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Informator Gminny

NoWE pomNIKI pRzyRody
Dąb Szypułkowy (Quercus robur) jest jednym 
z trzech ustanowionych w ostatnim czasie na 

terenie gminy, pomników przyrody. Ponad 
dwustuletni okaz rośnie obok leśniczówki na 

Nowopolu. Jego obwód mierzony w pierśnicy 
liczy 500 cm. W bliskim sąsiedztwie rośnie 

kolejny pomnikowy dąb oraz jesion.
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04.03 – w Bobrku na ul. Granicznej zatrzy-
mano nietrzeźwego kierującego rowe-
rem. Rowerzysta został odwieziony na 
pobranie krwi;

06.03 – w Chełmku na ul. Piastowskiej zatrzy-
mano nietrzeźwego kierującego samo-
chodem marki Fiat CC – 1,6 promila;

07.03 – w Chełmku na ul. Słowackiego do-
konano przywłaszczenia laptopa wartości 
2 000 zł – sprawca znany;

08.03 – w Chełmku na ul. Staffa zatrzymano 5 
osób, u których wykryto środki odurzające;

11.03 – w Chełmku na ul. Klonowej z mieszkania 
skradziono kosmetyczkę – straty 120 zł;

13.03 – w Chełmku na ul. Krakowskiej ze 
stacji paliw skradziono paliwo o warto-
ści 232,69 zł;

18.03 – w Chełmku na ul. Tetmajera zatrzy-
mano nietrzeźwego kierującego samo-
chodem marki Ford – 1,7 promila;

19.03 – w Chełmku na ul. Krakowskiej dokona-
no kradzieży torebki z dowodem osobistym 
– straty 150 zł – sprawca zatrzymany;

23.03 – w Chełmku na ul. Klonowej skradzio-
no rower wartości 150 zł;

26.03 – w Chełmku na ul. Karkowskiej ze skle-
pu „Biedronka” skradziono art. spożywcze 
wartości 150 zł  - sprawca zatrzymany;

27.03 – w Chełmku na ul. Kasztanowej nastą-
piło krótkotrwałe użycie pojazdu (trakto-
ra) – sprawcę zatrzymano, alkomat wyka-
zał u niego 1,6 promila.

Uwaga na żmije!
Żmija zygzakowata (Vipera berus) 

powraca do naszego środowiska. Można 
ją spotkać podczas leśnych spacerów, na 
łąkach oraz okolicach stawów czy nasypu 
kolejowego. Przypominamy, że ten jedyny 
w naszym kraju jadowity wąż występuje 
w nieskażonym środowisku i znajduje się 
pod ścisłą ochroną. Udając się na łono na-
tury, pamiętajmy o odpowiednim obuwiu 
i zachowaniu ostrożności. W przypadku 
ukąszenia należy bezzwłocznie udać się 
do lekarza. Żmija atakuje w ostateczno-
ści, jedynie gdy czuje się niepokojona i 
zagrożona.

Przedwiośnie i wiosna to okres najtrudniejszy dla strażaków. Jak Polska długa  i szeroka 
palą się przydrożne rowy, skarpy, trzcinowiska na wysychających stawach, torfowiskach. 
Utrzymuje się moda na bezmyślne podpalanie wszystkiego,  co porośnięte jest usychającą 
trawą.  Aby zapobiec temu wysoce szkodliwemu zjawisku, do wszystkich osób, którym na 
sercu leży ochrona środowiska, zwracamy się z apelem o

zApRzESTANIE WypALANIA 
SUCHyCH TRAW 

i oddziaływanie swoim przykładem na innych.

Zgodnie z zasadami wiedzy agrotech-
nicznej wysoka temperatura nie użyźnia gle-
by, a jedynie ją wyjaławia, zatem nie jest to 
skuteczny sposób eliminacji niepożądanych 
roślin i odnawiania łąk. Tereny, na których 
prowadzone jest wypalanie traw, stają się 
na wiele lat pozbawionymi życia pustyniami, 
a wszelkie występujące na nich formy życia 
ulegają zniszczeniu. 

Corocznie około 95 % wszystkich po-
żarów lasów wiązać należy  z nieodpowie-
dzialnością człowieka, w tym z wypaleniem 
okolicznych łąk  i pastwisk. Wystarczy chwila 
nieuwagi (lub co gorsza celowe działanie)  i 
dochodzi do pożarów, których zasięg często 
przekracza wyobrażenie podpalaczy. Staty-
styki nie pozostawiają żadnych wątpliwości 
– wczesną wiosną strażacy notują nawet 

kilkukrotny wzrost liczby wyjazdów do po-
żarów, z których zdecydowana większość to 
pożary suchych traw, szuwarów itp. 

Każdy wyjazd jednostek straży pożarnej 
to spore koszty, które wszyscy pokrywamy 
solidarnie, bez względu na to, czy zgadza-
my się z „ideą” wypalania, czy bezwzględnie 
walczymy z jej przejawami. Jedna godzina 
działań gaśniczych kosztuje podatnika  co 
najmniej kilkaset złotych. 

