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Rok 2012 był kolejnym, w którym 
udało Nam się zakończyć wiele 
rozpoczętych zadań inwestycyj-
nych. Przede wszystkim zrealizo-
waliśmy największe w ostatnich 
latach przedsięwzięcie pn: „Bu-
dowa Centrum Miasta Chełmek 
wraz z zapleczem rekreacyjnym 
– Etap I”. W ramach programu re-
witalizacji został wyremontowany 
budynek Urzędu Miejskiego oraz 
powstało Centrum Miasta wraz  
z układem komunikacyjnym, które 
stanowi centralny punkt Nasze-
go miasta i jest jego niewątpliwą 
ozdobą. Szczególnie cieszy Nas 
również fakt zakończenia prac 
przy budowie Centrum Sportowe-
go, które w styczniu 2013r. zosta-
nie oddane do użytku.

 Rok 2012 obfitował również 
w inwestycje drogowe. W listopa-
dzie zakończyliśmy, realizowaną 
wspólnie z Powiatem, przebudowę ciągu komunikacyjnego ul. Mieszka I, 
ul. Jagiellońskiej i ul. Bolesława Chrobrego oraz remont muru oporowe-
go na ul. Zygmunta Starego, odwodnienie ul. Sadowej oraz wykonanie 
podbudowy na ul. Wiśniowej. Wybudowano parking na ul. Piłsudskie-
go. Z zakresu inwestycji drogowych  pozyskaliśmy dodatkowe środki 
finansowe. Dzięki nim powstał odcinek ulicy Dębowej w Bobrku oraz ul. 
Smugowej w Gorzowie, wykonano również chodnik przy ulicy Nadwi-
ślańskiej.

 Aktualnie trwają roboty przy budowie kanalizacji w ramach kontrak-
tów W1, W2 i W3. Wiem, że w związku z tą inwestycją są Państwo 
narażeni na wiele utrudnień, dlatego też jeszcze raz apeluję o wyrozu-
miałość i współpracę z wykonawcami inwestycji. Mimo przejściowych 
problemów, jakie niesie ze sobą to przedsięwzięcie, mam nadzieję, że 
zostanie ono zrealizowane do końca 2013r.

 Na terenie Gorzowa i Bobrka  również były prowadzone zadania, 
współfinansowane ze środków unijnych, oddano do użytku boisko wie-
lofunkcyjne oraz zakończono remont Domu Ludowego, a w Gorzowie 
trwają prace przy budowie parkingu przy Domu Ludowym. Szczegółowy 
raport  zrealizowanych zadań przedstawię Państwu w 2013r.

Szanowni Państwo,
Ze światłem betlejemskim, które otrzymałem od harcerzy, pro-
szę przyjąć najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Na-
rodzenia: zdrowia, miłości oraz odpoczynku w gronie rodziny.  
Niech nowonarodzone Boże Dziecię pobłogosławi Nas, Nasze ro-
dziny, Naszą Gminę, a blask Gwiazdy Betlejemskiej niechaj roz-
świetla każdy dzień i przynosi uśmiech, nadzieję i wiarę w lepsze 
jutro. Życzę, aby nadchodzący Nowy Rok 2013 obfitował w moc 
pozytywnych zdarzeń i sukcesów w każdej sferze życia.

Andrzej Saternus
Burmistrz Chełmka

SZANOWNI PAŃSTWO
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Burmistrz Chełmka wśród najlepszych

INFORMACJA

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościa-
mi (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 
oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej  
w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza w dzierżawę frag-
ment nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 
jako działka nr 1328/7 o pow. 0.0483 ha obręb Bobrek, położony w Bo-
brku przy ul. Lipowej z przeznaczeniem na lokalizację przepompowni 
ścieków sanitarnych i urządzenie drogi dojazdowej do niej. Przedmio-
towy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 
22 listopada 2012 roku do dnia 13 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto 

informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wia-
domości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz zo-
stał wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, w BIP  
i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl. Dodatkowych in-
formacji w sprawie dzierżawy wymienionego wyżej fragmentu nie-
ruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełm-
ku ul. Krakowska 11, w pokoju nr 14 lub telefonicznie pod numerem 
telefonu 844-90-31 lub 35 osoba do kontaktu Naczelnik Wydziału 
Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego  
w Chełmku.

Inf.UM

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 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 go-
spodarce 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, przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na 
rzecz najemcy następujące lokale mieszkalne położone w Chełmku przy:
1. ul. Marszałka Piłsudskiego 10/60 o powierzchni użytkowej 45,62 m2,
2. ul. Marszałka Piłsudskiego 14/31 o powierzchni użytkowej 54,67 m2,
3. ul. Wojska Polskiego 3/29  o powierzchni użytkowej 34,90 m2,
4. ul. Wojska Polskiego 5/23  o powierzchni użytkowej 33,17 m2,
5. ul. Wojska Polskiego 8/25  o powierzchni użytkowej 47,37 m2,
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 04 grudnia 2012 roku do dnia 25 grudnia 2012 roku w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej 
wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, w BIP i 
na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicznie pod 
numerem telefonu 844-90-31 lub 35 osoba do kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego 
w Chełmku.

Inf.UM

Już po raz trzynasty w plebiscycie Gazety Krakowskiej oraz 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski nagrodzono naj-
popularniejszych wójtów, a po raz trzeci wyróżnienia przyzna-
no także małopolskim burmistrzom. W tym roku na najpopu-
larniejszych samorządowców oddano 28 tys. głosów. Nagrody 
laureatom wręczali: wicemarszałek Wojciech Kozak, przewod-
niczący Sejmiku i Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopol-
ski Kazimierz Barczyk oraz prezes Polskapresse Oddział Prasa 
Krakowska Bernadetta Podlińska. Na wójtów i burmistrzów 
czytelnicy Gazety Krakowskiej mogli głosować wysyłając swój 
głos sms-em lub wypełniając kupon drukowany w dzienniku. - 

Ten plebiscyt to dowód wdzięczności i uznania - mówił redak-
tor naczelny Gazety Krakowskiej Wojciech Harpula. - Cieszymy 
się, że Małopolska ma takich gospodarzy jak wy - dodał.
- W Małopolsce od zawsze zakorzeniona jest samorządność  
i współpraca. Dzisiejszy dzień to święto samorządowców i czas 
na powiedzenie „dziękuję” - mówił z kolei przewodniczący Sej-
miku i Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierz 
Barczyk.
Do nagrodzonych wójtów i burmistrzów z gratulacjami zwró-
cił się również wicemarszałek Wojciech Kozak: - To wy inspi-
rujecie Zarząd Województwa Małopolskiego, to wy skutecznie 
aplikujecie o środki europejskie i sprawiacie, że nasza Małopol-
ska zmienia się jak żaden inny region - mówił wicemarszałek.
W XIII Plebiscycie Najpopularniejszy Wójt Małopolski „wito-
sowe kapelusze” otrzymali wójtowie: gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca Marek Jamborski, gminy Korzenna Leszek Skowron, 
gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz, gminy Podegrodzie 
Małgorzata Gromala, gminy Skrzyszów Marcin Kiwior, gminy 
Szczurowa Marian Zalewski, gminy Gnojnik Sławomir Paterek, 
gminy Łapanów Jan Kulig, gminy Łapsze Niżne Paweł Dziuban 
oraz gminy Lipnica Murowana Tomasz Gromala.
Na miano najlepszych burmistrzów według czytelników za-
sługują natomiast: burmistrz Krynicy-Zdrój Dariusz Reśko, 
burmistrz Miasta i Gminy Radłów Zbigniew Mączka, burmistrz 
Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł, burmistrz Chełmka An-
drzej Saternus oraz burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka.
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Przy Urzędzie Miejskim w Chełmku dokonano symboliczne-
go otwarcia placu reprezentacyjnego w centrum miasta. 16 
listopada na nowo wybudowanym placu przybyłych gości 
powitał burmistrz Chełmka Andrzej. Wśród gości znaleźli się 
m.in.: Radni Rady Miejskiej w Chełmku, Starosta Oświęcimski 
Józef Krawczyk, Członek Zarządu Powiatu Andrzej Skrzypiński, 

v-ce Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Krakowie Józef Kała oraz prezydenci, 
burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu oświęcimskiego. 
Burmistrz Chełmka w towarzystwie Andrzeja Skrzypińskiego 
oraz Władysława Korlackiego – przedstawiciela wykonawcy, 
dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi.
Uroczystość uświetnił występ dziewcząt z Samorządowego 
Zespołu Szkół w Bobrku pod przewodnictwem Pani Joanny 
Krzyżak i fajerwerki.
Plac reprezentacyjny powstał w ramach projektu pn: „Budowa 
Centrum Miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym – 
etap I”, w ramach MRPO na lata 2007 – 2013, działanie: Rozwój 
miast. Projekt składa z 3 części:
•	 modernizacja	parku	miejskiego	(realizacja	lata	2009	-2011)
•	 budowa	centrum	sportowego	(realizacja	lata	2011	-2012)
•	 budowa	placu	reprezentacyjnego	w	centrum	miasta	
 ( realizacja rok 2012)
Całkowity koszt budowy centrum wraz z aranżacją zieleni oraz 
robotami dodatkowymi wyniósł: 2 418 847  zł w tym1 371 310 zł 
z dofinansowania.

