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Już po raz czternasty nagrodzono najlepszych, małopolskich wójtów 
i burmistrzów. W plebiscycie zorganizowanym przez Gazetę Krakow-
ską oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wyłoniono 
gospodarzy miast i gmin, najbardziej skutecznych, cenionych przez 
mieszkańców i zaangażowanych w swoją pracę. W konkursie można 
było głosować na 64 wójtów i 26 burmistrzów, a ostatecznie nagro-
dzonych zostało 10 wójtów i 5 burmistrzów.
Wśród laureatów znalazł się również Pan Andrzej Saternus - Birmistrz 
Chełmka, który odebrał honorowe insygnium podczas uroczystej 
gali, zorganizowanej w Teatrze im. Julisza Słowackiego w Krakowie.
Nagrodzeni wójtowie:
Marek Jamborski (Kocmyrzów - Luborzyca), Antoni Karlak (Jabłonka), 
Jan Wacławski (Stryszów), Lesław Blacha (Gołcza), Marian Zalewski 
(Szczurowa), Leszek Skowron (Korzenna), Tadeusz Wójtowicz (Wielka 
Wieś), Janusz Kwaśniak (Borzęcin), Stanisław Pudo (Jordanów), Mar-
cin Kiwior (Skrzyszów).
Nagrodzeni burmistrzowie:
Dariusz Reśko (Krynica - Zdrój), Stanisław Gaworczyk (Nowy Wiśnicz), 
Artur Kozioł (Wieliczka), Andrzej Saternus (Chełmek), Zbigniew Mącz-
ka (Radłów).

/źródło: www.malopolskie.pl/

W październiku w kościele pw Najświętszej Marii Panny Matki Bożej 
Królowej Polski w Chełmku można było uczestniczyć w dwóch nie-
zwykłych wydarzeniach muzycznych. W niedzielę 13 października 
przypadał już XIII Dzień Papieski, który w tym roku był obchodzony 
pod hasłem „Jan Paweł II-Papież Dialogu”. Z tej okazji zaprosiliśmy na 
kolejny „Wieczór z bł. Janem Pawłem II” i koncert akademickiego chó-
ru „Organum” z Krakowa, który wystąpił wraz z zespołem instrumen-
talnym „Ricercar”. Przyjacielem i duchowym współtwórcą chóru był 
Kardynał Karol Wojtyła metropolita krakowski, również później jako 
papież Jan Paweł II. Chór „Organum” dokonał szeregu nagrań radio-
wych, telewizyjnych i płytowych. Koncertował niemal we wszystkich 
krajach Europy oraz w USA. Kilkakrotnie był gościem Ojca Świętego, 
który z okazji jubileuszu 30-lecia odznaczył chór medalem „Pro Eccle-
sia et Pontifice”.

Natomiast 27 października licznie przybyli parafianie oraz goście 
mogli uczestniczyć w niezwykłym widowisku muzycznym „Oto Mat-
ka Twoja”. Natalia i Łukasz Latko oraz Piotr Budzyń dali porywający 
prawie 3 godzinny koncert poświęcony Maryi Matce Bożej patronce 
światyni, a wszystko to okraszone niesamowitym pokazem efektów 
specjalnych na które składały się blask kolorowych LED, wiązki lase-
rów oraz dym. Przyszliśmy do Tej, która od początku istnienia parafii, 
świątyni, czuwa i opiekuje się nami. Przyszliśmy do naszej Matki, do 
naszej patronki – mówił proboszcz, ks. Bogdan Leśniak. Przed kon-
certem proboszcz wraz z księdzem wikarym sprawowali mszę św. 
w intencji budowniczych kościoła oraz ich rodzin, a także osób, które 
brały udział w jego rozbudowie i wszystkich tych, którzy przez minio-
ne 75 lat troszczyli się i nadal troszczą, by ten dom Boży był piękny, 
zadbany i gościnny dla każdego człowieka.

Nagrodzono najlepszych wójtów i burmistrzów z Małopolski

Kościół rozbrzmiewający muzyką
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BURMISTRZ CHEŁMKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

OPŁATA ZA WyWóZ ODPADóW

Ważna informacja dotycząca 
opłat za odbiór odpadów

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU 
USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ OPISA-

NYCH NIŻEJ FRAGMENTÓW NIERUCHOMOŚCI T.J.: 
Fragmentu nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji grun-
tów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświę-
cimiu, jako działka nr: 342/56 o pow. 1.0000 ha (klasa PsV), położony 
w Gorzowie przy ul. Orliska.
a) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: objęta jest 
Księgą Wieczystą nr KR1E/00029400/7, prowadzoną w Wydziale V 
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
b) przeznaczenie nieruchomości: dzierżawa z przeznaczeniem na 
cele rolnicze. 
c) cena wywoławcza: 180,00 złotych netto. W przypadku gdy umowa 
zawierana będzie z rolnikiem indywidualnym w myśl art. 6 ust. 1 usta-
wy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 803 z późn. zm.) nieruchomość będąca 
przedmiotem dzierżawy podlega zwolnieniu z podatku VAT. W każ-
dym innym przypadku do czynszu dzierżawnego doliczony zostanie 
podatek VAT w wysokości 23 %.
II. Fragmentu nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe 
w Oświęcimiu, jako działka nr: 172/52 o pow. 11.4911 ha, położony                      
w Bobrku przy ul. Kolistej, w tym grunty klasy ŁIII o pow. 11.3108, ŁIV 
o pow. 0.1803 ha.
a) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: objęta jest 

Księgą Wieczystą nr 
KR1E/00023988/0, 
prowadzoną w Wy-
dziale V  Ksiąg 
Wieczystych Sądu 
R e j o n o w e g o 
w  Oświęcimiu,

b) przeznaczenie nieruchomości: dzierżawa z przeznaczeniem na 
cele rolnicze. 
c) cena wywoławcza: 2.060,00 złotych netto. W przypadku gdy umo-
wa zawierana będzie z rolnikiem indywidualnym w myśl art. 6 ust. 
1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego  
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 803 z późn. zm.) nieruchomość 
będąca przedmiotem dzierżawy podlega zwolnieniu z podatku VAT. 
W każdym innym przypadku do czynszu dzierżawnego doliczony zo-
stanie podatek VAT w wysokości 23 %.
INFORMACJE OGÓLNE:
III. Termin i miejsce przetargu: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 
09 GRUDNIA 2013 ROKU O GODZ. 10.00 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJ-
SKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11.
IV. Wysokość wadium: wadium, uprawniające do uczestnictwa 
w przetargu, w kwocie: 
36,00 złotych słownie: trzydzieści sześć złotych dla działki nr 342/56,
412,00 złotych słownie: czterysta dwanaście złotych dla działki 
nr 172/52,
V. Informacje o miejscu wywieszenia publikacji ogłoszenia o przetar-
gu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto 
podane zostało do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie 
oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy i opu-
blikowane w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
VI. Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe 
informacje dotyczące przetargu: szczegółowe informacje związa-
ne z przetargiem uzyskać można w biurze nr 14 Urzędu Miejskiego                  
w Chełmku lub pod nr tel. 0-33 844-90-10 wew. 30 lub 35 Wydział 
Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego 
w  Chełmku.

Inf.UM

Urząd Miejski w Chełmku informuje, że 7 li-
stopada br. Rada Miejska w Chełmku, na 
wniosek Burmistrza Chełmka, podjęła nową 
Uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości 
i  trybu uiszczania opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi na mocy której 
od 1 stycznia 2014 roku przedmiotowa opła-
ta pobierana będzie z „dołu” w terminach 
miesięcznych tj. za styczeń do 15 lutego, za 

luty do 15 marca, za marzec do 15 kwietnia, za 
kwiecień do 15 maja, za maj do 15 czerwiec, 
za czerwiec do 15 lipca za lipiec do 15 sierp-
nia, za sierpień do 15 września, za wrzesień 
do 15 października, za październik do 15 listo-
pada, za listopad do 15 grudnia, za grudzień 
do 15 stycznia roku następnego.  

Inf.UM

Sprzedam 2- pokojowe mieszkanie 
w Chełmku o powierzch-

ni 34.4 m na I piętrze. 
Wiadomość: 782 314 645 

(po godz. 15:00).

Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska” 

w Chełmku 
posiada lokale biurowe 

pod  wynajem. 
Lokalizacja Chełmek 

ul. Krakowska 26
Kontakt 33-846 - 17-39 

w 30 lub 32

OgłOSzeNIa drObNe

Szanowni Mieszkańcy Gminy Chełmek 
W związku z dalszym pojawianiem się nie-
właściwych wpłat na konta MZGK w Chełm-
ku Sp. z o.o.  np. z tytułu: „zapłata za śmie-
ci”, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Chełmku przypomina, że od 1 lipca 2013r. 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi od osób fizycznych  (wynikają-
ce ze złożonych przez Państwa deklaracji)  
należy wpłacać na indywidualny rachunek 
Urzędu Miejskiego w Chełmku wskazany 
w piśmie Burmistrza Chełmka skierowanym 
w powyższej sprawie do Państwa.

           
          Zarząd MZGK

w Chełmku Sp. z o.o.
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Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  
Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku 
przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym następujące fragmenty nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek, oznaczone 
w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, jako działki nr:
a) 3268/7 o pow. 0.0110 ha obręb Chełmek, położony w Chełmku przy ul. Kochanowskiego,
b) 842/275 o pow. 0.0012 ha  obręb Chełmek, położony w Chełmku przy ul. Krakowskiej 20/8.
 Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 23 października 2013 roku do dnia 13 listopada 2013 roku 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana 
do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej 
gminy, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
 Bliższych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 
11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-31 lub 35 osoba do kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji i Zasobów 
Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

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 nie-
ruchomościami oraz w wykonaniu Uchwały Nr XVII/131/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie sprzedaży lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek z późn. zm., przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość lokalo-
wą tj. lokal mieszkalny położony w Chełmku przy:
1. ul. Powstańców Śląskich 2/16 o powierzchni użytkowej 48,00 m2,
2. ul. Marszałka Piłsudskiego 10/13 o powierzchni użytkowej 45,62 m2.
 Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 24 października 2013 roku do dnia 14 listopada 2013 roku 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazów została podana 
do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej 
gminy, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
 Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicznie pod 
numerem telefonu 844-90-31 lub 35 osoba do kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego 
w Chełmku.

