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Uroczyste otwarcie parku miejskiego:
26 września - VII Festiwal Pieśni o Miłosierdziu Bożym - MISERICORDIAS 2009

27 września - XII Folklorystyczne „Spotkania nad Przemszą”.
Szczegóły na plakatach

Serdecznie Zapraszamy!
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Egzemplarz bezpłatny - nakład 2000

01.06 – w Bobrku na ul. Głogowej zatrzyma-
no nietrzeźwego rowerzystę – 0,8 ‰

04.06 – w Chełmku na ul. Chrobrego skra-
dziono radio z zaparkowanego samocho-
du. Straty 100 zł

05.06 – w Gorzowie na ul. Gorzowskiej doko-
nano rozboju. Zatrzymano 4 sprawców.

06.06 – w Chełmku na ul. Śląskiej zatrzymano 
nietrzeźwego rowerzystę – 0,8 ‰

07.06 – w Bobrku na ul. Nadwiślańskiej 
zatrzymano nietrzeźwego kierującego 
rowerem – 1 ‰ wobec mężczyzny sąd  
już wcześniej orzekł zakaz prowadzenia 
pojazdów.

09.06 -  Mieszkaniec Chełmka został oszuka-
ny na aukcji internetowej – straty 1 650 
zł – sprawca ustalony.

11.06 -  w Chemku na ul. Krakowskiej zatrzy-
mano nietrzeźwego rowerzystę. Odmówił 
badania alkomatem zatem odwieziono 
go na badanie krwi.

19.09 – w Chełmku na ul. Brzozowej zatrzy-
mano nietrzeźwego kierującego rowe-
rem – 2,7 ‰.

20.06 – w Chełmku na ul. Żeromskiego doko-
nano uszkodzenia drzwi wejściowych oraz 
parapetów w cukierni – straty 600zł.

20.06 – w Chełmku na ul. 11 listopada ujaw-
niono sprawę  handlu nielegalnym alko-
holem – sprawce zatrzymano.

26.09 – w Chełmku na ul. Krakowskiej skra-
dziono rower wartości 250 zł.

26.09 – w Chełmku na ul. Krakowskiej zatrzyma-
no osobę posidającą środki odurzająe.

27.09 – w Bobrku na ul. Krakowskiej zatrzy-
mano nietrzeźwego kierujacego samo-
chodem marki Ford – 1,3 ‰.

03.07 – w Gorzowie na ul. Wrzosowej zatrzy-
mano nietrzeźwego kierującego samo-
chodem marki Nissan – 1,4 promila. 

03.07 – w Chełmku na ul. Tuwima zniszczono 
okno wartości 1 000 zł.

03.07 – w Chełmku na ul. Kochanowskiego 
zatrzymano rowerzystę 1,4 promila.

05.07 – w Chełmku na ul. Żeromskiego skra-
dziono telefon wartości 550 zł.

10.07 – w Chełmku na ul. Krakowskiej za-
trzymano nietrzeźwego kierującego ro-
werem – 1,3 ‰.

11.07 – w Chełmku na ul. Ofiar Faszyzmu 
zatrzymano nietrzeźwego kierowcę 
poruszajacego się samochodem marki 
BMW – 0,6 ‰.

12.07 – w Bobrku na ul. Krakowskiej nietrzeź-
wy kierujacy samochodem marki BMW 
spowodował kolizję drogową – 2,4 ‰.

15.07 – w Chełmku na ul. Ofiar Faszyzmu zatrzy-
mano nietrzeźwego rowerzystę 2,2 ‰.

15.07 – w Gorzowie na ul. Gorzowskiej zatrzyma-
no nietrzeźwego motorowerzystę – 2,2 ‰.

15.07 – w Chełmku na ul. Przemysłowej 
nieznani sprawcy włamali sie do „Ryba-
czówki”. Ich łupem padł sprzęt wedkarski 
wartości 2 300 zł.

30.07 – w Chełmku na ul. Krakowskiej w 
sklepie „Biedronka” dokonano kradzieży 
alkoholu wartości 72 zł. 

Listy do prokuratury
Burmistrz Chełmka w związku z powta-

rzającym się na terenie Gminy wstrząsami 
spowodowanymi eksploatacją KWK „Piast” 
wystosował 2 pisma do Prokuratury Rejo-
nowej w Oświęcimiu. 

28.07.2009
Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu
ul. Piłsudskiego 10, 32-600 Oświęcim

Dotyczy: bezpośredniego zagrożenia 
życia, zdrowia i mienia mieszkańców Gmi-
ny Chełmek.

W kontekście interpelacji radnego 
zgłoszonej na XXXIV sesji Rady Miejskiej w 
Chełmku odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku 
oraz licznych zgłoszeń mieszkańców gminy 
Chełmek zawiadamiam, iż na terenie Gminy 
Chełmek wystąpiły ze szczególnym nasile-
niem w miesiącach czerwcu i lipcu b.r. kolej-
ne duże wstrząsy skorupy ziemskiej wywoła-
ne eksploatacją górniczą prowadzoną przez 
Kopalnię Piast działającą w ramach Kompa-
nii Węglowej S.A. z siedzibą w Tychach. Siła 
wstrząsów spowodowała kołysanie budyn-
ków. Powstało uczucie olbrzymiego zagro-
żenia dla zdrowia i życia ludzi.

Na terenie Gminy Chełmek od kilku lat 
występują wstrząsy o wielkiej sile, które 
działają szkodliwie na zdrowie oraz mienie 
mieszkańców. Wstrząsy pojawiły się w związ-
ku z działalnością górniczą prowadzoną 
przez Kompanię Węglową. Wstrząsy są szcze-
gólnie odczuwalne dla około 11000 miesz-
kańców. Warunki bytowania uległy znaczą-
cemu pogorszeniu, gdyż niespodziewanie 
występujące wstrząsy wywołują ciągłe za-
grożenie życia, zdrowia i mienia. Dotych-
czas siła wstrząsów była taka, iż Kompania 
wypłaciła wiele odszkodowań za zniszczenia 
m.in. w drodze procesów cywilnych. Pomi-
mo tego zagrożenie zniszczeniem występuje 
dla kilkuset obiektów mieszkalnych, które 
nie posiadają stosownych zabezpieczeń, 
gdyż były budowane kilkadziesiąt lat temu. 
Gmina nie posiada wystarczających środ-
ków na wypadek wystąpienia zniszczeń na 
większą skalę, jeżeli dojdzie do konieczno-
ści zapewnienia pomieszczeń zastępczych 
czy też zapewnienia pomocy lekarskiej dla 
większej grupy osób. Powyższe zagrożenie 
jest realne. Nadmieniam tutaj, że występu-
jące tąpnięcia są rejestrowane przez kopal-
nię na sejsmografach, które rejestrują liczbę 
wstrząsów oraz ich siłę.

Mieszkańcy Gminy Chełmek od kilku lat 
bytują w znacząco odmienionym środowi-
sku ze świadomością iż w każdej chwili może 
wystąpić wstrząs o nieodwracalnych skut-
kach dla życia, zdrowia i mienia. Na terenie 
Gminy znajdują się obiekty użyteczności pu-
blicznej, gdzie zniszczenia mogą się znaczą-
co kumulować w związku z przebywaniem 
dużej liczby osób (np. ośrodek zdrowia, ko-
ścioły, a zwłaszcza szkoły), wysoce rozwinię-
ta infrastruktura w postaci sieci gazowych i 
energetycznych oraz zakłady pracy mogące 

stwarzać zagrożenie wybuchem. Prawdopo-
dobieństwo sytuacji kryzysowej na skutek 
wstrząsów jest wysokie.

W w/w sprawie na przestrzeni ostatnich 
lat wysłano kilka pism i uzyskano zapew-
nienia dyrekcji KWK Piast, że podjęte będą 
działania minimalizujące skutki prowadzo-
nej eksploatacji górniczej (w załączeniu ko-
pie korespondencji). Jednak częstotliwość i 
siła wstrząsów z ostatniego okresu stwarza 
realne zagrożenie.

W tym stanie rzeczy, zanim dojdzie do 
wystąpienia bezpośrednich skutków prze-
widzianych w art. 163 KK uzasadniony jest 
wniosek o podjęcie czynności w celu usu-
nięcia bezpośredniego niebezpieczeństwa 
dla mieszkańców w rozumieniu art. 164 KK, 
a co za tym idzie wstrzymanie ruchu ściany, 
na której prowadzona jest obecnie eksplo-
atacja w bezpośrednim sąsiedztwie granic 
Gminy Chełmek.

Burmistrz Chełmka  Andrzej Saternus

11.08.2009
Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu
ul. Piłsudskiego 10, 32-600 Oświęcim

Dotyczy: bezpośredniego zagrożenia 
życia, zdrowia i mienia mieszkańców Gmi-
ny Chełmek.

W nawiązaniu do pisma z dnia 28 lipca 
2009 r. dotyczącego wstrząsów górotworu 
powstałego w wyniku prowadzonej eks-
ploatacji górniczej przez KWK Piast infor-
muję, że w dniu 10 sierpnia 2009 r. około 
godziny 16:45 nastąpił kolejny bardzo silny 
wstrząs odczuwalny przez mieszkańców na 
terenie całej Gminy Chełmek. Wywołało to 
uczucie olbrzymiego zagrożenia dla życia, 
zdrowia i mienia mieszkańców. Dlatego też 
proszę o podjęcie czynności w celu usunię-
cia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla 
mieszkańców w rozumieniu art. 164 KK, a 
co za tym idzie wstrzymanie ruchu ściany, 
na której prowadzona jest obecnie eksplo-
atacja w bezpośrednim sąsiedztwie granic 
Gminy Chełmek

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus
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INFORMACJA  O  WYWIESZENIU  WYKAZU

TBS w Chełmku
Urząd Miejski w Chełmku informuje o możliwości wybudo-

wania bloku mieszkalnego w ramach Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego. 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego to jedna z popular-
nych i bardzo konkurencyjnych form wspierania budownictwa 
wielorodzinnego. Opiera się o uzyskany w ramach Krajowego Fun-
duszu Mieszkaniowego, preferencyjnego kredytu. Kredyt ten, w 
części umarzalny, zaciągany jest przez TBS, w zasadzie za osoby, 
które zamieszkają w wybudowanych w ten sposób mieszkaniach.  
Mieszkańcy  przed zamieszkaniem pokrywają jedynie koszty 30% 
wartości mieszkania, w postaci tzw. partycypacji. Obsługa kredytu 
wliczona jest do comiesięcznego czynszu.

We wrześniu odbędzie się spotkanie informacyjne na ten temat, 
na które zapraszam zainteresowanych. Szczegóły na stronach inter-
netowych www.chelmek.pl oraz na tablicach ogłoszeniowych. 

Inf.UM

I N F O R M A C J A
Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 

ustawy o gospodarce nieruchomościami, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” 
ustawy o samorządzie gminnym oraz w wykonaniu uchwały Nr 
XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 
roku przeznacza w dzierżawę fragment nieruchomości gruntowej, 
oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 1269/82 o pow. 
0.0030 ha, położonego w Chełmku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 
w drodze bezprzetargowej. 

Wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Chełmku oraz na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy na okres 
21 dni tj. w terminie: od dnia 23 lipca 2009 roku do dnia 13 sierpnia 
2009 roku.  Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub 
telefonicznie pod numerem telefonu 844-90-30 lub 844-90-33 osoba 
do kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury Geodezji i Zasobów 
Komunalnych Sławomir Kalemba.

Inf. UM

Podpisanie umowy dofinansowania dla projektu

„Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Chełmek”
W dniu 10.07.2009 r. o godz. 12:00 odbyło się podpisanie umowy 

dofinansowania dla projektu „Gospodarka wodno-ściekowa Gminy 
Chełmek” realizowanego w ramach działania: 

1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 
15 tys RLM., priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Beneficjenta, tj. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Chełmku Sp. z o.o. reprezentowały osoby: 

• Pan Krzysztof Tokarski – Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Chełmku 

• Pan Jerzy Obstarczyk – Wiceprezes Zarządu Miejskiego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Chełmku 

Instytucję Wdrażającą reprezentował:
• Pan Krzysztof Bolek – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie.