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, Starosta Oświęcimski Jó-
zef Krawczyk, Członek Zarządu Powiatu – Andrzej Skrzypiński 
oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy Franciszek Fryc, 

dokonali uroczystego otwarcia ulicy Chrobrego w Chełmku. 
9 listopada  zakończono  kilka inwestycji drogowych na terenie 
gminy Chełmek. W ramach zadania pod nazwą: „Komplekso-
wa przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie 
Gminy Chełmek – ul. Oświęcimska, ul. Mieszka I, ul. Jagielloń-
ska i ul. B.Chrobrego” - etap I, Przedsięwzięcie to było współ-
finansowane przez gminę Chełmek. Wysokość dofinansowa-
nia to 1 155 000 złotych. Prace obejmowały m.in.: wykonanie 
nawierzchni asfaltowej, wykonanie chodników oraz regulację 
urządzeń położonych w pasie drogowym. Kolejnym przed-
sięwzięciem było zakończenie remontu muru oporowego na 
ulicy Zygmunta Starego. Zadanie to było współfinansowane 
przez naszą gminę, a wysokość wkładu finansowego wyniosła 
91 000 złotych.
Ostatnią z odbieranych inwestycji była „Budowa odwodnienia 
w rejonie ul. Sadowej i ul. Polnej w Chełmku”. Na ten cel gmi-
na otrzymała dotację z powiatu oświęcimskiego w wysokości  
50 000 zł. Koszt inwestycji wyniósł 143 123 zł.

Przy Samorządowym Zespole Szkół w Bobrku dokonano uro-
czystego otwarcia boiska wielofunkcyjnego. W uroczystości 
uczestniczyli: Burmistrz Chełmka Pan Andrzej Saternus, dyrek-
tor szkoły Pan Bogdan Kowalczyk, Radni Rady Miejskiej: Pani 
Helena Szewczyk i Pan Stanisław Kądzior, nauczyciele oraz 
młodzież szkolna.
Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania pn. „Bu-
dowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy ul. 
Szkolnej w Bobrku” w ramach PROW na lata 2007 – 2013 dzia-
łanie „Odnowa wsi”. Zadanie to jest elementem wdrażania re-
gionalnej strategii rozwoju LGD Dolina Soły. Koszt boiska to 
215 865 zł w tym z dotacji 140 400 zł. Dodatkowo przy boisku  
w 2013 ma powstać nowy plac zabaw. 

 Otwarcie Centrum Miasta

Zakończenie inwestycji drogowych

Otwarcie boiska w Bobrku
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PODZIĘKOWANIE 
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CHEŁMEK ZA UDZIAL 
W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH 
PN. ORGANIZACJA OBCHDÓW DNI CHEŁMKA. 

W związku z zakończeniem prowadzonych w dniach od 2.-15 
listopada br. konsultacji społecznych Burmistrz Chełmka skła-
da serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które wyra-
ziły zainteresowanie i oddały swój głos.
Konsultacje społeczne pozwoliły poznać Państwa stanowisko, 
propozycje i oczekiwania. Państwa sugestie uatrakcyjnią 
Obchody Dni Chełmka oraz w większym stopniu spełnią ocze-
kiwania Naszej Wspólnoty.

Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus

Z okazji Świat Bożego Narodzenia składamy 
Państwu najserdeczniejsze życzenia. By przy 

świątecznym stole nie zabrakło rodzinnego cie-
pła oraz miłości. Aby Nowy Rok 2013 obfitował 
w moc pozytywnych doznań oraz przyniósł wie-

le radości i satysfakcji z własnych osiągnięć.

składa Przewodniczący RM 
w Chełmku Marek Palka wraz z Radnymi 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie  
z Zarządzeniem Burmistrza Chełmka Nr 0050.299.2012  
z dnia 19.12.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo-
łecznych pn. Organizacja Obchodów Dni Chełmka.
Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych było pozna-
nie stanowiska, propozycji i oczekiwań mieszkańców Naszej 
Wspólnoty w zakresie Organizacji Obchodów Dni Chełmka.
Ogłoszenie informacji o przeprowadzeniu konsultacji spo-
łecznych, zostało umieszczone w dniu 23 października br. na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz na ta-
blicach ogłoszeń Gminy Chełmek  jak również w jednostakach 
organizacyjnych Gminy Chełmek.
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie an-
kiety zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miejskie-
go w Chełmku oraz w formie papierowej ankiety, która była 
dostępna w Urzędzie Miejskim w Chelmku oraz w jednostkach 
organizacyjnych Gminy Chełmek.
W dniu 15 listopada 2012r. zakończono konsultacje społeczne, 
zebrano 935 ankiet.

Osoby wypełniające ankietę w większości brały udział w do-
tychczas organizowanych Obchodach Dni Chełmka. Najwięcej 
respondentów było w wieku do 16 lat – 38%, a najmniej  powy-
żej 50 lat  -14 %. Wśród głosujących przeważały kobiety – 54 %
Osoby wypełniające ankietę to mieszkańcy miasta Chełmek - 82%  
Według respondentów Obchody Dni Chełmka powinny trwać 
trzy dni na przełomie maja i czerwca- 49% głosów. 
Osoby wypełniajace ankietę za najbardziej atrakcyjny z pro-
ponowanych programów uważaja kabaret, następnie koncert 
muzykio rockowej oraz disco polo i pop.
Ponadto oprócz propozycji w ankiecie zaproponowano  
występ: hip hop – 4%, rap – 2%, konkursy z nagrodami – 1%, 
zawody sportowe – 1%, reggea – 1%
     
  Burmistrz Chełmka

Andrzej Saternus

W dniu 16 listopada 2012 r. Rada Miejska w Chełmku uchwałą 
Nr XXIV/196/2012 przyjęła program współpracy Gminy Cheł-
mek z organizacjami pozarządowym w roku 2013.
Pogram jest wyrazem aktywnej i otwartej polityki naszej gmi-
ny wobec organizacji. Wskazuje adresatów, którzy mogą być 
zaangażowani w tę współpracę. Wyznacza jej kierunki w waż-
nych dziedzinach, takich jak np. działalność kulturalna, sport, 
przeciwdziałanie uzależnieniom i pomoc społeczna. Określa 
nie tylko cele współpracy, ale także priorytety, konkretne za-
dania oraz formy i tryby ich realizacji
Współpraca pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi 
może mieć formę finansową jak i pozafinansową. Współpraca 
finansowa odbywa się poprzez wsparcie zadań publicznych 
wskazanych w programie współpracy. Wszelkie zadania pu-
bliczne wskazane w dokumencie są szczegółowo określone 
w budżecie Gminy Chełmek. Obecność zadania w programie 
gwarantuje więc środki na jego realizację.

Do współpracy pozafinansowej zaliczyć możemy m.in. wza-
jemne informowanie się o prowadzonych działaniach, pomoc 
w przygotowaniu ofert do zadań publicznych organizowa-
nych przez gminę, udostępnianie sal na potrzeby organizacji 
pozarządowych.
Program współpracy podlega corocznym konsultacjom. 
Wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe mogą 
przesyłać swoje uwagi do treści dokumentu. Program powi-
nien zapewnić  zarówno potrzeby urzędników, jak i organizacji 
pozarządowych.
Program ma charakter otwarty. Zakłada możliwość uwzględ-
nienia nowych form współpracy i doskonalenia tych, które już 
zostały określone. Wszelkie uwagi i propozycje należy składać 
pisemnie do Urzędu Miejskiego w Chełmku. Uchwała dostęp-
na jest na stronach biuletynu informacji publicznej Urzędu 
Miejskiego w Chełmku oraz w siedzibie urzedu.

Inf.UM

Informacja o wynikach konsultacji społecznych pn. “ORGANIZACJA OBCHODÓW DNI CHEŁMKA“

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
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INFORMACJA

USTAWA O GOSPODARCE ODPADAMI 

Burmistrz Chełmka przypomina mieszkańcom przygrodzonych nieruchomości gminnych, że dnia 09 listopada 2011 roku Rada 
Miejska w Chełmku podjęła uchwałę nr XIII/100/2011 w sprawie: wyrażenia stanowiska w zakresie udzielenia bonifikaty przy 
nabyciu przygrodzonych nieruchomości. Przedmiotowa uchwała określa szczegółowo warunki skorzystania z 50 % bonifikaty 
przy nabyciu przygrodzonych nieruchomości, położonych na terenie Gminy Chełmek, gdy ich nabywca wystąpi do Burmistrza 
Chełmka z wnioskiem o jej wykup do dnia 31 grudnia 2012 roku.  Ponadto w/w uchwała daje możliwość nabycia przygrodzonych 
nieruchomości w trybie bezprzetargowym z zastrzeżeniem, że jest ona przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkalne.  
Ostateczna wiążąca decyzja w kwestii przyznania bonifikaty będzie jednak następowała na podstawie odrębnej uchwały Rady 
Miejskiej w Chełmku. Podsumowując uchwała określa:
1. Wysokość bonifikaty – 50 %.
2. Termin wystąpienia z wnioskiem przez nabywcę przygrodzonej nieruchomości – do dnia 31 grudnia 2012 roku.
3. Przeznaczenie lub wykorzystywanie przygrodzonej nieruchomości – na cele mieszkalne.
4. Forma nabycia – tryb bezprzetargowy.
5. Szczegółowe i wiążące warunki skorzystania z powyższych przywilejów – określi odrębna uchwała Rady Miejskiej  
 w Chełmku.              
W związku z powyższym osoby, których dotyczy przedmiotowa sytuacja mogą uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Miej-
skim w Chełmku, ul. Krakowska 11, w pokoju nr 14 lub pod numerem telefonu 0 33 844 90 31, 0 33 844 90 35.   