Inf.UM

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  
Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku 
przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym następujący fragment nieruchomości, będący własnością Gminy Chełmek, oznaczony 
w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, jako działka nr 842/222 o pow. 0.0126 ha obręb 
Chełmek, położony w Chełmku przy ul. Broniewskiego.
 Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 08 listopada 2013 roku do dnia 29 listopada 2013 roku 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana 
do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej 
gminy, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
 Bliższych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 
11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-31 lub 35 osoba do kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji i Zasobów 
Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

Burmistrz Chełmka oraz Dyrektor Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku informują, iż w okresie od 15 kwietnia 
2013 r. do 30 listopada 2013 r. w siedzibie SG ZOZ w Chełmku przy ul. Staicha 1  odbywać się będą szczepienia dzieci urodzonych w 2009 roku 
przeciwko bakteriom Neisseria Meningitidis typ C, a to w ramach programu promocji zdrowia dotyczącego szczepień profilaktycznych.
Zachorowania wywołane przez meningokoki występują najczęściej zimą i na wiosnę. W tym okresie dochodzi do masowych infekcji górnych 
dróg oddechowych i zarazki przenoszą się najczęściej w trakcie kaszlu. Jeśli zdecydują się Państwo na zakup wymienionej wyżej szczepionki 
w SG ZOZ w Chełmku, koszt szczepionki w 50% zostanie zrefundowany ze środków z budżetu Gminy Chełmek. Pozostałą część 50% ceny 
szczepionki poniosą Rodzice. W przypadku występowania trudnej sytuacji finansowej oraz korzystania z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Chełmku istnieje możliwość pokrycia części ceny szczepionki przypadającej na Rodziców. W celu skorzystania z takiej formy 
pomocy społecznej  należy pobrać z MOPS stosowne zaświadczenie. Szczegółowe informacje można uzyskać w Samodzielnym Gminnym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w Chełmku przy ul. Staicha 1 lub pod numerem telefonu: 33 846 12 02.

INFORMACJA

INFORMACJA O WyWIESZENIU WyKAZU

INFORMACJA

INFORMACJA DLA RODZICóW DZIECI URODZONyCH W 2009 ROKU
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Tlenek węgla potocznie zwany czadem  jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, 
że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, 
nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku 
dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej 
regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w 
których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje także często w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia 
wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie 
jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując 
dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu 
we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrod-
kowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć. 
Jak zapobiegać zatruciu? Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są 
okna, brak jest właściwej wentylacji . Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego 
powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska 
(pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin. 
Pamiętaj aby: uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchen-
ki gazowej lub węglowej), nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych, przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzy-
staj z usług wykwalifikowanej osoby, dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czysz-
czenia. Gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie 
rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku
użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie z instrukcją producenta: kontrolować stan tech-
niczny urządzeń grzewczych, stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach 
wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawie-
rającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia, w przypadku wymiany okien 
na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej 
stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację, systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru 
do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki, 
często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapew-
nić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien, rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, w której sypia twoja rodzina. Dla zwiększenia 
bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki warto umieścić w każdym pomieszczeniu, nie spalaj węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej 
werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji, nie zostawiaj samochodu w garażu na zapalonym silniku, nawet 
jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte, nie bagatelizuj objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, 
osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy na-
tychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.
Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?:  ból głowy, zawroty głowy, ogólne zmęczenie, duszność, trudnościami z oddychaniem, oddech 
przyspieszony, nieregularny, senność, nudności. Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny 
zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie 
mu z pomocą – umiera
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?:  należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza, jak najszybciej wynieść 
osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,  rozluźnić poszkodowanemu ubranie – rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbie-
rać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia,  wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarna – tel. 
998 lub 112). Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić  do wykonania sztucznego 
oddychania i masażu serca.
bezPIeCzNe UŻYTKOWaNIe gazOWYCH grzeJNIKÓW WOdY PrzePłYWOWeJ 
Gaz jest szeroko rozpowszechnionym nośnikiem energii, stosowanym powszechnie w gospodarstwach domowych. Szczelność instalacji ga-
zowej jest dla każdego oczywistym warunkiem bezpiecznego użytkowania gazu, gdyż jego mieszanina z powietrzem grozi wybuchem. Więk-
szość użytkowników gazu nie wie jednak kiedy może pojawić się zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla (potocznie zwanym czadem). 
W Polsce każdego roku, z powodu zatrucia tlenkiem węgla pochodzącym z gazowych grzejników wody przepływowej, umiera ok. 100 osób, 
a kilka razy więcej ulega zatruciu wymagającym hospitalizacji. Przeważająca większość wypadków śmiertelnych zdarza się między 1 listopada 
a 31 marca, a więc w porze chłodnej. Przyczyną są zamknięte, szczelne okna. Można łatwo zapobiec powstawaniu tlenku węgla i jego przenika-
niu do mieszkań, spełniając cztery podstawowe warunki bezpiecznego użytkowania urządzeń spalających gaz. Są to: prawidłowa instalacja,  
stały dopływ świeżego powietrza, swobodny odpływ spalin, właściwa eksploatacja zapewniająca dobry stan techniczny urządzenia gazowego. 
Są one przedstawione poniżej w skrócie. 
PraWIdłOWa INSTaLaCJa Zainstalowania lub wymiany piecyka gazowego może dokonać jedynie uprawniony specjalista, zgodnie z in-
strukcją producenta. Wykonywanie prac instalacyjnych i regulacyjnych przez osobę nieuprawnioną może stworzyć zagrożenie dla zdrowia 
i życia mieszkańców. Takie same wymagania co do prac instalacyjnych i regulacyjnych , dotyczą kuchenek gazowych. Kuchenka powinna 
znajdować się jak najbliżej wywiewnej kratki wentylacyjnej, a stanowiska pracy powinny być usytuowane między oknem a kuchenką, tak, aby 
nad nimi następował przepływ świeżego powietrza. 
STałY dOPłYW ŚWIeŻegO POWIeTrza Stały dopływ świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie 
gazu ma podstawowe znaczenie. Brak dopływu świeżego powietrza powoduje niedobór tlenu. Wynikiem tego niedoboru jest niezupełne spa-
lanie i powstawanie tlenku węgla. Następuje to wówczas, gdy np. okna mieszkania są szczelnie zamknięte. Stały dopływ świeżego powietrza 
do mieszkania jest również warunkiem niezbędnym swobodnego odpływu spalin. W związku z tym należy pamiętać, aby przed każdą kąpielą 
dobrze przewietrzyć łazienkę, szczelne okna były wyposażone w nawiewniki powietrza, a podczas kąpieli uchylone było okno w mieszkaniu 
lub lufcik. Zasłanianie kratek wentylacyjnych, zarówno nawiewnej w drzwiach do łazienki, jak i wywiewnej na wlocie do przewodu wentyla-
cyjnego, grozi śmiertelnym zatruciem. 
SWObOdNY OdPłYW SPaLIN Piecyk gazowy powinien być szczelnie przyłączony do przewodu spalinowego, a przewód spalinowy musi być 
szczelny i drożny. Nieszczelny komin powoduje osłabienie ciągu lub może być przyczyną przenikania spalin do sąsiadujących z nim pomiesz-

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? 



Echo Chełmka | nr 10, 11 (121, 122) / 2013

6

Mając uwadze zbliżający się okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku po raz kolejny Policja a po raz pierwszy ja na łamach gazety zwracam Państwa uwagę 
na niebezpieczeństwa związane z tym czasem. Jak już wielokrotnie, zarówno poprzedni Komendant KP Chełmek oraz rzecznik Komendy Powiatowej Policji 
w Oświęcimiu informował iż, okres świąteczny i noworoczny to czas wzmożonej aktywności złodziei kieszonkowych. Wasza czujność i rozwaga podczas robienia 
przedświątecznych zakupów i, udziału w zabawach noworocznych organizowanych np. na wolnym powietrzu czy też krytyczne podejście do osób zajmujących 
się handlem obnośnym pozwoli zapobiec wielu kradzieżom. 
Okres ten dla wielu z nas jest okazją do wyjazdu, gdzie odwiedzamy rodzinę oraz znajomych którzy mieszkają różnych częściach naszego kraju. [Pozostawiamy 
wtedy nasze mieszkanie, 
nasz dom pusty i ciemny, a to jest właśnie sygnałem, informacja dla złodziei iż w tym czasie nikt nie będzie im przeszkadzał w działaniach przestępczych 
związanych z okradaniem nas z dobytku. Właściwe zabezpieczenie mieszkania oraz tzw. pomoc sąsiedzka również jest nieocenionym sprzymierzeńcem służb 
zajmujących się ściganiem sprawców przestępstw 
i wykroczeń. Zbieranie korespondencji oraz reklam jakie pozostawiane są na progach mieszkań oraz bramkach naszych sąsiadów, których akurat nie ma w domu 
w znacznym stopniu działa odstraszająco dla złodziei. Jedną z najprostszych i w miarę skutecznych metod jaką można zastosować w celu 
odstraszenia złodzieja gdy nas nie ma w miejscu zamieszkania jest pozostawianie włączonego oświetlenia przynajmniej w jednym pomieszczeniu. Również Wa-
sza obserwacja terenu wokół Państwa domów jest bezcenna, jeśli chodzi o ujawnienie jakichkolwiek osób, które wzbudzałyby podejrzenie, Jeśli zaobserwujecie 
na Waszym terenie zaparkowane samochody, których w tym miejscu zwykle 
nie widzicie, lub zobaczycie osoby, które wzbudzają Państwa podejrzenia, proszę niezwłocznie poinformować o tym Policję 
pod bezpłatny nr telefonu 997 lub 112.
Okres Świąt to okres zimowy, często doświadczający nas siarczystym mrozem i obfitymi opadami śniegu, dlatego też proszę Państwa o zwrócenie uwagi na 
osoby starsze, samotnie mieszkające lub osoby bezdomne. Zima to pora roku, która naraża takie osoby na niebezpieczeństwa, a zwłaszcza na utratę zdrowia 
i życia poprzez wychłodzenie organizmu. Każda informacja o takiej osobie będzie dla nas bardzo cenna i sprawdzona by nikt nie został bez pomocy. 
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 w Chełmku

asp. szt. Tomasz Balon

KOMUNIKAT KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI W CHEŁMKU

16 października w SZS nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku odbyło się spotka-
nie promujące bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły. Na sali gim-
nastycznej, w ramach konkursu „Odblaskowa Szkoła” trwającego dwa miesiące 
tj. wrzesień i październik 2013, spotkały się klasy I – VI, które przygotowały, pod 
opieką nauczycieli, ciekawy program artystyczny, będący świadectwem ich 
wiedzy oraz umiejętności dotyczących prawidłowego zachowania się na dro-
dze. Konkurs ma zwrócić uwagę pedagogów, rodziców, opiekunów na koniecz-
ność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do lat 15 
z elementów odblaskowych i promować wszelkie inicjatywy zapobiegające 
zagrożeniom w ruchu drogowym. W toku przedsięwzięcia najmłodsi uczniowie 
naszej szkoły zostali zapoznani z przepisami ruchu drogowego. Priorytetowym 

