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Chełmeckie wzgórze Skała 
należy do unikalnych miejsc.
Europejski rejestr wymienia 

go wśród 173 najcenniejszych 
obszarów geologicznych  

w Polsce.
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Zmiana organizacji ruchu
Urząd Miejski w Chełmku informuje, że w dniu 1 listopada 2008 r. nastąpi zmiana or-

ganizacji ruchu drogowego zgodnie z przedstawionym poniżej rysunkiem:
- wjazd w okolice cmentarza odbywać będzie się wyłącznie ul. Słowackiego, natomiast 

wyjazd ul. Na Skałce,
- na ul. Słowackiego (od ostatnich zabudowań), Grunwaldzkiej oraz Na Skałce obowią-

zywał będzie ruch jednokierunkowy.

01.08 – w Chełmku na ul. Brzozowej doko-
nano kradzieży z włamaniem do garażu 
– straty 2 350 zł

01.08 -  w Chełmku na ul. Krakowskiej za-
trzymano nietrzeźwego rowerzystę – 2,9 
promila

03.08 – w Chełmku na ul. Krakowskiej na 
stacji BP dokonano kradzieży paliwa 
wartości 150 zł

06.08 – w Chełmku na ul. Sadowej zatrzy-
mano nietrzeźwego kierującego rowe-
rem – 1 promil

11.08 – w Chełmku na ul. Staicha skradziono 
kratkę ściekową wartości 250 zł 

11.08 – W Chełmku na ul. Krakowskiej do-
konano kradzieży przyczepy samocho-
dowej – starty 1 300 zł

12.08-  w Chełmku na ul. Krakowskiej na 
stacji BP dokonano kradzieży paliwa – 
straty 245 zł

14.08 – w Chełmku na ul. Krakowskiej za-
trzymano nietrzeźwego rowerzystę – 1,2 
promila

15.08 –w Chełmku na ul. Krakowskiej ze 
sklepu Biedronka skradziono kosmetyki 
wartości 76 zł - sprawca zatrzymany

17.08 – w Chełmku na ul. Żeromskiego za-
trzymano nietrzeźwego kierującego sa-
mochodem Fiat 126p – 2,5 promila

17.08 – w Chełmku na ul. Mickiewicza skra-
dziono z samochodu akumulatory war-
tości 1 300 zł

18.08 -  w Gorzowie na ul. Orliska dokonano 
gwałtu. Podejrzanego zatrzymano.

18.08 – zatrzymano osobę podejrzaną o 
dokonanie gwałtu (w Gorzowie na ul. 
Orliska) 

20.08 – w Chełmku na ul. Brzozowej za-
trzymano nietrzeźwego rowerzystę – 3 
promile

23.08 – w Chełmku na ul. Zygmunta Stare-
go dokonano zniszczenia lusterka war-
tości 600 zł

24.08 – w Chełmku na ul. Wojska Polskiego 
zatrzymano nietrzeźwego rowerzystę – 
2,4 promila

25.08- w Chełmku na ul. Powstańców Śl. z 
zaparkowanego samochodu skradziono 
kołpaki – straty 200 zł

28.08 – w Bobrku na ul. Nadwiślańskiej skra-
dziono rower wartości 150 zł

29.08 – w Chełmku na ul. Kraszewskiego 
zatrzymano nietrzeźwego kierującego 
rowerem – 2,4 promila

30.08 – w Chełmku na ul. Krakowskiej zatrzy-
mano nietrzeźwego kierującego samo-
chodem marki VW – 1,6 promila

03.09 – w Chełmku na ul. Krakowskiej za-
trzymano nietrzeźwego ( 1,7 promila) 
kierującego samochodem marki VW Golf 
za spowodowanie kolizji 

08.09 – w Chełmku w Parku Miejskim na ul. 
Brzozowej dokonano kradzieży telefonu 
wartości 400 zł

11.09 – w Chełmku na ul. Wojska Polskiego 
dokonano uszkodzenia samochodu mar-
ki Fiat – starty 400 zł

12.09 – w Chełmku na ul. Przemysłowej za-
trzymano nietrzeźwego rowerzystę – 2,3 
promila

17.09 – w Chełmku na ul. Jaworznickiej do-
konano oszustwa – pobrano pieniądze za 
niewykonaną pracę – straty 600 zł

18.09 – w Chełmku przy pl. Kilińskiego do-
konano kradzieży samochodu marki 
Ford wartości 2 500 zł – ( 24.09 - samo-
chód ujawniono, 25.09 – zatrzymano 2 
sprawców)

21.09 – w Chełmku na ul. Krakowskiej ze sta-
cji BP skradziono paliwo wartości 100 zł

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 o gospodarce nieruchomościami oraz w wykonaniu 
Uchwały Nr XV/120/2004 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku w spra-
wie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek, przeznacza 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny położony w 
Chełmku przy: ul. Powstańców Śląskich 2/25 o powierzchni użytkowej 64,00,

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 
21 października 2008 roku do dnia 11 listopada 2008 roku. 

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

Inf. UM

22

7/2008



Plac Kilińskiego 2 ( obok MOKSiR – u)
Tel.  662 124 272

      Wykonujemy:
Zdjęcia do dokumentów ( ekspresowo)
Zdjęcia amatorskie (cyfrowe i analogowe)

Promocje !!!

WSTRZĄSY W GMINIE CHEŁMEK

Szanowny Panie Burmistrzu
W odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 8.10.2008r. informuję, 

że w dniu 7.10.2008r. o godzinie 16,42 zarejestrowano wstrząs gó-
rotworu o energii 6*107J. Wstrząs zlokalizowano w rejonie ściany 
435, prowadzącej eksploatacje w pokładzie 207, w partii XV.

Na powierzchni epicentrum tego wstrząsu zlokalizowane było 
w miejscowości Chełm Mały w rejonie ul. Głogowej.

Wstrząs ten był odczuwalny na terenie Gminy Chełmek i Gmi-
ny Chełm Śląski.

Po wstrząsie 7 osób (5 z miasta) Chełmek zgłosiło do dyspozy-
tora kopalni „Piast” informację o odczuciu tego wstrząsu. Wszystkie 
zgłoszone obiekty zostały skontrolowane jeszcze w dniu 7.10.2008r. 
przez inspektora szkód górniczych.

W Wyniku przeprowadzonych wizji na obiektach stwierdzo-
no, że uszkodzenia obiektów są niewielkie i dotyczą jedynie ele-
mentów wykończeniowych. Uszkodzenia nie stanowią żadnego 
zagrożenia dla konstrukcji obiektów jak i dla życia mieszkańców. 
Z relacji mieszkańców wynika, że zostali oni zaskoczeni wynikłym 
wstrząsem dlatego mimo braku ewidentnych uszkodzeń ich reak-
cja była spontaniczna.

Kopalnie „Piast” prowadzi rejestrację drgań gruntu wywoła-
nych wstrząsami, obecnie przy pomocy czterech aparatur typu 
ARP2000P, jedno ze stanowisk zlokalizowane jest w Gimnazjum w 
Chełmku. Analiza zarejestrowanego zapisu drgań wywołanych tym 
wstrząsem pozwala stwierdzić, że w miejscu rejestracji maksymal-
na prędkość drgań wynosiła 14,2mm/s a czas trwania wynosił 2,96 
sekundy. Dla powyższych danych według nowej opracowanej skali 
intensywności drgań GSI-GZWKW dla oceny skutków oddziaływa-
nia wstrząsów na obiekty i ludzi, wstrząsowi temu należy przypisać 
II stopień intensywności.

Kopalnia „Piast” obecnie finalizuje procedury przetargowe w 
celu zakupu następnych zestawów aparatury ARP2000P.

Zarejestrowany wstrząs związany był z prowadzoną eksploata-
cją ściany 435 w partii XV pokładu 207. Aktualnie w tym rejonie 
kopalni ściana 435 kończy jako ostatnia eksploatację pokładu 207, 
zakończenie eksploatacji tej ściany jest do końca bieżącego roku.

Powyższa ściana prowadzona jest w niekorzystnych warunkach 
geologiczno-górniczych, które przyczyniły się do wystąpienia tego 
wstrząsu o dużej energii sejsmicznej.

Wstrząsy tego typu występują bardzo sporadycznie, podobny 
wstrząs (o energii 6*107J) wystąpił w dniu 4.05.2007r. i był związany 
z eksploatacją sąsiedniej ściany 434. 

W związku z tym, że w niedługim czasie ściana 435 zostanie 
zakończona, nie przewiduje się już wystąpienia wstrząsów o tak 
wysokich energiach. Jeśli jednak wystąpiłby wstrząs o energii rzędu 
„E6”J lub wyższej, zostanie Pan Burmistrz o tym fakcie poinformo-
wany przez Kierownika Działu Robót Górniczych. 

Kopalnia „Piast” dokłada wszelkich starań, aby uciążliwość 
eksploatacji była dla mieszkańców jak najmniejsza. Wydobycie 
prowadzone jest w sposób uporządkowany a na etapie projek-
towania ścian posługujemy się opiniami najlepszych fachowców 
jednostek naukowo-badawczych takich jak: Główny Instytut Gór-
nictwa, Politechnika Śląska i Akademia Górniczo-Hutnicza. Ściana 
435 prowadzona jest na wysokość 2,1 m przy małym miesięcznym 
postępie. Pomimo tego niektórym zjawiskom sejsmicznym nie 
można zapobiec.

Mama świadomość, że wstrząsy generowane eksploatacją KWK 
„Piast” powodują dyskomfort życia mieszkańców oraz mogą powo-
dować drobne, niekonstrukcyjne uszkodzenia budynków.

Proszę wszystkich, którzy zaobserwowali nowe uszkodzenia 
obiektów po wstrząsach zgłaszanie się z pisemnym wnioskiem do 
KW S.A Odział KWK „Piast” w Bieruniu, 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16 
– Sekcja Szkód Górniczych. Każdy pisemny wniosek zostanie rozpa-
trzony pod kątem możliwego zasięgu wpływów wstrząsów i odpor-
ności obiektu, a następnie kopalnia udzieli zainteresowanym pisem-
nej odpowiedzi. W przypadku uznania zasięgu wpływów wstrząsu 
zostanie dokonany przegląd obiektu, spisany protokół uszkodzeń 
zakwalifikowanych jako uszkodzenia pochodzenia górniczego na-
stępnie zostanie zawarta ugoda na naprawę tych szkód.

Przepraszam wszystkich mieszkańców gminy Chełmek, dla któ-
rych nasza eksploatacja jest uciążliwa i zapewniam, że wstrząsy ge-
nerowane przez KWK „Piast” nie są groźne dla życia i zdrowia.

Z poważaniem , Jacek Kudela

WZROSNĄ STAWKI OPŁATY
ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW
Jeszcze nie ochłonęliśmy po ubiegłorocznych podwyżkach cen 

usług za wywóz odpadów, a już musimy przygotować się do na-
stępnych podwyżek.

Jednym z czynników  wzrostu opłat za wywóz odpadów jest 
wyższa stawka opłaty za składowanie jednej tony odpadów na 
składowisku, którą to opłatę ustala w drodze rozporządzenia Rada 
Ministrów ( tzw. opłata środowiskowa).

Opłata środowiskowa za składowanie odpadów komunalnych 
na składowisku została wprowadzona od 2001 r. i wzrastała z roku 
na rok o wskaźnik inflacji. W 2007 r. wynosiła 15,71 zł za 1 tonę. Od 
01 stycznia 2008 r. decyzją Rządu wzrosła pięciokrotnie – do 75 zł 
za 1 tonę.

Przyjęte przez Rząd 14 października 2008 r. rozporządzenie w 
sprawie opłat za korzystanie ze środowiska określa, że składowanie 
jednej tony niesegregowanych odpadów komunalnych będzie w 
2009 r. kosztowało 100 zł, czyli o 25 zł więcej niż w bieżącym roku.

Opłata ta pobierana jest przez prowadzących składowiska  przy 
przyjęciu odpadów na składowisko, a następnie w całości przeka-
zywana na konto Urzędu Marszałkowskiego.

Odgórnie narzucona i niezależna od lokalnych władz samorządo-
wych oraz firm świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów 
sytuacja ma doprowadzić do ograniczenia ilości odpadów składo-
wanych na składowiskach, wymuszenia segregowania, by uniknąć 
unijnych kar i sprostać wymaganiom Unii Europejskiej, by do 2010 
r. trafiało na składowiska nie więcej niż 75 % odpadów.

Stawki wyżej opisanej opłaty mają znaczący wpływ  na wzrost 
cen usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, o czym poinformujemy Państwa w 
następnym nr Echa Chełmka.

W dniu 07.10.2008 r. o godzinie 16:42, na terenie gminy Chełmek zarejestrowano wstrząs górotworu. 
Mieszkańcy zostali zaskoczeni zjawiskiem o wzmożonej sile. Wyjaśnienia i szczegóły w tej sprawie, znajdą 
Państwo w liście Dyrektora Technicznego – Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Węgla Kamien-
nego „Piast”  - Pana Jacka Kudeli.
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Gmina przejmie Kilińskiego?

