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Wspaniały dąb szypułkowy 
(Quercus robur) rośnie od 200 lat 

obok leśniczówki na Nowopolu.

W jego sąsiedztwie znajduje się 
równie okazały dąb oraz jesion 

wyniosły (Fraximus Excelsior).

Drzewa na wniosek MOKSiR 
i młodzieży ze szkoły PZ nr 8 SZiO 

zyskały w 2007r. status prawny 
„Pomników Przyrody”. Warto 

podziwiać je w wiosennej szacie.
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03.03. – w Chełmku na ul. Powstańców Ślą-
skich dokonano zniszczenia lusterek sa-
mochodowych – starty 400 zł;

06.03. -  w Chełmku na ul. Leśnej z zaparko-
wanego samochodu skradziono nawiga-
cję satelitarna wartości 1200 zł;

07.03. – w Chełmku na ul. Piastowskiej za-
trzymano nietrzeźwego rowerzystę – 1,3 
promila;

09.03. – w Chełmku na ul. Głogowej zatrzy-
mano nietrzeźwego kierującego samo-
chodem marki CC – 0,7 promila;

13.03. – w Chełmku na ul. Piłsudskiego 
dokonano kradzieży telefonu  wartości 
700 zł;

14.03. – w Gorzowie na ul. Szkolnej do-
konano kradzieży pieniędzy w kwocie 
18000 zł;

15.03. – w Chełmku na ul. Ofiar Faszyzmu 
dokonano krótkotrwałego użycia pojaz-
du – pojazd odzyskano;

20.03. – w Chełmku na ul. Żeromskiego do-
konano zniszczenia szyby w drzwiach 
wartości 150 zł – sprawcę zatrzymano;

21.03. – w Chełmku na ul. Piłsudskiego do-
konano kradzieży z włamaniem do po-
jazdu – starty 2 000 zł;

23.03. – w Bobrku dokonano kradzieży z 
włamaniem do zajazdu „Magda” – starty 
1 000 zł – sprawca zatrzymany;

23.03. – w Gorzowie na ul. Oświęcimskiej 
zatrzymano nietrzeźwego rowerzystę – 
0,8 promila;

24.03. – w Chełmku na ul. Mickiewicza za-
trzymano nietrzeźwego kierującego sa-
mochodem Fiat 126 p – sprawca został 
odwieziony na pobranie krwi;

28.03. – w Chełmku na ul. Piłsudskiego doko-
nano zniszczenia zamka w drzwiach zapar-
kowanego samochodu – straty 175 zł;

31.03. – w Chełmku na ul. Zapolskiej do-
konano oszustwa przy doładowywaniu 
konta telefonicznego – straty 30 zł. 

Najstarszy strażak w Chełmku
Druh Emanuel Sworzeń w 

kwietniu obchodził swoje 85 uro-
dziny.  Pan Emanuel z ochotniczą 
strażą w Chełmku związany jest od 
60 lat.  W tym czasie pełnił w niej 
wiele funkcji – z funkcją prezesa 
włącznie. Druh Emanuel przez całą 
służbę w OSP dał się poznać jako 
osoba kompetentna, wzorowo 
wypełniająca swoje obowiązki, a 
także społecznik i dobry kolega. 
Obecnie Emanuel Sworzeń może 
poszczycić się tytułem honorowe-
go członka OSP Chełmek.

W dniu urodzin  Pana Ema-
nuela odwiedzili przedstawiciele 
OSP Chełmek z prezesem Krzysz-
tofem Gąską na czele. Strażacy 
wręczyli dostojnemu jubilatowi 
kwiaty oraz list gratulacyjny. Po 
urodzinowych życzeniach goście 

BURMISTRZ CHEŁMKA OGŁASZA
 I przetarg ustny ograniczony (licytację) na sprzedaż

Nieruchomości gruntowej niezabudowa-
nej, składającej się z działek, oznaczonych w 
ewidencji gruntów jako nr 1638/12 o pow. 
0.1272 ha i 1644/27 o pow. 0.0270 ha, poło-
żonej w Chełmku  w rejonie ul. Zygmunta Sta-
rego za cenę wywoławczą 12.000,00 złotych.  
Zwolniono z podatku VAT na podstawie art. 
43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 
roku o podatku od towarów i usług  (Dz. U. nr 
54, poz. 535 z późn. zm.). Dla przedmiotowej 
nieruchomości prowadzona jest przez Sąd 
Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wie-
czystych KW Nr 24 296. 

Niniejszy przetarg ogranicza się do właści-
cieli następujących nieruchomości tj.:

- 1637/1, 1637/2, 1638/2, 1644/16, 1640/2, 
1638/21, 1638/20, 1638/14, które to nierucho-
mości bezpośrednio graniczą z nieruchomo-
ścią będącą przedmiotem przetargu i posia-
dają do niej bezpośredni dostęp.

Gmina Chełmek nie posiada bezpośred-
niego dojazdu od ulicy Zygmunta Starego do 
przedmiotu przetargu, dojazd odbywa się jed-
ną z dwóch prywatnych dróg gruntowych. 

Nieruchomość usytuowana jest pomiędzy 
rzeką Przemszą a zabudową jednorodzinną 
rozciągającą się wzdłuż ulicy Zygmunta Sta-
rego w Chełmku. Teren nachylony w kierun-
ku rzeki Przemszy. Działki wykorzystywane są 
jako pastwisko. Ze względu na bezpośrednie 
sąsiedztwo rzeki Przemszy, są to tereny zale-
wowe, nie nadające się pod zabudowę. Tere-
ny mogą być wykorzystane dla powiększenia 
ogrodów przydomowych sąsiadujących bu-
dynków jednorodzinnych. Podstawowa in-
frastruktura techniczna to sieć energetyczna 
i wodociągowa dostępna w ulicy Zygmunta 
Starego w odległości około 70 m.  Według 
ustaleń miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, który obowiązywał do 
dnia 31 grudnia 2003 roku tereny oznaczone 
jako: A 117 ZN – systemy zieleni niskiej i trwa-
łych użytków zielonych.  Według Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy Chełmek w/w 
nieruchomości znajdują sie na terenach przy 
projektowanych obwałowaniach wzdłuż rzeki 
Przemszy - bez opisanego przeznaczenia. 

W dniu 10 kwietnia 2008 roku upłynął ter-
min do złożenia wniosku przez osoby, którym 
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 
1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 
roku Nr 261, poz. 2603  z późn. zm.). W/w 
nieruchomość jest zwolniona od obciążeń i 
zobowiązań.

Warunkiem udziału w przetargu jest: zgło-
szenie do dnia 14 maja 2008 roku uczestnictwa 
w przetargu oraz okazanie: dowodu wpłaty 
wadium, dowodu tożsamości i aktualnego 
wypisu z właściwego rejestru, stosownych 
pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób 
reprezentujących podmiot zamierzający na-
być nieruchomość. Wadium w kwocie 1.200,00 
złotych należy wpłacić najpóźniej do dnia 14 
maja 2008 roku na konto Urzędu Miejskiego 
w Chełmku Nr 34 8123 0000 0000 1283 2000 
0030 Bank Spółdzielczy Oświęcim z dopiskiem 
“wadium – ul. Zygmunta Starego”. Wadium 
wpłacone przez uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym 
uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone. 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchyle-
nia się uczestnika, który wygrał przetarg od 
zawarcia umowy.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim 
w Chełmku, ul. Krakowska 11 w dniu 19 maja 
2008 roku o godz. 11.00. Właściciel nierucho-
mości zastrzega sobie prawo do odwołania 
ogłoszonego przetargu lub jego unieważnie-
nia. Szczegółowe informacje związane z prze-
targiem uzyskać można w pok. 14 Urzędu Miej-
skiego w Chełmku lub pod nr tel. 844-90-33 
lub 844-90-30 osoba do kontaktu Naczelnik 
Wydziału Architektury Geodezji i Zasobów Ko-
munalnych Sławomir Kalemba.          Inf. UM

zaproszeni zostali do stołu, przy poczęstunku 
wspominali dawne czasy OSP Chełmek oma-

wiali sprawy, z którymi chełmeccy strażacy 
mierzą się obecnie.
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Pożegnanie proboszcza

Wniosek o nadanie medalu „ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU GMINY CHEŁMEK”

13 kwietnia 2008 roku o godz. 11.00 w kościele pw. NMB Królo-
wej Polski w Chełmku odbyła się uroczysta msza święta, na której po-
żegnano proboszcza księdza kanonika Alojzego Strączka. Po 26-let-
niej posłudze kapłańskiej w Chełmku ks. Alojzy Strączek odszedł na 
zasłużoną emeryturę do parafii w Zielonkach koło Krakowa. 

W mszy dziękczynnej uczestniczy-
li licznie zgromadzeni parafianie, 
księża z chełmeckich i libiąskich 
parafii, członkowie Rady Para-
fialnej, Caritas, Koła Różań-
cowego,  Koła Gospodyń 
Wiejskich, Stowarzyszenia 
Brata Alberta, strażacy z 
chełmeckiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej, lekarze, 
nauczyciele oraz mło-
dzież ze Starego Miasta, 
a także radni Rady Miej-
skiej z przewodniczącą 
i burmistrzem Andrze-
jem Saternusem Każda 
organizacja, stowarzy-
szenie czy koło pragnęło 
podziękować odchodzące-
mu na emeryturę probosz-
czowi za ofiarną i długoletnią 
pracę w parafii, za organizowanie 
życia religijnego i kulturalnego, za 
integrowanie mieszkańców i tworzenie 
więzi wspólnotowych.

Szczególne słowa skierowała do księdza Alojzego Strączka prze-
wodnicząca Rady Parafialnej Halina Ptasińska, mówiąc:

Wydaje się, że tak niedawno, a było to 28 kwietnia 1982 roku, wita-
liśmy księdza kanonika Alojzego Strączka  jako proboszcza. (…)

Od tego czasu wiele się zmieniło w  parafii i w naszej świątyni. 
Szczególnie chcemy podkreślić zasługi księdza proboszcza, które przy-
czyniły się do uświetnienia Domu Bożego. Nie było łatwo. Droga była 

długa i trudna. Pozyskanie pieniędzy na poszczególne przedsięwzię-
cia graniczyło nieraz z cudem, ale Ksiądz Proboszcz  był zawsze pełen 
wiary i nadziei, że Pan Bóg pozwoli nam podjęte zadanie zrealizować. 
I tak się też działo.

Z inicjatywy księdza Alojzego Strączka 
w 1988 roku powstała parafia pw. Miło-

sierdzia Bożego w Chełmku, która sta-
ła się drugą parafią w mieście. 

We wszystkich działaniach 
widoczna była troska o piękno 

świątyni pw. NMP Królowej 
Polski. Dzięki staraniom Księ-
dza zostało wykonanych 
szereg inwestycji, do któ-
rych należy między innymi: 
odrestaurowanie zabytko-
wych barokowych organów, 
odnowienie ołtarza (nowe 
tabernakulum), wymiana 

posadzki w prezbiterium, wy-
budowanie wieży kościelnej 

i przeniesienie tam dzwonów, 
zamontowanie komputerowe-

go sterowania dzwonami, remont 
dachu (wymiana dachówek), nagło-

śnienie kościoła, wykonanie ogrzewania 
gazowego, zamontowanie witraży, umeblo-

wanie pomieszczenia zakrystii, przeprowadze-
nie kapitalnego remontu plebanii, wykonanie ogrodzenia wokół 
kościoła i cmentarza, wyremontowanie kapliczki przy ul. Mickie-
wicza i drogi wokół kościoła z podjazdem dla niepełnosprawnych 
przy wejściu głównym.

Przez wszystkie lata sprawowania władzy nad parafią pw. NMP 
Królowej Polski Ksiądz Kanonik tworzył historię Chełmka. W uznaniu 
zasług burmistrz Andrzej Saternus wręczył mu medal „ZA ZASŁUGI 
DLA ROZWOJU GMINY CHEŁMEK”.

Członkowie Rady Parafialnej

Ksiądz Kanonik Alojzy Strączek – od 1982 roku Proboszcz Parafii 
p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Chełmku. Od 45 lat 
pełni posługę kapłańską. Z końcem marca bieżącego roku 
przeszedł na emeryturę. 

Podczas pracy duchownej w Chełmku organizo-
wał życie religijne i kulturalne wiernych, integrując 
mieszkańców i tworząc więzi wspólnotowe. Prze-
jawiał dużą troskę o działalność i rozwój organi-
zacji działających na terenie naszej gminy. Jest 
Honorowym Członkiem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Chełmku. Pogoda ducha i ser-
deczna osobowość Księdza Alojzego 
nie tylko pomagały odnaleźć sens 
wiary we współczesnym świecie, ale 
przede wszystkim żywić nadzieję 
na lepsze dni i trwać w miłości do 
Boga i bliźnich. 

Z inicjatywy Księdza Kanoni-
ka w 1988 roku powstała Para-
fia p.w. Miłosierdzia Bożego w 
Chełmku, która stała się drugą 
parafią w mieście. Zapoczątko-
wał budowę nowego Kościoła 
dla części swoich parafian. 

Na każdym kroku swojej 
działalności wykazywał się 

szczególną troską o piękno świątyni zarówno to duchowe, jak i wi-
zualne. Podczas blisko trzydziestoletniej pracy w Chełmku z inicja-

tywy Księdza  zostało wykonanych szereg inwestycji, między 
innymi: odrestaurowano zabytkowe barokowe organy w 
Kościele, wymieniono oświetlenie, odnowiono ołtarz, po-
wstała kazalnica przy ołtarzu głównym oraz chrzcielnica, 
wymieniono posadzkę, powstały piękne witraże w prezbi-
terium oraz w bocznych kaplicach, wybudowano kościelną 
wieżę, pokryto dach, wykonano podjazd dla osób niepełno-
sprawnych przy wejściu głównym, przeniesiono dzwony z 
dzwonnicy na wieżę kościelną, zautomatyzowano kościelne 
dzwony, umeblowano pomieszczenie zakrystii, ogrodzono 
Kościół wraz z plebanią i cmentarzem, przeprowadzono 

remont kapitalny plebanii wraz z wymianą jej pokrycia 
dachowego. 

Ksiądz Kanonik chętnie uczestniczył w życiu 
Chełmka poprzez czynny udział w spotkaniach i 
ważnych wydarzeniach gminnych.

