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Święta Wielkiej Nocy są jedną z nielicznych okazji do
zatrzymania się w biegu, który każdego dnia nam 

towarzyszy. Dają szansę do spojrzenia z perspektywy
czasu na nasze życie. 

To także chwila na ciszę, w której
człowiek odnajduje samego siebie.

Z okazji nadchodzących świąt Wielkanocnych
życzę Państwu dużo spokoju, miłości i zadumy
w gronie rodzinnym. W codziennym życiu tak
często brakuje okazji do wspólnego spotkania,

porozmawiania, zwykłego spędzenia czasu z tymi,
którzy są nam najbliżsi.  

Niech te chwile dadzą nam wytchnienie i pozwolą z zapasem sił
i pomysłów do działania wkroczyć w radosny, wiosenny czas.  

Niech w poranek świąt Wielkiej Nocy
w naszych domach znów zabrzmi wesołe „Alleluja”.

Andrzej Saternus
Burmistrz Chełmka

Urodził się w 1928r. w Cięcinie w części włączonej później do Węgier-
skiej Górki w Powiecie Żywieckim.
Podczas okupacji niemieckiej w 1942r. ukończył szkołę podstawową 
i  następnie z nakazu arbeitzamt’u /niemiecki urząd pracy /został 
skierowany i podjął pracę w odlewni żeliwa w Węgierskiej Górce. Po 
wyzwoleniu z pod okupacji niemieckiej w 1945r. pracując /w fabryce 
aktywnie włączył w odtwarzanie harcerstwa /był zastępowym/  przez 
doświadczonych przedwojennych harcerzy. W 1947 roku wyjechał do 
Chełmka i zatrudnił się w miejscowych zakładach obuwia /dawniej 
Bata/, później skórzany kombinat PZPS „Chełmek” i „TECHNOSKÓR” 
/wyodrębniony z  kombinatu zakład techniczny /jako mechanik. 
W  Chełmku założył rodzinę, ukończył i szkołę średnią /Technikum/ 
i aktywnie pracując realizował się zawodowo. Jako racjonalizator, za 
zastosowane rozwiązania techniczne został odznaczony złotą od-
znaką honorową SIMP NOT, w 1977r. otrzymał resortowe odznacze-
nie „Zasłużony Pracownik Przemysłu Lekkiego”. Równolegle rozwijał 
swoje pasje i aktywność społeczną, aktywnie działał w klubie spor-
towym KS „Chełmek”. Był zawodnikiem i trenerem młodzieży w sekcji 
siatkówki przez wiele lat. Rozwinął swoje umiejętności plastyczne, 
szczególnie fotografie a następnie malarstwo sztalugowe. W latach 
1959/60 był uczestnikiem wojewódzkiego studium fotograficznego 
w Krakowie.
Z jego inicjatywy w 1959r. przy PZPS „Chełmek” powstało atelier fo-
tograficzne z prężnie działającą grupą młodych fotografów, a  póź-
niej i  filmowców.  W latach 1963/64 po ukończeniu kursu filmowe-
go w  Opolu rozwija z młodymi zapaleńcami twórczości filmowej 
w zakresie krótko i średnio metrażowej tę nową dziedzinę sztuki. Za 
twórczość fotograficzno - filmową , zespół któremu szefuje otrzymu-
je nagrody rzeczowe /kamerę, projektor filmowy /służące rozwojowi 
talentów i umiejętności. W 1969 r Główna Komisja Weryfikacyjna In-
struktorów Amatorskich Zespołów Artystycznych w Warszawie nada-
je p.Pawlikowi uprawnienia instruktora w zakresie filmu i fotografii. 
W tym czasie równolegle jest społecznym fotoreporterem gazety 
zakładowej „Echo Chełmka” i korespondentem fotografikiem gazety 
krakowskiej. 
W czasie ponad 25-letniej działalności na tym polu ma w swym do-
robku 12 indywidualnych wystaw fotograficznych i kilkanaście zbio-
rowych/ m.in. w Pałacu pod Baranami w Krakowie/.
Działalność artystyczno - dydaktyczną przerywa w 1981 r stan wo-
jenny, a następnie przejście na emeryturę po ponad 40 latach pra-
cy. Powstała w tych latach jego fototeka jest zapisem kronikarskim 

Józef Pawlik z medalem „Za zasługi 
dla rozwoju gminy Chełmek”.

z życia codziennego miasta. Ukazywał rozwój, sukcesy, jednocześnie 
dostrzegając błędy i  niedostatki ówczesnej rzeczywistości. Zapisał 
już archiwalny obraz miejscowego przemysłu obuwniczego. Stanowi 
ona materiał z którego korzystają współcześni. Jako emeryt indywi-
dualnie tworzy fotografie artystyczne i rozwija swoją pasję malarską. 
W 1984 angażuje się w powstanie Robotniczego Stowarzyszenia 
Twórców Kultury w Chełmku. Jest jednym założycieli stowarzysze-
nia. W ramach tej organizacji kontynuuje działalność propagującą 
fotografię i film w chełmeckim środowisku. A w szczególności wśród 
młodzieży, ale głównie rozwija swoją nową pasję – malarstwo. W 1985 
równolegle angażuje się w działalność nowo powstałego stowarzy-
szenia twórców kultury „Grupa na zamku” w  Oświęcimiu. Prowadzi 
cały czas aktywne życie artystyczne, pisze fraszki i wiersze, pracuje na 
warsztatach plastycznych w różnych środowiskach od szkół podsta-
wowych do grup emeryckich, dzieli się swoimi umiejętnościami pla-
stycznymi z wszystkimi chętnymi do nauki i rozwijania umiejętności 
plastycznych. W  roku 1998 jest współinicjatorem Wiosennego Prze-
glądu Twórczości Nieprofesjonalnej zorganizowanego przez MOKSIR 
w  Chełmku/ odbywającego się corocznie do dziś, na którym pre-
zentują swoje prace twórcy regionu zachodniej Małopolski i Śląska. 
W 2009 roku zostaje odznaczony Honorową Odznaką „ZASŁUŻONY 
DLA KULTURY POLSKIEJ” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. W grudniu 2010 roku inauguruje i otwiera jako współinicjator – 
Klub Miłośników Fotografii w Chełmku. W klubie przekazuje miłośni-
kom starej fotografii jej tajniki i swoje techniki fotograficzne. W ciągu 
każdego roku uczestniczy w kilku plenerach plastycznych, na których 
również pisze fraszki i wiersze. Prezentuje swój dorobek artystyczny – 
malarski i fotograficzny na wielu wystawach indywidualnych /Oświę-
cim, Chrzanów, Chełmek, Kęty, Brzeszcze /w  Południowej Polsce. 
W tym wiele fotografii dokumentującej miniony czas i stare techniki. 
Jest cenionym plastykiem w zachodniej małopolsce.
1. Utworzył atelier fotograficzne a później filmowe przy PZPS „Chełmek” 
w których zdobywali wiedzę i technikę o tych dziedzinach sztuki kształ-
cąc twoje umiejętności i talenty.
2. Na przestrzeni ponad pół wieku tworzył fototekę na kliszach, na której 
jest uwieczniona historia Chełmka i jego mieszkańców, archiwalny ob-
raz miejscowego przemysły skórzanego.
3. Jest ofiarodawcą tej fototeki miastu Chełmek. 
4. Jest współzałożycielem i czynnym członkiem robotniczego stowarzy-
szenia twórców kultury w Chełmku /był członkiem zarządu i komisji re-
wizyjnej.
5. Uczestniczy czynnie w pracach RSTK, grupa na zamku w Oświęcimiu.
6. Jest współinicjatorem coroczneg0 wiosennego przeglądu sztuki nie-
profesjonalnej w Chełmku.
7. Był współinicjatorem odrodzenia działalności fotograficznej - inaugu-
racja w 2010r. Klubu miłośników fotografii w Chełmku.
8. Jest twórcą, który swoje prace przekazuje i ofiarowuje na cele społecz-
ne, aukcje charytatywne instytucjom kulturalnym i pomocy społecznej, 
szkołom.
9. Propagowanie twórczości plastycznych przez organizowanie wystaw 
indywidualnych /kilkunastu/ i zbiorowych /kilkudziesięciu/.
10. Aktywnie współpracuje z miejscowym ośrodkiem, służąc wsparciem i do-
świadczeniem podczas realizacji projektów fotograficznych i filmowych.
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Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami przeznacza do sprzedaży w trybie 
przetargowym:
nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów i budyn-
ków jako działka nr 3310 o pow. 0.0776 ha położona w obrębie Cheł-
mek, w Chełmku przy ul. Poziomkowej,
nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów i budyn-
ków jako działka nr 3309 o pow. 0.0703 ha położona w obrębie Cheł-
mek, w Chełmku przy ul. Księdza Wcisło.