List do redakcji
Mając na uwadze plany likwidacji przez 

organ prowadzący szkołę Powiatowego 
Zespołu nr 8 Szkół Zawodowych i Ogól-
nokształcących w Chełmku, pragniemy 
stanowczo zaprotestować przeciwko tej 
decyzji.

Przypominamy, że chełmecka szkoła od 
prawie pół wieku jest wpisana w rytm życia 
Gminy Chełmek i stanowi dla lokalnej spo-
łeczności źródło wiedzy, inicjatyw kultural-
nych i propagowania idei wychowania mło-
dzieży w duchu humanizmu i patriotyzmu. 
W tej właśnie placówce kolejne pokolenia 
mieszkańców Chełmka, Gorzowa i Bobrka 
uczyły się i zdobywały doświadczenie za-
wodowe, które następnie procentowało 

w ich dorosłym życiu. Powiatowy Zespół 
nr 8 Szkół w Chełmku to wszechstronnie 
działająca placówka, to technikum zawo-
dowe, liceum ogólnokształcące, technikum 
wieczorowe, zasadnicze szkoły zawodowe, 
to także liczne koła zainteresowań o cha-
rakterze zajęć pozalekcyjnych prowadzo-
ne przez wolontariuszy „Stowarzyszenia 
Rodziny Kolpinga” w Chełmku. Wystarczy 
wspomnieć chociażby uczestnictwo szko-
ły w projektach, np. Szkoły Jagiellońskie, 
w których szkoła uzyskała certyfikat oraz 
w wielu imprezach z udziałem młodzieży z 
kraju i z zagranicy. Nadmieniamy, że szkoła 
jest jedyną placówką ponadgimnazjalną w 
Gminie. W dniu 1 września 2008 r. naukę w 

szkole rozpoczęło 400 uczniów. Potwierdza 
to fakt, że w naszej szkole młodzi ludzie chcą 
się uczyć, w jej murach zdobywać wiedzę 
 i wkraczać w dorosłe życie. Dlatego stanow-
czo sprzeciwiamy się planom likwidacji Po-
wiatowego Zespołu nr 8 Szkól Zawodowych 
i Ogólnokształcących w Chełmku. Decyzja 
taka przyniosłaby niepowetowaną szkodę 
dla rozwoju miasta i gminy Chełmek i była-
by wyrazem braku zrozumienia, jak ważną 
rolę w życiu społeczności lokalnej pełni  
z 60 – letnią tradycją.

Apelujemy do władz samorządowych 
gminy i powiatu o podjęcie wszelkich starań 
i niedopuszczenie do likwidacji szkoły.

Z nauczycielskim pozdrowieniem

emerytowani nauczyciele 
i pracownicy szkoły.

Ważą się losy Powiatowego Zespołu nr 
8 Szkól Zawodowych i Ogólnokształcących 
w Chełmku. 24 czerwca zarząd powiatu 
w Oświęcimiu z racji na niewielką ilością 
uczniów zainteresowanych nauką w techni-
kum PZ nr 8 ( w pierwszym naborze wpłynę-
ło zaledwie 15 podań na drugi nabór powiat 
nie zezwolił) zadecydował o zamknięciu klas 
technikum.

W tym wypadku roku szkolnym 2008/09 
otwarto tylko po jednej klasie liceum ogól-
nokształcącego i szkoły zawodowej.

W związku z zaistniałymi problemami 
dyrektor PZ nr 8 SZiO w Chełmku wraz z 
Radą Pedagogiczną wystosowali do Burmi-
strza Chełmka pismo z prośbą o interwencję 
w Zarządzie Powiatu. Burmistrz zwrócił się 
do Starosty z prośbą o uzasadnienie decyzji 
likwidacji klasy technikum – jednak decyzja 
ZP została podtrzymana.

 Tej sytuacji 17 lipca burmistrz Andrzej 
Saternus wystosował pismo do Starosty z 
propozycją przejęcia prowadzenia PZ nr 8 
prosząc o wyznaczenie w tej sprawie spotka-
nia z Zarządem Powiatu. Takie spotkanie od-
było się w sierpniu. W jego trakcie powołano 
zespół do analizy przekazania przez Powiat 
Oświęcimski zadania własnego – prowadze-
nia szkoły ponadgimnazjalnej PZ nr 8 SZiO 
w Chełmku Gminie Chełmek.

W międzyczasie Zarząd Powiatu opraco-
wał „Strategię Rozwoju Oświaty w powiecie 
oświęcimskim w latach 2008 – 2013”.  Zało-
żeniach strategii zaznaczono iż z uwagi na 
nadchodzący niż demograficzny ( spadek 
populacji uczniów w powiecie oświęcim-
skim o 30 % ) przewiduje się zmniejszenie 
liczby oddziałów w PZ nr 8 w Chełmku oraz 
PZ nr 7 w Jawiszowicach. We wnioskach do 
strategii zaproponowano przejęcie w/w 
placówek przez inny organ prowadzący lub 
też likwidację szkół. Decyzja o przejęciu PZ 
nr 8 musi podjąć Rada Miejska w Chełmku 

i Rada Powiatu  Oświęcimiu do końca lute-
go 2009 r.

W takiej sytuacji burmistrz Chełmka naj-
korzystniejszym rozwiązaniem wydaje się 
być przejęcie Zespołu Szkól przez Gminę.

Szeroką relację o aktualnej sytuacji szko-
ły burmistrz Chełmka zdał radnym podczas 
sesji Rady Miejskiej w Chełmku. 

- Nie możemy pozwolić sobie na zamknię-
cie zespołu szkół średnich, był by to krok wstecz 
w rozwoju naszego miasta. W dzisiejszych 
czasach gdy coraz więcej miast otwiera u sie-

bie uczelnie wyższe my mielibyśmy pozwolić 
na zamknięcie szkoły średniej ?  Szkoła śred-
nia  jest stymulatorem rozwoju miasta i takie 
miasto jak Chełmek  powinno ją mieć – mówi 
Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus .

Podczas święta Dnia Edukacji Narodo-
wej Andrzej Saternus podkreślał znaczenie 
szkoły średniej w mieście, złożył jednocze-
śnie deklarację wspierania działań, których 
głównym celem jest rozwój Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 8 w Chełmku.
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Nowy cmentarz w Chełmku
Dobiegły prace związana z budową no-

wego cmentarza komunalnego w Chełmku 
przy ul. Na Skałce. Prace budowlane pochło-
nęły kwotę 760 000 złotych. 

Obecnie ogrodzona powierzchnia 
cmentarza obejmuje 1,5 ha. Wokół nowej 
nekropolii zbudowano miejsca parkingowe 
dla samochodów osobowych oraz wykona-
no drogę asfaltową.

Na nowym cmentarzu zainstalowano 
oświetlenie oraz dwa ujęcia wody.

Pochówki będą odbywały się w szczel-
nych piwniczkach lub urnach. Po konsulta-
cjach z proboszczami chełmeckich parafii 
ustalono, iż nie zachodzi potrzeba budo-
wania na terenie cmentarza kaplicy przed-
pogrzebowej, gdyż wszystkie uroczystości 
będą odbywać się w kościołach wraz z od-
prowadzeniem zmarłego na miejsce wiecz-
nego spoczynku.

Radni Miejscy podczas sesji RM uchwa-
lili przekazanie cmentarza komunalnego w 
Chełmku pod administrację Miejskiego Za-
kładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Do 

obowiązków administratora należy: wyko-
nywanie czynności związanych z pochów-
kiem (wskazywaniem miejsca pochówku, 
wykopanie grobu, zasypanie i uformowanie 
mogiły), prowadzenie ewidencji pochów-
ków, pobieranie opłat cmentarnych i rozli-
czanie ich z właścicielem (Gmina Chełmek), 
utrzymanie porządku i czystości na terenie 
cmentarza i wokół niego.

Z uwagi specyfikę położenia nowego 
cmentarza (badania geologiczne ujawniły 
małą przepuszczalność gruntu rodzimego 
oraz wysoką zawartość węglanu wapnia) na 
całym jego terenie pochówek dokonywany 
będzie w szczelnych kwaterach grzebalnych 

wykonanych zgodnie z technologią określo-
ną w dokumentacji technicznej wykonaną 
przez gminę Chełmek. 

Obecnie trwają ostatnie prace nad usta-
leniem cennika usług pogrzebowych na 
Cmentarzu Komunalnym w Chełmku. 
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mgr Bożena Bartula

Oferuje i prowadzi:
- pełną obsługę prawną firm

- sprawy własnościowe, spadkowe, 
- sprawy rozwodowe, alimentacyjne, pracownicze

- pisma sądowe i urzędowe

32-500 Chrzanów, 
ul. 3-go Maja 14, 

tel. 0 691 511 697, 
fax 032 612 18 83

KOMUNIKAT 
KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI W CHEŁMKU

Z uwagi na zbliżający się czas Wszyst-
kich Świętych, w trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców Miasta i Gminy Chełmek, pra-
gnę zwrócić Państwa  uwagę na zagrożenia, 
jakie nasilają się  w tym czasie.

I. Złodzieje kieszonkowi
Czas poprzedzający Wszystkich Świę-

tych, jak i dzień samego święta, to dogodny 
okres dla złodziei kieszonkowych. Sprzyja 
temu tłok na cmentarzach, w środkach ko-
munikacji, na przystankach autobusowych. 
Metody działania sprawców są przeróżne. 
Żadna torebka, nawet z siedmioma we-
wnętrznymi kieszonkami, nie powstrzyma 
złodzieja przed kradzieżą, jeśli jest prze-
wieszona beztrosko przez ramię. Tak samo 
portfele, które wkładamy do tylnych kie-
szeni spodni, stają się łatwym łupem kie-
szonkowców. 

Pamiętajmy, że złodzieje mają opanowane setki metod na od-
wrócenie naszej uwagi i tylko dzięki ostrożności jesteśmy w stanie 
zapobiec kradzieży.

II. Kradzieże z włamaniem
W czasie gdy odwiedzamy cmentarze,  nasze mieszkania i domy 

są szczególnie narażone na kradzieże z włamaniem. Apeluję w tym 
miejscu o pomoc sąsiedzką. Jeśli zauważycie Państwo podejrzane 
osoby kręcące się wokół opuszczonych domostw sąsiadów, zawia-
domcie o tym Policję.

W tym okresie szczególnie narażone na kradzieże z włamaniem 
są samochody, zwłaszcza te, które pozostawiamy w pobliżu cmen-
tarzy. W celu uniknięcia takich zdarzeń proszę o nie pozostawianie 
w samochodach, w widocznych miejscach odzieży, reklamówek, 
toreb, itp. W 100 % takie postępowanie nie zagwarantuje nam bez-
pieczeństwa, ale z całą pewnością zmniejszy prawdopodobieństwo 
włamania.

III. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Okres Wszystkich Świętych w naszej tradycji jest czasem spotkań 

z rodziną. Ze statystyk policyjnych wynika, że ten okres jest naj-
bardziej niebezpiecznym w roku pod względem liczby wypadków 
drogowych. Często sprawcami wypadków są nietrzeźwi uczestnicy 
ruchu drogowego – zarówno kierujący pojazdami jak i piesi. Dodat-
kowe zagrożenie stanowią tzw. „niedzielni kierowcy”, wzmożony 
ruch na drogach, przewrotna w tym okresie pogoda. Te czynniki 

stanowią o realnym niebezpieczeństwie. 
Apeluję do Państwa o rozwagę i rozsądek 

na drodze. Spowodowanie wypadku drogowe-
go staje się niejednokrotnie tragedią życiową 
nie tylko dla pokrzywdzonego i jego rodziny, 
ale również dla samego sprawcy zdarzenia. 
Sprawcą wypadku może być bowiem każdy. 
Lekkomyślność, chwilowy brak wyobraźni lub 
brawura niejednokrotnie przekreślają plany 
życiowe i stają się przyczyną wyrzutów sumie-
nia odczuwanych przez całe życie. 

Nie grajmy z życiem w ruletkę, wsiadając 
do samochodu po kieliszku. Nie tyczy się to 
tylko kierowców, ale również osób, które na 
to przyzwalają. 

Wzmożone kontrole na drogach są z myślą 
o Państwa bezpieczeństwie, a nie w celu utrud-

nienia Wam życia. Mają na celu wyeliminowanie tych uczestników 
ruchu, którzy stwarzają potencjalne zagrożenie.

W okresie Wszystkich Świętych Komisariat Policji w Chełmku w 
sposób szczególny będzie czuwał nad Państwa bezpieczeństwem. 
Niemniej proszę o zastosowanie się do uwag, jakie skierowałem w 
niniejszym komunikacie.
 Z poważaniem:
 Komendant Komisariatu Policji w Chełmku  
 podinsp. mgr  Piotr Grabowski

Kabaret Łowcy.B 
w Chełmku

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza 
na występ gwiazdy polskiej sceny - 

Kabaretu Łowcy.B. 

Niedziela 7 grudnia 2008 r. 
o godz. 18.00 

sala widowiskowo-kinowa MOKSiR w Chełmku Plac Kilińskiego 3. 

Bilet wstępu: 30 zł.
Uwaga firmy i instytucje!!!