Podpisanie umowy odbyło się w obecności: Pana Józefa Śliwy 
- Kierownika Jednostki Realizującej Projekt MZGK w Chełmku Sp. z 
o.o.,  Pana Jana Wieczorkowskiego – Wiceprezesa  Zarządu WFOŚiGW 
w Krakowie,  Pana Pawła Zorskiego – Kierownika Zespołu Funduszy 
Europejskich  oraz pracowników, którzy uczestniczyli w negocjacjach 
mających na celu przygotowanie niniejszej umowy.

Prezes Zarządu MZGK w Chełmku Sp. z o.o. – Krzysztof Tokarski,  
Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie – Krzysztof Bolek,  Wiceprezes 
Zarządu MZGK w Chełmku Sp. z o.o. - Jerzy Obstarczyk. 

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt MZGK w Chełmku Sp. z o.o. 
– Józef Śliwa, Wiceprezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie – Jan Wieczor-
kowski,  Prezes Zarządu MZGK w Chełmku Sp. z o.o. – Krzysztof Tokarski, 
Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie – Krzysztof Bolek,  Wiceprezes 
Zarządu MZGK w Chełmku Sp. z o.o. - Jerzy Obstarczyk, Inspektor. ds 
weryfikacji, analiz i nadzoru WFOŚiGW w Krakowie -  Justy-
na Jesionek, Spec. ds. analiz finansowych i kredytów WFOŚiGW w 
Krakowie - Joanna Dominiak-Paradowska, Kierownik zespołu funduszy 
europejskich WFOŚiGW w Krakowie – Paweł Zorski.

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 
3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami oraz w wykonaniu Uchwały Nr 
XV/120/2004 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku 
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność 
Gminy Chełmek, przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetar-
gowej na rzecz najemcy następujące lokale mieszkalne położone 
w Chełmku przy: 
* ul. Generała Andersa 5/24 o powierzchni użytkowej 57,10 m2,
* ul. Marszałka Piłudskiego 14/20 o powierzchni użyt. 36,88 m2,

Przedmiotowy wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku oraz na tablicach ogłoszeń na terenie całej 
gminy i w BIP na stronie internetowej www.chelmek.pl na okres 21 
dni tj. w terminie od dnia 20 lipca 2009 roku do dnia 10 sierpnia 
2009 roku.

Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie  Urzę-
du Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefo-
nicznie pod numerem telefonu 844-90-30 lub 844-90-33 osoba do 
kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury Geodezji i Zasobów Ko-
munalnych Sławomir Kalemba.   Inf.UM
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XXXV Sesja RM
W ostatni czwartek sierpnia w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w 

Chełmku odbyła się  XXXV sesja Rady Miejskiej w Chełmku.
Przybyłych na obrady radnych oraz gości przywitała przewod-

nicząca RM Zofia Urbańczyk.
Pierwszym punktem sesji był projekt uchwały w sprawie  wyra-

żenia opinii do wniosku Nadleśnictwa Chrzanów o uznanie lasów 
stanowiących własność Skarbu Państwa o powierzchni 2.00 ha po-
łożonych w Chełmku przy ul. Jaworznickiej za lasy ochronne. Po-
nieważ projekt ten był wcześnie szeroko omówiony i pozytywnie 
zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji budżetu, zdrowia  
i handlu z udziałem przedstawiciela Nadleśnictwa Chrzanów, radni 
zagłosowali za uchwałą.

Następnie radni zajęli się projektem  uchwały w sprawie zmia-
ny uchwały nr XV/120/2004 RM w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 
r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność 
Gminy Chełmek.

Uzasadnieniem zmiany projektu były liczne wnioski najemców 
dotyczące zmiany  § 5 pkt 1 uchwały RM w Chełmku nr XV/120/200 
z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych 
stanowiących własność Gminy Chełmek oraz opinia  Rzecznika Praw 
Obywatelskich z dnia 9 marca 2009 r. W tej sytuacji zasadnym jest 
jej zmiana poprzez wykreślenie wersu „Warunkiem sprzedaży z bo-
nifikatą jest wykup 100 % lokali w danym Budynku”.

Jednocześnie dodano do § 6: Prawo skorzystania z bonifikaty 
( 85% przy wykupie lokalu mieszkalnego) przysługuję do dnia 31 
marca 2010 r. Po tym terminie sprzedaż lokali mieszkalnych stano-
wiących własność Gminy Chełmek na rzecz najemców tych lokali 
będzie odbywała się po cenie wolnorynkowej ustalonej przez rze-
czoznawcę majątkowego.

§ 7 otrzymał brzmienie: „Sprzedaży nie podlegają lokale miesz-
kalne stanowiące własność Gminy Chełmek, położone w Chełmku 
przy ul: Krakowskiej 16, Żeromskiego 1, Głogowej 2, 4, Klonowej 
12, lokale mieszkalne nr. 1,4,5,6,7,8,9, 11 położone w budynku nr 4 
przy ul. Klonowej oraz lokal przy ul. Generała Andersa 6/17. Radni 
jednogłośnie przyjęli ten projekt.

Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie sprze-
daży mienia komunalnego, nieruchomości położonych  w Chełmku 
przy ul. Kasprowicza.

Uzasadnienie tego projektu objaśnił radnym Z-ca Burmistrza 
A.Skrzypiński. Poinformował on, że w/w grunty (o pow. 0.0168 ha i 
0.0057 ha)  były przygrodzone i od wielu lat użytkowane przez wła-
ścicieli przyległych nieruchomości. Sytuacja  taka licznie występuje 
na terenie całej Gminy a wynika z błędnych wytyczeń geodezyjnych 
sprzed wielu lat. Jednak problem z przygrodzeniami jest sukcesyw-
nie regulowany zgodnie ze stanem prawnym, a grunty wykupywane 
przez właścicieli nieruchomości. Radni zagłosowali za projektem.

W czasie sesji radni dyskutowali też o  projekcie uchwały w spra-
wie zmiany uchwały nr XX/173/08 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację projektu  pn. 
„Przebudowa dróg powiatowych nr 1907K, 1902K w Chełmku na 
odcinku od DW nr 780 do autostrady A4”.

W wyniku przeprowadzonego przetargu, przez Zarząd Dróg Po-
wiatowych, kwota zarezerwowana przez Gminę Chełmek na w/w za-
danie została zmniejszona z kwoty 3 155 516 zł do kwoty 1 476 755 
zł. Koszt całości zadania wyniesie 8 438 601 zł z czego 5 485 090 zł 
pokryją środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  
1 476 756 zł wyłoży Powiat Oświęcimski i 1 476 755 zł z budżetu 
Gminy Chełmek. Radni zagłosowali za projektem.

Kolejnym punktem obrad był  projekt uchwały w sprawie zacią-
gnięcia kredytu długoterminowego.

Burmistrz poinformował, że w uchwale budżetowej na 2009 r. 
założono zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 4 mln 
zł na sfinansowanie deficytu budżetowego.  Na uruchomienie pro-
cedury przetargowej w celu  wyboru banku na zaciągnięcie kredy-
tu niezbędna jest uchwała RM.  Radni zagłosowali za przyjęciem 
projektu.

Kolejny punkt obrad dotyczył zmian w budżecie Gminy Cheł-
mek na 2009r.

W trakcie omawiania projektu uchwały, Burmistrz poinfor-
mował, że  zostały zweryfikowane dochody i wydatki w uchwale 
budżetowej. Zmiany wynikają z potrzeby urealnienia dochodów i 
wydatków, o których już wiadomo, że w br. nie zostaną wykonane 
(np. sprzedaż mienia).  Ponadto nastąpiły zmiany związane z pro-
gramem rewitalizacji. 

Program rewitalizacji obejmuje przebudowę centrum od 
Urzędu do przedszkola, modernizację parku z fontanną, wymia-
nę rurociągu ciepłowniczego oraz budowę centrum sportowego, 
w którym ujęto budowę basenu. Zgodnie z informacją z Urzędu 
Marszałkowskiego, Gmina nie może uzyskać dofinansowania na 
budowę basenu ( ok. 6 000 000 zł).

- Wyrzucono nam z montażu finansowego budowę basenu. Z 
drugiej strony nie wolno nam usunąć tej inwestycji z programu re-
witalizacji. Innymi słowy, nie otrzymamy na nią dofinansowania i 
musimy wystawić obiekt z własnych pieniędzy w 36 miesięcy - mówił 
Burmistrz.

 Koszt budowy basenu to ok.10 – 12 mln zł. Basen obejmuje 
również dodatkowe urządzenia – zjeżdżalnia, brodzik, punkt  kaso-
wy itp. Koncepcję budowy basenu radni otrzymają do wglądu na 
posiedzeniach komisji. Taką inwestycję Gmina może sfinansować 
z własnych środków lub  pozyskanych z innych źródeł (Totalizator 
itp). Burmistrz uważa, że Gmina podoła takiemu zadaniu, pod wa-
runkiem że, do 2013 r. nie będzie można rozpocząć innych  więk-
szych inwestycji. Zostaną dokończone natomiast zadania już roz-
poczęte takie jak: współfinansowanie budowy dróg powiatowych 
Mickiewicza i Jaworznickiej, budowa sięgaczy (Schetynówki) na ul. 
Powstańców Śląskich, realizacja programów odnowy sołectw Bobr-
ka i Gorzowa oraz budowa kanalizacji z Funduszu Spójności. 

- Warto zainwestować w takie zadnia, ponieważ gmina pozyska 
wiele środków pomocowych, a także zwiększy swoją atrakcyjność.  O 
budowę basenu mieszkańcy zabiegali od wielu lat,  ale dotychczas nie 
udało się zrealizować takiej inwestycji.  Basen będzie atutem naszej 
gminy, przyciągnie mieszkańców z okolicznych gmin i będzie  również 
służył młodzieży w ramach zajęć wychowania fizycznego – podsumo-
wał burmistrz Andrzej Saternus.

Po licznych pytaniach radnych odnośnie możliwości finanso-
wych gminy radni zagłosowali za przyjęciem zmian w budżecie.

W ostatnim punkcie sesji: interpelacjach , zapytaniach i wolnych 
wnioskach, jako pierwsza głos zabrała przewodnicząca RM Zofia 
Urbańczyk, która odczytała pisemne gratulacje Wicemarszałka 
Zarządu Województwa Małopolskiego skierowane na ręce Burmi-
strza Chełmka w związku z uznaniem Gminy Chełmek za jedną ze 
100. najlepszych polskich gmin. Następnie radni dyskutowali nad 
sprawami związanym z bezpieczeństwem a także utrzymaniem 
zieleni na terenie gminy. 
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„ Ostrzegamy przed oszustami, 
którzy już kolejny raz wyłudzili pieniądze”

Kolejny raz apelujemy do wszystkich mieszkańców powiatu 
oświęcimskiego o ostrożność w kontakcie z osobami, które telefo-
nicznie, podając się za członka rodziny, próbują wyłudzić pieniądz 
metodą na tzw. „wnuczka”. Oto przykład z 24 sierpnia br. gdzie 
ofiarą oszustów padła mieszkanka Oświęcimia:

W poniedziałek ok. godz. 12.30 oszust zadzwonił do 67 - letniej 
kobiety mieszkającej w domu prywatnym w Oświęcimiu. Mężczy-
zna zasugerował, iż jest siostrzeńcem i poprosił o pożyczkę 18 tys. 
zł, na zakup samochodu. Kobieta uwierzyła, że o pożyczkę prosi 
jej siostrzeniec i oświadczyła, iż posiada jedynie 6500zł oraz 250 
euro, które to pieniądze może mu pożyczyć. Oszust na to przystał 
i poprosił, aby ciocia przyniosła pieniądze przed sklep odzieżowy 
przy ul. Powstańców Śląskich gdzie odbierze je znajoma, która 
nazywa się Anna Jagiellońska. O umówionej godzinie przed skle-

pem zjawiła się ciocia, a po krótkiej chwili podeszła do niej kobieta 
i przedstawiając się podanym przez oszusta nazwiskiem odebrała 
pieniądze. Kiedy pokrzywdzona zorientowała się, że została oszu-
kana było już za późno, pieniądze trafiły w ręce oszustów.