Przedmiotowe nieruchomości objęte są Księgą Wieczystą 
nr  KR1E/00024296/9 prowadzoną w Wydziale V Sądu Rejonowego 
w Oświęcimiu. 

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w ter-
minie od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 09 marca 2016 roku 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Kra-
kowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu 
została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie 
lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń 
na terenie całej gminy, a także na stronie internetowej
www.chelmek.pl i w BIP. 

Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicznie 
pod numerem telefonu 0 33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Ar-
chitektury Geodezji 
i Zasobów Komunal-
nych Urzędu Miej-
skiego w Chełmku.

Inf.UM

Szanowni Państwo,
Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzie-
ci wprowadziła w życie program 
„Rodzina 500 +”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze 
w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, 
w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wycho-
wujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. 
Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. 
W Gminie Chełmek obsługę wymienionego wyżej Programu będzie realizował Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku. Wnioski będzie można składać w MOPS  
w Chełmku od momentu startu Programu – od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożo-
ny w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesią-
cach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do progra-
mu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.
 
W MOPS w Chełmku lub ze strony internetowej Ośrodka [www.mops.chelmek.pl] można po-
bierać formularze wniosków „500+” oraz uzyskiwać szczegółowe informacje na temat proce-
dury przyznania świadczenia wychowawczego. 
Informacje na temat ww. Programu można uzyskać w MOPS w Chełmku od poniedziałku do 
piątku w godz. od 7.30 do 15.30 lub pod nr tel. 33 842 01 71 lub 33 846 13 39 .
 
MOPS w Chełmku raz jeszcze pragnie podkreślić, że jeśli wniosek o świadczenie wychowaw-
cze zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. osoby uprawnione 
dostaną wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r. Pozwoli to uniknąć kolejek w MOPS i zapewni płyn-
ność wypłat świadczenia wychowawczego.

Michał Bochenek
Dyrektor MOPS

Program „500+”

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami przeznacza do sprzedaży, w trybie 
przetargowym następujące nieruchomości oznaczone w ewiden-
cji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe 
w Oświęcimiu jako działki nr:
1. 2843/31 o pow. 0.7332 ha, obręb Chełmek, położona w Chełmku 
przy ul. Dąbrowskiej.
2. 2572/4 o pow. 0.0757 ha obręb Chełmek położona w Chełmku przy 
ul. Na Skałce i ul. Słowackiego.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Chełmku, 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto 

informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu została podana do 
publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz 
w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń na terenie 
całej gminy, a  akże na stronie internetowej www.chelmek.pl i w BIP 
na okres 21 dni tj. w terminie od dnia 10 lutego 2016 roku do dnia 
02 marca 2016 roku.
Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży w/w nieruchomości 
można uzyskać w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Kra-
kowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0 33 844-90-00 
lub 10 wew. 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunal-
nych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

 Informacja o wywieszeniu wykazu

 Informacja o wywieszeniu wykazu

Omega

biuro@omegareklama.pl
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Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okre-
sy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Za 
ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek. 
Spowodowane jest to wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. 
Rolnicy, działkowicze, właściciele posesji przystępują do usuwania 
zanieczyszczeń pozimowych na polach, łąkach, w obrębie obejść do-
mowych, w parkach, skwerkach oraz poboczach dróg i ulic.

Wypalanie traw w naszym kraju jest niechlubną tradycją, z którą 
od wielu lat zmagają się strażacy. Ekolodzy, naukowcy, przyrodni-
cy i leśnicy – wszyscy zdecydowanie apelują, że wypalanie nie jest 
efektownym sposobem „odnawiania” gleby. Udowodniono, że wy-
palanie suchej roślinności wpływa negatywnie na wiele elementów 
przyrodniczych: ziemia zostaje wyjałowiona (ale nie użyźnia się), nie 
dochodzi do naturalnego rozkładu roślinności, przerwany jest pro-
ces formowania się próchnicy, do atmosfery przedostaje się szereg 
związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi, jak 
i zwierząt. Wypalanie traw skutkuje zabijaniem znacznej ilości orga-
nizmów żywych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
przyrody. Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziem-
na warstwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów 
w  głąb. W przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze regeneruje się 
przez kilka lat, to pokłady torfu potrzebują na to kilku tysięcy lat.

Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie 
groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miej-
sca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia. Powoduje ponadto 
zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do po-
wstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.

Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo 
szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wia-
tru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo 
często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i za-
budowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek 
całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdro-
wia i życia ludzi. Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw 
giną ludzie.

Wypalanie traw może się wiązać z sankcjami karnymi, zgodnie z ko-
deksem wykroczeń i kodeksem karnym. I tak:

Kodeks wykroczeń:
art. 82 § 4 „Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na po-
lach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na 
pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący 
zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nad-
zoru miejsca wypalania podlega karze aresztu, grzywny albo karze 
nagany”,

Kodeks karny:
art. 163 § 1 „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdro-
wiu wielu osób, albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać 
pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat”, art. 
163 § 2 – w przypadku działania nieumyślnego sprawcy, kara wymie-
rzona przez sąd może wynosić od 3 miesięcy do 5 lat, art. 163 § 3 – 
jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka 
lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności od lat 2 do 12, art. 163 § 3 jeżeli następstwem 
czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek 
na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności 
od 6 miesięcy do lat 8, art. 164 § 1 „Kto sprowadza bezpośrednie nie-
bezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8; jeżeli sprawca działa 
nieumyślnie to grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.
W ustawie o ochronie przyrody (art. 45) również zabroniono wypa-
lania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach 

przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin.
Dlatego strażacy apelujemy o rozsądek! Zanim podpalisz, zasta-
nów się czy przez bezmyślność nie narazisz życia swojego i innych.

/źródło: Państwowa Straż Pożarna/

STOP wypalaniu traw – nie bądź obojętny!

438 milionów złotych na 
modernizację trasy
Trzebinia – Oświęcim –
Czechowice-Dziedzice

Szanowni Państwo,

26 lutego wspólnie z Burmistrzem Libiąża spotkaliśmy się z Panem 
Włodzimierzem Żmudą, pełniącym obowiązki dyrektora Regionu Połu-
dniowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK. W trakcie spotkania 
omawialiśmy kwestie, związane z modernizacją linii kolejowej numer 
93 Trzebinia – Oświęcim – Czechowice-Dziedzice, przebiegającą przez 
Gminę Chełmek. 

Mam ogromną przyjemność poinformować Państwa, że wspomniana 
trasa znalazła się w „Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku”. Na 
jej przebudowę zabezpieczono kwotę 438 milionów złotych, pochodzą-
cą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przewidywany 
czas realizacji tego zadania to lata 2018-2020. Obecnie trwają już prace 
projektowe, prowadzone pod kątem przygotowania pełnej dokumen-
tacji, która da zielone światło do rozpoczęcia modernizacji tego odcinka. 
W  ramach projektu przebudowane zostaną między innymi wiadukty, 
tory oraz przejazdy kolejowe, co w niedalekiej przyszłości pozwoli zwięk-
szyć prędkość pociągów na tej trasie do 120 km/h, przez co czas przejaz-
du z Chełmka do Krakowa może zmniejszy
 się nawet do około jednej godziny. Obecnie rozstrzygane są także prze-
targi, związane z modernizacją linii Kraków-Sosnowiec, która również ma 
być ukończona do 2020 roku.

W trakcie spotkania Pan Włodzimierz Żmuda podziękował nam za to, że 
kilka lat temu podjęliśmy decyzję o przekazaniu PKP środków finanso-
wych na wykonanie studium wykonalności dla zadania „Modernizacja 
linii kolejowej nr 93, odcinek Trzebinia - Oświęcim z infrastrukturą towa-
rzyszącą”. Informacja, przekazana przez Pana dyrektora cieszy tym bar-
dziej, że 300 tysięcy złotych, które wówczas przeznaczyliśmy na ten cel, 
zaowocowało 438 milionami złotych, potrzebnymi do gruntownej mo-
dernizacji tej trasy. W efekcie usprawniony będzie dostęp mieszkańców 
do stolicy województwa małopolskiego i śląskiego. Z przyjętego harmo-
nogramu wynika, że już za niecałe cztery lata powinniśmy być świadka-
mi zakończenia tej ważnej inwestycji. 