Za zakupione bilety wystawiamy faktury vat
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„Z pieśnią jest młodość, werwa i zapal…” 

Jubileusz Kola Gospodyń Wiejskich w Bobrku

Jubileusz  Koła Łowieckiego „Daniel” 

Dzień 11 października 2008 roku na długo zapadnie w pamię-
ci mieszkańców Bobrka. Promienie jesiennego słońca przywitały 
licznie przybyłych do  Domu Ludowego gości. Powód wizyty był 
szczególny, Koło Gospodyń Wiejskich świętowało pięćdziesięcio-
lecie powstania oraz dwudziestopięciolecie działalności zespołu 
śpiewaczego „Bobrowianki”

Zebranych powitały Helena Sowa i  Helena Wilczak. Panie przy-
pomniały historię działalności, sylwetki założycieli i podziękowały 
wszystkim dobrodziejom. Andrzej Saternus -burmistrz Chełmka, 
Zofia Urbańczyk - przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku, Ma-
rek Sowa – zastępca marszałka Województwa Małopolskiego oraz 
Helena Szewczyk - sołtys Bobrka wyrazili uznanie dla wspaniałego 
dorobku i ogromnego zaangażowania koła gospodyń i zespołu. 

Przypomnieli, że panie, nie ważąc na trudności i liczne obowiązki 
rodzinne, poświęciły swą pasję dla rozwoju rodzinnej wsi. Przybyłe 
na uroczystość „Chełmkowianki”, „Malwy” i „Gromcaneczki” pieśnią 
wyraziły życzenia jubilatkom. Uroczystości w Domu Ludowym po-
przedziła msza święta.

Po części oficjalnej przyszedł czas na wesołą zabawę i degusta-
cję miejscowych specjałów.

Tradycyjnie do tańca przygrywał Krzysztof Dłubisz. Pan Krzysztof 
z dumą podkreśla, że jest jedynym i niezastąpionym mężczyzną w 
zespole „Bobrowianki” 

Echo Chełmka pozwala sobie w imieniu czytelników złożyć ży-
czenia wielu, wielu lat wspaniałej działalności.

11 października msza św. w kościele pw. Św. Barbary w Libiążu 
rozpoczęła uroczystości jubileuszowe 60 rocznicy powstania Koła 
Łowieckiego „Daniel” – Chełmek – Libiąż. Podczas nabożeństwa 
odprawianego w intencji braci łowieckiej ksiądz proboszcz  Stani-
sław Pasternak poświęcił nowy sztandar Koła. 

Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce w Libiąskim Centrum 
Kultury, gdzie  przybyłych gości powitał prezes Jan Franczyk. Na-
stępnie z rąk przedstawicieli Naczelnej i Okręgowej Rady Łowiec-
kiej członkowie Koła odebrali odznaczenia za zasługi łowieckie. 
Koło „Daniel” Chełmek - Libiąż otrzymało złoty medal, prezes Jan 
Franczyk srebrny, brązowe Ryszard Stanko i Bronisław Bachowski. 
Za Zasługi dla Łowiectwa Bielskiego srebrnymi medalami uhono-
rowano Adama Rokitę i Stanisława Rudyka, a brązowymi Edwarda 
Wątrobę, Jana Trybusia, Tomasza Leśniewskiego, Jarosława Szkuta, 
Leszka Pędrysa i Marka Stachurę.

W  części oficjalnej głos zabrali zaproszeni goście, a wśród nich 
poseł na sejm RP Tadeusz Arkit oraz burmistrz Chełmka – Andrzej 
Saternus oraz Libiąża - Jacek Latko. Włodarze podziękowali zarzą-
dowi oraz członkom koła za kultywowanie tradycji a także za trud 
wkładany w ochronę środowiska naturalnego.

Po części oficjalnej goście mieli okazję zobaczyć wystawę, na 
której zaprezentowano okazałe trofea myśliwskie członków koła 
Władysława Kamusińskiego, Macieja Dwornika i Bogdana Kiesia.

Obchodom jubileuszu 60-lecia Koła Łowieckiego „Daniel” towa-
rzyszyły występy taneczne grupy dziewcząt ze Starej Wsi, śpiewy 
chórzystów Canticum Canticorum Piotra Ciuły, a także muzyka w wy-
konaniu kapeli cygańskiej. Można też było oglądnąć okolicznościo-
we wydawnictwo prezentujące historię i działalność Koła „Daniel”.
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OBCHODY ŚWIĘTA EDUKACJI W GMINIE CHEŁMEK 
Jak co roku obchodziliśmy gminne uro-

czystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Spotkanie z tej okazji odbyło się w dniu 13 
października 2008 r. na sali kinowej MOKSiR. 
W uroczystości udział wzięli dyrektorzy, na-
uczyciele, pracownicy administracji i obsłu-
gi, a także emerytowani nauczyciele placó-
wek oświatowych Gminy Chełmek. Imprezę 
uświetnił występ uczniów Samorządowego 
Zespołu Szkół w Bobrku. 

Podczas imprezy odbyło się uroczyste 
wręczenie nauczycielom Nagród Burmi-
strza za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
oświaty. Uhonorowane zostały następujące 
osoby:

1. Agata Dulęba – nauczyciel Samorzą-
dowego Zespołu Szkół w Gorzowie

2. Łucja Dydyńska – nauczyciel Samorzą-
dowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 2  w Chełmku

3. Lucyna Filipek – nauczyciel Samorzą-
dowego Zespołu Szkół w Bobrku

4. Mariusz Janik – nauczyciel Samorzą-
dowego Zespołu Szkół Nr 1 w Chełmku

5. Mariola Krzeczkowska – nauczyciel 
Samorządowego Zespołu Szkolno–Przedsz-
kolnego nr 2 w Chełmku

6. Lucyna Kuligowska – dyrektor Samo-
rządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku.

Uczniowie, którzy uzyskali wysokie wy-
niki w nauce, zostali wyróżnieni stypendiami 
Burmistrza. Osoby, które osiągnęły średnią 
wyników  powyżej 5,2  to: 

Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Chełm-
ku
1. Marta Hebda – kl. III b gim
2. Dorota Ponikowska - kl. VI a sp
3. Krzysztof Mordoń – kl. VI a sp
4. Ewa Czaplejewicz – kl. V a sp

Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku 
1. Martyna Symula – kl. VI sp
2. Mariola Latko – kl. III gim

Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie
1. Mariola Kała – kl. I gim
2. Joanna Palka – kl. I gim

Samorządowy Zespół Szkolno–Przedszkol-
ny nr 2 w Chełmku
1. Agnieszka Sarna – kl. I c gim
2. Katarzyna Mazur – kl. I a gim
3. Marta Chwierut – kl. I c gim
4. Małgorzata Radecka – kl. III a gim
5. Karolina Twardy – kl. VI b sp
6. Krzysztof Gomółka – kl. VI a – sp
7. Wiktoria Goc – kl. VI c sp
8. Gabriela Wlezień - kl.VI c sp

Monika Matejek–Basoń oraz Krzysztof 
Dłubisz uzyskali w tym roku stopień na-
uczyciela kontraktowego i z tego tytułu bur-
mistrz wręczył im listy gratulacyjne.

Uczestnicy spotkania mogli też ogląd-
nąć prezentację multimedialną dotyczącą 
program „Szkoła na 6”, w którym uczestniczą 
wszystkie placówki gminy.

Wszyscy nauczyciele - w podziękowaniu 
za ich trud – otrzymali symboliczną różę i 
zaproszeni zostali na poczęstunek.
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Chełmek wysoko

Gazeta Prawna po raz drugi przygotowała w tym roku ranking 
Europejska Gmina – Europejskie Miasto. Wyróżniane są w nim sa-
morządy, na obszarze których osiągane są największe sukcesy w 
pozyskiwaniu środków unijnych.

Pod uwagę brane były wszystkie programy unijne, których be-
neficjentami były nie tylko władze samorządowe, ale również pod-
ległe im jednostki, przedsiębiorcy gminni, organizacje społeczne. 
Ranking obejmował projekty, dla których umowy podpisane zostały 
do końca roku 2007. Podstawą do oceny była wartość przyznanej 
pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba miesz-
kańców. Dane pochodzą z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego.

Gmina Chełmek znalazła się na 15 wysokim miejscu wśród 182 
gmin województwa małopolskiego pod względem pozyskiwania 
środków unijnych.

Nowa dyrektor
SZS w Gorzowie

Przedstawiamy nową dyrektor 
Samorządowego Zespołu Szkół 

w Gorzowie panią Lucynę Elżbieciak.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego

Szkoła na 6
Dnia 22.09.2008 r. została zawarta pomiędzy Instytucją Wdraża-

jącą Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie a Gminą Chełmek 
umowa o dofinansowanie projektu „Szkoła na 6” w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywa-
nie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. 
Beneficjentami ostatecznymi projektu, czyli osobami do których 
bezpośrednio kierowany jest projekt, są uczniowie szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych w Gminie Chełmek (ZSP nr 1, SZS-P nr 2 
w Chełmku, ZSP w Gorzowie i ZSP w Bobrku). Łącznie objętych 
wsparciem zostanie 1193 uczniów. 

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 
i pobudzenie aspiracji uczniów oraz zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych. Poprzez cel główny osiągnięte zostaną takie 
cele szczegółowe jak: zmniejszanie braków edukacyjnych, wspie-
ranie rozwoju ucznia zdolnego, ukierunkowanie na rozwój kom-
petencji kluczowych, stworzenie warunków rozwoju edukacyjno-
zawodowego i ukierunkowanie ścieżki zawodowej. Projekt ma na 
celu również zwiększenie motywacji do nauki poprzez zniesienie 
barier psychologicznych i społecznych. Osiągnięcie zakładanych 
celów zostanie zrealizowane poprzez szereg zajęć pozalekcyjnych 
prowadzonych w formie warsztatów, takich jak: zajęcia z matematy-
ki, języka angielskiego i niemieckiego, przyrody, języka polskiego, 
informatyki, logopedii oraz zajęcia z psychologiem i pedagogiem. 
Ponadto w każdym z Zespołów Szkół zostanie utworzony Szkolny 
Ośrodek Kariery, który zakłada pomoc gimnazjalistom w wyborze 
dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. W realizacji zajęć wyko-
rzystywane będą innowacyjne metody, które pozwolą wyjść poza 
standardowy program edukacyjny szkoły. Projekt przewiduje rów-
nież zakup wielu nowoczesnych programów edukacyjnych oraz po-
mocy dydaktycznych, które przyczynią się w znacznym stopniu do 
rozwoju szerokich umiejętności i predyspozycji uczniów. Ponadto 
warsztaty będą prowadzone przez znanych, lubianych i wykwali-
fikowanych nauczycieli i pedagogów.

Okres realizacji projektu wynosi 22 miesiące i trwa od 1 wrze-
śnia 2008 r. do 30 czerwca 2010 r. W tym czasie planowane jest 
zrealizowanie 8176 godzin zajęć i warsztatów. Projekt jest współ-
finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

Czym kieruje się pani w pracy zawodowej?
Mottem, które przyświeca mi w pracy zawodowej, są słowa 

Jana Pawła II:
„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek
stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał :
aby poprzez wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również umiał bardziej być
nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”. 

Jakie ma pani plany związane z kierowaniem SZS w Gorzo-
wie?

W ciągu najbliż-
szych pięciu lat (ka-
dencja dyrektora) Sa-
morządowy Zespół 
Szkół w Gorzowie  po-
winien stać się dobrą, 
nowoczesną, przyja-
zną dla uczniów i ro-
dziców placówką edu-
kacyjną. Aby osiągnąć 
ten cel, należy pod-
jąć szereg konkret-
nych działań, bowiem 
„wizja bez działania 
jest tylko marzeniem, 
działanie bez wizji jest 
trwaniem tylko – wizja 
połączona z działa-
niem pozwala zmienić 
świat”.

Priorytety mojej pracy to:
* doposażenie szkoły - w pierwszej kolejności klasa fizyko-che-

miczna, polonistyczna, wymiana mebli,
* odnowienie pomieszczeń szkolnych,
* utworzenie gabinetu psychologiczno-pedagogicznego oraz 

logopedycznego,
* ogrodzenie terenu szkoły, a przede wszystkim odwodnienie 

okolicy bramy wjazdowej do szkoły, wymiana bramy,
* wprowadzenie obiadów oraz wyposażenie kuchni i stołówki 

szkolnej,
* uruchomienie przedszkola 10-cio godzinnego z żywieniem,
* szersza współpraca z rodzicami,
* organizacja imprez środowiskowych,
* objęcie pomocą specjalistów uczniów i ich rodziny,
* praca w oparciu o programy profilaktyczne,
* podniesienie efektywności nauczania poprzez wspieranie in-

nowacji nauczycielskich,
* wprowadzenie w szkole życzliwej atmosfery, konsekwencji w 

postępowaniu.
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BURMISTRZ CHEŁMKA OGŁASZA 
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJĘ) NA SPRZEDAŻ

Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczo-
nej w ewidencji gruntów jako działka 836/473 o pow. 0.4512 ha obręb Chełmek, położonej 
w Chełmku, w rejonie ulicy Baty za cenę wywoławczą:  610.000,00 złotych brutto (w tym 
22 % VAT tj. 110.000,00 złotych)

Dla przedmiotowej nieruchomości pro-
wadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświę-
cimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych KW Nr 
38 170. Nieruchomość będąca przedmio-
tem przetargu stanowi własność Skarbu 
Państwa jest w użytkowaniu wieczystym 
Gminy Chełmek do dnia 5 grudnia 2089 
roku. Stawka procentowa opłaty rocznej 
z tytułu użytkowania wieczystego nieru-
chomości gruntowej wynosi 3 %. Obecna 
stawka za 1 m2, w oparciu o którą wylicza 
się opłatę roczną wynosi 25,45 zł/m2. Opła-
tę roczną należy wnosić w terminie do dnia 
31 marca każdego roku, z góry za dany rok, 
do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 
Wysokość opłaty rocznej może być aktuali-
zowana przez właściciela nieruchomości na 
skutek zmiany cen gruntu, w okresach nie 
krótszych niż jeden rok. 