Przez kilkadziesiąt lat tworzył historię Chełm-
ka. Ksiądz Alojzy cieszy się autorytetem i uzna-
niem wśród mieszkańców naszego miasta. Trud 
Jego wieloletniej pracy i zaangażowania w 
życie społeczności lokalnej zasługuje na przy-
znanie medalu „ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU 
GMINY CHEŁMEK”.  
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Firma „Maflow Polska” sp. z o.o. 

nagrodzona w konkursie 

„Lider Małopolski 2007”
Na początku marca br. odbyła się uroczystość wręczenia tytułów 

laureatom VII edycji konkursu „Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w 
Małopolsce – Lider Małopolski 2007”, organizowanego przez Sto-
warzyszenie Gmin i Powiatów.

Ideą konkursu jest promocja najlepszych małopolskich przed-
sięwzięć inwestycyjnych o charakterze infrastrukturalnym, inicjatyw 
gospodarczych i społecznych ważnych dla sfery duchowej, edukacji, 
tożsamości oraz jakości życia mieszkańców.

Gmina Chełmek zgłosiła kandydaturę firmy „MAFLOW POLSKA” 
sp. z o.o., która została nagrodzona tytułem Lidera za dynamiczny 
rozwój produkcji w branży motoryzacyjnej. Firma od roku 2004 dzia-
ła w Miejskiej Strefie Przemysłowej  w Chełmku, a jej siedziba znaj-
duje się w Tyskiej Strefie Ekonomicznej. Jest ona częścią włoskiego 
koncernu działającego w branży motoryzacyjnej, specjalizuje się w 
produkcji przewodów klimatyzacyjnych, wspomagania kierownicy 
oraz aktywnego zawieszenia do samochodów. Obecnie w Chełmku 
w „Maflow Polska” pracuje ok. 550 osób.

Serdecznie gratulujemy firmie „Maflow Polska” i życzymy dal-
szych sukcesów.

Inf.UM

MAFLOW POLSKA Sp. z o.o. 
jest częścią międzynarodowego koncernu działającego w bran-
ży motoryzacyjnej. W związku z dynamicznym i intensywnym 
rozwojem Firmy poszukujemy do naszych Zakładów w Tychach 
i Chełmku kandydatów na stanowiska:

operatora maszyn i urządzeń 
operatora wózka widłowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na maila: 
praca.map@maflow.pl lub dostarczenie ich bezpośrednio lub dro-
gą pocztową na adres: Maflow Polska ul. Przemysłowa 2 32-660 
Chełmek lub Maflow Polska ul. Serdeczna 42 43-100 Tychy 

I N F O R M A C J A
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 z 
dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwa-
ły Nr XV/120/2004 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 
2004 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących 
własność Gminy Chełmek, przeznacza do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy następującą nieruchomości 
lokalową, stanowiącą własność Gminy Chełmek:

Przedmiotowy wykaz dotyczy następującego lokalu miesz-
kalnego:

1.Lokal mieszkalny położony w Chełmku przy ul. Marszałka 
Piłsudskiego 8/37 o powierzchni użytkowej 45,62 m2.

2.Lokal mieszkalny położony w Chełmku przy ul. Powstańców 
Śląskich 2A/33 o powierzchni użytkowej 64,00 m2.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku oraz na tablicach ogłoszeń na terenie całej 
gminy na okres 21 dni tj. w terminie: od dnia 01 kwietnia 2008 
roku do dnia 22 kwietnia 2008 roku. 

Bliższych informacji w sprawie sprzedaży w/w nieruchomo-
ści można uzyskać w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chełmku, 
ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicznie pod numerem te-
lefonu 844-90-30 lub 844-90-33 osoba do kontaktu Naczelnik 
Wydziału Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Sła-
womir Kalemba.

Inf. UM

Serdecznie dziękuję za udział w pogrzebie 
mojego brata 

śp.  
oraz za wsparcie w tych trudnych dla nas chwilach.

Zofia Urbańczyk z rodziną 

INFORMACJA

Burmistrz Chełmka, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), art. 18 
ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 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 drodze bezprzetargowej fragment nieruchomości oznaczo-
nej w ewidencji gruntów jako działka nr 836/177 o łącznej pow. 
2.3007 ha celem posadowienia trzech tablic informacyjnych 
każda o pow. 6m2.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku oraz na tablicach ogłoszeń na terenie 
całej gminy na okres 21 dni, tj. w terminie: od dnia 04 kwietnia 
2008 roku do dnia 25 kwietnia 2008 roku, a ponadto informację 
o wywieszeniu tego wykazu podano do publicznej wiadomości 
przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach interne-
towych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

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

Inf. UM

Zebranie 
mieszkańców osiedla

W dniu 9 kwietnia 2008 r. w Samorządowym Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 2 w Chełmku w drugim terminie o godz. 16.45 
rozpoczęło się Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla „Nowe Mia-
sto”. W spotkaniu uczestniczyło 38 osób. Wśród zaproszonych gości 
byli: burmistrz i v-ce burmistrz Chełmka, radni RM z Osiedla, przed-
stawiciele Policji. 

Zebrani wysłuchali i przyjęli sprawozdanie z rocznej działalności 
Zarządu Osiedla „Nowe Miasto”, wysłuchali sprawozdania burmistrza 
z realizacji budżetu, informacji o planowanych inwestycjach i o kie-
runkach rozwoju Miasta i Gminy Chełmek. Burmistrz prezentował 
między innymi: projekt boiska sportowego z zapleczem (projekt 
Orlik), koncepcję budowy „centrum miasta”, przebieg prac przy bu-
dowie cmentarza komunalnego. 

W dalszej części zebrania mieszkańcy zadawali pytania, które do-
tyczyły między innymi: napraw i remontów dróg i chodników na te-
renie osiedla, segregowania odpadów na terenie Kolonii, możliwości 
przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej  bloków  Kolonii, moż-
liwości poszerzenia miejsc do budowania domów jednorodzinnych, 
zwiększenia liczby osób wykonujących prace publiczne, szczególnie 
przy sprzątaniu terenów zielonych, doposażenia placów zabaw przy 
ul. Żeromskiego 1, zwiększenia patroli Policji w godzinach wieczor-
nych w Parku Miejskim i na terenie placów zabaw. 
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Wykonanie budżetu Gminy Chełmek za 2007 r.
I.  DANE  OGÓLNE
Budżet Gminy Chełmek na 2007 r.  uchwalony został 21 grud-

nia 2006 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr III/14/2006 i kształtował   się 
następująco: 

dochody budżetu – 21.225.377,00 zł
wydatki budżetu – 23.659.200,00 zł
deficyt budżetu – 2.433.823,00 zł,
przychody budżetu – 3.363.250,00 zł
rozchody budżetu – 929.427,00 zł. 
W budżecie Gminy wyodrębniono: 
plany finansowe dochodów i wydatków na finansowanie za-

dań zleconych z zakresu administracji rządowej w  wysokości  
3.195.180,00 zł oraz na zadania realizowane na podstawie porozu-
mień (umów) z innymi j.s.t. w wysokości 4.020,00 zł,

dochody i wydatki w wysokości 165.000,00 zł na realizację zadań 
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciw-
działania narkomanii, wydatki bieżące w wysokości 20.427.442,00 
zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.231.758,00 zł, dotacje 
dla gminnych instytucji kultury w wysokości 943.800,00 zł oraz dla 
organizacji pozarządowych w wysokości 280.500,00 zł.

Na przestrzeni 2007 r. kwoty dochodów i wydatków budżetu 
Gminy ulegały zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej w 
Chełmku oraz zarządzeń Burmistrza. Po dokonanych zmianach 

budżet Gminy Chełmek na dzień 31 grudnia 2007 r. przedstawiał 
się następująco:

dochody budżetu – 21.134.310,92 zł,
wydatki budżetu – 23.412.872,92 zł,
deficyt  – 2.278.562,00 zł,
przychody budżetu – 3.179.677,00 zł,  
rozchody budżetu – 901.115,00 zł,
z tego wykonano :
dochody budżetu – 22.780.132,67 zł
wydatki budżetu – 22.446.876,66 zł
nadwyżka – 333.256,01 zł  
przychody budżetu – 3.284.634,71 zł
rozchody budżetu – 901.115,00 zł.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. Gmina posiada do spła-

cenia kredyty w wysokości  7.213.564 zł i pożyczki w wysokości 
101.226,00 zł. W 2007 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej umorzył kwotę 140.432,00 zł z zaciągniętych 
w 2004 r. pożyczek w łącznej wysokości 449.296,66 zł na termomo-
dernizację budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego.

II.  D O C H O D Y
Dochody Gminy Chełmek za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 

2007 r. zostały wykonane w wysokości 22.780.132,67 zł, tj. 107,8% 
planu. 

Realizacja dochodów w poszczególnych działach i wg źródeł przedstawia się następująco:

Dział Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykon.

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 895,65 6 177,42 325,9 

 w tym:    
 wpływy z dzierżawy 150,00 141,78 94,5 
 dotacje celowe na zadania zlecone 1 745,65 1 745,64 100,0 

 
dotacje celowe otrzymane od samorządu 
województwa na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień

0,00 4 290,00 x

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 290 862,00 1 675 322,32 129,8 

 w tym:    

 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 
użytkowanie wieczyste nieruchomości 19 645,00 29 517,46 150,3 

 dochody z najmu i dzierżawy 289 011,00 352 372,96 121,9 

 wpływy z tyt. przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego 0,00 3 107,60  x

 wpływy z różnych opłat 870,00 874,44 100,5 

 wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych          520 000,00 845 074,11 162,5 

 wpływy z usług 5 500,00 13 446,68 244,5 

 odsetki od nieterminowych wpłat 1 800,00 4 926,90 273,7 

 wpływy z różnych dochodów 0,00 6,06 x

 środki  pozyskane z innych źródeł 450 000,00 424 352,00 94,3 

 dotacja celowa na zadania własne 
inwestycyjne 4 036,00 1 644,11 40,7 
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750 Administracja publiczna 114 290,12 116 693,94 102,1 

 w tym:    
 wpływy z różnych opłat 4 000,00 6 149,43 153,7 

 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 
osób  120,00 0,00  x

 dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw 
majątkowych 0,00 118,36 x

 wpływy z usług 750,12 777,19 103,6 

 wpływy z różnych dochodów 5 000,00 2 956,80 59,1 

 dotacje celowe na zadania zlecone 98 200,00 98 098,78 99,9 

 
dotacje celowe  z powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień 
między j.s.t.

4 020,00 4 020,00 100,0 

 
5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz 
budżetu państwa w związku z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej 

2 200,00 4 570,60 207,8 

 odsetki 0,00 2,78 x

751
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa

27 541,00 26 550,50 96,4 

w tym: dotacje celowe na zadania zlecone 27 541,00 26 550,50 96,4 

752 Obrona narodowa 200,00 200,00 100,0 

w tym: dotacje celowe na zadania zlecone 200,00 200,00 100,0 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 270,00 270,00 100,0 

w tym: dotacje celowe na zadania zlecone 270,00 270,00 100,0 

756

Dochody od osób prawnych, od osób 
 

posiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem

11 106 484,00 12 264 011,68 110,4 

 w tym:    
 podatek dochodowy od osób  5 535 824,00 5 985 235,00 108,1 
 podatek dochodowy od osób prawnych 142 000,00 292 709,69 206,1 
 podatek od nieruchomości 4 000 000,00 3 964 966,91 99,1 
 podatek rolny 89 500,00 99 126,59 110,8 
 podatek leśny 12 000,00 12 699,17 105,8 

 podatek od środków transportowych 97 000,00 110 459,74 113,9 

 
podatek od działalności gospodarczej 
osób , opłacany w formie karty 
podatkowej 

100,00 4 467,13 4 467,1 

 podatek od spadków i darowizn 10 000,00 38 511,00 385,1 

 wpływy z różnych opłat 80,00 424,22 530,3 
 wpływy z innych lokalnych opłat 18 380,00 29 136,00 158,5 

wpływy z opłaty skarbowej 28 000,00 27 724,15 99,0 
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 wpływy z opłaty targowej 48 000,00 51 575,00 107,4 
 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 550 000,00 729 131,65 132,6 

 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu 165 000,00 164 860,42 99,9 

 podatek od czynności cywilnoprawnych 219 000,00 355 915,11 162,5 
 odsetki 191 600,00 397 069,90 207,2 

758 Różne rozliczenia 5 333 899,00 5 418 237,58 101,6 
 w tym:    
 odsetki od środków na r-ku bankowym 52 000,00 115 682,41 222,5 
 subwencja ogólna, z tego: 5 259 303,00 5 259 303,00 100,0 
                                     część oświatowa 4 969 504,00 4 969 504,00 100,0 
                                     część równoważąca 289 799,00 289 799,00 100,0 
 wpływy z różnych opłat 0,00 4 548,09 x
 wpływy z różnych dochodów 22 596,00 38 704,08 171,3 

801 Oświata i wychowanie 326 028,82 355 351,39 109,0 
w tym:
dochody z najmu i dzierżawy 7 000,00 13 076,04 186,8 
wpływy z usług 164 785,00 199 949,46 121,3 
środki  pozyskane z innych źródeł 46 157,00 46 157,00 100,0 
dotacje celowe na zadania własne 96 019,00 77 623,29 80,8 
darowizny pieniężne 1 150,00 1 150,00 100,0 
odsetki 2 000,00 4 335,48 216,8 
wpływy z różnych dochodów 8 917,82 13 060,12 146,4 

851 Ochrona zdrowia 29 131,00 29 131,00 100,0 
w tym:

 dotacja celowa na zadania zlecone 37,00 37,00 100,0 

 
dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizacje inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin

29 094,00 29 094,00 100,0 

852 Pomoc społeczna 2 685 735,33 2 696 124,80 100,4 
w tym:    
wpływy z usług 8 000,00 13 199,45 165,0 
dochody  związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej 0,00 5 251,95 x

dotacje celowe na zadania zlecone 2 413 860,00 2 413 309,91 100,0 
dotacje celowe na zadania własne 253 653,00 253 653,00 100,0 
dotacje otrzymane z funduszy celowych 4 802,33 4 802,33 100,0 
wpływy ze zwrotów dotacji 3 000,00 3 210,00 107,0 
wpływy z różnych dochodów 0,00 453,91 x
odsetki i odsetki od dotacji 2 420,00 2 244,25 92,7 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 200 374,00 177 046,68 88,4 
w tym:
wpływy z usług 127 625,00 130 114,60 102,0 
dotacje celowe na zadania własne 72 749,00 46 925,40 64,5 
pozostałe odsetki 0,00 6,68 x

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 17 600,00 15 015,36 85,3 

w tym:
 dotacje otrzymane z funduszy celowych 17 600,00 13 665,61 77,6 
 wpływy z różnych dochodów 0,00 1 059,53 x
 odsetki 0,00 290,22 x

 RAZEM 21 134 310,92 22 780 132,67 107,8 
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III. W Y D A T K I
Z zaplanowanej kwoty  23.412.872,92 zł wydatkowano 22.446.876,66 zł, tj. 95,9 %. z tego:
 wydatki bieżące:   plan – 20.238.753,91zł       wykonanie – 19.572.193,54 zł, tj. 96,7 %,       
 wydatki majątkowe:  plan – 3.174.119,01 zł, wykonanie  - 2.874.683,12 zł, tj. 90,6 %.
      
Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po 
zmianach Wykonanie % wykon.

010 Rolnictwo i łowiectwo 56 735,65 53 481,17 94,3

01008 Melioracje wodne    53 000,00 50 360,51 95,0

a) wydatki bieżące 53 000,00 50 360,51 95,0

01030 Izby rolnicze 1 990,00 1 375,02 69,1

a) wydatki bieżące 1 990,00 1 375,02 69,1

01095 Pozostała działalność 1 745,65 1 745,64 100,0

a) wydatki bieżące 1 745,65 1 745,64 100,0

600 Transport i łączność                   1 499 693,00 1 474 159,50 98,3

60004 Lokalny transport zbiorowy 317 000,00 305 218,58 96,3

a) wydatki bieżące 286 242,00 274 460,64 95,9

      z tego: dotacja 183 722,00 182 939,19 99,6
b) wydatki majątkowe 30 758,00 30 757,94 100,0

    z tego: dotacja 30 758,00 30 757,94 100,0
60014 Drogi publiczne powiatowe 296 693,00 296 674,00 100,0

a) wydatki bieżące 3 000,00 2 981,00 99,4

b) wydatki majątkowe 293 693,00 293 693,00 100,0

      z tego: dotacja 293 693,00 293 693,00 100,0
60016 Drogi publiczne gminne 886 000,00 872 266,92 98,4

a) wydatki bieżące 498 500,00 484 914,77 97,3

b) wydatki majątkowe 387 500,00 387 352,15 100,0

700 Gospodarka mieszkaniowa 603 536,00 404 939,63 67,1

70005 Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 548 536,00 351 104,56 64,0

a) wydatki bieżące 199 999,99 149 171,99 74,6

      z tego: dotacja 25 000,00 25 000,00 100,0
b) wydatki majątkowe 348 536,01 201 932,57 57,9

      z tego: dotacja 27 036,01 24 644,12 91,2
70095 Pozostała działalność 55 000,00 53 835,07 97,9

a) wydatki bieżące 55 000,00 53 835,07 97,9

710 Działalność usługowa 824 666,00 819 262,88 99,3

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 22 166,00 16 822,88 75,9
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a) wydatki bieżące 22 166,00 16 822,88 75,9

71014 Opracowania geodezyjne i 46 400,00 46 340,00 99,9

a) wydatki bieżące 46 400,00 46 340,00 99,9

71035 Cmentarze 756 100,00 756 100,00 100,0

a) wydatki majątkowe 756 100,00 756 100,00 100,0

750 Administracja publiczna 2 590 276,69 2 496 789,74 96,4

75011 Urzędy wojewódzkie 98 200,00 98 098,78 99,9

a) wydatki bieżące 98 200,00 98 098,78 99,9

   z tego: wynagrodzenia i pochodne 96 561,00 96 489,90 99,9
75020 Starostwa powiatowe 4 020,00 4 020,00 100,0

a) wydatki bieżące 4 020,00 4 020,00 100,0

   z tego: wynagrodzenia i pochodne 4 020,00 4 020,00 100,0

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 155 100,00 140 009,27 90,3

a) wydatki bieżące 155 100,00 140 009,27 90,3

   z tego: wynagrodzenia i pochodne 3 480,00 3 441,54 98,9

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 2 278 074,69 2 203 553,79 96,7

a) wydatki bieżące 2 255 272,69 2 180 845,56 96,7

   z tego: wynagrodzenia i pochodne 1 689 145,00 1 647 837,92 97,6
b) wydatki majątkowe 22 802,00 22 708,23 99,6

75075 Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego 35 182,00 33 707,43 95,8

a) wydatki bieżące 35 182,00 33 707,43 95,8

   z tego: wynagrodzenia i pochodne 500,00 500,00 100,0
75095 Pozostała działalność 19 700,00 17 400,47 88,3

a) wydatki bieżące   19 700,00 17 400,47 88,3

751
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa

27 541,12 26 550,62 96,4

75101 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 200,12 6 194,66 99,9

a) wydatki bieżące 6 200,12 6 194,66 99,9

   z tego:    -  wynagrodzenia i pochodne 550,00 547,96 99,6
                  -  dotacje 0,12 0,12 100,0

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 19 941,00 19 625,45 98,4

a) wydatki bieżące 19 941,00 19 625,45 98,4

   z tego: wynagrodzenia i pochodne 7 125,00 7 122,33 100,0
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75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast 
oraz referenda gminne, powiatowe i 
wojewódzkie 

1 400,00 730,51 52,2

a) wydatki bieżące 1 400,00 730,51 52,2

   z tego: wynagrodzenia i pochodne 336,00 335,01 99,7
752 Obrona narodowa 330,36 200,00 60,5

75212 Pozostałe wydatki obronne 330,36 200,00 60,5

a) wydatki bieżące 330,36 200,00 60,5

   z tego: wynagrodzenia i pochodne 200,00 200,00 100,0

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 132 270,00 127 423,84 96,3

75403 Jednostki terenowe Policji 15 000,00 15 000,00 100,0

a) wydatki bieżące 15 000,00 15 000,00 100,0

75412 Ochotnicze straże pożarne 117 000,00 112 153,84 95,9

a) wydatki bieżące 117 000,00 112 153,84 95,9

   z tego: wynagrodzenia i pochodne 18 902,00 18 851,36 99,7
75414 Obrona cywilna 270,00 270,00 100,0

a) wydatki bieżące 270,00 270,00 100,0

   z tego: wynagrodzenia i pochodne 270,00 270,00 100,0

756

Dochody od osób prawnych, od osób 
 

posiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem

53 000,00 45 750,75 86,3

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 
należności budżetowych 53 000,00 45 750,75 86,3

a) wydatki bieżące 53 000,00 45 750,75 86,3

   z tego: wynagrodzenia i pochodne 12 105,00 12 063,33 99,7

757 Obsługa długu publicznego 399 000,00 398 554,36 99,9

75702
Obsługa papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego

399 000,00 398 554,36 99,9

a) wydatki bieżące 399 000,00 398 554,36 99,9

z tego wydatki na obsługę długu j.s.t. 399 000,00 398 554,36 99,9
758 Różne rozliczenia 11 711,64 0,00 0,0

75818 Rezerwy ogólne i celowe 11 711,64 0,00 0,0

 w tym:  rezerwa ogólna 11 711,64 0,00 0,0

801 Oświata i wychowanie 9 648 257,13 9 402 315,37 97,5

80101 Szkoły podstawowe 4 475 014,80 4 411 478,59 98,6
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85195 Pozostała działalność 29 131,00 29 131,00 100,0

a) wydatki bieżące 37,00 37,00 100,0

 b) wydatki majątkowe 29 094,00 29 094,00 100,0

        z tego: dotacja 29 094,00 29 094,00 100,0
852 Pomoc społeczna 4 207 565,33 4 176 062,95 99,3

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 34 000,00 33 763,73 99,3

a) wydatki bieżące 34 000,00 33 763,73 99,3

   z tego: wynagrodzenia i pochodne 28 463,00 28 459,14 100,0
85202 Domy pomocy społecznej 46 167,00 46 166,89 100,0

a) wydatki bieżące         46 167,00 46 166,89 100,0

85203 Ośrodki wsparcia 241 302,33 241 295,69 100,0

a) wydatki bieżące 241 302,33 241 295,69 100,0

   z tego: wynagrodzenia i pochodne 187 982,00 187 980,45 100,0

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka 
alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego

2 044 526,00 2 043 881,46 100,0

a) wydatki bieżące 2 044 526,00 2 043 881,46 100,0

   z tego:    -  wynagrodzenia i pochodne 67 086,31 67 086,31 100,0
                  -  dotacje 3 210,00 3 210,00 100,0

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne

10 530,00 10 479,65 99,5

a) wydatki bieżące 10 530,00 10 479,65 99,5

   z tego: wynagrodzenia i pochodne 10 530,00 10 479,65 99,5

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 490 983,00 490 489,90 99,9

a) wydatki bieżące 490 983,00 490 489,90 99,9

85215 Dodatki mieszkaniowe 422 920,00 421 329,14 99,6

a) wydatki bieżące 422 920,00 421 329,14 99,6

85219 Ośrodki pomocy społecznej 677 749,00 677 749,00 100,0

a) wydatki bieżące 677 749,00 677 749,00 100,0

   z tego: wynagrodzenia i pochodne 547 070,46 547 070,46 100,0

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 8 395,00 8 395,00 100,0

a) wydatki bieżące 8 395,00 8 395,00 100,0

   z tego: wynagrodzenia i pochodne 8 395,00 8 395,00 100,0

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 000,00 3 000,00 100,0
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a) wydatki bieżące 4 455 914,80 4 394 017,95 98,6

   z tego: wynagrodzenia i pochodne 3 296 373,14 3 281 960,33 99,6
 b) wydatki majątkowe 19 100,00 17 460,64 91,4

80104 Przedszkola 1 728 107,70 1 662 300,78 96,2

a) wydatki bieżące 1 728 107,70 1 662 300,78 96,2

   z tego:    -  wynagrodzenia i pochodne 1 302 980,74 1 297 257,10 99,6
                  -  dotacje 27 000,00 11 287,63 41,8

80110 Gimnazja 2 450 873,74 2 340 610,82 95,5

a) wydatki bieżące 2 450 873,74 2 340 610,82 95,5

   z tego: wynagrodzenia i pochodne 1 940 337,03 1 902 338,16 98,0
80113 Dowożenie uczniów do szkół 47 080,00 42 687,14 90,7

a) wydatki bieżące 47 080,00 42 687,14 90,7

        z tego: dotacja 13 600,00 10 188,93 74,9

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-
administracyjnej szkół 221 891,89 221 891,89 100,0

a) wydatki bieżące 221 891,89 221 891,89 100,0

   z tego: wynagrodzenia i pochodne 180 410,56 180 410,56 100,0
80130 Szkoły zawodowe 600 000,00 600 000,00 100,0

 a) wydatki majątkowe 600 000,00 600 000,00 100,0

        z tego: dotacja 600 000,00 600 000,00 100,0

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23 574,00 21 752,00 92,3

a) wydatki bieżące 23 574,00 21 752,00 92,3

   z tego: wynagrodzenia i pochodne 500,00 500,00 100,0
80195 Pozostała działalność 101 715,00 101 594,15 99,9

a) wydatki bieżące 101 715,00 101 594,15 99,9

   z tego: wynagrodzenia i pochodne 220,00 100,00 45,5
851 Ochrona zdrowia 204 131,00 190 134,14 93,2

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 10 000,00 8 447,28 84,5

 a) wydatki majątkowe 10 000,00 8 447,28 84,5

        z tego: dotacja 10 000,00 8 447,28 84,5
85153 Zwalczanie narkomanii 14 000,00 8 000,00 57,1

a) wydatki bieżące 14 000,00 8 000,00 57,1

        z tego: dotacja 8 000,00 8 000,00 100,0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 151 000,00 144 555,86 95,7

a) wydatki bieżące 134 360,00 127 917,44 95,2

   z tego:    -  wynagrodzenia i pochodne 28 630,00 27 175,99 94,9
                  -  dotacje 37 500,00 37 500,00 100,0
b) wydatki majątkowe 16 640,00 16 638,42 100,0
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a) wydatki bieżące 3 000,00 3 000,00 100,0

85295 Pozostała działalność 227 993,00 199 512,49 87,5

a) wydatki bieżące 227 993,00 199 512,49 87,5

   z tego:    -  wynagrodzenia i pochodne 33 913,00 22 927,54 67,6
                  -  dotacje 70 000,00 55 797,79 79,7

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 514 259,00 462 018,10 89,9

85401 Świetlice szkolne 429 010,00 407 663,49 95,0

a) wydatki bieżące 429 010,00 407 663,49 95,0

   z tego: wynagrodzenia i pochodne 232 326,69 230 025,65 99,0

85415 Pomoc materialna dla uczniów 85 249,00 54 354,61 63,8

a) wydatki bieżące 85 249,00 54 354,61 63,8

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 1 496 100,00 1 230 983,61 82,3

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 609 000,00 443 806,63 72,9

a) wydatki bieżące 67 000,00 51 154,52 76,4

b) wydatki majątkowe 542 000,00 392 652,11 72,4

90002 Gospodarka odpadami 17 600,00 13 665,61 77,6

a) wydatki bieżące 17 600,00 13 665,61 77,6

90003 Oczyszczanie miast i wsi 126 000,00 103 130,14 81,8

a) wydatki bieżące 126 000,00 103 130,14 81,8

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 64 000,00 57 238,87 89,4

a) wydatki bieżące 64 000,00 57 238,87 89,4

   z tego: wynagrodzenia i pochodne 4 050,00 4 050,00 100,0

90013 Schroniska dla zwierząt 20 000,00 17 000,00 85,0

a) wydatki bieżące 20 000,00 17 000,00 85,0

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 517 500,00 464 440,36 89,7

a) wydatki bieżące 433 954,00 380 895,02 87,8

b) wydatki majątkowe 83 546,00 83 545,34 100,0

90095 Pozostała działalność 142 000,00 131 702,00 92,7

a) wydatki bieżące 107 650,00 97 400,56 90,5

b) wydatki majątkowe 34 350,00 34 301,44 99,9

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 978 800,00 978 800,00 100,0

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 778 800,00 778 800,00 100,0

a) wydatki bieżące 778 800,00 778 800,00 100,0

        z tego: dotacja 778 800,00 778 800,00 100,0
92116 Biblioteki 200 000,00 200 000,00 100,0
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a) wydatki bieżące 200 000,00 200 000,00 100,0

        z tego: dotacja 200 000,00 200 000,00 100,0
926 165 000,00 159 450,00 96,6

92605 Zadania w zakresie kultury  
sportu 165 000,00 159 450,00 96,6

a) wydatki bieżące       165 000,00 159 450,00 96,6

        z tego: dotacja 165 000,00 159 450,00 96,6

  RAZEM 23 412 872,92 22 446 876,66 95,9

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Chełmek za 2007 rok

Wyszczególnienie Plan po 
zmianach Wykonanie % wykon.