Andrzej Saternus
Burmistrz Chełmka
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Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. 
w  sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz.U. 
2015, poz. 1585), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 01 lutego do 
29 kwietnia 2016 r. Na terenie powiatu oświęcimskiego kwalifikacja 
wojskowa będzie odbywała się w terminie 14.03. – 28.04.2016 r. Oso-
by z terenu Gminy Chełmek będą stawać do kwalifikacji w dniach 
12 – 14 kwietnia br.
Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej 
służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób 
zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojsko-
wej, które ukończyły 18 rok życia. 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2016 r. 
podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w 1997 r.;
2. mężczyźni urodzeni w latach 1992 - 1996, którzy nie posiadają okre-
ślonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; 
3. osoby urodzone w latach 1995-1996, które:
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na 
stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, 
jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji 
wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na 
stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, 
jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji woj-
skowej i złożyły, w trybie   art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 
wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej 
przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4. kobiety urodzone w latach 1992 - 1997, posiadające kwalifikacje 
przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające 
naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub 
akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach me-
dycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, 
albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierun-
ków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 
ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej; 
5.osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia 
służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności 
do czynnej służby wojskowej.

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgło-
sić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwa-
niu, zabierając ze sobą:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsa-
mości – w celu okazania go Wójtowi lub Burmistrzowi (Prezydentowi 
Miasta),
- posiadaną dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej Po-
wiatowej Komisji Lekarskiej,
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy – 
w celu przedstawienia jej Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień,
- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobie-
rania nauki – celu przedstawienia ich Wojskowemu Komendantowi 
Uzupełnień.

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” 
lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orze-
czenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od 
wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co 
oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby 
wojskowej. 
Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej 
komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do 

czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia 
mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają 
obowiązkowi czynnej służby wojskowej. 

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zo-
bowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, 
ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie 
informują także rozplakatowane obwieszczenia.

Osoba, która z ważnych przyczyn (np. z powodu choroby) nie może 
stawić się do Kwalifikacji Wojskowej w wyznaczonym terminie i miej-
scu, powinna zgłosić ten fakt do właściwego  Burmistrza, który wy-
znaczy jej inny termin stawiennictwa pod telefonem: 33/844 90 22.

W razie nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się osoby do tego 
zobowiązanej do Kwalifikacji Wojskowej, Wójt lub Burmistrz 
(Prezydent Miasta) może nałożyć na tę osobę grzywnę albo za-
rządzić przymusowe jej doprowadzenie do kwalifikacji wojsko-
wej przez Policję.

Inf. UM Chełmek

/źródło: WKU Oświęcim/

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP 
(Dz. U. z 2015r. poz. 827 t.j); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 
2009 r. w sprawie  kwalifikacji wojskowej  (Dz. U. Nr 202 poz. 1566 z późn. 
zm.); Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwali-
fikacji wojskowej w 2016 r. (Dz.U. 2015, poz. 1585); Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet pod-
dawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 
Nr 54 poz. 321).

Kwalifikacja wojskowa w 2016 r.

Podziękowanie
“Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili 

z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz
uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej

Śp. Marii Sikora
Księdzu Sewerynowi Puchale, Rodzinie, Przyjaciołom, 
Sąsiadom, Znajomym, Delegacjom, za okazaną pomoc, 

współczucie, wieńce i kwiaty serdeczne “Bóg zapłać”
składają Mama, Mąż i Dzieci.” 

Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym oraz
wszystkim obecnym w życiu i ostatniej drodze 

Śp. Tadeusza Suskiego
Składamy serdeczne podziękowania za wsparcie, serce i życzliwość

Żona oraz Syn i Córka z Rodzinami
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Burmistrz Chełmka podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia 
o przetargu ustnym nieograniczonym na niżej opisane nieruchomości t. J.:
I. I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nierucho-
mości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy 
Chełmek położonych w Chełmku przy ul. Ofiar Faszyzmu. 
A) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: objęte są Księgą 
Wieczystą nr KR1E/00024296/9, prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
B) oraz katastru nieruchomości: w ewidencji gruntów i budynków pro-
wadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu oznaczone są jako 
działki nr: 2603/97 o pow. 0.0038 ha, 2603/98 o pow. 0.0029 ha, 2603/99 
o pow. 0.0030 ha, 2603/100 o pow. 0.0030 ha, 2603/101 o pow. 0.0030 ha, 
2603/102 o pow. 0.0030 ha, 2603/103 o pow. 0.0029 ha.
C) przeznaczenie nieruchomości:  działki znajdują się na terenach dla któ-
rych Gmina Chełmek nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Przedmiotowe działki w nowej edycji studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek za-
twierdzonego Uchwałą Nr XXXV/307/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 
16 stycznia 2014 roku znajduje się na terenach oznaczonych na rysunku stu-
dium następującymi symbolami: U1 – tereny o dominującej funkcji usług o 
znaczeniu lokalnym. Zabudowa przedmiotowych działek jest możliwa po 
uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. 
D) cena wywoławcza: 6.200,00 złotych brutto, 5.800,00 złotych brutto, 
6.000,00 złotych brutto, 6.000,00 złotych brutto, 6.000,00 złotych brut-
to, 5.600,00 złotych brutto, 5.550,00 złotych brutto. W cenie wywoław-
czej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %

II. III przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomo-
ści gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chełmek poło-
żonej w Bobrku przy ul. Akacjowej. 
A) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: objęta jest Księgą 
Wieczystą nr KR1E/00050686/1, prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
B) oraz katastru nieruchomości: w ewidencji gruntów i budynków prowa-
dzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu oznaczona jest jako dział-
ka nr 517/30 o pow. 0.0756 ha.
C) przeznaczenie nieruchomości: działka znajduje się na terenach dla któ-
rych Gmina Chełmek nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego. W w/w planie działka znajdowała się na terenach oznaczo-
nych następującymi symbolami: MN – tereny mieszkalnictwa, usług oraz 
małych przedsiębiorstw rodzinnych. Przedmiotowe działki w nowej edycji 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Chełmek zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/307/2014 Rady Miejskiej 
w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014 roku znajduje się na terenach oznaczo-
nych na rysunku studium następującymi symbolami: MN 2 – tereny o domi-
nującej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w wolno stojącym 
układzie budynków. Zabudowa przedmiotowej działki jest możliwa po uzy-
skaniu decyzji o warunkach zabudowy. 
D) cena wywoławcza: 28.730,00 złotych brutto. W cenie wywoławczej 
mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.
III. V przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomo-
ści gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Chełmek 
położonych w Chełmku przy ul. Brzechwy, 
A) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: objęte są Księgą 
Wieczystą nr KR1E/00050686/1, prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczy-

stych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
B) oraz katastru nieruchomości: nr:
a) 999/9 o pow. 0.1624 ha za cenę wywoławczą 64.960,00 złotych brutto
b) 999/10 o pow. 0.1602 ha za cenę wywoławczą 64.080,00 złotych brut-
to
c) 999/11 o pow. 0.1580 ha za cenę wywoławczą 63.200,00 złotych brutto
d) 999/12 o pow. 0.1527 ha za cenę wywoławczą 61.080,00 złotych brutto
e) 999/13 o pow. 0.1552 ha za cenę wywoławczą 62.080,00 złotych brutto
f) 999/14 o pow. 0.2569 ha za cenę wywoławczą 102.760,00 złotych brut-
to. 
W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %. 
C) przeznaczenie nieruchomości: dla przedmiotowego terenu brak obo-
wiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zabudowa przed-
miotowych działek jest możliwa po uzyskaniu decyzji o warunkach zabu-
dowy. Przeznaczenie w nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek (Uchwała Rady Miej-
skiej w Chełmku Nr XXXV/307/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku): U/MN - te-