Szczegółowe informacje na temat wszel-
kich zagrożeń wynikających z bezmyślnego 
wypalania traw oraz sankcji karnych doty-
czących tego procederu zamieszczono na 
stronie internetowej www.psposwiecim.pl.

kpt. Ryszard Dudek
Sekcja ds. kontrolno – rozpoznawczych KP 

PSP w Oświęcimiu

NASI  dzIELNICoWI

Młodszy aspirant

Robert Baran
Lat 38

Staż w Policji 18 lat

Dzielnica nr 1 Osiedle Kolonia
Ulice: Krakowska (numery nieparzyste), 
Brzozowa, Kolejowa, Wojska Polskiego, Po-
wstańców Śląskich, Piłsudskiego, 11 Listopa-
da, Andersa, Klonowa, Topolowa, Głogowa, 
Boczna, Kościuszki, Ofiar faszyzmu

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że odszedł od nas 

śp. marian puchała 
zamiłowany rolnik, społecznik 

i człowiek wielkiego serca.
Wyrazy szczerego współczucia rodzi-

nie i najbliższym zmarłego 
składają 

Burmistrz Chełmka Radni Rady Miejskiej 
w Chełmku, Sołtys Bobrka 

wraz Radą Sołecką. 

obowiązek przeprowadzenia akcji deratyzacji
Burmistrz Chełmka i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu przypo-

mina  o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w terminie wiosennym do dnia 20 maja 
2009 r. Właściciele nieruchomości, zarządcy lub administratorzy są zobligowani do wyłoże-
nia trutek w częściach wspólnych budynków wielolokalowych, budynkach produkcyjnych, 
handlowych oraz gospodarczych.
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Kolejne miliony dla Chełmka
17 kwietnia 2009 r. w Oświęcimiu w obecności Andrzeja Saternusa – burmistrza Chełmka oraz Andrzeja Skrzypińskiego – zastępcy 

burmistrza podpisana została z województwem małopolskim umowa o dofinansowanie zadania dotyczącego modernizacji dwóch dróg 
– ul. Jaworznickiej i ul. Mickiewicza w Chełmku. 

pieniądze na modernizację
Informujemy, iż Gmina Chełmek uzyskała dotację w wysokości 99 000 zł pochodzącą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Przedmiotowe dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu pn.: „Aranżacja zieleni w Parku 
Miejskim w Chełmku przy ul. Brzozowej – etap I”. Przyznane dofinansowanie stanowi 50% szacunkowych kosztów zadania. 

Projekt p.n. „Przebudowa dróg powia-
towych nr 1907K, 1902K w Chełmku na od-
cinku od DW nr 780 do autostrady A4” bę-
dzie realizowany w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 4 – „In-
frastruktura dla rozwoju gospodarczego”, 
Działania 4.1. – „Rozwój infrastruktury dro-
gowej”, Schematu A – „Drogi o znaczeniu 
regionalnym”. Województwo Małopolskie 
reprezentował Pan Marszałek Marek Sowa - 
członek Zarządu.

Całkowitą wartość inwestycji oszaco-
wano na poziomie 18 306 145 zł. Przyzna-
na kwota dotacji w ramach MRPO wynosi 
11 898 994 zł, co stanowi 65% ogólnych 
wydatków zadania. Udział własny w wyso-
kości 6 407 151 zł zostanie pokryty po 50% 
ze środków Gminy Chełmek oraz Powiatu 
Oświęcimskiego, tj. po 3 203 575,50 zł. W 
budżecie Gminy Chełmek na rok 2009 na 
realizację przedmiotowego projektu zabez-
pieczono kwotę w wysokości 1 345 839 zł. 
Pozostała część zostanie ujęta w budżecie 
na rok 2010.

Przebudowę rozpoczęto już w styczniu 
tego roku, a jej zakończenie planowane 
jest na wrzesień 2010 r. Procedura wyboru 
przedmiotowej aplikacji trwała od marca 
ubiegłego roku. Projekt przeszedł pomyśl-
nie przez dwa etapy konkursu – wstępną 
selekcję kart projektów oraz ocenę formalną 
i merytoryczno – techniczną kompletnego 

wniosku o dofinansowanie. Na początku 
grudnia 2008 roku Zarząd Województwa 
Małopolskiego dokonał oceny strategicznej 
oraz wyboru projektów do dofinansowania. 
Wniosek dotyczący przebudowy ul. Mickie-
wicza i Jaworznickiej znalazł się wśród 13 
zadań, którym przyznano fundusze unijne. 
W ubiegły piątek nastąpiła finalizacja w po-
staci podpisanej umowy o dofinansowanie, 
po usunięciu bariery, jaką była zgodność 
projektu z wytycznymi środowiskowymi sta-
wianymi przez Unię Europejską. Zakres inwe-

stycji obejmie przebudowę nawierzchni ul. 
Jaworznickiej na całej jej długości - ok. 3 km, 
przebudowę systemu odwodnienia drogi 
wraz z budową kanalizacji deszczowej, bu-
dowę chodników dla pieszych. Jeżeli chodzi 
o modernizację ul. Mickiewicza, to przewi-
dziano przebudowę odcinka drogi na dłu-
gości ok. 1,4 km, skrzyżowań, chodnika dla 
pieszych, zjazdów, kanalizacji deszczowej, 
budowę zatoki autobusowej, jak również 
zagospodarowanie zieleni przydrożnej.