600  Transport i łączność 711 951,00 711 803,09 100,0

 60004 Lokalny transport zbiorowy 30 758,00 30 757,94 100,0
  a) dotacja dla Miasta Oświęcim (MZK) 30 758,00 30 757,94 100,0
 60014 Drogi publiczne powiatowe 293 693,00 293 693,00 100,0

  

a) pomoc  
(chodnik przy ul. Jagiellońskiej, ul. Oświęcimskiej 
i ul. Żeromskiego w Chełmku oraz przy ul. 
Nadwiślańskiej w Bobrku, skrzyżowanie ul. 
Oświęcimskiej, Szkolnej i Nowowiejskiej 
w Gorzowie - projekty i wykonawstwo)                                                                                                              
b) pomoc  
- opracowanie dokumentacji przebudowy 
ulic: Gorzów: ul. Szkolna, ul. Gorzowska i 
ul. Nowowiejska, Chełmek: ul. Mieszka I, ul. 
Chrobrego, ul. Mickiewicza, ul. Jagiellońska i 
ul. Jaworznicka pod przygotowywane wnioski 
pozyskania funduszy unijnych

293 693,00 293 693,00 100,0

 60016 Drogi publiczne gminne 387 500,00 387 352,15 100,0

  b) chodnik ul. Oświęcimska w Gorzowie 159 500,00 159 467,05 100,0

  c) budowa ciągów pieszojezdnych przy ulicy 
Powstańców Śląskich 2 i 2a 183 000,00 182 947,37 100,0

  d) budowa nawierzchni na ul. Sobieskiego  33 000,00 32 798,63 99,4
  e) budowa mostku ul. Nowa w Bobrku 12 000,00 12 000,00 100,0

  f) wydanie decyzji dotyczącej  ul. Przemysłowej i ul. 
Kochanowskiego 0,00 139,1 x

700  Gospodarka mieszkaniowa 348 536,01 201 932,57 57,9

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 348 536,01 201 932,57 57,9
  1. wydatki inwestycyjne: 327 686,01 183 197,37 55,9

  a) prace projektowe na budowę kompleksu 
rekreacyjnego w Chełmku 150 000,00 43 432,00 29,0
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  b) kontynuacja prac -  LKS Bobrek i LKS Gorzów 80 000,00 76 037,65 95,0

  c) dokumentacja zagospodarowania terenu DL 
Bobrek 8 000,00 8 000,00 100,0

  d) przebudowa garaży OSP Bobrek 6 500,00 6 098,00 93,8

  
e) „przystosowanie budynku UM w Chełmku do 
obsługi osób niepełnosprawnych- dokumentacja 
projektowa (winda)” 

16 150,00 16 104,00 99,7

  f) przebudowa „starej szkoły” na dom kultury 
w Gorzowie 10 000,00 8 881,60 88,8

  g) dotacja dla SG ZOZ 27 036,01 24 644,12 91,2

  h) Park Miejski - prace projektowe mała architektura 30 000,00 0,00 0,0

  2. wydatki na zakupy inwestycyjne: 20 850,00 18 735,20 89,9

  a) zakup gruntów 15 850,00 14 514,00 91,6

  b) zakup wyposażenia do DL Gorzów 5 000,00 4 221,20 84,4

710  Działalność usługowa 756 100,00 756 100,00 100,0

 71035 Cmentarze 756 100,00 756 100,00 100,0
  a) budowa cmentarza 756 100,00 756 100,00 100,0

750  Administracja publiczna 22 802,00 22 708,23 99,6

 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 22 802,00 22 708,23 99,6
  a) zakupy inwestycyjne      22 802,00 22 708,23 99,6

801  Oświata i wychowanie 619 100,00 617 460,64 99,7

 80101 Szkoły podstawowe 19 100,00 17 460,64 91,4
  1. wydatki inwestycyjne: 10 100,00 9 577,00 94,8
  a) projekt boiska przy SZS w Chełmku 10 100,00 9 577,00 94,8
  2. wydatki na zakupy inwestycyjne      9 000,00 7 883,64 87,6
 80130 Szkoły zawodowe 600 000,00 600 000,00 100,0

  a)  600 000,00 600 000,00 100,0
851  Ochrona zdrowia 55 734,00 54 179,70 97,2

 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 10 000,00 8 447,28 84,5
  a) dotacja dla SG ZOZ  10 000,00 8 447,28 84,5
 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 16 640,00 16 638,42 100,0

  a) zakup urządzeń na place zabaw 9 330,00 9 320,86 99,9
  b) zakup sprzętu RTV dla DL Gorzów 7 310,00 7 317,56 100,1

 85195 Pozostała działalność 29 094,00 29 094,00 100,0

  a) dotacja dla SG ZOZ  29 094,00 29 094,00 100,0
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 659 896,00 510 498,89 77,4

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 542 000,00 392 652,11 72,4

  1. wydatki inwestycyjne: 500 000,00 383 326,43 76,7
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  a) prace projektowo-przygotowawcze  i rozpoczęcie 
budowy kanalizacji 140 000,00 31 016,61 22,2

  b) budowa wodociągu ROD „Czerwony Kapturek” 50 000,00 42 309,82 84,6

  

opracowanie dokumentacji o  z 
Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
Gminy Chełmek

310 000,00 310 000,00 100,0

 2. zakupy inwestycyjne      42 000,00 9 325,68 22,2

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 83 546,00 83 545,34 100,0

  
a) oświetlenie: ulica Krakowska Bobrek-Gorzów,  
Chełmek: ul. Sobieskiego, ul. Polna w Chełmku, 
odnoga od ul. Słowackiego, 

76 546,00 76 545,34 100,0

  
b) opracowanie dokumentacji oświetlenia  chodnika 
przy ul. Andersa (za budynkiem nr 2 i nr 4) oraz 
przy ul. Wojska Polskiego (za budynkiem nr 5)

7 000,00 7 000,00 100,0

 90095 Pozostała działalność 34 350,00 34 301,44 99,9
  a) zakup urządzeń na place zabaw 23 150,00 23 101,44 99,8

  b) przebudowa ogrodzeń plac zabaw ul. Brzozowa i 
ul. Fredry 11 200,00 11 200,00 100,0

  R A Z E M 3 174 119,01 2 874 683,12 90,6

GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA GMINY CHEŁMEK
We wrześniu 2006 roku gmina Chełmek podjęła starania celem 

pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach środków 
Funduszu Spójności na lata 2007 – 2013 na realizację projektu pn. 
„Gospodarka wodno – ściekowa gminy Chełmek”. Złożono wówczas 
kartę potencjalnego przedsięwzięcia do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wniosek zo-
stał pozytywnie zweryfikowany i następnie przekazany do oceny 
przez Ministerstwo Środowiska. 

Inwestycja naszej gminy znalazła się na liście projektów indywi-
dualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2007 – 2013 (PO IS), która stanowiła załącznik do obwieszczenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 października 2007 roku. 
Koszt całkowity projektu Gminy oszacowano na 21,22 mln euro, w 
tym prognozowane maksymalne dofinansowanie  z Unii Europej-
skiej w ramach Funduszu Spójności przedstawiono na poziomie 
12,63 mln euro. Wskazanie projektu w ramach indykatywnego 
wykazu stanowiło wstępną rezerwację środków na jego realizację, 
która będzie możliwa pod warunkiem przygotowania przez be-
neficjenta odpowiedniej dokumentacji oraz niezbędnych decyzji 
administracyjnych w uzgodnionych z instytucją pośredniczącą ter-
minach przesłanych do Ministerstwa Środowiska w załącznikach do 
pre-umowy o dofinansowanie. 

W styczniu 2008 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do-
konało weryfikacji indykatywnej listy projektów indywidualnych 

do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w wyni-
ku czego wykreślono łącznie 349 zadań, w tym inwestycję gminy 
Chełmek. W związku z powyższym faktem nasza gmina przystąpi 
do konkursu, którego pierwszy nabór prowadzony będzie w termi-
nie od 21 kwietnia do 26 maja 2008 r.  W przypadku pozytywnego 
rozpatrzenia naszej aplikacji przewiduje się, że inwestycja zostanie 
zrealizowana na przestrzeni lat 2008 – 2013.  

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia podzielić należy na 3 główne 
elementy scalone, mianowicie:

I. Gospodarka wodna - z kompleksowym uwzględnieniem mo-
dernizacji i rozbudowy istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę 
wraz z inwestycjami niezbędnymi dla pozyskania nowych źródeł 
czystej i taniej wody:

a)modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z infra-
strukturą towarzyszącą, 

b)modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul. Żerom-
skiego w Chełmku,

c)realizacja rezerwowego zasilania gminy Chełmek w wodę pitną 
z magistrali KRAK (dokończenie inwestycji do SUW w Chełmku).

II. Sieć kanalizacyjna - modernizacja i rozbudowa urządzeń i sieci 
wodno - kanalizacyjnej:

a)przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na rozdzielczą w 
mieście Chełmek,

b)budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Chełmek wraz 
z systemem tłoczni ścieków,

c)budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Gorzów i Bo-
brek wraz z systemem tłoczni ścieków,

III. Przywrócenie terenów przebiegu kanalizacji i wodociągów 
(w tym dróg i chodników) do pierwotnego stanu.                       

Inf. UM
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Spotkanie 
na „Starym Mieście”

W dniu 10 kwietnia 2008 r. w budynku Domu Ludowego przy ul. 
Chrobrego 77 w Chełmku odbyło się Zebranie Ogólne Mieszkańców 
Osiedla „Stare Miasto”. W spotkaniu uczestniczyło  60 osób. 

W zebraniu mieszkańców uczestniczyli:  burmistrz Chełmka,  za-
stępca burmistrza, radni z dzielnicy „Stare Miasto”, przedstawiciele 
Komisariatu  Policji, prezes MZGK sp.z o.o w Chełmku oraz przed-
stawicielka Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu – naczelnik Wy-
działu Geodezji i Kartografii. Mieszkańcy wysłuchali i przyjęli spra-
wozdanie z działalności Zarządu Osiedla „Stare Miasto” za 2007 rok  
oraz wysłuchali sprawozdania z działalności burmistrza, informacji 
o realizacji budżetu oraz najbliższych planów i zamierzeń. 

W dyskusji mieszkańcy poruszali bieżące sprawy dotyczące mo-
dernizacji dróg, chodników, utrzymania czystości oraz  wyposaża-
nia placów zabaw.  Ważnym tematem, który został poruszony na 
zebraniu, był wzrost  podatków oraz zmiana  klasyfikacji użytków. 
Burmistrz wyjaśnił mieszkańcom, że podstawą wymiaru podatków 
od nieruchomości jest ewidencja gruntów prowadzona w Starostwie 
Powiatowym w Oświęcimiu. W związku ze zmianą  klasyfikacji grun-
tów nastąpił znaczny wzrost  podatków. Burmistrz poinformował, 
że podatnicy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej lub 
życiowej, mogą składać wnioski o umorzenie podatku lub odrocze-
nie terminu płatności.

Zebranie Wiejskie 
w Gorzowie

13 kwietnia 2008 r. w remizie OSP w Gorzowie odbyło się Zebra-
nie Wiejskie, w którym  uczestniczyło  90 osób. Burmistrz Chełmka 
pan Andrzej Saternus w swoim wystąpieniu przedstawił zakres prac 
planowanych do realizacji w najbliższym czasie na terenie Gorzowa 
oraz realizację budżetu Gminy Chełmek. 

Sołtys wsi pan Marek Palka przedstawił sprawozdanie z działal-
ności za 2007 r., a przewodniczący Rady Sołeckiej pan Józef Czerw 
przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej. 

Mieszkańcy poruszali wiele spraw, a jedną z najważniejszych 
była przeprowadzona w 2007 r. aktualizacja użytków, w wyniku 
której nastąpił znaczny wzrost podatków. W zebraniu wiejskim  
uczestniczyła pani Katarzyna Huptys – naczelnik  Wydziału Geode-
zji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, która wyja-
śniła mieszkańcom, że  przeprowadzona aktualizacja gruntów na 
terenie Gminy Chełmek jest  zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, zgodnie z którym starosta 
zobowiązany jest do zaktualizowania bazy danych ewidencji grun-
tów i budynków w całym powiecie  do 2010 r.

Burmistrz Chełmka poinformował zebranych, że podatnicy w 
uzasadnionych przypadkach mogą składać wnioski o umorzenie 
całości lub części podatku albo o odroczenie terminu płatności.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
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 z 

dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr 
XV/120/2004 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność 
Gminy Chełmek z późn. zm., przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy następujące nieruchomości lokalowe, 
stanowiące własność Gminy Chełmek:

Lp.

1.

Nieruchomość 
oznaczona w ew. 
gruntów jako 
działka nr 2643/13 
o pow. 0.0735 ha, 
poł. w Chełmku 
przy ul. Marszałka 
Pilsudskiego 8.

34 010
Lokal mieszkalny nr 
37 o pow. 45,62 m2 

składający się z: 
- 3 pokoi, 
- przedpokoju,
- łazienki z WC, 
- kuchni.

mieszkaniowe 64.341,00 zł 9.651,15 złotych

Sprzedaż 4562/255870 
oraz ułamkowa części 
nieruchomości gruntowej 
nr 2643/13 obręb 
Chełmek.

2.

Nieruchomość 
oznaczona w ew. 
gruntów jako działka 
nr 2629/21 o pow. 
0.0799 ha, położona 
w Chełmku przy ul. 
Powst. Śląskich 2A.

34 458
Lokal mieszkalny nr 
33 o pow. 64,00 m2 

składający się z:
- 3 pokoi,
- przedpokoju,
- łazienki,WC,
- kuchni.

mieszkaniowe 91.723,00 zł 13.758,45 złotych

Sprzedaż 6400/287850 
oraz ułamkowa części 
nieruchomości gruntowej 
nr 2629/21 obręb 
Chełmek.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o 
własności lokali (Dz. U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 
przedmiotowa nieruchomość lokalowa uzyskała ze Starostwa Po-
wiatowego w Oświęcimiu zaświadczenie o samodzielności lokalu 
mieszkalnego zgodnie z wymaganiami określonymi przepisem art 
2 ust. 2 w/w ustawy. Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje na-
jemcy zgodnie z Uchwałą Nr XV/120/2004 Rady Miejskiej w Chełmku 
z dnia 26 lutego 2004 roku z późn. zm.  w sprawie sprzedaży lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek. 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 
1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) wynosi 
6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 01 
kwietnia 2008 roku do dnia 13 maja 2008 roku.

Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 
43 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 
roku Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Przedmiotowy wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku oraz na tablicach ogłoszeń na terenie całej 
gminy i w BIP na stronie internetowej www.chelmek.pl na okres 21 
dni tj. w terminie od dnia 01 kwietnia 2008 roku do dnia 22 kwietnia 
2008 roku. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została poda-
na do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej. 