działaniem nauczycieli, po wakacyjnej przerwie, było prowadzenie różnorakich 
zajęć dotyczących bezpieczeństwa, zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Odby-
ły się spotkania z policjantami oraz praktyczne utrwalanie poznanych zasad. 
Przeprowadzono konkursy wiedzy o bezpieczeństwie, konkursy plastyczne i li-
terackie. Realizowano prezentacje multimedialne, ścienne gazetki tematyczne, 
pokazy mody odblaskowej oraz wiele innych czynności pouczających i uwraż-
liwiających dzieci szkoły podstawowej do świadomego, bezpiecznego udziału 
w ruchu drogowym.   Imprezę zaszczycili swoją obecnością goście: sekretarz 
Urzędu Miasta i Gminy Chełmek, pani Joanna Świerz, przedstawiciel Komendy 
Miejskiej Policji w Chełmku, pan Patryk Niemczyk, przedstawiciele Rady Rodzi-
ców SZS nr 1 w Chełmku, przewodnicząca pani Katarzyna Płaza oraz skarbnik 
pani Ewelina Szyba, przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej PZU, pani Agniesz-
ka Buchta. Włączając się w prowadzoną przez naszą placówkę akcję wyposaża-
nia uczniów w elementy odblaskowe, która jest głównym celem konkursu „Od-
blaskowa Szkoła”, wymienione powyżej osoby przekazały dla dzieci kamizelki 
oraz inne akcesoria odblaskowe (opaski, breloczki, maskotki). Dbając o bezpie-
czeństwo swoich podopiecznych dyrektor SZS nr 1 w Chełmku, pani Lucyna 
Kuligowska, obdarowała uczniów odblaskowymi misiami. Opiekun działającej 
w naszej szkole Spółdzielni Uczniowskiej, pani Barbara Gurzawska, a także Sklep 
Motoryzacyjny MOBILTOP z Chełmka ofiarowali dzieciom odblaskowe kamizel-
ki. W spotkanie włączył się MOKSiR w Chełmku. Wszystkim, którzy okazali swoje 
zaangażowanie i troskę o bezpieczeństwo dzieci i wzięli udział w tej ważnej ak-
cji, serdecznie dziękujemy.

koordynator „Odblaskowej Szkoły” w SZS nr 1 w Chełmku
                                                                                                                       Małgorzata Wojdyła

Odblaskowa szkoła

czeń. Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) należy kontrolować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrola powinna 
być przeprowadzona przez osoby uprawnione, a obowiązek poddania obiektu kontroli spoczywa na właścicielu lub zarządcy. Warunkiem 
swobodnego odpływu spalin jest jednak nie tylko drożny przewód spalinowy, lecz także stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia, 
w którym następuje spalanie gazu. Nie będzie odpływu spalin, jeżeli pracujący piecyk gazowy będzie się znajdował w zamkniętym, uszczel-
nionym mieszkaniu. Stały dopływ powietrza do pomieszczenia, w którym włączono piecyk gazowy, jest więc warunkiem niezbędnym do 
spełnienia dwóch podstawowych wymagań bezpieczeństwa - zupełnego spalania gazu i swobodnego odpływu spalin. 
Podczas kąpieli nie należy włączać wentylatora w kuchni lub w innym miejscu w mieszkaniu, ponieważ jego działanie osłabia naturalny ciąg 
spalin w przewodzie spalinowym piecyka gazowego. 
dObrY STaN TeCHNICzNY UrzĄdzeNIa gazOWegO Urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie tech-
nicznym, a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta. Obowiązek utrzymania wymaganego stanu technicznego urzą-
dzeń gazowych i ich udostępnienia do kontroli nakłada na użytkownika lokalu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z dnia 9.09.1999r., poz. 836, 
§ 17 ust. 1 i 2). W trosce o bezpieczeństwo własne i swojej rodziny do tego obowiązku powinien się poczuwać każdy użytkownik urządzeń 
gazowych. Piecyk gazowy używany od wielu lat należy niezwłocznie zgłosić do kontroli. Stary, zużyty,  nie czyszczony i rozregulowany piecyk 
gazowy zagraża życiu. Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie 
uprawnienia.
Pamiętajmy ! Od stosowania się do powyższych rad może zależeć zdrowie i życie Twoje oraz Twoich bliskich. Wystarczy jedynie odro-
bina przezorności. 

Inf. PSP
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Prawie 7 litrów  krwi udało się zebrać w czasie czwartkowej akcji, którą zorgani-
zował Klub HDK „Ósemka”, działający w Powiatowym Zespole Szkół w Chełmku. 
Na apel o pomoc dla chorej Ani Jakubik z Brzeszcz odpowiedzieli zarówno wier-
ni i niezawodni krwiodawcy, jak też debiutujący w tej roli uczniowie technikum: 
Adam Mańkut, Kamil Bąba i Patryk Łapiński, którzy dołączyli do swoich kole-
gów: Krystiana Wilczaka i Łukasza Bartosika. Zacny przykład uczniom dała pani 
Bernadeta Sędrak-Legut, a w akcji wzięli też udział absolwenci szkoły: Natalia 
Kozub, Małgosia Chylaszek oraz Krzysztof Kozina. Niezawodni byli jak zawsze 

panowie: Mariusz Poznański, Mateusz Syska i Krzysztof Kozioł. Szczególną zaś 
uwagę zwrócił pan Jarosław Adamus, policjant, który przybył w służbowym 
mundurze, dając świadectwo prawdziwej ofiarności i służby drugiemu człowie-
kowi. Do akcji włączyli się też rodzice Ani Jakubik – Iwona i Krzysztof, którzy, 
wyrażając swoją wdzięczność, podkreślali, jak ważnym i bezcennym lekiem jest 
ofiarowana krew, na którą czeka wiele chorych dzieci. „To trudno sobie nawet 
wyobrazić, co przeżywa rodzic dziecka, czekającego na kolejne przetoczenie, 
zamartwiający się, czy krew dotrze na czas” – mówi pani Iwona. Zdrowie to wiel-
ki skarb, którego tak często nie potrafimy docenić.
Absolwentka chełmeckiego liceum, Natalia Kozub, młoda, szczęśliwa mama 
i żona, bez wahania  przybyła na akcję. „Jeśli ma się warunki, by pomagać, to 
dlaczego by tego nie robić? Właśnie przeczytałam, że w polskich szpitalach co 
15 sekund potrzebna jest krew. Wiem, co to znaczy, praktykując jako student-
ka pielęgniarstwa. Obecnie, po urlopie macierzyńskim, wracam oddawać krew 
z podwojoną siłą i dojrzalszym nastawieniem. Pozdrawiam gorąco wszystkich, 
którzy potrafią jeszcze pomagać i swoją postawą pokazują, że możemy na sie-
bie liczyć. To bardzo ważne w dzisiejszym świecie”.
W czasie Akcji szkolni wolontariusze propagowali też ideę transplantacji w ra-
mach Kampanii „Drugie życie” – rozdawali oświadczenia woli oraz ulotki, in-
formujące o sposobach ratowania zdrowia i życia dzięki przeszczepom. W tym 
roku szkolnym po raz czwarty uczniowie chełmeckiej „Ósemki” prowadzić będą 
działania, mające na celu przybliżenie naszej społeczności zagadnień, związa-
nych z transplantacją. Spotkanie, inaugurujące Kampanię odbędzie się 27. listo-
pada o godz. 16.30 w Sali MOKSiR. Wtedy też uhonorowani zostaną zasłużeni 
Krwiodawcy oraz nowi członkowie Klubu.

Honorowi dawcy życia

Dnia 14.10.2013 r. odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej w Miejskim Ośrodku Kultur, Sportu i Rekreacji w Chełmku. W uroczystości 
uczestniczyli zaproszeni goście z Kuratorium Oświaty, Rady Miejskiej w Chełm-
ku, szkół i przedszkoli, przedstawiciele związków zawodowych, emerytowani 
nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkół, uczniowie i ich rodzice.
W części oficjalnej Burmistrz Chełmka, pan Andrzej Saternus wręczył nagrody 
Burmistrza za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej. 
Wyróżnieni nauczyciele:
• Lucyna Elżbieciak,
• Marek Idzik,
• Wioletta Gurgul,
• Dorota Zoń,
• Urszula Kowalska,
• Renata Księżarczyk,
• Małgorzata Gołowieszko,
• Beata Pawluśkiewicz.
Wręczono również nagrody Dyrektora dla nauczycieli ze szkół w Gminie Cheł-
mek. Otrzymali je nauczyciele:
Katarzyna Chylaszek, Renata Dębska- Konik, Magdalena Grygiel, Małgorza-
ta Piwowarczyk, Iwona Trybuś, Małgorzata Wojdyła, Barbara Gurzawska (SZS 
nr 1 w Chełmku), Violetta Łopuszyńska, Renata Zielińska, Jolanta Wolna, Ewa Pi-
wowarczyk, Ewa Rola, Barbara Kobyłczyk, Barbara Leja, Andrzej Nowak, Joanna 
Kramarczyk, Sebastian Fedecki, Anna Grochal, Ewa Pilch, Mariola Krzeczkowska 
( SZS-P nr 2 w Chełmku), Urszula Mańkut, Zofia Cichy, Lidia Chowaniec, Małgo-
rzata Grabowska (SZS w Bobrku), Agnieszka Kajdas, Katarzyna Wojtyczko (SZS 
w Gorzowie), Dorota Pietrzyk, Marta Chmielowska, Sylwia Pyrek, Mirosława Lizis 
(PZ nr 8 w Chełmku).
W kolejnej części uroczystości odbyło się wręczenie listów gratulacyjnych oraz 
Aktów Nadania Stopnia Awansu Zawodowego przez przedstawiciela Małopol-
skiego Kuratora Oświaty - panią Ewę Kantykę oraz Burmistrza Chełmka. Stopień 

awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego otrzymały: Agnieszka Ko-
lasa, Małgorzata Piwowarczyk. Stopień awansu zawodowego nauczyciela mia-
nowanego otrzymały: Joanna Kramarczyk, Joanna Wójcik, Katarzyna Chylaszek. 
Stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego otrzymała Monika 
Kała.
Do osób wyróżnionych Medalem Komisji Edukacji Narodowej należą:
Barbara Leja, Ewa Piwowarczyk, Ewa Rola.
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymały: Joanna Czarnota, Urszula Ko-
walska, Wioletta Suska, Beata Pawluśkiewicz, Iwona Trybuś.
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymała Małgorzata Smółka. Brązowy 
Krzyż Zasługi otrzymała Agnieszka Krzyściak- Kalemba.
Stypendia Burmistrza za najwyższe wyniki w nauce otrzymali uczniowie:
Agnieszka Ganobis, Aleksandra Gurgul, Małgorzata Mędela, Aleksandra Konik 
(SZS nr 1 w Chełmku), Wiktor Bieniek, Maria Kapusta, Sebastian Kopyć, Julia 
Kowolik, Patrycja Król, Natalia Łoboz, Wiktoria Mazgaj, Weronika Mirocha, Ju-
lia Niemczyk, Julia Nowak, Karolina Oleksa, Weronika Sajak, Martyna Smal-
cerz, Martyna Szczepanek, Karolina Tenerowicz, Wiktoria Witkowska (SZS-P 
nr 2 w Chełmku), Paulina Zabłocka, Jakub Śniadek ( SZS w Gorzowie), Michał 
Wilczak (SZS w Bobrku).