Inf.UM

Planowany termin ogłoszenia prze-
targu na wykonanie prac objętych przed-
miotowym projektem to kwiecień 2009 r. 
Inwestycja ma mieć miejsce na przestrzeni 
czerwca – listopada br. W wyniku realizacji 
projektu zostanie uporządkowany teren Par-
ku Miejskiego, który jest porośnięty głównie 
drzewami liściastymi i iglastymi. Zakres prac 
obejmuje przygotowanie terenu, obsadze-
nie roślin oraz rozrzucenie kory na obszarze 
wykonanych aranżacji. Działania w ramach 
zadania spowodują, że Park stanie się bar-
dziej przyjaznym miejscem dla społeczności 
lokalnej. Zostanie on odnowiony, wydzielo-

biórkowe, wykonanie przyłączy wodno - ka-
nalizacyjnych, powstanie zewnętrznej sieci 
elektrycznej, przebudowę muszli koncerto-
wej, budowę szaletów miejskich oraz dróg 
i chodników. Inwestycja realizowana jest w 
ramach Rewitalizacji Miasta Chełmek. 

Serdeczne podziękowania za udział 
w uroczystościach pogrzebowych

 

śp. Stanisława Lignara 

przyjaciołom, kolegom
 oraz sąsiadom składają 

żona oraz córka i syn z rodzinami

ne zostaną strefy z konkretnymi gatunkami 
roślin, tzw. ogrody tematyczne, tak aby cały 
teren Parku tworzył zwartą całość.  W chwili 
obecnej na terenie Parku Miejskiego trwają 
prace modernizacyjne, obejmujące swym 
zakresem ukształtowanie terenu, roboty roz-
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SESjA z ABSoLUToRIUm
6 kwietnia  2008 roku w  Urzędzie Miejskim  w Chełmku odbyła się sesja Rady Miejskiej w Chełmku. Po przywitaniu przybyłych na 

sesję radnych RM oraz gości przewodnicząca Zofia Urbańczyk rozpoczęła obrady. Ich najważniejszym punktem było absolutorium dla 
Burmistrza Chełmka za wykonanie budżetu gminy w 2008 r.

zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Cheł-
mek. Projekt ten został omówiony na posiedzeniu komisji zdrowia  
w dniu 6 kwietnia oraz na posiedzeniu wspólnym komisji handlu i 
edukacji w dniu 7 kwietnia  2009 r.  Przewodnicząca RM odczytała 
pozytywne stanowiska komisji.

W dyskusji radni zwrócili uwagę na konieczność podjęcia do-
datkowych działań w zakresie zawarcia umowy na wyłapywanie 
bezpańskich zwierząt oraz transport do schroniska w Bielsku-Białej, 
ponieważ uchwała dotyczy tylko opieki nad  dostarczonymi zwie-
rzętami. Kto będzie odpowiedzialny za wyłapywanie i transport 
do schroniska, musi być dostępny przez cały tydzień i 24 godz. na 
dobę. Burmistrz poinformował, że na ostatnim spotkaniu z miesz-
kańcami Nowego Miasta, było wiele uwag i wniosków dotyczących 
zanieczyszczania terenu osiedla przez psy. Mieszkańcy domagali się 
wprowadzenia opłaty za posiadanie psa. W związku z powyższym 
burmistrz poinformował, że pracownicy urzędu przygotują temat 
dotyczący założenia ewidencji psów, wprowadzenia opłaty, zakupie-
nia sprzętu do sprzątania odchodów (odkurzacz) i informację przed-
stawią Radzie Miejskiej.  Radni w głosowaniu przyjęli projekt.

Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie udzie-
lenia pomocy de minimis w 2010 roku. Burmistrz poinformował, że 
kryzys gospodarczy dotknął mieszkańców i przedsiębiorców naszej 
Gminy. Aby pomóc i wesprzeć lokalnych przedsiębiorców, przygo-
towano projekt uchwały. Uchwała nie daje dużych ulg, ale być może 
będzie bodźcem do działania w celu przetrwania kryzysu.