reny usługowo-mieszkaniowe, linie elektroenergetyczne średniego napięcia 
wraz ze strefami, techniczną i ochronną.
IV. VI przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomo-
ści gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chełmek poło-
żonej w Bobrku przy ul. Akacjowej. 
A) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: objęta jest Księ-
gą Wieczystą nr KR1E/00050686/1, prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczy-
stych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
B) oraz katastru nieruchomości: w ewidencji gruntów i budynków prowa-
dzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu oznaczone są jako działki 
nr 517/32 o pow. 0.1025 ha.
C) przeznaczenie nieruchomości: działka znajdują się na terenach dla któ-
rych Gmina Chełmek nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego. W w/w planie działki znajdowały się na terenach oznaczo-
nych następującymi symbolami: MN – tereny mieszkalnictwa, usług oraz 
małych przedsiębiorstw rodzinnych. Przedmiotowa działka w nowej edycji 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Chełmek zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/307/2014 Rady Miejskiej 
w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014 roku znajduje się na terenach oznaczo-
nych na rysunku studium następującymi symbolami: MN 2 – tereny o domi-
nującej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w wolno stojącym 
układzie budynków. Zabudowa przedmiotowej działki jest możliwa po uzy-
skaniu decyzji o warunkach zabudowy. 
D) cena wywoławcza: 38.000,00 złotych brutto. W cenie wywoławczej 
mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.
V.  II przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomo-
ści gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Chełmek 
położonych w Gorzowie przy skrzyżowaniu ul. Orliska i ul. Małowy. 
A) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: objęte są Księgą 
Wieczystą nr KR1E/00029400/7, prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczy-
stych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
B) oraz katastru nieruchomości: w ewidencji gruntów i budynków prowa-
dzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu oznaczone są jako dział-
ki nr: 342/64 o pow. 0.2501 ha, 342/65 o pow. 0.2184 ha, 342/66 o pow. 
0.2201 ha.
C) przeznaczenie nieruchomości: Działki znajdują się na terenach dla 
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I. I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nierucho-
mości lokalowej, lokalu mieszkalnego nr 8, stanowiącego własność 
Gminy Chełmek, położonego w Chełmku przy ul. 25 Stycznia 4. 
A) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: nieru-
chomości gruntowa na której jest posadowiony budynek mieszkalny, 
wielorodzinny nr 4, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal 
mieszkalny, objęta jest Księgą Wieczystą nr KR1E/00035126/7, prowa-
dzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęci-
miu,
B) oraz katastru nieruchomości: budynek mieszkalny, wielorodzinny 
nr 4, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal mieszkalny, po-
łożony jest na nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji grun-
tów i budynków jako działka nr 836/225 obręb Chełmek o pow. 0.0251 
ha.
C) przeznaczenie nieruchomości: cel mieszkaniowy.
D) cena wywoławcza: 72.000,00 złotych netto. Zwolniono z podatku 
VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 
roku  o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.).
II. I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nierucho-
mości lokalowej, lokalu mieszkalnego nr 3, stanowiącego własność 
Gminy Chełmek, położonego w Chełmku przy ul. Klonowa 8. 
A) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: nieruchomości 
gruntowa na której jest posadowiony budynek mieszkalny, wieloro-
dzinny nr 8, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal miesz-
kalny, objęta jest Księgą Wieczystą nr KR1E/00048993/9, prowadzoną 
w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
B) oraz katastru nieruchomości: budynek mieszkalny, wielorodzinny 
nr  8, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal mieszkalny, 

położony jest na nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako działka nr 836/428 obręb Chełmek o pow. 
0.0370 ha.
C) przeznaczenie nieruchomości: cel mieszkaniowy.
D) cena wywoławcza: 46.000,00 złotych netto. Zwolniono z podatku 
VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 
roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.).
Termin i miejsce w/w przetargów: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 
25 KWIETNIA 2016 ROKU W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁM-
KU, UL. KRAKOWSKA 11 I BĘDZIE TRWAŁ OD GODZ. 10.00 W ODSTĘ-
PACH CZASU CO 10 MINUT DLA POSZCZEGÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI 
LOKALOWEJ LICZĄC OD POZYCJI NR I.
Wysokość wadium: dla nieruchomości lokalowej opisanej w punkcie 
nr I wynosi: 8.000,00 złotych, dla nieruchomości opisanej w punkcie 
nr II wynosi: 5.000,00 złotych. 
Informacje o miejscu wywieszenia publikacji ogłoszenia o prze-
targu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto 
informacja o ogłoszeniu przetargu zostało podana do publicznej wia-
domości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszone na tablicach 
ogłoszeń na terenie całej gminy, a także na stronie internetowej
www.chelmek.pl i w BIP.
Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe infor-
macje dotyczące przetargu: szczegółowe informacje związane z prze-
targiem uzyskać można w biurze nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku 
lub pod nr tel. 0-33 844-90-10 wew. 30 lub 35 Wydział Architektury 
Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

 Burmistrz Chełmka podaje do publicznej wiadomości wyciąg 
z ogłoszenia o przetarg u ustnym nieograniczonym na niżej opisane 
nieruchomości lokalowe t. J.: 

których Gmina Chełmek nie posiada obowiązującego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Przedmiotowe działki w nowej edycji studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek 
zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/307/2014 Rady Miejskiej w Chełmku 
z dnia 16 stycznia 2014 roku znajdują się na terenach oznaczonych na rysun-
ku studium następującymi symbolami: U/MN – tereny usługowo miesz-
kaniowe:
Funkcja podstawowa – tereny zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej. 
Funkcja uzupełniająca – funkcja usługowa jako towarzysząca zabudowie 
mieszkaniowej oraz jako funkcja samoistna: w tym rekreacja indywidualna, 
usługi publiczne, handel, gastronomia, rzemiosło, budynki gospodarcze, ga-
raże, tereny zieleni towarzyszącej, urządzenia infrastruktury technicznej i ko-
munikacji. Zabudowa przedmiotowych działek jest możliwa po uzyskaniu 
decyzji o warunkach zabudowy. Gmina Chełmek jest w trakcie opracowy-
wania planu miejscowego na przedmiotowy teren. 

D) Cena wywoławcza: 88.000,00 złotych brutto, 77.000,00 złotych brut-
to, 77.500,00 złotych brutto. W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT 
w wysokości 23 %.
Termin i miejsce w/w przetargów: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 
MARCA 2016 ROKU W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. 
KRAKOWSKA 11 I BĘDZIE TRWAŁ OD GODZ. 10.00 W ODSTĘPACH CZASU 
CO 10 MINUT DLA POSZCZEGÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI LICZĄC OD POZYCJI 
NR I.
Wysokość wadium: 
dla nieruchomości opisanych w punkcie nr I od nr 1 do nr 7 wynosi: 1.000,00 
złotych, 
dla nieruchomości opisanej w punkcie nr II wynosi: 3.000,00 złotych, 
dla nieruchomości opisanej w punkcie nr III od nr 1 do nr 5 wynosi: 7.000,00 
złotych, 
dla nieruchomości opisanej w punkcie nr III dla nr 6 wynosi: 10.000,00 zło-
tych,
dla nieruchomości opisanych w punkcie nr IV wynosi: 4.000,00 złotych,
dla nieruchomości opisanych w punkcie nr V wynosi: 8.000,00 złotych,

Informacje o miejscu wywieszenia publikacji ogłoszenia o przetargu: 
ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o ogło-
szeniu przetargu zostało podana do publicznej wiadomości w sposób zwy-
czajowo przyjęty tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gmi-
ny, a także na stronie internetowej www.chelmek.pl i w BIP.
Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe informa-
cje dotyczące przetargu: szczegółowe informacje związane z przetargiem 
uzyskać można w biurze nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr 
tel. 0-33 844-90-10 wew. 30 lub 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów 
Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM
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W Niepublicznym Przedszkolu Językowo Artystycznym „ Akademia 
Przedszkolaka” w Chełmku, odbyły się jak co roku uroczystości z okazji 
dnia Babci i Dziadka. Dzieci z grupy SŁONECZKA I BIEDRONKI przygo-
towały dla swoich ukochanych dziadków przedstawienie o Czerwonym 
Kapturku, recytowały wiersze, śpiewały i tańczyły.
Dziadkowie po występach zostali zaproszeni na słodki poczęstunek 
oraz każdy z dziadków został obdarowany własnoręcznie wykona-
nym przez wnuka  upominkiem .  Dzieci zaprezentowały się najpięk-
niej jak potrafiły a dziadkowie, najwspanialsza i najbardziej kochająca 
widownia  nie szczędziła całusów i pochwał.

„Wieczór Otwartych Serc” w Samorządowym Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym nr2 w Chełmku”

„Niech ten poświąteczny czas zbudzi w nas wszystko co najlepsze, niech 
trwa…Zapomnijmy choć na chwilę, że świat gna jak szalony. Stańmy! 
Zatrzymajmy się, niech chwila ta trwa. Uwierzmy   w siebie   i pokonajmy 
lęk! W ten piękny czas, wspólnych naszych spotkań, podarujmy z serca 
małą cząstke siebie”

Takie słowa padły z ust młodych aktorów na Wieczorze Otwar-
tych Serc, który jak zwykle zgromadził liczną widownię w SZSP nr 2 
w Chełmku, w tym Burmistrza Chełmka, pana Andrzeja Saternusa. To 
spotkanie miało charakter nieco swiąteczny a inscenizacja, która zo-
stała zaprezentowana utrzymana była  w duchu dickensowskiej opo-
wieści wigilijnej. Scenariusz napisany specjalnie na tę okazję przez 
panią Mariolę Krzeczkowską i  oparty na pomyśle twórczym uczennic 
klasy szóstej wzbudził wśród widzów duże zainteresowanie. 
Młodzi ludzie zwrócili uwagę na pośpiech, bezwzględność i pęd 
wspólczesnego świata. W inscenizacji pokazali przemianę człowie-
ka i udowodnili, że dobro jednak zwycięża. Występowi towarzyszy-
ła piękna oprawa muzyczna. Wokalne i taneczne debiuty młodych 
artystów zachwyciły gości. Podczas przedstawienia  wykorzystano 
fragmenty „Opowiadań” księdza Jana Twardowskiego, które zaku-
piono do szkolnej biblioteki  w ramach projektu „Książki naszych 
marzeń”. Zespół Parafialny „Caritas” wraz  z przewodniczącą Panią 
Marią Gonsior był wspólorganizatorem spotkania i sponsorem słod-
kiego poczęstunku. Nad całością imprezy czuwały panie: A. Krawczyk 
i M. Krzeczkowska  a o oprawę plastyczną zadbała pani Celina Rudyk.