Inf.UM

1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tym samym roz-
poczęto proces wprowadzania zmian, który ostatecznie zakończy się 1 lipca 2013 roku. Wtedy to gminy będą odpowiadały za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Miejska w Chełmku podjęła już szereg uchwał regulujących nową gospodarkę 
odpadami. Jak będzie działał nowy system gminny i co tak naprawdę te zmiany oznaczają dla mieszkańców? Poniżej przedsta-
wiamy najważniejsze fakty:
– Każdy mieszkaniec musi rozwiązać umowę na   wywóz odpadów komunalnych zawartą z prywatnym przedsiębiorcą – stare, 
indywidualne umowy zachowają ważność do 30 czerwca 2013 roku, a od 1 lipca to gmina podpisuje swoją umowę i zapewnia 
wywóz śmieci.
– Gmina ustala sposób naliczania opłat za wywóz odpadów – w naszej Gminie opłata będzie liczona od każdego mieszkańca, 
dla nieruchomości zamieszkanych (domów i mieszkań), a dla nieruchomości niezamieszkanych (np. sklepów, punktów usługo-
wych) płacić będziemy za pojemnik.
– Segregacja śmieci będzie się opłacać – osoby, które będą oddawać posegregowane śmieci zapłacą mniej – 9,50 zł za osobę na 
miesiąc, dla tych, którzy będą oddawać odpady zmieszane opłata będzie wyższa – zapłacą 12,50 zł za osobę na miesiąc. Taka sama 
sytuacja będzie w przypadku opłat za pojemniki, w przypadku nieruchomości niezamieszkanych, posegregowane będą tańsze. 
– Każdy właściciel nieruchomości i przedsiębiorca będzie musiał złożyć deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpa-
dami – do 15 marca 2013 roku musimy złożyć na specjalnym formularzu deklarację w sprawie wysokości opłat jakie będziemy 
ponosić za gospodarowanie odpadami. Musimy również pamiętać, że trzeba zgłaszać wszystkie zaistniałe zmiany (np. zmiana 
liczby mieszkańców, fakt zamieszkania w nowym domu) w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia. 
– Właściciel nieruchomości będzie płacić za wszystkich domowników co drugi miesiąc i sam musi o tym pamiętać – termin 
pierwszej wpłaty upłynie 30 lipca 2013 roku, wtedy zapłacimy za lipiec i sierpień 2013 roku. O kolejnych wpłatach właściciel 
nieruchomości musi pamiętać sam gdyż nie będzie wzywany do ich uiszczenia. I tak za styczeń i luty płacimy do 30 stycznia 
danego roku, za marzec i kwiecień płacimy do 30 marca danego roku, za maj i czerwiec płacimy do 30 maja danego roku, za 
lipiec i sierpień płacimy do 30 lipca danego roku, za wrzesień i październik płacimy do 30 września danego roku, a za listopad  
i grudzień do 30 listopada danego roku. 
– Gmina wybierze przedsiębiorcę, który będzie zajmować się odbiorem i wywozem śmieci zarówno zmieszanych jak i zebranych 
selektywnie. 
– Każdy będzie mógł lepiej zadbać o środowisko – przedsiębiorca odbierający śmieci zadba o to, żeby każdy mógł odpowiednio 
posegregować śmieci. W domach jednorodzinnych dostarczając odpowiednie worki na papier i tekturę, szkło bezbarwne, szkło 
kolorowe, tworzywa sztuczne i metal, a w pobliżu budynków wielorodzinnych ustawiając specjalne pojemniki do segregacji 
odpadów. Przeterminowane leki i chemikalia będzie można bezpiecznie wyrzucić do specjalnych pojemników. Nie będzie też 
problemu z wyrzuceniem śmieci o większych gabarytach (mebli, wersalek, foteli), gdyż dwa razy do roku będą one odbierane 
sprzed . Selektywnie zbierane będą również min. odpady z remontów, odpady biodegradowalne (np. trawa i liście), zużyte opo-
ny, baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież i tekstylia. Dodatkowo powstanie punkt selektywnej zbiórki odpadów, do 
którego wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać selektywnie zebrane odpady.  
Wszystkie osoby zainteresowane szczegółami dotyczącymi „śmieciowej rewolucji” serdecznie zapraszamy na naszą stronę in-
ternetową: www. chelmek.pl, gdzie w zakładce „Śmieci po nowemu – zmiany w gospodarce odpadami” zamieszczać będziemy 
interesujące informacje. Już teraz dostępne będą teksty wszystkich podjętych w tej sprawie uchwał Rady Miejskiej w Chełmku, 
w tym także nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek. Obszerne informacje będziecie Pań-
stwo mogli znaleźć również w styczniowym numerze Echa Chełmka. 

Inf.UM
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03.10 – W Bobrku na ul. Nadwiślańskiej dokonano kradzieży z włama-
niem do sklepu „Delikatesy” – straty 12 000 zł. 
06.10 – W Bobrku na ul. Leśnej dokonano kradzieży telefonu wartości 
750 zł – sprawcę ustalono.
06.10 – W Bobrku na ul. Nowopole dokonano kradzieży z włamaniem 
do samochodu Fiat CC – straty 100 zł.
07.10 – W Chełmku na ul. Krakowskiej dokonano kradzieży paliwa na 
stacji BP – straty 1 316 zł.
08.10 – W Chełmku na pl. Kilińskiego dokonano kradzieży z włama-
niem do hali produkcyjnej – straty 11 000 zł.
09.10 – W Chełmku na ul. Krakowskiej zatrzymano nietrzeźwego kie-
rującego samochodem – 2,2 promila. Wobec kierowcy sąd wcześniej 
wydał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
14.10 – W Gorzowie na ul. Nowowiejskiej nietrzeźwa rowerzystka – 2,6 
promila uczestniczyła w kolizji drogowej.
16.10 – W Bobrku na ul. Lipowej zatrzymano nietrzeźwego kierującego 
samochodem marki Fiat – 1,6 promila
23.10 – W Chełmku na ul. Jaworznickiej dokonano kradzieży z włama-
niem do zaparkowanego samochodu.
02.11 –  Mieszkaniec ul. Piłsudskiego w Chełmku padł ofiarą oszustwa 
na aukcji internetowej – straty 150 zł.
05.11 – W Gorzowie na ul. Nowowiejskiej dokonano kradzieży roweru 
wartości 80 zł.
05.10 – Kolejny mieszkaniec ul. Piłsudskiego w Chełmku padł ofiara 
oszustwa na aukcji internetowej – straty 269 zł.
06.10 – W Chełmku na ul. Brzozowej dokonano kradzieży filtra spalin  
z zaparkowanego samochodu marki Opel – straty 8 000 zł.
10.11 – W Chełmku na ul. Zygmunta Starego dokonano kradzieży z wła-
maniem do domu  - straty 3 000 zł.
12.11 – W Gorzowie na ul. Nowowiejskiej nieznany sprawca usiłował do-
konać włamania do domu.
20.11 – W Chełmku na ul. Krzywoustego zatrzymano nietrzeźwego ro-
werzystę 1,7 promila – wobec sprawcy sąd wcześniej zakazał prowa-
dzenia pojazdów mechanicznych.

21.11 – W Chełmku na ul. Krakowskiej dokonano kradzieży paliwa ze 
stacji paliw – straty 246,42 zł. W kolejnych dniach jeszcze trzykrotnie 
kradziono tam paliwo – 23.11 za 225, 20 zł, 25.11 za 225,20 zł i 30.11 za 
234,96 zł. Do kradzieży wykorzystywano samochody ze skradzionym 
na terenie Chełmka i okolicznych miejscowości tablicami rejestracyj-
nymi.
25.11 – W Chełmku na ul. Brzozowej dokonano kradzieży roweru war-
tości 820 zł.
26.11 -  W Chełmku na ul. Powstańców Śląskich nieznany sprawca pod-
palił zaparkowany samochód marki Fiat – straty 3 000 zł.
28.11 – W Gorzowie na ul. Sosnowej ustalono miejsce pobytu nieletniej 
zaginionej
29.11 – W Chełmku na ul. Powstańców Śląskich dokonano kradzieży 
elementów metalowych z posesji – starty 1 500 zł.
29.11 – W Chełmku na ul. Polnej skradziono tablice rejestracyjne  
z dwóch zaparkowanych samochodów.
30.11 – W Chełmku na ul. Mickiewicza i 25 Stycznia  skradziono tablice  
z zaparkowanych samochodów. 

