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Dożyć stu dwu lat w dobrym zdrowiu to nie lada wyczyn. Pan Józef 
Matyja, mieszkaniec Gorzowa, osiągnął wiek, o którym wszyscy ma-
rzymy i którego życzymy sobie wzajemnie w uroczystych chwilach. 
Nasz Jubilat przeżył cały wiek polskiej historii, był świadkiem wielu 
przemian ustrojowych i społecznych. Jego długie życie jest skarbnicą 
wiedzy dla kilku pokoleń.
Pan Józef doczekał się licznego potomstwa: dwóch synów, czworo 
wnucząt, pięcioro prawnucząt i jednego pra-pra wnuka. Z okazji tak 
wyjątkowych urodzin Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus przekazał 
na ręce Jubilata serdeczne życzenia: kolejnych lat przeżytych w do-
brym zdrowiu, pogody ducha, miłości najbliższych oraz życzliwości 
otoczenia.

Urodziny na 102

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 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 nierucho-
mość lokalową tj. lokal mieszkalny położony w Chełmku przy ul. 11-go 
Listopada 4/17 o powierzchni użytkowej 37,10 m2.
 Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w ter-
minie od dnia 28 stycznia 2014 roku do dnia 18 lutego 2014 roku w sie-

dzibie 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 Urzę-
du Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicz-
nie pod numerem telefonu 0-33 844-90-31 lub 35 Wydział Architektury 
Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf. UM

Rozwój usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych, likwidacja barier 
architektonicznych oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpożaro-
wego. Dom Pomocy Społecznej realizuje projekt pn. „Dom przyjazny 
mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku”.
Wartość projektu to blisko 2,3 mln zł., z czego ponad 1,9 mln zł.,to do-
finansowanie ze środków szwajcarskich w ramach Szwajcarsko-Pol-
skiego Programu Współpracy. Pozostała kwota pochodzi z budżetu 
Powiatu. W środę, 29 stycznia odbyło się uroczyste przekazanie pla-
cu budowy, a tym samym rozpoczęcie inwestycji na terenie Domu 
Pomocy Społecznej. W spotkaniu uczestniczyli starosta oświęcimski 
Józef Krawczyk, wicestarosta Zbigniew Starzec, członek Zarządu Po-
wiatu w Oświęcimiu Andrzej Skrzypiński, Sekretarz Powiatu Aleksan-
dra Bibrzycka, dyrektor DPS w Bobrku Mariusz Sajak, dyrektor Regio-
nalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Wioletta Wilimska, 
Rafał Barański zastępca dyrektora ROPS w Krakowie, dyrektor PCPR 
w Oświęcimiu Elżbieta Kos, a także samorządowcy z gminy Chełmek.
W ramach inwestycji, która właśnie się rozpoczęła przewidziano za-
budowę istniejących, nieużytkowanych tarasów i loggi, dzięki czemu 
zostaną wygospodarowane dwie dodatkowe sale do terapii zajęcio-
wej, pracownia informatyczno-fotograficzna oraz oranżeria (pokój 
relaksacyjny). W dalszej części modernizacji przebudowana zostanie 

część pomieszczeń pod rehabilitację. Powstanie pomieszczenie do 
fizjoterapii, hydroterapii, siłownia, sala ćwiczeń oraz pomieszczenie 
do terapii psychologicznej. Ponadto jeden z budynków mieszkalnych 
zostanie wyposażony w windę osobową, a dwie klatki schodowe zo-
staną wyposażone w przeciwpożarowy system oddymiania.
W 2012 roku do samorządu wojewódzkiego wpłynęło 25 wniosków 
od podmiotów prowadzących domy pomocy społecznej lub całodo-
bowe placówki opiekuńczo-wychowawcze z województwa małopol-
skiego. 23 wnioski dotyczyły DPS-ów, a dwa wnioski placówek opie-
kuńczo wychowawczych.
- W konkursie na dofinansowanie przeprowadzonym przez Regional-
ny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie projekt naszej placów-
ki otrzymał najwyższą ilość punktów i uplasował się na pierwszym 
miejscu listy rankingowej – zaznacza Mariusz Sajak, dyrektor DPS 
w Bobrku i dodaje. – Zakończenie prac budowlanych planujemy na 
15 sierpnia, natomiast cały projekt zakończy się wraz z końcem roku 
kalendarzowego. Dom Pomocy Społecznej w Bobrku jest największą 
tego typu placówką w województwie małopolskim. Obecnie przeby-
wa w nim 200 mieszkańców.
– Naszym obowiązkiem jest ciągłe doskonalenie ośrodka. Cieszymy 
się, że województwo małopolskie nas wspiera. To, co tutaj widzimy 
jest namiastką tego, co winni jesteśmy współobywatelom, którym los 
nie poszczęścił zdrowia jak nam pozostałym – zaznaczył podczas spo-
tkania starosta oświęcimski Józef Krawczyk.
Co więcej, w ramach inwestycji, która przewiduje również kursy 
i studia podyplomowe, zrealizowanych zostanie pięć cykli szkolenio-
wych dla pracowników DPS-u o tematyce związanej z nowatorskimi 
technikami pracy i komunikacji z osobami niepełnosprawnymi oraz 
współczesnymi metodami terapii.
- Jest to przede wszystkim inwestycja w człowieka, w osoby które za-
mieszkują ten Dom oraz we wszystkich pracowników – podkreśliła 
w  trakcie spotkania Wioletta Wilimska, dyrektor ROPS w Krakowie 
i dodała.  - Panie Starosto, chciałabym Panu podziękować za wrażli-
wość, za to że zdecydowaliście się Państwo wystartować w tym kon-
kursie. To duża odwaga, bo pokazujecie Państwo, że najważniejsze 
są nie tylko drogi, a inwestycja w drugiego człowieka – jeszcze raz 
gratuluję.

NK

Dom przyjazny mieszkańcom

Informacja o wywieszeniu wykazu
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W związku ze wzmożoną aktywnością sej-
smiczną KWK „Piast”, interweniowałem u Dy-
rektora tejże kopalni p. Jacka Kudeli.
W dniu 10.02.2014 r. do tut. Urzędu wpłynęło 
wyjaśnienie, które zamieszczam w całości.
Jednocześnie apeluję do mieszkańców 

gminy, którzy w wyniku wstrząsów zaob-
serwowali uszkodzenia obiektów, aby zgła-
szali szkody w Sekcji Szkód Górniczych KWK 
„Piast” – Bieruń, ul. Granitowa 16.
W przypadku niekorzystnej weryfikacji wnio-
sku, sprawę należy skierować do sądu.

Urząd dysponuje wzorem wniosku do sądu, 
jak również oferuje pomoc prawną przy spo-
rządzaniu wniosku.

Andrzej Saternus
Burmistrz Chełmka

29 stycznia 2014 r. miało miejsce uroczyste 
otwarcie nowej siedziby Środowiskowe-
go Domu Samopomocy - Pobyt Dzien-
ny A  w  Chełmku przy ulicy Kochanowskie-
go 1. W wyniku inwestycji  w oparciu o środki 
finansowe z budżetu państwa  oraz przeka-
zane przez Pana  Burmistrza środki gminne, 
ośrodek  spełnia wszelkie wymagania sta-
wiane tego typu placówkom. 
Mieszkańcy gminy będą mogli  korzystać ze 
wsparcia  i profesjonalnej pomocy  w pięknie 
wyremontowanej części budynku  „harców-
ki”, pozbawionej  barier architektonicznych.   
Dzięki temu harcówka będzie nadal służyć  
młodzieży oraz osobom niepełnosprawnym 
ruchowo. 
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali 
Burmistrz Chełmka - Andrzej Saternus, Dy-
rektor Wydziału Polityki Społecznej Małopol-
skiego Urzędu Wojewódzkiego - Małgorzata 
Lechowicz oraz Kierownik placówki - Halina 
Zelech. 