Działka na której usytuowane jest prawo 
użytkowania wieczystego będące przed-
miotem sprzedaży w drodze przetargu 
powstała w wyniku zniesienia działki ozna-
czonej jako 830/10 do działki nr 836/437, a 
następnie jej podziału na nowe oznaczone 
jako 836/472, 836/473 i 836/474, decyzja 
znak: AGK. 7430-1-27/2008 z dnia 27 sierp-
nia 2008 roku.  

Nieruchomość położona jest w Chełm-
ku, w rejonie ulicy Baty, kilkadziesiąt metrów 

od drogi przelotowej nr 780 z Krakowa w 
kierunku Śląska. 

Brak jest miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla przedmio-
towej nieruchomości. W planie obowiązu-
jącym do dnia 31 grudnia 2003 roku działka 
znajdowała się na terenach oznaczonych 
symbolami: A 102 TS – transport samocho-
dowy, plac parkingowo - manewrowy dla 
obsługi zakładów przemysłowych jak i cen-
trum usługowo – handlowego.

W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego działka 
znajduje się na terenach o następującym 
opisie: obszary wymagające przekształceń 
zagospodarowania i rehabilitacji zabudowy; 
obszary kształtowania centrum miasta. 

Zabudowa wymaga uzyskania decyzji o 
warunkach ustalenia zabudowy.  

W dniu 8 września 2008 roku upłynął 
termin do złożenia wniosku przez osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo w na-
byciu prawa użytkowania wieczystego na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 
261, poz. 2603 z późn. zm.).

Warunkiem udziału w przetargu jest 
okazanie:

1. Dowodu wpłaty wadium.
2. Dowodu tożsamości.
3. Aktualnego wypisu z właściwego reje-

stru, stosownych pełnomocnictw, dowodów 
tożsamości osób reprezentujących podmiot 
zamierzający nabyć prawo użytkowania 
wieczystego.

Wadium w kwocie 61.000,00 złotych na-
leży wpłacić najpóźniej do dnia 19 listopada 
2008 roku na konto Urzędu Miejskiego w 
Chełmku Nr 34 8123 0000 0000 1283 2000 
0030 Bank Spółdzielczy Oświęcim z dopi-
skiem “wadium – ul. Baty”

Wadium wpłacone przez uczestnika 
przetargu, który wygra przetarg, zostanie za-
liczone na poczet ceny nabycia prawa użyt-
kowania wieczystego, pozostałym uczestni-
kom niezwłocznie zwrócone. 

Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który wygrał prze-
targ od zawarcia umowy.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE 
MIEJSKIM W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 
11 W DNIU 24 LISTOPADA 2008 ROKU O 
GODZ. 13.00.  

Gmina Chełmek zastrzega sobie prawo 
do odwołania ogłoszonego przetargu lub 
jego unieważnienia.

Szczegółowe informacje związane  
z przetargiem uzyskać można w pok. 14 
Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr 
tel. 844-90-33 lub 844-90-30 osoba do kon-
taktu Naczelnik Wydziału AGiZK Sławomir 
Kalemba.                  Inf. UM

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
 Europejskiego Funduszu Społeczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku jest w trakcie  re-
alizacji projektu systemowego pod nazwą „Czas na aktywność - pro-
gram rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji w Gminie Cheł-
mek”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet VII  Promocja integracji społecznej, Działanie 
7.1  Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 
7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Eu-
ropejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu systemowego „Czas na aktywność – program 
rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji w Gminie Chełmek” 
jest nową formą pracy z klientami pomocy społecznej. Niewątpliwie 
jest także wyzwaniem dla kadry Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Chełmku,  a efekty wspólnego wysiłku będą zauważalne w 
poprawie sytuacji materialno – bytowej uczestników i ich rodzin.

Odbyły się już zaplanowane w projekcie zajęcia z doradcą zawo-
dowym, psychologiem oraz teoretyczne zajęcia w ramach szkolenia 
zawodowego w zawodzie ogrodnik terenów zieleni.  Uczestnicy 
projektu wzięli udział w 15-godzinnym warsztacie  aktywnego po-
szukiwania pracy i 12-godzinnym warsztacie z psychologiem - tre-
ning umiejętności społecznych oraz praca nad zmianą postawy z 

biernej na aktywną. Była to pierwsza część takich zajęć.  Do dalszej 
części zajęć z doradcą zawodowym i psychologiem powrócą po 
zakończeniu szkolenia zawodowego.

Tematyka warsztatów aktywnego poszukiwania pracy obejmo-
wała dotychczas: odbudowanie pozytywnej samooceny i poczucia 
własnej wartości przez beneficjentów ostatecznych projektu,  two-
rzenie dokumentów aplikacyjnych,  autoprezentację, przygotowa-
nie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Warsztaty z psychologiem - trening umiejętności społecznych 
oraz praca nad zmianą postawy z biernej na aktywną obejmował 
wykłady i ćwiczenia w następujących modułach:  umiejętności in-
terpersonalne, szczególne sytuacje komunikowania się,  komuni-
kację interpersonalną.

Szkolenie w zawodzie ogrodnik terenów zieleni umożliwia 
zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Szkolenie obejmuje 
160 godzin, w tym 60 godzin zajęć teoretycznych i 100 godzin za-
jęć praktycznych. Harmonogram zajęć zakłada 4 moduły: wiado-
mości ogólne, elementy projektowania ogrodów,  mechanizacja 
prac ogrodniczych  oraz urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. 
Szkolenie kończyć się będzie egzaminem sprawdzającym wiedzę i  
umiejętności zdobyte w trakcie zajęć teoretycznych oraz praktyk, a 
każdy uczestnik szkolenia zawodowego otrzyma certyfikat ukoń-
czenia szkolenia zawodowego. Obecnie trwają zajęcia praktyczne 
w ramach tego szkolenia. 

Na terenie gminy Chełmek rozwieszone zostały afisze z informa-
cją o projekcie, a o szczegóły  można pytać w biurze projektu, które 
znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku 
przy ul. Staicha 1.
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Starosta Oświęcimski informuje mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego o potrzebie

SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI KSIĄG WIECZYSTYCH 
Z RZECZYWISTYM STANEM PRAWNYM

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 07 września 2007r. – o ujawnieniu w księgach 
wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007r. – w sprawie szczegółowego zakresu 
informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem 
prawnym (Dz. U. Nr 241, poz. 1770) Starosta Oświęcimski wykonujący zadania z zakresu 
administracji rządowej informuje mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego o potrzebie 
sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

Starosta Oświęcimski przypomina, iż to 
właściciele nieruchomości/ użytkownicy 
wieczyści są uprawnieni i zobowiązani do 
ujawniania przysługujących im praw w księ-
gach wieczystych oraz w ewidencji gruntów 
i budynków.

W celu ułatwienia załatwienia spraw wie-
czystoksięgowych podaje się do publicznej 
wiadomości, że należy :

1. sprawdzić w księdze wieczystej :
* w dziale I (położenie) : czy wpisany jest 

prawidłowy numer działki, powierzchnia i 
położenie nieruchomości;

* w dziale II (właściciel) : czy zostały wpi-
sane Państwa prawa do nieruchomości.

Adres siedziby Wydziału V Ksiąg Wieczy-
stych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu 
32-600 Oświęcim, Rynek Główny 14 (ponie-
działek od 900 do 1800  ; w pozostałe dni od 
wtorku do piątku od 830 do 1430 )

Adres siedziby Zamiejscowego VI Wy-
działu Ksiąg Wieczystych w Kętach Sądu Re-
jonowego w Oświęcimiu 32-650 Kęty, Rynek 
20 (poniedziałek od 900 do 1800  ; w pozostałe 
dni od wtorku do piątku od 830 do 1430 )

Adres Centralnej Informacji Ksiąg Wie-
czystych 00-454 Warszawa, ul. Czerniakow-
ska 100.

2. sprawdzić w rejestrze gruntów i bu-
dynków czy jest zgodny z zapisami zawar-
tymi w księgach wieczystych.

Informacje oraz wypisy z rejestru grun-
tów można uzyskać w Starostwie Powiato-
wym w Oświęcimiu, przy ul. Wyspiańskiego 
10, pok. Nr 20  w godzinach : poniedziałek, 
środa, czwartek, piątek 800 do 1530; wtorek 
830 do 1630. 

oraz w Gminnym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Kętach, przy 
ul. Kilińskiego 1, 32-650 Kęty  od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 700 do 1500. 

Zmiany w księgach wieczystych doko-
nywane są na wniosek właściciela/ użyt-
kownika wieczystego i po przedłożeniu nie-
zbędnych dokumentów potwierdzających 
prawa do nieruchomości. Dokumentami 
potwierdzającymi rzeczywisty stan prawny 
są między innymi: 

* akty notarialne (sprzedaż, darowizna, 
zamiana, dział spadku);

* orzeczenia o wykonaniu aktu nada-
nia;

* akty własności ziemi;
* ostateczne decyzje administracyjne;
* prawomocne orzeczenia sądowe (po-

stanowienia spadkowe, o uwłaszczeniu, 
o zasiedzeniu).

Jeżeli dane uwidocznione w dziale II 
księgi wieczystej nie odpowiadają rzeczy-
wistemu stanowi prawnemu nieruchomości 
należy podjąć działania celem doprowadze-
nia do zgodności powyższych danych. 

Działania będą uzależnione m.in. od 
przyczyn powstałych niezgodności i mogą 
być one realizowane poprzez :

* ujawnienie w księgach wieczystych po-
siadanych orzeczeń sądowych oraz decyzji 
organów administracji publicznej, w tym 
Aktów Własności Ziemi;

* występowanie do Sądu w przypadku 
zaistnienia przesłanek z wnioskiem o stwier-
dzenie nabycia spadku bądź zasiedzenia 
nieruchomości;

* wystąpienie do Sądu z wnioskami o 
uzgodnienie treści wieczystej z rzeczywi-
stym stanem prawnym nieruchomości.

Ponadto Starosta Oświęcimski infor-
muje, że w siedzibie Wydziału Geodezji, 
Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 
Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy 
ul. Wyspiańskiego 10 – uruchomiono punkt 
informacyjno – konsultacyjny, dostępny 
dla mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego 
w poniedziałek od 800 do 1000,  wtorek  od 
1500 do 1700 oraz w  piątek od 800 do 1000; tel. 
0-33/844-97-48.

Punkt konsultacyjny jest czynny od dnia 
14 października 2008r. do dnia 19 grudnia 
2008r. włącznie.

Zakres informacji udzielanych przez 
punkt informacyjno – konsultacyjny, obej-
muje wskazanie:

* adresu Wydziału Ksiąg Wieczystych, 
odpowiedniego ze względu na właściwość 
miejscową;

* rodzajów dokumentów potwierdza-
jących rzeczywisty stan prawny nierucho-
mości;

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

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

Szczegółowe informacje, dla osób chcą-
cych uregulować stan prawny nieruchomo-
ści dostępne są w punkcie informacyjno – 
konsultacyjnym. 

Inf. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

ZŁOM-MET sp. z o.o.
Złomowanie pojazdów

Zaświadczenia
Sprzedaż części i opon samochodowych
Skup złomu stalowego i kolorowego
Likwidacja obiektów przemysłowych
Płacimy gotówką:
Za duże samochody 300 zł
Za małe 200 zł
Ciężarowe i autobusy od 300 do 700 zł
Za tonę. Możliwość odbioru własną 
lawetą.
Kontakt:
32-660 Chełmek ul. Przemysłowa
Tel/fax: 33 846 32 26, tel kom: 
507 090 390, 507 090 389
e-mail: zlommet@interia.pl

Kupię działkę 
budowlaną w Chełmku. 