W czwartek 3 marca, w trakcie Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej 
Halowej Szkół Ponadgimnazjalnych, znakomity występ zaliczyła dru-
żyna z PZ nr 8 w Chełmku. Młodzi piłkarze po zaciętej walce zajęli dru-
gie miejsce, ulegając jedynie zawodnikom z PZ nr 6 w Brzeszczach.
Zawody zorganizowano w dwóch szkołach: PZ nr 1 (Liceum im. Stani-
sława Konarskiego) oraz PZ nr 2 (Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogól-
nokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych). W fazie 
drużynowej piłkarze z Chełmka zmierzyli się ze swoimi rówieśnikami 
z Kęt, Zatora, Brzeszcz i Oświęcimia. Tak prezentował się przebieg tej 
części zawodów: 
- W półfinale naszą parą był zespół z PZ nr 10 z Kęt. Po końcowym 
gwizdku sędziego na tablicy widniał wynik 4–4, więc rozpoczęła się 
seria rzutów karnych, którą wygraliśmy 6–5. W finale zmierzyliśmy się 
z drużyną PZ nr 6 z Brzeszcz. Mecz był bardzo zacięty, sędzia często 
musiał zatrzymywać czas, aby rozdzielać rozjuszonych zawodników. 
Ten mecz został zakończony wynikiem 3–3, ale przegraliśmy rzuty 
karne. Najlepszym strzelcem turnieju został Przemysław Światłowski, 
zawodnik naszej szkoły – informuje Szymon Kępka z PZ nr 8.

Skład drużyny:
1. Krzysztof Wesecki (bramkarz); 2. Jakub Gut (bramkarz); 3. Szymon 
Kępka; 4. Adrian Niemczyk; 5. Mateusz Dubiel; 6. Daniel Wandas; 7. Prze-
mysław Światłowski; 8. Łukasz Ziętek; 9. Sebastian Mastalerz; 10. Dawid 
Dżus; Opiekunka drużyny:  Marta Bies

Inf.UM

Tom Justyniarski, autor książki „Psie troski”, przyjechał 15 marca do SP nr 2  
w Chełmku na zaproszenie „Aniołów ze szkoły” – grupy uczniów, pro-
mującej działania na rzecz zwierząt.
Misją pisarza jest uświadomienie dzieciom, że wszystkie istoty żyją-
ce na świecie wymagają odpowiedzialnej troski i miłości człowieka, 
za które odwdzięczają się głębokim przywiązaniem. - Nie możemy 
zwierząt wyrzucać lub oddawać do schroniska. Nie możemy ich bić 
i krzywdzić. Kiedy przygarniemy małego pieska lub kotka, stajemy 
się dla niego jak rodzice, których stracił. To wielka odpowiedzialność 
i ogromna radość. Musimy się nimi opiekować, troszczyć o nie i kar-
mić. Ich serce bije tak samo, jak nasze – mówił do młodzieży.
W czasie spotkania pisarzowi towarzyszyła mała Sonia – trzymie-
sięczna, niedawno ocalona przez autora chihuahua, która od razu 
wzbudziła sympatię młodej publiczności. 
Cenną pamiątką spotkania były kupowane przez dzieci „Psie troski”, 
opatrywane dedykacją autora. Książeczka, opowiadająca o wzrusza-
jącej przyjaźni chłopca i psa, dzięki propagowanym wartościom zo-
stała wpisana na listę lektur. Pisarz zapowiedział też wydanie nowej 
książki pt. „Mój przyjaciel bocian”. 

Dzień Babci i Dziadka

Niech ten poświąteczny czas zbudzi 
w nas wszystko co najlepsze

Zwierzęta są naszą rodziną
Spotkanie z pisarzem Tomem Justyniarskim

Nazwa drużyny Zdobyte gole Zdobyte gole Nazwa drużyny

PZ nr 8 Chełmek 5 1 PZ nr 11 Kęty

PZ nr 8 Chełmek 2 0 Szkoła Zator

PZ nr 8 Chełmek 1 2 PZ nr 6 Brzeszcze

PZ nr 8 Chełmek 2 1 PZ nr 1 Oświęcim

 Znakomity występ piłkarzy z PZ nr 8
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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych,
składamy Państwu najlepsze życzenia. 

Niech Zmartwychwstały Chrystus oświeca drogi
codziennego życia, 

obdarza błogosławieństwem i pomaga życie
czynić szczęśliwym. 

Dużo zdrowia, smacznego jajka, mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego słońca 

oraz samych sukcesów zarówno w życiu zawodowym,
jak i osobistym.

W imieniu Prawa i Sprawiedliwości w Chełmku 
Jacek Pyrek

Niech radosne Alleluja będzie dla Was 
ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary. 

Niech pogoda ducha towarzyszy Wam 
w trudzie każdego dnia, 

a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku. 

Składa Marek Palka 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku

wraz z Radnymi Rady Miejskiej

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,  
pełnych wiary, nadziei i miłości, 

radosnego nastroju,
serdecznych spotkań z najbliższymi  

oraz Wesołego Alleluja 

życzy Maciej Dworniczek
Radny Rady Miejskiej w Chełmku

Zarząd koła Miejskiego PTTK w Chełmku informuje mieszkańców Mia-
sta i Gminy Chełmek o organizacji niedzielnych wycieczek turystyczno 
– rekreacyjnych do popularnych miejscowości wypoczynkowych. W wy-
cieczkach mogą wziąć udział dowolne osoby zamieszkujące na naszym 
terenie lub całe rodziny. Odpłatność za udział jest stała na wszystkie wy-
cieczki i wynosi 20 zł od osoby ora 10 zł od dzieci w wieku przedszkol-
nym i uczące się w szkole podstawowej. Co miesiąc odbędzie się jedna 
wycieczka wg. poniższego zestawienia:
01.05.2016 r. - Ustroń -  Równica – termin zapisów 18.04 (poniedziałek) 
w godz. 9.00 – 11.00 i 16.00 – 17.00
05.06.2016 r.  – Rabka – Zdrój – termin zapisów 23.05  (poniedziałek) 

w godz. 9.00 – 11.00 i 16.00 – 17.00
24.07.2016 r. – Wisła  – termin zapisów 04.07  (poniedziałek) w godz. 9.00 
– 11.00 i 16.00 – 17.00
28.08 r. – Porąbka – Międzybrodzie – termin zapisów 16.08  (poniedzia-
łek) w godz. 9.00 – 11.00 i 16.00 – 17.00
18.09.2016 r. – Goczałkowice - termin zapisów 05.09  (poniedziałek) 
w godz. 9.00 – 11.00 i 16.00 – 17.00
Zapisy będą przyjmowane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury Spor-
tu i Rekreacji w Chełmku pl. Kilińskiego 3.
Zachęcamy gorąco do udziału w wycieczkach.

Inf. PTTK w Chełmku

 PTTK informuje
Echo Chełmka | nr 2 - 3 (149, 150) / 2016

9



Jak nie odziedziczyć długów spadkowych !!
Prawo spadkowe stanowi, iż z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą 
na jego spadkobierców prawa i obowiązki majątkowe zmarłego. Po-
wyższa zasada ma kapitalne znaczenie, gdyż bliscy spadkodawcy czę-
sto nie wiedzą, iż dziedziczy się po zmarłym nie tylko majątek w postaci 
pieniędzy, samochodu czy domu, ale również jego długi i zobowiązania. 
Na szczęście zarówno spadkodawcy ustawowi, jak i osoby obejmujące 
spadek na podstawie testamentu nie muszą przyjmować spadku z dłu-
gami. Zgodnie z polskim prawem spadkobierca może spadek odrzucić, 
przyjąć cały spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spad-
kowe (tzw. przyjęcie proste) lub przyjąć spadek z ograniczeniem od-
powiedzialności za dług spadkowe (tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem 
inwentarza). Spadkobiercy mający wiedzę, iż spadkodawca pozostawił 
po sobie wyłącznie długi lub długi znacząco przewyższają wartość po-
zostawionego majątku powinni w terminie sześciu miesięcy od dowie-
dzenia się o tytule do swojego powołania (zazwyczaj będzie to związane 
z chwilą dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy) złożyć przed sądem 
lub notariuszem oświadczenie o odrzuceniu spadku. Na skutek odrzuce-
nia spadku spadkobierca nie będzie zobowiązany do spłaty długów, ale 
również nie odziedziczy majątku pozostawionego przez zmarłego i bę-
dzie traktowany jak osoba, która nie dożyła śmierci spadkodawcy.
Odwrotnie będzie wyglądała sytuacja, gdy wiemy, że spadkodawca nie 
pozostawił po sobie żadnych długów. W takim przypadku najlepszym 
rozwiązaniem jest przyjęcie spadku wprost. W celu przyjęcia spadku 
wprost, spadkobiercy powinni w terminie sześciu miesięcy od dowiedze-
nia się o tytule swojego powołania złożyć oświadczenie przed sądem lub 
notariuszem, iż spadek przyjmują. Przyjęcie spadku wprost jest dobrym 
rozwiązaniem tylko w przypadku, gdy mamy  pewność, iż spadkodawca 
nie zaciągnął przed śmiercią żadnych zobowiązań. W przeciwnym wy-
padku jeżeli okaże się, iż zmarły pozostawił po sobie długi, a spadkobier-
cy przyjęli spadek wprost, to będą za długi spadkowe odpowiadać całym 
swoim majątkiem, nawet jeżeli ich wysokość jest większa niż wartość 
odziedziczonego po zmarłym majątku. Najczęściej  w praktyce możemy, 
jednak spotkać się z sytuacją polegającą na tym, że spadkobiercy nie 