CIEMNA STRONA GMINY

KOMUNIKAT KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI W CHEŁMKU
Mając uwadze zbliżający się okres Bożego Narodzenia i Nowe-
go Roku po raz kolejny Policja a po raz pierwszy ja na łamach 
gazety zwracam Państwa uwagę na niebezpieczeństwa zwią-
zane z tym czasem.
Jak już wielokrotnie, zarówno poprzedni Komendant KP Cheł-
mek oraz rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu 
informował iż, okres świąteczny i noworoczny to czas wzmożo-
nej aktywności złodziei kieszonkowych. Wasza czujność i roz-
waga podczas robienia przedświątecznych zakupów i, udziału 
w zabawach noworocznych organizowanych np. na wolnym 
powietrzu czy też krytyczne podejście do osób zajmujących 
się handlem obnośnym pozwoli zapobiec wielu kradzieżom. 
Okres ten dla wielu z nas jest okazją do wyjazdu, gdzie odwie-
dzamy rodzinę oraz znajomych którzy mieszkają różnych czę-
ściach naszego kraju. [Pozostawiamy wtedy nasze mieszkanie, 
nasz dom pusty i ciemny, a to jest właśnie sygnałem, informa-
cja dla złodziei iż w tym czasie nikt nie będzie im przeszka-
dzał w działaniach przestępczych związanych z okradaniem 
nas z dobytku. Właściwe zabezpieczenie mieszkania oraz tzw. 
pomoc sąsiedzka również jest nieocenionym sprzymierzeń-
cem służb zajmujących się ściganiem sprawców przestępstw 
i wykroczeń. Zbieranie korespondencji oraz reklam jakie po-
zostawiane są na progach mieszkań oraz bramkach naszych 
sąsiadów, których akurat nie ma w domu w znacznym stop-
niu działa odstraszająco dla złodziei. Jedną z najprostszych  
i w miarę skutecznych metod jaką można zastosować w celu 

odstraszenia złodzieja gdy nas nie ma w miejscu zamieszka-
nia jest pozostawianie włączonego oświetlenia przynajmniej  
w jednym pomieszczeniu.
Również Wasza obserwacja terenu wokół Państwa domów jest 
bezcenna, jeśli chodzi o ujawnienie jakichkolwiek osób, które 
wzbudzałyby podejrzenie, Jeśli zaobserwujecie na Waszym te-
renie zaparkowane samochody, których w tym miejscu zwykle 
nie widzicie, lub zobaczycie osoby, które wzbudzają Państwa 
podejrzenia, proszę niezwłocznie poinformować o tym Policję 
pod bezpłatny nr telefonu 997 lub 112.
Okres Świąt to okres zimowy, często doświadczający nas siar-
czystym mrozem i obfitymi opadami śniegu, dlatego też pro-
szę Państwa o zwrócenie uwagi na osoby starsze, samotnie 
mieszkające lub osoby bezdomne. Zima to pora roku, która 
naraża takie osoby na niebezpieczeństwa, a zwłaszcza na utra-
tę zdrowia i życia poprzez wychłodzenie organizmu. Każda in-
formacja o takiej osobie będzie dla nas bardzo cenna i spraw-
dzona by nikt nie został bez pomocy. 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego roku, w imieniu 
własnym i podległych mi policjantów, składam Państwu ży-
czenia zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności.

Z poważaniem:
Komendant Komisariatu w Chełmku

asp. szt. Tomasz Balon

4 października 2012 o godz. 6.50 w okolicach budowanego 
mostu na Przemszy zdarzył się wypadek z udziałem moto-
cyklisty. Proszę o kontakt osoby, które widziały to zdarzenie 
– tel. 603 600 135

PODZIĘKOWANIA
Personel i Uczestnicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy - Pobyt Dzienny A w Chełmku

serdecznie dziękują Wiceprzewodniczą-
cemu Rady Miejskiej w Chełmku
Panu Henrykowi Kowalskiemu 

za przekazanie do wykorzystania w dzia-
łalności terapeutycznej ośrodka

lampy FOTOVITA
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Dla większości z nas dom rodzinny kojarzy się z ciepłem ,miło-
ścią, poczuciem bezpieczeństwa. Często jednak jest on miej-
scem przepełnionym cierpieniem , bólem , lękiem, przemocą.  
Przemoc domowa jest problemem powszechnym, dotyczy 
zarówno dorosłych, jak i dzieci. Występuje we wszystkich gru-
pach społecznych. Przemoc jest wykorzystaniem siły i władzy 
, która godzi w prawa osobiste jednostki, powodując jej szko-
dy psychiczne i fizyczne. Występuje wtedy, gdy dochodzi do 
zaburzenia równowagi sił. Osoby doświadczające przemocy,  
często nie mają zasobów fizycznych i psychicznych, aby sie 
obronić. Mają niska samoocenę i brak im poczucia kontroli 
nad swoim życiem, są bezradne i zagubione, mają trudności  
z podejmowaniem decyzji, odczuwają silny stres, a lęk wzbu-
dza w nich tendencję do wycofywania się z sytuacji, której ce-
lem jest ukaranie sprawcy. Nie ma żadnego usprawiedliwienia 
na przemoc. Jest to  przestępstwo ścigane przez prawo. Za 
stosowanie przemocy odpowiedzialny jest wyłącznie sprawca.
Przemoc domowa niezmiernie rzadko jest czynem jednora-
zowym. Najczęściej ma tendencje do powtarzania się według 
pewnej zauważalnej prawidłowości, przybiera formę tzw. cy-
klu przemocy. Rozróżnia się następujące fazy przemocy:
1. Faza narastania napięcia
W tej fazie sprawca jest napięty i stale poirytowany. Każdy 
drobiazg wywołuje u niego złość, kłótliwość, obwinia innych, 
zaczyna więcej pić, prowokuje kłótnie i jest coraz bardziej nie-
bezpieczny. Ofiara stara sie opanować  sytuację i  robi wszyst-
ko, by oddalić zagrożenie. Czasami nie mogąc wytrzymać 
oczekiwania, sama prowokuje spięcie, by mieć to już za sobą.
2. Faza gwałtownej przemocy
W tej fazie partner staje się gwałtowny. Z mało istotnych po-
wodów dochodzi do ataku agresji i rozładowania złości. Skutki 
użytej przemocy mogą być różne i bardzo drastyczne. Ofiara 

doznaje zranień fizycznych i psychicznych, mimo to stara się 
uspokoić sprawcę i ochronić siebie. Jednakże niezależnie od 
tego, jak bardzo się stara, agresja partnera narasta. Odczuwa 
przerażenie, złość, bezradność, wstyd, często traci ochotę do 
życia. 
3. Faza miodowego miesiąca
Gdy sprawca wyładował już swą złość, zaczyna zdawać sobie 
sprawę z tego co zrobił i staje się inną osobą. Stara się znaleźć 
jakieś wytłumaczenie, usprawiedliwienie. Przeżywa poczucie 
winy,  okazuje skruchę, przeprasza, zaczyna znów okazywać 
ciepło i miłość. Osoba doznająca przemocy zaczyna wierzyć , 
że sprawca się zmienił, że przemoc była jednorazowym incy-
dentem , który się nigdy nie powtórzy. 
Niestety faza ta wkrótce przemija i rozpoczyna się ponownie 
faza narastania napięcia. 
Należy pamiętać, że nie zatrzymana w porę przemoc z czasem 
narasta i eskaluje. Jednak cykl przemocy można przerwać. 
Osoba doznająca przemocy powinna zgłosić się do odpo-
wiednich służb, instytucji, aby zapewnić bezpieczeństwo so-
bie i innym członkom  rodziny, musi uczyć się, jak wyzwalać się 
od przemocy i dalej bez niej żyć.  Nigdy nie jest za późno, aby 
powiedzieć przemocy NIE!
W gminie Chełmek działa PUNKT INFORMACJI, WSPARCIA  
I POMOCY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY  
W RODZINE z siedzibą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Chełmku, ul . Staicha 1
czynny:  WTORKI w godz. 15.30 - 17.30
 PIĄTKI w godz. 13.30 - 15.30
Zapewniamy pomoc psychologiczną , prawną, pomoc pra-
cownika socjalnego, dzielnicowego, specjalisty pracy z osoba-
mi  i rodzinami doświadczającymi przemocy domowej/ inter-
wenta.
W gminie Chełmek działa również Grupa wsparcia dla osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie oraz Grupa psychoeduka-
cyjna dla dzieci z rodzin zagrożonych przemocą domową lub 
doświadczających przemocy w rodzinie. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Chełmku. 
Problemy przemocy w rodzinie rozwiązywane są również 
przez działający w gminie ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. 
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.   
Sprawca przemocy  powinien natomiast poddać się działa-
niom korekcyjno-edukacyjnym. Zachowania agresywne są za-
chowaniami wyuczonymi i można się ich oduczyć. Przy wspar-
ciu specjalistów można korygować zachowania agresywne,, 
uczyć się zachowań właściwych, okazywania emocji i gniewu, 
bez ranienia bliskich osób, tak by życie rodzinne było wolne 
od przemocy.  
Program korekcyjno- edukacyjny  dla sprawców przemocy 
realizowany jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   
w Oświęcimiu, ul. Bema 4 w czwartki w godz. 16.00-18.00  
w formie terapii indywidualnej i grupowej.                             

            Koordynator Programu Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie 

            Joanna Saternus

PRZEMOC W RODZINIE - NIE MUSISZ SIĘ NA TO GODZIĆ!