Bliższych 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 844-90-33 oso-
ba do kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji i Zasobów 
Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku Sławomir Kalemba.

Inf. UM
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27 marca w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku odbyła się 
XVII sesja V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku, którą otworzyła prze-
wodnicząca RM w Chełmku Zofia Urbańczyk. Podczas obrad radni 
zatwierdzili nowe taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odpro-
wadzanie ścieków na terenie gminy Chełmek. W stosunku do taryf z 
poprzedniego roku nastąpił wzrost opłat: woda pitna wzrost o 0,07 zł/ 
m3 – obecnie 3,59 zł/ m3 netto - 3,84 zł/m3 brutto, woda surowa wzrost 
o 0,04 zł/m3 – obecnie 2,14 zł/m3 netto – 2,29 zł/m3 brutto, ścieki wzrost 
o 0,21 zł/m3 – obecnie 4,45 zł/m3 netto – 4,76 zł/m3 brutto. Wzrost opłat 
podyktowany został wzrostem cen energii elektrycznej. Nowe taryfy 
będą obowiązywać od 1 maja 2008 roku do 30 kwietnia 2009 r.

Następnie radni głosowali projekt uchwały w sprawie zamiany nie-
ruchomości. Mając na uwadze regulację granic między sąsiadującymi 
nieruchomościami, a tym samym poprawę zagospodarowania terenu 
i obsługi komunikacyjnej, gmina Chełmek i współwłaściciele nierucho-
mości położonej w sołectwie Bobrek podjęli decyzję o podziale geode-
zyjnym i zamianie swoich działek (obie o wielkości 0,0405 ha ). Radni 
wyrazili zgodę na zamianę.

Kolejnym punktem obrad była uchwała w sprawie nabycia przez 
gminę Chełmek nieruchomości gruntowej. Przedmiotową nierucho-
mość stanowi droga spełniająca funkcję dojazdu do stawu nr 4 w Chełm-
ku (przedłużenie ul. Kraszewskiego), jest usytuowana na nieruchomości 
stanowiącej własność osób fizycznych. Od wielu lat  mieszkańcy gminy 
Chełmek i gmin sąsiednich wykorzystywali tę drogę jako dojazd do 
stawów. Należy też zaznaczyć, iż właściciele w/w nieruchomości stale 
opłacają za nią podatek. Gmina Chełmek w porozumieniu z właścicie-
lami zgodziła się na wykup na własność nowo wydzielonej działki ( w/w 
droga) o pow. 0,0791 ha za cenę 10 zł/m2. Nabycie odpłatne na rzecz 
Gminy pozwoli na regulację stanu prawnego przedmiotowej drogi, 
a także stanu rzeczywistego ze stanem uwidocznionym w rejestrach 
gruntów i księgach wieczystych. Wykup jest w pełni uzasadniony, a 
środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2008 
r. Radni zagłosowali za projektem.

W punkcie interpelacje, pytania i wolne wnioski radni poruszali spra-
wy związane możliwością powołania w Chełmku Uniwersytetu III wieku, 
spraw zagospodarowania budynku po Przedszkolu nr 2 na ul. Brzozowej 
i sal po Przedszkolu nr 1 na ul. B. Chrobrego. Poruszane były też sprawy 
związane z budową cmentarza i przebudową wysepki na skrzyżowaniu 
ul. Śląskiej i ul. Chrobrego.                                                                       PW

Na sesji odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r. Rada Miejska w 
Chełmku udzieliła absolutorium Burmistrzowi Chełmka z wykona-
nia budżetu za 2007 r.  Komisja Rewizyjna RM w Chełmku w dniu 2 
kwietnia 2008 r. przeprowadziła kontrolę w zakresie realizacji bu-
dżetu w 2007 r. i nie stwierdziła uchybień w gospodarowaniu środ-
kami finansowymi Gminy pod względem celowości, gospodarności, 
rzetelności i wnioskowała o udzielenie absolutorium dla Burmistrza 
Chełmka za rok 2007.  Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie również zaopiniował pozytywnie wy-
konanie budżetu.

Przed głosowaniem Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus przed-
stawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 r. Budżet został 
wykonany w 107,8%, to znaczy, że sytuacja finansowa budżetu 
gminy ulega poprawie. Jest ona głównie efektem dynamicznego 
rozwoju gospodarczego Chełmka, co przekłada się na dochody 
firm i osób fizycznych. W swojej wypowiedzi burmistrz zaznaczył, 
że dzięki pozyskanym środkom pozabudżetowym udało się zreali-
zować wiele ważnych zamierzeń inwestycyjnych. 

Po krótkiej dyskusji radni Rady Miejskiej w Chełmku jednomyśl-
nie udzielili absolutorium Burmistrzowi Chełmka Andrzejowi Sater-
nusowi z wykonania budżetu Gminy Chełmek za rok 2007.

Wybory w PZERiI
27 marca 2008 r. odbył się zjazd wyborczy oddziału rejonowego 

Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chełmku. 
Gośćmi zjazdu byli: Władysław Byrdy  przewodniczący oddziału 
okręgowego PZREiI w Bielsku Białej, jego zastępca Janusz Gem-
bala, przewodnicząca MSM Budowlanka Jadwiga Dombkowska, 
Katarzyna Witkowska – Szafraniec z firmy TITAN LUX, przewodni-
cząca RSTK w Chełmku Teresa Daniek oraz burmistrz Chełmka An-
drzej Saternus.

Po przywitaniu gości przewodnicząca PZERiI w Chełmku Ma-
ria Gołyźniak zdała obszerną relację z prac przeprowadzonych w 
obecnej kadencji, jednocześnie dziękując wszystkim tym, których 
praca i poświęcenie pozwoliły na rozwój oraz wykonywanie statu-
towych założeń stowarzyszenie. W głosowaniu delegaci udzielili 
wotum zaufania ustępującemu zarządowi , wybierając większość 
do nowego zarządu (kilka osób z byłego zarządu nie wyraziło chęci 
ubiegania się o reelekcję).

Do nowego zarządu weszli: przewodnicząca Maria Gołyźniak, 
z-ca Adam Oleś, sekretarz Maria Smalcerz, skarbnik Halina Miste-
rek oraz  członkowie zarządu: Walerian Inglot, Mieczysław Adamski, 
Zofia Markiel, Halina Kojdecka oraz Maria Smędzik. Po wyborach 
głos zabrał burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, który podzięko-
wał za pracę w mijającej kadencji oraz życzył samych sukcesów w 
przyszłej. 

Oddział Rejonowy PZERiI w Chełmku liczy 228 członków, koło nr 
1 Gorzów -  147, koło nr 2 Bobrek – 66, koło nr 3 Stare Miasto - 60. 
Związek organizuje dla swoich członków wyjazdy turystyczno – kra-

joznawcze, spotkania i imprezy z okazji Dnia Seniora, Dnia Chorego, 
Dnia Kobiet, spotkania opłatkowe i rocznicowe.

Staramy się, aby wszyscy, którzy do nas przychodzą, czuli się jak w 
domu, aby wiedzieli, że tutaj znajdą coś dla siebie i nie będą sami. Star-
szy wiek kojarzy się ludziom z chorobami i samotnością, a my staramy 
się pokazać, że wspólne zabawy, wyjazdy i spotkania odrywają od sza-
rej codzienności – powiedziała na zakończenie Maria Gołyźniak.D
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mgr Bożena Bartula
Oferuje i prowadzi:

- kompleksową obsługę prawną firm
- sprawy własnościowe, rodzinne i spadkowe, spółdzielcze

- pisma sądowe,urzędowe i procesowe

Mieścimy się w Chrzanowie, przy ul. 3-go Maja 14, 
tel. 032 753 99 05, 609 497 757

DOJAZD DO KLIENTA

KOMENDANT  KOMISARIATU POLICJI W CHEŁMKU OSTRZEGA

APEL  O  NIEWYPALANIE  TRAW
Samorząd Gminy Chełmek zwraca się z apelem przede wszystkim do właścicieli grun-

tów, na których jest niewykoszona wyschnięta roślinność  aby nie pozbywać się jej poprzez 
wypalanie, czyli w sposób, który jest prawnie zakazany, społecznie szkodliwy, niejednokrot-
nie powodujący ludzkie tragedie.

GMINA CHEŁMEK BEZ UPRAW MAKU I KONOPI
W ślad za Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie informuje się, że na terenie 

gminy Chełmek w 2008 roku, podobnie jak w latach poprzednich, obowiązuje całkowity 
zakaz uprawy maku i konopi na tzw. „potrzeby własne”.

ZWALCZANIE  KOMARÓW
Specjalistyczny Zakład Dezynsekcji, Deratyzacji Tępienie Szkodników “ ROBAK” Krzysztof 

Wieczorek 14 kwietnia br. rozpoczął akcję zwalczania komarów w 2008 r. na terenie gmi-
ny Chełmek. Do rowów o długości 18 860 mb i zalewisk wodnych o pow. 2,50 ha zostanie 
wprowadzona wlewka środka larwicydowego lub ewentualnie zadymianie. Zabiegi te są 
bezpieczne dla otoczenia.  Skuteczne zapobieganie masowemu wylęgowi zwłaszcza ko-
marów, które są dużą uciążliwością dla mieszkańców, będzie zależne od akcji prowadzonej 
przez wyżej wymieniony zakład jak i od zapewnienia w okresie wiosenno-letnim należytej 
dbałości o utrzymanie urządzeń , nieruchomości, dróg itp.

W związku z powyższym przypomina się administratorom i właścicielom posesji o 
obowiązku systematycznego przestrzegania niżej wymienionych zasad: systematycznego 
opróżniania i dezynfekowania pojemników na odpady, likwidowania miejsc wylęgowych 
komarów, tj : wód stojących, kałuż, beczek i wiader z wodą deszczową, udrażniania rynien, 
likwidowania zbędnych zarośli i roślinności w miejscach bytowania komarów, tj. zagajniki, 
ogrody, parki, wzdłuż rzek itp. oraz regularnego koszenia traw.

Szanowni Państwo!
Niniejsze pismo kieruję szczególnie do osób starszych i samotnie mieszkających.  Niech po-
niższa informacja stanowi przestrogę również dla osób opiekujących się takimi osobami.

I. Kradzieże 
mieszkaniowe

W kilku poprzednich komunikatach 
ostrzegałem Państwa przed kradzieżami 
mieszkaniowymi. Niestety nadal co jakiś 
czas na naszym terenie odnotowuje się ta-
kie przypadki.

Dlatego po raz kolejny przypominam.
Do przestępstw tego typu dochodzi, gdy 

wpuszczamy do mieszkania osoby, których 
nie  znamy. Zwykle są to ludzie, którzy ofe-
rują coś do sprzedaży, bądź podają się za 
przedstawicieli różnych instytucji, np. ZUS
-u, Pomocy Społecznej, itp. 

Osoby te potrafią tak skutecznie odwró-
cić naszą uwagę, że okradają nam jednocze-
śnie mieszkania. Jedna z metod wykorzysty-
wanych przez sprawców tych przestępstw 
polega na zwróceniu się do przyszłej ofiary 
z prośbą o rozmienienie pieniędzy lub wy-
danie reszty z rzekomo należącej się po-
krzywdzonemu kwoty. Pokrzywdzony w 
takiej sytuacji udaje się w miejsce, gdzie 
przechowuje pieniądze, tym samym pozo-
stawia przez chwilę sprawców bez dozoru. 
Co więcej, sięgając po pieniądze, wskazuje 
sprawcom miejsce ich przechowywania, 
po czym sprawca na chwilę odwraca jego 
uwagę i okrada  go. 

Zwracam Państwa uwagę także na 
następujący problem. Niejednokrotnie 
starsze osoby przechowują oszczędności 
swojego życia w domu.  Praktycznie bez 
żadnych zabezpieczeń. W tym miejscu ape-
luje do rodzin lub opiekunów tych osób  o 
nakłanianie ich do bezpieczniejszej formy 
przechowywania pieniędzy, np. na kon-
tach bankowych. Bywa bowiem, że o tych 
oszczędnościach wie więcej osób. Sprawca 
często przed dokonaniem przestępstwa 
robi rozpoznanie i dowiaduje się o gotówce 
i miejscu jej przechowywania.

Proszę być krytycznym wobec niezna-
nych nam osób. Starajmy się nie wpuszczać 
ich do mieszkania. Gdy proszą, np. o wodę, 
to spełniając ich prośbę, pozostawmy ich na 
zewnątrz. Przed tego typu zdarzeniami mo-
żemy się ustrzec, nie wpuszczając obcych 
do mieszkania. W przypadkach kradzieży 
mieszkaniowych dużo zależy od naszej 
czujności. Jeśli wydaje się nam, że pienią-
dze i kosztowne rzeczy mamy schowane w 
takim miejscu, że nikt się nie domyśli gdzie, 
to jesteśmy w błędzie. Złodzieje mieszka-
niowi doskonale znają miejsca ich przecho-
wywania i jeśli nie będziemy czujni, to nas 
przechytrzą. Zwykle są to osoby, które nie 
pochodzą z terenu, na którym działają, a 
potrafią przemieszczać się po terenie całe-
go kraju. Dlatego ujęcie ich przez Policję bez 
Państwa  pomocy jest prawie niemożliwe.

Jeśli zaobserwujemy w rejonie naszego 
miejsca zamieszkania podejrzane osoby 

lub samochody, to dzwońmy na Policję pod 
bezpłatne numery 997 lub 112, zapiszmy 
numer rejestracyjny samochodu. Policja 
wylegitymuje takie osoby prewencyjnie. Być 
może będą to jacyś przypadkowi ludzie, ale 
istnieje prawdopodobieństwo, że mogą to 
być złodzieje lub oszuści. Jeśli nie przyczyni 
się to do ujęcia ewentualnego przestępcy, 
to przynajmniej może go odstraszyć. Chodzi 
o to, by reagować w momencie, gdy  po-
dejrzane osoby jeszcze są w danym miej-
scu. Jeśli powiadomimy o tym po fakcie, to 
uniemożliwiamy Policji podjęcie skutecznej 
interwencji.

II.Oszustwa metodą 
„na wnuczka”

Przestępstwa te polegają na wyłudzeniu 
pieniędzy pod pozorem pożyczenia ich rze-
komo znanej nam osobie.