Po pamiątkowych zdjęciach i okolicznościowych przemówieniach zaproszono 
gości na program artystyczny w wykonaniu uczniów z Samorządowego Zespo-
łu Szkół w Gorzowie, zadedykowany Nauczycielom, Pedagogom, Pracownikom 
Oświaty i Administracji Szkolnej oraz wszystkim, którzy czuwają nad edukacją 
uczniów. Humorystyczny program zawierający liczne piosenki i tańce prosto 
z Akademii pana Kleksa wprowadził zebranych w nastrój zabawy.

Referat Oświaty

Uroczyste świętowanie Dnia Edukacji
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W dniu 10 października br. świętowaliśmy w naszej gminie Dzień Seniora. Jak co 
roku w Oddziale Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Inwalidów i Renci-
stów w Chełmku odbyło się z tej okazji uroczyste spotkanie.
Wśród zaproszonych gości znalazł się również Burmistrz Chełmka Pan Andrzej 
Saternus, który złożył wszystkim zgromadzonym serdeczne życzenia oraz wrę-
czył symboliczny podarunek. Spotkanie było okazją do rozmowy na tematy do-
tyczące problemów z jakimi borykają się w dzisiejszych czasach seniorzy oraz 
działalności Związku.
Spotkanie było tez okazją do uhonorowania członków związku obchodzących 
w obecnym roku jubileusze 70 i 80 urodzin. 
Jubileusz 70 urodzin obchodzili: Genowefa Kulczyk, Halina Skoczylas, Zofia Pi-
wowarczyk, Zdzisław Mazgaj, Marianna Sitek.
Jubileusz 80 urodzin:
Maria Mordarska, Stanisława Przybek, Marta Kossakowska, Stanisław Kossakow-
ski, Piotr Koziołko, Anna Sroka, Irena Karelus, Władysław Paw.

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chełmku zaprasza do sko-
rzystania z wczasów na 2014 rok.
Zagranica:
Grecja – Riwiera Olimpijska Korinos – 24.05 – 04.06
Chorwacja -  Trogirska Medena – 31.05 – 12.06
Bułgaria – Złote Piaski – Czajka – 12.06 – 23.06
Włochy – Villa Celeste – 20.06 – 01.07
Chorwacja – Riwiera Trogirska  - 09.09 – 21.09

Wczasy krajowe:
Jarosławiec „Młynarz”  - 14.06 – 26.06
Łeba „Fregata” - 15.06 – 27.06

Mrzeżyno „Koral” 25.06 – 07.07
Świnoujście „Złoty Kłos”  - 17.07 – 29.07
Mielno „Bałtyk” - 17.08 – 29.08

Wycieczki
Kraina Jezior Mazurskich 20.05 – 24.05 ( Św. Lipka, Gietrzwałd, Gierłoża, Giżycko, 
Mikołajki, Olsztyn)
Złota Praga 02.09 – 04.09

Prosimy o zgłaszanie się do Domu Rencisty w Chełmku na ul. Topolowej w celu 
rezerwacji wczasów i wycieczek.
Tel. 6944 366 200 oraz 0 33 846 15 66

Pochód, transparenty, przemarsz- te wszystkie słowa kojarzą nam się z manife-
stacją. Można powiedzieć, że tegoroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia 
Psychicznego w Chełmku, miały właśnie taki charakter. Organizatorzy czyli 
Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Kolpin-

gowski Klub Seniora, chcieli zwrócić uwagę społeczności lokalnej , że w zma-
ganiu się z chorobą  nie trzeba być samemu. Można uzyskać fachową pomoc 
w wyżej wymienionych jednostkach, podjąć terapię, a przede wszystkim spo-
tkać osoby z którymi  samotność i choroba  nie będą już takie trudne.
Podczas uroczystości, które miały miejsce w MOKS i R  zaproszeni goście oraz 
mieszkańcy gminy mieli okazję podziwiać wytwory plastyczne Podopiecznych 
z WTZ oraz obejrzeć dwie sztuki teatralne pt. „ Król jest nagi” w wykonaniu grupy 
teatralnej z WTZ i „Kłopoty z Mareczkiem” zaprezentowane przez aktorów ama-
torów  z ŚDS. 
Spotkanie było także okazją  do podsumowania dotychczasowej  działalności  
jednostek pomocowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 
seniorów.
„Bądźcie pozdrowieni  za wasze wielkie uzdolnienia nigdy nie wykorzystane…”.  
Tymi słowami rozpoczyna się „Posłanie do Nadwrażliwych” autorstwa Profesora 
Kazimierza Dąbrowskiego- psychologa klinicznego, psychiatry, filozofa. 
Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w sposób szczególny pod-
kreślały, jak dużo talentów, zdolności i wrażliwości mają osoby z problemami 
psychicznymi i jak wiele możemy się od nich nauczyć.

W dniu 19 listopada 2013 roku w ramach zajęć  Klubu Integracyjnego „Bratek” 
w Środowiskowym Domu Samopomocy- Pobyt Dzienny A w Chełmku zosta-
ło zorganizowanie spotkanie z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Chełmka. Prelegentami byli: Pan Roman Witkowski, Pani Joanna Gąska i Pan 
Radosław Gąska. Tematem przewodnim prelekcji było zaznajomienie słuchaczy 
z ryzykiem zatrucia niebezpiecznym gazem jakim jest tlenek węgla popularnie 
zwany czadem.  Ponadto omówiono sprawy bezpieczeństwa i zachowania się 
podczas pożaru. Pod koniec spotkania uczestnicy mogli poznać  historię Straży 
Pożarnej w Chełmku. Zwieńczeniem wizyty gości było zrobienie wspólnego pa-
miątkowego zdjęcia. 
Dziękujemy naszym Strażakom za przybycie i przedstawienie tak ważnych 
i istotnych informacji.

Podziękowania dla Członków OSP
Uczestnicy i Pracownicy Środowiskowym Domu Samopomocy- Pobyt Dzien-
ny A w Chełmku serdecznie dziękują przedstawicielom Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Chełmka: P. Romanowi Witkowskiemu, Pani Joannie Gąska i  Panu 
Radosławowi Gąska za przeprowadzenie w ośrodku prelekcji nt. ryzyka  zatru-
cia  tlenkiem węgla popularnie zwany czadem, oraz   zaznajomienie z zasadami 
bezpieczeństwa i zachowania się podczas pożaru.

Dzień Seniora

Na wczasy z PZERiI w Chełmku

Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

Spotkanie z chełmeckimi Strażakami
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W siedzibie warsztatów zajęciowych Fundacji im. Brata Alberta w Chełmku mie-
liśmy okazję gościć księdza prezesa Fundacji Tadeusz Isakowicza – Zaleskiego, 
Zarząd Fundacji, kierowników WTZ z sąsiednich filii, przedstawicieli Gazety Pol-
skiej, burmistrza  Chełmka pana Andrzeja Saternusa, dyrektor PCPR w Oświę-
cimiu panią Elżbietę Kos. Do naszego wspólnego świętowania przyczyniły się 
okna, a ściślej mówiąc ich wymiana. Podczas lata dzięki środkom, które uzy-
skaliśmy od naszych darczyńców   wymienione zostały witryny wejściowe oraz 
przeszklenie w holu naszego budynku. Po tak gruntownych zmianach okazało 
się, że ściany holu są zakurzone i wymagają odmalowania, więc zakasaliśmy rę-
kawy, by  dopełnić całości.  W tym miejscu należą się serdeczne podziękowania 
dla naszych darczyńców, którzy przyczynili się do wymiany przeszklenia holu 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmku, w szczególności dla Ks.Tadeusza Isa-
kowicza – Zaleskiego i Zarządu Fundacji im. Brata Alberta oraz Klubów Gazety 
Polskiej w Gliwicach, Mysłowicach i Rudzie Śląskiej
Każdy z nas z osobna i wszyscy razem mówimy DZIĘKUJE.

Inf. Fundacja Brata Alberta

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku zaprasza do sko-
rzystania z akcji szczepienie przeciw grypowe już od 23 września 2013 r.
Grypa jest wirusową chorobą zakaźną, rozpowszechnioną na całym świecie, na 
którą każdego roku zapada około 100 milionów ludzi w różnym wieku. Na grypę 
choruje zwykle co roku od 20 – 40% zatrudnionych. Szczyt zachorowań wystę-
puje zazwyczaj od stycznia do kwietnia, ale może wystąpić znacznie wcześniej. 
Choroba szerzy się drogą kropelkową (kichanie),  a chory staje się zakaźny dla 
otoczenia już we wczesnym okresie choroby. Zapadalność na grypę wynosi 10 
– 15%, a zakaźność około 100%, co powoduje, że w tym samym czasie chorują 
całe rodziny i większość załogi zakładów pracy, powodując wysoki wskaźnik ab-
sencji chorobowej.
Celem szczepień przeciwko grypie jest nie tylko uniknięcie zachorowania, ale 
przede wszystkim uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych takich jak: za-
palenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego, czy zapalenie mózgu, które mogą 
stanowić bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta. Poza aspektem klinicznym 
istotne jest to, że powikłania te niosą ze sobą dużo większe koszty niż samo za-
szczepienie. Udowodniono, że szczepienie przeciw grypie jest najbardziej sku-
teczną metodą, która chroni przed zachorowaniem.

Szczepienie polecamy szczególnie:
• osobom powyżej 65 roku życia,
• dorosłym i dzieciom z przewlekłymi chorobami układu krążenia, choroba  
 mi metabolicznymi, chorobami układu oddechowego i nerek,
• osobom przebywającym w dużych skupiskach ludzkich (np. w szkołach,   
 zakładach pracy, lub też np. kinomanom)
• pracownikom służby zdrowia
SGZOZ w Chełmku jak co roku w trosce o Państwa zdrowie, oferuje szczepienie 
ochronne przeciw grypie. Proponujemy szczepienie szczepioną Influvac w ce-
nie:
• 25 PLN dla pacjentów zadeklarowanych
• 30 PLN dla pozostałych pacjentów, którzy chcą skorzystać ze szczepienia   
 w naszej placówce
Na szczepienie pacjent może się zgłosić od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.30 do 17.30 do gabinetu zabiegowego – punktu szczepień (budynek C)
Szczegółowe informacje dotyczące szczepień można uzyskać pod nr tel.33 
8461202