Ośrodek Szkolenia Kierowców
Halina Bańdo

Rok założenia 1993

Organizuje Kursy Prawa Jazdy kat. B  
w Chełmku  

(ul. Krakowska 26 – Delikatesy 
 Centrum II piętro)

Zapisy i szczegółowe infor-
macje można uzyskać:

Chełmek ul. Krakowska 26
( ul. Krakowska 26 – Delika-

tesy Centrum II piętro)
Wtorek – czwartek 14.00 – 19.00
Tel. 604 784 748, 606 155 986

lub
Trzebinia ul. 22 Lipca 52 (dawny PZmot)

Pon. – pt. 8.00 – 16.00
Tel. 32 753 59 99, 606 784 748 
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80-lecie Harcerstwa w Chełmku

16 listopada 2012 r. obchodziliśmy jubileusz  80 – lecia powsta-
nia Harcerstwa w Chełmku.  Obchody rozpoczęliśmy sztafe-
tą harcerską. Wyruszyła ona z Domu Harcerza na cmentarz  
i zapaliła znicze na grobach instruktorów, którzy odeszli na” 
wieczną wartę”. O godz.17:00 w kościele Miłosierdzia Boże-
go odbyła się msza święta w intencji zmarłych instruktorów . 
Homilię wygłosił nasz instruktor, który jest diakonem phm. 
Seweryn Puchała. Uroczystość kościelną uświetniły pieśni 
wykonywane przez harcerzy oraz gra trębacza. O godz. 18:00 
rozpoczął się kominek przygotowany prze zuchy, harcerzy  
i instruktorów. Dh. hm. Barbara Kania Komendantka Związku 
Drużyn w Chełmku powitała przybyłych na uroczystość gości: 
Burmistrza Miasta pana Andrzeja Saternusa, Przewodniczące-
go Rady Miasta pana Marka Palkę, przedstawiciela Komendy 
Chorągwi Krakowskiej dh. phm. Bartosza Zawiszę, Komen-
dantkę Hufca Trzebinia dh. hm. Irenę Piątek, Przewodniczą-

cego Rady Przyjaciół Harcerz pana Janusza Corę, dyrektorów 
szkół – pana Marka Idzika wraz z paniami wicedyrektorkami 
Iwoną Bochenek i Urszulą Kanią, panią Agnieszkę Kuczyńską – 
Gondzik, przewodniczącą ZNP w Chełmku panią Elżbietę Świ-
talska, proboszcza parafii p.w. Miłosierdzia Bożego ks. Andrze-
ja Leśnego, dyrektora MOKSiR – u pana Waldemara Rudyka. 
Serdecznie również powitał byłych i obecnych instruktorów, 
harcerzy i przybyłych na uroczystość gości. W tym szczegól-
nym dniu przedstawiciel Komendy Chorągwi Krakowskiej 
wręczył odznaczenia. Srebrną Odznakę Przyjaciół Harcerstwa 
otrzymał pan burmistrz Andrzej Saternus.
Złotą Odznaką z okazji 100-lecia ZHP otrzymali: dh hm. Marek 
Firek, dh. phm. Bogusław Suski, dh. phm. Andrzej Znaleźniak, 
dh. phm. Wioletta Suska. Srebrna odznakę z okazji 100-le-
cia ZHP otrzymali: dh.phm. Anna Kuraszkiewicz-Klimek, dh. 
pwd. Agnieszka Znależniak, dh. pwd. Katarzyna Lamparska  
(Jeż), dh. pwd. Magdalena Cora (Firek), dh. pwd. Alina Krupa, 
dh. pwd. Karolina Bogacz( Kotowska). W imieniu wszystkich 
instruktorów dh. komendantka serdecznie podziękowała za 
wieloletnią pracę komendantowi dh. hm. Lucjanowi Firkowi. 
Złożono również życzenia najstarszym harcerzom: dh. Halinie 
Hebdzie i dh. Janowi Ptasińskiemu. Uroczystość uświetnił ko-
minek prowadzony przez dh.phm. Annę Kuraszkiewicz-Klimek 
oraz dh. pwd. Aleksandrę Szklarczyk.. Treścią jego było przy-
pomnienie dziejów harcerstwa w Chełmku. Wszyscy uczest-
nicy przy płomieniach harcerskiej watry oddali się śpiewom. 
Dh. phm. Wioletta Suska przygotowała prezentacje naszego 
dorobku. Uroczystość przebiegła w miłej i sympatycznej at-
mosferze.

Ostatni miesiąc w Przedszkolu Językowo-Artystycznym „Aka-
demia Przedszkolaka” w Chełmku był bardzo aktywny. Przed-
szkolaki brały udział w wielu ciekawych i ambitnych wyda-
rzeniach a także miało wielu gości. Dzieci odwiedziły ZOO  
w Krakowie, Fabrykę bombek choinkowych, Urząd Miasta 
i Gminy Chełmek a także podziwiały piękną wystawę prac  
z warsztatów ceramicznych „Zaczarowany świat ptaków” 
oraz wystawy prac podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta  
w Chełmku. Odbyło się tam również święto Halloween, pod-
czas którego Przedszkolaki w odpowiednich przebraniach 
brały udział w różnorodnych konkursach oraz wydrapywaniu 
dyń. Świetne zabawy przypieczętowało uroczyste pasowanie 
na przedszkolaka. Ceremonia odbyła się w obecności rodzi-
ców na widowni a także Pani dyrektor Agnieszki Kuczyńskiej-
-Gondzik, która po złożonej przez wychowanków przysiędze 
w najważniejszej kończącej uroczystość chwili, osobiście 
nadała każdemu oficjalny tytuł Przedszkolaka. W Przedszko-
lu odbył się konkurs recytatorski o tematyce jesiennej, w tej 
chwili dzieci przygotowują prace na konkurs plastyczny pt. 
„Mój miś”. Akademia Przedszkolaka bierze także udział w akcji 
„Góra grosza” oraz zbiórce środków i żywności dla zwierząt ze 
schroniska. Wizytę złożyła Pani listonosz oraz Pani policjantka. 
Opowiedziały dzieciom o tym jak wygląda ich praca, pokazały 
ciekawe gadżety oraz odpowiadały na  wszystkie pytania za-
ciekawionych dzieci. W między czasie w Przedszkolu systema-

tycznie odbywają się zajęcia rytmiczne, językowe oraz wyjaz-
dy na basen. Najlepszą inwestycją są nasze dzieci, gdyż to one 
zbudują naszą przyszłość.
15.11.2012 o godz. 10:30 dzieci z Akademii Przedszkolaka odwie-
dziły Urząd Miasta i Gminy Chełmek. Wszyscy zostali zaprosze-
ni do sali obrad Rady Miasta gdzie bardzo ciepło przywitała 
ich Pani Sekretarz Janina Świerz. Przedszkolaki, niczym na 
naradzie, siedziały przy stołach obradujących. Pani Sekretarz 
opowiedziała im o odbywających się tam posiedzeniach, za-
dawała przedszkolakom pytania oraz odpowiadała na wszyst-
kie wątpliwości i zapytania Przedszkolaków. Dzieci chętnie 
uczestniczyły w dyskusji. Na koniec spotkania Przedszkolaki 
wręczyły Pani Sekretarz piękną laurkę oraz zostały obdarowa-
ne pysznym poczęstunkiem. Wizyta w Urzędzie była udana  
i odbyła się w miłej atmosferze. Jesteśmy bogatsi o nowe do-
świadczenia. Serdecznie dziękujemy Pani Janinie Świerz oraz 
pracownikom Urzędu Miasta Chełmek za gościnność.

Ola Kotowska

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

Sprzedam budynek o pow. 120 m kw. pod działalność gospo-
darczą na działce uzbrojonej o pow. 8 a. Lokalizacja Bobrek  
ul. Księżnej Ogińskiej 2A. Kontakt tel. 605-544-320; 605-741-485.
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Czwartkowe popołudnie 29 listopada minął seniorkom w ra-
dosnej atmosferze. Wspólny śpiew na przemian z tańcami, 
przy muzyce biesiadnej sprawiły, że bawiłyśmy się świetnie, 
zapominając o zdrowotnych przypadłościach,
Wróżby „Andrzejkowe” a więc: przekładanie butów, losowa-
nie za pomocą kubków pełnych niespodzianek, które prze-
powiadały przyszłość,  lanie wosku, dyskretne podglądanie  
i śmiech.... dużo śmiechu. Wielkie koło i piosenka „Mam chu-
steczkę haftowaną”, też dostarczyła wesołości, kiedy trzeba 
było podnieść się z kolan i postawić do pionu, ale.... to też ze 
śmiechu.

Zapewniamy, że była tylko kawa i herbatka, nie lejemy wody. 
Oczywiście miałyśmy pyszne drożdżówki, za które serdecznie 
dziękujemy sponsorom G.S.-wi i Piekarni i mnóstwo słodkości 
pojawiło się na stołach – co znaczy integracja klubowa i wiel-
ka potrzeba spotkań „na wesoło”. Będzie karnawał, wszystko 
przed nami, kolędowanie i spotkania w gronie sympatycznych 
ludzi. Cieszmy się razem każdym, kolejnym pięknie przeżytym 
dniem.

Szczęśliwego Nowego Roku
Marianna Sitek

SENIORZY PODTRZYMUJĄ TRADYCJĘ

“Klub Seniora” otworzył swe podwoje.
Kolpingowski Klub Seniora uważam za otwarty – takie sło-
wa padły 14 listopada 2012r. podczas inauguracji działalności 
klubu. Przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Chełmka Andrzej 
Saternus, Ksiądz Proboszcz Andrzej Leśny oraz przedstawiciel-
ka liderek Marianna Sitek. Swoją obecnością zaszczycili nas 
także Maria Gołyźniak szefowa Związku Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów, Józefa Ostrowska radna, Urszula Trojańska przed-
stawicielka Zarządu Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce 
oraz Marek Idzik i Urszula Kania, którzy kierują Gimnazjum nr2  
w Chełmku. Po życzeniach powodzenia w działalności złożo-
nych przez zaproszonych gości, odbył się pokaz multimedial-
ny dokumentujący etapy i wysiłki przy powstawaniu klubu. 
Na tym część oficjalna została zakończona. I teraz dopiero się 
zaczęło!!!!!!! Przy muzyce „MŁODZIEŻOWEGO ZESPOŁU EME-
RYTÓW I RENCISTÓW” pod wodzą Stanisława Walenia nasi 
seniorzy ochoczo ruszyli w tany. Hasło do tanecznych pląsów 

dała nasza radna seniorka Ziutka . Kule i laski szybko poszły  
w kąt jako zbędne, dlatego są wystawione na licytację. Skocz-
ne polki i walczyki grane przez zespół doprowadziły do niejed-
nej kropli potu na czołach seniorów. Na parkiecie brylowała  
z podziwu godnym wigorem i zapałem seniorka z najwcze-
śniejszym „peselkiem” Pani ADELA Reszta seniorów też nie 
pozostała obojętna na wariacje muzyczne „młodzieżowej ka-
peli”.Radosne uśmiechy na obliczach naszych seniorów spo-
wodowały, że serca liderek wyprawiały niesamowite „fikołki”. 
Tanecznym pląsom nie było końca. Niestety wszystko musi 
mieć swój koniec.  Uśmiechnięci Seniorzy opuszczając uroczy-
stość otwarcia klubu zapowiadali częstą swoją obecność na 
zajęciach proponowanych przez prowadzące klub liderki.