Tel. 0662 114 273

2 lokale 
użytkowe 

do 
wynajęcia!

zlokalizowane w 
Chełmku, 

ul. Krakowska 26 
(pawilon handlowy Gminnej 
Spółdzielni  „Samopomoc 

Chłopska”) II piętro. 
Łączna powierzchnia 108 m 2 

( 73 + 35 m2) 
        Kontakt 

Tel. (0 33) 846 17 39; 
0 664 959 800
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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA  CHEŁMKA 
z dnia 29 września 2008 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych – mężczyzn urodzonych w 1990 roku

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o 
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U-
.z 2004r. Nr 241, poz. 2416 i nr 277, poz. 2742, z 2005r. nr 180, poz. 
1496, z 200 nr 104, poz. 708 i 711, nr 220, poz. 1600 i z 2007r. nr 
107, poz. 732) w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2006r.w sprawie re-
jestracji przedpoborowych (Dz.U. nr 186, poz. 1377)podaje się do 
wiadomości co następuje:

1. W okresie od 20 października 2008r. do dnia 23 października 
2008r. zostanie przeprowadzona rejestracja przedpoborowych.

2. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają oprócz 
mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 18 lat życia, 
również mężczyźni, którzy nie spełnili go we właściwym czasie, do 
końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia.

3. Rejestracji nie podlegają mężczyźni, którzy stawili się już do 
poboru i którym wydano wojskowy dokument osobisty (książecz-
kę wojskową).

4. Przedpoborowy zameldowany na pobyt stały obowiązany jest 
zgłosić się do rejestracji w terminie i miejscu wskazanym przez organ 
prowadzący rejestracjęw obwieszczeniu i wezwaniu imiennym.

5. Przedpoborowy zameldowany na pobyt czasowy, trwający 
ponad 2 miesiące obowiązany jest zgłosić się do rejestracji do or-
ganu prowadzącego rejestrację, właściwego ze względu na miejsce 
tego pobytu.

6. Rejestracja odbędzie się w URZĘDZIE MIEJSKIM w CHEŁMKU 
ul. KRAKOWSKA 11 pokój 109.

7. Zgłaszający się do rejestracji przedpoborowy obowiązany jest 
przedstawić organowi prowadzącemu rejestrację, dowód osobisty 
lub inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości.

8. Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia 

XXIII sesja RM w Chełmku
2 października 2008 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełm-

ku odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej.
Jednym z pierwszych punktów obrad było projekt zmian w 

budżecie Gminy Chełmek na 2008 r. Zmiany obejmowały przede 
wszystkim wsparcie wieloletnich planów inwestycyjnych na terenie 
gminy, takich jak budowa centrum sportowego w Chełmku, moder-
nizacja Parku Miejskiego, odnowa sołectw Bobrek i Gorzów.

Radni zagłosowali za przyjęciem uchwały.
W następnym punkcie radni zaaprobowali pożyczkę dla OSP 

w Gorzowie na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych na 
sprężone powietrze. OSP w Gorzowie złożyła wniosek o udzielenie 
pożyczki w wysokości 4 600 zł na zakup takich aparatów. Pożyczka 
udzielona przez Gminę Chełmek będzie połową wartości sprzętu, 
następne 50 % dopłaci firma ubezpieczeniowa. 

Kolejny punkt obrad obejmował pomoc finansową dla starostwa 
powiatowego w Oświęcimiu. Radni zadecydowali o przyznaniu po-
mocy na następujące zadania:

- budowa odcinka chodnika przy ul. Oświęcimskiej w Chełmku 
wraz z kanalizacją wód opadowych do kwoty 146 400 zł. Gmina 
Chełmek współfinansuje to zadanie w 50 % całości jego kosztów,

- przebudowa chodnika drogi powiatowej ul. Nadwiślańskiej w 
Bobrku w zakresie budowy chodnika i kanalizacji wód opadowych 
wraz z poszerzeniem jezdni,  kwota  97 050 zł , w tym 50 % udziału 
finansowego gminy,

- remont chodnika przy ul. Żeromskiego w Chełmku do kwoty 
31 650 zł – udział gminy w finansowaniu zadania wyniesie 70 %,

- remont chodnika w rejonie skrzyżowania ul. Chrobrego i Ja-
giellońskiej w Chełmku do kwoty 28 273 zł.

Następnie radni wyrazili zgodę na oddanie w administrację 
cmentarza komunalnego położonego w Chełmku przy ul. Na Skał-
ce Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp. 
z o.o. Z uwagi na zakończenie prac budowlanych związanych z 

założeniem cmentarza komunalnego w Chełmku zachodziła ko-
nieczność powołania jego administratora. Do obowiązków admi-
nistratora będzie należało wykonywanie czynności związanych 
z pochówkiem (wskazanie miejsca pochówku, wykopanie grobu, 
zasypanie i uformowanie mogiły), prowadzenie ewidencji pochów-
ków, pobieranie opłat cmentarnych i rozliczanie ich  z właścicielem 
cmentarza, utrzymanie porządku i czystości na terenie cmentarza i 
wokół niego. Z uwagi na to, że MZGK w Chełmku po odpowiednim 
doposażeniu może wykonywać w/w obowiązki radni zagłosowali 
za przyjęciem uchwały.

Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie ustale-
nia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nierucho-
mości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych. Radni po dyskusji i zapoznaniu się z wyliczeniem kosztów 
wywozu w/w nieczystości i odpadów przestawionym przez MZGK 
ustalili cenę 89 zł/m3 (więcej o powodach wprowadzenia podwyż-
ki na stronie 3)

W dalszej części obrad zadecydowano o przyjęciu przez gminę 
darowizny nieruchomości,  przekształceniu nazw Przedszkoli Samo-
rządowych na terenie gminy oraz za nadaniem nazwy ul. Świerkowa 
nowej ulicy na terenie Starego Miasta. Następnie burmistrz przed-
stawił radnym obszerną informację na temat sytuacji Powiatowego 
Zespołu nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku 
i możliwości jego przejęcia przez Gminę Chełmek.

W interpelacjach, pytaniach i wolnych wnioskach dyskutowano 
o sprawach związanych z utrzymaniem czystości na terenie gmi-
ny i bieżących naprawach dróg gminnych i chodników, wystawie-
niu kontenerów na odpady, koszeniu wałów na terenie sołectwa 
Gorzów i Bobrek, utrzymaniu terenów zielonych, a także planach 
przekształcenia budynku byłego przedszkola na ul. Brzozowej w 
Chełmku na lokale mieszkalne.

do rejestracji wskutek kalectwa lub ułomności może obowiązek ten 
spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodzi-
ny. W tym przypadku osoba dokonująca zgłoszenia przedpoboro-
wego obowiązana jest przedstawić organowi przeprowadzającemu 
rejestrację własny dowód osobisty, dokument potwierdzający nie-
możność osobistego zgłoszenia się przedpoborowego oraz jeden 
z dokumentów wymienionych w pkt 7.

9. Przedpoborowy, który w okresie od dnia ogłoszenia do dnia 
rozpoczęcia rejestracji zmienił miejsce pobytu stałego lub pobytu 
czasowego trwającego ponad 2 miesiące, obowiązany jest zgło-
sić się do organu przeprowadzającego rejestrację właściwego ze 
względu na nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego 
trwającego ponad 2 miesiące. Organ ten wyznacza przedpoboro-
wemu miejsce i termin stawienia się do rejestracji.

10. Przedpoborowy, który po rozpoczęciu rejestracji zamierza 
zmienić miejsce pobytu, obowiązany jest zgłosić się do rejestracji 
przed dokonaniem zmiany miejsca pobytu.

11. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia przedpo-
borowego od obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w terminie i 
miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

12. Niezgłoszenie się do rejestracji w określonym terminie i miej-
scu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie 
zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wol-
ności (art. 224 cyt. ustawy ).

13.Wobec przedpoborowego, który nie zgłosił się do rejestra-
cji bez uzasadnionej przyczyny, może zostać nałożona grzywna w 
celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie 
przez Policję do organu prowadzącego rejestrację, w trybie prze-
pisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 31 ust. 
6 cytowanej ustawy).

BURMISTRZ  CHEŁMKA, Andrzej Saternus
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Chuck Frazier TrioWieczór rozrywki 
w gimnazjum

BĄDŹMY BEZPIECZNI, BĄDŹMY OSTROŻNI…

Restauracja Kaprys
zaprasza codziennie od 12.00 – 22.00

Oferujemy dania kuchni tradycyjnej. 
Organizujemy wesela i imprezy okolicznościowe. 

Najniższe ceny w okolicy.

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

Koncert „Chuck Frazier Trio” w Chełmku to już historia! Mieliśmy 
przyjemność gościć w naszym ośrodku wspaniałych muzyków – 
Chuck Frazier (USA) gitara, wokal, Artur Malik perkusja, Piotr Żaczek 
bas. W naszym mieście Trio zakończyło trasę koncertową po Polsce 
wystąpili m. in. w Poznaniu, Katowicach, Warszawie. 

Licznie zebrana chełmecka publiczność ciepło i spontanicznie 
nagradzała brawami każdy utwór. Chuck zachwycał wyjątkowym 
brzmieniem gitary i ciepłym wokalem. Perkusja Artura Malika i bas 
Piotra Żaczka tworzyły doskonałą kompozycję.

Koncert udało się zorganizować przy współpracy z chełmecka 
firmą „Avantti”, której właścicielowi Krzysztofowi Błasiakowi skła-
damy serdeczne podziękowania.

W  Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w 
Chełmku miała miejsce niecodzienna impreza przygotowana przez 
uczniów gimnazjum  pod kierunkiem opiekuna Samorządu Szkolne-
go Marioli Krzeczkowskiej. Do imprezy włączyli się także absolwenci 
szkoły, którzy opuścili szkolne mury, ale nadal z sentymentem do 
niej wracają. Spotkanie miało charakter rozrywkowy, oparte było na 
skeczach, tanecznych i wokalnych prezentacjach. Imprezę poprowa-
dziła Marta Domagała i Maciej Szczurek oraz Justyna Gworek. Nato-
miast w rolę kabareciarzy wcielili się: Tomasz Kapusta, Tomasz Mal-
czyk i Jakub Firek. W roli żywiołowego wokalisty wystąpił Krystian 
Piasecki, który porwał publiczność do wspólnej zabawy  utworem 
Feela Jest już ciemno. Dekoracja była dziełem byłego ucznia, Dawida 
Szydło, którego  prace można było podziwiać w mini galerii. 

Samorząd Szkolny wraz z opiekunami czuwał nad całością im-
prezy,  a nauczyciele raczyli się słodkim poczęstunkiem, przygoto-
wanym przez Radę Rodziców. Duży aplauz wzbudzili uczniowie, 
którzy, wcielając się w role dyżurujących na przerwie nauczycieli, 
sami próbowali odnaleźć się w tej roli. Nie brakło też podczas wy-
stępu romantycznych uniesień, a to za sprawą tańczących w rytm 
piosenki Nie kłam Kochanie. Zwieńczeniem imprezy było wręczenie  
nauczycielom upominków wykonanych metodą de cupage, a sło-
wa brzmiącej w tle piosenki Pokaż na co Cię stać stały się mottem 
przewodnim imprezy.

We wrześniu w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Chełmku 
odbył się cykl spotkań dzieci z policjantem Komendy Policji z 
Wydział Ruchu Drogowego w Oświęcimiu – młodszym aspiran-
tem panem Grzegorzem Żmudką.

W pogadance uczestniczyły dzieci z grup: Kubusia Puchatka, 
Smerfów i Biedronek.  Policjant przedstawił dzieciom najważ-
niejsze zasady ruchu drogowego, zachowania na jezdni, bez-
piecznego korzystania z przyrządów na placach zabaw a także 
bezpieczeństwa w domu.

Dzieci zostały obdarowane opaskami odblaskowymi, które 
mają służyć im w dni pochmurne i mgliste. Powinny one zapew-
nić  bezpieczeństwo i widoczność w trakcie poruszania się na 
drogach i ulicach naszej gminy. 
 I. Trybuś, D. Pik, K. Kopiasz, S. Madejczyk
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INFORMACJA 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004 r. nr 261, poz. 2603) 
został sporządzony i podany do publicznej wiadomości wykaz nie-
ruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.  
Nieruchomość objęta wykazem to działka 2629/36, położona w 
Chełmku, stanowi własność Gminy Chełmek. Nieruchomość zosta-
nie oddana w użytkowanie wieczyste na rzecz Międzyzakładowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej “Budowlanka” w Oświęcimiu  zgodnie 
z uchwałą nr XVIII/155/2008 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 
kwietnia 2008 roku.           Inf. UM

MRPO dla mikroprzedsiębiorstw 
Nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorstw w ramach schematu 

A działania 2.1 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjne-
go (MRPO). Nabór wniosków w trybie konkursowym odbywać się 
będzie  w terminie od 18 września do 17 października 2008 r. 

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie pro-
jektów w ramach niniejszego naboru z EFRR oraz Budżetu Państwa 
wynosi 26 505 294,12 zł.

Dofinansowaniu podlegać będą projekty inwestycyjne popra-
wiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocze-
śnieniem sposobu działania jak i oferty, w szczególności poprzez: 
rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa, działania mające na celu 
dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produk-
cyjnego, zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technolo-
gicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska na-
turalnego oraz BHP, unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do 
prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, zmianę 
wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług, 
modernizację środków produkcji.