Zwykle sprawca wybiera losowo numer 
telefonu i dzwoni. Gdy w telefonie usłyszy 
głos starszej osoby, pyta: „Babcia?” lub „Dzia-
dek?”. Osoba starsza, słysząc głos młodego 

człowieka i tak zadane pytanie,  automatycz-
nie kojarzy go ze swoim wnukiem – jeśli ma 
wnuka. W ten sposób sprawca wprowadza 
przyszłą ofiarę w błąd co do swojej tożsa-
mości. Starsza osoba bowiem często nie 
rozpoznaje głosu w telefonie a jedynie ulega 
sugestii, że ma do czynienia ze znana sobie 
osobą. Następnie sprawca opowiada „babci” 
lub „dziadkowi” o tym, że przytrafiła mu się 
jakaś nagła sytuacja wymagająca zapłaty 
gotówką.  Sprawca przy tym wymyśla jakąś 
historię – bardzo prawdopodobną, niespo-
dziewaną, wymagającą natychmiastowego 
działania lub rozwiązania. Prosi swoją ofiarę 
o pożyczenie pieniędzy. Zwykle starsza oso-
ba, chcąc pomóc swojemu „wnukowi”, godzi 
się na pożyczenie żądanej kwoty. Sprawca 
prosi o jak najszybsze przekazania pienię-
dzy. Gdy termin jest już uzgodniony, infor-
muje swoją ofiarę, że po pieniądze przyjdzie 
jego zaufany kolega lub koleżanka. Tym sa-
mym uniemożliwia ofierze odkrycie oszu-
stwa, bowiem u ofiary zjawia się nieznajoma 
osoba. Pieniądze zostają wręczone i dopiero 
po jakimś czasie „dziadkowie” odkrywają, że 
zostali oszukani.

Komendant Komisariatu Policji w Chełmku
nadkomisarz  Piotr Grabowski



20

3/2008

Serdeczne podziękowania za udział w uroczystości pogrzebowej

śp. 
mieszkańcom Libiąża, pracownikom PZPS „Chełmek”,

Przyjaciołom, Koleżankom i Kolegom,
Członkom PTTK i Przewodnikom z Andrychowa,

Chrzanowa, Jaworzna, Wadowic, Oświęcimia i Chełmka
składa rodzina

„Można odejść na zawsze by stale być blisko”
Ks. Jan Twardowski

Odszedł od nas Tomasz Szopa 
1913 – 2008

ganizował i obsłużył jako przewodnik wiele wycieczek górskich i 
autokarowych w różne regiony Polski dla pracowników PZPS „Cheł-
mek”, rencistów i emerytów oraz młodzieży szkolnej ze środowiska 
chełmeckiego.

Tomasz Szopa był kombatantem – należał do Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Chrzanowie. Należał do Klubu 
Idei Tomasza Baty w Chełmku od 1939 r. W dniu 18.04.2008 r. Walne 
Zebranie Klubu nadało pośmiertnie Tomaszowi Szopie tytuł Hono-
rowego Członka Klubu Idei Tomasza Baty.

Tomasz Szopa posiadał uprawnienia przewodnika be-
skidzkiego, terenowego, zakładowego i pilota wycieczek. 

Legitymował się uprawnieniami kadry PTTK: instruk-
tora przewodnictwa i krajoznawstwa oraz organiza-

tora turystyki.
Był Przewodnikiem Turystyki Górskiej i Pie-

szej i Nizinnej. Zdobył Górską Odznakę Turystyki 
wszystkich stopni i odznakę „Za wytrwałość”, 
odznakę Turystyki Pieszej „Za wytrwałość” oraz 
odznakę Miłośnik Roztocza. Posiadał tytuł Ho-
norowego Przewodnika Turystyki Górskiej i 
Pieszej Nizinnej.

Za wieloletnią pracę zawodową i społeczną 
w dziedzinie turystyczno – krajoznawczej Tomasz 

Szopa został odznaczony i wyróżniony:
- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 

Polski
- Srebrnym Krzyżem Zasługi 

- Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Turystyki
- Odznaką „Za Zasługi dla Turystyki”

- Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PTTK
- Złotą Odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”
- Odznaką „50 lat w PTTK”
- wieloma wyróżnieniami terenowymi i krajowymi PTTK.
Odszedł od nas DROGI PRZYJACIEL i KOLEGA, którego będzie 

nam brakowało nie tylko na wycieczkach i szlakach turystycznych, 
ale także w życiu codziennym.

Nabożeństwo żałobne zostało odprawione w kościele p.w. Prze-
mienienia Pańskiego w Libiążu, po czym nastąpiło odprowadzenie 
Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Śp. Tomasz Szopa pochowany został w rodzinnej ziemi na cmen-
tarzu w Libiążu w dniu 29 marca 2008 r.

W uroczystości pogrzebowej wzięli udział Przyjaciele, Koleżanki i 
Koledzy z Libiąża, Chełmka, pracownicy PZPS „Chełmek”, członkowie 
Klubu Idei Tomasza Baty, członkowie PTTK i przewodnicy z Andry-
chowa, Chrzanowa, Jaworzna, Wadowic, Oświęcimia i Chełmka.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu z po-
wodu Śmierci Tomasza

Cześć Jego Pamięci !
 Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy

W dniu 26 marca 2008 r. odszedł od nas na zawsze śp. Tomasz 
Szopa. Do chwili śmierci mieszkał w Krzeszowicach.

Tomasz Szopa urodził się 13 grudnia 1913 r. w Libiążu Małym 
w rodzinie górniczej. Pracę zawodową rozpoczął w 1935 roku jako 
urzędnik gminny w Libiążu. W sierpniu 1939 r. powołany został do 
wojska. Brał udział w kampanii wrześniowej, z której wrócił pod ko-
niec września 1939 r. do Libiąża, podjął pracę w Urzędzie Gminy.

Jako Polak w czasie okupacji niemieckiej był prześladowany 
przez okupanta.  Był członkiem Armii Krajowej i uczestniczył w walce 
z okupantem niemieckim do czasu wyzwolenia terenów 
Ziemi Krakowskiej, tj. do stycznia 1945 r.

W sierpniu 1946 r. podjął pracę w Południowych 
Zakładach Przemysłu Skórzanego „Chełmek” w 
Chełmku i pracował do czasu przejścia na eme-
ryturę w dniu 31 grudnia 1979 r. W firmie obuw-
niczej pełnił szereg funkcji kierowniczych, a od 
1975 roku do przejścia na emeryturę był kie-
rownikiem Sekcji Turystyki i Wypoczynku.

W roku 1980 ponownie podjął pracę w 
PZPS „Chełmek” na stanowisku specjalisty ds. 
Turystyki i Wypoczynku. Charakter tej pracy 
Mu odpowiadał, bo od wielu lat zajmował się 
pracą społeczną na niwie turystyczno – krajo-
znawczej.

Podczas długoletniej pracy zawodowej i spo-
łecznej w środowisku chełmeckim dał się poznać 
jako bardzo dobry organizator, pracownik samo-
dzielny i o dużym stopniu odpowiedzialności . Tomasz 
Szopa był koleżeński i uczynny. Na szczególne wyróżnienie 
zasługuje Jego działalność społeczna na polu turystyki wśród pra-
cowników zakładu, młodzieży szkolnej oraz rencistów i emerytów 
na terenie Chełmka.

W 1954 r. był współzałożycielem Zakładowego Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Przemysłu Włókienniczego w PZPS „Cheł-
mek”, w którym pełnił przez 25 lat funkcję sekretarza. Za pracę 
społeczną na rzecz wspomnianego stowarzyszenia został wyróż-
niony Srebrna i Złotą Odznaka Honorową Naczelnej Organizacji 
Technicznej.

Zmarły był Seniorem polskiej turystyki, znanym i cenionym dzia-
łaczem w środowisku regionalnym i krajowym. Od lat 50 dwudzie-
stego wieku wychował wielu działaczy społecznych i liczną kadrę 
PTTK wśród środowiska chełmeckiego i regionalnego. Był krzewi-
cielem patriotyzmu i krajoznawstwa.

Tomasz Szopa był czynnym członkiem:
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1949 – 1950)
Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Jaworz-

nie i Chrzanowie (1950 – 1965), a w Chełmku do 1965 do śmierci.
W czerwcu 1965 r. stał się założycielem Oddziału Zakładowego 

PTTK przy PZPS „Chełmek” w Chełmku, którego członkami Oddziału 
byli pracownicy PZPS, renciści i emeryci oraz młodzież Zespołu Szkół 
Zawodowych i Liceum Ogólnokształcącego w Chełmku.

W Oddziale Zakładowym PTTK  Tomasz Szopa pełnił funkcję 
Prezesa przez 15 lat. Sprawował również wiele funkcji społecznych 
w Okręgu PTTK w Krakowie, w Zarządzie Wojewódzkim PTTK w 
Bielsku – Białej oraz jednostkach PTTK w Jaworznie i Chrzanowie. 
Z jego inicjatywy w oddziale PTTK powstało Koło Przewodników 
Beskidzkich i Terenowych (1974 r.) oraz Koło Przewodników Zakła-
dowych (1979 r.).

Był współorganizatorem Zlotów Turystycznych Obuwników i 
Garbarzy o zasięgu ogólnopolskim, które były organizowane na 
terenie Beskidu Małego i Śląskiego od 1967 r. przez 25 lat.  Zor-
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Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, 
że w dniu 15 marca 2008 r zmarł w Chełmku 

śp Józef Barabasz
Józef Barabasz urodził się 17 stycznia 1934 roku na Żywiecczyźnie w Trefnej.
Był prawym, sumiennym i życzliwym człowiekiem, długoletnim pracownikiem Za-

kładu Urządzeń Technicznych „Technoskór” w Chełmku, gdzie pełnił liczne funkcje kie-
rownicze.

Po przejściu na emeryturę pracował w firmie „Stanform” w Chełmku.
Nabożeństwo żałobne za zmarłego Józefa Barabasza zostało odprawiane w dniu 19 

marca 2008 r. w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Zarzeczu k/ Łodygowic 
przez ks. proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego z Chełmka i ks. proboszcza Parafii Wszyst-
kich Świętych w Zarzeczu, po czym nastąpiło odprowadzenie zmarłego na cmentarz w 
Zarzeczu przez liczne grono uczestniczących w pogrzebie.

Rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają przyjaciele, koleżanki i 
koledzy.

Cześć Jego Pamięci !

Serdeczne podziękowania
za udział 

w uroczystości pogrzebowej

śp. 
mieszkańcom Chełmka, 
Łodygowic i Zarzecza,

pracownikom ZUT „Technoskór”
i „Stanform” w Chełmku

 oraz przyjaciołom
składa syn i rodzina

Serdecznie dziękujemy 
sąsiadom, pracownikom

 firmy MAFLOW 
oraz mieszkańcom Chełmka, 

którzy towarzyszyli w ostatniej 
drodze naszej córki 

śp. 
oraz za wsparcie 

w tych trudnych chwilach.
Zofia i Ryszard Sarzyńscy  

Wspomnienie o Papieżu
„Dziś na tym spotkaniu 
Z żalem wspominamy 
O naszym Papieżu pamięć zachowamy
Śpiewamy tu razem 
Wspominając przecie 
Jak nasz Ojciec Święty 
Wędrował po świecie (…)”
Słowami piosenki autorstwa pani Wła-

dysławy Bożek zespół „Malwy” otworzył 
wieczernicę w  III rocznicę śmierci Jana 
Pawła II. 

Cała uroczystość miała miejsce 2 kwiet-
na bieżącego roku w kościele pod wezwa-
niem Świętej Królowej Jadwigi w Gorzowie. 
Rozpoczęła się mszą święta prowadzoną 
przez księdza proboszcza Ryszarda Gaw-
ła. Licznie przybyli gorzowianie modlili się 
przede wszystkim o wyniesienie na ołtarze 
Jana Pawła II. 

Po mszy świętej wierni mogli uczest-
niczyć w programie słowno – muzyczno – 
multimedialny, który w całości poświecony 
był Janowi Pawłowi II. Został on przygoto-
wany przez panią Agatę Dulębę, Andrzeja 
Stanek oraz zespół śpiewaczy „Malwa” z 
Gorzowa wraz z panem Markiem Regułą. W 
czasie jego trwania zgromadzeni usłyszeli 
teksty księdza Wacława Oszajca z książki 
„Nasz Przyjaciel Papież Jan Paweł II” w wy-

konaniu uczniów Samorządowego Zespołu 
Szkolnego im. Marii Konopnickiej w Gorzo-
wie: Katarzyny Baranowskiej, Gabrieli Kacz-
marczyk, Aleksandry Toporek ,Joanny Ślu-
sarczyk, Grzegorza Śniadek, Oliviera Suwaj i 
Bartosza Ryska. Następnie został wyświetlo-
ny pokaz multimedialny zatytułowany „Ży-
cie Jana Pawła II i jego droga do świętości”. 
Ukazujące się slajdy przypomniały osobę 

Jana Pawła II w pierwszych latach pontyfi-
katu, ale także pokazały jego zmęczoną, ale 
zawsze pogodną twarz w ostatnich miesią-
cach życia. Nie można zapomnieć o oprawie 
muzycznej, która towarzyszyła całej uro-
czystości. Zadbał o nią zespół „Malwa” oraz 
parafialna schola, która o godzinie 21.37 
wykonała utwór „Barka”.

Agata Pik

Zapraszamy 

na bazę obozową „Patelnia”

w Wisełce k/ 
Międzyzdrojów

Komenda Hufca ZHP Chełmek organizu-
je obóz w Wisełce  dla harcerzy oraz dzieci 
i młodzieży.

Wisełka położona jest zaledwie 10 km 
od Międzyzdrojów, ma zupełnie odmien-
ny charakter. Nie jest to wielki kurort, lecz 
mała miejscowość położona wśród sosno-
wych lasów na obrzeżu Wolańskiego Parku 
Narodowego.

To świetne miejsce dla osób, które 
chciałby po prostu odpocząć i dobrze się 
bawić.

Termin: 2.08 – 16.08.08 r. Koszt obozu 
660 zł + wpisowe 24 zł

Wpłat można dokonywać tylko w II ra-
tach: 

I rata do 25.05.08 r. , II rata do 20.07.
08 r. na konto: Bank Pekso S.A o/Cheł-

mek 
nr konta:
 94124041551111001017319864
Wpisowe należy wpłacić u: Barbara Ka-

nia SZSP nr 2 w Chełmku, Grażyna Firek SZS 
nr 1 w Chełmku oraz w każdy piątek w Domu 
Harcerza w godzinach od 17.00 do 18.00
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Eko konkurs
11.03.2008 w SZSP nr 2 w Chełmku odbył się Eko – konkurs dla 

dzieci 6 i 7 letnich. Konkurs zorganizowany został przez nauczycielki 
przedszkola - Violettę Łopuszyńską i Barbarę Musiał. W zmaganiach 
wzięło udział 7 drużyn. 4 zespoły z oddziałów „0”, w tym 2 drużyny z 
przedszkola z Libiąża oraz 3 zespoły uczniów klas I z SZSP. 