Pomoc dla przedsiębiorców ma polegać na zwolnieniu budyn-
ków lub ich części z podatku od nieruchomości w roku 2010 z za-
strzeżeniem w wysokości: 100 m2 – dla przedsiębiorców, u których 
wielkość zatrudnienia na 31.12.2009 r. mieściła się przedziale od 10 
do 20 pracowników włącznie, 200 m2 - dla przedsiębiorców, u któ-
rych wielkość zatrudnienia na 31.12.2009 r. mieściła się przedziale 
od 20 do 30 pracowników włącznie, 300 m2 - dla przedsiębiorców, u 
których wielkość zatrudnienia na 31.12.2009 r. mieściła się przedziale 
od 30 do 50 pracowników włącznie, 500 m2 - dla przedsiębiorców, u 
których wielkość zatrudnienia na 31.12.2009 r. wynosiła powyżej 50 
pracowników. Radni zagłosowali za przyjęciem projektu.

W punkcie interpelacje i wolne wnioski radni zajmowali się  
sprawami organizacyjnymi i porządkowymi, m.in. problemem za-
śmiecania terenu Skały w Chełmku, uprzątnięcia okolic pierwszego 
stawu w Chełmku, posprzątania sięgacza nr 2 przy ul. Powstańców 
Śląskich w Chełmku w ramach sprzątania pozimowego dróg, udroż-
nienia rowów w Bobrku oraz Małej Strugi na stawach w Chełmku, 
zainstalowania nowych koszy na terenie gminy. Podczas interpela-
cji burmistrz poinformował, że w grudniu ubiegłego roku zwrócił 
się do b. Prezydenta Lecha Wałęsy o wyrażenie zgody na nadanie 
tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chełmek. W związku z tym, 
że w marcu 2009 biuro prezydenta Wałęsy  przesłało odpowiedź, 
że Prezydent wyraża zgodę, burmistrz zwrócił się do radnych o wy-
danie opinii w tej sprawie. Radni po zastanowieniu się i omówieniu 
propozycji na posiedzeniach komisji podejmą decyzję.

Na zakończenie sesji w związku zaistniałym incydentem z udzia-
łem radnego E.O. dotyczącym niepoprawnego zachowania w miej-
scu publicznym radny złożył obszerne oświadczenie i przeprosił za 
zaistniałe zdarzenie               PW

 Na wstępie głos zabrała skarbnik Gabriela Rosa, która odczytała 
stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Krakowie w sprawie 
opinii o przedłożonych przez Burmistrza sprawozdaniach z wykona-
nia budżetu za 2008 r. Skład orzekający Kolegium RIO przedstawione 
sprawozdania  zaopiniował pozytywnie.

Następnie głos zabrał Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Bog-
dan Dulęba, który odczytał pozytywną opinię o realizacji budżetu 
oraz  wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 25 marca 2009 
r., na którym Komisja przeprowadziła  kontrolę finansową pod kątem 
realizacji budżetu Gminy Chełmek ze szczególnym uwzględnieniem 
zadań inwestycyjnych. Komisja stwierdziła brak uchybień w gospo-
darowaniu środkami finansowymi gminy pod względem celowości, 
gospodarności, rzetelności, jak również zgodności podejmowanych 
działań z postanowieniami Rady Miejskiej.  Komisja stwierdziła,  że 
wykonanie planowanych dochodów budżetowych za 2008 r. wynio-
sło 109,0 %, a wydatków 95,9 %, co świadczy o dbałości Burmistrza 
co do wykorzystania posiadanych środków finansowych.  

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 
w Chełmku postawiła wniosek o udzielenie absolutorium dla bur-
mistrza Chełmka za rok 2008. 

Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku – Zofia 
Urbańczyk odczytała stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Krakowie dotyczące zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Chełmek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Chełmka z 
tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 rok. Po przewodniczącej 
głos zabrał  burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, który przedstawił 
sprawozdanie w wykonania budżetu za 2008 r.

Po obszernym omówieniu poczynionych inwestycji na terenie 
gminy oraz stopnia wykonania budżetu radni pogratulowali bur-
mistrzowi za tak dobrą pracę oraz pozyskiwanie dużych ilości środ-
ków z UE na inwestycje w gminie Chełmek. W głosowaniu burmistrz 
Chełmka otrzymał od radnych jednogłośne absolutorium.

W dalszej części obrad radni przyjęli projekt uchwały w sprawie 
zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych.

Następnie radni głosowali projekt uchwały w sprawie dofinan-
sowania zgodnie z programem  szczepień profilaktycznych dzieci z 
terenu Gminy Chełmek przeciwko bakteriom Neisseria Meningitidis 
typ C. Radni zagłosowali za przyjęciem uchwały.

Następnie głosowano projekt uchwały w sprawie ustalenia planu 
sieci i obwodów szkół publicznych, dla których organem prowadzą-
cym jest Gmina Chełmek. Plan dotyczy przedszkoli, szkół podstawo-
wych oraz gimnazjów prowadzonych przez gminę Chełmek. Radni 
jednogłośnie przyjęli projekt.

Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie regu-
laminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz 
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzo-
nych przez Gminę Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród.