Aby nie stać się ofiarą tego typu przestępstwa w każdym przy-
padku należy potwierdzić u konkretnego członka rodziny czy to on 
zwracał się o pożyczkę. Jeśli ta informacja się nie potwierdzi lub nie 
ma możliwości natychmiastowego kontaktu z krewnym, pod żad-
nym pozorem nie należy przekazywać pieniędzy obcej osobie.

Na przekazanie pieniędzy obcej osobie możemy się umówić z 
oszustem jednakże natychmiast o próbie oszustwa powiadommy 
Policję dzwoniąc pod numer alarmowy 997 lub 112, co pozwo-
li funkcjonariuszom zatrzymać sprawców na gorącym uczynku 
przestępstwa.

ZAGŁOSUJ NA DZIELNICOWEGO ROKU 2009

Restauracja 
Kaprys

zaprasza codziennie od 12.00 – 22.00
Oferujemy dania kuchni tradycyjnej. 

Organizujemy wesela i imprezy okolicznościowe. 
Najniższe ceny w okolicy.

Kontakt: tel. kom. 503 994 700; 507 090 386
www.kaprys.aanet.pl

Młodszy aspirant
JERZY KUBISTY

Rewir nr 3 
Stare Miasto

Młodszy aspirant
PATRYK NIEMCZYK

Rewir nr 4 - Sołectwa 
Bobrek - Gorzów

Młodszy aspirant
ROBERT BARAN

Rewir nr 1 
- Chełmek Osiedle

Młodszy aspirant
TOMASZ MALIK

Rewir nr 2 
– Nowopole

Zapraszam do wzięcia udziału w Plebiscycie na Najlepszego 
Dzielnicowego Powiatu Oświęcimskiego. Organizatorem Plebiscytu 
jest Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu.

W Plebiscycie może wziąć udział każdy mieszkaniec naszego 
powiatu poprzez zagłosowanie na wybranego przez siebie dziel-
nicowego. Zagłosować można na stronie internetowej Komendy 
Powiatowej Policji w Oświęcimiu (www.oswiecim.policja.gov.pl) 
lub za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Brzesz-
cze oraz środków masowego przekazu, tj.: Fakty Oświęcim, Kaszte-
lania, Kronika Beskidzka, Telewizja Oświęcim, Pegaz Oświęcimski. 
Plebiscyt będzie trwał do 31grudnia br. a tytuł „Dzielnicowego 
Roku 2009” przypadnie dzielnicowemu, który uzyska największą 
liczbę głosów.

Głównym celem organizowanego plebiscytu jest popularyzo-
wanie sylwetek dzielnicowych wśród lokalnej społeczności. Po-
wyższy konkurs pozwoli mieszkańcom na lepsze poznanie swojego 
dzielnicowego jako policjanta pierwszego kontaktu, będzie miarą 
jego „popularności” i aktywności w podejmowanych działaniach w 
zakresie poprawy bezpieczeństwa w rejonie służbowym. Plebiscyt 
dodatkowo stworzy możliwość oceny stopnia zaufania jakim darzą 
swojego dzielnicowego mieszkańcy.

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Chełmek 
do udziału w plebiscycie. Poniżej przypominam Państwu sylwetki 
dzielnicowych Komisariatu Policji w Chełmku. 

Z poważaniem:
Komendant Komisariatu Policji w Chełmku

podinsp. mgr Piotr Grabowski

MEBLE  DREWNIANE 
- solidne meble za rozsądną cenę

  - Meble drewniane z importu
- Witryny, kredensy, meble wypoczynkowe
 - Komplety jadalne
 - Dodatki dekoracyjne

Oświęcim - Zaborze, ul. Grojecka 7 
(przy boisku Zaborzanki).

Telefon: 507161627
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Kajakiem z Bobrka do Gdańska
Marek Kamiński, znany polski podróżnik zorganizował wyprawę 

kajakową „Ekspedycja Wisła” . Kajakarze wypłynęli 28 sierpnia z Bobr-
ka, z miejsca położonego niedaleko mostu Benedykta gdzie znajduje 
się kilometr „0” Wisły (od tego miejsca Wisła jest zdatna do żeglugi). 
Ekspedycja zakończy się po kilku tygodniach w Gdańsku.

W tej niecodziennej wyprawie oprócz  Marka Kamińskiego biorą 
udział: Liv Arnesen, Kristin Olsen, Vera Simonsson, Maciej Urbaniak, 
Łukasz Krajewski, Kamil Szczepanik, Maciej Pytlik, Paulina Latsone, 
Viestus Lusis oraz skauci i harcerze.

Kurs komputerowy dla seniorów
Ogromnym zainteresowaniem  seniorów cieszył się kurs obsługi 

komputera zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu i 
Rekreacji w Chełmku na przełomie lipca i sierpnia br.

Zajęcia odbyły się w bibliotekach w Chełmku i Gorzowie a pro-
wadził je Marcin Jarnota.

Podczas lekcji seniorzy zapoznawali się z komputerowym ABC – 
uczyli się obsługiwać edytory tekstu jak również poznali podstawy 
Internetu w tym zakładanie kont mailowych oraz obsługę prostych 
komunikatorów.

- Nie spodziewaliśmy się aż tak dużego odzewu na nasz pomysł 
– mówi Dyrektor MOKSiR Waldemar Rudyk. – Seniorzy pokazali że 
chcą się nauczyć posługiwania komputerem i teraz sami już potrafią 
wysłać czy odebrać wiadomości mailowe, wyświetlić zdjęcia czy też za 
pomocą komunikatorów internetowych porozmawiać ze swoimi naj-
bliższymi rozproszonymi niekiedy po całym świecie – podsumowuje 
dyrektor Waldemar Rudyk.

Kolejne zajęcia z obsługi komputera dla seniorów rozpoczną 
się  jesienią.

Uczestnicy chcą promować aktywne formy wypoczynku, a także 
zwrócić uwagę ludzi na piękno i historię królowej polskich rzek.

Biskup poświęcił ołtarze
Ks. Biskup Jan Szkodoń 23 sierpnia od-

prawił uroczystą mszę św. w kościele pw.  
Trójcy Przenajświętrzej w Bobrku,  podczas 
której poświęcił odrestaurowany ołtarz 
główny, ołtarze boczne, ambonę i obrazy 
Miłosierdzia Bożego oraz Matki Bożej Ró-
żańcowej.

Uroczystości uświetnili swoją obecnością 
poseł  na sejm RP Tadeusz Arkit, Marszałek 
woj. Małopolskiego Marek Sowa, burmi-
strzowie Chełmka Andrzej Saternus oraz 
Andrzej Skrzypiński, burmistrz Chrzanowa 
Ryszard Kosowski radni powiatu oświęcim-
skiego oraz radni RM w Chełmku z przewod-
niczącą Zofią Urbańczyk.

Podczas mszy obecny proboszcz bobrec-
kiej parafii ks. Stanisław Szklany podkreślił 
zasługi swoich poprzedników księży Stani-
sława Maślankę i Stefana Wyszogrodzkiego 
oraz ofiarnych parafian, w tak doskonałym 
utrzymaniu bobreckiej świątyni.

Po zakończeniu mszy św. wszyscy zgro-
madzeni mieli okazje wysłuchać fragmen-
tu oratorium „Stworzenie świata” Josepha 
Haydna w wykonaniu solistów: Oliwie Ohl 
–Szulik (sopran), Łukasza Gaja (baryton) oraz 
Macieja Bartczaka ( tenor). Przy organach 
zasiadł wirtuoz tego instrumentu Wojciech 
Stysz.
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INFORMACJA  O  WYWIESZENIU  WYKAZÓW
Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 

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

* ul. Klonowa 6/7 o powierzchni użytkowej 61,37 m2,
* ul. Wojska Polskiego 6/42 o powierzchni użytkowej 42,90 m2,
* ul. 11 Listopada 2/5 o powierzchni użytkowej 38,18 m2,
* ul. 11 Listopada 4/9 o powierzchni użytkowej 46,33 m2,
oraz na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

rok o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 

2603 z późn. zm.) przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetar-
gowej następującą nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów 
jako działka nr 3245/2 o pow. 0.0030 ha obręb Chełmek, położoną 
w Chełmku przy skrzyżowaniu ul. Struga i Reymonta.

Przedmiotowe wykazy zostały wywieszone w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku oraz na tablicach ogłoszeń na terenie całej 
gminy i w BIP na stronie internetowej www.chelmek.pl na okres 21 
dni tj. w terminie od dnia 27 sierpnia 2009 roku do dnia 17 wrze-
śnia 2009 roku.

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

Inf.UM

Drodzy Mieszkańcy
W związku z pismem Prezydenta Miasta Stołecznego War-

szawy dotyczącym podjęcia próby dotarcia do nieznanych 
informacji o losach Warszawskich uchodźców zwracamy się z 
prośbą o przekazanie nam informacji o nieznanym bądź zapo-
mnianym wkładzie i zasługach mieszkańców Gminy Chełmek w 
celu udokumentowania i ochrony przed zapomnieniem świa-
dectwa ofiarności Polskiego Społeczeństwa.

Wszelkie informacje prosimy kierować pod numer telefo-
nu (0-33) 844 90 11 lub do pokoju 102 w Urzędzie Miejskim w 
Chełmku. 

Andrzej Saternus
Burmistrz Chełmka

BURMISTRZ  CHEŁMKA
Informuję, że dnia 16 lipca 2009 roku weszła w życie Uchwała 

Nr XXXII/242/2009 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 maja 2009 
roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Chełmka. 
Nazwę „Paprotnik” otrzymała ulica biegnąca prostopadle do ulicy 
Ofiar Faszyzmu w Chełmku.

Dodatkowych informacji związanych z nadaniem nazw na w/w 
ulice uzyskać można w pok. 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub 
pod nr tel. 844-90-33.

Inf.UM

Nowy sprzęt w SG ZOZ
Burmistrz Chełmka przyznał 70 000 zł dotacji dla Samodziel-

nego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku na zakup 
sprzętu niezbędnego do diagnostyki ratującej zdrowie i życie pa-
cjentów USG i EKG.

 Szacowany koszt zakupu sprzętu to 110 000 zł.

Dom Ludowy 
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Chełmku ul. Chrobrego 77
organizuje zajęcia relaksacyjne

TAI-CHI
Jeżeli Jesteś zainteresowany poprawą Swojej kondycji

i samopoczucia – zadzwoń.  Bliższych informacji udziela instruktor 
Ewa Miszuta pod nr tel.  0 33 846 31 43, 

w godz. od 12.00 -19.00
 Z a p r a s z a m y

Dom Ludowy
Miejskiego Ośrodka Kultury,  Sportu i Rekreacji 

w Chełmku ul. Chrobrego 77
organizuje zajęcia 

JOGI
 Joga dąży do przywrócenia równowagi w ciele. Intensywnie roz-
ciąga, ale i buduje tonus mięśniowy. Wzmacnia słabsze partie ciała, 
ale i rozluźnia nadmiernie napięte. Poprawia ukrwienie organizmu, 
reguluje gospodarkę hormonalną, Odmładza i Relaksuje. Pomaga 
między innymi przy schorzeniach kręgosłupa i układa ruchowego. 
Bliższych informacji udziela instruktor Ewa Miszuta pod nr tel.    
0 33 846 31 43, w godz. Od 12.00 -19.00

 Z a p r a s z a m y
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Bezpłatne szkolenie informatyczne dla nauczycieli 

NAUCZYCIEL BLIżEJ KOMPUTERA 
Jak zaciekawić ucznia lekcją? Jak w interesujący i nowoczesny 

sposób zaprezentować trudne nieraz treści nauczania? Jak uczyć i 
bawić jednocześnie? Tego wszystkiego mogą dowiedzieć się bez-
płatnie osoby decydujące się na udział w szkoleniu „ Doskonalenie 
zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii in-
formacyjnej”. Rekrutacja wciąż trwa. 

Szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe nauczycieli od-
bywają się od ubiegłego roku na terenie całej Małopolski. Finansuje 
je Europejski Fundusz Społeczny. W powiecie oświęcimskim ukoń-
czyło je do tej pory 23 nauczycieli. Szkolenia mają charakter kom-
pleksowy. Zaś ich adresatami są nauczyciele  przedmiotów niein-
formatycznych. W toku zajęć kursanci zdobywają wiedzę w zakresie 
wykorzystania komputera, Internetu i multimediów w dydaktyce. 
Odkrywają nowe możliwości programów Word, Excel. Uczą się pre-
zentacji multimedialnej w Power Poincie. Zakładają własne strony 
internetowe. Udział w 80 godzinnym szkoleniu jest dobrowolny 
i bezpłatny. Każdy z uczestników otrzymuje na własność 3 tomo-
wy komplet podręczników wraz z sylabusem (słownikiem) oraz na 
końcu zaświadczenie o ukończeniu kursu pomocne w awansie za-

wodowym. Kolejnym atutem jest wykwalifikowana kadra trenerów 
prowadzących zajęcia oraz dostępność. Kursy odbywają się bowiem 
w godzinach popołudniowych blisko miejsca zamieszkania nauczy-
cieli. Zazwyczaj są to posiadające odpowiednie wyposażenie szkolne 
pracownie komputerowe. Prócz tego część uczestników projektu 
ma możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności 
Komputerowych (ECDL).

Realizatorem projektu „ Doskonalenie zawodowe nauczycieli w 
dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej” jest Wojewódz-
ki Urząd Pracy i Małopolski Ośrodek Szkoleniowy przy współpracy 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kurato-
rium Oświaty w Krakowie oraz Małopolskiego Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli.

Więcej informacji na temat projektu DZN, regulamin rekrutacji 
oraz opinie uczestników szkoleń i trenerów znajdziecie Państwo na 
stronie www.nauczyciele.mos.krakow.pl. Szczegółowej informacji 
telefonicznej udzielają również organizatorzy szkoleń pod nr tele-
fonu: 664 748 292  lub (012) 430 03 06. 

(AK)

Wyprawka szkolna 
2009 r

Istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników dla 
uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 
oraz w klasie I gimnazjum na rok szkolny 2009/2010. 

Wnioski składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie 
uczęszczał w roku szkolnym 2009/2010  w terminie do 10 września 
2009 r.

Celem programu jest rozszerzenie podstawowej oferty pomocy 
materialnej udzielanej uczniom oraz wyrównywanie szans edukacyj-
nych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinanso-
wanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku 
szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz 
I gimnazjum.

Program skierowany jest do:
1. uczniów pochodzących z rodzin spełniających kryterium 

dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 
728), tj. 351 zł,

2. uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium 
dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bez-
domności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy 
w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, 
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu 
lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na pod-
stawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych 
opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika 
socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego 
lub rodziców zastępczych.

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:
150 zł dla ucznia klasy I i II szkoły podstawowej,
170 zł dla ucznia klasy III szkoły podstawowej,
280 zł dla ucznia klasy I gimnazjum.
Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedło-

żenie w szkole imiennych rachunków lub faktur VAT za zakupione 
podręczniki. 

Realizacja dofinansowania nastąpi dopiero po zweryfikowaniu 
wniosków przez dyrektorów szkół oraz otrzymaniu przez Gminę 
środków z budżetu państwa. 

RO Mika A.

POMOC MATERIALNA 
DLA UCZNIÓW 2009/2010

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych, na rok szkolny 2009/2010 
przyznawana będzie pomoc materialna o charakterze socjalnym. Przy-
sługuje ona uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Chełmek, których 
wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł 
miesięcznie.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 
2009/2010 lub zasiłku szkolnego wraz  z załącznikami należy składać 
w pokoju nr 108 Urzędu Miejskiego w Chełmku w nieprzekraczalnym  
terminie  do 15 września 2009 r.  Formularze wniosków można pobrać 
w pokoju 108 UM. Szczegółowych informacji udziela p. Anna Mika pod 
nr tel. 033/844-90-38. Stypendium jest wypłacane w dwóch transzach:  
w grudniu za okres wrzesień – grudzień 2009 r. , oraz w czerwcu -  za 
miesiące styczeń - czerwiec 2010 r., po uprzednim przedstawieniu fak-
tur i rachunków imiennych na kwotę  stypendium określoną w otrzy-
manej decyzji.

Stypendium szkolne można przeznaczyć m.in. na:
- płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze eduka-

cyjnym tj. czesne za naukę w szkole, korepetycje, kursy nauki języków 
obcych, informatyki, zajęcia sportowe, nauka tańca, nauka gry na in-
strumentach muzycznych, basen, kino, teatr, wycieczki szkolne, „Zie-
lona Szkoła” itp.; 

- zakup podręczników tj.: podręczniki, lektury, słowniki, atlasy, en-
cyklopedie,  mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze eduka-
cyjnym, np. edukacyjne programy komp. - jeśli są to wydatki związane 
z zajęciami szkolnymi lub wymagane przez szkołę; 

- pomoce dydaktyczne, przybory szkolne tj.: plecaki, torby szkol-
ne, zestawy komputerowe  (drukarka, płyty CD, dyskietki) kalkulatory, 
piórniki, linijki, zeszyty, bloki rysunkowe, długopisy, ołówki, kredki, ra-
pidografy, cyrkle, pisaki, farby i inne przybory;   

- strój sportowy wymagany w procesie edukacji, tj.: odzież sportowa: 
spodenki, szorty, koszulki, podkoszulki, getry, dresy; obuwie sportowe: 
tenisówki, halówki, trampki, adidasy- 1 raz na półrocze !

-  inne artykuły niezbędne do nauki w poszczególnych rodzajach 
i typach szkół tj.: farby, płótna, pędzle, instrumenty muzyczne, ubiór 
ochronny ( fartuchy, mundurki wymagane przez szkołę ) oraz inne 
związane ze specyfiką szkoły,

- dojazd do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania środkami ko-
munikacji zbiorowej,

- zakwaterowanie w internacie, bursie  lub stancji.
Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, 

„zieloną szkołę”  z wyjściami do kina, teatru, filharmonii można udoku-
mentować na podstawie  pisemnego oświadczenia wystawionego przez 
szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.  RO Mika A.
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NAUKA GRY 
NA PIANINIE

Kontakt: 0 504 715 026

Nie ma go już wśród nas……
„Śpieszmy się kochać ludzi
Tak szybko odchodzą……”
Tymi słowami ksiądz Jan Twardowski rozpoczyna 

jeden ze swoich najpiękniejszych wierszy. One uświa-
damiają nam kruchość ludzkiego istnienia. Chociaż 
często słyszymy o śmierci z ust poetów, filozofów, 
ocieramy się o nią, gdy odchodzi ktoś bliski, tak 
naprawdę nigdy nie jesteśmy na nią przygoto-
wani.

Niedawno pożegnaliśmy naszego kolegę Łu-
kasza Hoborę. Pracował jako nauczyciel wycho-
wania fizycznego w szkole podstawowej. Zawsze 
uśmiechnięty, wrażliwy, pełen zapału, kochający 
sport, któremu poświęcał każdą chwilę. Był nie tylko pedagogiem, 
ale także pełnym pasji trenerem. Uczniowie nazywali go Hobi. Da-
wał im przykład swoją postawą, budząc w nich ducha sportowej 
rywalizacji. Chłopcy lubili przychodzić na prowadzone przez niego 

w szkole dodatkowe zajęcia piłki nożnej i siatkówki. Wielokrot-
nie zdobywał z nimi mistrzostwo powiatu. Nie tylko piłka była 
jego pasją. Przygotowywał również uczniów do zawodów w 
innych dyscyplinach sportowych. Ich największym sukcesem 
było zdobycie brązowych medali w Wojewódzkich Zawodach 
w Czwórboju Lekkoatletycznym.

Łukasz to zawodnik KS Chełmek, ale także trener naj-
młodszej grupy piłkarzy „Żaki”, z którą brał udział w 

rozgrywkach ligowych. Rokrocznie zdobywał z nimi 
wysokie miejsca. Był również gminnym organiza-
torem sportu szkolnego w ramach Powiatowego 
Związku SKS.

W minionym roku szkolnym pełnił funkcję opie-
kuna Samorządu Szkolnego. W czerwcu otrzymał 
przyznawany przez uczniów zaszczytny tytuł Na-
uczyciela Roku. Kto go znał, mógł mówić o nim tylko 

dobrze. Nie ma go już wśród nas, jednak na zawsze pozostanie w 
naszych sercach i pamięci.

Koleżanki i Koledzy oraz uczniowie z Samorządowego Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku

Chełmek – wypadek  śmiertelny
W dniu 12.07.2009 o godz. 04.20 Komenda Powiatowa Policji w 

Oświęcimiu została powiadomiona  przez mieszkańca Sosnowca, 
iż na środku ul. Krakowskiej w Chełmku, w pobliżu granicy z Libią-
żem leży mężczyzna. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni pod-
jęli próbę reanimacji,  jednakże  odniesione obrażenia ciała były 
zbyt poważne i mężczyzny nie udało się uratować. Jak ustalono na 
podstawie zebranych śladów 28 –letni mieszkaniec Chełmka naj-
prawdopodobniej został potrącony przez nieznanego kierującego, 
który odjechał z miejsca zdarzenia. Jak wynika z relacji jednego ze 
świadków 28 – latek był widziany jak szedł jezdnią od strony Libiąża 
w stronę Chełmka. 

W związku z powyższym wszystkie osoby , które posiadają jakie-
kolwiek informacje na temat sprawcy potrącenia lub okoliczności 
zdarzenia proszone są o kontakt osobisty  z Komendą Powiatową 
Policji w Oświęcimiu lub telefoniczny pod nr 033 8475280, 033 
8475255 lub alarmowy pod bezpłatny numer 997 /zapewniamy 
anonimowość/.

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI 
informuje mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego o potrzebie   

SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI KSIĄG WIECZYSTYCH 
Z RZECZYWISTYM STANEM PRAWNYM

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 07 września 2007r. – o 
ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomo-
ści Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. 
U. Nr 191, poz. 1365 z późn.zm.)  Starosta Oświęcimski wykonujący 
zadania z zakresu administracji rządowej informuje mieszkańców 
Powiatu Oświęcimskiego o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg 
wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

W siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieru-
chomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ul. Wy-
spiańskiego 10 pok. 20 – uruchomiono punkt informacyjno – kon-
sultacyjny, dostępny dla mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego w 
poniedziałek od 800 do 1500,  wtorek  od 800 do 1700 oraz w  piątek 
od 800 do 1400 (tel. 0-33/844-97-50).

Zakres informacji udzielanych przez punkt informacyjno – kon-
sultacyjny, obejmuje wskazanie:

* adresu Wydziału Ksiąg Wieczystych, odpowiedniego ze wzglę-
du na właściwość miejscową;

* rodzajów dokumentów potwierdzających rzeczywisty stan 
prawny nieruchomości;

* zakresu danych objętych działem II księgi wieczystej i zasad 
dostępu do tych danych;

* ewentualnych działań, które mogą zostać podjęte w przypadku 
niezgodności zapisów w księdze wieczystej.

Szczegółowe informacje, dla osób chcących uregulować stan 
prawny nieruchomości dostępne są w punkcie informacyjno – kon-
sultacyjnym. 