Wnioski należy składać: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczo-
ści (Zespół wyboru projektów, pokój nr 112), ul. Kordylewskiego 
11, 31-542 Kraków

Więcej informacji na temat naboru, dokumenty programowe 
oraz formularze aplikacyjne znajdują się: http://www.mcp.malo-
polska.pl/aktualnosc.php?id=242 

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 
o gospodarce nieruchomościami oraz w wykonaniu Uchwały Nr 
XV/120/2004 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku w 
sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gmi-
ny Chełmek, przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na 
rzecz najemcy lokal mieszkalny położony w Chełmku przy: 

* ul. Powstańców Śląskich 2/39 o pow. użytkowej 64,00,
* ul. Marszałka Piłsudskiego 10/53 o pow. użytkowej 27,09 . 
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 03 października 2008 
roku do dnia 24 października 2008 roku. 

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

Inf. UM

INFORMACJA
Dzięki aplikowaniu o dofinansowanie do Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uda-
ło się zrealizować trzy projekty. Została wykonana modernizacja 
terenu zielonego przy ul. Powstańców Śląskich 2 i 2A w Chełmku, 
modernizacja terenu zielonego przy ul. Andersa w Chełmku oraz 
modernizacja terenu zielonego przy ul. Akacjowej w Bobrku. Koszt 
wykonania w/w zadań wyniósł 29 000,00 zł brutto, z czego 60%  
poniesionych kosztów, tj. 17 400,00 zł zostanie zwróconych Gminie 
Chełmek przez WFOŚiGW.

Firma Saform w Gromcu zatrudni:

Ślusarzy,frezerów 
Zainteresowanych 

prosimy o kontakt pod nr tel.608-013-247

Dyrektor  Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 
w Chełmku dziękuje NOWEŻEŃCOM 

za przekazane naszym uczniom 
przyborów szkolnych, książek i zabawek.

Bezpieczne na drodze
W dniu 21 października 2008 r. Burmistrz Chełmka wraz z 

przedstawicielem Komisariatu Policji w Chełmku odwiedzili szkol-
ne placówki z terenu naszej gminy: Samorządowy Zespół Szkolno 
- Przedszkolny Nr 2 w Chełmku, Samorządowy Zespół Szkół im. A. 
Mickiewicza w Chełmku, Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie 
im. M. Konopnickiej, Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku im. 
Kard. S. A. Sapiehy. 

Celem wizyty było obdarowanie dzieci z klas 1 oraz „zerówek” 
kolorowymi odblaskami. „Mali” uczestnicy ruchu drogowego byli 
bardzo zadowoleni z otrzymanych prezentów. Ponadto przekazano 
im wiele cennych rad, dotyczących posługiwania się odblaskami. 

Burmistrz Andrzej Saternus zwracał uwagę na sposób ich 
montowania w widocznych miejscach i apelował o stosowanie 
odblasków, szczególnie teraz, czyli w najniebezpieczniejszym dla 
pieszych, okresie jesienno – zimowym.

Sprzedam wyremontowane M4 
w Chełmku - 48 m2, 3 pokoje + kuchnia. 

Tel. 033/846-43-64 do 17.00

Serdeczne słowa podziękowania za udział w pogrzebie 

śp Jana Nowaka
Jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej, krewnym, sąsia-

dom, przyjaciołom i znajomym 
składają

żona, dzieci i wnuki
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10 lat Klubu „Paprotnik”
W dniach od 20 – 28. 09. 2008 r odbywały się uroczystości obchodów 10-lecia działal-

ności Chełmeckiego Stowarzyszenia Trzeźwości Klub „Paprotnik”, w ramach których zor-
ganizowano wiele imprez sportowych oraz kulturalno – rozrywkowych.

Na inaugurację obchodów w Gimna-
zjum nr 2 w Chełmku zorganizowano VIII 
Trzeźwościowy Weekend Sportowy. Uczest-
nicy rywalizowali ze sobą w różnych dyscy-
plinach, takich jak: tenis stołowy, piłkarzyki, 
bilard. Pierwsze miejsce zajęli zawodnicy 
z Oświęcimia, na drugim turniej ukończyli 
klubowicze z Chełmka, natomiast trzecie 
miejsce przypadło uczestnikom z Osieka. 
Po zakończonych zawodach zaproszono 
wszystkich na grillowanie i smaczny po-
częstunek.

Zarząd Chełmeckiego Sto-
warzyszenia Trzeźwości klub 
„Paprotnik” składa gorące po-
dziękowania prezesowi OSP Go-
rzów panu Andrzejowi Rybakowi 
oraz personelowi za nieodpłat-
ne udostępienie sali w remizie 
OSP Gorzów oraz panu Markowi 
Klisiakowi za prowadzenie VIII 
Weekendu Sportowego.

VI Festiwal Piosenki o Miłosierdziu Bożym  

Można też było podziwiać występy 
dzieci i młodzieży z SZS-P nr 2 w Chełmku 
oraz występ grupy tanecznej działającej 
przy Gimnazjum nr 2. W ramach obchodów 
zorganizowano także zabawę taneczną w 
OSP Gorzów, w której uczestniczyło około 
80 osób. 

Wśród honorowych gości byli: burmistrz 
Chełmka Andrzej Saternus, przewodnicząca 
Rady Miejskiej Zofia Urbańczyk, przewodni-
cząca Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, radni Rady Miejskiej, człon-
kowie klubów abstynenckich z Mysłowic, 
Andrychowa, Bierunia, Oświęcimia i Osie-
ka. Nie zabrakło również założycieli ruchu 
trzeźwościowego: pani Haliny Hebdy, Jana 
Trafnego oraz sympatyków: pani Teresy Ba-
nasik oraz terapeuty Marka Kulisza.

Podsumowaniem uroczystości jubile-
uszowych niech będą słowa pani prezes 
klubu Paprotnik: Przez 10 lat działalności 
przeszło przez nasz klub kilkadziesiąt osób. 
Dla wielu z nich klub jest drugim domem, w 
którym czują się bezpiecznie. Wszystkie impre-
zy sportowe, wyjazdy z rodzinami, spotkania 
samopomocowe dodają nam sił do trwania w 
abstynencji i chęci niesienia pomocy innym.

Już po raz VI kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Chełmku roz-
brzmiał radosnymi pieśniami chwalącymi Pana. Młodzież swoim 
śpiewem zachwycała zebranych w świątyni gości i jury, które dro-
biazgowo oceniało każdy występ. 

Laur zwycięzców w tegorocznym festiwalu przypadł scholi  KAN-
TYCZKI z Jaworzna, drugie miejsce  przypadło scholi CONCENTUS 
z Oświęcimia natomiast na trzecim miejscu znalazły się dziewczęta 
z LAUDIS z Choczni. Jury  wyróżniło również scholę  KATARZYNKI z 
Nowego Targu.
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Chełmecka „Rodzina Kolpinga” działa już 5 lat
14 września br. odbył się III Piknik Rodzinny zorganizowany przez Stowarzyszenie „Ro-

dzina Kolpinga” w Chełmku, podczas którego świętowano 5 rocznicę działalności na tere-
nie miasta i gminy Chełmek.

W uroczystościach wzięli udział: bur-
mistrz Chełmka Andrzej Saternus, prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Zofia Urbańczyk, 
sekretarz Związku Centralnego Dzieła Kol-
pinga w Polsce Krzysztof Wolski, wiceprze-
wodnicząca Europejskiego Młodego Kolpin-
ga Bożena Michałek, panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich oraz mieszkańcy miasta.

Chociaż pogoda nie rozpieszczała 
uczestników, bo było dosyć chłodno, to 
atmosfera w Parku Miejskim była gorąca. 
Wypowiedziane przez zaproszonych gości 
gratulacje i podziękowania były świadec-
twem tego, że i władze miasta, i mieszkań-
cy zauważają działalność Kolpinga, a także 
życzą jak najwięcej nowych pomysłów, ini-
cjatyw i chęci do dalszego rozwoju.

Piknik uświetniły swoimi występami 
grupy od kilku lat współpracujące ze stowa-
rzyszeniem: Mundo Capoeira prezentująca 
brazylijską sztukę tańca i walki; Oświęcimska 
Służba Maltańska demonstrująca sposób 
udzielania pierwszej pomocy oraz zespół 
muzyczny Scholi Misericordias. 

Dla najmłodszych zorganizowano wiele 
zabaw i konkursów. Dzieci opuszczały park z 
balonem w ręku w kolorach charakterystycz-
nych dla Dzieła Kolpinga oraz z upominka-
mi od sponsorów. Uczestnicy pikniku mogli 
zapoznać się z historią 5-letniej działalno-
ści Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” w 
Chełmku ukazaną w formie multimedialnej 
prezentacji oraz oglądać zdjęcia i foldery.

Wieczorem na mszy św. sprawowanej w 
intencji chełmeckiej Rodziny Kolpinga,  
a celebrowanej przez księży prezesów, byłe-
go i obecnego, spotkali się wszyscy sympa-
tycy. Następnie członkowie stowarzyszenie 
i zaproszeni goście przy kolacji dzielili się 
wspomnieniami, a najbardziej zasłużone 

Kto ty jesteś?
Na to pytanie 25.09.2008 o godz. 11 w Samorządowym Zespole 

Szkół im. Kardynała Stefana Sapiehy w Bobrku odpowiedziało chó-

rem piętnaścioro pierwszoklasistów. Na skromnej uroczystości,  
w obecności zaproszonych rodziców, nauczycieli oraz dzieci i mło-
dzieży szkolnej pasowania na ucznia dokonał dyr. szkoły Bogdan 
Kowalczyk. Dodatkowo każdy z uczniów otrzymał pamiątkowy AKT 
PASOWANIA NA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 
2008/2009, ołówek i legitymację szkolną. Pierwszaki przedstawiły 
program artystyczny przygotowany przez wychowawcę klasy panią 
Zofię Cichy.

„Ślubuję być dobrym Polakiem,
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. 
Będę uczyć się w szkole kochać Ojczyznę,
jak dla niej pracować, kiedy urosnę.
Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką 
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.” 
Tak ślubowali: Julia Kania, Anna Kępa, Gabriela, Langwińska, 

Judyta, Majtas, Julia Marcinek, Ola Mika, Laura Nowotarska, Kon-
rad Pawela, Daniel Piekarz, Małgorzata Saternus, Michał Szczęśniak, 
Wiktoria Waligóra, Maciek Wanat, Marcin Wilk, Kuba Wnęczak

ms

osoby otrzymały symboliczny podarunek – 
znaczek z logo Dzieła Kolpinga w Polsce. 

„Rodzina Kolpinga” 
w 2008 roku

Działania Stowarzyszenia „Rodzina Kol-
pinga”  skierowane są do dzieci i młodzieży 
z terenu gminy Chełmek oraz osób bezro-
botnych i potrzebujących wsparcia w po-
szukiwaniu pracy.

Dla dzieci prowadzona jest w Domu Pa-
rafialnym świetlica socjoterapeutyczna, na 
działalność której dotacje przyznaje gmina. 
W ramach zajęć świetlicowych prowadzone 
są różnorodne kółka zainteresowań: języko-
we, plastyczne, informatyczne, sportowe 
oraz Klub Młodego Aktora zajęcia prowa-

dzone nieodpłatnie przez członków RK  
i wolontariuszy.

Aktualnie stowarzyszenie realizuje dwa 
projekty:  „W dobrym kierunku – program 
na rzecz równych szans” oraz „Reporterska 
ciekawość świata”. Zapraszamy dzieci  
i młodzież w wieku 10-16 lat na różnorodne 
zajęcia (dziennikarskie, języka angielskiego, 
języka niemieckiego, informatyczne i inne) 
oraz do świetlicy od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 1400-1900. Wszystkie zajęcia 
odbywają się w Powiatowym Zespole nr 8 
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 
przy ul. Krakowskiej 18, w sali nr 9.

Dzięki środkom, które pozyskaliśmy od 
sponsorów, 9 dzieci wyjechało na wakacje 
do Niedzicy. Sponsorami wyjazdu były fir-
my działające na terenie Chełmka, którym 
serdecznie dziękujemy.
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CIESZĘ SIĘ, ŻE JESTEM KSIĘDZEM
Kocha ludzi, jeździ rowerem po Europie, lubi tańczyć, choć nie potrafi, ma do siebie dystans i umie się z siebie śmiać, czyli ksiądz 

Piotr Studnicki, który spędził w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Chełmku dwa lata, a teraz wyjeżdża do Rzymu...
Co najbardziej podobało się Księdzu w 
naszej parafii?

To moja pierwsza parafia i byłem zdu-
miony tym, że przy kościele działa tyle grup 
zrzeszających głównie młodych ludzi, że ist-
nieje wolontariat, Rodzina Kolpinga, Grupy 
Apostolskie, Ruch Światło-Życie i  schola. 
Przed przyjęciem święceń byłem na rocz-
nych praktykach w parafii, gdzie praktycznie 
niczego nie było, mało kto angażował się w 
cokolwiek. Zaskoczyło mnie to, że jest tyle 
osób czynnie uczestniczących w życiu pa-
rafii. Na uroczystości rozpoczęcia roku for-
macyjnego, w której uczestniczyło ponad 
150 osób, dostrzegłem ten potencjał. Mam 
jednak świadomość, że to jest ciągle mało, 
skoro nasza parafia liczy ok. 6 tys. ludzi, ale 
jest dobrze i cieszę się, że te osoby właśnie 
tym się zajmują.
Jak wyglądały Księdza relacje z innymi 
księżmi? 

Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, 
że dużym szacunkiem darzę mojego poprzed-
nika, księdza Dariusza, który naprawdę wiele 
zrobił dla parafii. Przez rok pracowałem z księ-
dzem Mirkiem, dobrze razem działaliśmy, choć 
miał on całkiem inny styl. Należą się mu wyrazy 
uznania za jego wielki wkład w tworzenie Ro-
dziny Kolpinga. Natomiast jeśli chodzi o księ-
dza Tomka, to muszę przyznać, że nasze relacje 
były bardzo dobre i współpracowało się nam 
przez ten rok wspaniale.  
Jak udało się Księdzu przekonać do sie-
bie podczas lekcji religii, nieokiełznaną 
w dzisiejszych czasach, młodzież gim-
nazjalną? 

Moje pierwsze spotkanie z młodzieżą 
szkolną jest zawsze dość stanowcze i oschłe. 
Mam sześć norm, którymi kieruję się pod-
czas lekcji, główną z nich jest zasada „Jasne 
reguły, długie przyjaźnie”. To nie są zasady 
ściągnięte z księżyca, odnoszą się one do 
kultury osobistej i dobrego wychowania. 
Poza tym religia nie jest obowiązkowa, je-
śli ktoś na tą lekcję nie będzie chodził, to 
będzie to tylko jego decyzja. Wspomniane 
reguły obowiązują nie tylko uczniów, ale i 
mnie samego. Nie wprowadziły one surowej 
dyscypliny, tylko pozwoliły na budowanie 
normalnych, kulturalnych relacji między-
ludzkich.
Relacje międzyludzkie budował Ksiądz 
również podczas przygotowywania 
spektakli, np. przed świętami wystawił 
Ksiądz „Opowieść wigilijną”, skąd pomysł 
i przede wszystkim chęć na takie przed-
sięwzięcia?

Przygotowanie tego spektaklu, to wynik 
mojego zainteresowania teatrem, a poza 
tym uwielbiam pracę z młodymi ludźmi, 
zwłaszcza jeśli wychodzi ona poza granice 
instytucji, jaką niewątpliwie jest szkoła. Bar-
dzo męczy mnie formalizm, cenię spotkania, 
gdzie go nie ma.
Słynie Ksiądz z bardzo oryginalnych ka-
zań, wydawać by się mogło, że słowa zbyt 

ostre i odważne mogą się nie podobać, a 
jednak ma Ksiądz swoich zwolen-
ników wśród młodych i starszych. 
Skąd biorą się te pomysły? 

Nie wiem. (śmiech) Chyba z ży-
cia. Kocham ludzi, oni mnie fascy-
nują. Rozmawiam z nimi, próbuję 
ich zrozumieć, zastanawiam się 
potem często nad tym, co mi 
powiedzieli i chyba te po-
mysły rodzą się po tych 
spotkaniach.
Skąd Ksiądz wiedział 
o niepełnospraw-
nych w naszej para-
fii, jak ich znalazł?

Byłem kiedyś na 
wyprawie rowero-
wej i spałem w cam-
pingu. Po tym wydarzeniu zacząłem do-
strzegać znaczki informujące o tym, gdzie 
są pola namiotowe. Okazało się, że są blisko, 
codziennie je mijałem, ale nie zwracałem na 
nie uwagi, ponieważ ich nigdy nie potrze-
bowałem i tak samo jest z niepełnospraw-
nymi. Kilka lat temu ktoś wprowadził mnie 
w grupę osób niepełnosprawnych z moich 
rodzinnych stron i od tamtego czasu zaczą-
łem ich dostrzegać. Kiedy przyjechałem do 
tej parafii, wiedziałem, że tacy ludzie muszą 
tutaj być, tylko są pochowani. Chodząc po 
kolędzie, odnajdywałem ich. Wielu z nich 
bardzo dobrze sobie radzi, przykładem 
może być jeden z naszych radnych. Nie 
znam go osobiście, ale wiem, że jest to facet, 
który powinien być stawiany za wzór! Ale są 
osoby, które mają proste pragnienia, wyszły-
by na spacer, jednak nie mają z kim. Udało 
mi się zaangażować kilka osób, które budują 
relacje z niepełnosprawnymi z naszej parafii 
i to wcale nie jest jednostronna pomoc, bo 
niepełnosprawni pokazują zdrowym, jak 
pokonywać bariery związane z lękiem przed 
chorobą czy kalectwem.
Kim byłby Ksiądz, gdyby nie był księ-
dzem?

Cieszę się, że jestem księdzem. Jestem 
szczęśliwy, ponieważ znalazłem swoje 
miejsce. 
Jakie są Księdza pasje, ukryte talenty?

Tak jak wcześniej wspomniałem, moją 
pasją niewątpliwie jest teatr. Już w szkole 
średniej brałem udział w przedstawieniach, 
potem na studiach przygotowywaliśmy 
lepsze czy gorsze spektakle i teraz też lubię 
bawić się słowem i aktorstwem.  Kiedyś pi-
sałem wiersze, ale tylko przez chwilę. Poza 
tym lubię jeździć na rowerze i tańczyć, choć 
przyznam, ze nie potrafię. (śmiech)
Jak Ksiądz spędza wolny czas?

Często jeżdżę na rowerze. Jest to bar-
dzo aktywny wypoczynek. Dwa lata temu 
przejechałem w jeden dzień Tatry dookoła, 
natomiast w ubiegłe wakacje wróciliśmy z 
kolegą na rowerach z Wenecji. Jechaliśmy 17 
dni. Wjeżdżaliśmy na szczyty wyższe niż na-

sze Rysy, spaliśmy na polach namiotowych. 
To było niesamowite przeżycie.
Kto jest Księdza autorytetem?

Mam ich wielu. Na każdej płaszczyź-
nie życia jest to ktoś inny. Najważniej-
szym jest Jezus Chrystus, relacja z Nim 

to podstawa mojej wiary. Wielkim au-
torytetem intelektualnym przez 

lata był dla mnie Karol 
Wojtyła,  czytywałem 
jego twórczość. Przez 
okres studiów spotka-
łem wielu księży, któ-
rzy do dziś są dla mnie 
wzorem. W Chełmku 
dużym autorytetem są 
pewne małżeństwa, 
rodziny. Jestem pełen 
podziwu, jak po tylu 

latach wspólnego życia oni się wzajemnie 
traktują, jaką wielką miłością i ciepłem się 
darzą. Niewątpliwym autorytetem jest dla 
mnie ksiądz proboszcz tej parafii. Patrzę na 
dzieło, jakie stworzył i podziwiam go za to, 
jak potrafi współpracować z ludźmi.
Na stronie internetowej parafii można 
przeczytać, że jedzie Ksiądz do Rzymu na 
studia. Proszę zdradzić coś więcej.

Zadzwonił do mnie kiedyś ksiądz biskup 
i powiedział, że jest możliwość, abym poje-
chał na studia do Rzymu. Była to propozycja 
uczelni, która o zgodę musiała zapytać mo-
jego przełożonego, czyli biskupa. 

Podszedłem do sprawy dość prosto- 
jeżeli jest możliwość, to z niej skorzystam. 
Jeśli sobie tam nie poradzę, to wrócę, ale 
spróbować muszę.
Dlaczego do Rzymu?

Nie wiem, to sekret tych, którzy mnie 
tam wysyłają. Mam studiować dziennikar-
stwo i komunikację społeczną na Papieskim 
Uniwersytecie Świętego Krzyża (Pontificia 
Universita della Santa Croce). Cieszę się, bo 
mam szansę nauczyć się języka włoskiego, 
którego dziś w ogóle nie umiem. Poza tym 
mam tam napisać doktorat. Wyjazd do Rzy-
mu traktuję jak przygodę. W Chełmku czuję 
się bardzo dobrze, ale trudno by mi było od-
mówić i nie skorzystać z takiej okazji.
Ma Ksiądz jakieś swoje motto na życie?

Jest wiele maksym, które w danym mo-
mencie pozwalają mi przetrwać, ale jest ta-
kie jedno zdanie, które jest motorem życia 
ludzkiego. Zaczerpnąłem je z Dzienniczka 
św. Faustyny. Siostra Faustyna niosła bu-
kiet kwiatów i wtedy Bóg zapytał ją: „Dla 
kogo te kwiaty?”. I to dla każdego człowieka 
powinno być najważniejsze pytanie, jakie 
może sobie zadać, nie „po co to robię?”, ale 
„dla kogo?”

Życzę Księdzu powodzenia, żeby nie 
brakło Księdzu wiary niezbędnej do reali-
zowania marzeń i osiągania celów. Ser-
decznie dziękuję za rozmowę. 

Katarzyna Kobiela

jednak ma Ksiądz swoich zwolen-
ników wśród młodych i starszych. 
Skąd biorą się te pomysły? 

Nie wiem. (śmiech) Chyba z ży-
cia. Kocham ludzi, oni mnie fascy-
nują. Rozmawiam z nimi, próbuję 
ich zrozumieć, zastanawiam się 
potem często nad tym, co mi 
powiedzieli i chyba te po-
mysły rodzą się po tych 

Skąd Ksiądz wiedział 

To było niesamowite przeżycie.
Kto jest Księdza autorytetem?

Mam ich wielu. Na każdej płaszczyź-
nie życia jest to ktoś inny. Najważniej-
szym jest Jezus Chrystus, relacja z Nim 

to podstawa mojej wiary. Wielkim au-
torytetem intelektualnym przez 
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Cześć II 

– Niespodziewane spotkanie
Jak z poprzedniego rozdziału wynika, Staich po wojnie włączył 

się bardzo intensywnie do społecznego życia. Najpierw była to 
praca w rozgłośniach radiowych Krakowa i Katowic, a potem na 
długie lata został wciągnięty w wir podhalańskiego zauroczenia. 
Udzielał się wszędzie i nie szczędził swoich sił. Podejmował kontakty 
z wieloma  osobami na terenie całego kraju. Nie sposób pominąć 
także jego współdziałania z ówczesnym biskupem krakowskim, a 
później Ojcem Św. Janem Pawłem II. Dzielił się wszystkim, a przede 
wszystkim swoim niepospolitym talentem żywego, czarującego 
słowa. Wygłaszał odczyty, organizował ciekawe gawędy. Jako prze-
wodnik turystyczny oprowadzał wycieczki po Tatrach i Podhalu, 
w czasie których ukazywał całe bogactwo i piękno krajobrazu i 
kultury góralskiej swym żarliwym i pełnym entuzjazmu słowem. 
Potem na jednym z naszych spotkań żalił się, że stale brakuje mu 
czasu. Miał tyle pomysłów i inwencji, które realizował z pełnym 
zaangażowaniem. W takiej sytuacji trudno pamiętać o wszystkich 
przyjaźniach – i chodź tego nie można traktować jako jedyne uspra-
wiedliwienie, jestem przekonany, że to właśnie sprawiło, że nasza 
dawna przyjaźń, jakoś nie mogła się odnaleźć. Do jej nawiązania 
i do ponownego spotkania, po wielu latach, doszło tylko dzięki 
zwykłemu przypadkowi.

A było to tak:
Był wrzesień 1980 r. Oddział PTTK w Chełmku otrzymał od Wo-

jewódzkiego Zarządu PTTK w Krakowie zaproszenie dla przewod-
ników oddziału na szkoleniowe spotkanie w schronisku górskim w 
Dolinie Chochołowskiej w Zakopanem. Na szkolenie to zgłoszono 
pięciu przewodników chełmeckiego oddziału PTTK. Wśród nich 
znalazłem się i ja. Zgodnie z treścią zaproszenia wyjazd całej grupy 
łącznie z przewodnikami krakowskimi nastąpił w sobotę w drugiej  
połowie września 1980 r. o godz. 14-tej autokarem krakowskiego 
PTTK. W czasie jazdy poinformowano nas, że ten dwudniowy pro-
gram szkolenia przewiduje:

sobota – godz. 20.00 (po kolacji)
1) prelekcja na temat “ Historyczne źródła powstania Zakopane-

go” - prelegent Tadeusz Staich – przewodnik tatrzański PTTK.
2) Informacja na temat aktualnej działalności Zarządu Woje-

wódzkiego Przewodników.
3) Dyskusja.
niedziela – godz. 7.00
1) Śniadanie godz. 7.30
2) Wycieczka szkoleniowa na trasie: Dolina Chochołowska – 

Dolina Starobociańska – godz. 8.00
3) Zwiedzanie cmentarza zasłużonych na Pękowym Brzysku 

w Zakopanem.
4) Odjazd – godz. 15.00
Zupełnie niespodziewana wiadomość o udziale w tym spotka-

niu Tadeusza Staicha zaskoczyła mnie. Otóż w tych niespodziewa-
nych okolicznościach miało dojść do naszego spotkania po prawie 
40-letniej przerwie. Niesiony uczuciem radości i zarazem niepokoju 
maszerowałem na to spotkanie o zmroku przez Dolinę Chochołow-
ską do schroniska, by zdążyć przed godziną rozpoczęcia programu. 
Natychmiast po przyjściu zapytałem czy pan Staich już jest. Opo-
wiedziano mi, że przyjdzie taksówką tuż przed rozpoczęciem spo-
tkania i zaraz po wygłoszeniu przewidzianej programem prelekcji 
musi wracać do Zakopanego, by zaopiekować się grupą turystów 
francuskich, którą rano następnego dnia miał prowadzić w Tatry.