Uroczystość była również okazją do świę-
towania 15-lecia działalności ŚDS na terenie 
Gminy. Ośrodek od 1999 r.  zapewnia wspar-
cie osobom mającym problemy ze zdrowiem 
psychicznym.  Terapia polega na uczestnic-
twie w zajęciach rozwijających zainteresowa-
nia , doskonalących umiejętności  radzenia 
sobie w życiu codziennym  oraz działaniach 
sprzyjających integracji ze środowiskiem lo-
kalnym .  Uczestnicy Terapii mają możliwość 
korzystania z poradnictwa psychologiczne-
go, pomocy terapeutów  i pracownika socjal-
nego. Podczas codziennego 8 - godzinnego 
pobytu od poniedziałku do piątku, ośrodek 
zapewnia wszystkim ciepły posiłek, przygo-
towany w ramach terapii kulinarnej. 
Osoby zainteresowane zapraszamy w każdy 
wtorek w godz.15.00 – 18.00 do Klubu ,, Bra-
tek” działającego w ramach ośrodka, gdzie 
otrzymają informacje na temat uczestnictwa 
w terapii ŚDS. 

W odpowiedzi na Pańską interwencję, do-
tyczącą wzmożonej sejsmiczności w rejonie 
ściany 366 pokład 209, uprzejmie informu-
ję, że w ostatnim okresie Kopalniana Stacja 
Geofizyki Górniczej zarejestrowała 8 wstrzą-
sów o energii rzędu 106J.
Ściana 366 prowadzona jest w niekorzyst-
nych warunkach geologiczno-górniczych 
a obecny wzrost sejsmiczności spowodowa-
ny jest prowadzeniem ściany pod resztką R-2 
pozostawioną przez KWK „Ziemowit” w  po-
kładzie 207.
Ściana 366 jest ostatnią ścianą partii XV 
a  jej zakończenie planowane jest na wrze-
sień br. W celu obniżenia energii wstrząsów 
oraz zmniejszenia ich odczuwalności na 

powierzchni, kopalnia prowadzi szeroko za-
krojoną profilaktykę tąpaniową polegająca 
m.  in. na strzelaniu otworów torpedujących 
co 3Om postępu.
Kopalnia „Piast” prowadzi rejestrację drgań 
gruntu wywołanych wstrząsami przy pomo-
cy 14 aparatur typu ARP-2000P.
Dwa stanowiska powierzchniowe zlokalizo-
wane są w Chełmku (ul. Jaworznicka i Gim-
nazjum) a jedno w Gorzowie na ul. Rzecznej.
Analiza rejestrowanych zapisów wykazuje, 
że maksymalne przyspieszenia w styczniu 
i  lutym 2014r. wynosiły 230mm/s2(na stano-
wisku przy ul. Jaworznickiej), co kwalifikuje 
je do 1 stopnia intensywności drgań w skali 
GSI-GZW-A.
Eksploatacja pokładu 209, w partii XV ścianą 
366 prowadzona jest na podstawie aktualnej 
koncesji i Planu Ruchu.
Kopalnia „Piast” współpracuje z jednostkami 
naukowo-badawczymi takimi jak: Akade-
mia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska, 
Główny Instytut Górnictwa w zakresie zwal-
czania zagrożenia tąpaniami oraz ochrony 
powierzchni. Wstrząsy górnicze, które są od-
czuwalne przez mieszkańców, nie są groźne 
dla życia i zdrowia.

Wstrząsy te, mogą powodować dyskomfort 
życia mieszkańców oraz drobne uszkodzenia 
elementów niekonstrukcyjnych w obiektach 
budowlanych. Wszystkich mieszkańców, któ-
rzy zaobserwowali uszkodzenia obiektów po 
wstrząsach proszę o zgłaszanie się z pisem-
nym wnioskiem do Sekcji Szkód Górniczych 
KWK „Piast” w Bieruniu, przy ul. Granito-
wej 16.
Przepraszam wszystkich mieszkańców dla 
których nasza eksploatacja jest uciążliwa-
1zapewniam, że wstrząsy generowane przez 
KWK „Piast” nie są groźne dla życia i zdro-
wia. Jednocześnie informuję, że w ciągu 
kilku miesięcy zakończymy eksploatację we 
wschodniej części Obszaru Górniczego Bie-
ruń II, co spowoduje zdecydowaną poprawę 
komfortu życia mieszkańców gminy Cheł-
mek.

z poważaniem
Kompania Węglowa S.A.

Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast”
Dyrektor Kopalni

Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
Jacek Kudela

Szanowny Panie Burmistrzu

Nowa siedziba 
Środowiskowego Domu Samopomocy

KOMUNIKAT
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W związku z likwidacją połączeń komunikacyjnych z Chełmka do 
Krakowa wykonywanych przez prywatnego przewoźnika za pośred-
nictwem mini busów, Urząd Miejski  informuje, że pomimo czynio-
nych starań – skierowane zostały pisma zarówno do wszystkich pry-
watnych przewoźników kursujących na trasie Oświęcim – Kraków, 
jak również do PKS Oświęcim i Związku Komunalnego „Komunikacja 
Międzygminna” w Chrzanowie o przywrócenie
lub uruchomienie przejazdów obsługujących linię Chełmek – Kra-

ków, ze względu na niską rentowność Gmina Chełmek otrzymała 
negatywne odpowiedzi. W związku z powyższym przedkładamy Pań-
stwu informację o możliwościach podróży autobusowej z przesiadką
w Libiążu lub Chrzanowie.
 Ponadto informujemy, że w dalszym ciągu będą prowadzone sta-
rania w celu uruchomienia połączenia bezpośrednio z Chełmka.

Inf. UM

Urząd Miejski w Chełmku oraz Komisariat Policji w Chełmku zapra-
szają na debatę społeczną „Bezpieczny Senior” dotyczącą zagrożeń 
czyhających na ludzi starszych. Serdecznie zapraszamy mieszkańców 
gminy ( w szczególności seniorów).

Spotkanie odbędzie się w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji w Chełmku.
11 marca (wtorek) godz. 15.00
Wstęp wolny.