Inf. SG ZOZ

Procedurą szczególną w sytuacjach przemocy w rodzinie jest procedura „Nie-
bieskiej Karty”, która została uregulowana w Rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów 
formularzy „Niebieska Karta” wydanym jako akt wykonawczy na podstawie art. 
9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Procedura ta obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez 
przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, komisji rozwią-
zywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, służby zdrowia, pomocy 
społecznej działajacych na terenie Gminy w związku z uzasadnionym podejrze-
niem  zaistnienia przemocy w rodzinie. 
Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta 
— A” przez przedstawiciela jednego z wyżej wymienionych podmiotów zgod-
nie z art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (tj.: Policji, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświa-
ty, służby zdrowia, pomocy społecznej), w obecności osoby, co do której istnieje 
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, 
czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury przeprowadza się 
w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. Jeżeli to właśnie 
te osoby podejrzewamy o stosowanie przemocy wobec dziecka, to działania 
z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliż-
szej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny 
(Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem osoba najbliższa 
to współmałżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo i powinowaci, a także osoby 
pozostające w faktycznym wspólnym pożyciu z osobą pokrzywdzoną. Wskaza-
ne jest, aby działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, 
że jest dotknięte przemocą w rodzinie, były prowadzone w miarę możliwości 
w obecności psychologa.
Wszczynając procedurę podejmuje się działania interwencyjne mające na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa osobie pokrzywdzonej.
Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie, co do której istnieje 
podejrzenie, że dotyczy jej przemoc, przekazuje się formularz „Niebieska Karta 
— B”( POUCZENIE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE). Jeżeli tą 
osobą jest dziecko, formularz „Niebieska Karta — B” przekazuje się rodzicowi, 

opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie 
stosowania przemocy w rodzinie. 
Po sporządzeniu formularza „Niebieska Karta – A” przekazuje się go do prze-
wodniczącego zespołu interdyscyplinarnego niezwłocznie, nie później niż 
w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury.  Przewodniczący zespołu inter-
dyscyplinarnego po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta – A” niezwłocznie, 
lecz nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania przekazuje formularz 
członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.
Członkowie zespołu bądź grupy roboczej wypełniają formularz „Niebieska Karta 
– C” na posiedzeniu, w obecności zaproszonej osoby, co do której istnieje po-
dejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Na posiedzenie zespołu inter-
dyscyplinarnego lub grupy roboczej nie zaprasza się dziecka. Osoba dotknięta 
przemocą w rodzinie nie ma obowiązku stawienia się na spotkanie. Nie grozi jej 
za to żadna sankcja. Taka sytuacja nie wstrzymuje jednak prac zespołu.
W dalszej kolejności członkowie zespołu bądź grupy roboczej wypełniają for-
mularz „Niebieska Karta – D” w obecności osoby, wobec której istnieje podejrze-
nie, że stosuje przemoc w rodzinie. Osoba ta zostaje wezwana na posiedzenie 
zespołu bądź grupy roboczej. Jeżeli domniemany sprawca przemocy nie stawi 
się na wezwanie zespołu, bądź grupy roboczej, to taka sytuacja nie wstrzymuje 
dalszych działań specjalistów, choć niewątpliwie przeprowadzenie rozmowy 
z domniemanym sprawcą jest ważne dla ustalenia planu pomocy rodzinie.
W następnej kolejności obowiązkiem zespołu lub grupy roboczej powołanej do 
pracy z rodziną jest wnikliwe przeanalizowanie sprawy, przygotowanie planu 
pomocy rodzinie i realizowanie go w dalszej części procedury.
Zakończenie procedury jest możliwe w dwóch przypadkach:
– ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu 
dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidual-
nego planu pomocy albo 
– rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. 
O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty uczestniczące w procedu-
rze po jej zakończeniu.

Koordynator Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Joanna Saternus

Uroczyste przecięcie wstęgi

Szczepienie przeciw grypie – sezon 2013/2014

PROCEDURA “NIEBIESKA KARTA” – W STOSUNKU DO OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE 
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Uczniowie Samorządowego Zespołu Szkół W Gorzowie i Powiatowego Ze-
społu nr 4 Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych pod kierunkiem nauczy-
cielek historii Katarzyny Białas-Szafraniec i Iwony Pieronek – Tokarz w 2010 r. 
rozpoczęli realizację projektu pt. „Tam był kiedyś mój dom?” Głównym celem 
projektu było zapoznanie uczniów z historią II wojny światowej i poznanie 
tragicznych losów Kresowiaków wywiezionych w głąb ZSRS. Uczniowie zbie-
rali relacje członków oświęcimskiego Koła Sybiraków, autoryzowali je. Dzięki 
przychylności pani dr Alicji Bartuś udało się opracować i wydać broszurkę po-
święconą ich losom pt. ”Świat ocalony, świat utracony, opowieści oświęcim-
skich Sybiraków.” Dzięki tej publikacji ocalono między innymi od zapomnienia 
historię p. Henryka Michalskiego z Gorzowa. Powstał pomysł aby wykorzystać 

efekty projektu i przygotować konferencję dla nauczycieli połączoną ze spo-
tkaniem młodzieży ze świadkami historii, które odbyły się w Krakowie- Uni-
wersytet Pedagogiczny  16 września 2013 r.
 i w Oświęcimiu w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Galerii Książki 17 września  
2013 r.  Projekt realizowany tak długo pozwolił  przekazać kolejnemu pokole-
niu wiedzę o cierpieniu Sybiraków, nauczycielom dał narzędzie pracy w po-
staci scenariuszy lekcji, Tym, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu i – za-
pamiętają i wiedzę przekażą dalej... kolejnym pokoleniom by pamięć trwała. 
Naród bez pamięci to naród bez przyszłości. 

Katarzyna Białas-Szafraniec

Już tradycją się stało, że jesienna pora, wywołująca melancholijny nastrój, in-
spiruje nas do spotkania z poezją naszych polskich twórców. Kolejny raz, przy 
współpracy z panią Ewą Miszutą, gospodarzem Domu Ludowego w Chełmku, 
dnia 4 października 2013r. mogliśmy delektować się pięknem polskiej liryki. 
Po raz kolejny uczniowie Samorządowego Zspołu Szkół i Przedszkoli nr 1 im. 
A. Mickiewicza w Chełmku  przygotowali pod okiem p. D. Orzany i p. A. Krzy-
ściak-Kalemby montaż poetycko-muzyczny. W jesiennej scenerii, przy blasku 
świec i akompaniamencie gitary, młodzież przywołała niezapomniane utwory 
Wisławy Szymborskiej, Agnieszki Osieckiej, Czesława Miłosza, Jana Pawła II, 
Juliana Tuwima oraz ks. Jana Twardowskiego. Uroku całości dodały urzekające 
aranżacje piosenek do tekstów bohaterów naszego spotkania w wykonaniu 
uczennic klasy V szkoły podstawowej. Dodatkowo mogliśmy posłuchać ele-
mentarnych informacji o życiu i twórczości naszych ulubionych poetów. Po 
raz wtóry warto było zatrzymać się i zastanowić nad sensem naszego życia. 
Należałoby pamiętać, cytując za Markiem Grechutą, że „ważne są tylko te dni, 
których jeszcze nie znamy/ Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które cze-
kamy” 

„Jaki wielki ruch jest wszędzie, dziś pasowanie na przedszkolaka będzie” – 
tymi słowami 29.10.2013r. rozpoczęła się uroczystość pasowania w najmłod-
szej grupie „Kotki” z Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku.
Przedszkolaki wjechały do sali w pociągu, śpiewając piosenkę pt. „Jedzie po-
ciąg, jedzie”, w odświętnych strojach recytowały, śpiewały i tańczyły zmienia-
jąc się w prawdziwych artystów.
Po występie rozpoczęła się ceremonia pasowania wielkim ołówkiem każdego 
3,4-latka na przedszkolaka.
Uroczystość zakończyła się  zabawami integracyjnymi dzieci i rodziców.

mgr Monika Boratyńska
mgr Beata Szyjka

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku 
zaprasza do udziału w 48 wyjeździe studyjnym z cyklu 
„Szlakami dziedzictwa kulturowego Śląska, Zagłębia i Małopolski”.
„W stronę Mariackiej” – wieczorny spacer po jesiennych Katowicach
środa 27.11.2013 roku o godz. 16.00 
wyjazd spod siedziby MOKSiR w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3
Koszt wyjazdu 25 zł (przejazd, ubezpieczenie) 
Powrót do Chełmka ok. godz. 24.00.

Komisariat Policji w Chełmku
zaprasza do udziału w debacie na temat:
Przemoc i patologie jej towarzyszące. 
27 listopada 2013 godz. 16.30 
sala kinowa MOKSiR.

Wstęp wolny! 

Świat ocalony, świat utracony

Jesienne spotkanie z poezją

Pasowanie

„W stronę Mariackiej” 
– wieczorny spacer po jesiennych Katowicach

MOKSiR zaprasza na:
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W Domu Ludowym w Chełmku otworzono VIII edycję Przeglądu  Rękodzieła 
Artystycznego „NIĆ-WŁÓKNO-MATERIA”.
Podczas wernisażu wystawy 25 października sala wystawiennicza Domu Lu-
dowego wypełniła się po brzegi gośćmi. Przybyłych przywitała kuratorka 
wystawy Ewa Miszuta, która po wprowadzeniu uhonorowała wystawiających 
pamiątkowymi dyplomami oraz symbolem przeglądu złotą różą. W tej edycji 
przeglądu swoje prace zaprezentowało blisko 50 twórców.  Wystawiane prace 
zostały wykonane w technikach Na wystawie obejrzeć można między innymi: 
hafty: krzyżykowy, gobelinowy, koronki: klockowa, frywolitkowa, szydełkowa, 
patchworki, prace wykonane na drutach i szydełku, gobeliny, kwiaty wykona-
ne z krepy, jajka wielkanocne, bombki i dzwonki, choinkowe zdobione róż-

nymi technikami: wstążka, frywolitka,  haft krzyżykowy, decoupage, wyroby 
ceramiczne, torebki wieczorowe - materiał z recyklingu, przedmioty zdobione 
techniką decoupage, przedmioty wykonane z wikliny papierowej, lalki, ma-
skotki, pacynki, biżuteria wykonana metodą: sutasz, szydełko, decoupage, 
filcowanie, japońskie kule Temari, gorsety – strój krakowski.
Lista uczestników  VIII  Przeglądu  Rękodzieła Artystycznego „NIĆ-WŁÓKNO-
-MATERIA”
 Krystyna Augustyniak – Chełmek, Stanisława Boroń – Chełmek, Krystyna 
Buchta – Bobrek,
Bernadeta Cholewka - Piotrowice, Zofia Czosnek-Szczepanik - Oświęcim, Kry-
styna Duszyk-Brzeszcze, Anna Etmańska – Chełmek, Magdalena Glanowska 
– Andrychów, Renata Grabowska - Chełmek, Maria Janas – Oświęcim, Bożena 
Kamińska – Chełmek, Janina Kijanka – Zagórze, Anna Kłosowicz – Jaworzno, 
Krystyna Kłosowicz – Jaworzno, Małgorzata Kobyłczyk – Libiąż, Katarzyna Ko-
zub – Chrzanów, Janina Kuczek – Gorzów,  Agnieszka Mędela – Chełmek, Ewa 
Miszuta – Chełmek, Leokadia Mołdoch – Chełmek, Barbara Musiał – Chełmek, 
Ireneusz Musiał – Chełmek, Andżelika Nowak – Chełmek, Małgorzata Nowory-
ta – Tenczynek, Sylwia Ogorzelska – Chełmek, Barbara Ormaniec – Chełmek, 
Urszula Ormaniec – Chełmek, Maria Pawela – Gorzów, Katarzyna Piwowarczyk 
– Chełmek, Irena Polska – Oświęcim, Monika Przeciszowska – Libiąż, Bożena 
Sordyl – Kęty, Ewa Stec – Oświęcim, Małgorzata Stec – Adamus – Wilczko-
wie, Klaudia Szwandt – Chełmek, Marianna Tomasiewicz – Oświęcim, Maria 
Tomiak – Kęty, Stanisława Uroda – Wilczkowie, Małgorzata Wabik – Bobrek, 
Ewa Wilczak – Bobrek, Świetlica Terapeutyczna Fundacji im. „Brata Alberta” 
w Chełmku.