mają pewności czy zmarły pozostawił po sobie długi  lub długi zmarłego 
są mniejsze albo mają podobną wysokość jak wartość odziedziczonego 
majątku. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie przyjęcie 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie spadku z dobrodziej-
stwem inwentarza następuje na wniosek spadkobiercy, jeżeli zostanie 
złożone w tym przedmiocie odpowiednie oświadczenie przed sądem 
lub notariuszem lub z mocy samego prawa jeżeli w terminie sześciu 
miesięcy od dowiedzenia się o tytule swojego powołania spadkobiercy 
nie złożą żadnego oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia 
spadku. W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza 
spadkobiercy odpowiadają za długi spadkowe do wartości otrzymane-
go spadku. Oznacza to, iż spadkobierca w najgorszym wypadku gdy dłu-
gi są równe lub przewyższają wartość spadku nic nie zyska, ale również 
nic nie straci. Spadkobierca zyska natomiast wtedy, gdy długi, które ma 
obowiązek spłacić są mniejsze niż wartość majątku spadkowego pozo-
stawionego przez zmarłego. Spadkobierca przyjmujący spadek z dobro-
dziejstwem inwentarza musi sporządzić prywatny wykaz inwentarza, 
w którym jest zobowiązany ujawnić cały odziedziczony majątek i jego 
wartość oraz wysokość i rodzaj długów spadkowych lub zlecić odpłatne 
sporządzenie spisu inwentarza komornikowi. Spadkobiercy mają obo-
wiązek sporządzić prywatny wykaz inwentarza z należytą starannością 
i nie mogą ukrywać majątku odziedziczonego po spadkodawcy.
Oświadczenie o odrzuceniu spadku, przyjęciu spadku wprost lub z do-
brodziejstwem inwentarza spadkobiercy składają przed notariuszem, 
przed sądem rejonowym miejsca zamieszkana spadkobiercy lub sądem 
rejonowym przed którym toczy się już postępowanie spadkowe.
Prawo spadkowe jest jednym z najbardziej skomplikowanych dziedzin 
prawa, więc w celu uniknięcia tragicznych w skutkach konsekwencji, 
spadkobiercy przed podjęciem jakichkolwiek decyzji powinni skontak-
tować się z adwokatem w celu rozwiązania wszelkich powstałych wąt-
pliwości. 
W związku z powyższym, jeżeli mielibyście Szanowni Czytelnicy pytania 
w tym temacie zapraszam do swojej Kancelarii w Lędzinach, przy ul. Lę-
dzińskiej 47, tel.508-810-835

Adwokat z Lędzin
Paweł Szajdak

Adwokat radzi...

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (tekst jed-
nolity  Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały 
Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 
roku przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym następują-
cą nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Chełmek, oznaczoną 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1777/14 o pow. 0.0060 
ha, obręb Gorzów, położoną w Gorzowie przy ul. Małowy, objęta KW 
nr KR1E/00029400/7.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie 
od dnia 15 marca 2016 roku do dnia 05 kwietnia 2016 roku w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a po-
nadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej 
wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz zo-
stał wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób 
zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chel-
mek.pl.
Bliższych informacji w sprawie najmu wraz z dzierżawą gruntu w/w nie-
ruchomości można uzyskać w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku 
ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-
00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunal-
nych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (tekst jednoli-
ty  Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr 
XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 
roku przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym następujący 
fragment nieruchomości, stanowiący własność Gminy Chełmek, ozna-
czony w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 842/275 o pow. 
0.0012 ha, obręb Chełmek, ul. Krakowska 20/19 w Chełmku, objęta KW 
nr KR1E/00056798/1.
 Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie 
od dnia 03 marca 2016 roku do dnia 24 marca 2016 roku w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a po-
nadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej 
wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz zo-
stał wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób 
zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chel-
mek.pl.
Bliższych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można 
uzyskać w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 
lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-00 lub 10 wew. 
35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miej-
skiego w Chełmku.

Inf.UM

 Informacja

 Informacja
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Końcem lutego w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzowie zor-
ganizowano walne zebranie, w trakcie którego wybrano nowy zarząd 
jednostki, którą dalej pokieruje Andrzej Rybak. Była to także okazja do 
podsumowania dotychczasowej działalności i przedstawienia planów 
na przyszłość.

Zarząd OSP Gorzów:
Prezes: Andrzej Rybak
Naczelnik: Andrzej Staszel
Zastępca naczelnika: Patryk Kotlarz
Sekretarz: Marta Staszel
Skarbnik: Marek Mrowiec
Członkowie: Józef Krawczyk, Ryszard Diabełek

Komisja rewizyjna: 
Przewodniczący: Joanna Bolek
Sekretarz: Natalia Jochemczak
Członek: Jerzy Wiktor
W latach 2011 - 2015 Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzowie realizowała 
swoje zadania w oparciu o statut i obowiązujące przepisy prawa. Celem 
nadrzędnym było zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego mieszkań-
com sołectwa Gorzów, oraz mieszkańcom naszej Gminy i okolic. W la-
tach 2011 - 2015 OSP Gorzów brała udział w 128 akcjach ratowniczo-gaśni-
czych, w tym: wyjazdy do pożarów - 54 razy ,a miejscowe zdarzenia - 74 
razy . W latach 2011-2015 Jednostka bierze udział w zawodach Sportowo-
-pożarniczych na szczeblu Gminy, gdzie co roku zajmuje pierwsze miej-
sca w kategorii Seniorów OSP, Drużyny Kobiecej jak i MDP dziewczęta 
12-15 i w roku 2015 MDP dziewczęta 16-18. W 2015 roku podczas zawo-
dów Powiatowych Seniorzy zajmują 7 miejsce a MDP dziewczęta 16-18 
miejsce 5. W 2011 roku sekcja kobieca zajmuje 2 miejsce w województwie 
w zawodach sportowo-pożarniczych według regulaminu Cif. Co rocznie 
nasza MDP bierze udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej plasując się na 
czołowych miejscach w wszystkich kategoriach wiekowych. W Roku 
2012 dzięki dotacji UM w Chełmku i MSWiA po raz pierwszy kupujemy 
nowy samochód lekki. Rada Miejska podejmuje uchwałę o zakupie agre-
gatu pompowego dużej wydajności, której brak odczuliśmy podczas 
powodzi w2010r i oddaje ją pod nasza opiekę. My z własnych środków 
dokonujemy zakupu łodzi ratunkowej, a Starostwo Powiatowe dopo-
sażą ją w silnik zaburtowy. Przez co Komenda PSP w Oświęcimiu pod-