INFORMACJA

Zaproszenie na debatę Bezpieczny Senior

Termin Kwalifikacji Wojskowej na terenie Województwa Małopolskiego przypada w dniach: od 3 lutego do 30 Kwietnia 2014 r. - termin wyzna-
czony dla gminy Chełmek to 4 do 6 marzec 2014 r. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej dla powiatu oświęcimskiego mieści się w Oświęci-
miu na ul. Bema 4.
Na czym polega kwalifikacja wojskowa ?
1. Podczas kwalifikacji wojskowej ustala się aktualną zdolność do służby wojskowej. W tym celu w każdym powiecie powoływana jest Powia-
towa Komisja Lekarska, która orzeka o zdolności do służby wojskowej, wydając stosowne orzeczenie lekarskie z określoną kategorią zdolności 
do służby wojskowej. 
2. Ponadto, każdej osobie zgłaszającej się do kwalifikacji wojskowej zakładana jest ewidencja wojskowa oraz wydawany wojskowy dokument 
osobisty, czyli książeczka wojskowa z wpisem m.in. o uregulowanym stosunku do służby wojskowej. 
3. W chwili obecnej obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej został zawieszony, dlatego też, każda osoba zgłaszająca się do kwa-
lifikacji wojskowej po orzeczeniu kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej jest przenoszona do rezerwy i posiada uregulowany sto-
sunek do służby wojskowej. Ewentualne powołanie do służby wojskowej, może nastąpić tylko i wyłącznie w trybie ochotniczym, na wniosek  
osoby zainteresowanej. 
4. Nieuregulowany stosunek do służby wojskowej może być przeszkodą np. przy zatrudnianiu w nowym miejscu pracy, próbie zaciągnięcia 
kredytu w banku, zameldowaniu a nawet wyrobieniu nowego dowodu osobistego.
Kto podlega kwalifikacji wojskowej w 2014r. ?
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2014 r. podlegają: 
1) mężczyźni urodzeni w 1995 r.; 
2) mężczyźni urodzeni w latach 1990—1994, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; 
3) osoby urodzone w latach 1993-1994, które: 
a. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli 
okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, 
b. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli 
okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed za-
kończeniem kwalifikacji wojskowej, 
c. zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4b ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, 
jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy; 
4) kobiety urodzone w latach 1990—1995, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę 
w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych 
oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej (Dz.U. Nr 54 poz. 321) 
5) osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej.
Co należy zabrać ze sobą na kwalifikację wojskową?
Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą: 
1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości. 
2. Posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej. 
3. Aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy. 
4. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki.

/źródło: WSzW w Krakowie/

 Ureguluj stosunek do służby wojskowej - Kwalifikacja Wojskowa 2014 
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KURSY PRZELOTOWE Z OŚWIĘCIMIA PRZEZ ALWERNIĘ (PRZESIADKA W LIBIĄŻU PRZY STACJI BENZYNOWEJ ROZDROŻE)

odjazd z Chełmka odjazd do Krakowa
przewoźnik przystanek godzina odjazdu przystanek 

godzina przyjazu
godzina odjazdu przystanek przewoźnik

MAXI BUS Chełmek Osiedle 5.38 Libiąż Transformator
(przed rondem) – 05.40

05.55 Libiąż Budzowy
(koło CPN)

PKS Oświęcim

MAXI BUS Chełmek Osiedle 7.50 Libiąż Transformator
(przed rondem) – 07.52

07.55 Libiąż Budzowy
(koło CPN)

PKS Oświęcim

08.05 Libiąż Budzowy
(koło CPN)

BUS

MAXI BUS Chełmek Osiedle 8.26 Libiąż Transformator
(przed rondem) – 8.28

08.40 Libiąż Budzowy
(koło CPN)

BUS

MAXI BUS Chełmek Osiedle 8.56 Libiąż Transformator
(przed rondem) – 8.58

09.20 Libiąż Budzowy
(koło CPN)

PKS Oświęcim

MAXI BUS Chełmek Osiedle 11.12, 11.36 Libiąż Transformator
(przed rondem) – 11.14, 11.38 

11.45, 12.05 Libiąż Budzowy
(koło CPN)

BUS

MAXI BUS Chełmek Osiedle 12.31 Libiąż Transformator
(przed rondem) – 12.33

12.40 Libiąż Budzowy
(koło CPN)

BUS

12.55 PKS Oświęcim

MAXI BUS Chełmek Osiedle 14.51 Libiąż Transformator
(przed rondem) – 14.53

15.15 Libiąż Budzowy
(koło CPN)

PKS Oświęcim

MAXI BUS Chełmek Osiedle 15.28, 15.42 Libiąż Transformator
(przed rondem) – 15.31, 15.44

15.55 Libiąż Budzowy
(koło CPN)

BUS

MAXI BUS Chełmek Osiedle 16.17, 16.36 Libiąż Transformator
(przed rondem) – 16.19, 16.38 

16.45 Libiąż Budzowy
(koło CPN)

BUS

MAXI BUS Chełmek Osiedle 17.28 Libiąż Transformator
(przed rondem) – 17.30

17.40 Libiąż Budzowy
(koło CPN)

PKS Oświęcim

MAXI BUS Chełmek Osiedle 19.37 Libiąż Transformator
(przed rondem) – 19.39

19.45 Libiąż Budzowy
(koło CPN)

BUS

KURSY PRZELOTOWE Z PRZESIADKĄ W LIBIĄŻU KOŁO URZĘDU MIASTA LUB W CHRZANOWIE
MAXI BUS Chełmek Osiedle 5.09 Libiąż Orzeł 5.17 05.37 Libiąż Jowisz BUS LAJKONIK

MAXI BUS Chełmek Osiedle 6.59 Libiąż Orzeł 7.07 07.17 Libiąż Jowisz BUS LAJKONIK

MAXI BUS Chełmek Osiedle 9.31 Libiąż Orzeł 9.39 09.47 Libiąż Jowisz BUS LAJKONIK

MAXI BUS Chełmek Osiedle 13.03 Libiąż Orzeł 13.11 13.17 Libiąż Jowisz BUS LAJKONIK

MAXI BUS Chełmek Osiedle 14.51 Libiąż Orzeł 14.59 15.07 Libiąż Jowisz BUS LAJKONIK

MAXI BUS Chełmek Osiedle 17.51 Libiąż Orzeł 17.59 18.17 Libiąż Jowisz BUS LAJKONIK

MAXI BUS Chełmek Osiedle 19.37 Libiąż Orzeł 19.45 19.47 Libiąż Jowisz BUS LAJKONIK

KURSY PRZELOTOWE Z PRZESIADKĄ W LIBIĄŻU KOŁO URZĘDU MIASTA LUB W CHRZANOWIE
AUtOBUS 
LINII 8

Chełmek Młyny 6.32 Libiąż Jowisz 6.57 07.17 Libiąż Jowisz BUS LAJKONIK

Chrzanów Dworzec ZKKM 
 7.28

07.30 Chrzanów PKS BUS z KAtOWIC

AUtOBUS 
LINII 8

Chełmek Młyny 7.20 Chrzanów Dworzec ZKKM 
8.21

08.30 Chrzanów PKS BUS z KAtOWIC

AUtOBUS 
LINII 8

Chełmek Młyny 8.19 Chrzanów Dworzec ZKKM 
9.12

09.30 Chrzanów PKS BUS z KAtOWIC

AUtOBUS
LINII 25

Chełmek Młyny 12.36 Libiąż Jowisz 13.01 13.17 Libiąż Jowisz BUS LAJKONIK

Chrzanów Dworzec ZKKM  
13.29

13.30 Chrzanów PKS BUS z KAtOWIC

AUtOBUS
LINII 25

Chełmek Młyny 13.36 Chrzanów Dworzec ZKKM 
14.29

14.30 Chrzanów PKS BUS z KAtOWIC

AUtOBUS
LINII 25

Chełmek Młyny 14.40 Libiąż Jowisz 15.05 15.07 Libiąż Jowisz BUS LAJKONIK

AUtOBUS
LINII 25

Chełmek Młyny 15.42 Libiąż Jowisz 16.07 16.22 Libiąż Jowisz BUS LAJKONIK

AUtOBUS 
LINII 8

Chełmek Młyny 17.11 Chrzanów Dworzec ZKKM 
18.06

18.30 Chrzanów PKS BUS z KAtOWIC

AUtOBUS
LINII 25

Chełmek Młyny 20.34 Chrzanów Dworzec ZKKM 
21.29

21.57 Chrzanów 
Ks. Skorupki

BUS LAJKONIK
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Urząd Miejski w Chełmku przypomina, że w miesiącu kwietniu na terenie Gminy Chełmek funkcjonował będzie:
- MOBILNY PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW, przyjmujący następujące rodzaje odpadów: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony 
roślin I i II klasa toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, oleje i tłuszcze, 
farby, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i inne żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, leki cytotoksycz-
ne i leki cytostatyczne, baterie i akumulatory, odzież, tekstylia. Poniżej przedstawiamy lokalizacje punktów zbiórki i terminy działania:

Lokalizacja Data Godziny otwarcia

Chełmek, okolice skrzyżowania ul. Andersa i 11-Listopada 1.04.2013 – wtorek 7.00–19.00

Chełmek, ul. Powstańców Śląskich, sięgacz 1.04.2013 – wtorek 7.00–19.00

Chełmek, Nowopole, okolice placu zabaw 2.04.2013 – środa 7.00–19.00

Chełmek, ul. Staicha, okolice budynku OSP Chełmek 2.04.2013 – środa 7.00–19.00

Chełmek, ul. Fredry, okolice placu zabaw 2.04.2013 – środa 7.00–19.00

Gorzów, ul. Gorzowska – okolice OSP Gorzów 3.04.2013 – czwartek 7.00–19.00

Gorzów, ul. Nowowiejska – okolice stacji PKP 3.04.2013 – czwartek 7.00–19.00

Bobrek,  ul. Nadwiślańska, okolica OSP Bobrek 4.04.2013 – piątek 7.00–19.00

Bobrek,  ul. Jarzębinowa obok stadionu 4.04.2013 – piatek 7.00–19.00

- OBJAZDOWY PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW, który przyjmował będzie:
• odpady wielkogabarytowe, • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, • opony pochodzące z samochodów osobowych. 
Harmonogram zbiórki odpadów: 1. 8 kwiecień tj. wtorek - Gorzów, 2. 9 kwiecień tj. środa - Bobrek, 3. 10 kwiecień tj. czwartek – Chełmek, Stare Miasto, 4. 11 kwie-
cień tj piątek – Chełmek Nowe Miasto, Nowopole, ul. Krakowska, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Kościuszki i ul. Ofiar Faszyzmu, ul. Brzozowa
Odpady należy wystawić do godziny 7:00, na terenie zabudowy jednorodzinnej przed posesję, na terenie zabudowy wielorodzinnej przy kontenerach. Odpady 
wystawione po godzinie 7:00 nie zostaną odebrane. 
Zbierane będą następujące odpady wielkogabarytowe: meble, wersalki, fotele, stoły, ramy okienne- bez szyb, itp. 
Wszystkie meble muszą być rozebrane na części pierwsze. Nie będą przyjmowane: eternit, akumulatory, itp.

Kwiecień 2014 - wielkogabaryty

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 wyko-
naniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 
listopada 2007 roku przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargo-
wym następujący fragment nieruchomości, oznaczony w ewiden-
cji gruntów i budynków, prowadzonej w Starostwie Powiatowym 
w Oświęcimiu, jako działka nr 842/275 o pow. 6,00 m2 obręb Chełmek, 
położony w Chełmku przy ul. Krakowskiej 20.
 Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w ter-
minie od dnia 31 stycznia 2014 roku do dnia 21 lutego 2014 roku w sie-

dzibie 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 ni-
niejszy 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. Kra-
kowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-31 lub 
35 Wydział 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 jed-
nolity  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 listopa-
da 2007 roku przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na-
stępujący fragment nieruchomości, oznaczony w ewidencji gruntów 
i budynków, prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, 
jako działki nr 2580/45, 2580/48, 2580/39, 610/5 o pow. 92,00 m2 obręb 
Chełmek, położony w Chełmku przy ul. Mickiewicza.
 Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w ter-
minie od dnia 12 lutego 2014 roku do dnia 05 marca 2014 roku w sie-

dzibie 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 ni-
niejszy 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. Kra-
kowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-00 
lub 10 wew. 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunal-
nych Urzędu Miejskiego w Chełmku. 

Inf. UM

 Przypominamy wszystkim właścicielom czworonogów o ko-
nieczności przestrzegania obowiązku wynikającego min. z Regula-
minu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek, 
mianowicie:
„natychmiastowego usuwania przez właścicieli zanieczyszczeń pozo-
stawionych przez zwierzęta domowe w obiektach, placach, parkin-
gach, terenach zielonych itp., a także nieruchomościach innych wła-

ścicieli; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nieulegających 
szybkiemu rozkładowi torbach mogą być deponowane w komunal-
nych urządzeniach do zbierania  odpadów; postanowienie to nie do-
tyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz 
osób niepełnosprawnych, korzystających z psów opiekunów.”

Inf. UM

Informacja

Informacja

Do właścicieli czworonogów
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Dnia 26 stycznia 2014 roku odeszła od nas 
Wiesława Opitek, nauczycielka z pokolenia 
wychowawców, którzy swoją pracę trakto-
wali jako powołanie i najszlachetniejszą mi-
sję.
Pani Wiesława Opitek, z domu Palka, była ro-
dowitą mieszkanką Chełmka. Liceum Peda-
gogiczne w Pszczynie ukończyła w 1953 roku 
i wraz z dyplomem dojrzałości otrzymała na-
kaz pracy w szkole w Sosnowcu, ostatecznie 
zamieniony na szkołę podstawową w Cze-
chowicach-Dziedzicach. Po roku została za-
trudniona w Szkole Podstawowej w Libiążu, 
a od 1956 roku aż do przejścia na emeryturę 
w 1984 roku pracowała w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Chełmku. W tym też czasie pod-

nosiła swoje kwalifikacje zawodowe. W 1965 
roku ukończyła filologię polską w Studium 
Nauczycielskim w Krakowie, a w 1977 roku 
wyższe studia zawodowe w Instytucie Kształ-
cenia Nauczycieli i Badań Oświatowych 
w Katowicach.
Doskonale znała warunki pracy szkoły, jej 
specyficzną atmosferę, a przede wszystkim 
środowisko. W sposób bardzo indywidualny, 
a jednocześnie niezwykle profesjonalny, re-
alizowała swoje powołanie, które rozumiała 
jako odpowiedzialność za przyszłe pokolenia 
zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Była wzo-
rem sumienności i obowiązkowości, osiąga-
jąc przy tym bardzo dobre wyniki w pracy 
dydaktycznej i wychowawczej.  
Dla uczniów była przewodnikiem na wybo-
istej i krętej ścieżce edukacji. Serdeczna, zwy-
czajnie ludzka, wyrozumiała, a jednocześnie 
wymagająca, obdarzona intuicją nauczyciel-
ską potrafiła wnikać w psychikę powierzo-
nych jej opiece uczniów i umiejętnie dosto-
sowywać wymagania, mobilizować do nauki 
i zachęcać do działania. Swoją niezwykłą 
osobowością wywierała wpływ na dalsze ży-
cie wychowanków i dokonywane przez nich 
wybory. Moje również.
Przekazywała nie tylko wiedzę o języku pol-
skim, ale przede wszystkim uczyła dostrze-
gania piękna ojczystej mowy, szacunku do 
Ojczyzny, historii i tradycji. Uczyła patrioty-
zmu i tolerancji, przekazując najpiękniejsze 
z prawd zapisanych na kartach dzieł literac-
kich.
Swoistym potwierdzeniem skuteczności pra-
cy dydaktycznej były wysokie miejsca zajmo-