Inf. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Wyrazy najgłębszego współczucia 
rodzinie i bliskim

śp. Łukasza Hobory
nauczyciela

Samorządowego Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego nr 2

w Chełmku
składają pogrążeni w smutku

Dyrekcja, Nauczyciele,
 pracownicy administracji i obsługi

oraz uczniowie SZS-P nr 2 w Chełmku

ODJAZDY POCIĄGÓW ZE STACJI 
CHEŁMEK FABRYKA

CZECHOWICE DZIEDZICE       8,24a)
KRAKÓW GŁÓWNY 3,20   4,05   4,37(D)   5,13   7,07   8,25   

9,04, 9,44(D) 10,36 11,32 12,48 13,49 14,44(D) 15,42 16,43 17,29 
18,44  19,39(D) 20,32a) 20,49   21,46

OŚWIĘCIM   0,27       5,20   6,40   736   8,24a)   835 9 , 1 6 ( D ) , 
11,16   12,25   13,17   14,17(D) 15,08 17,06   18,03   19,08(D)   
20,09 21,13 22,06 23,03   23,47(D)

TRZEBINIA 3,20   4,05   437(D)   5,13   7,07   8,25   9,04 
9,44(D) 10,36 11,32 12,48 13,49 14,44(D) 15,42 16,43 17,29 18,44 
19,39(D) 20,32a) 20,49   21,46

WIELICZKA RYNEK  3,20   4,05   437(D) 7,07   8,25   9,04 
9,44(D) 10,36   11,32   12,48 13,49   14,44(D) 1 5 , 4 2  
16,43   17,29   18,44 1939(D)

ŻILINA p.BIELSKO-ŻYWIEC     8,24a)
(D) - KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄT

a) - POCIĄG ZATRZYMUJE SIĘ TYLKO NA WYZNACZONYCH STACJACH
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SGZOZ w Chełmku zaprasza pacjentów 

gminy Chełmek 
na akcję profilaktyczną prowadzoną w ramach „Białej soboty”, 

która odbędzie się 19 września 2009 r. 
w godz. od 9.00 do 16.00 

w siedzibie przychodni przy ul. Staicha 1.
W ramach prowadzonej akcji wykonywane będą:

pomiar ciśnienia tętniczego – bezpłatnie,
badanie poziomu cukru – bezpłatnie

(zgłaszać się na badanie na czczo)
badania densytometryczne (osteoporoza) – koszt 25 zł 

Serdecznie zapraszamy
Uwaga! Na badanie densytometryczne należy się zapisać. Za-
pisy do 15 września  w rejestracji pod nr tel. 033 8461461, 033 
8461169 lub osobiście. Pacjenci umawiani będą na godziny.

Unijne wsparcie
 dla osób bezrobotnych

W II kwartale 2009r. Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu kon-
tynuował realizację projektu „Aktywizacja zawodowa” współfinan-
sowanego prze Unię Europejską. 

Środki pozyskane przez PUP w ramach projektu przeznaczono na 
sfinansowanie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Wspar-
ciem aktywizacyjnym objęto w szczególności osoby znajdujące się 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do grupy tej wytypowano 
młodzież, osoby po 50 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych i do-
świadczenia oraz bezrobotnych długotrwale, osoby niepełnospraw-
ne, a także mieszkańców obszarów wiejskich naszego powiatu.

Uczestnicy projektu zostali skierowani na takie formy aktywiza-
cji zawodowej, które umożliwiły im uzyskanie nowych kwalifikacji 
i umiejętności praktycznych, a przede wszystkim doświadczenia 
zawodowego. 

W ramach pozyskanego wsparcia unijnego od początku 2009 
roku oświęcimski Urząd Pracy sfinansował staże zawodowe dla 300 
osób, z czego w II kwartale do pracodawców skierowano 275 sta-
żystów. Zorganizowano również kursy zawodowe mające podnieść 
kwalifikacje zawodowe osób bezrobotnych, a przez to zwiększyć 
ich szanse na aktywizację zawodową. Na szkolenia zaplanowane 
w projekcie w II kwartale 2009 roku oświęcimski PUP wysłał 116 
osób bezrobotnych.

Wszystkie osoby uczestniczące w stażach i szkoleniach otrzymały 
stypendia, które nierzadko stanowią dla nich pierwsze lub jedyne 
źródło dochodu, a dla wielu osób są dodatkową motywacją do tego, 
aby być aktywnym i podnosić swoje kwalifikacje. 

W ramach projektu „Aktywizacja zawodowa” wspierano również 
inicjatywy przedsiębiorcze, poprzez udzielanie pomocy finansowej 
osobom chcącym rozpocząć prowadzenie własnej firmy. Z pomocy 
w tym zakresie w II kwartale b.r. skorzystało 47 osób, które otrzymały 
jednorazowe środki na realizację swoich pomysłów biznesowych w 
wysokości średnio ok. 17 000,00 zł.

Uczestnicy projektu prowadzonego przez PUP w Oświęcimiu 
mogli również korzystać ze wsparcia pośredników pracy i doradców 
zawodowych. W ramach oferowanej im pomocy 120 osób skorzy-
stało z Indywidualnych Planów Działania, z czego w II kwartale 2009 
roku były to 104 osoby. 

Projekt „Aktywizacja zawodowa” przygotowano dzięki środkom 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki - poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do 
zatrudniania oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej 
osób bezrobotnych”. 

Projekt w całości został przygotowany i jest realizowany przez 
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  w Oświęcimiu
mgr Wiesława Drabek-Polek

Opieka nad zwierzętami
Mając na uwadze doniesienia medialne o niebezpiecznych 

zdarzeniach z udziałem psów jak również sytuacje, które zaistnia-
ły w ostatnim czasie na terenie gminy Chełmek, zwracam Państwa 
uwagę na następujące kwestie.

1. Zachowanie zwykłych lub nakazanych środków przy trzy-
maniu zwierzęcia.

Przez „trzymanie zwierzęcia” należy rozumieć zajmowanie się 
nim, sprawowanie nad nim opieki i nadzoru nad jego zachowaniem. 
Odpowiedzialnym za trzymanie zwierzęcia jest właściciel klub inna 
osoba, sprawująca nad nim opiekę i nadzór. Osoba trzymająca zwie-
rzę powinna zachować przynajmniej zwykłe środki ostrożności, 
czyli nie dopuścić do tego, aby zwierzę wyrządziło szkodę jakiejś 
osobie czy innemu zwierzęciu.  Zwykle środki ostrożności to takie, 
które są powszechnie przyjęte np. kaganiec lub smycz.

Art. 77 kodeksu wykroczeń:
Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożno-

ści przy trzymaniu zwierzęcia , podlega karze grzywny do 250,00 
złotych albo karze nagany.

2.   Znęcanie się nad zwierzętami.
Art. 6 Ustawy o ochronie zwierząt. (wybrane ustępy).
1. Nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz 

znęcanie się nad nimi jest zabronione.
2. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawa-

nie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, 
a w szczególności:

- umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące 
dozwolonego prawem zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu,

- umyślne używanie do pracy lub w celach sportowych albo 
rozrywkowych zwierząt chorych, w tym rannych lub kulawych, albo 
zmuszanie ich do czynności mogących spowodować ból,

- bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzo-
nymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie 
po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn,

- używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń 
zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, 
powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć,

- dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicz-
nych przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień bądź 
niezgodnie z zasadami sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez zacho-
wania koniecznej ostrożności i oględności oraz w sposób sprawia-
jący ból, któremu można było zapobiec,

- złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt,
- utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowa-

nia, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego niechlujstwa oraz 
w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zacho-
wanie naturalnej pozycji,

- porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez 
właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę po-
zostaje,

- trzymanie zwierząt na uwięzi, która powoduje u nich uszko-
dzenie ciała lub cierpienie oraz nie zapewnia możliwości niezbęd-
nego ruchu,

Art. 35 
1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z 

naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4, albo znęca 
się nad nim w sposób określony w art. 6 ust. 2, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa ze szcze-
gólnych okrucieństwem, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Z poważaniem: Komendant Komisariatu Policji w Chełmku
podinsp. mgr Piotr Grabowski

Serdecznie dziękuję Zarządowi Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów w Chełmku
za  wsparcie w trudnej sytuacji życiowej.

Barbara Andrzejewska
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Sierpień 1980r. zakończył się podpisaniem porozumień pomiędzy straj-
kującymi stoczniowcami w stoczni w Gdańsku a delegacją rządową pod prze-
wodnictwem vice premiera Jagielskiego. Jednym z postulatów było wyrażenie 
zgody przez stronę rządową na tworzenie w zakładach pracy niezależnych, 
samorządnych związków zawodowych. Fala wolności ruszyła od Bałtyku aż do 
Karpat. Powstawały komitety założycielskie niezależnych, samorządnych związ-
ków zawodowych, a w miastach wojewódzkich międzyzakładowe komisje NSZZ. 
W PZPS „Chełmek poza dyskusjami wśród pracowników o bieżącej sytuacji po-
litycznej w Polsce nic specjalnego się nie działo. Dopiero pod koniec września 
niezadowoleni z warunków pracy pracownicy gumowni zorganizowali komitet 
strajkowy, ogłosili strajk i wystąpili do dyrekcji PZPS-u z postulatami dotyczący-
mi głównie podwyżek płac. Dyrekcja postulaty pracowników gumowni przyjęła 
i obiecała je rozważyć. Strajkujący pracownicy gumowni strajk przerwali i na 
tym się skończyło. Jak się później okazało dyrekcja PZPS zignorowała postula-
ty pracowników gumowni. Po tym wydarzeniu RYSZARD PENCKO, pracownik 
oddziału elektrycznego, elektryk utrzymania ruchu w PZPS „Chełmek”, widząc, 
że strajkującym pracownikom gumowni nie udało się osiągnąć zamierzonych 
celów poprzez akcję strajkową, postanowił zorganizować komitet założycielski 
NSZZ, wciągając jako pierwszą osobę do komitetu założycielskiego Zbigniewa 
Kulczyka , pracownika w biurze głównego energetyka . Następnie przekazał 
informację o organizowaniu komitetu założycielskiego poprzez swoich ko-
legów, elektryków z oddziału utrzymania ruchu do wszystkich pracowników 
oddziałów produkcyjnych. Wieść rozeszła się szybko i chęć przystąpienia do 
komitetu założycielskiego NSZZ zadeklarowała duża grupa pracowników. Do 
komitetu założycielskiego wstąpiły następujące osoby: Ryszard Pencko , Zbi-
gniew Kulczyk , Irena Skulich , Józef Dylewicz , Jan Matlak , Karol Rzepecki , 
Stanisław Wilk , Bogdan Kuraszkiewicz , Stanisław Gucik , Ewa Matyszkowicz , 
Marian Szatkowski, Marian Baran , Marian Mastalerz , Marian Bochenek , Marek 
Kusek , Józef Cegiełka , Władysław Głuszek , Alojzy Dwornik , Jan Wilczak , Wła-
dysław Potępa , Zenon Hoptij

9 października 1980r. Ryszard Pencko wraz ze Zbigniewem Kulczykiem 
przekazali postulaty Komitetu założycielskiego NSZZ dyrektorowi do spraw 
technicznych Henrykowi Pisarkowi. Następnie delegacja w składzie: Ryszard 
Pencko, Józef Dylewicz I Zbigniew Kulczyk spotkała się z dyrekcją zakładu, w tym 
z dyrektorem naczelnym PZPS „Chełmek” Bronisławem Grzesikiem na czele, w 
sprawie negocjacji tychże postulatów. Negocjacje zakończyły się pomyślnie dla 
strony związkowej. Najważniejszym postulatem był postulat o wyrażenie zgody 
przez administrację zakładu na utworzenie w PZPS „Chełmek” nowego związ-
ku zawodowego, samorządnego, niezależnego od władz państwowych i partii 
politycznych. Następnie bardzo ważną sprawą dla komitetu założycielskiego 
było wynegocjowanie od dyrekcji zakładu pomieszczenia biurowego, urządzeń 
biurowych, papieru biurowego i innych wyposażeń biurowych, oraz dostępu do 
radiowęzła zakładowego, drukarni zakładowej i gazety „Echo Chełmka” .