                                                                        Halina Liszka
                                                                        Dorota Pietrzyk

INFORMACJA
Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku 
z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza w dzierżawę fragment nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 
jako działka nr 842/275 o pow. 12,00 m2 obręb Chełmek, położony w Chełmku przy ul. Krakowskiej 20/18. Nieruchomość zabudo-
wana kioskiem handlowym, nakłady nie stanowią własności Gminy Chełmek 
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 07 grudnia 2012 roku do dnia 28 grudnia 2012 roku 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu zo-
stała 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.
Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy wymienionego wyżej fragmentu nieruchomości można uzyskać w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11, w pokoju nr 14 lub telefonicznie pod numerem telefonu 844-90-31 lub 35 osoba 
do kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM
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W dniu 26 listopada Wicewojewoda Małopolski Andrzej Haręż-
lak w obecności Małopolskiego Kuratora Oświaty odznaczył 
Krzyżami Zasługi i Medalami za Długoletnią Służbę nadanymi 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nauczycieli i pra-
cowników oświaty.
Uroczystość odbyła się w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Wykaz osób odznaczonych przez Prezydenta RP z naszej gminy: 
Srebrnym Krzyżem Zasługi
Urszula Palka, Anna Piecuch
Złotym Medalem za Długoletnią Służbę
Joanna Krzyżak, Helena Szewczyk, Anna Piecuch

Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę
Barbara Musiał, Urszula Palka, Grażyna Szyjka, Ewa Jeleń, Ur-
szula Lasota – Kulisz
Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę
Izabela Tołwińska, Elżbieta Żołna – Smołkowicz, Gabriela Hel-
bin, Katarzyna Wojtyczko
Serdecznie gratuluję wszystkim odznaczonym i życzę dalszych 
sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Andrzej Saternus
Burmistrz Chełmka

Uchwałą nr XXIV/197/2012  Rada Miejska w Chełmku w dniu 16 
listopada 2012 r. uchwaliła „ Program profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkoma-
nii na terenie Gminy Chełmek na 2013 rok”.
Zadania ujęte w program podobnie jak w latach poprzednich 
mają na celu
-  podejmowanie działań wobec pijących alkohol
- pomoc osobom uzależnionym od alkoholu oraz pomoc ro-
dzinom w których występuje problem alkoholowy. 
- kontrolę przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w placówkach 
posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie 
Gminy w zakresie przestrzegania spożywania alkoholu na te-
renie placówek handlowych
- współpracę z placówkami oświatowymi na terenie Gminy 
Chełmek w zakresie finansowania programów profilaktycz-
nych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na temat zagrożeń 
jakie wynikają z używania substancji psychoaktywnych , alko-
holu i narkotyków oraz mających na celu walkę z nałogiem
- dofinansowanie obozów i kolonii organizowanych przez or-
ganizacje pozarządowe
- dofinanowywanie wyjazdów uczniów kl I do III oraz klas spor-
towych na basen
- dofinansowywanie organizowanych imprez propagujących 

zdrowy styl życia, zajęc sportowych, kółek zainteresowań 
przez organizację wolnego czasu, zakup nagród, dofinanso-
wanie świetlic, zakup wyposażenia na place  zabaw.

Środki na realizację programu w całości pochodzą z opłat za 
zezwolenia na alkohol, które wpłacają  przedsiębiorcy  posia-
dający zezwolenia na alkohol.

Inf.UM

Rozliczenia roczne, rozliczenia budowlane VAT, 
rozliczenia firm z Urzędem Skarbowym i ZUS. 

Bezpłatna pomoc przy zakładaniu nowej firmy. 
Atrakcyjne, przystępne i konkurencyjne ceny.

Biuro Rachunkowe 
32-590 Libiąż, ul. Plac Zwycięstwa 3 

(przy Szkole Podstawowej nr 2)
tel. 606-334-925; 664-830-900;

www.ksiegowosc.eho.pl
e-mail: beata.ksiezarczyk@o2.pl

Listopad  jest czasem, kiedy w szczególny sposób wspomina-
my nieżyjących ludzi, tych bliskich jak i tych dalekich. Ucznio-
wie SZS nr 1 w Chełmku nie chcieli, aby w niepamięć odeszli 
wybitni poeci. Z tej okoliczności 14 listopada br. wraz z opie-
kunami  zorganizowali wieczór poetycki poświęcony znanym 
twórcom polskiej liryki. Przy blasku świec, wsłuchując się  
w dźwięki gitar, mogliśmy po raz kolejny przywołać niezapo-
mniane utwory Agnieszki Osieckiej, Jana Pawła II,  Czesława  
Miłosza, ks. Jana Twardowskiego. Ten montaż poetycki oraz 
wymowna recytacja wierszy  przez uczniów naszej szkoły skło-
niły nas do chwili refleksji, do zadumy nad życiem, jego pięk-
nem i ulotnością. 
Wieczorek poezji odbył się dzięki uprzejmości p. Ewy Miszuty, 
gospodarza Domu Ludowego w Chełmku, której serdecznie 
dziękujemy za gościnność. 

zew.

Odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 
terenie Gminy Chełmek na 2013 rok uchwalony

Poezja niezapomniana
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Galeria “Epicentrum” znosi bariery

Spotkanie ze Św. Mikołajem

16 listopada 2012 roku w Galerii „Epicentrum” w Chełmku od-
było się otwarcie wystawy promującej twórczość osób niepeł-
nosprawnych, podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej 
Fundacji im. Brata Alberta w Chełmku. Ich działalność można 
było odbierać wszystkimi zmysłami. Nakarmić ducha i ciało.
Całość rozpoczęła premiera przedstawienia „Bolero” zespo-
łu Żółta Ciżemka z Chełmka w reżyserii Anny Kasprzyk. Dało 
się w nim zauważyć ogrom pracy włożonej w przygotowania,  
a jednocześnie zwracała uwagę finezja i delikatność scen, jak-
by postaci zagrane stanowiły integralną całość z aktorem, jak-
by to była jego autentyczna twarz a nie maska. Zachwycające.

Kolejnym punktem programu było otwarcie wystawy, która 
stanowi zwieńczenie całorocznej pracy uczestników WTZ i te-
rapeutów. Po doznaniach duchowych, z których można było 
czerpać otwartymi garściami przyszedł czas na strawę fizycz-
ną. Stanowił ją słodki poczęstunek przygotowany przez pra-
cownie gospodarstwa domowego.
Całość spuentowana została filmem o Fundacji im. Brata Al-
berta w Polsce.
Nie mogło zabraknąć również podziękowań dla pana Walde-
mara Rudyka, dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Chełmku, za udostępnienie sal MOKSiR, za życzliwość, zaan-
gażowanie i ciągłą współpracę z Warsztatami.
W otwarciu wystawy brało udział około 120 osób. Przez mie-
siąc przez Galerię przewinęło się ich znacznie więcej. Wystawa 
cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców Chełmka. 
Odbiła się ona szerokim echem pomiędzy bliskimi i dalszymi 
sympatykami WTZ. Całość złożono 12 grudnia 2012 roku.
Tych, którzy nie zdołali się pojawić na otwarciu wystawy, już 
teraz zapraszamy na kolejne przedsięwzięcia, o których bę-
dziemy informować na łamach ‚Echa Chełmka’ oraz na stronie 
internetowej www.wtzchelmek.pl. Tych z kolei, którzy chcieli-
by się zapoznać z szerszą gamą cudeniek wyobraźni uczestni-
ków Warsztatów i poczuć klimat pracy artystycznej zaprasza-
my do siedziby WTZ.