ciąga nas pod specjalizacje wodną. W 2013 roku jednym z ważniejszych 
działań podjętych z inicjatywy druha Burmistrza Andrzeja Saternusa 
było uruchomienie systemu selektywnego wywoływania strażaków do 
akcji (SMS). Takie rozwiązanie poprawiło szybkość i jakość akcji strażac-
kich oraz współpracę z PSP. W dniu 16 sierpnia OSP Gorzów bierze udział 
w spotkaniu z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim . W tym też 
roku zostaję przebudowane zaplecze Domu Ludowego, które służy teraz 
do organizowania wszystkich imprez kulturalno - rozrywkowych naszej 
miejscowości. W roku 2014 najważniejszym wydarzeniem były obchody 
jubileuszu 90 -lecia powstania OSP Gorzów. W trakcie trwania kadencji 
obecnego zarządu strażacy z OSP Gorzów wzięli udział w 30 szkoleniach. 
OSP Gorzów w 2015 odbudowuje Sekcje dziewcząt i chłopców MDP 12-15 
lat .Uczestniczymy w następujących wydarzeniach strażackich, kultural-
nych i religijnych: udział w jubileuszach jednostek OSP, organizacja świę-
ta patrona strażaków św. Floriana, współ organizacja Dożynek sołeckich, 
rozdanie złotych sakiewek i Liderów, udział w świętach kościelnych: Wiel-
kanoc, Boże Ciało, odpust parafialny ,udział w uroczystościach 11 listopa-
da, święta odzyskania niepodległości ,pomoc w przeprowadzaniu prób-
nej ewakuacji szkoły ,organizacja Dnia Dziecka w naszej miejscowości jak 
i pomagamy w organizacji Dnia Dziecka Koła Wędkarskiego w Chełmku. 
Wspólnie z Zespołem śpiewaczym Malwa organizujemy Tęczowe Przy-
mierze w, którym biorą udział dzieci specjalnej troski. W roku 2015 po 
raz pierwszy organizujemy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
a nasze Dziewczęta MDP są czynnymi wolontariuszkami i pomagają przy 
każdej akcji niesienia pomocy innym. 
Ostatnie 5 lat to wielki trud jaki nasi strażacy wnieśli w funkcjonowanie 
OSP. Dlatego chciałbym im w imieniu zarządu serdecznie podziękować. 
Prym wiedli : H .Kubas , W .Olejarz , J. Olejarz , K .Olejarz , P .Kotlarz T. Ja-
gielski , A. Staszel. Pragnę szczególnie podziękować Burmistrzowi panu 
A. Saternusowi , oraz Radzie Miejskiej za dotacje przeznaczone na naszą 
jednostkę bez których nie udało by się tego osiągnąć.
Chciałbym jeszcze podziękować wszystkim organizacją, które z nami 
współpracują i nam pomagają ZEiR oddział w Gorzowie , Zespół Śpiewa-
czy „Malwa”, Radzie Sołeckiej w Gorzowie, Koło Hodowców Gołębi Pocz-
towych w Chełmku, oraz pani M. Wabik, która zawsze bezinteresownie 
pomaga nam w prowadzeniu i funkcjonowaniu naszych imprez.

Prezes OSP Gorzów
Andrzej Rybak

Walne zebranie w OSP Gorzów
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We wtorek 16 lutego rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach Klubu 
Integracji Międzypokoleniowej. Na początek seniorzy spotkali się z mło-
dymi ludźmi na wspólnych warsztatach rękodzielniczych, prowadzo-
nych przez Małgorzatę Wabik. W trakcie zajęć uczestnicy, posługując się 
dostępnymi materiałami, wykonali różnego rodzaju ozdoby, imitujące 
kwiaty. 
Klub Integracji Międzypokoleniowej funkcjonuje od 1 lutego do 31 lip-
ca oraz od 1 września do 30 listopada 2016 roku. Zgodnie z założeniem 
ma integrować seniorów 50+ z dziećmi i młodzieżą szkolną poprzez 
wspólne spotkania oraz planowanie i realizację zadań dotyczących nie 
tylko codziennych czynności życia, ale także rozwijania zainteresowań 
i zdobywania wiedzy międzypokoleniowej. Wszelkie działania zakładają 
kultywowanie lokalnych tradycji, co w efekcie ma prowadzić także do 
rozwoju zainteresowań krajoznawczych i sportowych oraz zdolności 
manualnych. 

Pierwsze zajęcia rękodzielnicze 
w ramach Klubu Integracji 
Międzypokoleniowej

Efektem końcowym projektu ma być zmniejszenie bariery międzypoko-
leniowej poprzez wspólne spędzanie czasu podczas zajęć twórczych, ku-
linarnych oraz rywalizacji między innymi w grach planszowych. Będzie 
to także szansa do dowartościowania seniorów, co w ostateczności za-
pobiegnie ich wykluczeniu społecznemu oraz uświadomienia młodym 
ludziom bogactwa doświadczeń osób starszych.

10 marca upłynął w naszej gminie pod znakiem ochrony przeciwpoża-
rowej. A to za sprawą eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W tym roku była 
to już XXXIX edycja tego konkursu. W remizie Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Chełmku spotkały się reprezentacje ze szkół: Samorządowe-
go Zespołu Szkół Nr 1 w Chełmku, Samorządowego Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego Nr 2 w Chełmku oraz Samorządowego Zespołu Szkół 
w Gorzowie. Gminne eliminacje poprowadził Pan Roman Witkowski 
- Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Chełmku. 

Szesnastu uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych zmierzyło się 
w dwóch etapach turnieju: pisemnym oraz ustnym. Po pierwszym eta-
pie do dalszych eliminacji zakwalifikowało się 11 osób. Po wyrównanej 
walce ostatecznie na podium znaleźli się:

Szkoła podstawowa:
I miejsce - Agnieszka Cebula (SZS-P Nr 2 w Chełmku); 
II miejsce - Karolina Tarkowska (SZS w Gorzowie); 
III miejsce - Daria Czopek (SZS w Gorzowie).

W drugim etapie wzięli również udział: Natalia Kaleta,
Michał Matysik i Konrad Matysik z SZS Nr 1 w Chełmku,

Gimnazjum:
I miejsce - Nina Kozioł (SZS w Gorzowie); 
II miejsce - Marcin Skotarski (SZS w Gorzowie); 
III miejsce - Krzysztof Zieliński (SZS Nr 1 w Chełmku).

W grupie II o podium walczyli także: Weronika Mirocha oraz Sara Wójcik 
z SZS-P Nr 2 w Chełmku.

Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale oraz sym-
boliczne upominki. Nagrody zostały ufundowane przez jednostki OSP 
z: Chełmka, Bobrka i Gorzowa, gminę Chełmek oraz MOKSiR. Osoby, 
które zajęły I i II miejsca będą reprezentować naszą gminę w elimina-
cjach powiatowych. Wszystkim serdecznie gratulujemy, a zwycięzcom 
życzymy powodzenia w dalszej rywalizacji.

Joanna Wolf UM Chełmek

 Młodzież zapobiega pożarom
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CHEŁMEK, PLAC KILIŃSKIEGO 1
TEL. 33 846 14 09
Nowość w Sprzedaży 
ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO:
– SUSZARKI ŁAZIENKOWE, BALKONOWE
– SUSZARKI NA BIELIZNĘ
– WAGI ŁAZIENKOWE
– ZASŁONKI PRYSZNICOWE
– KOSZE NA PRANIE
– SZCZOTKI WC
– MATY PIANKOWE
– UCHWYTY NATRYSKU
– NATRYSKI PRZESUWNE
DESKI SEDESOWE
A także SMARY i OLEJE DO KOSIAREK i PIŁ
I WIELE INNYCH ARTYKUŁÓW
ZAPRASZAMY!

Okres przygotowawczy do rundy wiosennej rozgrywek o mistrzostwo 
Klasy Okręgowej dobiega końca. Przedstawiamy zatem wszystkie trans-
fery i zmiany personalne, które miały miejsce w ostatnich tygodniach 
w drużynie KS Chełmek.
Transfery do klubu:
Rafał Sergiel (Iskra Brzezinka)
Kamil Kaczor (LKS Gorzów)
Bartłomiej Szyjka (Nadwiślanin Gromiec)
Transfery z klubu: 
Krzysztof Wesecki (LKS Gorzów)
Przedstawiamy terminarz spotkań KS Chełmek rozgrywanych na 
własnej murawie. 
2016-03-26 14:00  UKS KS Chełmek - Tempo Białka 
2016-04-09 16:00  UKS KS Chełmek - LKS Bobrek 
2016-04-23 17:00  UKS KS Chełmek - Nadwiślanin Gromiec 
2016-05-03 17:00 UKS KS Chełmek - D&R Unia Oświęcim 
2016-05-14 17:00  UKS KS Chełmek - Brzezina Osiek 
2016-05-21 17:00  UKS KS Chełmek - Dąb Paszkówka 
2016-05-28 17:00  UKS KS Chełmek- Jałowiec Stryszawa 
2016-06-11 17:00  UKS KS Chełmek - Skawa Wadowice 
Zapraszamy wszystkich kibiców do dopingowania naszej drużyny!