W uzasadnieniu podano, iż na podstawie zmian wprowadzo-
nych do Karty Nauczyciela został zniesiony obowiązek corocznego 
uchwalania regulaminu wynagradzania nauczycieli – regulamin 
będzie ustalany na okres bezterminowy (dotychczas od 1 stycznia 
do 31 grudnia danego roku ). W związku z powyższym wystąpiono 
do związków zawodowych o ponowne zaopiniowanie regulaminu 
określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyzna-
wania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez 
gminę Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród. Na dwóch 
spotkaniach związki zawodowe wprowadziły zapis do regulaminu 
umożliwiający procentowy wzrost dodatku za wychowawstwo oraz 
dodatku dla opiekuna stażu (dotychczas wyrażane kwotowo). Każda 
zmiana wysokości podstawy skutkuje zmianą wysokości dodatku. 
Radni przyjęli uchwałę w głosowaniu.

Następnie radni dyskutowali o projekcie uchwały w sprawie 
powierzenia Gminie Bielsko-Biała zadania publicznego w zakresie 
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program Chełmka na wysokim miejscu
W dniu 16 kwietnia 2009 roku Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę 

rankingową Programów Rewitalizacji w ramach konkursu dla Schematu 6.1 A Projekty 
realizowane wyłącznie w ramach Programów Rewitalizacji Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chełmek 
znalazł się na drugim miejscu, obok Programu Brzeszcz, wśród 54 złożonych wniosków, 
uzyskując 97,22% możliwych punktów (35/36 pkt.).

W dniu 6 lutego 2007 roku Burmistrz 
Chełmka powołał pełnomocnika ds. re-
witalizacji Andrzeja Skrzypińskiego, który 
jednocześnie kierował pracami zespołu ds. 
rewitalizacji. W wyniku prac zespołu powstał 
Program Rewitalizacji, który został przyjęty 
uchwałą Rady Miejskiej na grudniowej sesji 
w 2008 roku. Przedmiotowy dokument zo-
stał opracowany na lata 2007-2015, zgod-
nie z obecnym okresem programowania 
Unii Europejskiej. Zawiera on szereg zadań 
proponowanych do realizacji w ramach 
funduszy strukturalnych oraz innych źródeł 
finansowania zewnętrznego. Procesem rewi-

talizacji objęto teren całego miasta Chełmek. 
Wymóg posiadania przez gminę programu 
rewitalizacji wypływa z Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007 – 2013. 

Gmina Chełmek przystąpiła do konkur-
su w ramach Działania 6.1. Rozwój miast, 
Schemat A Projekty realizowane wyłącznie 
w ramach programów rewitalizacji. Konkurs 
składa się z dwóch etapów. W ramach pierw-
szego oceniane były programy rewitalizacji 
oraz wstępnej ocenie poddane zostały pro-
jekty przewidziane do dofinansowania w 

ramach przedmiotowego działania. Nabór 
rozpoczął się 15 grudnia 2008 r., zakończył 
natomiast 15 stycznia 2009 r. Do Urzędu 
Marszałkowskiego w Krakowie wpłynęły 54 
Karty Programów, które zawierały 201 pro-
jektów o wartości przekraczającej 1 650 mln 
zł. i wnioskowanym dofinansowaniu ponad 
1 mld zł. Dostępne środki w ramach całego 
konkursu to kwota 118 440 000 zł. 

W drugim etapie ocenie podlegać będą 
wnioski aplikacyjne z pełną dokumentacją. 
Z każdej gminy mogą być złożone mak-
symalnie po dwa projekty. W tym etapie 
Gmina Chełmek zamierza zgłosić wniosek 
dotyczący powstania centrum miasta, kom-
pleksu sportowo – rekreacyjnego przy sta-
dionie sportowym oraz modernizacji Parku 
Miejskiego. Szacunkowa wartość projektu 
to 25 mln zł., w tym wnioskowana wielkość 
dofinansowania – 15 mln zł. 

RAdNI pRACoWALI
Posiedzenie komisji budżetu, rozwoju gospodarczego, bu-

downictwa, przemysłu, gospodarki komunalnej i ochrony środo-
wiska Rady Miejskiej w Chełmku odbyło się w Urzędzie Miejskim 
w Chełmku 2 kwietnia 2009 r. Obrady rozpoczął przewodniczący 
komisji Henryk Wiśniewski. Podczas posiedzenia członkowie ko-
misji omówili sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2008 
r.  Sprawozdanie przedstawiła i udzieliła odpowiedzi na zapytania 
radnych skarbnik miejski Gabriela Rosa.  Radni nie wnosili uwag do 
sprawozdania, w związku z powyższym Przewodniczący Komisji 
poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania: głosowało 5 rad-
nych: 5 – za. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Następnie radni zajęli się projektami uchwał w sprawie zmiany 
uchwały nr VI/40/2003 RM w Chełmku z dnia 27 marca 2003 r. w 
sprawie uchwalenia statutu Gminy Chełmek i uchwały w sprawie 
dofinansowania zgodnie z programem szczepień profilaktycznych 
dzieci z terenu Gminy Chełmek przeciwko bakteriom Neisseria Me-
ningitidis typ C. 