Delegacji udało się wynegocjować wszystko łącznie z oddelegowaniem do 
pracy związkowej czterech osób tj ; Ryszrda Pencko , Zbigniewa Kulczyka , Irenę 
Skulich , Marka Kuska . Grupa tych osób pod przewodnictwem Ryszarda Pencko 
rozpoczęła organizowanie nowego związku zawodowego w PZPS „Chełmek”. 
W bardzo krótkim czasie prawie wszyscy pracownicy PZPS „Chełmek” łącznie 
z filiami należącymi do PZPS „Chełmek” tj: ze szwalniami w Jaworznie i Krako-
wie, oraz garbarniami w Oświęcimiu, Żywcu i Skoczowie i z fabryką obuwia w 
Będzinie zadeklarowali przystąpienie do NSZZ „Solidarność”. Następnie komitet 
założycielski przystąpił do organizowania demokratycznych wyborów do władz 
NSZZ „Solidarność” przy PZPS „Chełmek” i jednocześnie prowadził negocjacje z 
administracją zakładu w sprawach postulatów pracowniczych, takich jak: pod-
wyżka płac, pięciodniowy tydzień pracy, poprawa warunków bezpieczeństwa 
i higieny pracy i świadczeń socjalnych . Członkowie komitetu założycielskiego: 
Ryszard Pencko, Zbigniew Kulczyk , Józef Dylewicz , Jan Matlak , Karol Rzepec-
ki, Marian Bochenek ( drukarz ) zajmowali się również redagowaniem audy-
cji radiowych do radiowęzła zakładowego , oraz reportaży do gazety „ECHO 
CHEŁMKA” ( w późniejszym czasie Biuletynu Informacyjnego Nszz Solidarność 
przy PZPS „Chełmek) o bieżących sprawach związkowych , a także o historii 
Polski XX wieku i o bieżących wydarzeniach politycznych w PRL-u i w świecie 
. Komitet założycielski w/w wymienionym składzie działał do wyborów NSZZ 
„Solidarność”, które odbyły się 21 grudnia 1980r.

Po wyborach wyłoniło się nowe prezydium NSZZ „Solidarność”. Przewod-
nictwo związku objął Zbigniew Kulczyk, vice przewodniczącym został Ryszard 
Pencko, sekretarzem Irena Skulich, Skarbnikiem Marek Kusek .

W skład komisji zakładowej weszły następujące osoby: Bogumiła Lech 
, Wiesław Babecki, Krystyna Zajas , Henryk Wiśniewski, Franciszek Bzibziak , 
Bronisław Bożek , Stanisław Wilk , Marek Kusek , Stanisława Ciupek , Zdzisława 
Matras , Adam Mitoraj , Elżbieta Chodyńska , Jan Solek , Stanisław Łysak , Euze-
biusz Krupa , Urszula Kulczyk , Karol Rzepecki, Stanisław Szatkowski, Berta Jugas 
, Józef Cegiełka , Marian Bochenek , Tadeusz Balcerek , Bogusław Kuraszkiewicz , 
Stanisława Balcerak , Stanisław Gucik , Alojzy Dwornik , Wanda Talowska , Krysty-
na Osowska , Józef Dylewicz , Władysław Opitek, Władysław Potępa , Augustyn 
Cetnarowski, Krzysztof Wołoszyński, Adam Biel , Henryk Rączka

Do komisji rewizyjnej zostali wybrani: Adam Wróbel, Ryszard Porwit, Halina 
Cudak, Irena Pędrys

NSZZ „Solidarność przy PZPS „Chełmek” poparł i uczestniczył w Strajku 
Podbeskidzia, który rozpoczął się 26 stycznia 1981r. i trwał do 6 lutego 1981r. 
Strajk zorganizowano z powodu korupcji, jakich dokonały najwyższe władze 
Bielska - Białej i województwa bielskiego. Strajk zakończył się pomyślnie dla 
strajkujących w Podbeskidziu, władze Bielska - Białej zostały w jakimś stopniu 
rozliczone. Ze stanowiska ustąpił wojewoda bielski i wojewódzki komendant 
milicji obywatelskiej.

Załoga PZPS „Chełmek” zrzeszona w NSZZ „Solidarność” ufundowała sztan-
dar NSZZ „Solidarność” przy PZPS „Chełmek”, którego poświęcenie odbyło się 18 
października 1981r. podczas uroczystej Mszy Świętej na stadionie sportowym KS 
„Chełmek” . Mszy Św. przewodniczył ks. profesor infułat Eugeniusz Florkowski z 
Krakowa. Kazanie wygłosił proboszcz Parafii Chełmek ks. Józef Bendyk. W poczcie 
sztandarowym uczestniczyli Elżbieta Chodyńska, Henryk Rączka I Stanisława Ciu-
pek. Przemówienie w imieniu NSZZ „Solidarność” przy PZPS „Chełmek” wygłosił 
przewodniczący komitetu organizacyjnego poświęcenia sztandaru Jan Matlak, 
za ufundowanie sztandaru wszystkim członkom NSZZ „Solidarność” zrzeszonym 
w PZPS „Chełmek” podziękował Zbigniew Kulczyk. Okolicznościowe przemówie-
nie wygłosił również zaproszony na tą uroczystość przewodniczący NSZZ „Soli-
darność” Regionu Podbeskidzia Patrycjusz Kosmowski. Sztandar zaprojektował 
pracownik PZPS „Chełmek”, artysta plastyk mgr Bohdan Kiszka.

Poświęcenie sztandaru NSZZ „Solidarność przy PZPS „Chełmek” było naj-
większym zgromadzeniem, jakie odbyło się na terenie Chełmka.

Związek Zawodowy „Solidarność” przy PZPS „Chełmek” działał bardzo sku-
tecznie, negocjując postulaty pracownicze z administracją zakładu oraz postulaty 
mieszkańców Chełmka i Gminy z naczelnikiem miasta i gminy w sprawie zaopa-
trzenia sklepów w żywność. Negocjacje z naczelnikiem były najmniej skuteczne, 
po takich negocjacjach żywności zamiast przybywać w sklepach to ubywało.

NSZZ „Solidarność” negocjował również z wojewodą województwa bielskie-
go w sprawie zaopatrzenia chełmkowskich sklepów w żywność i z kierownikiem 
wojewódzkiego wydziału do spraw wyznań w sprawie zezwoleń na budowę 
punktów katechetycznych na terenie Chełmka i Gminy. W wyniku tych ostatnich 
społeczność zainteresowana otrzymała zezwolenia na ich budowę. I tak wybudo-
wano salki katechetyczne w Gorzowie i na Kolonii w Chełmku. Działalność NSZZ 
„Solidarność” została przerwana. PZPR na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim, 
który to wtedy zajmował najwyższe stanowiska państwowe w PRL-u, obawiając 
się o utratę władzy komunistycznej w Polsce sterowanej przez Związek Radziecki, 
13 grudnia 1981 r. dokonali zamachu na społeczeństwo polskie, ogłaszając stan 
wojenny . W nocy 13 grudnia 1981 r. w bandycki sposób SB, MO i ZOMO aresz-
towali 10 tysięcy działaczy NSZZ „Solidarność”. Polacy jednak nie przestraszyli 
się stanu wojennego, opozycja weszła do podziemia i przez następne dziewięć 
lat działając w podziemiu przeciwko totalitarnej władzy komunistycznej dopro-
wadziła do upadku komunizmu w Polsce i w Europie.

Ryszard Pencko i Jan Matlak w nocy 13 grudnia 1981r. zostali przez komu-
nistyczny reżim aresztowani i osadzeni w więzieniu w Szerokiej koło Jastrzębia. 
23 marca 1981r. zostali przetransportowani do więzienia w Łupkowie Dolnym 
koło Sanoka . W pierwszym tygodniu stanu wojennego, Józef Dylewicz - działacz 
NSZZ „Solidarność” przy PZPS „Chełmek” udał się do naczelnika miasta i gminy 
Chełmek, żeby interweniował u władz wojewódzkich w sprawie uwolnienia 
uwięzionych kolegów Ryszarda Pencko i Jana Matlaka. W krótkim czasie po 
wizycie u naczelnika został aresztowany i dołączył do swoich kolegów uwię-
zionych w Szerokiej.

Wielu działaczy NSZZ „Solidarność” i walczącego z komunizmem podzie-
mia działając w latach 1980 do 1990 straciło życie z rąk SB, MO i ZOMO. Zostali 
w bestialski sposób zamordowani podczas akcji strajkowych, akcji protestacyj-
nych, podczas przesłuchań lub w nieznanych okolicznościach, między innymi 
ks. Jerzy Popiełuszko. W 1990r. komunizm w Polsce upadł, Polska wyzwoliła się 
z pod jarzma sowieckiego i odzyskała niepodległość.

Wspomnienia z lat 1980 /1981 o utworzeniu się NSZZ „Solidarność” w PZPS 
„Chełmek” opracował i napisał RYSZARD PENCKO .
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Skąd się wziął Chełmek i jego przysiółki (1)

W miarę upływu lat i przewalających się w ciągu wieków wy-
darzeń w naszej Ojczyźnie, zanikają różne pierwotne nazwy osad, 
przysiółków, ulic, a nawet wsi  i miast. 

Obecnie na mapach Chełmka można spotkać niektóre nazwy 
nadawane powstającym przez kilka wieków przysiółkom, które 
dziś stanowią określone dzielnice naszego miasta. Nazwy te, dla 
mieszkańców nawet w średnim wieku, są już teraz niezrozumiałe, 
a pozostało ich niewiele – Wygiełzów, Młyny, Podzagórnie, Paprot-
nik, Nowopole czy Zagórcze. Niegdyś tych nazw było dużo więcej, 
określały one nie tylko przysiółki, ale miejsce położenia lasów, ról, 
pastwisk, łąk lub skupisk zabudowań. 

Aby przybliżyć tę tematykę, choć nie jest to łatwe ze względu 
na bardzo ogólne źródła historyczne odnoszące się do naszej miej-
scowości, pragnę jednak przywołać tę jej część, która zachowała 
się wśród najstarszych mieszkańców miasta i w nielicznych opra-
cowaniach.

Chcąc zrozumieć różne nazwy i określenia, z którymi się spoty-
kamy, koniecznie trzeba poznać choć ogólnie proces powstawa-
nia i niezbędne wiadomości historyczne odnoszące się do naszej 
miejscowości.

 Jak i kiedy powstał Chełmek i jego nazwa trudno  jednoznacznie 
ustalić. Prawdopodobnie w pierwszych wiekach naszej państwowo-
ści powstała tu najpierw niewielka osada przy trakcie prowadzącym  
z Krakowa na Śląsk, od wieków uważany za najdogodniejszy – omi-
jający wzgórza, wśród prastarych lasów oddalonych od rozlewisk 
Wisły. Trakt ten przedzielała Przemsza, dlatego wynikła konieczność 
utworzenia przeprawy przez rzekę, stąd też można się spodziewać, 
że pierwszymi osadnikami mogli być ludzie zajmujący się przeprawą 
oraz ochroną szlaku, który w owych czasach nie był zbyt bezpiecz-
ny.  Miejsce to znajdowało się u stóp wzgórza    o nazwie Skała,  w 
zachodniej jego części stromo opadającej ku rzece. Ten układ topo-
graficzny siedlisk ludzkich był charakterystyczny dla wielu najstar-
szych osad powstających na ziemiach polskich. Rzeka stanowiła 
dogodną drogę przemieszczania się ludności i transportowania 
towarów, a jej wody dostarczały ryb i stwarzały odpowiedni klimat 
dla życia człowieka i rozwoju rolnictwa. Wzgórze zaś zabezpieczało 
przed zalewem pól i domostw położonych na pewnym wzniesieniu.  
Nazwa Chełmek może więc pochodzić od tego wzgórza (296,4 m 
npm), biorąc pod uwagę staropolskie nazewnictwo, które pagórek 
lub wzgórze określało jako Chełm.

Na jednej z najstarszych map naszej Ojczyzny z 1363 roku („Kro-
nika Dziejów Polski”) zaznaczono Chełmek,  który w tym czasie był 
jeszcze wsią królewską.

