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01.01.2009 – w Chełmku na ulicy Wojska 
Polskiego pobito mężczyznę - sprawcy 
zostali ustaleni.

12.01. – w Chełmku na ul. Polnej dokona-
no rozboju – wobec sprawcy zastoso-
wano areszt.

12.01.  - w Chełmku na ul. Piłsudskiego 
podczas interwencji naruszono nie-
tykalność policjanta – sprawca został 
zatrzymany.

13.01. – w Bobrku na ul. Nadwiślańskiej 
zatrzymano nietrzeźwego kierujące-
go samochodem marki Daewoo Matiz 
-  1,4 promila

13.01. – w Chełmku na ul. Krakowskiej 
zatrzymano kierowcę pod wpływem 
środków odurzających.

14.01. -  w Chełmku na ul. Powstańców 
Śląskich zatrzymano nietrzeźwego kie-
rującego samochodem marki VW Passat 
– 2,4 promila.

23.01. – w Chełmku na ul. Mickiewicza 
zatrzymano kierowcę, który prowadził 
samochód pomimo sądowego zakazu 
prowadzenia pojazdów

26.01. – w Gorzowie na ul. Oświęcimskiej 
w domu prywatnym skradziono portfel 
z pieniędzmi. Straty 300 zł

28.01. – w Chełmku na ul. Przemysłowej 
dokonano kradzieży pierścieni lutow-
niczych. Straty 400 000 zł

Egzemplarz bezpłatny - nakład 2000

Uwaga
Z uwagi na pojawiające się informacje 

o przeprowadzaniu rzekomych badań jako-
ściowych wody u odbiorcy oraz złej jakości 
wody przeznaczonej do spożycia informu-
jemy, że MZGK Spółka z o.o. nigdy nie zlecał 
żadnej zewnętrznej firmie wykonywania 
tego typu badań w domu klienta.

MZGK Spółka z o.o. jako producent 
i dystrybutor wody pitnej dokonuje kon-
troli jakości wody w akredytowanym labo-
ratorium AQUA S.A. Bielsko – Biała. Ponadto 
jakość wody monitorowana jest przez Po-
wiatową Stację Sanitarno-Epidemiologicz-
ną w Oświęcimiu. 

Jakość wody spełnia wymogi Rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007 r. w sprawie jakości wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi.

Każdy z pracowników przedsiębiorstwa 
wodociągowego odwiedzający klienta 
posiada przy sobie służbową legitymację 
i porusza się oznakowanym pojazdem. 
Pobór próbek wody do badania dokonywa-
ny jest z wcześniej wyznaczonych miejsc, 
według harmonogramu w godzinach od 
7:00 do 15:00.

Powoływanie się że badania wykony-
wane są na zlecenie Burmistrza Chełmka 
jest nieprawdą i stanowi wyraźne nad-
użycie.

Inf.MZGK

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY 
CHEŁMEK

W ostatnim czasie otrzymujemy infor-
macje od inkasentów i osób roznoszących 
pocztę do mieszkańców prywatnych posesji 
na terenie Gminy Chełmek, że ze względu 
na brak domofonów i skrzynek na listy przy 
bramkach dostarczenie korespondencji jest 
niejednokrotnie niemożliwe. Psy pilnujące 
prywatnych posesji uniemożliwiają wejście 
do domu. 

Dlatego zwracamy się z prośbą o rozwa-
żenie możliwości zamontowania zewnętrz-
nych skrzynek na bramkach wejściowych 
do domów lub zainstalowanie domofo-
nów, dzięki czemu ulegnie poprawie jakość 
świadczonych usług i bezpieczeństwo pra-
cowników.

Sekretarz Miejski
Janina Świerz

„Pierwsze uczniowskie 
doświadczenia drogą do wiedzy” 
szkoły z Gminy Chełmek otrzymają środki dydaktyczne 

oraz finansowe na zajęcia dodatkowe
Dwie szkoły prowadzone przez Gminę Chełmek: Samorządowy Zespół Szkolno 

– Przedszkolny nr 2 w Chełmku oraz Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie zostały 
zakwalifikowane do Ponadregionalnego Projektu Edukacyjnego  „Pierwsze uczniow-
skie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowanego przez Europejski Fundusz 
Społeczny i budżet państwa – Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Modernizacja treści 
i metod kształcenia. Projekt będzie realizowany w latach 2009-2011 i obejmie łącznie 
2700 szkół podstawowych z terenu sześciu województw, w tym małopolskiego. Każda 
ze szkół otrzyma zestaw środków dydaktycznych o wartości ponad 8 000 zł, służących 
uczniom klasy pierwszej, a także środki finansowe na opłacenie zajęć dodatkowych. Do-
finansowanie możliwe było dzięki osobistemu zaangażowaniu dyrektorów szkół, którzy 
dołożyli wszelkich starań w przygotowaniu i złożeniu wniosków.

Anna Mika 
podinspektor ds oświaty

Serdecznie 
dziękujemy wszystkim, 

którzy towarzyszyli 
w ostatniej drodze

śp Stanisławy Chrobak

mąż, synowie, rodzina

Pani Zofii Urbańczyk 
przewodniczącej 

Rady Miejskiej w Chełmku 
składamy wyrazy szczerego 

współczucia i głębokiego żalu 
po stracie ukochanej 

mamy
Burmistrz Chełmka 

radni Rady Miejskiej
pracownicy Urzędu Miejskiego 

oraz jednostek organizacyjnych gminy

Szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci ojca 

śp Mirosława Cichego
pani Annie Mice

składają
Burmistrz Chełmka 

oraz koleżanki i koledzy 
z Urzędu Miejskiego w Chełmku
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JUBILEUSZ 40 - LECIA 
NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU CHEŁMEK

30 stycznia 2009 r. w sali kinowej MOK-
SiR w Chełmku odbyła się uroczystość upa-
miętniająca jubileusz 40 - lecia nadania praw 
miejskich dla Chełmka. Był to wyjątkowy 
dzień dla wszystkich mieszkańców. To wła-
śnie 40 lat temu osiedle Chełmek zostało 
podniesione do rangi miasta i zaistniało na 
administracyjnej mapie Polski. 

Piątkowa gala była także okazją do tego, 
aby podziękować przedstawicielom lokalnej 
przedsiębiorczości oraz osobom fizycznym 
za wsparcie finansowe, dzięki któremu uda-
ło się zrealizować wiele ważnych dla Gminy 
przedsięwzięć w 2008 roku. Najhojniejsi dar-
czyńcy zostali uhonorowani przez pana bur-
mistrza statuetką „Złotej Sakiewki 2008”. 

Na uroczystości pojawiło się wielu gości, 
a wśród nich m.in. posłowie na Sejm Rzecz-
pospolitej Polskiej: Tadeusz Arkit, Janusz 
Chwierut, Stanisław Rydzoń, przedstawiciele 
duchowieństwa z księdzem kanonikiem Aloj-
zym Strączkiem na czele, członek Zarządu 
Województwa Małopolskiego – Marek Sowa, 
przedstawiciele Starostw Powiatowych: wi-
cestarosta Powiatu Oświęcimskiego - Józef 
Krawczyk wraz z członkami Zarządu oraz 
radnymi Powiatu Oświęcimskiego, wicesta-
rosta Powiatu Bieruńsko–Lędzińskiego  Ber-
nard Bednorz.  Ponadto w gali udział wzięli 

sta oraz plany związane z jego przyszłością 
i dalszym rozwojem. 

Uczniowie Samorządowego Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku 
przedstawili niezwykle ciekawą prezentację 
ukazującą zarys historyczny i najważniejsze 
wydarzenia z życia mieszkańców Chełmka. 
Zwieńczeniem tej części uroczystości był po-
kaz 10 - minutowego filmu o Chełmku.

Piątkowa uroczystość była właściwym 
momentem, aby uhonorować pana Marka 
Sowę – Marszałka Województwa Małopol-
skiego medalem „Za zasługi dla rozwoju 
gminy Chełmek”. 

Medal przyznawany jest od roku 2004 
osobom bądź podmiotom za szczególny 
wkład w rozwój gminy w różnych dziedzi-
nach życia gospodarczego, społecznego, 
kulturalnego i promocji. 