W punkcie dotyczącym zmiany uchwały VI/40/2003 RM głos 
zabrała Sekretarz Miejski Janina Świerz. Sekretarz poinformowała, 
że komisja zdrowia, opieki społecznej i opiniowania przydziałów 
mieszkań RM w Chełmku na posiedzeniu w dniu 30 września 2008r. 
wnioskowała o dokonanie zmiany w nazwie komisji przez wykre-
ślenie słów „Opiniowania przydziałów mieszkań”. Wniosek swój 
komisja uzasadniała tym, że w związku  z wieloletnim programem 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Chełmek zosta-
ła powołana Komisja Mieszkaniowa, która zajmuje się przydziałem 
mieszkań. Wobec powyższego nazwa komisji powinna brzmieć: 
„Komisja zdrowia, opieki społecznej i spraw mieszkaniowych”.

Pozostałe zmiany w projekcie uchwały wynikają ze zmiany w 
ustawie o samorządzie gminnym oraz ustawy o dostępie do infor-
macji publicznej. Ponadto w przypadkach, jeśli zachodzi koniecz-
ność zwołania sesji nadzwyczajnej dopuszczono możliwość, aby o 
terminie sesji powiadomić radnych telefonicznie lub e-mailem 1 
dzień wcześniej. Radni wnioskowali o zapisanie w statucie, by zwo-
ływanie sesji nadzwyczajnej odbywało się 2 dni wcześniej, a nie jak 
proponowano wcześniej 1 dzień wcześniej. Głosowało: 4 radnych: 
4 – za. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Kolejny punkt został również omówiony przez panią sekretarz, 
która poinformowała, że Rada Miejska w kwietniu 2008 r. przyjęła 
Program promocji zdrowia dotyczący szczepień profilaktycznych 
przeciwko bakteriom Nesseria Meningitidis typ.C. Zgodnie z przy-
jętym programem gmina musi zapewnić środki na dofinansowanie 
50 % do szczepionki, oraz 100 % dla dzieci, których opiekunowie 
są w trudnej sytuacji finansowej i korzystają z pomocy MOPS. W 
związku z powyższym uchwała stanowi podstawę do przyznania 

SG ZOZ w Chełmku kwoty 5000 zł.  Radni nie zgłaszali uwag do 
projektu uchwały. Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie. 
Głosowało: 4 radnych: 4 – za. Projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie.

Następnie członkowie komisji skupili się nad sprawami bieżą-
cymi, zapytaniami i wolnymi wnioskami. W tym punkcie poruszano 
przede wszystkim sprawy związane z uporzątkowaniem terenów 
gminy po zimie, konserwację oraz instalację nowych lamp. W cza-
sie posiedzenia z posiedzenia wspólnego Komisji handlu, usług, 
rolnictwa, ładu i porządku publicznego oraz Komisji edukacji, kul-
tury, sportu i rekreacji Rady Miejskiej w Chełmku które odbyło się 
w Urzędzie Miejskim w Chełmku w dniu 7 kwietnia prowadzonego 
przez Helenę Szewczyk. Poruszano następujące tematy: omówienie 
stanu bezpieczeństwa w Gminie Chełmek – spotkanie z przedsta-
wicielem Komisariatu Policji w Chełmku, omówienie sprawozdania 
z wykonania budżetu Gminy Chełmek w 2008 r., projekt uchwały 
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych, projekt uchwały w sprawie re-
gulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę 
oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowa-
dzonych przez Gminę Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród, 
projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Bielsko Biała zadania 
publicznego w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzę-
tom z terenu Gminy Chełmek, projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy de minimis w 2010 roku, projekt uchwały w sprawie zmia-
ny uchwały nr VI/40/2003 RM w Chełmku z dnia 27 marca 2003 r. 
w sprawie uchwalenia statutu Gminy Chełmek, projekt uchwały w 
sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2009 r.

16 kwietnia 2009 r. członkowie komisji, której przewodniczył 
Henryk Wiśniewski zaopiniowali propozycję podwyższenia kapitału 
zakładowego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełm-
ku sp. z.o.o. Przewodniczący Komisji odczytał wniosek Burmistrza 
Chełmka skierowany do Komisji Bużetu (…) w dniu 14 kwietnia 2009 
r. Wniosek dotyczy zaopiniowania propozycji podwyższenia kapitału 
zakładowego spółki Miejskiego Zakładu Gospodaki Komunalnej Sp. 
zoo w Chełmku o kwotę dwa miliony złotych na rozpoczęcie realiza-
cji projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Chełmek”. Jest 
to zadanie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, a środki są niezbędne na utworzenie 
jednostki realizującej projekt.  Kwota ta została zabezpieczona w 
budżecie Gminy Chełmek na 2009 r. i będzie przekazana w kilku tran-
szach. Radni nie wnosili uwag, wobec powyższego przewodniczący 
poddał propozycję podwyższenia kapitału zakładowego MZGK pod 
głosowanie. Głosowało: 8 radnych: 8 – za. Projekt uchwały został za-
opiniowany pozytywnie.
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Miejski Ośrodek  Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku miał  okazję gościć wybitnych 
naukowców z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy, którzy wzięli udział w konferencji naukowej 
pt. „Przedsiębiorczość w warunkach Unii Europejskiej”. Organizatorami konferencji były: 
Katedra Zarządzania i Marketingu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, 
Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, Wydział Han-
dlu i Przedsiębiorczości w Karwinie oraz Gmina Chełmek.  