wane przez jej uczniów w różnych konkur-
sach przedmiotowych. 
Nauczyciele, którzy mieli zaszczyt pracować 
z Panią Wiesią, bo tak była nazywana w gro-
nie koleżanek i kolegów, mogli uczyć się, jak 
rozumieć i szanować uczniów. Swoją wiedzą 
i doświadczeniem dzieliła się z innymi, chęt-
nie udostępniała materiały, które mogły być 
pomocne innym nauczycielom, szczególnie 
tym dopiero rozpoczynającym pracę w za-
wodzie, a praktyki dla przyszłych nauczycieli 
prowadziła nadzwyczaj solidnie. 
Po przejściu na emeryturę nadal interesowa-
ła się zagadnieniami związanymi ze szkołą, 
osiągnięciami uczniów i nauczycieli, zmia-
nami w polskiej oświacie, wsłuchiwała się 
w głoszone opinie i wyrażała swoje zdanie. 
Pani Opitkowa odeszła, pozostawiając w nie-
utulonym żalu i smutku nie tylko najbliż-
szych, córkę, syna, wnuczkę, rodzinę, ale 
i tych, z którymi współpracowała i z którymi 
łączyły ją przez lata stosunki koleżeńskie.
W dowód uznania dla pracy zawodowej 
i  społecznej Pani Opitkowa otrzymała wiele 
odznaczeń, spośród których najważniejsze 
to:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
– 1987
Złoty Krzyż Zasługi – 1975 
Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1981
Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego – 1980
Medal 100-lecia Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego – 2005.

Danuta Kręźlewicz

Kol. Wiesława Opitek była długoletnim człon-
kiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
W jego szeregi wstąpiła w 1953 r. wraz z pod-
jęciem pracy w zawodzie nauczycielskim. 
Członkostwo traktowała z dumą i była przy-
kładem dla młodych nauczycieli poszerzają-
cych grono związkowców.
Po zaprzestaniu pracy zawodowej nadal słu-
żyła środowisku nauczycielskiemu.
To Jej grono emerytów powierzyło w lutym 
1987 r. pełnienie funkcji przewodniczącej 
nowo utworzonej Sekcji Emerytów i Renci-

stów przy Oddziale ZNP w Chełmku. Funkcję 
przewodniczącej pełniła nieustanie przez 
trzy kadencje do czerwca 1998 r. Dbała o los 
emerytów, umacniała więzi koleżeńskie, któ-
re dawały oparcie i pozwalały im czuć się 
przydatnym po zakończeniu pracy zawodo-
wej. Integrowała członków Sekcji poprzez or-
ganizowanie imprez, spotkań związkowych, 
wycieczek krajowych i zagranicznych, wyjaz-
dów sanatoryjnych. Wskazywała możliwość 
rozwijania i realizowania własnych zamiło-
wań i pasji. 

Przez cały czas pracy związkowej przyświecał 
Jej najważniejszy cel – dobro i poszanowanie 
człowieka, nauczyciela, pracownika oświaty, 
członka ZNP.
Dzisiaj pozostało po Niej puste miejsce. Bę-
dzie nam brakowało życzliwości i dobrego 
słowa, którym nas obdarzała. Obiecujemy, że 
rozpoczęte dzieło troski o emerytów w gmi-
nie Chełmek będzie kontynuowane.

Członkowie 
Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP

Wspomnienie …

„Najważniejszy w każdym działaniu jest początek” 
/Platon/

Pani Barbarze Kani i jej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci matki

WIESŁAWY OPItEK
składają członkowie

Sekcji Emerytów i Rencistów
przy Oddziale ZNP w Chełmku

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
 o śmierci naszej Koleżanki 

Wiesławy Opitek 
Wieloletniego działacza Związku 

 Nauczycielstwa Polskiego.
Żegnaj! Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia. 
Straciliśmy Przyjaciela, człowieka oddanego sprawom 

 Związku oraz polskiej oświaty.
Prezes, Zarząd oraz członkowie oddziału ZNP w Chełmku.
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Ośmioro wspaniałych laureatów Konkursu Literackiego „Dzięki mnie 
świat będzie piękniejszy” odebrało 21 lutego nagrody z rąk Elżbiety 
Orczyk – prezesa Fundacji „TRANSPLANTACJA – DAR ŻYCIA”, patrona 
honorowego tego przedsięwzięcia. Uroczystość miała miejsce w PZ 8 
w Chełmku z inicjatywy działającego tam Klubu HDK PCK „Ósemka” 
oraz szkolnych liderów Kampanii „Drugie życie”. 
Konkurs, którego celem było zwrócenie uwagi na potrzebę niesienia 
pomocy drugiemu człowiekowi oraz kształtowanie otwartej postawy 
życzliwości i dostrzegania dobra w otaczającym nas świecie, zaowo-
cował ciekawymi refleksjami, ujawniającymi wrażliwość młodych 
ludzi. Jury doceniło umiejętności literackie, dojrzałość, wyobraźnię, 
oryginalne ujęcie tematu, zaprezentowane w pracach: Klaudii Gło-
gowskiej, Julii Urban, Pauliny Zabłockiej i Jakuba Śniadka (wszyscy 
z kl. 6 SZS w Gorzowie), Ewy Stanek z kl. III Gimnazjum w Gorzowie 
oraz Małgosi Mędeli (Gimnazjum nr 1 w Chełmku), Dariusza Niemczy-
ka i Łukasza Bartosika (Technikum PZ 8 w Chełmku).
Laureaci podkreślali w swoich wypowiedziach, jak mało nieraz 
trzeba, by obudzić chęć życia: Czasami wystarczyło tylko usiąść na 
brzegu łóżka, ująć białą, jak śnieg dłoń, wytrzeć łzę braterskim ge-
stem lub pogładzić delikatnie po twarzy  - napisała Ewa. Ratowanie 
ludzkiego życia, to otwarcie kolejnego rozdziału w książce, której inni 
nie są w stanie już sami pisać. Potrzebują „pióra” , które powinniśmy 
im podarować – zauważył Darek, a Klaudia dobitnie zaznaczyła: jeśli 
uratuję życie jednego człowieka to tak, jakbym uratowała cały świat. 
Dzielenie się dobrem przynosi radość – temu, który otrzymuje i temu, 
który daje coś z siebie.
W ułożonym przez Jakuba hymnie zwierzęta śpiewają: Szuru-buru- 
uha-ha/ Kto da drugim, dużo ma!
Wzruszającym elementem spotkania było wystąpienie pani Elżbiety 
Orczyk, która opowiedziała zebranym o swoich doświadczeniach, 
związanych ze śmiercią męża i podjęciem decyzji o oddaniu jego 
narządów ciężko chorym pacjentom: Dlaczego oddałam narządy 
mojego męża do transplantacji? To tajemnica. Tą tajemnicą jest przy-
kazanie miłości. Jak mogłabym odmówić? Największy dar na ziemi 
można ofiarować wtedy, kiedy człowiek daje samego siebie drugie-
mu człowiekowi.
O tym, jakie niebezpieczeństwa, zagrażające życiu mogą się kryć 
w pozornie błahych zdarzeniach, goście spotkania mogli dowiedzieć 
się z krótkiego animowanego filmu o Adasiu, którego życie uratował 
przeszczep wątroby, a zagadnienia, związane z transplantacją, przy-

bliżył uczestnikom Lucjan Żurek z II kl. ZSZ, zwracając uwagę na ko-
nieczność propagowania rzetelnej wiedzy o procesie przeszczepia-
nia narządów oraz wyjaśniania związanych z tym trudnych kwestii. 
Andżelika Krawczyk i Marcelina Suska z tej samej klasy rozdawały na 
zakończenie oświadczenia woli.