Marek Sowa – członek Zarządu Woje-
wództwa Małopolskiego pełni swoją funkcję 
od 2006 r. Sprawuje opiekę merytoryczną 
i konsultacyjną nad polityką przestrzenną, 
geodezją, mieniem województwa, rozwo-
jem gospodarczym, funduszami struktural-
nymi. Swoją pracą i zaangażowaniem przy-
czynił się do rozwoju gminy Chełmek. Na 

burmistrzowie oraz prezydenci sąsiednich 
gmin oraz miast, naczelnicy i burmistrzowie 
Chełmka, dyrektorzy, prezesi i przedstawicie-
le firm z terenu gminy Chełmek, przewod-
niczący Rady Miasta Chełmek od roku 1969 
do 2006, Zarządy Miejskie w Chełmku, radni 
obecnej kadencji 2006-2010, dyrektorzy oraz 
grono nauczycielskie szkół z terenu gminy, 
przedstawiciele Rady Rodziców, dyrektorzy 
i kierownicy instytucji gminnych, prezesi or-
ganizacji pozarządowych, Ochotnicze Straże 
Pożarne, Zespoły Śpiewacze - Bobrowianki, 
Chełmkowianki i Malwy z Gorzowa, Pracow-
nicy Urzędu Miejskiego w Chełmku. 

Warto wspomnieć, że każda osoba, która 
tego dnia pojawiła się na gali, otrzymała z rąk 
burmistrza okolicznościowy medal – upa-
miętniający 40 – lecie Nadania Praw Miej-
skich. Po części związanej z przywitaniem 
wszystkich przybyłych głos zabrał burmistrz 
Chełmka Andrzej Saternus. Wystąpienie 
miało bardzo budujący charakter. Burmistrz 
zwrócił uwagę na bogatą historię Chełmka 
oraz niezwykłe osiągnięcia jego mieszkań-
ców. Przedstawił także obecny kształt mia-

co dzień współpracuje z Urzędem Miejskim 
w Chełmku oraz organizacjami z terenu 
gminy. W pełni zasługuje na miano Przyja-
ciela Gminy.

Na uroczystość zostały zaproszone oso-
by, które w wyjątkowy sposób przyczyniły się 
do budowania historii Chełmka, swoją posta-
wą wpłynęły na rozwój społeczny, gospodar-
czy i kulturowy naszego miasta i gminy. 

Wśród wyróżnionych przez Burmistrza 
Chełmka osób, które znacząco wpłynęły na 
rozwój Chełmka, znalazły się: 

1. Ksiądz Kanonik Alojzy Strączek, wie-
loletni proboszcz Parafii pw. NMP Królowej 
Polski w Chełmku,

2. Pani Halina Hebda, miłośniczka histo-
rii i dziejów Chełmka,

3. Pani Helena Plust – Brulińska, długo-
letni pracownik Urzędu Miejskiego w Chełm-
ku, skarbnik gminy,

4. Pani Maria Kasica – długoletni pra-
cownik Urzędu Miejskiego w Chełmku, se-
kretarz gminy,

5. Pani Maria Srebro Przybyłowska, 
lekarz, osoba, która przyczyniła się do po-
wstania nowoczesnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Chełmku, pierwszy kierownik 
przychodni,

6. Pan Andrzej Gołębiowski, pionier 
chełmeckiego biznesu, przedsiębiorca pro-
mujący Chełmek poprzez wspaniałe wyroby 
cukiernicze,

7. Pan Zbigniew Góralewicz, Radny 
Rady Miejskiej w Chełmku oraz Powiatu 
Oświęcimskiego, długoletni dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Chełmku,

8. Pan Zbigniew Kulczyk, działacz samo-
rządowy, pierwszy Burmistrz Chełmka,

9. Pan Janusz Cora, działacz samorządo-
wy, drugi Burmistrz Chełmka,
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10. Pan Zbigniew Jeleń, były Naczelnik 
Gminy Chełmek, były przewodniczący Rady 
Miejskiej w Chełmku

11. Pan Andrzej Niziołek, wybitny teni-
sista, propagator oraz trener tej dyscypliny 
w naszej gminie,

12. Pan Waldemar Rudyk, wybitny ar-
tysta, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji,

13. Pan Roman Witkowski, prezes Zarzą-
du Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej, 
wieloletni działacz społeczny.

Po wyróżnieniu osób szczególnie zasłu-
żonych dla rozwoju Chełmka nastąpiło wrę-
czenie „Złotych Sakiewek 2008” oraz podzię-
kowań za wsparcie finansowe dla najbardziej 
hojnych darczyńców.

„Złota Sakiewka” jest statuetką pokrytą 
24 karatowym złotem, symbolizuje szczo-
drość oraz poświęcenie ludzi, którym nie 
jest obojętny los innych. Jest przyznawana 
od roku 2004, a więc spotkanie to miało 
miejsce już po raz piąty. Poprzez organizację 
gali, jak również wręczenie statuetki „Zło-
tej Sakiewki”, okazana została wdzięczność 
osobom, które tak hojnie wspierają wszel-
kie inicjatywy gminne. W roku 2008 łączna 
kwota pomocy finansowej wyniosła ok. 140 
tysięcy złotych. Wsparło nas w sumie ok. 80 
darczyńców. 

W pierwszej kolejności zostały wręczone 
wyróżnienia dla przedstawicieli firm, które 

w 2008 roku hojnie wspierały – finanso-
wo oraz rzeczowo przedsięwzięcia gminne, 
a następnie burmistrz wręczył „Złote Sakiew-
ki” podmiotom, które przekazały największe 
środki dla gminy w ubiegłym roku. 

Wyróżniono następujące firmy i osoby:
1. Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Ogólnego SKOBUD sp. z o.o.,
2. Państwo Bogusławę i Wiesława Szyj-

ków,
3. Firmę Transport - Spedycja Łoziń-

ski s.j., 
4. Firmę MAG - JAN,
5. AND-BUD Przedsiębiorstwo Remon-

towo - Budowlane, A. Kęska, M. Guja sp.j.,
6. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-

nej i Gospodarki Wodno-Ściekowej „EN-
WOS” sp. z o. o., 

7. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlo-
we SOLIDEX,

8. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Han-
dlowo Usługowego EUROSTYL, 

9. Zakład Usługowo Produkcyjno Han-
dlowy „WIZOPOL” s.c., 

10. Restaurację CASABLANCA. 
„Złote Sakiewki 2008” wręczono firmom, 

które w ubiegłym roku były najbardziej hoj-
ne i przekazały największe środki dla gmi-
ny. Statuetkę otrzymało 12 firm, które prze-
znaczyły  łącznie kwotę aż 80 tysięcy złotych 
na realizację inicjatyw gminnych. 

1. ASFOR Poznański s.j.
ASFOR Poznański Spółka Jawna powstała 

w roku 1992, jest przedsiębiorstwem specja-
lizującym się w dziedzinie produkcji form 
na spody obuwnicze. Firma od lat wspiera 
przedsięwzięcia gminy Chełmek, głównie 
sportowe, edukacyjne i kulturalne, za co je-
steśmy ogromnie wdzięczni, a w 2009 roku 
otrzymuje już czwartą „Złotą Sakiewkę”.

2. Zakład Produkcji Obuwia ANSPOL
Zakład Produkcyjny Obuwia „ANSPOL” w 

Chełmku istnieje od 1990 roku. Firma oferu-
je obuwie męskie, damskie, młodzieżowe i 
dziecięce na rynek krajowy i zagraniczny. W 
każdym roku możemy liczyć na ogromne 
wsparcie finansowe. Firma ANSPOL otrzy-
mała czwartą „Złotą Sakiewkę” za działalność 
filantropijną.

3. Przedsiębiorstwo Metali Nieżela-
znych BOBREK sp. j.

Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych 
„BOBREK” Spółka jawna została założona 
w 1997 roku. Działa w branży aluminiowej 
i złomowej, po latach osiągnęła czołową 
pozycję w produkcji stopów aluminium. 
PMN BOBREK jest jedną z tych firm, na którą 
również zawsze możemy liczyć. W tym roku 
otrzymała już piątą „Złotą Sakiewkę”.

4. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo 
– Kredytowa SKOK MYSŁOWICE

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – 
Kredytowa „Mysłowice” działa na rynku fi-
nansowym, czerpiąc z doświadczenia i wie-
dzy z czasów przedwojennych kas oszczęd-
nościowo – kredytowych  zakładanych 
u schyłku XIX wieku przez księdza Piotra 
Wawrzyniaka oraz Franciszka Stefczyka. Ce-
lem firmy jest propagowanie oszczędności 
i gospodarności. SKOK Mysłowice również 
wspiera hojnie wszelkie przedsięwzięcia na-
szej gminy. Firma otrzymała czwartą „Złotą 
Sakiewkę”.

5. ZŁOM-MET sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ 

ZŁOM-MET” Sp. z o.o. to prężnie działająca i 
rozwijająca się firma, prowadząca swą dzia-
łalność w kraju i zagranicą od ponad 15 lat. 
Firma zajmuje się rozbiórką obiektów oraz 
rekultywacją terenów, jak również skupem i 
sprzedażą złomu. Firma „Złom-Met” również 
przyczynia się corocznie do realizacji istot-
nych przedsięwzięć gminy Chełmek. 

