukaszowi Jago-
dzie gratulujemy sukcesów. 

Wypełniający po brzegi  salę gimnastyczną fani futbolu przy-
witali wyjątkowych gości odśpiewując hymn Wisełki. Podczas 
spotkania z piłkarzami mistrza Polski odbyło się wiele konkursów i 
quizów w których młodzi fani piłki nożnej z Chełmka odpowiadali 
na pytania związane z historią klubu Wisły Kraków. 

Kilkoro uczniów chełmeckiej dwójki miało okazję  zmierzyć się   
z  Wiślakami w mini gierce!!! Oczywiście uczniowie naszej szkoły... 
zwyciężyli- 3-2, co dużą owacją nagrodziła licznie zgromadzona 
publiczność.

 Nie mniejszą atrakcją był występ zespołu tanecznego DNA, 
który swoimi tańcami rozgrzewał publikę.

Na koniec uroczystości piłkarze rozdali setki autografów i ga-
dżetów Wisły Kraków oraz  pozowali do zdjęć z fanami. Spotkanie to 
niewątpliwie było dużym bodźcem do pracy dla wszystkich uczniów 
marzących o karierze zawodowego piłkarza.

- Osobiście uważam imprezę za niezwykle udaną zarówno dla Wisły 
Kraków, gdyż przekonała do sobie wielu nowych młodych kibiców jak i 
dla naszej szkoły pokazując, że promujemy FAIR PLAY, kulturalny doping 
oraz sportowy tryb życia - podsumował wizytę piłkarzy Wisły Kraków 
jeden z organizatorów spotkania Paweł Sidorowicz

Skład druż yny 
koszykarek z SZS w 
Bobrku.

Klaudia Kozłow-
ska, Żaneta Malik, 
Magdalena Dulęba, 
Izabela Rudnicka, Iza-
bela Mendyk, Pau-
lina Bajek, Paulina 
Grabowska, Justy-
na Wrzesień, Paulina 
Szendera, Katarzyna 
Kapela.
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NIE  SPALAJ  ŚMIECI
Trwa okres ogrzewania pomieszczeń, któremu w strefach zabu-

dowy towarzyszy dym wydobywający się z kominów budowli, czę-
sto o specyficznym kolorze i zapachu. Świadczy to o tym, że część 
mieszkańców naszej gminy do celów grzewczych używa odpadów (z 
tworzyw sztucznych, gumy itp.), oszczędzając na zakupie pełnowar-
tościowego opału oraz na kosztach wywozu odpadów, zapominając 
o tym, że spalając śmieci niszczy zdrowie swoje i swoich bliskich .

Nie spalaj śmieci, gdyż;
* Szkodzi to Twojemu zdrowiu i zdrowiu Twoich najbliższych,
* Może spowodować nawet pożar Twojego domu,
* Niszczy najbliższe Ci środowisko naturalne,
* Zatruwa uprawiane przez Ciebie warzywa i owoce,
Aby uniknąć wyżej opisanych konsekwencji należy:
* pozbywać się śmieci (odpadów) w sposób zgodny z prawem,
* przestrzegać obowiązującego w Polsce ustawowego zakazu 

spalania śmieci (odpadów) w urządzeniach (piecach) do tego nie-
przystosowanych. 

Za spalanie śmieci w piecach domowych grozi grzywna.
Wydział AGK 

Urzędu Miejskiego w Chełmku

„Rodzina Kolpinga” z Chełmka zbierała żywność dla potrzebujących
5 grudnia członkowie Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” wraz z 

młodymi wolontariuszami z Młodego Kolpinga, Koła Wolontariatu 
i PCK  działających przy Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawodo-
wych i Ogólnokształcących w Chełmku po raz drugi przeprowadziła 
zbiórkę żywności w 3 dużych sklepach w Chełmku. 

- Tym razem zebraliśmy 436,20 kg żywności, w tym bardzo dużo 
słodyczy. Słodycze zostały dodane do przygotowanych przez RK pa-
czek mikołajkowych. Mieszkańcy naszego miasta są bardzo wrażliwi 
i ofiarni, chociaż sami też niekiedy potrzebujący, umieją podzielić się 
nawet niewielkim darem. Pozostałą zebraną żywność przekazaliśmy 
najbardziej potrzebującym rodzinom z naszego miasta – podsumo-
wali organizatorzy zbiórki. Wszystkim, którzy okazali serce wspo-
magając naszą akcję serdecznie dziękujemy.

Cyrk w Epicentrum
Cyrk taka nazwę nosiła wystawa młodej utalentowanej artystki 

Kai Renkas, której wernisaż odbył się 4 grudnia w galerii Epicentrum 
Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku.

Artystka w swoich pracach łączy elementy starych fotografii z 
nowymi motywami tworząc w ten sposób unikalne obrazy. W swo-
jej twórczości wykorzystuje również technikę serigrafii - sitodruku 
który nakłada na pordzewiałe fragmenty blach znalezione na zło-
mowiskach.  

Podczas wernisażu w wypełnionej przybyłymi gośćmi galerii Epi-
centrum Kaja Renkas  opowiadała o swojej sztuce oraz inspiracjach, 
które spotyka na swojej drodze. 

W trakcie otwarcia wystawy zebrani mięli również okazję wysłu-
chać koncertu gitarowego duetu Piotr Śledź (Sledziuha) & Wojtek 
Więckowski z Poznania.