 Fragment mapy naszych okolic z 1363 roku
Pierwsze wzmianki o wsi w dokumentach historycznych uka-

zały się dopiero w pierwszym ćwierćwieczu XV wieku. Występuje 

ona zrazu jako wieś królewska o trzech łanach kmiecych, a niewie-
le lat później jest wsią szlachecką należącą do Jana Ligęzy, wraz z 
kluczem bobreckim. Wieś Chełmek pojawiła się u Jana Długosza 
w dziele „Liber beneficiorum diecez  Cracowiensis”  opisującym 
dochody Kościoła Małopolski w pierwszej połowie XV wieku.   Za-
znacza on, że Chełmek należał wtedy do parafii w Oświęcimiu,  a 
dziesięcinę płacił z trzech łanów kmiecych od trzech osadników (tj. 
3 x 3,96 ha). Z powyższego wiadomo, że Chełmek  w tym czasie był 
niewielką wsią, co wynika z faktu, że przeciętna wieś w tym czasie 
posiadała 15 łanów.

Pierwsi i nieco późniejsi osadnicy, jak można mniemać, zamiesz-
kiwali w małych, prymitywnych chałupach stawianych z bali sosno-
wych, uzyskiwanych ze starodrzewiu, którego dostarczały okoliczne 
bory. Bale te były układane na zrąb  i uszczelniane mchem, a później 
słomianymi warkoczami. Pokrywane były słomą, tworząc z niej pęki 
nazywane u nas „kicokami”, nie miały te chaty jeszcze kominów, stąd 
ich nazwa „kurne chaty”. Przez zbite z desek drzwi wchodziło się do 
sieni, a z niej po drabinie na strych oraz do piwniczki wykopanej w 
ziemi, wyłożonej kamieniami podobnie jak sień. Część mieszkalna 
składała się zwykle z izby, w której ogniskowało się życie rodziny i z 
kuchni z glinianą polepą gdzie gotowało się bardzo skromną strawę 
na postawionym z kamienia i gliny piecu. W takich chałupach, pod 
jednym dachem znajdowały się też pomieszczenia dla zwierząt.

Do przeprawy przez rzekę służyły początkowo czółna wydrą-
żone z kłody drzewa zwykle sosnowego, czasem topolowego lub 
bukowego. Wielkość czółna była uzależniona od długości kłody, zaś 
dno miało  płaskie dla utrudnienia przewrotności, poruszane  było 
drągiem lub wiosłem. 

W sąsiedztwie pierwotnej osady, na wprost traktu krakowsko – 
śląskiego gdzie znajdowała się przeprawa zwolna powstawały dalsze 
zagrody w kierunku wschodnim, a także wzdłuż drogi prowadzonej 
równolegle do rzeki w kierunku południowym, gdzie około roku 
1570 powstał pierwszy most na Przemszy. 

Rozwój wsi nie był jednak zbyt imponujący, jeżeli wziąć pod 
uwagę dane urzędu skarbowego z 1581 roku, a więc w niespełna 
200. latach od pierwszych zapisów historycznych o wsi, w których 
zanotowano tylko trzy łany kmiece, jedną zagrodę z rolą, trzech 
komorników z bydłem, czterech komorników bez bydła oraz jed-
nego karczmarza, do którego należało pół łana roli. W tych czasach, 
aż do roku 1640, klucz bobrecki, a więc i Chełmek należał do rodu 
Ligęzów, dla którego chłopi byli zobowiązani odrabiać pańszczy-
znę, podobnie jak do końca XVIII wieku gdy należeli już do rodu 
Wielopolskich.

W 1789 roku w Chełmku były już 92 domy (w tym karczma i 91 
chałup), które zamieszkiwało 508 osób. Trzy lata później doliczono 
się w Chełmku 33. rodzin, z których około połowa do czasów współ-
czesnych nosi takie same nazwiska, a to Banasiowie, Księżarczykowie, 

Domu sołtysów Pactwów (starszy na wprost, pierwotnie był „kurny”)
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Dudzikowie, Kasperkowie, Klimczakowie, Kobyłczykowie, Matyiowie 
(ob. Matyjowie), Nowakowie, Pacwowie (ob. Pactwowie), Paszkowie, 
Piwowarczykowie, Porwitowie, Swozeniowie (ob. Sworzeniowie  ub 
Swożeniowie), Szymutkowie, Syskowie i Wronkowie. 

W najstarszej  części wsi mieszkali pierwsi i późniejsi sołtysi, 
będący właścicielami większych połaci pól i łąk, zaś ich domostwa 
były większe i zasobniejsze, jednak jeszcze drewniane, kryte słomą,  
z izbami bardziej obszernymi, z osobno wybudowaną stodołą. Przy-
kładem takiego budownictwa starszego z pierwszej połowy XIX 
wieku  i nieco późniejszego może być domostwo sołtysa Pactwy 
widoczne na zdjęciu.

Do sołtysów należały duże gospodarstwa rolne powiększane 
przez zakupienie ziemi  od właścicieli dóbr bobreckich. Dowodem 
na istnienie takich transakcji może być dokument zachowany przez 
nieżyjącego już pana Franciszka Pactwę, który stwierdza zakup kil-
ku ról przez jego prapradziada. Dowód ten był wystawiony w 1743 
roku przez hr. Jana Józefa Wielopolskiego, ówczesnego właścicie-
la Bobrku z przyległymi wsiami. Stwierdzał on sprzedaż sołtysowi 
Pactwie za 700 złotych górskich kilku pomniejszych ról, między in-
nymi pastwisko Kąt na Podzagórniu. Dodatkowo ustalał czynsz w 
wysokości 30 złotych górskich, obowiązek szynkowania trunków 
dworskich i ograniczenie podróżowania do 7 mil (w tym czasie w 
dobrach bobreckich istniała pańszczyzna). Do sołtysów w później-
szych czasach według tradycji należały młyny wodne   i folusz w 
przysiółku Młyny.

Najstarsza część wsi Chełmek przez wieki mogła szczycić się naj-
większą ilością znaków pobożnych, którymi były dwie murowane 
kapliczki, kilka słupowych i jedna wnękowa z piękną figurą św. Flo-
riana i kamienny krzyż. Do dzisiaj zachowała się tu tylko jedna ka-
pliczka słupowa przed nowym domem państwa Ganobisów i jedna 
wnękowa na nowym domu państwa Zamarlików, a także kamienny 
krzyż z 2. połowy XIX wieku, postawiony  jako dziękczynienie za 
uratowanie życia podczas zarazy w latach 1831 - 36.

Szczególne znaczenie dla mieszkańców wsi miały dwie kaplicz-
ki murowane w czasach, gdy w Chełmku nie było jeszcze kościoła, 
które mogły powstać tu już w 2. połowie XVIII wieku. Spełniały one 
choć w części funkcję kościoła stając się miejscem indywidualnych 
i wspólnych modłów oraz nabożeństw (majowych, czerwcowych, 
wymieniania tajemniczek różańcowych) czy też gromadzenia się 
ludzi  w czasie zagrożeń dziejowych. 

Dużą rolę odgrywała  kapliczka powstała przy głównym trak-
cie na zakręcie, przy zejściu w kierunku rzeki, gdzie znajdowała się 
przeprawa. Tu też było centrum wsi gdzie wybudowano karczmę, 
skromną remizę strażacką, tymczasowy areszt, warsztat kowalski,  
w pobliżu zabudowania sołtysa powstało pastwisko, a później jesz-
cze miejsce wyrobu galarów. Kapliczka ta mogła być postawiona 
na przełomie XVIII i XIX wieku podobnie jak inne powstałe w tym 
czasie na obrzeżach wsi. Wymurowano ją z kamienia wapiennego 
łamanego na skale i tak jak pozostałe kapliczki chełmeckie na pla-
nie prostokąta, nieotynkowane z zewnątrz. Pierwotnie   o dachu 
dwuspadowym krytym gontami, a od roku 1900 dachówkami, 
które księżna Ogińska przeznaczyła na pokrycie 15. kapliczek w 
jej dobrach, w tym też czasie mogła być otynkowana z zewnątrz. 
Była ona niewielka jak stwierdza pan Emanuel Swożeń „mieściło 
się w niej około 8 osób, które mogły usiąść na ławeczkach, przez jej 
środek prowadziło przejście w kierunku zwisającego sznura uru-
chamiającego sygnaturkę umieszczoną w wieżyczce. W kronice 
kościoła bobreckiego zapisano, że „sprowadzona została z Rzymu, 
miała średnicę 16. centymetrową, jej dźwięki wzywały na Anioł Pań-
ski” i na pewno  wzywały  mieszkańców do gaszenia częstych we 
wsi pożarów oraz zawiadamiały o wylewaniu Przemszy, co też nie 
było rzadkością. Podczas pierwszej wojny światowej w 1915 roku 
sygnaturka ta została zdjęta przez żołnierzy austriackich, podob-
nie jak dzwony okolicznych kościołów.  Kapliczka ta, uszkodzona 
podczas działań wojennych  1939 roku, wkrótce została zburzona 
przez mieszkańców. 

Przy tej kapliczce i z drugiej strony drogi, gdzie znajdował się 
kamienny krzyż, odbywało się coroczne święcenie pokarmów w 
Wielką Sobotę,  aż do wybudowania kościoła w Chełmku.

Zdjęcia kapliczki, krzyża i najstarszej części wsi z 1938 roku

Na pierwszym zdjęciu  kapliczka, z klęczącymi przed nią dzieć-
mi, które podają pokarmy do poświęcenia. Na wprost widzimy 
stary, z XIX wieku dom kryty strzechą, z umieszczonym we wnęce 
św. Florianem, stodoły kryte słomą i jeden z pierwszych domów 
murowanych.  Na drugim zdjęciu to samo „święcenie” z przeciw-
nej strony drogi z widocznym kamiennym krzyżem i oczekujący na 
poświęcenie pokarmów starsi ludzie, głównie kobiety. Starsze ko-
biety w kieckach tj. w długich marszczonych spódnicach do ziemi 
i nałożonych na nie zapaskach. Górną część stroju stanowiła  jakla  
- z grubej tkaniny bluzka o specjalnym kroju, na którą zarzucano 
grubą chustkę zw. odziewajką  pełniącą rolę płaszcza. Kobiety od 
najwcześniejszych czasów nakrywały głowy chusteczkami (chus-
tecki). Tak ubierały się starsze chełmeckie kobiety aż do 2. połowy 
XX wieku. Młodsze kobiety i dzieci na zdjęciach ubrane są już w 
stroje nowoczesne, na co w dużym stopniu wpłynęło zatrudnienie 
mieszkańców Chełmka w fabryce „Bata”. 

Domy w najstarszej części wsi od strony rzeki w 1938 roku
Zdjęcie przedstawia - liczne jeszcze chaty drewniane kryte 

przeważnie słomą  i jeden  nowoczesny murowany z cegły, kryty 
dachówką.                    Hah

(cdn)
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„ Wróćmy nad jeziora, gdy zapadnie zmrok, 

znajdziesz tu swoją przygodę, wrócisz tu za rok...”

-Mrągowo 2009

Izabela Grzesik z Gorzowa
Jest uczennicą Technikum Informatycz-

nego w Chełmku. Jak sama o sobie mówi: 
jestem typową nastolatką ,tylko może bardziej 
wrażliwą . Mam swoje cele i marzenia. Chwile 
piękne i smutne. Momenty najbardziej zapa-
dające w pamięć utrwalam w poezji .