6. Cukiernia „PTYŚ” s.j. 
Cukiernia „PTYŚ” została założona w roku 

1972. Na przestrzeni lat nastąpił sukcesywny 
rozwój oraz wzrost produkcji, a oferta pro-
dukowanych wyrobów ulegała zmianom 
i obecnie produkuje ponad 150 rodzajów 
wyrobów cukierniczych i około 30 rodzajów 
pieczywa. W chwili obecnej jest wiodącą 
firmą na lokalnym rynku cukierniczo – pie-
karniczym. Cukiernia „PTYŚ” jest sponsorem 
działalności głównie sportowej i kulturalnej 
w naszej gminie. 

7. Przedsiębiorstwo - Budowlano - Dro-
gowo - Mostowe „DROG – BUD” 

Firma funkcjonuje od ponad 20 lat. Swo-
ją siedzibę ma w Spytkowicach. Zajmuje się 
budownictwem drogowo – mostowym. W 
roku 2008 firma wsparła działalność spor-
tową w gminie. 
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8. Rejon Robót Drogowych „DROG – 
BUD” sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo działa na rynku od 
ponad 20 lat. Siedziba spółki znajduje się 
w Alwerni. Rejon Robót Drogowych „DROG 
– BUD” sp. z o.o. zajmuje się robotami dro-
gowymi - budowlano – montażowymi oraz 
sprzedażą masy bitumicznej. W roku 2008 
firma wsparła przedsięwzięcia sportowe w 
naszej gminie. 

9. Kopalnia Dolomitu „Libiąż” 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlo-

we „Dolomit” spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością jest firmą prywatną, powstałą w 
1993 roku. Firma zajmuje się pozyskiwaniem 
oraz przerabianiem dolomitu triasowego 
– produkcją kamiennych elementów bu-
dowlanych, kruszyw oraz nawozu wapnio-
wo – magnezowo – węglanowego. Przed-
siębiorstwo wsparło działalność sportową 
w gminie. 

10. SG Equipment Leasing Polska sp. z 
o.o., z siedzibą w Warszawie 

SG Equipment Leasing Polska sp. z o.o. 
to firma mająca pozycję czołową na rynkach 
polskim i europejskim w finansowaniu ru-
chomych środków trwałych, w tym maszyn 

i urządzeń przemysłowych i środków 
transportu. Istnieje na rynku od 1997 roku. 
Siedziba firmy mieści się w Warszawie. SG 

z siedzibą w Tychach oraz ośrodkami wy-
poczynkowymi na terenie całej Polski. Dys-
ponuje rozbudowaną bazą hotelowo – ga-
stronomiczną, rekreacyjno – leczniczą. Firma 
zajmuje się organizacją wczasów, kolonii, 
zimowisk, obozów i zielonych szkół, ponad-
to specjalizuje się w obsłudze konferencji, 
szkoleń i zjazdów. Nadwiślańska Agencja Tu-
rystyczna wspiera przedsięwzięcia sportowe 
w gminie Chełmek od kilku lat. 

Po zakończeniu części oficjalnej spotka-
nia odbył się występ artystyczny zespołu 
muzycznego CAMERATA z Krakowa, a po 
występie bankiet.

Equipment Leasing Polska w ubiegłym roku 
wsparła finansowo działalność sportową. 

11. SZAN s.c. 
Firma SZAN działa w branży budowlanej 

od 2001 roku. Działalność prowadzi w dwóch 
punktach handlowych przy ul. Piastowskiej 
w Chełmku. SZAN s.c. hojnie wspiera waż-
ne przedsięwzięcia sportowo – kulturalne 
w naszej gminie. 

12. Nadwiślańska Agencjia Turystyczna 
sp. z o.o., z siedzibą w Tychach, 

Nadwiślańska Agencja Turystyczna po-
wstała w 1996 roku, jako przedsiębiorstwo 

Marek Sowa 
– członek Zarządu Województwa Ma-

łopolskiego pełni swoją funkcję od 2006 r.  
Sprawuje opiekę merytoryczną i konsulta-
cyjną nad: polityką przestrzenną, geodezją, 
mieniem województwa, rozwojem gospo-
darczym, funduszami strukturalnymi.    

Swoją pracą i zaangażowaniem przy-
czynił się do rozwoju Gminy Chełmek. Sa-
morządowe doświadczenie zdobywał jako 
sołtys Bobrka (1994 – 1998) oraz radny Rady 
Miejskiej w Chełmku (1994 – 2002), a także 
członek Zarządu Miejskiego w Chełmku 
(1994 - 1998). Ponadto sprawował funkcję 
przewodniczącego Rady Sołeckiej w Bobrku 
(1998 – 2003) i prezesa LKS Bobrek. 

W latach 1999 – 2006 pracował w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa Mało-
polskiego, gdzie kierował Agendą Zamiej-
scową Kancelarii Zarządu w Oświęcimiu, 
potem Zespołem ds. Współpracy, a od czerw-

ca 2003 r. do listopada 2006 r. był zastępcą 
dyrektora Kancelarii Zarządu. 

 W Urzędzie Marszałkowskim Ma-
rek Sowa odpowiadał m.in. za realizację 
i opracowanie Oświęcimskiego Strategicz-
nego Programu Rządowego, koordynował 
prace związane z powstawaniem Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęci-
miu, uczestniczył w pracach zespołu przy-
gotowującego projekt Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2007 
- 2013. Współpracował z wieloma mało-
polskimi środowiskami. Odpowiadał też 
za organizację ostatniej pielgrzymki Ojca 
Świętego Jana Pawła II (2002r.) i pierwszej 
Benedykta XVI (2006r.) w Małopolsce. 

 Marek Sowa jest mieszkańcem 
Gminy Chełmek i cechuje się wielkim, za-
angażowaniem w jej rozwój. Na co dzień 
współpracuje z Urzędem Miejskim w 
Chełmku oraz organizacjami z terenu Gmi-
ny. W pełni zasługuje na miano Przyjaciela 
Gminy. 

Archiwalne fotografie z uroczystości nadania praw miejskich - 25 stycznia 1969 roku
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W dniu 12 lutego 2009 w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu 
i Rekreacji w Chełmku przy Placu Kilińskiego 3 odbyło się spotka-
nie Wojewody Małopolski Jerzego Millera z przedstawicielami jed-
nostek samorządu terytorialnego z terenu całego Województwa.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10 i trwało do godzin po-
południowych. Zgromadzeni w MOKSiR goście poznawali nastę-
pującą tematykę: konsekwencje zmiany przepisów związanych 
z powstaniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, prze-
strzeganie norm środowiskowych, propozycje Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program 
– „Eko – energia Małopolska – solary i pompy ciepła”. O ważnych 
aspektach ochrony środowiska naturalnego mówili: dyrektor Re-
gionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie – Jerzy Wertz, 
Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony  Środowiska – Paweł 
Ciećko, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej – Krzysztof Bolek. Ponadto miało miejsce wy-
stąpienie przedstawiciela Wydziału Polityki Społecznej na temat: 
„Dożywianie” przykłady dobrych praktyk, opieka pielęgniarska w 
Domach Pomocy Społecznej. 

Wojewoda w Chełmku

Spotkanie 
dla przedsiębiorców

W dniu 18 lutego 2009 roku w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu 
i Rekreacji w Chełmku odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące 
dostępnych źródeł zewnętrznego finansowania projektów realizo-
wanych przez podmioty gospodarcze.

W spotkaniu, które adresowane było do przedstawicieli lokalnej 
przedsiębiorczości, wziął udział Marek Sowa – członek Zarządu Wo-
jewództwa Małopolskiego oraz specjaliści w dziedzinie pozyskiwa-
nia środków unijnych, w tym Rafał Solecki - dyrektor Małopolskiego 
Centrum Przedsiębiorczości, Agnieszka Byrdziak - prezes Centrum 
Biznesu Małopolski Zachodniej, Tomasz Czubek - prezes Agencji 
Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Albert Bartosz - kierownik 
Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Małopolsce Zachodniej oraz 
gospodarze i współorganizatorzy spotkania Andrzej Saternus bur-
mistrz Chełmka i Andrzej Skrzypiński z-ca burmistrz Chełmka.

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA CHEŁMEK
18 grudnia 2008 roku Rada Miejska w Chełmku uchwaliła „Lo-

kalny Program Rewitalizacji Miasta Chełmek”.
Przedmiotowy dokument został opracowany na lata 2007-2015 

zgodnie z obecnym okresem programowania Unii Europejskiej. 
Zawiera on szereg zadań proponowanych do realizacji  w ramach 
funduszy strukturalnych oraz innych źródeł finansowania zewnętrz-
nego. Program dotyczy działań przestrzennych (infrastrukturalnych), 
społecznych oraz gospodarczych, które zmierzają do długotrwałego 
i zrównoważonego rozwoju całego miasta.