Działania w ramach Kampanii „Drugie życie”, prowadzone po raz 
czwarty przez chełmeckich uczniów, w ubiegłym roku zdobyły głów-
ną nagrodę – czek na 1000 zł., który młodzież, zgodnie z założenia-
mi programu, przeznaczyła na cele charytatywne. Ambicją kolejnej 
drużyny jest utrzymanie wysokiego poziomu projektowanych zamie-
rzeń, co z pewnością nie będzie łatwe, gdyż pomysłowość zespołów 
z innych szkół budzi uznanie i uczy pokory.  
Czego jeszcze uczą się młodzi ludzie? Na pewno współpracy, odpo-
wiedzialności, dokładności, określania oczekiwanych rezultatów i dą-
żenia do celu, zwłaszcza jeśli to szlachetny cel, który tym bardziej nas 
„nakręca”! – wyliczają liderzy. I nie gonimy za szczęściem ani nie kal-
kulujemy zysków – one pojawiają się niejako przypadkiem, wręczając 
olbrzymi bonus: radość bycia przyzwoitym człowiekiem i poczucie, 
że także dzięki nam świat może być piękniejszy!

“U STUDNI” 
- muzycy zespołu przez wiele lat współtworzyli  
“Stare Dobre Małżeństwo”
11 kwietnia (piątek) 
o  godz. 18.00
bilet 20 zł

Sala widowiskowo-kinowa 
MOKSiR w Chełmku

MOKSiR zaprasza na koncert:

Dzięki nim świat będzie piękniejszy!



Echo Chełmka | nr 2 (125) / 2014

11

11.02.2014 to „Światowy dzień chorego”
ustanowiony w 1992r. przez papieża naszego- Jana Pawła II.
Ustanawiając ten dzień, wezwał nas, cały Kościół powszechny
do dostrzegania ludzi cierpiących na duszy i ciele,
do modlitwy, do refleksji, do chwili zastanowienia
i nad chorymi do pochylenia.
Słowa błogosławionego papieża to przedstawiają- cytuję: 
„ Z miłością pochylam się nad cierpieniem każdego,
kto niesie krzyż choroby, starości, samotności i bólu....”
Święto obchodzone jest w dniu wspominania w Kościele
powszechnym pierwszego objawienia Maryi w Lourdes.
Ważną rolę w uwrażliwianiu na potrzeby ludzi cierpiących
odgrywają coroczne Orędzia Papieskie na ten dzień.
To apel do podjęcia współpracy pomiędzy:
- narodami biednymi i bogatymi,
- instytucjami kościelnymi i świeckimi.
Cel- ochrona zdrowia życia ludzkiego,
obrona prawa do życia, godności
i wielkiej wartości człowieka chorego.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chełmku 
co roku obchodzi to święto.
Przewodnicząca Prezydium Związku bardzo się stara,
by na ostatni guzik przygotowania dopięto
a już na pewno czyni starania , żeby nikogo nie pominięto.
W tym roku 11.02.2014r. w Domu Rencistów też spotkanie się odbyło,
na imienne zaproszenia ponad 60 osób, emerytów i rencistów przy-
było.
Osoby starsze, które już dużo przeżyły,
wiele chorób w swoim życiu doświadczyły.
Krzyż choroby dzielnie noszą,
o cierpliwość i wytrzymałość miłosiernego Jezusa proszą.
Nastrój świąteczny, stoły pięknie ponakrywane, białe obrusy pozakła-
dane.
Uroczystość Pani Maria Gołyźniak- Przewodnicząca Prezydium otwo-
rzyła,
w asyście Pani Marii Bieleckiej i Pana Adama Olesia 
wszystkich serdecznie powitała.
Życzenia od Burmistrza Chełmka- Pana Andrzeja Saternusa 
dla wszystkich obecnych przekazała, podarowany kosz słodyczy po-
kazała

i za to, że nie mógł być na spotkaniu ale, że zawsze pamięta - dzię-
kowała.
Seniorzy faktem, że o nich Burmistrz zawsze pamięta bardzo się cie-
szyli, słodyczami się chętnie częstowali i braw nie żałowali.
Pani Maria również historię ustanowienia” Światowego dnia chorego” 
szczegółowo nam przedstawiła
i z hasłem tegorocznych obchodów zapoznała:
„Wiara i miłosierdzie:
My także winniśmy oddać życie za braci...”
Znaczenie tych słów wyjaśniła:
że zachęca do naśladowania Jezusa względem cierpiących
i do pomocy dla chorych i potrzebujących.
Poinformowała również, że XXII „ Światowy dzień chorego jest
obchodzony w Krakowie- Łagiewnikach w Bazylice Miłosierdzia Bo-
żego.
Msza Św. pod przewodnictwem KS. Kard. Stanisława Dziwisza -Metro-
politę Krakowskiego.
Wszystkim zdrowia, wiary i nadziei, wytrzymałości w chorobie , 
wsparcia od bliskich i pomocy tym co jej potrzebują życzyła.
Kończąc - o zaśpiewanie pieśni” Po górach , dolinach” poprosiła.
Pieśń ta, w polskiej wersji codziennie w sanktuarium maryjnym
w Lourdes-podczas procesji ze świecami - jest śpiewana,
w ten sposób data pierwszego objawienia Maryi jest upamiętniana.
W Polsce w czasie nabożeństw maryjnych ją śpiewamy,
dlatego jej słowa dobrze znamy i pamiętamy.
Po zaśpiewaniu do częstowania się wszystkich zaprosiła,
kawa, herbata aromatycznym zapachem kusiła.
Przy ciastkach i herbatce dobrze się siedziało,
o dolegliwościach i troskach się zapomniało.
Ciepłe klopsiki w sosie też podniebienia połaskotały,
Pani Halinka i Pani Hania sprytnie podawały.
Humory się poprawiły, seniorzy zadowoleni byli.
O ukochanej „ Barce” błogosławionego papieża wszyscy pamiętali
i oczywiście pięknie , głośno zaśpiewali.
W taki sposób należny hołd mu oddali’
bo przecież papieża kochają i zawsze szczerze kochali.
Pani Maria wszystkich naprawdę rozbawiła:)
Wiersz o seniorach , temat - pobyt w sanatorium - odczytała.
W sposób humorystyczny życie w sanatorium przedstawione,
w starszym wieku osoby( dziadek i babcia) a jak rozbawione.
Z imprez organizowanych na turnusie korzystali, 
spacerowali, tańczyli, po prostu się integrowali.
Seniorzy słuchając, głośno się śmiali.
Miło czas upływał, różne piosenki śpiewano,
w przerwach interesujące rozmowy prowadzono.
Na zakończenie „ 100 lat” dla wszystkich członków Prezydium Związku 
zaśpiewano, w ten symboliczny sposób za pracę włożoną
w przygotowanie spotkania- podziękowano.
Za smaczny poczęstunek, za obsługę, za to ,że mogli się spotkać ra-
zem,
przede wszystkim wyjść z domu, odreagować od kłopotów i trosk ży-
cia codziennego, czasem bardzo trudnego, smutnego i samotnego.