Już po raz 5 właścicielka sklepu chemicznego „Pod 1” Graży-
na Hajda zaprasza naszego miasta Św. Mikołaja. W tym roku 
spotkanie z Św. Mikołajem odbyło się 9 grudnia w sali kinowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury Sortu i Rekreacji.  Mikołaj i jego 
Aniołki mieli do rozdania mnóstwo prezentów, ponieważ na 
spotkanie przyszło 130 dzieci. W przerwach pomiędzy wrę-
czaniem prezentów czas zgromadzonym na Sali dzieciom 
rodzicom i dziadkom urozmaicały występy taneczne dzieci  
i młodzieży z Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku. 
Spotkanie z Św. Mikołajem było też okazja do obejrzenia wy-
stawy prac o tematyce świątecznej, której autorem był uczeń 

V a SZS w Chełmku Kamil Skupień.
W przygotowaniu tegorocznego spotkania pomogli również: 
Andrzej Kontny – hurtownia Lams w Tychach, Ireneusz Wolak – 
hurtownia Sewera w Katowicach, Andrzej Saternus Burmistrz 
Chełmka, Władysław Zaremba i Zbigniew Trębacz – Firma Pro-
mech z Chełmka, Marek Kubiczek – firma Eko - Live w Bielsku 
– Białej, Tadeusz arki – poseł na Sejm RP, Jarosław Madejski – 
hurtownia Madex w Częstochowie, Tomasz warzecha – prezes 
Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Chełmku, Wal-
demar Rudyk – dyrektor MOKSiR w Chełmku.
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Misie w bibliotece

Z życia szkoły 
– czyli co nowego w Powiatowym Zespole nr 8

Biblioteka przy ul. Topolowej Miejskiego Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji w Chełmku . w dniach 27 i 29.11.2012 r.  go-
ściła dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 2 oraz z Przed-
szkola Językowo - Artystycznego „Akademia Przedszkolaka” 
w Chełmku. Okazją do odwiedzin było „Święto Pluszowego 
Misia”. Dzieci zapoznały się historią powstania tej popularnej 
pluszowej maskotki, słuchały opowiadań o przygodach naj-
bardziej popularnych misiów literackich: „Kubusia Puchatka”, 
„Misia Uszatka”, „Misia Paddigtona” oraz poznały bohaterów 
filmowych „Misia Colargola” i „Misia Yogi”.
Przedszkolaki przybyły na spotkanie ze swoimi ulubionymi 
misiami o których chętnie opowiadały. Spotkanie zakończyła 
wspólna zabawa pt. „Stary niedźwiedź...”.
Tradycyjnie dzieci otrzymały od bibliotekarzy słodkie „co nie-
co”, ufundowane przez panią Sylwię Król.

Bibliotekarze

1. Koniec października upłynął nam na szkolnej imprezie Hal-
loween – Samorząd Uczniowski przygotował szkolne obchody 
tego dnia - było nastrojowo, zabawnie, strasznie, muzycznie, 
na pewno ciekawie.  Konkursy i oprawa muzyczna świetnie 
wpisały się w całą zabawę.  Zespół muzyczny, który tworzą 
uczniowie Technikum Informatycznego naszej szkoły w skła-
dzie: Krzysiek Krysta (gitara), Maciek Krysta (bas), Dawid Miłoń 
(wokal) i Robert Jędras (perkusja) – zyskał uznanie wszystkich 
uczniów i nauczycieli. Chłopcy są bardzo dobrzy 
w tym, co robią, więc na pewno będziemy namawiać ich do 
zaprezentowania się szerszemu gronu odbiorców.
Listopad rozpoczął się wyróżnieniem dla Dagmary Linowskiej, 
uczennicy klasy II Technikum. Dagmara została laureatką IV 
Wojewódzkiego Konkursu Rękodzieła Artystycznego zatytu-
łowanego „Jesienne drzewo”, którego organizatorem był Mło-
dzieżowy Dom Kultury w Krakowie. Praca Dagmary została 
dostrzeżona wśród blisko 500 prac nadesłanych na konkurs  
w przeważającej części przez uczniów krakowskich szkół.

Spotkajmy się w zimowy wieczór, by wspól-
nie przełamać się opłatkiem 

i cieszyć się nadchodzącymi Świętami 
Bożego Narodzenia.

Burmistrz Chełmka, Parafia pw. Miłosier-
dzia Bożego oraz Miejski Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji zapraszają mieszkańców 

na przedświąteczne spotkanie 
które odbędzie się na nowym placu 

reprezentacyjnym w Chełmku 
przy ul. Brzozowej

21 grudnia /piątek/ 2012 roku 
godz. 17.00.

5, 6 STYCZNIA– „POKŁOSIE”
1h 47 min /Polska 2012 / Dramat, Kryminał
godz. 18.00  bilet: 12 zł
Film dla widzów od lat 15

12, 13 STYCZNIA – „BESTIE Z POŁUDNIOWYCH KRAIN”
1h 33 min / USA 2012 / Dramat
godz. 18.00  bilet: 12 zł
Film dla widzów od 15 lat

19, 20 STYCZNIA – „RENIFER NIKO RATUJE BRATA”
1h 33 min / Dania, Finlandia, Irlandia, Niemcy 2012
Animacja, Familijny, Przygodowy
godz. 16.00  bilet: 12 zł
Bez ograniczeń wiekowych

26, 27 STYCZNIA– „MIŁOŚĆ”
2h 6 min / Austria, Francja, Niemcy 2012
Dramat
godz. 18.00  bilet: 12 zł
Film dla widzów od 15 lat

Zapraszamy na 21 finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Park Rodzinny 
w Chełmku 13 stycznia 2013 r.
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Czas na aktywność!
W miesiącu grudniu 2012 roku zakończono realizację działań pro-
jektu systemowego na lata 2010-2012 pt. „Czas na aktywność – 
program rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji 
w Gminie Chełmek” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Chełmku 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII 
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej.
Celem projektu w 2012 roku było podniesienie kompetencji  
i umiejętności społecznych oraz zwiększenie aktywności zawodo-
wej uczestników. Realizacja projektu „Czas na aktywność – pro-
gram rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji w Gminie 
Chełmek”przyczyniła się do wzmocnienia poczucia własnej war-
tości wśród uczestników, określenia własnych potrzeb, możliwo-
ści i umiejętności, wyrażania swoich myśli i uczuć, radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych, zdolności komunikacyjnych, przełamania 
strachu przed kontaktem z potencjalnym pracodawcą, zwiększe-
nia motywacji do poszukiwania pracy przez BO.
W miesiącach od marca do grudnia 2012 roku Beneficjenci Osta-
teczni uczestniczyli 
w indywidualnych konsultacjach, warsztatach oraz treningach:
- każdy z Beneficjentów Ostatecznych odbył 3 – godzinną konsul-
tację z doradcą zawodowym. Konsultacja miała na celu nabycie 
przez uczestników projektów umiejętności dotyczących likwida-
cji barier związanych z poszukiwaniem i podejmowaniem zatrud-
nienia;
- każdy z Beneficjentów Ostatecznych odbył 3 – godzinną konsul-
tację z psychologiem, która pozwalała na dokonanie analizy sy-
tuacji osobistej uczestników projektu, czynników na nią wpływa-
jących, określenie własnych możliwości, potrzeb i umiejętności;
- grupowe warsztaty autokreacji podczas, których BO poznali spe-

cyfikę lokalnego rynku pracy, nabyli umiejętność pisania CV, listu 
motywacyjnego, podania, podczas zajęć z pracodawcą zapoznali 
się ze sposobami przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych oraz 
oczekiwań pracodawcy wobec pracowników;
- grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz 
gospodarowania własnym budżetem;
- warsztaty z zakresu kreowania wizerunku, których celem była 
poprawa wizerunku beneficjentów ostatecznych;
- grupowe warsztaty z zakresu podstaw obsługi komputera ma-
jące na celu nabycie podstawowych umiejętności w zakresie ob-
sługi komputera;
- grupowe warsztaty psychologiczno – aktywizujące;
- grupowe warsztaty z zakresu prowadzenia gospodarstwa do-
mowego i przyrządzania prostych potraw podczas, których 
uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu prowadzenia gospodarstwa 
domowego i przyrządzania prostych potraw.
Wobec każdego BO zastosowane zostały co najmniej 3 instru-
menty aktywnej integracji: społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej. 
W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w dwóch wyjazdach 
integracyjnych: do Zabierzowa, Muzeum Zamkowego w Pszczy-
nie oraz Bielska – Białej. Atrakcyjnie zorganizowane wyjazdy przy-
czyniły się do utrwalenia wśród uczestników projektu prawidło-
wych zasad funkcjonowania w grupie, pokazały atrakcyjne formy 
spędzania czasu wolnego oraz stały się wydarzeniem, które chęt-
nie będą wspominać.
Wydarzeniem kończącym zajęcia w projekcie systemowym „Czas 
na aktywność – program rozwoju i upowszechniani aktywnej in-
tegracji w Gminie Chełmek” w roku 2012 było uroczyste spotka-
nie podsumowujące, w czasie którego wręczono uczestnikom 
zaświadczenia 
o udziale w projekcie realizowanym w 2012 roku.