Podczas konkursu dzieci musiały zmierzyć się z różnorodnymi 
zadaniami zarówno teoretycznymi jak też praktycznymi. Zagadnie-
nia zostały przygotowane w oparciu o program autorski organiza-
torek z zakresu edukacji ekologicznej Nasza Zielona Planeta, który 
realizowany jest w przedszkolu już od kilku lat. 

Wyczyny młodych ekologów oceniało jury w składzie: mgr Marek 
Idzik – Dyrektor SZSP nr 2 w Chełmku, mgr Lucyna Elżbieciak – z –ca 
dyrektora SZSP nr 2 w Chełmku, mgr Urszula Kowalska – nauczy-
ciel biologii SZSP nr 2 w Chełmku, mgr Anna Grochal – nauczyciel 
biologii i geografii SZSP nr 2 w Chełmku.

Laureaci konkursu:
I miejsce – grupa „Biedronki” – z SZSP nr 2 w Chełmku
II miejsce – przedszkolaki z Libiąża
III miejsce grupa „Gromada Kubusia Puchatka” i grupa z Przed-

szkola w Libiążu

„ASY Z TRZECIEJ KLASY”
Dnia 2 kwietnia 2008 roku w Samorządowym Zespole Szkół 

w Bobrku po raz dziewiąty odbył się II etap międzyszkolnego kon-
kursu „Asy z trzeciej klasy”, którego organizatorem jest mgr Lucyna 
Zamarlik a współorganizatorem MOKSiR w Chełmku.

W tym roku w konkursie wzięło udział 19 uczniów z klas trze-
cich nauczania zintegrowanego. Konkurs ma za zadanie wyłonienie 
uczniów, którzy najlepiej opanowali zasady polskiej ortografii. Lau-
reaci zmierzą się z rówieśnikami z całego powiatu w Brzeszczach. 
Jeszcze nie znamy laureatów III etapu, jeśli tylko zostaną wyłonie-
ni, to w prasie lokalnej ukaże się informacja, kto z uczniów w roku 
2008 był najlepszy.

Organizatorzy etapu międzyszkolnego dziękują wszystkim na-
uczycielom, którzy przyczynili się do tego, aby ten konkurs mógł 
się odbyć i którzy wytrwale pracowali i czuwali nad prawidłową 
organizacją i sprawnym przebiegiem konkursu. 

Czysta woda
Woda jest niezbędna do życia, wiedzą to już przedszkolaki, 

ale żeby pogłębić wiedzę o wodzie do Przedszkola w SZS-P nr 2 w 
Chełmku zaproszony został dyrektor Wodociągów w Chełmku pan 
Henryk Kowalski. Pan dyrektor wytłumaczył dzieciom, jaką drogę 
musi przejść woda zanim dotrze do kranów w naszych domach, jak 
się ją oczyszcza i jak kontroluje jakość. 

Przedszkolaki również miło zaskoczyły pana dyrektora – poka-
zały, że wiedzą, jak szanować i oczyszczać wodę – budując jeden z 
najprostszych filtrów.

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

2, 4 maja Magiczna kostka,   godz. 16:00
10-11 maja  Nie kłam kochanie,   godz. 18:00
17-18 maja Jumper ,   godz. 18:00
24-25 maja Oko,   godz. 18:00
31 maja Mała wielka miłość,   godz. 18:00
1 czerwca  Mała wielka miłość,   godz. 18:00 

bilet: 10 zł
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Przedszkolaki 
mają nowe 

leżaki i osobne 
półki na pościel

Zajęcia w grupie przedszkolnej - 3,4,5-latków

Nowa szatnia przedszkolaków

Pokój nauczycieli w-f i trenerów UKS „Grunwald”

Sklepik Spółdzielni Uczniowskiej

Zajęcia przedszkolne
 sześciolatków

Drugie Centrum Multimedialne w 
szkolnej bibliotece

Gimnazjaliści na lekcji matematyki w 
pracowni komputerowej Macintosh
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Uczniowie z „Ósemki na „CeBIT” w HANOWERZE

KILIŃSKI – SZKOŁĄ JAGIELLOŃSKĄ!
Udowodniliśmy, że uzdolnieni i mogący osiągnąć wysokie edukacyjne progi znaj-

dują się w naszej szkole, w naszym środowisku!

Powiatowy Zespół nr 8 w Chełmku dzięki 
przystąpieniu do Projektu „Szkoły Jagielloń-
skie” stał się miejscem, w którym młodość 
rozwija skrzydła, wzlatuje nad poziomy. Stał 
się receptą na nudę, bylejakość. Każdy wie, 
jak trudno pokonać młodzieńcze komplek-
sy, odmienność i prowincjonalizm. Jak trud-
no uwierzyć w swoje talenty, możliwości.

Wystarczyło uruchomić w Szkole cen-
tra naukowe, skupiające uczniów według 
zainteresowań. We wrześniu 2007 roku 
powstały „Ogrody Kilińskiego”, czyli „Ogród 
Nauki” skierowany na przedmioty ścisłe, 
„Ogród Serca” skierowany na przedmioty 
humanistyczne, „Ogród Duszy” skierowany 
na wspomaganie rozwoju emocjonalnego 
i fizycznego. Realizowany w szkole projekt 

pomógł wyzwolić uczniowskie pasje nauko-
we i artystyczne. 

W dniach 7 – 8 marca 2008 roku odby-
ło się w Krakowie I Forum „Szkół Jagielloń-
skich”. Było to zakończenie i podsumowanie 
Projektu „Szkoły Jagiellońskie”, opracowa-
nego i wdrażanego przez trzy jednostki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (Centrum 
Edukacji Służb Publicznych i Administracji 
UJ, Wszechnicę UJ oraz Studium Pedago-
gicznego UJ). W dwudniowej konferencji 
wzięli udział przedstawiciele jednostek sa-
morządowych, dyrektorzy oraz nauczyciele 
ze szkół wdrażających projekty inicjujące. 
Podczas konferencji 25 szkół zostało wyróż-
nionych certyfikatem „Szkoły Jagiellońskie”. 
Powiatowy Zespół nr 8 w Chełmku, jako je-

dyna szkoła w powiecie, został nagrodzony 
statuetką „Szkoły Jagiellońskiej”. 

25 marca 2008 roku przedstawiciele na-
szej Szkoły zostali zaproszeni na uroczystą 
Sesję Rady Powiatu Oświęcimskiego, na 
której zaprezentowali swoje dokonania w 
ramach Projektu „Szkoły Jagiellońskie”. Szko-
ła z rąk Starosty odebrała dyplom uznania 
za zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 
poprzez  realizację Projektu „Szkoły Jagiel-
lońskie”.

Przygoda ze „Szkołami Jagiellońskimi” 
nie kończy się na dyplomach. Powiatowy 
Zespół nr 8 w Chełmku został zaproszony do 
kontynuacji współpracy z Uniwersytetem 
Jagiellońskim w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki i pozyskiwania fun-
duszy ze środków Unii Europejskiej. 

Dziewiętnastoosobowa grupa uczniów 
Technikum Informatycznego w Chełmku 
uczestniczyła w niezwykłym wydarzeniu, 
jakim są Światowe Targi Technologii  In-
formacyjnej „Cebit” w Hanowerze, które 
zgromadziły w dn. 8 – 9 marca ok. 500 000 
zwiedzających z 100 krajów. 

Tegoroczna edycja targów została do-
datkowo wzbogacona o ważną dla sektora 
ICT tematykę ekologiczną. Uczniowie mieli 
również okazję uczestniczyć w profesjonal-
nej „giełdzie pracy i kariery”, która odbyła się 
9 marca 2008 r. Pod hasłem „Wiedza to przy-
szłość“ przedstawiciele uniwersytetów, wio-
dących instytutów naukowych oraz działów 
badań i rozwoju z różnych firm zaprezento-
wali innowacyjne idee, prototypy przełomo-
wych rozwiązań i projekty naukowe. 

Młodzi informatycy mogli obejrzeć mię-
dzy innymi inteligentne tekstylia prezento-
wane w ramach obszaru „smartTextiles“ oraz 
przyjrzeć się pomysłom na uczynienie świa-
ta nowych technologii bardziej przyjaznym 
dla środowiska naturalnego – w pokazach z 
cyklu „Green IT“. 

 Wyjazd stał się możliwy dzięki inicjaty-
wie uczących w powiatowej „Ósemce” panie 
Agnieszka Malik i Anna Filipecka - Legut, 
które udowodniły, że ambitne wyzwania 
można z powodzeniem realizować. 

Wsparcia organizacyjnego oraz finan-
sowego udzieliły zaprzyjaźnione osoby 
oraz firmy: Joanna Korbińska  z Przedstawi-
cielstwa Targów Hannoverskich, Filip Jar-
makowski z Małopolskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A., redakcja miesięcznika 
PC Format, Michał Kaczmarczyk i Dorota 
Pietrzyk – dyrektorzy PZ 8 w Chełmku.

 Tak bogatej oferty rozwiązań nie pre-
zentują żadne inne targi – w żadnym innym 
miejscu nie ma możliwości poznania w ciągu 
kilku dni wszystkich najważniejszych tren-

dów w światowym ICT. To w Hanowerze po 
raz pierwszy uczniowie naszej szkoły zoba-
czyli najnowszą informatyczną technologię 
światową – podkreślają zgodnie Agnieszka 
Malik i Anna Filipecka- Legut, a chłopcy z 
klasy II i III Technikum Informatycznego nie 
kryją swojego entuzjazmu:  Pobyt na targach 
zrobił na nas ogromne wrażenie i uzmysłowił 
nam potęgę informatyki w XXI wieku. Cieszy-
my się, że chodzimy do technikum informa-
tycznego, bo na własne oczy przekonaliśmy 

się, że ten kierunek ma przed sobą wielką 
przyszłość. 

Wyjazd na targi CeBIT 2008 wzbogacił 
doświadczenia uczestników i stał się  impul-
sem do dalszego dynamicznego rozwoju w 
dziedzinie ICT, być może zapoczątkowując 
coroczne uczniowskie wizyty w Hanowerze, 
o czym najdobitniej świadczy hasło, stwo-
rzone po powrocie przez młodych entu-
zjastów informatyki: Obecność na targach 
CeBIT w 2009 r. obowiązkowa!!! 

GABINET STOMATOLOGICZNY
PEŁNY ZAKRES USŁUG

 P stomatologia zachowawcza P kosmetyka i higiena P protetyk 

P chirurgia P Ortodonta P leczenie aparatami stałymi i ruchomymi
Chełmek, pl. Kilińskiego 2 

( I piętro) 

Tel. (0 -33) 846 13 65
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Jak ryba w wodzie
Kolejny sukces sportowy w gminie Chełmek. Tym razem spor-

towcem – zdobywcą I miejsca w Spartakiadzie Młodzieżowej był 
pływak – Marcin Potoczny. 

Marcin Potoczny, mimo iż w wodzie czuje się jak ryba, to jed-
nak po wyjściu z wody musi się przesiąść na wózek inwalidzki, jest 
niepełnosprawny i ma problemy z poruszaniem się na własnych 
nogach.

Mimo młodego wieku – 
Marcin jest uczniem 1 klasy 
gimnazjum - jest bardzo 
zapracowany, rano szkoła,  
później treningi pływackie 
5 x w tygodniu po 1,5 h, 
wieczorami nauka i odra-
bianie lekcji i  tutaj też Mar-
cin wychodzi ponad prze-
ciętnego ucznia, ponieważ 
średnia jego ocen to 4,8.

Wyczynowym pływa-
niem zainteresowałem się 
3 lata temu, przechodziłem 
rehabilitację w basenie i 
pływanie szło mi tak dobrze, 
że trenerka zaproponowała 
pływanie “wyczynowe”. Od 
tamtego czasu za największe 
sukcesy uważam I miejsce w 

Spartakiadzie Młodzieżowej w Bydgoszczy, które odbywały się 18 – 20 
kwietnia tego roku i  tytuł Mistrza Śląska w pływaniu. Poza tym były 
jeszcze wyróżnienia i nagrody zdobywane na różnych zawodach – 
mówi Marcin Potoczny

Marcin jest zawodnikiem Unii Oświęcim i trenuje na oświęcim-
skim basenie (basen olimpijski). Treningi odbywają się 5 razy w tygo-
dniu po 1,5 godziny, pokonując w wodzie dystans 2,5 km. Obecnie 
Marcin przygotowuje się do startu w Letnich Mistrzostwach Polski, 
które odbędą się na przełomie maja i czerwca. Mam dwa marzenia, 
pierwsze to żeby móc chodzić, a drugie żeby wystartować na Olimpia-
dzie w Londynie w 2012 r.  -wyznaje Marcin.

Marcin Potoczny należy do fundacji Anny Dymnej “Mimo 
Wszystko”,  szuka również sponsora, który sfinansowałby przejaz-
dy na treningi.

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierają mnie w tym, 
co robię, szczególnie moim kolegom z klasy, paniom trenerkom Alicji 
Ledwoń i Jadwidze Starzec oraz moim rodzicom i całej rodzinie – koń-
czy Marcin.

Sukces siatkarek z Chełmka
Przełom lutego i marca był bardzo gorącym okresem dla dziew-

cząt UKS „Grunwald” trenujących przy SZS nr 1 w Chełmku i repre-
zentujących naszą gminę w finałowym turnieju powiatowych zawo-
dów. Oprócz naszych dziewcząt w turnieju wystąpiły zespoły z Kęt, 
Oświęcimia i Osieka. Po pokonaniu w półfinale zespołu z Osieka w 
finale Chełmek po zaciętym meczu wygrał również z gospodarzami 
turnieju i jako zdobywca pucharu uzyskał prawo reprezentowania 
powiatu oświęcimskiego na zawodach rejonowych. 

Terminarz spotkań KS Chełmek
Runda wiosenna

01.05.2008  – Jawiszowice : Chełmek
03.05.2008. – Chełmek : Skidzyń
11.05.2008  – Rajsko : Chełmek
18.05.2008  – Bulowice : Chełmek
24.05.2008  – Chełmek : Soła
01.06,2008  – Polanka : Chełmek
07.06.2008 – Chełmek : Rajsko
15.06.2008  – Piotrowice : Chełmek
22.06.2008  – Chełmek : Osiek

Zapraszamy na korty

Zawody rejonowe odbyły się w Chrzanowie 4 marca i wtedy 
również UKS „Grunwald” pokazał, że potrafi godnie się zaprezen-
tować i po zwycięstwie z „Chrzanowią” awansował do finału. Finał 
stojący na bardzo wysokim poziomie był popisem gry obu zespo-
łów. Ostatecznie nasz zespół uległ 2:1 i musiał zadowolić się drugim 
miejscem, co i tak jest wielkim osiągnięciem, zważywszy na to, jakie 
zespoły zostały w pokonanym polu. Na uwagę zasługuje również 
fakt, iż jest to bardzo młody zespół, najmłodszy w całej stawce i 
mający w swoim składzie tylko dwie zawodniczki z trzeciej klasy 
gimnazjum. Pozostałe będą mogły zagrać w przyszłorocznej edy-
cji tych zawodów.