Serdeczne podziękowanie dla sponsorów:
Pani Annie Słowińskiej - firma „Anspol” w Chełmku, Panu Tomaszowi Warze-
sze - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”w Chełmku, Pani Grażynie 
Hajda - Sklep „Pod  Jedynką

Dnia 8 listopada 2013 r. w MOKSiR w Chełmku uczniowie Samorządowego Ze-
społu Szkół  nr 1 w Chełmku uczcili 95-tą rocznicę Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę. Akademię przygotowali dla społeczności lokalnej. W atmosferze 
pełnej powagi i refleksji przedstawili zgromadzonym szczególną lekcję histo-
rii. Interpretując patriotyczne pieśni oraz wiersze ukazali ducha narodu, który 
w trakcie 123 lat niewoli walczył o wolną Polskę. Poruszane treści pozwoliły 
zrozumieć rozterki i emocje Polaków walczących o niepodległość oraz oddać 
hołd naszej Ojczyźnie. Młodzież szkolna z dumą prezentowała tragiczne i te 
radosne dzieje naszych przodków, pokazując tym samym, że ich dzieło nie 
poszło na marne. Szczególne emocje wzbudził żywiołowy i dostojny, będący 
symbolem polskości, narodowy taniec mazur w wykonaniu uczniów klas trze-
cich szkoły podstawowej. 
Swoją obecnością zaszczycili nas Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, Se-
kretarz Urzędu Miejskiego Janina Świerz, Kierownik referatu oświaty Urzę-
du Miejskiego Adam Łękawa, dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół oraz 
mieszkańcy Chełmka. 

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Chełmku zaprasza na otwarcie wystawy 
IV MIĘDZYNARODOWE BIENNALE PLAKATU 
SPOŁECZNO POLITYCZNEGO
28 listopada, godz. 18.00
Galeria „Epicentrum” MOKSiR w Chełmku, plac Kilińskiego 3

VIII Przegląd Rękodzieła Artystycznego

Uroczysta akademia
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W dniu 2 sierpnia br. minęło 25 lat od śmierci Tadeusza Staicha – poety, 
pisarza, wybitnego krajoznawcy i turysty, przewodnika górskiego, ra-
diowca, aktora, edytora i redaktora, muzealnika, animatora kultury, dzia-
łacza społecznego i regionalisty, gorącego patrioty, w czasie okupacji zaś 
− żołnierza Polski podziemnej.
Był synem Ziemi Krakowskiej, której wiernie służył przez całe swoje do-
rosłe życie czy to jako wielkiej miary twórca, czy jako wybitny organi-
zator i działacz. Największą część tego życia, bogatego i pracowitego, 
oddał Staich górom, zwłaszcza Tatrom i położonym u ich stóp krainom 
Podhala, Orawy, Spisza i Ziemi Czorsztyńskiej. Zauroczył się nimi jeszcze 
w dzieciństwie, kiedy jako młody chłopiec przyjeżdżał na wakacje do 
swego stryja, ks. Władysława Staicha (1882–1938), wtedy ekspozyta w Kli-
kuszowej, a później wieloletniego kapelana Cmentarza Rakowickiego. 
Poczęta wówczas Staichowa fascynacja krajobrazem, kulturą i  ludźmi 
tego regionu trwała nieprzerwanie przez całe jego życie, aż do śmierci. 
Znajdowała odbicie w twórczości i działalności. Z tego to oczarowania 
zrodził się tytuł, założonego i redagowanego przez Staicha w  czasie 
okupacji, nielegalnie wydawanego pisma literackiego „Watra”, w którym 
używał pseudonimów wziętych od Tetmajerowych bohaterów. Stąd 
czerpał natchnienie do swej poezji i prozy i do swej pracy w ogóle. Pisał 
o tym: „Życie rzuciło mnie na Podhale. Tutaj odnalazłem największą ra-
dość i największy ból i sens życia w ogóle: związek człowieka z Ziemią”. 
Niekłamana miłość do tej krainy pchała go do angażowania się w licz-
ne przedsięwzięcia, które wzbogacały życie kulturalne Podhalan i gości 
zakopiańskich, ale – bywało też – dawały ludziom małym i zawistnym 
asumpt do snucia na temat jego osoby nieżyczliwych osądów.
Drugą jego wielką miłością, też od najmłodszych lat, było miasto pod 
Wawelem. Dawał temu wyraz już w pierwszych swoich wierszach. Kiedy 
po latach wspominał swoje dzieciństwo i lata spędzone w Bobrku, gdzie 
się urodził, tak pisał o tych obu swoich wielkich miłościach: „Gdy weszło 
się na szczyt wieży kościelnej, albo w czasie wycieczki na górę zwaną 
Bożą Męką, widać było dwie cudowności: najpiękniejsze miasto świata, 
Kraków i najpiękniejsze góry świata, Tatry”.
Był osobowością bardzo bogatą. Jego różnorodny żywot niełatwo 
scharakteryzować jednym czy nawet kilkoma zdaniami. Nasuwa się tu 
porównanie z kalejdoskopem, w którym, gdy doń zaglądamy, widzimy 
rozmaite obrazy.
Staich przyszedł na świat 6 września 1913 r. w rodzinie nauczycielskiej. 
Był jedynym dzieckiem swoich rodziców. Swemu temperamentowi 
zawdzięczał, że po ukończeniu szkoły powszechnej był uczniem wielu 
zakładów naukowych: Gimnazjum Pijarów w Krakowie, Korpusu Kade-
tów w Chełmnie na Pomorzu, Gimnazjum Koedukacyjnego im. ks. Sta-
nisława Konarskiego w Oświęcimiu oraz Państwowego Gimnazjum im. 
Stanisława Staszica w Chrzanowie, gdzie w 1934 r. zdał maturę. W chrza-
nowskim gimnazjum zdobywał redaktorskie szlify, redagując szkolne, 
drukiem wydawane pisemko, „Nad poziomy”. Potem, już po maturze, 
został pomocnikiem redaktora w prawdziwej gazecie – „Echu Chełmka”, 
tygodniku Polskiej Spółki Obuwia Bata, w którym od 1935 r. publikował 
swoje wiersze i felietony. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia 
polonistyczne w Państwowym Pedagogium w Krakowie, które ukończył 

w 1938 r. Okres do wybuchu wojny, to czas intensywnego rozwoju jego 
artystycznej osobowości. Pisuje poezje, chętnie zamieszczane przez „Ku-
rier Literacko-Naukowy”, dodatek do słynnego „Ikaca”, na pewien czas 
wiąże się z awangardowym teatrem malarzy i literatów „Cricot”, wystę-
puje w krakowskiej rozgłośni Polskiego Radia, gdzie czyta swoje wiersze. 
W 1939 r. ukazuje się Deszcz za oknem, debiutancki tom jego poezji.
Wybuch wojny nie przerwał tej artystycznej samorealizacji, zmienił tyl-
ko jej status na nielegalny, podziemny. Staich, ulegając urokom Melpo-
meny, zakłada w 1940 r. konspiracyjny teatr młodzieżowy „Studio 41”, 
w którym pełni funkcję kierownika artystycznego i reżysera. Do historii 
przeszła jego inscenizacja Wesela zrealizowana 13 lipca 1941 r. w Brono-
wicach, z muzyką Bronisława Wallek-Walewskiego, z udziałem m.in. Ma-
rii Dikównej, Urszuli Elgietównej, Witolda i Janusza Benedyktowiczów, 
Zbigniewa Bochenka oraz Karola Wojtyły. W 1943 r. Staich założył „Watrę”, 
młodzieżowe pismo społeczno-kulturalne, związane z Szarymi Szerega-
mi, którego został redaktorem. Również w tym czasie opracował i po-
przedził przedmową antologię poezji polskiej z lat 1939–1943 pt. Krwawe 
i zielone, jedyne tego rodzaju wydawnictwo podziemnego Krakowa.
W 1943 r., w dniu 3 maja, jakże ważnym dla wszystkich Polaków, Staich 
wraz z kolegami przeprowadził słynną na cały Kraków akcję. Podłączyw-
szy się do sieci propagandowych głośników, zwanych przez krakowian 
szczekaczkami, zainstalowanych przez okupanta na Plantach, wygłosił 
krótkie, okolicznościowe przemówienie, a następnie wyrecytował swój 
Wydarty pięściom wiersz i zagrał na organkach polski hymn. Kilkanaście 
dni później uczestniczył w wykonaniu wyroku na prowokatorze i zdrajcy, 
Edmundzie Półtoraczku.
Niezależnie od owej konspiracyjnej działalności kulturalnej Staich był 
oficjalnie zatrudniony jako nauczyciel szkoły powszechnej w Płaszo-
wie, a nieoficjalnie prowadził też nauczanie historii i literatury polskiej 
w zakresie szkoły średniej. Był bardzo lubiany przez uczniów, ceniony za 
poczucie humoru i umiejętność indywidualnego podejścia. Warto przy-
toczyć w tym miejscu fragment wspomnień jednego z jego ówczesnych 
uczniów, Włodzimierza Borkowskiego, pomieszczonych w wydawnic-
twie Wojciecha Biedrzcykiego i Janusza Marewicza Zielona Trójka 1911–
1986, Kraków 1986.) Pisał Borkowski: „Profesor [...] potrafi mówić o pol-
skiej literaturze tak, że słucha się go jakby to były powieści kryminalne. 
Profesor czyta Niespodziankę Rostworowskiego, jak Julian Składanek 
z  radia (swojego czasu!) to czynił na głosy. Ma się wrażenie, że jest się 
w teatrze wyobraźni”.
W maju 1944 r., dzięki przypadkowi szczęśliwie uniknąwszy aresztowania 
przez gestapo, Staich opuścił Kraków i znalazł się jako żołnierz AK w Be-
skidzie Średnim.
Mówiąc o okupacyjnej karcie Staichowej biografii, wypada wspomnieć 
także o rozpoczęciu przez niego w owym okresie tajnych studiów uni-
wersyteckich u profesora Pigonia. Na skutek późniejszych wydarzeń 
musiał je przerwać, a po wojnie − zajęty pracą zawodową i działalnością 
społeczną − zaniedbał możliwości ich ukończenia.
Gdy Kraków został wyzwolony spod okupacji niemieckiej, Tadeusz Sta-
ich został zatrudniony w krakowskiej rozgłośni Polskiego Radia jako re-
ferent literacki i spiker. Niebawem został przeniesiony do Katowic, gdzie 
brał udział w uruchamianiu tamtejszej rozgłośni. Pracował tam – jako 
spiker i kierownik emisji – do maja 1947 r. Zwolniony z pracy z powodów 
politycznych, zagrożony aresztowaniem powrócił do Krakowa, po czym 
przeniósł się do Zakopanego. Przez krótki czas był tam nauczycielem 
języka polskiego w Publicznej Średniej Szkole Zawodowej, a następnie 
– od 1948 r. – zajął się przewodnictwem górskim, którym parał się przez 
długie lata, dokąd mu sił starczało. Jako przewodnik i wyborny mówca 
cieszył się dużym wzięciem. Bywał wykładowcą na kursach przewod-
nickich, bywał zapraszany przez środowiska turystyczne w całym kraju 
na spotkania i wieczornice o tematyce górskiej. W ciągu wielu lat odbył 
takich spotkań kilkaset.
Poza przewodnictwem imał się, też, zwłaszcza w późniejszym okresie 
swego życia, innych prac. W latach 1969–1976 był zatrudniony przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza jako samodzielny 
pracownik d.s. kultury w harendziańskim muzeum. Okazjonalnie po-
dejmował też pracę pedagogiczną w zakopiańskim Technikum Tkactwa 
Artystycznego i Zasadniczej Szkole Zawodowej im. H. Modrzejewskiej, 
gdzie (w latach 1972–1973) prowadził zespół małych form teatralnych dla 
młodzieży.
W Zakopanem Staich udzielał się społecznie na wielu polach. W latach 
1956–1957 był członkiem prezydium tamtejszej Miejskiej Rady Narodo-