Inf.MOPS

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz                         
w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku 
z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza w dzierżawę:
1. Nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków 
jako działka nr 595/2 o pow. 100,00 m2 obręb Bobrek, położona  
 Bobrku przy ul. Spacerowej.
2. Fragment nieruchomości oznaczony w ewidencji gruntów i bu-
dynków jako działka nr 595/18 o pow. 200,00 m2 obręb Bobrek, 
położony w Bobrku przy ul. Długiej. 
3. Fragment nieruchomości oznaczony w ewidencji gruntów  
i budynków jako działka nr 514/27 o pow. 16,00 m2 obręb Gorzów, 
położony w Gorzowie przy ul. Gorzowskiej. Nieruchomość zabu-
dowana kioskiem handlowym, nakłady nie stanowią własności 
Gminy Chełmek 
4. Nieruchomość zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka nr 11/4 o pow. 206,00 m2 obręb Bobrek, 
położona w Bobrku przy ul. Starowiejskiej. Przedmiotowa nieru-
chomość jest wykorzystywana do celów statutowych Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi sekcja Bobrek.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.:  

w terminie od dnia 10 grudnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 
roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek,  
ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu zo-
stała podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w pra-
sie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach 
ogłoszeń na terenie całej gminy, w BIP i na stronie internetowej 
urzędu www.chelmek.pl. 
Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy wymienionego 
wyżej fragmentu nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11, w pokoju nr 14 lub 
telefonicznie pod numerem telefonu 844-90-31 lub 35 osoba do 
kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji i Zasobów 
Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

INFORMACJA

Sylwester w Parku Rodzinnym 

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza do 
parku Rodzinnego wszystkich mieszkańców gminy i przybyłych gości na pożegna-

nie starego i przywitanie Nowego Roku !! w godz. 23.00 – 01.00 
w programie dyskoteka przy ognisku i pokaz sztucznych ogni



Echo Chełmka | nr 11 - 12 (110 - 111) / 2012

15

Już tradycyjnie corocznie w miesiącu listopadzie Zarząd Od-
działu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów w Chełmku organizuje Bal Seniora. 
W tym roku 24 listopada sala taneczna chełmeckiego MOK-
SiR-u wypełniła się po brzegi dostojnymi gośćmi. Przybyłych 
przywitała przewodnicząca PZERiI w Chełmku Maria Gołyź-
niak. Po zdaniu raportu z minionego roku przewodnicząca 
przedstawiła plany na rok 2013. A jak dobrze pracuje zarząd 
pod przewodnictwem pani przewodniczącej świadczy to iż za 
swoją dotychczasową pracę i wzorowe wypełnianie obowiąz-

ków Maria Gołyźniak została zgłoszona do VI MAŁOPOLSKIE-
GO PLEBISCYTU POZA STEREOTYPEM – Senior Roku, gdzie 
znalazła się w gronie 28 seniorów z całego województwa.
Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni do zabawy przy 
akompaniamencie zespołu TAKT BAND.
Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Chełmku składa słowa podziękowa-
nia za pomoc w organizacji Dnia Seniora:
- Panu Andrzejowi Saternusowi - Burmistrzowi Chełmka za  
 pamięć, życzliwość i szacunek dla osób starszych
- Panu Tomaszowi Warzesze — Prezesowi Gminnej Spół- 
 dzielni Samopomoc Chłopska w Chełmku wraz z pracow- 
 nikami Piekarni Chełmek za pyszny słodki poczęstunek
- Panu Waldemarowi Rudykowi – Dyrektorowi MOKSiR  
 w Chełmku oraz pracownikom za życzliwość oraz pomoc 
 przy organizacji spotkania
- Słowa podziękowania kierujemy dla Biura Turystycznego  
 w Katowicach w osobie Prezesa Janusza Kuliga z małżonką  
 oraz Pani Dyrektor Katarzyny Dąbrowskiej za wsparcie  
 finansowe w organizacji Dnia Seniora
Dziękujemy „Wszystkim” pomagającym przy organizacji spo-
tkania.

Przewodniczącą PZERil w Chełmku Maria Gołyźniak

Bal seniora

Tadeusz Staich – życiorys wpisany w krajobraz Ojczyzny
Tadeusz Staich i jego rodzice (Maria i Kazimierz Staichowie) 
wpisali się na trwałe w historię ziemi chełmeckiej, dlatego też 
nasza szkoła postanowiła we współpracy z Miejskim Ośrod-
kiem Kultury i Sportu w Chełmku przypomnieć biografię i za-
sługi tej rodziny dla rozwoju gminy.
Impulsem do spotkania, które odbyło się 26 listopada w sie-
dzibie MOKSiR była praca napisana przez uczennicę klasy III 
LO Paulinę Kulas pod kierunkiem Elżbiety Kubas „Tadeusz Sta-
ich – życiorys wpisany w krajobraz Ojczyzny”, a także godziny 
spędzone podczas jej powstawania z żoną – nieżyjącego już 
niestety bohatera pracy – panią Zofią Stojałkowską-Staich, w 
jej mieszkaniu w Domu Literata w Krakowie. W oparciu o to 
właśnie opracowanie powstał scenariusz imprezy, w czasie 
której uczniowie: Natalia Stanclik, Jolanta Janoszka, Dagmara 
Linowska, Paulina Kulas, Kacper Szlęzak, Mateusz Plata i Jakub 
Fidyt przedstawili koleje losu Tadeusza Staicha, odkryli przed 

widzami świat Jego poezji i pamiętników. Słowo wzmocnione 
zostało obrazem prezentacji multimedialnej.
 
Uroczystość rozpoczęła się od wystawy dokumentującej po-
szczególne etapy życia Tadeusza Staicha, do której materiały 
pozyskał z archiwum rodzinnego Staichów dyrektor MOKSiR 
- pan Waldemar Rudyk. Gość honorowy spotkania – pani Zo-
fia Stojałkowska-Staich, nie kryła wzruszenia podczas występu 
uczniów, a potem gorąco podziękowała im za czas poświę-
cony na jego przygotowanie oraz zaprosiła ich wraz z opie-
kunami do Krakowa. Z rąk dyrektor szkoły pani Agnieszki Ku-
czyńskiej-Gondzik otrzymała ona książkowy upominek, a od 
Pauliny egzemplarz w/w pracy.

W spotkaniu udział wzięli, zarówno mieszkańcy Chełmka, 
uczniowie naszej szkoły, jak i również przedstawiciele lokal-
nych władz m.in. pan Andrzej Saternus - burmistrz Chełmka, 
pan Andrzej Skrzypiński – członek Zarządu Powiatu, pani 
Aleksandra Bibrzycka – naczelnik Wydziału Edukacji Zdrowia 
i Spraw Społecznych w Starostwie oraz wicedyrektor PZ nr 1 
w Oświęcimiu – pan Witold Pająk. Wszyscy oni podkreślali, iż 
doceniają wagę popularyzacji wśród młodzieży lokalnej histo-
rii i przywracania jej pamięci oraz gratulowali dyrektor szkoły 
tej inicjatywy.
 
Uczniów przygotowały do wystąpienia panie: Sylwia Pyrek  
i Elżbieta Kubas, wspierane organizacyjne przez panie: Jolantę 
Materkowską-Bonar i Dorotę Pietrzyk. 

„Ziemia i człowiek były treścią moich kroków i słów” 
     Tadeusz Staich



Już po raz piąty ratownicy górniczy z 
kopalni „Piast” urządzili w OSP Gorzów 
tradycyjną „Karczmę Piwną”. Na to świę-
to przybyło blisko 140 ratowników gór-
niczych i zaproszonych gości, wśród 
których znaleźli się m. in dyrektor ds. 
Produkcji kopalni „Piast” - Marian Kucz, 
główny Inż. Wentylacji Bogdan Dulęba, 
burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, 
Andrzej Rybak-strażak (komendant OSP 
Gorzów). W tym roku karczmę opano-
wali piraci, kapitan oraz jego wierni po-
mocnicy wymyślili dla zgromadzonych 
mnóstwo konkurencji jak i tradycyjnych 
kar, którym to ratownicy chętnie się 
poddawali. Zabawę wyśmienicie pro-

wadzili Mieczysław Zając, Piotr Gembala 
oraz Krzysztof Kochman. Nie obyło się 
również bez przyjęcia nowych ratowni-
ków, którzy aby zasilić to elitarne gro-
no musieli „przeskoczyć skórę”. Zabawa 
odbywała się przy stołach z pysznymi 
golonkami, kuflami pełnymi złotego na-
poju oraz przyśpiewkami i anegdotami. 
Zabawę umilała również kapela góralska 
pod przewodnictwem Janka Jafernika 
emerytowanego ratownika górniczego. 
Ratownicy górniczy, którzy, na co dzień 
wykonują niezwykle ciężką, niebez-
pieczną i odpowiedzialną pracę niosąc 
pomoc górnikom i teraz na „karczmie” 
nie zapomnieli o kolegach górnikach 

organizując kwestę i zbierając datki dla 
potrzebujących. 
Sponsorami tegorocznej „Karczmy Piw-
nej” byli Nadwiślańska Agencja Tury-
styczna , BIO-REH z Oświęcimia, KAJA 
systemy kontenerowe, Szavel travel, 
Agencja Reklamowa PORAN, SCHAUM-
-CHEMIE Mikołów, PKS Trans-connect, 
PRIOR Sosnowiec.
Głównym organizatorem karczmy był  
Związek Zawodowy Ratowników Górni-
czych w Polsce przy KWK ,,Piast’’ z prze-
wodniczący związku  ZZRG w Polsce 
Krzysztofem Dudą.

Zespoły śpiewacze z gminy Chełmek 
okazały się bezkonkurencyjne na „VI 
Barbórkowych Potyczkach Gawędzia-
rzy – Brzeszczanie kontra sąsiedzi zza 
miedzy”.  Jury wybierając spośród kilku-
nastu zespołu orzekło, że pierwsze miej-

sce zajęły panie z zespołu śpiewaczego 
„Bobrowianki” z Bobrka, drugie miejsce 
zajęcy „Chełmkowianki” z Chełmka a 
wyróżnienie powędrowało do zespołu 
„Malwa” z Gorzowa. W swojej ocenie 
jury oceniało walory wokalne wykony-

wanych utworów, ale i stroje, w których 
występowały zespoły śpiewacze.
Naszym paniom gratulujemy życząc ko-
lejnych sukcesów w nowym 2013 r.

„Karczma Piwna” w Gorzowie

Sukces w Brzeszczach