W poprzednim okresie programowania UE (lata 2004 – 2006) 
program rewitalizacji był koniecznym załącznikiem do wniosków 
o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.3. „Zdegradowane 
obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe”. Gmina Chełmek, 
przy współfinansowaniu środków zewnętrznych, zrealizowała wów-
czas projekt pn. „Rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 
w Chełmku”. Przebudowane zostały drogi, parkingi i chodniki na 
przedpolu strefy przemysłowej. Powstał Regionalny Ośrodek Szko-
leniowy dla Osób Zagrożonych Bezrobociem oraz Dom Pamięci Baty  
z remizą i salą muzealną poświęconą osobie Tomasza Baty oraz prze-
mysłowi obuwniczemu.  Obecnie wymóg posiadania przez gminę 
programu rewitalizacji wypływa z Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Procesem rewitalizacji objęto teren całego miasta Chełmek, co 
wynika z założeń MRPO –  w przypadku miejscowości liczącej do 20 

tys. mieszkańców, proces ten może dotyczyć całego obszaru. Przed-
miotowy dokument został uchwalony w pierwotnej wersji w paździer-
niku 2007 roku. Jednak po tej dacie nastąpiły zmiany w dokumentach 
programowych oraz wytycznych opracowanych przez Województwo 
Małopolskie. W marcu 2008 roku zostały przyjęte szczegółowe kryteria 
oceny projektów w ramach MRPO, w tym programów rewitalizacji. W 
sierpniu i wrześniu br. wprowadzono natomiast kolejne zmiany do 
Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego, który zawiera wytyczne odnośnie struktury opracowywanych 
przez samorządy programów rewitalizacji.

Gmina Chełmek przystąpiła do konkursu w ramach Działania 
6.1. „Rozwój miast”, Schemat A „Projekty realizowane wyłącznie w 
ramach programów rewitalizacji”. Konkurs składa się  z dwóch eta-
pów. W ramach pierwszego oceniane będą programy rewitalizacji 
oraz wstępnej ocenie poddane zostaną projekty przewidziane do 
dofinansowania w ramach przedmiotowego działania. W drugim 
etapie ocenie podlegać będą wnioski aplikacyjne z pełną doku-
mentacją. Gmina może złożyć maksymalnie dwa projekty. Nabór 
lokalnych programów rewitalizacji rozpoczął się 15 grudnia 2008 
r., zakończył 15 stycznia 2009 r. Ocena w ramach pierwszego etapu 
konkursu potrwa trzy miesiące. 

W drugim etapie Gmina Chełmek zamierza zgłosić wniosek 
dotyczący powstania centrum miasta, kompleksu sportowo – re-
kreacyjnego przy stadionie sportowym oraz modernizacji Parku 
Miejskiego. 

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

W trakcie spotkania zostały przedstawione m.in. możliwości 
uzyskania bezzwrotnego wsparcia dla przedsiębiorców w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 
– 2013. 

Inf.UM
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Dzień Chorego w Chełmku
Zarząd Polskiego Związku Emerytów 

Rencistów i Inwalidów w Chełmku z okazji 
przypadającego w lutym Światowego Dnia 
Chorego zorganizował uroczyste spotkanie 
dla swoich członków.

Przybyłych emerytów, rencistów oraz 
gości powitała przewodnicząca Maria Go-
łyźniak, która po krótkim wstępie oraz ser-
decznych życzeniach zdrowia dla wszystkich 
zgromadzonych przedstawiła raport z dzia-
łalności związku, a szczególnie z programu 
przygotowywanych  spotkań oraz wyjazdów 
turystyczno – krajoznawczych. 

Po przewodniczącej głos zabrał zapro-
szony na spotkanie burmistrz Chełmka An-
drzej Saternus który oprócz życzeń zdrowia 
obdarował wszystkich zebranych pamiątko-
wymi medalami z okazji jubileuszu 40- lecia 
nadania Chełmkowi praw miejskich. Po prze-
mówieniach dalsza część spotkania upływa-
ła na rozmowach przy słodkim poczęstunku 
ufundowanym przez Gminną Spółdzielnię 
Samopomoc Chłopska w Chełmku.

W imieniu członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Chełmku, a uczestników spotkania w dniu 

11 lutego 2009 r. w Domu Rencisty z okazji Światowego Dnia Cho-
rego – składam z serca płynące podziękowania:
panu burmistrzowi Chełmka Andrzejowi Saternusowi za przybycie, 

życzenia zdrowia oraz podarowanie zebranym „Medalu 40- lecia 
Chełmka”

panu Tomaszowi Warzesze – prezesowi wraz z zarządem Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Chełmku za otrzymany 
„pyszny” słodki poczęstunek.

pani Jadwidze Dombkowskiej – przewodniczącej Rady Osiedlowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej za życzenia, słowa otuchy w chorobie 
oraz słodki prezent.
Pragnę wyjaśnić, że uczestnicy spotkania to osoby samotne, cho-

re, cierpiące – dlatego tak ważny jest przyjazny gest i pamięć.
Za Zarząd Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w Chełmku.
Przewodnicząca Maria Gołyźniak

Podziękowania

Wystawa plakatu 
społeczno - politycznego

Galeria Epicentrum Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Chełmku zaprasza na otwarcie wystawy plakatów eks-
ponowanych w ramach  II Międzynarodowego Biennale Plakatu 
Społeczno-Politycznego Oświęcim 2008. 

Wernisaż odbędzie się 6 marca 2009 roku o godz. 18.00 w siedzi-
bie MOKSiR przy pl. Kilińskiego 3. Otwarciu wystawy towarzyszyć 
będzie koncert zespołu BOOGIE 

Organizatorem Biennale jest Międzynarodowy Dom Spotkań 
Młodzieży w Oświęcimiu

Sprzedam Daewoo Lanos, 2000 r., 
poj. 1400 cm3, benzyna +LPG. 

tel.  0661432553

Nordic walking - marsz po zdrowie.
Zapraszamy do MOKSiR w każdy czwartek o godz. 15.00

(Możliwość wypożyczenia kijków)
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KALENDARZ IMPREZ TURYSTYCZNO-
KRAJOZNAWCZYCH KOŁA MIEJSKIEGO PTTK 

W CHEŁMKU 
NA 2009 ROK

L.p. Data Dzień Opis imprezy

1. 7-8.03.09 r. sob.- niedz.
XXV Pielgrzymka  Przewodników 

na Jasną Górę do Częstochowy

2. 05.04.09 r. niedziela Niedziela Palmowa na Orawie

3. 26.04.09 r. niedziela
Szlakiem Orlich Gniazd – Ojców 

i okolice

4. 24.05.09 r. niedziela
c.d. Szlakiem Orlich Gniazd – 

Ogrodzieniec, Olsztyn

5. 14.06.09 r. niedziela

XXVIII Rajd Górski – Szlakami 
Jana Pawła II. Wycieczka piesza 
na Leskowiec

6. 20-24.07.09 r. pn. - piątek
Wycieczka autokarowo – piesza 

w Bieszczady

7. 09.08.09 r. niedziela
Zawoja – wycieczka piesza na 

Babią Górę

8. 01.09.09 r. wtorek

Węgierska Górka – 70 Rocznica 
Bohaterskiej Obrony Węgierskiej 
Górki

9. 20.09.09 r. niedziela
Wisła – wycieczka piesza na 

Stożek

10. 11.10.09 r. niedziela

Wycieczka w Beskid Mały – 
atrakcje i zabytki żywiecczyzny. 
Zakończenie sezonu.

11. 15.11.09 r. niedziela

Radzionków – Muzeum Chleba, 
Tarnowskie Góry-Kopalnia Rud 
Srebronośnych, Koszęcin- siedzi-
ba „Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk”. 

Za Zarząd
Informacje i zapisy MOKSiR w Chełmku, tel. 33 846 12 96

Wybory w PTTK
W dniu 29.01.2009 r. w PZ nr 8 SZ i O w Chełmku odbyło się ze-

branie sprawozdawczo-wyborcze Miejskiego Koła PTTK w Chełmku 
należącego do Oddziału PTTK Ziemi Oświęcimskiej. Po wysłuchaniu 
sprawozdania  z działalności i po dyskusji zebrani udzielili jednogło-
śnie Zarządowi absolutorium. 