Temu młodemu zespołowi należą się gratulacje!

W kwietniu rozpoczął się sezon sportowy na kortach tenisowych 
w Chełmku. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku 
zaprasza miłośników tenisa codziennie w godzinach od 7.00 do 
20.00. Opłaty za godzinę gry od 10 do 13 zł.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem tel. 0 33 846 15 
47 oraz na stronie  www.moksir.chelmek.pl

Sprzedam Yorki 
(miniaturki)

Odbiór czerwiec/lipiec.
Zaszczepione z książeczką zdrowia.

Tel. 697440013
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TEATRAŁKI 2008
Po raz  12 Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku 

został opanowany przez młodych aktorów. Wszystko to za sprawą 
XII Spotkań Teatralnych „Teatrałki 2008”. Przy wypełnionej widzami 
sali, w blasku reflektorów młodzi adepci sztuki aktorskiej dali próbkę 
swoich możliwości scenicznych, za co zostali nagrodzeni gromkimi 
brawami widowni, a także maskotkami oraz dyplomem.

A było co podziwiać - od klasycznego  „Czerwonego Kapturka”,  
„Baśni o złotej rybce” i „Kopciuszka” do swoich interpretacji „Romea 
i Julii”, aż po farsę przygotowaną przez młodzież gimnazjalną pt. 
„Wyspana królewna”. Całość okraszona była pokazem tańca Mło-
dzieżowego Teatru Ruchu, istniejącego w MOKSiR a  prowadzonego 
przez panią Urszulę Jodłowską - Jeziorowską.

W XII Spotkaniach Teatralnych „Tatrałki 2008” wystąpiły nastę-
pujące grupy:

1. Zespół teatralny z Samorządowego Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego nr  2  w Chełmku z przedstawieniem „ Zaklęta góra”. 
Przedstawienie przygotowała pani Łucja Dydyńska.

2. Zespół taetralny z Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w 
Chełmku pod opieką pani Agaty Juszuńskiej. Artyści przedstawili 
sztukę pt. „Brzydkie kaczątko”.

3. Zespół teatralny ze Szkoły Podstawowej w Brzezince pod opie-
ką pani Edyty Czerwienki ze spektaklem pt. „Dwa zegary”.

4. Grupa teatralną ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu pod 
opieką pani Anny Burek i pani Barbary Żołny. Grupa zaprezentowała 
przedstawienie pt. „Czerwony kapturek”.

5. Młodzież gimnazjalna z Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 
w Chełmku przygotowała wersję współczesną „Romea i Julii”. Opie-
kunami grupy teatralnej są panie: Magdalena Obrzud i Agnieszka 
Krzyściak-Kalemba.

6. Świetlica Terapeutyczna Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęci-
miu zaprezentowała przedstawienie „O zdrowiu na wesoło”. Spek-
takl został przygotowany pod opieką pani Aliny Bebak i pani Joan-
ny Żabińskiej.

7. Grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Grojcu pod opieka 
pani Małgorzaty Chwierut. Grupa zaprezentowała bajkę pt. „Bajka 
o rybaku i złotej rybce”.

8. Grupa teatralna z Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w 
Chełmku pod opieką pani Romany Oleś i pani Beaty Babich zapre-
zentowała „Kopciuszka”.

9. Zespół teatralny ze Szkoły Podstawowej z Grojca pod opieką 
pani Joanny Sałek zaprezentował przedstawienie „Igraszki czasu”. 

10. Młodzież gimnazjalna z Samorządowego Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego nr  2  w  Chełmku pod opieką pani Marioli Krzecz-
kowskiej przygotowała farsę „Wyspana królewna”. 
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Być kobietą ….
8 marca 2008 r. w sali Domu Ludowego w Gorzowie spotkały 

się członkinie Związku Emerytów i Rencistów na tradycyjnym Dniu 
Kobiet. Na wstępie przewodnicząca Zarządu odczytała list z życze-
niami od burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa, który, nie mogąc 
uczestniczyć osobiście w spotkaniu, przekazał życzenia oraz kosz ze 
słodyczami . Życzenia złożyli również przybyli na spotkanie panowie: 
sołtys sołectwa Gorzów Marek Palka, przewodniczący Rady Sołec-
kiej Józef Czerw oraz prezes OSP Gorzów Andrzej Rybak. Panowie 
wręczyli kobietom kwiaty i obdarowali je słodyczami.

Przy poczęstunku miło płynął czas, a rozmowom i wspomnie-
niom nie było końca.  Panie z zespołu „Malwy” umilały czas i zachęca-
ły wszystkich do wspólnego śpiewania Późnym wieczorem kobiety, 
a było ich na spotkaniu 80, wracały do domu z tulipanami w rękach 
i żałowały, że to już koniec imprezy. Jedna z kobiet, żegnając się, po-
wiedziała: „Jest to mój jedyny kwiatek, który otrzymałam z tej okazji 
i dopiero teraz czuję się kobietą,  dziękuję za to spotkanie”. Czyż dla 
takiego wyznania nie warto organizować spotkań?  Halina  Klima

Młodzież zapobiega pożarom
Już po raz kolejny w Chełmku zorganizowany został Turniej 

Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Na szczeblu 
gminnym turnieju współorganizowanym przez Urząd Miejski w 
Chełmku, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji  oraz OSP 
Chełmek udział wzięło 308 uczestników, którzy rywalizowali w III 
grupach wiekowych.

Po przeprowadzonych eliminacjach jury ogłosiło zwycięzców, 
którymi zostali: Grupa I - szkoła podstawowa: Przemysław Różniew-
ski, Agnieszka Sarna, Karolina Fyda. Grupa II – gimnazjum: Mateusz 
Sarna, Konrad Karaśkiewicz, Jakub Firek. Grupa III - szkoły ponadgim-
nazjalne: Wojciech Rostecki, Radosław Bzibziak, Izabela Starzewska. 
Zwycięzcy poza dyplomami otrzymali nagrody w postaci nagrywa-
rek DVD, odtwarzaczy MP-3, przenośne pamięci USB. 

Sztuka książki w Chełmku
Miłośnicy sztuki skupieni wokół galerii Epicentrum mieli oka-

zję uczestniczyć w niezapomnianym wydarzeniu artystycznym. W 
marcu i kwietniu gościł w Chełmku 8 Międzynarodowy Festiwal 
Sztuki Książki „Czas”. Pomysłodawcą i kuratorem projektu jest war-
szawska artystka Alicja Słowikowska. Od 1991 roku organizuje ona 
ogromne międzynarodowe przedsięwzięcia artystyczne związane 
z ukazaniem i propagowaniem sztuki książki. Skupia wokół swojej 
idei czołowych twórców ze wszystkich kontynentów.

W naszej skromnej galerii jak w soczewce skupiły się wszelkie 
panujące we współczesnej sztuce tendencje i postawy. Dla wielu 
odbiorców to, co zobaczyli (i usłyszeli), często było zaskakujące i 

dalece odbiegające od tradycyjnego 
pojmowania książki. Książki – obiek-
ty, obok czysto literackiego przekazu, 
urzekały artystycznym wyrazem, fak-
turą, szelestem ręcznie czerpanych 
kart, preparowanych pergaminów. 
Wielu naszych gości oddawało się 
magii czytania – odczuwania. Otwar-

cie wystawy poprzedziła kuratorska wizyta pani Słowikowskiej. 
Stworzenie ekspozycji bez jej merytorycznych wskazań i wsparcia 
było praktycznie niewykonalne. Moment wernisażu niezwykle eks-
cytował organizatorów.

Nasza miejscowość była najmniejszym punktem na mapie wę-
drówki wystawy. Pierwsze Otwarcie „Czasu” miało miejsce w galerii 
Willa w Łodzi w grudniu 2006 roku. Następnie ekspozycja gościła 
w Krośnie, Wrocławiu, Lublinie, Szczecinie, Kielcach, Dablininie, 
Gdyni i Warszawie. 

14 marca przy udziale licznie zgromadzonych miłośników sztuki 
nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy. Wernisażowi towarzyszy-
ła wspaniała oprawa muzyczna Juliana Gembalskiego. Jazzman i 
wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach wykonał koncert 
skrzypcowy inspirowany „Czasem” i miejscem. Rodzimym akcentem 
był performance „Wiersze Przydrożne” otwierający naszą kamienną 
księgę. W czterystukilogramowym granitowym głazie został wykuty 
przez Piotra „Iwo” Cerata wiersz Zbigniewa Macheja pt.„Płyniemy”. 
Osadzony w chełmeckim gruncie dał początek poetyckiej kolekcji 
„kamiennych wierszy”. 

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem i niezwykłą 
życzliwością odbiorców. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i wy-
chowawców, między innymi pani mgr Urszuli Gui, magiczne książki 
mogła poznawać i odczuwać młodzież. Festiwal sprawił, że nasza 
miejscowość była gospodarzem konferencji bibliotekarzy Ziemi 
Oświęcimskiej. W pierwszych dniach kwietnia pieczołowicie zapa-
kowane obiekty wyruszyły z Chełmka do Niemiec. 24 kwietnia „Czas” 
został pokazany w Stadtbibliothek Bremen.

WR
UCZEStNICY:

W Festiwalu Sztuki Książki uczestniczy 84  twórców z 20 krajów: 
Australii. Brazylii, Bułgarii, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, 
Indii, Irlandii, Kanady, Litwy, Niemiec, Polski, Słowacji, Szwecji, Ukra-
iny, USA, Wenezueli, Wielkiej Brytanii: 

Virginia McArdle, Bogusław Bachorczyk, Andrzej Banachowicz, 
Elżbieta Banecka, Barbara Barnes Allen, Andrzej Marian Bartczak, 
Joanna Biela-Garrido, Piotr Bies, Camilla Brodersen, Barbara de 
Brunhoff, Grażyna Brylewska, Wiktor Chadżynow, Monika Cichoń, 
Joanna Czerwińska, Katarzyna Derkacz-Gajewska, Maria Diduch, 
Jerzy Dmitruk, Małgorzata Dmitruk, Dorota Domagała, Manya Do-
naque, Andrzej Dudek-Dürer, Elisabeth Dupond, Krystyna Dyrda-
Kortyka, Dorothea Fleiss, Teresa Frodyma, Sarantis Gagas, Marek 
Gajewski, Andi McGarry, Georgia Grigoriadou, Heliana Grudzień, 
Małgorzata Gurowska, Christel Hansson, Monika Hanulak, Marta 
Ignerska, Maciej Jabłoński, Renata Jackowiak, Zygmunt Januszew-
ski, Urszula Jędrzejczyk, Eugeniusz Józefowski, Katarzyna Juszczak, 
Dariusz Kaca, Barbara Kaczmarek, Jerzy Kalina, Dorota Kamisińska, 
Ellen Knudson, Marta Konieczny, Monika Krygier, Grażyna Lange, 
Małgorzata Lasocka, Ewa Latkowska-Żychska, Zbigniew Makowski, 
Jacek Mączyński, Jan Misiek, Tim Mosely, Agata Olszyńska, Renata 
Pacyna-Kruszyńska, Krzysztof Pasierbiewicz, Aušra Petroskiene, 
Andrea Pezman, Venantius J. Pinto, Katarzyna Piriankov, Ventzislav 
Piriankov, Teresa Rucińska, Waldemar Rudyk, Claire Jeanine Satin, 
Anna Schmidt, Barbara Schneider, Anna Sędziwy, Alicja Słowikow-
ska, Kama Sokolnicka-Wacław, Paula Solańska, Joanna Stokowska, 
Lynn Sures, Małgorzata Szandała, Katarzyna Szpilkowska, Anna 
Śliwińska-Kukla, Natalia Talarek, Janusz Tryzno, Jadwiga Tryzno, Na-
dya Vadyipova, Karoline Varin-Jarkowski, Beata Wehr, Piotr Wełniak, 
Agnieszka Wielgosz, Józef Wilkoń, Elżbieta Woźniewska, Hanna Za-
wa-Cywińska, Dorota Żbikowska, Agnieszka Żmudzińska
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IX Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej 
Chełmek 2008

Już po raz IX w Galerii Epicentrum Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Chełmku odbył się Wiosenny Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej. 

Z satysfakcją stwierdzić można, że wystawa ta należy do największych prezentacji 
amatorskiego środowiska plastycznego Ziemi Oświęcimskiej. W tym roku swoje prace za-
prezentowało 37 plastyków z terenu Chełmka, Oświęcimia, Chrzanowa, Libiąża, Jaworzna, 
Wodzisławia Śląskiego.

Lista uczestników:
Anna Borycka – Chrzanów
Zdzisław Bursztyński – Chełmek
Anna Fidyt – Chełmek
Ryszard Gondek – Chełmek
Walentyna Iwanek– Chełmek
Joanna Jamróz – Bobrek
Zdzisław Jurek – Chrzanów
Genowefa Koneczna – Libiąż
Wiesław Koneczny – Libiąż
Antoni Korycik – Chełmek 
Elżbieta Krawczyk – Babice
Lidia Kurnik – Chrzanów
Marian Majkut – Oświęcim
Janina Młotecka– Chrzanów
Stanisław Najda – Chełmek
Anna Nosal- Tobiasz – Oświęcim
Danuta Nowak – Chełmek
Józefa Ostrowska – Chełmek
Józef Pawlik – Chełmek
Marek Pilarczyk – Chełmek
Grażyna Pustelnik – Chełmek
Halina Radzicka – Chełmek
Aurelia Rudyk  – Chełmek
Magdalena Skóra – Jaworzno
Danuta Skuczyńska – Libiąż
Leszek Skuczyński – Libiąż
Wanda Sucherek – Libiąż
Kazimierz Szuszczewicz –Libiąż
Janusz Toma – Oświęcim
Mariusz Tomaszkiewicz –Chrzanów
Zofia Tomaszkiewicz –Chrzanów
Barbara Urbańczyk – Chełmek
Genowefa Wesecka – Chełmek
Zofia Wiksel– Oświęcim
Stanisława Wojtyna – Wodzisław Śl.
Alicja Ziob – Chełm Śląski
Zbigniew Ziob –Chełm Śląski