Transfery w przerwie zimowej
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Przez cztery weekendy lutego na hali widowiskowo-sportowej oraz 
w sali gimnastycznej przy SZS nr 1 w Chełmku rozgrywano pierwszą edy-
cję Turnieju Piłki Nożnej „Ciżemka Cup”. Organizatorem Turnieju był UKS 
„KS Chełmek”. Rozgrywki prowadzone były w 5 kategoriach wiekowych. 
W zmaganiach turniejowych uczestniczyły 33 drużyny i niespełna 400 
zawodników.  
Poniżej przedstawiamy wyniki oraz wyróżnionych w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych:
Rocznik 2003
1 miejsce - Karol Wadowice
2 miejsce - KS Chełmek
3 miejsce - Soła Oświęcim
4 miejsce - UKS SPS Wola
5 miejsce - GOSiR Chełm Śląski
6 miejsce - Fablok Chrzanów
Najlepszy bramkarz turnieju – Szymon Kolęda /Soła Oświęcim/
Najlepszy zawodnik turnieju – Nikodem Nowak /Karol Wadowice/
Najlepszy strzelec turnieju – Wiktor Pituch /Karol Wadowice/
Rocznik 2004
1 miejsce – Gol Bieruń
2 miejsce – Fablok Chrzanów
3 miejsce – Unia Oświęcim
4 miejsce – KS Chełmek
5 miejsce – MKS Trzebinia
6 miejsce – Górnik Libiąż
Najlepszy bramkarz turnieju – Kacper Ciołczyk /Fablok Chrzanów/
Najlepszy strzelec turnieju – Kamil Bębenek /Fablok Chrzanów/
Rocznik 2005
1 miejsce - Unia Oświęcim
2 miejsce - Górnik Libiąż
3 miejsce - Fablok Chrzanów

4 miejsce - KS Chełmek
5 miejsce - Gol Bieruń
6 miejsce - Soła Oświęcim
7 miejsce - LKS Poręba Wielka
8 miejsce - JUVe Tychy- Jaroszowice
Najlepszy bramkarz turnieju – Mikołaj Gut /KS Chełmek/
Najlepszy zawodnik turnieju – Martyna Gąsiorek /Unia Oświęcim/
Najlepszy strzelec turnieju – Oskar Rutkowski /Soła Oświęcim/
Rocznik 2006
1 miejsce - Fablok Chrzanów
2 miejsce - KS Chełmek I
3 miejsce - Słowik Olkusz
4 miejsce - Górnik Libiąż
5 miejsce - SP Brzeszcze
6 miejsce - Unia Oświęcim
7 miejsce - Gol Bieruń
8 miejsce - KS Chełmek II
Rocznika 2007 i młodsi - mecze rozegrano systemem „każdy z każdym”. 
W czasie turnieju nie były liczone punkty, nie został wyłoniony zwycięz-
ca a co za tym idzie na młodych zawodnikach nie ciążyła presja wyniku. 
W turnieju udział wzięły drużyny:  LKS Bobrek, Gol Bieruń, Unia Oświęcim 
oraz dwie drużyny KS Chełmek. 
Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy, a pozo-
stałe drużyny dyplomy za udział. Zostały także przyznane nagrody indy-
widualne w postaci statuetek Wszyscy zawodnicy otrzymali medale. 
Na uczestników zmagań piłkarskich czekał poczęstunek w postaci piz-
zy ufundowanej przez Restaurację Ciżemka. Sponsorowi dziękujemy za 
wsparcie.
Serdecznie gratulujemy wszystkim młodym Zawodnikom, Rodzicom 
dziękujemy za gorący doping i wpieranie drużyny podczas turnieju.

Turniej Piłki Nożnej „Ciżemka Cup 2016”

Klub Miłośników Ziemi Chełmeckiej wraz z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury Sportu i Rekreacji oraz Klubem Ekologicznym Gaja realizu-
ją projekt „Ujście Przemszy – szlak dawnych galarów”. Dzięki finan-
sowemu udziałowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej do dyspozycji społecznych strażników rzeki do-
stępne są cztery kajaki wraz z osprzętem. Przypomnijmy, że „strażnikiem” 
może zostać każda osoba chcąca uczestniczyć w obywatelskich akcjach 
sprzątania oraz monitoringu rzeki i nabrzeży.

Ujście Przemszy, to obszar obejmujący rzekę wraz z przylegającymi 
łąkami i łęgami, miedzy miejscowościami Chełmek i Gorzów. Teren po-
siada bogate walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne. Urokliwa 
o każdej porze roku dolina jest siedliskiem licznych gatunków ptaków, 
zwierząt, owadów i roślin. Spotkać tu można między innymi: rybołowa 
zwyczajnego (P. haliaetus haliaetus), zimorodka (Alcedo atthis), łabędzia 
niemego  (Cygnus olor), wydrę europejską (Lutra Lutra), liczne gatunki 

zwierzyny płowej oraz unikalne rośliny, między innymi ciemierzycę białą 
(Veratrum album L.). 
Pierwszą, wiosenną akcję sprzątania nabrzeża Przemszy planujemy 
w piątek 15 kwietnia 2016 w godz. od 10.00 do 18.00. W tym czasie ocze-
kujemy na wolontariuszy w okolicach starego mostu przy ul. Chrobrego. 
Dla wszystkich będziemy mieli rękawice, worki, ugotowaną na ognisku 
kawę oraz pamiątkowe pocztówki. Termin kajakowego monitoringu 
rzeki zostanie ustalony na początku maja. W pierwszej kolejności będą 
w nim uczestniczyć wolontariusze. Zapisy, szczegółowe informacje mok-
sir@chelmek.pl  tel. 601661771

Inspiracja: Klub Miłośników Ziemi Chełmskiej nieformalna grupa osób sku-
pionych wokół Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku, 
opiekuje się Przemszą. Odkrywają jej związki z kulturą i przywracają w świa-
domości mieszkańców szlak dawnych galarów płaskodennych łodzi, budo-
wanych w Chełmku. Marzą o wytyczeniu szlaku kajakowego.

Przemsza czeka na wolontariuszy
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Maciej Dworniczek, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełm-
ku oraz Klub Miłośników Fotografii w Chełmku zapraszają uczniów szkół 
podstawowych oraz gimnazjów z terenu gminy Chełmek do udziału 
w konkursie fotograficznym pt: „W moim obiektywie”.
Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 16.05.2016 r.
Na finalistów czekają cenne nagrody !!!

Regulamin konkursu dostępny na stronie www.moksir.chelmek.pl

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza do 
udziału w XVII Wiosennym Przeglądzie Sztuki Nieprofesjonalnej. Prosimy 
o dostarczenie wykonanych w dowolnej technice i dowolnego forma-
tu w ilości do trzech sztuk, w terminie do 01.04.2016 r. do godz. 19.00. 
Po tym terminie prace nie będą przyjmowane. Prace powinny być wy-
schnięte, oprawione i posiadać zawieszenie.Otwarcie wystawy odbędzie 
się w piątek dnia 8 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00 w Galerii EPICENTRUM 
w siedzibie MOKSiR w Chełmku przy Placu Kilińskiego 3. Serdecznie za-
praszamy do udziału.

Konkurs fotograficzny Wiosenny Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej
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27 i 28 lutego na hali sportowej w Chełmku odbył się Ogólnopolski Amatorski Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Chełmka. Zawody 
zorganizowała Fundacja Otwartego Serca. To już II edycja turnieju, którego celem była zbiórka środków dla podopiecznych fundacji.
Po emocjonujących rozgrywkach zwyciężyła drużyna Lear Tychy Structure (Metal). Na kolejnych miejscach uplasowały się drużyny: II miejce - Lear 
Mielec Wires, III miejce -LEAR Tychy JIT. Klasyfikacja na pozostałych miejscach wyglądała następująco: Lear Jarosław Trim, Magic Sport Libiąż, Lear 
Legnica Structure (Metal), Trim Team Tychy (TDC Tychy) oraz Magna Car Top Tychy. Oprócz dobrej zabawy i gry fair play, najważniejsze były jednak 
dzieci, którym będzie mogła pomóc Fundacja dzięki zebranym podczas turnieju funduszom. W imieniu Zarządu Fundacji już dziś zapraszamy na 
kolejne zawody!

Na stacji kolejowej „Chełmek Fabryka” odbyło się spotkanie z okazji 160 rocznicy uruchomienia szlaku kolejowego, biegnącego przez Chełmek. Wy-
darzenie pomimo deszczowej aury, zgromadziło wielu mieszkańców Chełmka i okolic.
Spotkanie otworzyli Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus oraz Dyrektor MOKSiR w Chełmku Waldemar Rudyk. Impreza była okazją do prezentacji 
prac różnych artystów. Wśród nich specjalny projekt muzyczny pt. „High Fall” Wawrzyńca Wróblewskiego oraz wizualizacje Berty Cebrat. W dworco-
wej przestrzeni można było również zobaczyć kolejowe zabytki, stare i nowe fotografie, a szczególnie dużą, starą tablicę z nazwą dworca “Chełmek 
Fabryka”. Osobistymi zbiorami podzielili się z tej okazji: Piotr „Iwo” Cebrat, Piotr Tarczyński, Paweł Waligóra, Aldona Kruk, Karolina Gorczyńska, Martyna 
Paluchiewicz-Łabaj, Mirosław Wawrzyniak, Roman Stopa, Jacek Krawczyk, Rafał Matyja, Gerard Matyja, Kamil Szyjka oraz Renata Grabowska. Swoją 
kolekcję udostępnił również MOKSiR

160 lat kolei w Chełmku

Turniej Otwartego Serca