Żywot człowieka pracowitego (wspomnienie o Tadeuszu Staichu w 25. rocznicę śmierci)
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wej, był redaktorem „Życia Zakopanego”, lokalnego, efemerycznego pi-
sma ukazującego się na fali przemian „polskiego października”. W 1957 
r. założył teatr dramatu czytanego „Studium Słowa”, w którym do roku 
1970 był kierownikiem artystycznym i reżyserem. Od 1972 do 1981 spra-
wował funkcje prezesa Klubu Literackiego ZLP w Zakopanem. Dostrze-
gając potrzebę istnienia podhalańskiego pisma regionalnego, angażo-
wał się w różne inicjatywy wydawnicze, co – dodajmy – w owym czasie 
było sprawą niełatwą. Widzimy go więc, w 1967 r. w zespole redakcyjnym 
„Podhala”, jednodniówki Związku Podhalan, w 1970 r. − w komitecie re-
dakcyjnym „Zowaternika”, biuletynu wydawanego przez Oddział Związ-
ku Podhalan w Zakopanem pospołu z tamtejszym Miejskim Komitetem 
ZSL, w komitecie redakcyjnym „Podhalanki”, kolejnego organu Związku 
Podhalan, o charakterze jednodniówki, ale ukazującej się dość regular-
nie. W 1981 r., gdy „Podhalanka” zyskała status normalnego pisma, Staich 
został jej redaktorem naczelnym i pełnił tę funkcję aż do śmierci. Warto 
wspomnieć też o jego, mało znanej inicjatywie wydawniczej z wiosny 
1970 r., nieudanej – niestety − próbie powołania do życia „Harendy”, biu-
letynu Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza.
Przez długie lata swego pobytu pod Giewontem współpracował na niwie 
dziennikarskiej z szeregiem rozmaitych pism. W „Słowie Powszechnym” 
i w krakowskim „Tempie” miał stałe felietony. Publikował też na łamach 
„Tygodnika Powszechnego”, „Dziennika Polskiego”, „Gazety Krakow-
skiej”, „Życia Warszawy”, „WTK”, „Kultury” i in. W swoich tekstach skupiał 
się głównie na problematyce tatrzańsko-zakopiańsko-podhalańskiej. 
Współpracował również z periodykami o charakterze krajoznawczym 
i  turystycznym: z „Wierchami”, „Poznaj swój kraj”, „Światowidem”, „Wę-
drowcem Lubelskim”. Rzecz jasna, zasilał swoimi tekstami redagowane 
przez siebie wspomniane podhalańskie wydawnictwa regionalne.
Będąc bardzo obciążony pracą zawodową, dziennikarską i społeczną, 
nigdy jednak nie porzucił własnej twórczości artystycznej i naukowej 
inspirowanej przede wszystkim przez umiłowane Podtatrze. Jego osią-
gnięcia twórcze zajmują liczącą się pozycję w powojennym dorobku 
polskiej kultury. Bezsprzecznie największym dziełem Staicha, napisanym 
wspólnie z żoną – Hanną Pieńkowską, historykiem sztuki i zasłużonym 
konserwatorem zabytków, jest literacko ujęta monografia krajoznawcza 
polskiego Podtatrza, zatytułowana Drogami skalnej ziemi (1956), za któ-
rą oboje autorzy otrzymali w 1957 r. pierwsza literacką nagrodą Zakopa-
nego. Historyk literatury i kulturoznawca, profesor Jacek Kolbuszewski, 
najwybitniejszy obecnie znawca literatury górskiej w Polsce, nie waha 
się zestawić tego dzieła z arcydziełem Witkiewicza Na przełęczy i – od-
nosząc je do czasów nam współczesnych – przypisać mu podobną rolę 
w polskiej literaturze. Niejako kontynuacją owej „Biblii podhalańskiej” 
jest Dębno cudami słynące (1988), rzecz napisana znacznie później, któ-
ra została wydana już po śmierci autora. Niedawno ukazało się drugie 
wydanie tej książki, ślicznie zrealizowane edytorsko przez krakowskie 
Wydawnictwo „Astraia”. Do owego literacko-krajoznawczego nurtu Sta-
ichowej twórczości należy jeszcze zaliczyć zarys monograficzny Haren-
da. Krajobraz – przeszłość – teraźniejszość (1976) oraz – choć mają one 
już inny, mniej literacki wymiar – również jego opracowania metodyczne 
dla przewodników tatrzańskich: Z Zakopanego do Pienin (1963, 1972) i Na 
Polskiej Orawie (1976).
Twórczość stricte literacka Staicha rozproszona jest po wielu czasopi-
smach i antologiach. Za życia, poza wspomnianym już debiutanckim to-
mem poezji, doczekał się wydania tomu prozy Góry wołają. Opowiada-
nia przewodnickie (1964, II wyd. 1994) oraz tomiku poezji Tańczą górale 
(1985). W latach 1991–2002 żona pisarza, Zofia Stojakowska-Staichowa, 
wydała z ineditów, w ramach tzw. tęczowej serii, 7 bibliofilskich tomików 
wierszy męża: Wakacje w Nałęczowie (1991), Ballada o legendzie i praw-
dzie (1991), Kolędy (1991), Podhale (1992), Pieniny (1992), Tatrami (1993), 
Słowo w szkle (1993) Kroki w słowach, obejmujący varia od okresu oku-
pacji do śmierci.
Naukowe zainteresowania Staicha, podobnie jak jego twórczość arty-
styczna, wyrastały z jego zauroczenia podtatrzańską krainą i poświęcone 
były głównie obecności problematyki podhalańskiej w literaturze pol-
skiej. Ich efektem były naukowe eseje publikowane w monografii Paster-
stwo Tatr Polskich i Podhala, w „Podhalance”, w „Studiach Pelplińskich” 
oraz w „Studiach i Rozprawach” Muzeum Tatrzańskiego i Podhalańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Do jego historyczno-literackich prac na-
leżą też wstępy bądź posłowia do książkowych wydań Tadeusza Malic-
kiego, Władysława Matlakowskiego, Andrzeja Stopki Nazimkla, Wandy 
Czubernatowej.
Staich odegrał prawdziwie ogromną rolę w inspirowaniu i promowaniu 
ludowej twórczości poetyckiej wśród samych Podhalan. Będąc preze-

sem Klubu Literackiego ZLP w Zakopanem, zorganizował przy nim Sek-
cję Pisarzy Gwarowych (górali), przygotował też do druku wiele tomi-
ków podhalańskich twórców: Wandy Czubernatowej, Zofii Gracy, Anieli 
Świerkowej, Andrzeja Skupnia Florka, Franciszka Łojasa Kośli i innych.
W 1972 r. rzucił pomysł zorganizowania, w ramach odbywającej się co-
rocznie „Tatrzańskiej Jesieni”, konkursu poetyckiego na wiersz o tematy-
ce górskiej. Ów konkurs, w dwa lata po jego śmierci nazwany jego imie-
niem, jest po dzień dzisiejszy ważnym elementem zakopiańskiego życia 
kulturalnego.
Jako świetnego znawcę gwary podhalańskiej i literatury ludowej powo-
łano go na członka Sekcji Literatury Gwarowej Rady Naukowej Stowa-
rzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, w której działał w latach 1973–
1981. Bywając w Lublinie, z którym zresztą związał się także rodzinnie, 
zżył się z tamtejszym środowiskiem ludzi gór, czego efektem było m.in. 
powstanie tam – z jego inicjatywy – Ogniska Związku Podhalan. Przybra-
ło ono imię pomysłodawcy wkrótce po jego śmierci.
Mniej znaną stroną twórczej aktywności Staicha jest współpraca z fil-
mem oświatowym. Współdziałał na tym polu z wybitnymi twórcami 
krótkiego metrażu: Zbigniewem Bochenkiem, Januszem Czeczem i Ta-
deuszem Kallwejtem. Przy jego uczestnictwie powstały m.in. następują-
ce filmy: Hej bystra woda, Gdzieś pod Turbaczem, Bieszczady (wszystkie 
w 1959 r.), Wędrówki świętokrzyskie (1960), Opowieść pasterska (1961), 
Śladami Byrcynowych wspominków (1962) i Podhale (1975).
Był aktywnym działaczem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajo-
znawczego, w którym działał na wielu jego szczeblach organizacyjnych. 
W 1951 r. brał udział w pracach przygotowujących organizację przewod-
nictwa tatrzańskiego PTTK w Zakopanem. Bywał tez członkiem władz 
zakopiańskiego koła przewodników. W oddziale Zakopiańskim PTTK 
sprawował funkcję sekretarza Podhalańskiej Komisji Opieki nad Zabyt-
kami, był też wieloletnim członkiem Komisji Turystyki Górskiej Zarządu 
Głównego PTTK oraz (od 1975 aż do śmierci) członkiem kolegium redak-
cyjnego „Wierchów”.
Innym stowarzyszeniem, z którym związał się późno, ale nader mocno, 
był Związek Podhalan. W 1975 r. opracował deklarację ideowo-progra-
mową Związku, a w latach następnych był członkiem jego władz naczel-
nych. W 1976 r. został obdarzony godnością członka honorowego. Z jego 
inicjatywy została powołana do życia Oficyna Wydawnicza Związku, 
w której – do maja 1987 r. – przewodniczył kolegium redakcyjnemu.
Staich nie angażował się specjalnie w działalność polityczną, będąc jed-
nak uczuciowo związany z ludowym nurtem kultury narodowej, sympa-
tyzował z partiami chłopskimi. W 1946 r. został nawet członkiem Polskie-
go Stronnictwa Ludowego (Mikołajczykowskiego), a w latach 1970–1980 
był członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Zakopanem. 
Członkostwo ZSL-u zresztą było może z jego strony swoistą próbą opar-
cia się szykanom pezetpeerowskich kacyków Zakopanego, którzy – de-
likatnie to określając – nie lubili go za jego niezależność i niepokorną 
postawę.
Pogarszający się stan zdrowia zmusił Staicha do porzucenia miasta pod 
Giewontem i przeniesienia się do Krakowa, gdzie zamieszkał w Domu 
Literatów przy Krupniczej. Pod koniec życia przeżył kilka kryzysów zdro-
wotnych, nie oszczędzał się jednak i usilnie dalej pracował. Na parę dni 
przed ostatnim załamaniem stanu zdrowia, którego już nie przetrzymał, 
jeszcze przyjmował u siebie działaczy Związku Podhalan, radząc z nimi 
nad aktualnymi problemami. Zmarł 2 sierpnia 1987 r. Pochowany został 
na Cmentarzu Rakowickim. W pogrzebie, prowadzonym przez ks. Józefa 
Tischnera, przybyli nader licznie ludzie gór z całej Polski i Podhalanie.
Podhale, zwłaszcza zaś miasto pod Giewontem, ma wobec Tadeusza 
Staicha ogromny, dotąd niespłacony dług wdzięczności. Myślę, że naj-
stosowniejszą tego formą byłoby nazwanie jednej z zakopiańskich ulic 
imieniem Staicha. Doczekał się on swojej ulicy w Chełmku, a z Zakopane 
jakby o nim zapomniało, choć przecież zdziałał on dla niego nieporów-
nanie więcej niż dla Chełmka.