Kaja Renkas - zajmuje się plakatem, projektowaniem graficz-
nym, grafiką warsztatową oraz malarstwem. Ukończyła wydział Gra-
fiki na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (w latach 1999-2004) 
oraz Malarstwo na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego 
(w latach 1998-2004). Zawodowo związana jest ze Śląską Wyższą 
Szkolą Informatyczno-Medyczną, prowadzi tam zajęcia na wydzia-
le Grafiki, pracuje także nad doktoratem na Uniwersytecie Śląskim. 
Swoje prace z zakresu projektowania graficznego oraz grafiki warsz-
tatowej prezentowała na uznanych imprezach w kraju i za granicą 
min. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Oświęcimiu, Rybniku, Cho-
rzowie, Sieradzu, Bytomiu, Wilnie (Litwa), Lahti (Finlandia), Paryżu, 
Chaumont, (Francja), Pradze (Czechy), Moskwie (Rosja), Iserhlon, 

Remagen (Niemcy). Jej realizacje przestrzenne można oglądać w 
postindustrialnych przestrzeniach Fabryki Drutu w Gliwicach. Jest 
laureatką XX Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie 
(wyróżnienie w kategorii debiuty). Prowadziła liczne warsztaty pla-
styczne m.in.: - Slot Art Festiwal 2007- warsztaty rysunku - Stowa-
rzyszenia Twórców Kultury w Jaworznie -warsztaty plastyczne dla 
członków stowarzyszenia(XI, XII 2007) - North Wales School of Art 
and Design, Glyndwur Uniwersity- warsztaty oraz wykład   o pro-
jektowaniu plakatu (I.2009) - I Chorzowski Festiwal Nauki- warsztaty 
rysunkowo-malarskie (III 2009).

Mikolaj "Pod 1”
5 grudnia na zaproszenie pani Grażyny Hajdy właścicielki skle-

pu „Pod 1” na ul. Piastowskiej w Chełmku pojawił się św. Mikołaj. Na 
spotkanie ze  Świętym przybyła prawie setka dzieci wraz z rodzicami. 

Każde z dzieci otrzy-
mało prezent a także 
mogło porozmawiać z 
Mikołajem i zrobić so-
bie pamiątkowe zdję-
cie.  Po spotkaniu w 
Chełmku święty Miko-
łaj udał się z prezenta-
mi dla dzieci z Domu 
Dziecka w Libiążu.

Za zorganizowa-
nie kolejnego bardzo 
udanego spotkania 
ze świętym Mikoła-
jem serdecznie dzię-
kujemy pani Grażynie 
Hajdzie oraz panu Ro-
bertowi Babiuchowi.
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„MIEĆ WYOBRAŹNIę MIŁOSIERDZIA”
W 2009 roku Gmina Chełmek wzięła 

udział w III edycji projektu „Mieć wyobraźnię 
miłosierdzia”. Do przedsięwzięcia przyłączyły 
się Samorządowy Zespół Szkół Nr 1, Samo-
rządowy Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 
w Chełmku oraz Samorządowy Zespół Szkół 
w Gorzowie. Jest to projekt przygotowujący 
uczniów i nauczycieli z gimnazjów do nie-
sienia pomocy potrzebującym. Projekt jest 
odpowiedzią na przesłanie Jana Pawła II ape-
lującego byśmy byli sługami miłosierdzia.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA 
PROJEKTU

Zespoły uczniów pod kierunkiem i z po-
mocą nauczyciela, katechety, wychowawcy 
przygotowywały i realizowały projekt dzia-
łając na rzecz pomocy osobom potrzebu-
jącym.

Następnie ze zrealizowanych działań 
sporządzali sprawozdania po czym przed-
stawiali efekty projektów na spotkaniach 
rejonowych.

Wolontariusze z Samorządowego Ze-
społu Szkół Nr 1 w Chełmku przystąpili do 
projektu po raz drugi. W ramach podjętych 
działań służyli radą i pomocą koleżeńską 
rówieśnikom mającym trudności w nauce, 
pomagali w organizacji zajęć świetlicowych, 
organizacji czasu wolnego, zbierali żywność 
dla najbardziej potrzebujących- „świąteczna 
paczka”, uczestniczyli w akcji - „podziel się 
posiłkiem”, zbierali pieniądze na rzecz kosz-
townej rehabilitacji kolegi oraz na rzecz po-
szkodowanych w czasie pożaru i powodzi.

28 października 2009 pani dyrektor Lu-
cyna Kuligowska i pani Małgorzata Piwowar-
czyk uczestniczyły w gali kończącej projekt 
która odbyła się w Wadowicach. Na ręce pani 
dyrektor złożono list gratulacyjny, dyplomy 
oraz drobne upominki dla wolontariuszy w 
podziękowaniu za trud podjęty w realizacji 
projektu. Grupa wolontariuszy o nazwie 
„Kolor nadziei” z Samorządowego Zespołu 
Szkolno -Przedszkolnego nr 2 w Chełmku 
pod nadzorem ks. Dariusza Burdy i pani Mał-
gorzaty Smółki rozpoczęła swoją działalność 
w kwietniu 2009 roku. Praca zespołu została 
skierowana do młodszych kolegów i koleża-
nek z klas I-III Szkoły Podstawowej, mających 
głównie trudności w nauce. Systematycznie 
raz w tygodniu wolontariusze spotykali się z 
uczniami, pomagali odrabiać zadania i przy-
gotowywać się do lekcji. Swojej działalności 
nie ograniczali tylko do terenu szkoły. Orga-
nizowali też spotkania przy ognisku dla dzie-
ci z rodzin ubogich. Wspólnie z nimi w czasie 
wakacji wyjechali do Mrągowa.

28 października również w Wadowicach 
grupa uczniów - wolontariuszy odebrała dy-
plomy i nagrody książkowe za udział w pro-
jekcie. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Obok  list z podziękowaniami od Marszał-
ka Województwa Małopolskiego.
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