Przyjechał punktualnie, Nie muszę opisywać jego zdumienia na 
mój widok. Niemniej, chociaż to pierwsze po tak długiej przerwie 
spotkanie nie trwało zbyt długo, było szalenie miłe i serdeczne. Po-
zwoliło nam w telegraficznym skrócie przekazać sobie, oprócz wy-
miany serdeczności, najważniejsze informacje o wydarzeniach oraz  
wymienić aktualne adresy, by ponowne nawiązać kontakty.

Od tego momentu rozpoczęła się wymiana korespondencji wy-
pełniająca lukę powstałą przez 40 lat naszego odosobnienia,   
w wyniku której doszło jeszcze do kilku spotkań między nami.

Na moje zaproszenie przybył Staich, pierwszy raz po wojnie, do 
Chełmka w listopadzie1980 r., aby w gronie kolegów spędzić pierw-
szy z jego autorskich wieczorów. W dniu, w którym wyszedłem na 
stację kolejową , by go przywitać i doprowadzić na miejsce spotka-
nia, było jesienne, pochmurne popołudnie. Pod nogami szeleściły 
opadnięte liście. On wysiadł z wagonu jako ostatni. Stanął na peronie 
i czekał, aż odjedzie pociąg. Rozglądał się płochliwie po otoczeniu, 
jakby czekał na wezwanie tych wcześniejszych lat, które tu przeżył. 
Kiedy poszedłem do niego, by go przywitać, cicho do mnie powie-
dział: “Poczekaj chwilę, niech poczuję w płucach smak powietrza, 
którym kiedyś oddychałem”.

Na spotkaniu zorganizowanym w sali jadalni fabrycznej Zakła-
dów Obuwia Chełmek znajdującej się tuż przy stacji kolejowej ze-
brało się kilkunastu zaproszonych kolegów. Staich.

Usiadłszy między nami, ze zwykłą sobie swadą, prowadzi swój 
autorki wieczór, który miał charakter wspomnieniowy. Było bardzo 
miło, rodzinnie i wszyscy byliśmy pod jego urokiem.

Na zakończenie ustalono perspektywy następnych spotkań oraz 
ich tematykę. Już w następnym roku, przy wspólnym uzgodnieniu 
terminu, udało się nam zaangażować go do prowadzenia szkolenio-
wej wycieczki dla członków oddziału PTTK w Chełmku na Podhale, 
Orawę i Spisz.

Wycieczka odbyła się w dniu 22 – 23 sierpnia 1981 roku. W czasie 
jej trwania uczestnicy zwiedzili następujące miejscowości wymie-
nionych wcześniej regionów:

22.08.  zwiedzono Nowy Targ, Łopuszną z dworkiem Tetmaje-
rów, zabytkowy kościół w Dębnie,  kościół i wodospad we Frydma-
nie oraz Nidzicę.

23.8 zwiedzono Ludźmierz, Zubrzycę wraz z Orawskim Parkiem 
Etnograficznym, Orawkę, Chochołów i zabytkowy cmentarz w Za-
kopanem.

Fakt, że wycieczkę naszą prowadził tak wytrawny przewodnik, 
był dla nas nie lada wyróżnieniem. Jego doskonała wręcz znajomość 
tematu, elokwencja, barwny język, którym nas oczarował, przybliża-
jąc tyle dotąd mało znanych elementów historii, kultury i bogactwa 
tej ziemi, było dla nas szczególny przeżyciem.

Po powrocie do Nowego Targu pod wieczór 23 sierpnia mu-
sieliśmy się niestety z nim pożegnać. Musiał, jak nam zakomuni-
kował, wrócić jeszcze do Zakopanego, gdzie miał do załatwienia 
kilka spraw. „Do widzenie – do miłego zobaczenia” i nasz autobus 
skierował się do Chełmka.

W tym okresie, na skutek zaleceń lekarzy, Staich ze względów 
zdrowotnych zajęty był szukaniem mieszkania w Krakowie lub jego 
okolicy. W końcu jak to już w poprzednim rozdziale podawałem, 
dzięki pomocy przyjaciół, otrzymał mieszkanie w Krakowie  
w Domu Literatów na ulicy Krupniczej. Utrzymując jeszcze przej-
ściowo mieszkanie w Zakopanem, często wyjeżdżał do Krakowa, 
by pomagać żonie w załatwieniu spraw związanych z remontem i 
adaptacją przydzielonego lokum.

cdn

Wspomnienia
o Tadeuszu Staichu

(1913-1987)

Materiały zebrał i opracował Franciszek Pactwa
Wydano w formie broszury staraniem Zdzisława Wróbla 

oraz Klubu Idei Tomasza Baty
Chełmek, sierpień 2000r.
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PROGRAM OBCHODÓW 
90 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE CHEŁMEK

7 listopada
Godz. 9.00 - Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w 

Chełmku.  Uroczysta akademia z okazji rocznicy Odzyska-
nia Niepodległości.

Godz. 10.45 - Samorządowy Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w 
Chełmku. Uroczysta akademia upamiętniająca 90 rocznicę 
Niepodległości Państwa Polskiego.

Godz. 12.00 - Stadion Sportowy w Chełmku. XXII Bieg Niepod-
ległości. Organizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i 
Rekreacji oraz Powiatowy Zespół Nr 8 Szkół Zawodowych i 
Ogólnokształcących im. J. Kilińskiego w Chełmku.

Godz. 9.00 Samorządowy Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w 
Gorzowie.  Uroczysty Apel z okazji Święta Niepodległości.

Godz. 9.00 - Samorządowy Zespół Szkół im. Kardynała Adama Sapie-
hy w Bobrku. Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodle-
głości, a po niej złożon kwiatów pod tablicą upamiętniającą 
żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej.

Godz. 16.00 – „Drogi do wolności” – uroczysta akademia.  Sala wido-
wiskowo-kinowa MOKSiR w Chełmku, Plac Kilińskiego 3

 W programie: 
 - program artystyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej,
 - koncert orkiestry dętej

11 listopada
Godz. 10.00 – uroczyste obchody 35-lecia Zarządu Gminnego 

Związku OSP RP w Chełmku - Dom Pamięci Baty, ul. Sta-
icha 3.  

Godz. 11.00 - Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku.  Uroczy-
sta Msza Św. w intencji Ojczyzny, uroczyste złożenie kwiatów  
pod pamiątkową tablicą w Kościele w Bobrku.

Godz. 11.00 - Kościół pw. N.M.P. Królowej Polski w Chełmku. Uro-
czysta Msza Św. w intencji Ojczyzny z udziałem przedstawi-
cieli stowarzyszeń, organizacji i władz samorządowych oraz 
asysty wojskowej.  

Ok. godz. 12.00 - przemarsz delegacji i pocztów sztandarowych na 
wzgórze „Skała”. Ceremonia złożenia hołdu pod Pomnikiem 
„Grunwaldzkim” przez młodzież szkolną, harcerzy, komba-
tantów i władze samorządowe. 

Ok. godz. 13.00 – spotkanie pokoleń - biesiada patriotyczna – Dom 
Pamięci Baty, ul. Staicha 3. 

Godz. 12.00 – Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza 
Chełmka. Hala sportowa przy PZnr8SZiO w Chełmku, ul. 
Krakowska 18.

Godz. 16.00 – „Do kraju tego ...” - przegląd polskich filmów - Kino 
Iluzja w Chełmku, Plac Kilińskiego 3.

 - „Hubal” reż. Bohdan Poremba, czas trwania: 126 min.,
 - „Katyń” reż. Andrzej Wajda, czas trwania: 125 min.,
 - „Westerplatte”  reż. Stanisław Różewicz, czas trwania: 91 

min. 

14 listopada
Powiatowy Zespół Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 

im. J. Kilińskiego w Chełmku. Uroczysta akademia z okazji Święta 
Niepodległości.

Opracował: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku

KS Chełmek na szczycie!
Wspaniale zakończyła się piłkarska jesień dla klubu KS Chełmek. 

Podopieczni trenera Jacka Dobrowolskiego umocnili się na czele 
tabeli i pozostaną liderem aż do pierwszych kolejek rundy rewan-
żowej. W ostatnim spotkaniu tej części sezonu KS pokonał w meczu 
wyjazdowym LKS Bulowice 2 – 0. Strzelcami w tym spotkaniu byli: 
Łukasz Hobora, który celnie główkował po dośrodkowaniu z rzutu 
rożnego oraz Jacek Dobrowolski, zdobywca pięknego gola po prze-
prowadzeniu indywidualnej akcji. W pozostałych spotkaniach 13 
kolejki niespodziewanie punkty gubili najgroźniejsi rywale Chełmka 
w walce o promocję do wyższej klasy rozgrywkowej, Zator a także 
Osiek. Pozostaje mieć nadzieję, że imponujący dorobek punktowy  
(32), w drugiej części sezonu zostanie podwojony i zapewni nasze-
mu zespołowi upragniony awans. 

Puchar Polski 
Podokręgu 

Oświęcim nie dla 
KS Chełmek

Aby piłkarze KS nie zachłysnęli się 
sukcesem na płaszczyźnie ligowej, 
warto wspomnieć o porażce z Przeci-
szowem w finale rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu powiatu. 
Finał rozgrywany był 22.10.2008 r. w Chełmku. Zdecydowanie wy-
żej notowana drużyna gości, nie pozostawiła złudzeń osłabionemu 
zespołowi z Chełmka. Wynik 0 – 4 na pewno nie satysfakcjonuje 
piłkarzy i działaczy KS. Niestety nie udało się podtrzymać świetnej 
passy i po raz czwarty z rzędu sięgnąć po zaszczytne trofeum. 

Reasumując: w życiu sportowca ważne jest, to aby nie przesta-
wać się doskonalić i z każdej porażki wyciągać wnioski.

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

8 listopada „Babylon A.D.” - 18:00

15 listopada „Lissi na lodzie” -  film animowany, 
prod. Niemcy, 85 min, od 12-u lat 16:00

16 listopada „Lissi na lodzie” -  film animowany, 
prod. Niemcy, 85 min, od 12-u lat 16:00

22 listopada „Wyprawa na ksieżyc 3D” - animo-
wany, prod. Belgia, 89 min, b.o. 16:00

23 listopada „Wyprawa na księżyc 3D” - animo-
wany, prod. Belgia 89 min, b.o. 16:00

29 listopada „Przebudzenie” - thiller, prod. USA, 
84 min, od 15-u lat 18:00

30 listopada „Przebudzenie” - thiller, prod. USA, 
84 min, od 15-u lat 18:00

BILET: 10 zł
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Instalacje Marka Ryboòa w Epicentrum
W Galerii Epicentrum Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku trwa 

wystawa instalacji Marka Ryboňa. Słowacki artysta jest absolwentem wyższej szkoły sztuk 
plastycznych w Bratysławie. Pierwsza w Polsce prezentacja została przygotowana z myślą 
o miejscu. Marek Ryboň, goszcząc w ubiegłym roku w Chełmku, zafascynował się prze-
strzenią „Epicentrum”. 

Serdecznie dziękujemy 
Cukierni „Ptyś” A. Gołębiowski, 
J. Galistl Sp. J. oraz Krzysztofowi 
Błasiakowi Sklep Obuwiniczy 

„Avantii” za wsparcie 
w przygotowaniu wystawy.

Wizyta w Oświęcimiu i sąsiednich miej-
scowościach poruszyła go do głębi. Do-
strzegł te miejsca jako naznaczone „złą ener-
gią”. Powstała w „Epicentrum” w ciągu 3 dni 
instalacja jest próbą przełożenia na język 
sztuki uniwersalnych prawd o ludzkiej kon-
dycji. To symboliczne oczyszczenie i podróż 
ku transcendentowi. 

Artysta stworzył w galerii cykl niezwy-
kłych grafik, używając jako matrycy swe-
go ciała. Odciśnięte na płaszczyźnie szkła 
i pleksiglasu wizerunki zostały utrwalone 
drzewnym popiołem i pigmentami. Cen-
tralne miejsce ekspozycji zwieńczyła mo-
numentalna instalacja porywająca odbiorcę  
w symboliczną podróż ku lepszym światom. 
Milan Mazur kurator wystawy, historyk sztu-
ki i dyr. galerii w Žilinie przedstawił drogę 
Ryboňa od tradycyjnej warsztatowej grafiki 

do świadomej, dojrzałej  oryginalnej, wła-
snej kreacji plastycznej. Pobrzmiewające 
echa body-artu są jedynie pretekstem do 
dalszych poszukiwań. 

Wystawę instalacji gościć będziemy do 
1 grudnia 2008 r.  

Zapraszamy od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00-19.00, w weekend 15.00 
– 19.00

 Więcej informacji o autorze na 
www.otvorenyatelier013.sk
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