AKCjA LETNIA
Burmistrz Chełmka ogłasza konkurs ofert 

na wsparcie realizacji zadań publicznych 
w roku 2009 w dwóch obszarach współpra-
cy, określonych w Programie współpracy 
Gminy Chełmek z organizacjami pozarzą-
dowymi w roku 2009 uchwalonym przez 
Radę Miejską w Chełmku Nr XXIV/194/2008 
w dniu 13 listopada 2008 r. Oferty przyjmo-
wane są do  12 czerwca 2009 r.

Rodzaj zadań i wysokość środków prze-
znaczonych na ich realizację:

I. Krajoznawstwo oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieży:

1. organizacja zajęć pn. „Podaruj dzie-
ciom słońce” dla dzieci i młodzieży z rodzin 
patologicznych i dotkniętych problemami 
wychowawczymi z terenu Gminy Chełmek 
– kwota 4 000 zł

2. organizacja imprez turystycznych i 
krajoznawczych dla osób dorosłych, zajmu-
jących się szerzeniem turystyki i wędrownic-
twa – kwota 1 500 zł

II. Upowszechnianie kultury, sztuki 
ochrony dóbr kultury i tradycji:

3. promocja sztuki twórców profesjo-
nalnych i nieprofesjonalnych działających 
na terenie Gminy Chełmek – kwota 5.000 zł

Pełny tekst ogłoszenia o konkursie za-
wierający: zasady przyznawania dotacji, 

terminy i warunki realizacji w/w zadań, ter-
miny składania ofert, terminy, tryb i kryteria 
stosowane przy wyborze oferty, informację 
o zrealizowanych w latach 2007 i 2008 zada-
niach publicznych tego samego rodzaju oraz 
wzór oferty i innych dokumentów dostępny 
jest: w Urzędzie Miejskim w Chełmku, ul. Kra-
kowska 11, na tablicy ogłoszeń, w pokoju nr 
13, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Chełmek.  Warunkiem przystąpienia do kon-
kursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzo-
rem określonym w rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 
2005 r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór ofer-
ty dostępny jest na stronach internetowych 
www.chelmek.pl oraz w Urzędzie Miejskim 
w Chełmku, ul. Krakowska 11, pok. 13. Kwo-
ta przyznanej dotacji może być niższa od 
wnioskowanej w ofercie. Burmistrz zastrzega 
sobie prawo zmniejszenia zakresu finanso-
wania zadań w kosztorysie składanej oferty.  
Warunkiem zawarcia umowy jest otwarcie 
wyodrębnionego rachunku bankowego dla 
przyjęcia dotacji. Zadanie skierowane jest do 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu 
Gminy Chełmek. Dodatkowych informacji 
udziela:  * Janina Świerz tel. (0 33) 844 90 20 
– Sekretarz Miejski, - pok. Nr 112 * Agnieszka 
Rola tel. (0 33) 844 90 25 – pok. Nr 13

Burmistrz Chełmka, Andrzej Saternus

Koonferencja  nauKowa  w  chełmKu

Bloki tematyczne konferencji obejmo-
wały: działalność znanych przedsiębiorców 
i dziedzictwo ich doświadczeń, warunki roz-
woju przedsiębiorczości w Unii Europejskiej 
w okresie obecnego kryzysu, rola przedsię-
biorcy w społeczeństwie, kooperacja przed-
siębiorstw jako środek zwiększania ich kon-
kurencyjności, znaczenie małych i średnich 
przedsiębiorstw w warunkach globalizacji.