W następnej części zebrania przystąpiono do wyboru nowych 
władz. W wyniku wyborów i ukonstytuowaniu się nowego zarządu 
władze Koła Miejskiego PTTK przedstawiają się następująco: Marek 
Klisiak – prezes Koła, Jan Pawela – v-ce prezes, Franciszek Maty-
ja – sekretarz, Rozalia Żurawik – skarbnik, Jan Ptasiński – członek. 
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Teresa Dadej – przewodnicząca 
oraz Zofia Piwowarczyk i Wiesław Wilkosz – członkowie. 

Nowy Zarząd Koła na swoim pierwszym spotkaniu 5 lutego 
zatwierdził kalendarz imprez turystycznych, jak również nawiązał 
ścisłą współpracę z Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji 
w Chełmku  w zakresie organizacji imprez o charakterze turystycz-
nym. W siedzibie  Ośrodka będą udzielane informacje i przyjmo-
wane zapisy na wszystkie imprezy organizowane przez Koło PTTK. 
Zachęcamy do udziału w tych imprezach nie tylko członków PTTK, 
ale również wszystkich mieszkańców miasta i gminy Chełmek. In-
formujemy, że na stronie internetowej MOKSiR będą zamieszczane 
wszystkie informacje dotyczące Koła PTTK.

Książki dla rodaków 
w Austrii

 Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku zwraca się 
z prośbą o przekazywanie książek dla bibliotek tworzonych w Dolnej 
Austrii i Burgenlandii. Środowiska Polonijne starają się zachować oj-
czysty język i kulturę. Rozwój bibliotek i czytelnictwa  zdaje się być 
najskuteczniejszym sposobem w realizacji ich dążeń. W 2005 roku 
w naszym ośrodku gościła poetka, filolog i pedagog Marzanna Da-
nek. Dzięki Pani Danek dowiedzieliśmy się o trudnej sytuacji polskich 
szkół i placówek kulturalnych w Austrii. Nasza pierwsza inicjatywa 
przekazania książek wzbogaciła zbiory placówek w miejscowościach 
Modling, Baden, Tulln, Neunkirchen i Bad Sauerbrunn. Ten skromny 
gest spotkał się z ogromną wdzięcznością Polonii oraz Ambasady 
Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu.

Mamy nadzieję, że Państwa szczodrość sprawi rodakom ogromną 
radość. Serdecznie zapraszamy wszystkich ofiarodawców do nasze-
go ośrodka, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, 
a w soboty i niedziele od 15.00 do17.30.

Nad prawidłowym przebiegiem zbiórki, transportem  i przekaza-
niem książek czuwa społeczny komitet, a koordynatorem akcji jest 
st. bibliotekarz Alicja Klima. Wspiera nas „Dziennik Polski” Oddział w 
Oświęcimiu. Książki przyjmujemy do 29 maja 2009 roku.

Serdecznie zapraszamy 
Waldemar Rudyk

dyr. MOKSiR
www.moksir.chelmek.pl, e-mail: moksir@op.pl

NAUKA GRY 
NA PIANINIE

Kontakt: 0 504 715 026
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Historia wciąż żywa Styczeń w sposób szczególny skłania nas do refleksji o kondycję 
naszego człowieczeństwa. Wspominamy w tym czasie ludzi, którzy 
doświadczyli ogromu zła w obozach koncentracyjnych, a w szcze-
gólności w Auschwitz i Auschwitz II – Birkenau. 

W Klubie Integracyjnym „Bratek” działającym w ramach ŚDS Po-
byt Dzienny A w Chełmku w dniu 27.01.2009r. zorganizowano spo-
tkanie, które poprowadziła Pani Zofia Gałuszko, przewodnik po Pań-
stwowym Muzeum Auschwitz i bezpośredni świadek wydarzeń.

Uczestnicy Terapii z zapartym tchem wysłuchali historii o kilku 
więźniach, m.in. o Bolesławie Kupcu, rzeźbiarzu figurki „Matki Bo-
skiej zza drutów”.

Spotkanie uświetnili swoją obecnością Pani Halina Hebda, Zo-
fia Bajdak oraz Pan Zdzisław Wróbel, którzy również podzielili się 
swoimi wspomnieniami. W marcu organizujemy kolejne spotkanie 
z historią. Zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę interne-
tową, gdzie podamy termin i temat spotkania.

Zbójnickie harce
Jedną z najprzyjemniejszych form terapii są spotkania integra-

cyjne i  wspólna zabawa. W ostatni dzień karnawału w Środowisko-
wym  Domu Samopomocy w Chełmku gościliśmy personel oraz 
uczestników ośrodków w Oświęcimiu i Chrzanowie. 

Z tej okazji nasza kawiarenka zamieniła się  w góralską karczmę. 
Goście mieli okazję skosztować tradycyjnego jadła i potańczyć w 
rytm skocznej góralskiej muzyki. Wielu emocji dostarczył konkurs 
na najlepszy zbójnicki taniec z ciupagą. Jak widać terapia może być 
również świetną zabawą i okazją do poznania wspaniałych ludzi.

Terapeuci z ŚDS

„Miłość, która rodzi się w nas” to myśl 
przewodnia spotkania zorganizowanego 
przez Samorząd Szkolny i Warsztaty Teatral-
ne Gimnazjum nr 2 w Chełmku dla osób 
starszych i chorych. Wieczór Otwartych Serc, 
bo taką nazwę noszą te cykliczne spotkania 
organizowane od lat, tym razem poświęcony 
były miłości.  O tym uczuciu młodzież nie tyl-
ko mówiła, ale ją przekazywała przy pomocy 
słów i gestów. 

Pięknym akcentem tego spotkania były 
symboliczne róże wręczone każdemu z wi-
dzów, a wykonane przy pomocy pani Iza-
beli Tołwińskiej i Karoliny Zamarlik. Osoby, 
które przybyły na ten wieczór będący ucztą 
duchową, emanowały radością i były wzru-
szone nie tylko programem artystycznym, 
ale także postawą młodzieży, która popro-
wadziła spotkanie przygotowane pod kie-
runkiem pań, Marioli Krzeczkowskiej i  Al-
dony Krawczyk. 

Nadmienić należy, że sponsorem słod-
kiego poczęstunku był Zespół Charytatyw-
ny z Parafii Miłosierdzia Bożego  w Chełm-
ku działający pod kierunkiem pani Marii 
Gonsior.

Rada Rodziców Samorządowego Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku 

składa serdeczne podziękowania 
Cukierni „PTYŚ” A. Gołębiowski, J. Galistl sp. j. 
za ufundowanie pączków na zabawę karnawałową dla dzieci 

naszego zespołu.
Dziękujemy!!!
Rada Rodziców Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedsz-

kolnego nr 2 w Chełmku pragnie złożyć gorące podziękowania 
dla sponsorów organizowanej 14 lutego 2009 r. Zabawy Walen-
tynkowej.

a w szczególności:
ASFOR Poznański Sp. J.
Cukiernia „PTYŚ” A. Gołębiowski, J. Galistl Sp. j. 
Gminnej Spółdzielni „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” w Chełmku
ZPO „ANSPOL” Anna Słotwińska,  „Złom-Met” Sp. z o.o.
ZPU Józef Jurka;  Zajazd „MAGDA”  
MZGK w Chełmku Sp. z o. o.
Panu Wojciechowi Kuras
Dziękujemy!!!

„Sami ...Łagodni, Cierpliwi, Życzliwi, Uśmiechnięci, bądźmy darem Jedni dla 
drugich, Bądźmy miłością. Jedni dla drugich”

Miłość, która rodzi się w nas
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Dyrekcja Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 
2 w Chełmku ogłasza zapisy dzieci rok szkolny 2009/2010.

Zapisy do przedszkola.
Od dnia 2.03.2009r. w sekretariacie szkoły przy ul. Brzozowej 7 

wydawane będą karty zgłoszeń dziecka do Przedszkola Samorządo-
wego nr 2  w Chełmku (karty można pobrać ze strony internetowej; 
www.szspchelmek.pl/przedszkole2

Przypominamy, że zapisy dotyczą również dzieci  6-letnich oraz 
dzieci już uczęszczających do przedszkola.

Termin składania kart zgłoszeń upływa dnia 31.03.2009r.
Informację można uzyskać pod numerem tel. 0-33 846-12-97  
Zapisy do pierwszej klasy szkoły podstawowej.
Należy zapisać dzieci urodzone w 2002 roku.
Istnieje możliwość zapisu dziecka do pierwszej klasy szkoły 

podstawowej, urodzonego w 2003r. po konsultacji z Dyrektorem 
Zespołu.