***kim są anioły?***
Anioły są wśród nas 
i dają naszemu sercu mocny blask

powiemy nie raz „nie mam sił”
anioł powie „chodź się wzbić”
podniesie nas kiedy nadejdzie taki czas,
że odejść chcemy stąd
zawróci nas na prostą ścieżkę 
gdzie możemy iść pod prąd

mówimy „Aniele Boży stróżu mój 
ty zawsze przy mnie stój” 
a on stoi i słucha naszych słów .
jednak jesteśmy od nich zależni 
bo czyż kwiat może żyć bez wody ??
nie możemy zatem żyć całkiem wolni 
bez swojego anioła 
bo bez niego 
jesteśmy jak uschnięty kwiat.. 
tacy bezbronni...

jak powstała przyjaźń ?
pociąg zatrzymuje się ..
do tej pory było łatwo..
teraz idziesz pieszo..
sam..
idziesz przez ścieżkę życia
rezygnujesz...
przysiadasz na kamieniu..
chcesz zawrócić
lecz nagle głos mówi ci 
podaj rękę a pomogę ci się podnieść..
nie pójdziesz już samotnie...
i od tej pory powstała przyjaźń...

nasi przyjaciele pomagają nam
kiedy nasze skrzydła 
zapominają jak się lata
bez nich nikt nie pójdzie
nawet najprostszą ścieżką

W dniach 12-20 sierpnia br. odbyła się 
długo oczekiwana kolonia letnia dzieci i 
młodzieży z Chełmka w urokliwym i pełnym 
atrakcji Mrągowie, będącym ostoją regio-
nalnej kultury. Cały wyjazd został zorgani-
zowany przez ks. Rafała Wierzbiaka z Parafii 
NMP Królowej Polski, we współpracy z ks. 
Dariuszem Burdą z Parafii Miłosierdzia Bo-
żego w Chełmku.

Podczas kolonii realizowany był wcze-
śniej opracowany program pobytu. Zawierał 
on codzienne wycieczki, zawody sportowe, 
zajęcia rekreacyjne, konkursy i zabawy.

Pierwszego dnia po przyjeździe dzieci 
mogły uczestniczyć w zabawach integra-
cyjnych oraz miały możliwość wieczornego 
zwiedzania Mrągowa.

Drugiego dnia, zaraz po śniadaniu, odby-
ła się wycieczka do Miasteczka Westernowe-
go Mrongoville, które jest odwzorowaniem 
typowego miasteczka z Dzikiego Zachodu z 
drugiej połowy XIX wieku. To tutaj koloniści 
podziwiali fascynujące występy taneczne, 
pokazy kaskaderskie, brali udział w zaba-
wach z kowbojami, zwiedzali wioski indiań-
skie oraz Rancho Farmera z parkiem zwie-
rząt. Wycieczka ta okazała się być wspaniałą 
zabawą i niezapomnianym przeżyciem dla 
wszystkich uczestników kolonii. To jednak 
nie był koniec atrakcji. Po powrocie dzieci 
miały możliwość skorzystania z kąpieli wod-
nych oraz zabaw sportowych nad pobliskim 
jeziorem.

Harmonogram kolejnego dnia był rów-
nie napięty. Już o świcie wszyscy koloniści 
wybrali się do Wilczego Szańca, miejsca 
gdzie mieściła się słynna kwatera główna 
Adolfa Hitlera. Na obszarze o powierzchni 2,5 
km powstało 80 budowli, w tym 50 bunkrów, 
które w raz z wynajętym przewodnikiem 
mogliśmy zobaczyć z bliska. Wieczorem 
wszyscy koloniści wzięli udział w zawodach 
sportowych i tak pożegnaliśmy kolejny miło 
spędzony dzień.

15 sierpnia odwiedziliśmy sławne sank-
tuarium maryjne w Świętej Lipce położonej 
około 30 km od Mrągowa. Wszyscy koloniści 
uczestniczyli w uroczystej Mszy św. której 
przewodniczył Abp Tadeusz Gocłowski. Po 
Mszy św. udaliśmy się na zwiedzanie wnętrza 
sanktuarium. Po powrocie do Mrągowa od-

był się mecz siatkówki oraz seans filmowy.
Największą atrakcją kolejnego dnia była 

wycieczka do żeglarskiej stolicy Polski -Mi-
kołajek. Mikołajki położone są w przesmyku 
jezior : Mikołajskie i Tałty na szlaku Wielkich 
Jezior Mazurskich. To raj dla żeglarzy i lu-
dzi pragnących aktywnie wypoczywać na 
jeziorach wśród urokliwych krajobrazów. 
Wspaniałych wrażeń dostarczył nam rejs 
statkiem po jeziorze w towarzystwie miłego 
pana kapitana. Dalszą część dnia spędziliśmy 
nad jeziorem w Mrągowie, relaksując się i 
zbierając siły na kolejne dni naszej mazur-
skiej przygody.

W poniedziałek tuż po śniadaniu uda-
liśmy się na niezapomnianą wycieczkę do 
Olsztyna, gdzie podziwialiśmy zabytkowe 
budowle, centrum miasta oraz liczne parki 
i fontanny. Tego dnia czekała dzieci jeszcze 
jedna atrakcja - zabawa taneczna, na której 
specjalnie zagościł zespół Krzysztofa Dubi-
sza „Fresh” z Chełmka.

Wtorek był „dniem niespodzianką”. Nikt 
poza ks. Rafałem nie wiedział jak i gdzie spę-
dzimy ten dzień - nawet opiekunowie nie 
domyślali się jaki jest harmonogram dnia. 
Pobudka była wcześniej niż zwykle i tuż po 
śniadaniu wszyscy koloniści byli już w auto-
karze. Podróż trwała około 4 godz. ale trzeba 
przyznać iż było warto. Ową niespodzian-
ką okazał się być jednodniowy pobyt nad 
morzem, który dostarczył wszystkim wiele 
wrażeń i radości.

W środę koloniści mieli czas na relaks, 
zakupy i wypoczynek nad jeziorem. Miłym 
zaskoczeniem były również kajaki dla naj-
starszych oraz wieczorny konkurs karaoke.

Czwartek był dniem wyjazdu. Po śniada-
niu dzieci miały czas na pakowanie i poże-
gnanie z Mazurami.

Myślę, że tegoroczne kolonie letnie po-
zostaną wszystkim uczestnikom wyjazdu z 
obu parafii Chełmka na długo w pamięci.

W imieniu uczestników kolonii pragnę w 
tym miejscu złożyć serdeczne podziękowa-
nia ks. Rafałowi Wierzbiakowi, ks. Dariuszowi 
Burdzie oraz opiekunom-wolontariuszom 
za niezapomniane chwile w mazurskiej 
krainie.

Beata Witkowska
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KS Chełmek w czołówce 
Drużyna z Chełmka znakomicie rozpoczęła rozgrywki w wa-

dowickiej VI lidze. Podopieczni trenera Dobrowolskiego w dwóch 
spotkaniach rozbili w pył Przemszę Klucze (5-2) oraz Bolesława 
Bukowno (5-0), zespoły wywodzące się z podokręgu olkuskiego. 
W kolejnych meczach padł bramkowy remis, w spotkaniu z wyma-
gającym i pretendującym do awansu - Halniakiem Maków Podha-
lański (1-1) oraz zawsze twardym i nieustępliwym, szczególnie na 
własnym terenie przeciwnikiem, jakim jest Zgoda Malec (1-1). Styl 
jaki prezentowała drużyna w dotychczasowych potyczkach wska-
zuje na to, że w obecnym sezonie nie będzie składała broni przed 
żadnym przeciwnikiem. Prawdziwym testem jakościowym dla „KS” 
było wspomniane wcześniej, zremisowane spotkanie z Makowem 
Podhalańskim. Stracona bramka na początku drugiej połowy nie 
podłamała zawodników, którzy uparcie dążyli do osiągnięcia ko-
rzystnego rezultatu. Mecz zakończony remisem nie usatysfakcjono-
wał zarówno samych piłkarzy i szkoleniowca, ale także miejscowych 
kibiców, którzy zgodnym głosem twierdzili: „To Chełmek stworzył 
sobie więcej sytuacji do zdobycia bramki”.

Przed drużyną, która godnie reprezentuje Gminę Chełmek w 
lidze okręgowej, wiele trudnych meczów o stawkę. Warto jednak 
podkreślić, że jeśli wzrośnie skuteczność w wykorzystywaniu stwa-
rzanych sytuacji podbramkowych oraz przebudzą się snajperskie 
instynkty napastników: Łukaszki, Afeltowicza, Kustry oraz Mleczka, 
o wyniki „KS” Chełmek będziemy mogli być spokojni. 

Apelujemy do kibiców o przybywanie na Stadion przy ul. Kra-
kowskiej i głośny doping naszych piłkarzy podczas meczów o punk-
ty. Nie zapominajmy, że to fani współtworzą piłkarski spektakl i są 
12 zawodnikiem drużyny. 

Tabela VI ligi – okręg Wadowice (2009/2010)
1.  Iskra Klecza Dolna 4 10
2.  Fablok Chrzanów 4 10
3.  Iskra Brzezinka 4 9
4.  Unia Oświęcim 4 9
5.  KS Chełmek 4 8
6.  Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska 4 7
7.  Halniak Maków Podhalański 4 7
8.  Jubilat Izdebnik 4 6
9.  Brzezina Osiek 4 6
10.  Piliczanka Pilica 4 6
11.  Cedron Brody 4 4
12.  Zgoda Malec 4 4
13.  Przemsza Klucze 4 3
14.  Górnik Brzeszcze 4 2
15.  LKS Żarki 4 0
16.  Bolesław Bukowno 4 0

Szanowni Państwo !
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku 

zaprasza do udziału 

w  IV  PRZEGLĄDZIE  RĘKODZIEŁA  
ARTYSTYCZNEGO

- „ NIĆ – WŁÓKNO – MATERIA ” -
23 października 2009 r.

Wystawa odbędzie się w DOMU LUDOWYM w Chełmku
przy ul. B. Chrobrego 77

Prosimy o dostarczanie prac w ilości do 5 sztuk z dzie-
dziny :haft, szydełko, druty, tkanina, tkactwo, koronka, ma-
krama i inne techniki mieszczące się w obrębie rękodzieła 
artystycznego. Prace winny być starannie przygotowane 
do ekspozycji 

-  na wysokim poziomie technicznym.
Karty zgłoszenia można odbierać osobiście w Domu Lu-

dowym w Chełmku 
lub na stronie internetowej www.moksir.chelmek.pl 

 Prace należy składać do dnia 5 października 2009r. 
do Domu Ludowego

(prace dostarczone po w/w terminie nie zostaną 
umieszczone na pamiątkowej płytce)

Szczegółowych informacji udziela pomysłodawca, a zara-
zem komisarz wystawy Pani -Ewa Miszuta. ( tel. kont 033  846 
31 43) w godz. od 12.00 - 19.00

Organizator wystawy zastrzega sobie prawo wyboru prac 
dostarczanych przez uczestnika, jak również możliwość zmia-
ny ilości prac w zależności od liczby wystawiających..

12 - 13 września „Horsemen - jeźdźcy Apokalipsy” 
godz. 20:00, prod. USA, czas trw.: 110 min., od 15 
lat 
19 - 20  września „Miłość na wybiegu” godz. 18:00, 
prod. Polska, czas trw.: 93 min., od 12 lat 

26 - 27 września „Epoka lodowcowa 3: Era Dinozau-
rów”  godz. 16:00, prod. USA, czas trw.: 94 min, bez 
ograniczeń wieku 
BILET:10 ZŁ

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

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Chełmku zaprasza na 

Wieczór operetkowy 
w wykonaniu solistów Nairy Ayvazyan (sopran) 

i Tomasza Białka (tenor)
Niedziela 4 października 2009 r. godz. 19.00

sala widowiskowo-kinowa  MOKSiR w Chełmku, Plac Kilińskiego 3.
Bilet wstępu: 20 zł.

Taaaka ryba
Takiego pięknego amura ( 92 

cm, 9kg) złowił na chełmeckich 
stawach Kazimierz Lach. Pan 
Kazimierz widać ma sposób na 
amury ponieważ to jego trzeci w 
przeciągu 2 miesięcy ( poprzed-
nie były tylko nieznacznie  
mniejsze). Szczęśliwemu 
wędkarzowi gratulu-
jemy takiego okazu 
a zarazem życzy-
my połamania 
kija i jesz-
cze nie 
j e d -
n e j 
t a k 
d u -
ż e j 
ryby.



16

6/2009Dożynki 2009 - fotoreportaż

BoBrek-15.08, gorzów-16.08, Chełmek-22.08