Józefa Ostrowska

Światowy dzień chorego

Teatralny Autobus - Wyjazd do Filharmonii Krakowskiej
15 marca 2014 r. (sobota)
godz. 14.30 spod MOKSiR w Chełmku
W programie:
Koncert Oratoryjny w wykonaniu Orkiestry i Chóru Filharmonii Krakowskiej 
– Rossini, Verdi.
Dyrygent- Roland Bader, Chórmistrz – Teresa Majka-Pacanek
Koszt imprezy: 52.00 zł (bilet, przejazd, ubezpieczenie ).
Koncert rozpoczyna się o godz. 18.00

Serdeczne podziękowania za 
udział w ostatniej drodze naszego 
ukochanego męża, ojca i dziadka 

ś.p Zdzisława Czerw 

Składają : żona, córka i syn z rodzinami
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Stypendia, płatne staże, indywidualne doradztwo psychologiczne 
i zawodowe, własne laptopy oraz... szansa na normalne życie. Ruszy-
ła rekrutacja do TELEKARIERY, nowatorskiego programu aktywizacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych oddechowo, krążeniowo i ru-
chowo z Małopolski. Projekt TELEKARIERA powstał z myślą o osobach 
z  orzeczeniem o niepełnosprawności, którym zależy na rozwoju 
swojej kariery i doświadczeniu zawodowym. W tym roku może wziąć 
w nim udział 50 osób, a rekrutacja potrwa do końca kwietnia.
To już IV edycja projektu – do tej pory do Telekariery włączyły się 153 
osoby, a ponad połowa z nich dostała płatne staże!
Co umożliwia projekt?
Każdy uczestnik Telekariery w trakcie jednego roku może wziąć udział 
w różnorodnych formach wsparcia i pomocy indywidualnej. Korzysta 
ze szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, obsługi komputera czy kre-
atywnego myślenia, warsztatach samorozwojowych i kursach zawo-
dowych. Po wakacjach wybrani uczestnicy odbywają płatne 3-mie-
sięczne staże zawodowe na stanowiskach dostosowanych do ich 
kompetencji i preferencji zawodowych. Uczestników będzie wspie-
rać także psycholog i prawnik. Dodatkowo można skorzystać z usług 
asystenta osoby niepełnosprawnej czy opiekuna do dzieci (dla dzieci 
do 7 roku życia). Projekt gwarantuje również specjalistyczny trans-

port według indywidualnych potrzeb oraz zwrot kosztów dojazdu.
Dla kogo?
Do programu mogą zgłaszać się osoby z ważnym orzeczeniem o nie-
pełnosprawności związanej z chorobami układu oddechowego, krą-
żenia lub ruchu, które mieszkają w Małopolsce (zameldowanie nie 
jest wymagane), nie mają pracy lub uczą się w trybie niestacjonar-
nym.
- Jestem przykładem na to, że kiedy wydaje się, że nic ciekawego już 
cię nie spotka, okazuje się, że tak naprawdę jest wręcz odwrotnie 
i  życie (pomimo pewnych ograniczeń) dopiero się zaczyna – mówi 
30-letnia Kinga, która dzięki Telekarierze odbyła staż w firmie marke-
tingowej.
Projekt TELEKARIERA organizowany jest przez Stowarzyszenie WIO-
SNA we współpracy z Fundacją Pomocy Rodzinom i Chorym na Mu-
kowiscydozę MATIO oraz Unią Europejską.
Więcej informacji znajduje się na www.telekariera.pl
Kontakt dla uczestników:
Sylwia Lewińska
tel.: 783 430 075
telekariera@wiosna.org.pl

PŁATNE STAŻE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH! Ruszyła rekrutacja do TELEKARIERY

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 wyko-
naniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 
listopada 2007 roku przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargo-
wym następującą nieruchomość, oznaczoną w ewidencji gruntów 
i budynków, prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, 
jako działka nr 504/8 o pow. 168,00 m2 obręb Gorzów, położony 
w Gorzowie przy ul. Lipowej.
 Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w ter-
minie od dnia 19 lutego 2014 roku do dnia 12 marca 2014 roku w sie-

dzibie 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 ni-
niejszy 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. Kra-
kowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-00 
lub 10 wew. 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunal-
nych 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 wyko-
naniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 
listopada 2007 roku przeznacza w dzierżawę w trybie przetargowym 
następujące fragment nieruchomości, oznaczone w ewidencji grun-
tów i budynków, prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Oświęci-
miu, jako działki nr  836/472, 1680, 842/301, 842/265, 836/476, 2643/18, 
2605/13 i 2629/28 obręb Chełmek, 172/28, 1088/71 obręb Bobrek, 
789/23 obręb Gorzów o łącznej pow. 22,50 m2. 
 Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w ter-
minie od dnia 19 lutego 2014 roku do dnia 12 marca 2014 roku w sie-

dzibie 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 ni-
niejszy 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. Kra-
kowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-00 
lub 10 wew. 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunal-
nych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf. UM

Informacja

Informacja

DNIA KOBIET 
TANGO “ZAPACH MIŁOŚCI”
10  MARCA (poniedziałek) o  godz. 18.00
bilet 10 zł
Sala widowiskowo-kinowa MOKSiR w Chełmku

MOKSiR zaprasza na koncert z okazji:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku,  
Powiatowy Zespół nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólno-
kształcących w Chełmku 
zapraszają na

XVI Bieg Poszukiwaczy Wiosny
21 marca, godz. 12.00, Stawy w Chełmku
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Dnia 21 lutego br. w SZS nr 1 w Chełmku odbyło się podniosłe pa-
sowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki. Jest to 
szczególna uroczystość, która na stałe wpisała się do kalendarza im-

prez szkolnych. Jej głównym celem jest zachęcenie najmłodszych 
uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej. Hasło prze-
wodnie brzmiało „Spotkajmy się w bibliotece”. Specjalnie na tę okazję 
uczniowie z klasy IIIa, wraz z wychowawczynią panią M. Grygiel,  przy-
gotowali inscenizację teatralną „Witajcie w naszej bajce.” W barwnych, 
kolorowych strojach przypomnieli fragmenty znanych bajek i baśni. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszył się spektakl teatralny „Kop-
ciuszek” w wykonaniu uczniów z klasy V pod czujnym okiem pani R. 
Oleś. Najważniejszym momentem całej uroczystości było złożenie 
przyrzeczenia przez pierwszoklasistów oraz sam fakt pasowania na 
czytelnika biblioteki szkolnej. Aktu pasowania dokonała nauczycielka 
biblioteki pani D. Orzana, która od wielu lat krzewi pasje czytelnicze  
wśród dzieci i młodzieży. Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie z 
klasy IIIb wręczyli swoim młodszym kolegom i koleżankom zaprosze-
nia do biblioteki i słodki upominek, natomiast drugoklasiści podaro-
wali im własnoręcznie wykonane zakładki do książek, a także przypo-
mnieli najważniejsze zasady poszanowania książek. Całą uroczystość 
podziwiały i oklaskiwały dzieci sześcioletnie, które już teraz aktywnie 
włączają się w życie społeczności uczniowskiej.