Zapisów dokonujemy w sekretariacie Gimnazjum,  przy ul. 
Marszałka Piłsudskiego 1,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
31.03.2009r.  (Przy zapisie niezbędny jest numer PESEL dziecka)

„Obchody Dnia Marchewki”
W dniu 11 lutego 2009 r., w ramach pro-

jektu „Przyjaciele Natury”, dzieci  z Przedszko-
la Samorządowego nr 2 w Chełmku,  uczest-
niczyły w obchodach „Dnia Marchewki”. 
Działanie to miało na celu promowanie spo-
żywania warzyw i owoców jako darów natu-
ry. Do świętowania włączyły się wszystkie 
grupy przedszkolne. W młodszych grupach 
„Misiów” oraz „Zajączków” święto Marchewki 
zostało poprzedzone konkursem plastycz-
nym pt: ”Marchewka zdrowia doda!”. Najwy-
żej ocenione zostały prace Emilki Jachna – gr. 
5-latków, oraz Jakuba Buda - gr. 4-latków. 
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz 
upominki. W pozostałych grupach, podczas 
obchodów „Dnia Marchewki”, dzieci uczest-
niczyły w konkursach na najciekawszy „mar-
chewkowy strój”. Ponadto przedszkolaki, 
z pomocą swoich wychowawczyń, wykony-
wały sok oraz sałatki warzywne, które potem 
ze smakiem spożywały. Nie obyło się również 
bez radosnych zabaw muzycznych. 

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

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku za-
prasza na spotkanie autorskie z  Mariuszem Szczygłem pt. 

„POCZTÓWKA 
Z GOTTLANDU”

Naszym gościem będzie znany dziennikarz, autor znakomitych 
reportaży poświęconych Czechom, uwikłanym w czasy, w jakich 
przyszło im żyć. Spotkaniu towarzyszy pokaz  instalacji  Magdaleny 
Magdziarz inspirowanej „Gottlandem” Mariusza Szczygła.

Zapraszamy w piątek 
13 marca 2009 o godz.  
17.00, sala widowisko-
wa-kinowa MOKSiR w 
Chełmku, Pl. Kilińskie-
go 3. 

Filmowe dzieło w Chełmku
Kino „Iluzja” zaprasza – 18.04 – 23.04.2009

Produkcja: Polska
Reżyseria: 
          Rafał Wieczyński
Występują: 
Adam Woronowicz, 
Marek Frąckowiak i 
inni.
Czas trwania: 
                150 minut
Film w polskiej wersji 
językowej,
przeznaczony dla wi-
dzów powyżej 15 roku 
życia.
Film opowiada o życiu 
i pracy ks. Jerzego Po-
piełuszki w kontekście 
polskiej historii i ko-
ścioła. Ukazuje ważne 
dla przyszłej postawy 
księdza wydarzenia z 
dzieciństwa i młodo-
ści jak również pierw-
sze oznaki rodzącego się po jego śmierci kultu.
Informacja i rezerwacja biletów: tel. 033 846 12 96 
                moksir@op.pl

Zapisy do szkoły i przedszkola!

www.mariuszszczygiel.com.pl/
http://ww6.tvp.pl/17546,20080225664988.strona
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7, 8 marca „ILe waży koń trojańSkI?” – 
18:00
Produkcja: Polska
Gatunek: Komedia
Reżyseria: Juliusz Machulski
Występują: Robert Więckiewicz, Ilona Ostrowska i inni
Czas trwania: 118 minut

Film przeznaczo-
ny dla widzów 
powyżej 15 roku 
życia
Ile waży koń tro-
jański? to kome-
dia fantastyczna 
w każdym tego 
słowa znaczeniu. 
Obsada złożona 
z młodych pol-
skich aktorów i 
mistrzowska ręka 
Juliusza Machul-
sk iego tworzą 
dzieło bardzo za-
bawne, mądre i 
przede wszyst-
kich urzekające 

czarem dawnych lat. Film godny polecenia wszystkim, 
którzy cenią twórczość reżysera i mają chwilkę na nie-
samowitą podróż... w czasie.

14, 15 marca „oPowIeścI na Dobranoc”- 
16:00
Produkcja: USA
Gatunek: Komedia
Reżyseria: Adam Shankman
Występują: Adam Sandler, Courtney Cox i inni
Czas trwania: 100 minut

Film w polskiej 
wersji językowej, 
przeznaczony dla 
widzów w każ-
dym wieku
Skeeter Bronson  
w ciągu dnia pra-
cuje w hotelu, a 
wieczorami opie-
kuje się swoimi 
s iostrzeńcami. 
Że by  u s p o k o -
ić dzieci zaczy-
na opowiadać 
im różne histo-
rie i otwiera tym 
drzwi do ich nie-
ograniczonej wy-
obraźni. Wkrót-
ce okazuje się, że 

opowieści Skittera w tajemniczy sposób przenikają do 
jego życia…

21, 22 marca „auStraLIa” – 18:00
Produkcja: Australia, USA
Gatunek: Dramat
Reżyseria: Baz Luhrmann
Występują: Nicole Kidman, Hugh Jackman i inni
Czas trwania: 165 minut

Film przezna-
czony dla wi-
dzów powyżej 
15 roku życia
Akcja filmu to-
czy się podczas 
II Wojny Świato-
wej w północnej 
Australii. Boha-
terką filmu jest 
angielska ary-
stokratka, która 
dziedziczy ran-
czo wielkości 
Maryland. Kiedy 
angielscy ma-
gnaci bydła pla-
nują odebrać jej 
ziemię, niechęt-
nie łączy swoje 
siły z nieokrze-

sanym dozorcą bydła, by przejechać na czele 2000 
sztuk bydła przez setki mil tego kraju, tylko po to, by 
w końcu stawić czoło bombardowanemu przez japoń-
skie siły Darwin (Australia), które zaatakowały Pearl 
Harbor kilka miesięcy wcześniej…
28, 29 marca „ZmIerZch” – 18:00 
Produkcja: USA
Gatunek: Horror
Reżyseria: Catherine Hardwicke
Występują: Kristen Steward, Robert Pattinson i inni
Czas trwania: 122 minuty
Film przeznaczony dla widzów powyżej 15 roku ży-
cia
Ekranizacja bestsellerowej powieści Stephenie Mey-

er. 17-letnia Bella 
Swan, przeprowa-
dza się do Forks, 
m i a s t e c z k a  w 
deszczowym sta-
nie Waszyngton, 
by zamieszkać ze 
swoim ojcem. Kie-
dy poznaje tajem-
niczego i niezwy-
kle ponętnego 
Edwarda Culle-
na, jej przeciętne 
dotychczas życie 
zupełnie się od-
mienia. Zachwy-
cona jego złotymi 
oczami, hipnoty-
zującym głosem i 
nadprzyrodzony-

mi umiejętnościami, kompletnie traci dla niego gło-
wę. Nie mogąc mu się oprzeć, nie zdaje sobie sprawy, 
na jakie niebezpieczeństwo naraża siebie i swoich 
najbliższych...

www.moksir.chelmek.pl
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Program „Owoce w szkole”
Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w dniu 9 stycznia br. opubli-

kowane zostało w Dzienniku Urzędowym UE Rozporządzenie Rady 
(WE) nr 13/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządze-
nia (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki 
rolnej oraz (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych 
produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organi-
zacji rynku”) w celu ustanowienia programu „Owoce w szkole”.

Celem programu „Owoce w szkole” jest długoterminowa zmia-
na nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie 
udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na etapie, na któ-
rym kształtują się ich nawyki żywieniowe.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem:  Komisja Europejska uruchomi 
program „Owoce w szkole” od roku szkolnego 2009/2010.

Program będzie finansowany ze środków UE oraz krajowych. 
KE przeznaczy na realizację programu w UE 90 mln EUR na rok 
szkolny. 

W ramach programu KE przeznaczy środki finansowe na: dostar-
czanie dzieciom w instytucjach oświatowych świeżych  i przetwo-

rzonych owoców i warzyw, niektóre związane z tym koszty logistyki 
i dystrybucji, sprzętu, komunikacji, monitorowania i oceny.

Państwa członkowskie, które chcą uczestniczyć w programie 
będą musiały opracować wcześniej Strategię krajową realizacji pro-
gramu, w której określą zakres i sposób wdrażania programu, w tym 
m.in. grupę docelową dzieci, które będą mogły uczestniczyć w pro-
gramie, owoce i warzywa objęte programem, działania towarzyszące 
o charakterze promocyjno-edukacyjnym. Szczegółowe wytyczne 
programu określone zostaną przez KE w osobnym rozporządzeniu. 
Rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Informacje na temat mechanizmów administrowanych przez 
ARR można uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl, w Od-
działach Terenowych Agencji Rynku Rolnego lub w Telefonicznym 
Punkcie Informacyjnym ARR pod numerem: (0 2 2)  6 6 1- 7 2 - 7 2  

TPI czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. 
Konsultantom można również zadawać drogą elektroniczną pytania 
dotyczące mechanizmów administrowanych przez ARR, korespon-
dencję należy kierować na adres e-mail: tpi@arr.gov.pl.