Wiesław A. Wójcik

Postscriptum do wspomnienia Wiesława A. Wójcika

Autor powyższego eseju jest redaktorem naczelnym rocznika „Wierchy”, 
organu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK oraz dyrektorem Central-
nej Biblioteki Górskiej PTTK w Krakowie. Był przyjacielem Tadeusza 

Staicha, a obecnie jest dokumentalistą Jego życia i działalności.

Zofia Staichowa
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W sobotę 26 X doszło do pierwszego meczu siatkarskiej IV ligi kobiet 
w sezonie 2013/14. Naprzeciwko siebie stanęły zespoły z Chełmka 
oraz Rabki i już na rozgrzewce było widać że o zwycięstwo będzie 
trzeba mocno powalczyć. W pierwszym secie wygranym przez za-
wodniczki Grunwaldu do piętnastu zespół z Rabki nie mógł sobie 
poradzić z agresywną zagrywką naszych zawodniczek co skutkowa-
ło dużą ilością wygranych kontrataków. Co było naszą mocną stroną 
w pierwszym secie, kompletnie nie zaskoczyło w drugim w wyniku 
czego zawodniczkom GRUNWALDU trudno było sprostać rywalkom 
i gościom udało się doprowadzić do wyrównani 1:1. Na szczęście wy-
grywając kolejne partie zawodniczki z Chełmka zainkasowały kom-
plet punktów i z optymizmem mogą myśleć o kolejnym meczu tym 
razem w Brzesku.   
Stoją od lewej Dagmara Dziadosz, Marta Losoń, Klaudia Cinalska, Ala 
Tama, Paulina Załuska, Klaudia Borowska, Karolina Włoszek, Agniesz-
ka Plewniok, Trener Mariusz Janik Siedzą od lewej Justyna Grabow-
ska, Magda Janota, Nikola Drabik, Karolina Stój, Gosia Płużek.  

zew.

Dnia 12 października 2013 roku na terenie kompleksu sportowego 
„Moje boisko Orlik 2012” w Chełmku odbył się „I Jesienny Turniej Spor-
towy Osób Niepełnosprawnych”. Pomysłodawcami i organizatorami 
imprezy pod patronatem Dyrektora SZS-P nr 2 w Chełmku, Marka Idzi-
ka, byli animatorzy sportu na tutejszym obiekcie – Radosław Gąska 
oraz Radosław Szewczyk. Uczestnikami turnieju były osoby niepełno-
sprawne z terenu gminy Chełmek i pobliskich miejscowości. Tuż po 
godzinie 12, przy pięknej pogodzie, nastąpiło uroczyste rozpoczęcie 
zabawy. W obecności zaproszonych gości i licznie zebranych widzów, 
powitano zawodników oraz przedstawiono program imprezy, któ-
rej nadrzędnym celem było zachęcenie uczestników do aktywnego 
spędzania wolnego czasu i rekreacji poprzez gry i zabawy sportowe. 
Podczas kolejnych konkurencji, w których świetnie sprawdzali się 
niepełnosprawni zawodnicy oraz wspierający ich uczniowie z trzech 
gminnych szkół podstawowych, w pełni zrealizowano też kolejne 
z założeń spotkania - integrację. Aby wszyscy mieli siłę do zmagań 
sportowych, nie mogło zabraknąć grillowanych potraw i słodkiego 
poczęstunku. Zebrani świetnie bawili się też przy dźwiękach harmo-
nii. Konkurencje muzyczne poprowadził Marek Reguła. Na zakończe-
nie wszystkim uczestnikom Turnieju wręczono pamiątkowe dyplomy 
oraz upominki ufundowane przez Burmistrza Chełmka pana Andrze-

ja Saternusa. Sponsorami imprezy byli: Burmistrz Chełmka, Gminna 
Spółdzielnia „S.CH.” Chełmek, „Złom-Met” Chełmek oraz Stacja paliw 
„Lipowiec” w Bobrku. Organizatorzy wierzą, że Turniej na stałe wej-
dzie do kalendarza imprez organizowanych na terenie obiektu ”Orlik” 
w Chełmku , a kolejne spotkanie będzie równie lub bardziej jeszcze 
udane.

Radosław Gąska

UKS ,,GRUNWALD” CHEŁMEK – TKKF CARLINA RABKA ZDRÓJ 3:1

I Jesienny Turniej Sportowy Osób Niepełnosprawnych.

Ponad siedemdziesięciu zawodników wystartowało w XXVII Biegu Niepodle-
głości. Chełmecki bieg jest jednym z najstarszych biegów upamiętniających 
odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Pomysłodawcą a zarazem organiza-
torem zawodów w 1987 roku był zasłużony dla chełmeckiego sportu i edukacji 
nauczyciel Henryk Ekiert. W tym roku po latach przerwy Henryk Ekiert znów 
dał znak do rozpoczęcia zawodów. Po zakończeniu zawodów i nagrodzeniu 
zwycięzców burmistrz Chełmka Andrzej Saternus uhonorował tego niezwy-
kłego pedagoga pamiątkowym dyplomem oraz podziękowaniami.  
Kategoria chłopców szkół  podstawowych:
I miejsce: Stachera Michał SZS-P nr 2 Chełmek
II miejsce: Habczyk Bogusław SZS-P nr 2 Chełmek
III miejsce: Bęben Bartosz SZS-P nr 2 Chełmek
IV miejsce: Gąsior Rafał SZS-P nr 2 Chełmek
V miejsce: Pędrys Maksymilian SZS-P nr 2 Chełmek

Kategoria dziewcząt szkół  podstawowych:
I miejsce: Waligóra Wiktoria SZS Bobrek
II miejsce: Oleś Martyna SZS nr 1 Chełmek
III miejsce: Remska  Wiktora SZS  nr 1 Chełmek
IV miejsce: Urzędowska Julia SZS nr 1 Chełmek
V miejsce: Puchała Magdalena SZS nr 1 Chełmek
Kategoria dziewcząt szkół gimnazjalnych:
I miejsce: Horodeńska Wioletta SZS-P nr 2 Chełmek
II miejsce: Szkatuła Daria SZS nr 1 Chełmek
III miejsce: Golda Karolina SZS  nr 1 Chełmek
IV miejsce: Krawczyk Aleksandra SZS-P nr 2 Chełmek
Kategoria chłopców szkół gimnazjalnych:
I miejsce: Kępka Maciej SZS-P nr 2 Chełmek 
II miejsce: Rudnicki Karol SZS  Bobrek 
III miejsce: Nędza Szymon SZS Bobrek   
Kategoria dziewcząt szkół  ponadgimnazjalnych:
I miejsce: Mroczek Natalia PZ nr 8 SZiO Chełmek 
II miejsce: Grzesiak Faustyna PZ nr 8 SZiO Chełmek
III miejsce:  Kuchta Adrianna PZ nr 8 SZiO  Chełmek
Kategoria chłopców szkół  ponadgimnazjalnych:
I miejsce: Biernat Krzysztof  PZ nr 8  SZiO Chełmek 
II miejsce: Kolny Michał PZ nr 8 SZiO Chełmek
III miejsce : Łukasz Bartosik  PZ nr 8  SZiO Chełmek

Bieg Niepodległości



Klasa I a Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku 

Klasa I b Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku 



50 – lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:
Maria i Franciszek Bzibziak z Bobrku
Władysława i Jan Choromańscy z Gorzowa
Czesława i Stanisław Czerwińscy z Chełmka
Danuta i Stanisław Duplak z Chełmka
Genowefa i Ryszard Firek z Chełmka
Cecylia i Ryszard Ganobis z Chełmka
Zofia i Henryk Gil z Chełmka
Danuta i Jerzy Gustowscy z Chełmka
Jadwiga i Włodzimierz Hendzlik z Bobrku
Daniela i Piotr Klicner z Chełmka
Emilia i Michał Kopeć z Gorzowa
Maria i Henryk Kumala z Gorzowa
Zofia i Stanisław Kurcz z Chełmka
Emilia i Bonifacy Leśniewscy z Gorzów
Kazimiera i Jan Mądrzyk z Chełmka
Anna i Julian Pająk z Gorzowa
Władysława i Józef Ryczan z Bobrku
Zofia i Jan Syska z Chełmka
Dorota i Stanisław Szatkowscy z Chełmka
Józefa i Marian Wanat z Gorzowa

60 – lecie pożycia małżeńskiego
Józefa i Józef Bebak z Bobrku
Władysława i Stanisław Chodur z Bobrku
Emilia i Józef Chylaszek z Bobrku
Stefania i Władysław Kordeccy z Gorzowa
Zofia Kulczyk z Chełmka
Stanisława i Aleksander Sitek z Chełmka
Maria i Piotr Wójcik z Bobrku

65 – lecie pożycia małżeńskiego
Salomea i Ferdynand Opitek z Chełmka

Wszystkim Jubilatom życzymy dalszych, szczęśliwych lat, pełnych zdrowia i miłości.

W Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku odbyły się uroczystości Jubileuszu 50, 60 i 65-lecia Pożycia Małżeńskiego. Z tej okazji 12 października na 
sali kinowej MOKSiR spotkało się 29 par, aby uczcić ten szczególny jubileusz. 
Podczas uroczystości Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Wśród wyróżnionych par znaleźli się:

Jubileusz pożycia małżeńskiego