W dniu 30 stycznia Biblioteka Publiczna w Chełmku stała się auten-
tycznym centrum kulturalno-oświatowym naszej Gminy. W tym 
bowiem dniu w progi naszej książnicy zawitali znamienici goście: 
Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury Sportu i Rekreacji Waldemar Rudyk, Magdalena Świergolik 
trenerka z Centrum Aktywności Lokalnej, która wyjaśniła zebranym 
cele i korzyści jakie wynikają ze współpracy partnerskiej na terenie 
Gminy. Teresa Jankowska pracownik Ośrodka Kultury w Brzeszczach, 
która przedstawiła korzyści na przykładzie Biblioteki w Brzeszczach 
jakie płyną z uczestnictwa w Programie Rozwoju Bibliotek.
Kolejnymi gośćmi spotkania byli : Przewodnicząca Komisji Kultury, 
Edukacji i Sportu Helena Szewczyk, dyrektor SZS w Gorzowie Lucyna 

Elżbieciak, w zastępstwie dyrektor PZ nr 8 Anna Ciepiela, kierownik 
świetlicy środowiskowej Ewa Wędzina, przewodnicząca Polskiego 
Związku Emerytów i Rencistów Maria Gołyźniak, z ramienia Koła Go-
spodyń Wiejskich Janina Baran, przedstawiciel Klubu Kolpinga Ma-
rianna Sitek, reprezentant Klubu Seniora Halina Liszka, Prezes Robot-
niczego Stowarzyszenia Twórców Kultury Teresa Daniek, Aleksander 
Babiński Prezes Stowarzyszenia Miłośników Zabytków i Historii Ziemi 
Oświęcimskiej, Bartosz Janiczek z autoryzowanego punktu sprzeda-
ży T- mobile. 
Spotkanie miało na celu zawiązanie współpracy partnerskiej na rzecz 
rozwoju bibliotek w działaniach skierowanych na zagospodarowanie 
czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach realizowanego Programu 
Rozwoju Bibliotek, którego jesteśmy finalistami. Propozycje wspól-
nych działań i deklaracje zebranych osób o otwartości i chęci współ-
pracy zostało uwiecznione podpisaniem porozumienia współpracy 
partnerskiej. Jednocześnie wychodząc naprzeciw naszej misji, którą 
jest „Biblioteka jako miejsce otwarte, przyjazne dla obecnych i  po-
tencjalnych użytkowników w każdym wieku. Wykorzystując nowe 
technologie, pragniemy zaspokajać potrzeby kulturalne i edukacyjne 
społeczeństwa lokalnego.”
Miłym akcentem był występ artystyczny zespołu „Chełmkowianki” 
z akordeonistą Krzysztofem Dłubiszem.

Biblioteka Publiczna w Chełmku

Pasowanie na czytelnika

“Program Rozwoju Bibliotek” w Chełmku

XV Wiosenny Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej.
7 marca 2014 r. godz. 18.00 

Wernisażowi towarzyszyć będzie 
spektakl “SPOWIEDŹ W DREWNIE”
Teatru Ludowego Tradycja z Okleśnej

Galeria „Epicentrum” MOKSiR 
w Chełmku Pl. Kilińskiego 3.

MOKSiR zaprasza na:
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Są takie święta w kalendarzu, o których nie można zapomnieć ani ich 
pominąć. Niewątpliwie należą do nich dwa szczególnie bliskie 21 i 22 
stycznia - Dzień Babci i Dziadka..
      29 stycznia w Świetlicy Środowiskowej w Chełmku obchodziliśmy 
uroczyście to święto. Dzieci bardzo aktywnie wzięły udział w przygo-
towaniach. Samodzielnie wykonały dekorację sali .Goście przybyli bar-
dzo licznie, co nas niezmiernie ucieszyło.
 Na program artystyczny składały się wiersze, piosenki oraz przedsta-
wienie pt,, Zimowa baśń”, w którym dzieci pokonywały różne trudno-
ści, aby odnaleźć drogę do swoich dziadków. Gdy już ją znalazły , wrę-
czyły Im własnoręcznie wykonane prezenty ze słodką niespodzianką, 
czyli sławnymi ciasteczkami własnoręcznie upieczonymi na zajęciach 
kulinarnych w świetlicy. Ciasteczka te były również    poczęstunkiem 
do herbatki i kawy dla gości. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej 
atmosferze.

W pierwszym tygodniu ferii 15 gimnazjalistów z SZS w Gorzowie 
uczestniczyli w zajęciach w ramach programu edukacji ekonomicznej 
realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współ-
pracy z Narodowym Bankiem Polskim. Zajęcia z programu „Na własne 

konto” prowadzili: Beata Babiuch – nauczyciel matematyki w SZS w Go-
rzowie oraz Paweł Stawski – student kierunku finanse i rachunkowość 
na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Zajęcia były prowadzone w czterech modułach: Podstawa przedsię-
biorcza, Aktywność gospodarcza, Pieniądze i bankowość, Oszczę-
dzanie i inwestowanie. W trzecim dniu wybrali się na wizytę w banku 
Pekao S.A. Oddział Oświęcim. Pani Dyrektor Katarzyna Brzozowska 
wraz dwoma pracownikami banku przedstawili historię bankowości 
oraz zorganizowali konkursy z nagrodami. Następnie pani Dyrektor 
oprowadziła po banku przedstawiając poszczególne stanowiska. W 
kolejnym dniu odwiedzili prywatne przedsiębiorstwo, którym była 
Restauracja „Ciżemka”. Współwłaścicielka pani Karolina Postupalska 
przedstawiła historię i działalność restauracji. Odpowiedziała również 
na pytania przygotowane przez uczniów. Uczniowie otrzymali od wła-
ścicieli miłą niespodziankę w formie poczęstunku. 
Uczniowie przez cały tydzień walczyli w indywidualnym konkursie 
zdobywając punkty za poszczególne zadania i osiągnięcia. Różnorod-
ność i atrakcyjność zajęć spowodowała duże zaangażowanie uczniów, 
co można było zaobserwować wysoką frekwencją i prowadzeniem 
wpisów na blogu w każdym dniu. W drugim semestrze uczniowie za-
biorą się do tworzenia gazetki ekonomicznej.

Beata Babiuch

Spacerując ulicami chełmeckiej Koloni, często nie dostrzegamy cech 
i walorów jej architektury i otoczenia. Proste, wzniesione z surowej ce-
gły, budynki nie nasuwają skojarzeń z klasycznymi zabytkami. W po-
wszechnej świadomości architektura II Rzeczypospolitej czy czasów 
PRLu, nie uchodzi za wartą uwagi. Rozwijające się w Europie, po za-
kończeniu I Wojny Światowej, intelektualne prądy, zakładały uwolnie-
nie architektury od wszelkich historycznych wpływów.  Zaczęto dążyć 

do podkreślenia jej formy, konstrukcji i funkcjonalności. Za sprawą 
Czeskiego przemysłowca Tomasza Baty, nasza miejscowość stała się 
sceną przemian i modernizacji. Modernistyczny Chełmek powstawał 
w imponującym tempie i skali. Zachowana urbanistyczna koncepcja 
rozwoju fabryki i osiedla, zakładała lokalizację centrum miasta w oko-
licach „Leśnej Góry”. Docelowo liczba mieszkańców miała wynosić 40 
– 50 tysięcy osób.
Czytelników pragnących pogłębić swoją wiedzę o modernizmie oraz 
naszej miejscowości zachęcamy do sięgnięcia po opracowanie pt. 
Modernizm. Architektura nowoczesności w II Rzeczypospolitej pod 
redakcją Andrzeja Szczerskiego. Tom pierwszy, wydany w październi-
ku 2013 roku przez Studio wydawnicze „Dodo Editor” poświęcony jest 
przedwojennemu budownictwu województwa krakowskiego.  Jeden 
z artykułów, nienagannie wydanej książki, nosi tytuł „Chełmek - enkla-
wa Batyzmu”. Autorka, Anna Syska jest architektem oraz pracownikiem 
Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. W polu 
jej zainteresowań badawczych i naukowych znajduje się architektura 
koncernu Bata, zabytki techniki oraz obiekty sportowe, rozumiane, 
jako przykłady budownictwa podążającego za zmianami obyczajo-
wymi. Z  dumą podkreślamy, że Anna Syska jest mieszkanką naszej 
miejscowości a jej rodzina od pokoleń związana jest z Chełmkiem                        
i dawnymi zakładami obuwniczymi.
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