ARR

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza do udziału 
w  IV  PRZEGLĄDZIE  RĘKODZIEŁA  ARTYSTYCZNEGO

„ NIĆ – WŁÓKNO – MATERIA ” 
24 kwietnia 2009 r. 

Dom Ludowy w Chełmku 
zaprasza

l Kurs Tańca Towarzyskiego- pon.  i czw. – 
godz. 20.00-21.30

l Warsztaty Jogi - poniedziałki 17.30-19.00
l Zajęcia Tai-chi – wtorki – godz.19.00- 

20.30
l Wieczory z Rękodziełem  Artystycznym 

-poniedziałki 16.00-19.00
l tenis stołowy – codziennie w godzinach 

pracy instruktora
l piłkarzyki – codziennie w godzinach pra-

cy instruktora
l Propozycje:
   kurs koronkarstwa, warsztaty liternicze 

. warsztaty krawieckie, kurs języka nie-
mieckiego

Częstym widokiem w zimowym gór-
skim pejzażu są pędzące śnieżne skute-
ry. Lśniące Yamachy budzą zachwyt lub 
wściekłość turystów. Warto pamiętać, że 
wśród pionierów tego ekstremalnego 
sportu byli również mieszkańcy Chełm-
ka. Prezentujemy Państwu fotografię z 
lat pięćdziesiątych XX wieku. Pilotem 
i konstruktorem wehikułu był krewny 
Michała Chylaszka. Zdjęcie przesłał nam 
Piotr „Iwo” Cebrat, który podzielił się 
z nami również pomysłem tworzenia 
kolekcji „Mieszkańcy i ich pojazdy”. W 
kolejnych wydaniach „Echa” będziemy 
prezentować archiwalne fotografie na-
szych przodków z ich ukochanymi rowe-
rami, Jawami, bryczkami, Moskwiczami. 
Zachęcamy Państwa do szperania w 
rodzinnych zbiorach i dzielenia się bez-
cennymi skarbami. Oczywiście oryginały 
po skopiowaniu bezzwłocznie powrócą 
do właścicieli.

Wystawa odbędzie się w DOMU LUDO-
WYM w Chełmku przy ul. B. Chrobrego 77

Prosimy o dostarczanie prac w ilości 
do 5 sztuk z dziedziny: haft, szydełko, dru-
ty, tkanina, tkactwo, koronka, makrama 
i inne techniki mieszczące się w obrębie 
rękodzieła artystycznego. Prace winny 
być starannie przygotowane do ekspozy-
cji -  na wysokim poziomie technicznym. 
Karty zgłoszenia można odbierać osobiście 
w Domu Ludowym w Chełmku lub tutaj. 

Prace należy składać do dnia 6 kwietnia 
2009r. w Domu Ludowym. Prace dostar-
czone po w/w term nie zostaną ujęte na 
pamiątkowej płytce)  Szczegółowych in-
formacji udziela pomysłodawca, a zarazem 
komisarz wystawy Pani -Ewa Miszuta. (tel. 
kont 033  846 31 43) w godz. od 14.00 - 20.00 
Organizator wystawy zastrzega sobie prawo 
wyboru prac dostarczanych przez uczestni-
ka, jak również możliwość zmiany ilości prac 
w zależności od liczby wystawiających.

Zapraszamy do Klubu Miłośników Ziemi Chełmeckiej. 
Najbliższe spotkanie 25 marca o godz. 16.00 w MOKSiR w Chełmku

www.moksir.chelmek.pl

Mieszkańcy i ich pojazdy
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Święto Babci i Dziadka 
w Świetlicy Środowiskowej

23 stycznia 2009 r. był bardzo ważnym dniem wszystkich. Przy-
byli do świetlicy ważni goście. Były to babcie i dziadkowie, którzy 
zostali zaproszeni do obejrzenia występu artystycznego, umilo-
nego słodkim poczęstunkiem. A wszystko zostało przygotowane 
przez dzieci.

Na program artystyczny składały się wiersze i piosenkami dedy-
kowane jako podziękowanie dla  Babci i Dziadka za trud włożony w 
dotychczasową troskę o wnuki. Odświętną atmosferę  podkreślała 
okolicznościowa i barwna dekoracja. Występy wnuków bardzo po-
dobały się  seniorom, gdyż nagrodzili je  gromkimi brawami. 

Po występie goście zostali obdarowani wykonanymi przez dzie-
ci prezentami. Były to kwiaty dla dziadka i pudełeczka w kształcie 
serduszek dla babci. Całe spotkanie upłynęło w miłym i serdecz-
nym nastroju.

PROPOZYCJE PROGRAMOWE 
NA MARZEC 2009 r.

1 marca
„Stara kopalnia i teatr na poziomie” - wyjazd studyjny do zabyt-

kowej kopalni „Guido” w Zabrzu. Wyjazd o godz.14.30 spod siedziby 
MOKSiR w Chełmku Pl. Kilińskiego 3.

6 marca
Otwarcie wystawy plakatów eksponowanych w ramach II Mię-

dzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego Oświę-
cim 2008. Galeria „Epicentrum” MOKSiR w Chełmku Pl. Kilińskiego 
3, godz. 18.00. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie koncert ze-
społu BOOGIE. 

7 marca
OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO OLDBOJÓW. Siedziba 

MOKSiR w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3, godz. 10.00.
8 marca
Wyjazd na narty do Białki Tatrzańskiej. Szczegółowe informacje 

w siedzibie MOKSiR. (Planowane terminy z przyczyn atmosferycz-
nych mogą ulec zmianie).

13 marca
„Pocztówka z Gottlandu” – spotkanie autorskie z Mariuszem 

Szczygłem. MOKSiR w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3, godz. 17.00. 
20 marca
XI BIEG POSZUKIWACZY WIOSNY. Stadion Sportowy w Chełmku, 

ul. Krakowska 22, godz. 12.00.
21 marca
„TEATRALNY AUTOBUS” – wyjazd do Teatru Muzycznego w Gli-

wicach na spektakl  pt. „42nd Street - 42 ulica”. Wyjazd spod MOKSiR  
o godz. 16.00.

25 marca
„Sąsiedzi znad Przemszy” – spotkanie z Alojzym Lysko w ramach 

spotkania Klubu Miłośników Ziemi Chełmeckiej. Siedziba MOKSiR 
w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3, godz. 16.00.  Alojzy Lysko - folklorysta, 
pisarz, publicysta, społecznik i animator kultury, piewca dziejów 
Górnego Śląska, badacz śląskiej kultury ludowej

28 marca
XV OTWARTE MISTRZOSTWA CHEŁMKA W SZACHACH. Siedziba 

MOKSiR Pl. Kilińskiego 3, godz. 14.00. (szczegóły na plakatach) 

Turniej na 40 lecie 
miasta

Dla uczczenia jubileuszu 40 - le-
cia uzyskania przez Chełmek praw 

miejskich w hali sporto-
wej przy PZ nr 8 SZiO w 
Chełmku rozegrano tur-
niej siatkówki.

W  t u r n i e j u  w z i ę -
ły udział zespoły TKKF 
Ósemka Chrzanów, TKKF 
Jaworzno,  Niebiesc y 
Brzeszcze, Bobasy Libiąż, 
Titan-Lux Chełmek, MOK-
SIR Chełmek.

Po zaciętych i widowiskowych 
spotkaniach okazało się ze najlep-
szą drużyną turnieju została TKKF 
Jaworzno, na drugim miejscu roz-
grywki zakończyła drużyna Titan 
– Lux Chełmek a trzecie MOKSiR 
Chełmek. 

Nagrody dla zwycięzców wręczy-
li zastępca burmistrza Chełmka An-
drzej Skrzypiński oraz Piotr Byrski.

Turniej juniorów
W ostatnią sobotę lutego na hali sporto-

wej przy PZ nr 8 SZiO w Chełmku został roze-
grany turniej w piłce nożnej dla juniorów.

Turniej rozgrywany był w dwóch grupach 
wiekowych, juniorzy młodsi i 
juniorzy starsi.

Jako pierwsi rozgrywki roz-
poczęli juniorzy młodsi. Tę 
część rywalizacji wygrał LKS 
Żarki, drugie miejsce wywal-
czyli młodzi piłkarze LKS Brze-
zina Osiek ostatnie miejsce na 
podium przypadło juniorom 
KS Chełmek.

W grupie juniorów starszych najlepsi 
okazali się zawodnicy z LKS Żarki, drugie 
miejsce zajęli juniorom LKS Brzezina Osiek, 
trzecie LKS Iskra Brzezinka. Na czwartym 
miejscu rywalizację zakończyli młodzi pił-
karze GKS Janina a piąte miejsce przypadło 
juniorom z KS Chełmek.

Nagrody piłkarzom wręczali burmistrzo-
wie Chełmka Andrzej Saternus i Andrzej 
Skrzypiński.

Foto KS Chełmek
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ORLIK 2012 W CHEŁMKU OTWARTY Złota „8”
-  taki przydomek można przypisać za-

wodnikom z Powiatowego Zespołu nr 8 
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w 
Chełmku za sprawą ostatniego pasma suk-
cesów sportowych. 

Na szczególną uwagę zasługują tu piłka-
rze, którzy już jesienią 2008 roku wywalczyli 
złoto w Powiatowych Mistrzostwach Piłki 
Nożnej. Młodzi sportowcy z Chełmka doko-
nali nie lada wyczynu, ponieważ na przeciw 
siebie mieli m.in. faworyzowanych zawodni-
ków z oświęcimskich klubów Unii i Soły czy 
gospodarzy z Brzeszcz.

Następnie w grudniu 2008 roku piłkarze 
z PZ nr 8 znów sięgnęli po złoto tym razem 
w turnieju piłki halowej.

W kadrze liczącej 17 piłkarzy ( uczniów 
szkoły pochodzących głównie z Chełmka i 
Libiąża) na specjalne wyróżnienie zasłużyli: 
Filip Filipek, Patryk Żołneczko,  Bartłomiej 
Wiśniewski, Miłosz Siwoń, Mariusz Stelmach, 
Marcin Cieśla oraz Sebastian Majcherek.

Uczniowie PZ nr 8 SZiO w Chełmku mogą 
pochwali się również sukcesami w innych 
dyscyplinach sportu, jak chociażby wiece mi-
strzostwo powiatu w piłce ręcznej chłopców, 
a także 3 miejsce w powiecie w klasyfikacji 
lekkoatletycznej (chłopcy) oraz 4 miejsce w 
tej samej kategorii (dziewczęta).

Poza gratulacjami i podziękowaniami dla 
młodych sportowców nie należy zapominać 
również o tych, którzy na co dzień trenują 
młodzież w PZ nr 8 SZiO w Chełmku, a mia-
nowicie o Włodzimierzu Wojtali oraz Marku 
Nowotarskim.

Budowa kompleksu dwóch boisk wraz 
z zapleczem sportowym w ramach Pro-
gramu „Moje boisko – Orlik 2012” została 
zakończona końcem listopada 2008 roku. 
Obiekt został oddany do użytku w grud-
niu tego samego roku. Kompleks powstał  
w bezpośrednim sąsiedztwie Samorzą-
dowego Zespołu Szkolno – Przedszkolne-
go nr 2 przy ul. Marszałka Piłsudskiego w 
Chełmku. 

Koszt budowy dwóch boisk syntetycz-
nych – boiska piłkarskiego i boiska wielo-
funkcyjnego,  a także budynku sanitarno 
- szatniowego z wyposażeniem stałym, 
oświetleniem i ogrodzeniem wyniósł 1 135 
444 zł. Inwestycja została d finansowana 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w 
wysokości 330 000 zł oraz Województwo 
Małopolskie również  w wielkości 330 000 
zł. Pozostałą część wydatków tj. 469 444 zł 
wydatkowała Gmina Chełmek w ramach 
środków własnych.  

Kompleks w Chełmku składa się z oświe-
tlonego boiska piłkarskiego o powierzchni 
1 860 m2, jak również boiska do koszykówki 
i siatkówki o powierzchni 613,1 m2. Pierwsze 
z nich pokryte jest sztuczną murawą, nato-
miast drugie poliuretanową nawierzchnią. 
Obiekt posiada też szatnie i sanitariaty. Łącz-
na powierzchnia zaplecza socjalno – byto-
wego składającego się z sześciu modułów, 
to 34,92 m2. Wykonano ponadto ogrodzenie 
przedmiotowego obiektu (boisk oraz zaple-
cza) – o długości 281,2 m. 

W związku z przyznaniem Polsce i Ukra-
inie prawa do organizacji Mistrzostw Eu-
ropy w Piłce Nożnej EURO 2012, w 2008 

roku opracowany został przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki program „Moje boisko 
Orlik 2012”. Przedmiotowy Program ma być 
realizowany  w naszym kraju przez kilka lat. 
W ubiegłym roku Gmina Chełmek włączyła 
się efektywnie  w rywalizację o przyznanie 
dofinansowania budowy kompleksu sporto-
wo – rekreacyjnego.  W lutym br. wystąpiła 
z aplikacją do Urzędu Marszałkowskiego w 
Krakowie. Decyzją Zarządu Województwa 
Chełmek znalazł się wśród gmin i miast, które 
otrzymały dofinansowanie. Przy rozpatrywa-
niu wniosków priorytet został nadany m.in. 
tym zadaniom inwestycyjnym, które miały 
być realizowane na terenie gmin nie posia-
dających boiska z nawierzchnią sztuczną, 
zdegradowanych obszarów miejskich, po-
przemysłowych i powojskowych, jak również 
dużych kompleksów mieszkaniowych. 

Kompleks sportowy w Chełmku jest 
ogólnodostępny, a korzystanie z niego jest 
bezpłatne. Boiska są czynne codzienne w go-
dzinach od 8.00 do 22.00. Zajęcia szkolne dla 
uczniów Samorządowego Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego nr 2 w Chełmku odbywają się: 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 
8.00 do 15.30. Boiska dostępne są natomiast 
dla wszystkich chętnych od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 15.30 do 22.00 oraz 
w sobotę i niedzielę od 8.00 do 22.00. 

Gmina Chełmek zatrudni trenera śro-
dowiskowego celem profesjonalnego pro-
wadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych 
oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom 
przebywającym na obiekcie, w szczególno-
ści dzieciom i młodzieży. 
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Turniej oldbojów
W hali sportowej przy PZ nr 8 SZiO w Chełmku zor-

ganizowany został turniej piłki nożnej oldbojów.
8 lutego w szranki stanęło pięć drużyn reprezentu-

jących Victorię Jaworzno, Sołę Oświęcim, KS Chełmek, Zaborzankę 
Zaborze oraz LKS Żarki.

Mecze były rozgrywane systemem „każdy z każdym”.
Po podsumowaniu wyników okazało się, że laur zwycięzców 

wraz z kompletem punktów (12) zdobył zespół z Jaworzna. Na dru-
gim miejscu znaleźli się piłkarze z zespołu Soła Oświęcim a ostatnie 
miejsce na podium przypadło gospodarzom turnieju, zespołowi KS 
Chełmek. Najlepszym strzelcem turnieju został Robert Gortat z Ja-
worzna - zdobył 5 bramek.

Nagrody w turnieju wręczali zastępca burmistrza Chełmka An-
drzej Skrzypiński oraz Piotr Byrski. 

Składy drużyn:
Jaworzno: Maciej Żak, Tomasz Podralski, Krzysztof Urban, Jerzy 

Mauch,  Robert Gortat , Jarosław Wacławek , Jacek Szaboń, Zbi-
gniew Bury. 

Chełmek: Stanisław Ryszka, Grzegorz Hudzik, Janusz Kukiełka, 
Bogdan Mazurkiewicz, Krzysztof Walocha, Marek Klisiak, Robert 
Dyląg,Marek Dulęba, Dariusz Telbyło, Tomasz Małecki, Grzegorz 
Walocha, Andrzej Kustra. 

Żarki: Stanisław Dwornik, Paweł Glistak, Sławomir Glistak, Ro-
bert Bebak , Krzysztof Miziołek, Włodzimierz Załęczny, Jarosław 
Kosowski.

Zaborze: Bogdan Gaweł, Zbigniew Przybyła, Jan Korzeniowski, 
Jan Sieranc, Jan Szabla, Leon Garbarzewski, Grzegorz Noworyta. 

Soła: Sławomir Kania, Marek Kurkiewicz, Artur Sobanik, Robert 
Wajdzik, Sławomir Dziuba, Krzysztof Szarwak, Daniel Gałuszka, 
Maciej Szostek Piotr Hryncyszyn

MOKSiR zaprasza do udziału w XV Otwartych 
Mistrzostwach Chełmka w Szachach .

Rozgrywki rozpoczynają się 28 marca o godz. 14.00 w siedzibie 
MOKSiR, Plac Kilińskiego 3.

www.moksir.chelmek.pl
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