Otwarcia konferencji oraz przywitania 
gości dokonał burmistrz Chełmka Andrzej 
Saternus. Po krótkim wstępie przystąpiono 
do prezentacji przygotowanych na konfe-
rencję referatów. W kilkunastu wystąpie-
niach ukazano szeroko rozumiane znacze-
nie przedsiębiorczości oraz cechy dobrego 
i efektywnego przedsiębiorcy. W kilku refe-
ratach odniesiono się do mocno związane-
go z Chełmkiem - Tomasza Baty, jednego z 
największych przedsiębiorców Europy. W 
dziedzinie organizacji i zarządzania Tomasz 
Bata stworzył swój własny system, nazwany 
później jego nazwiskiem. To właśnie słyn-
ny Czech posłużył jako przykład dobrego 
menedżera i inwestora, który swoją dzia-
łalnością wpływał na rozwój gospodarczy 
wielu państw. Górnośląską Wyższą Szkołę 
Handlową reprezentowali: dziekan Wydziału 
Zarządzania GWSH, prof. dr hab. Jan Misztal, 

prodziekan Wydziału Zarządzania GWSH dr 
Jacek Pyka z referatem: „Menedżerski i przed-
siębiorczy wkład Tomasza Baty i jego następ-
ców”, napisany wspólnie z doc. ing. Vaclavem 
Lednickym, CSc., Kierownikiem Katedry 
Przedsiębiorczości i Zarządzania Uniwersy-
tetu Śląskiego w Opawie, dr Krystyna Serafin 
z referatem: „Globalizacja czy regionalizacja? 

- Budowanie konkurencyjności współczesnej 
organizacji”, dr Paweł Kosiń z referatem: „De-
cyzje kształtujące sieci kooperacyjne w wa-
runkach niepewności:, dr Andrzej Kubasik z 
referatem: „Przedsiębiorczość w warunkach 
globalnego kryzysu” i dr Krzysztof Piskorczyk 
z referatem: „Globalizacja a kryzys finansowy 
- uwagi polemiczne”. 

Po głównej części konferencji wszyscy 
uczestnicy udali się do Domu Pamięci Baty, 
aby obejrzeć zgromadzone w nim ekspo-
naty. 

Efektem konferencji będzie monografia 
naukowa. 

Stowarzyszenie Darz Grzyb oraz MOK-
SiR w Chełmku zapraszają na wystawę 
grzybów i pokaz multimedialny z wykła-
dem Barbary Piech 

„Grzyby 
-fakty i mity”

Prezentacja odbędzie się w sobotę, 23 
maja 2009, o godzinie 1700 w siedzibie 
MOKSiR w Chełmku, pl. Kilińskiego 3.
Wystawa trwać będzie w sobotę 23 maja 
2009 r. w godzinach 1700-1900 i w niedzielę 
24 maja w godzinach 1000-1600.

www.darzgrzyb.p
www.moksir.chelmek.pl
www.NaGrzyby.pl
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Informacja o numerach i granicach obwodów komisji wyborczych
N a  p o d s t a w i e  a r t . 4 4  u s t .  1  u s t a w y  z  d n i a  2 3  s t y c z n i a  2 0 0 4  r.  O r d y n a c j a  w y b o r c z a  d o  Pa r l a m e n -

tu Europejsk iego (Dz.U.  Z 2004 r.  Nr 25 poz.  219)  z  póź.  zm. podaję do wiadomości  publicznej  informację 
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Granice obwodu głosowania
Siedziba obwodowej Komisji 

Wyborczej

1

Chełmek – ulice:
Baty,  Fredry,  Jaworznicka,  Kochanowskiego,   Krasińskiego, Kraszewskiego,  

Mickiewicza,    Norwida,  Piastowska,  Plac Kilińskiego,    Przemysłowa,    Słowac-
kiego, Sienkiewicza,   Staicha,  Tuwima, 

Lokal  dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Remiza Ochotniczej Straży
 Pożarnej  w Chełmku 

ul. Staicha 3

2

Chełmek -  ulice:  
Broniewskiego,  Dąbrowskiej,  Kasprowicza,  Krakowska  (nr parzyste),    Or-

kana,   Reymonta,   Rydla,   Staffa,  Struga,  Tetmajera,  Wyspiańskiego,  Zapol-
skiej,  Żeromskiego

Powiatowy Zespół Nr 8
Szkół Zawodowych    

i  Ogólnokształcących 
w Chełmku   ul. Krakowska 18

3

Chełmek  - ulice:
K o ś c i u s z k i ,  K r a k o w s k a  ( n r  n i e p a r z y s t e ) ,  O f i a r  Fa s z y z m u ,  

Marszałka  Piłsudskiego,  Powstańców   Śląskich

Samorządowy Zespół Szkolno- 
Przedszkolny  Nr 2 

w Chełmku 
ul. Marszałka Piłsudskiego 1 

4

Chełmek -  ulice:     
G e n e r a ł a  A n d e r s a ,  B o c z n a ,  B r z o z o w a ,  G ł o g o -

wa, Klonowa, Kolejowa, 11-go Listopada,  25-go Stycznia, Topolowa,   
Wojska Polskiego

Samorządowy Zespół Szkolno- 
Przedszkolny  Nr 2 

w Chełmku, ul. Brzozowa 7-9

5 Sołectwo Gorzów
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzo-

wie im. Marii Konopnickiej,   ul. Szkolna 3 

6 Sołectwo Bobrek

Samorządowy  Zespół Szkół w Bobr-
ku  im. Kardynała Stefana 

Adama Sapiehy  
ul. Nadwiślańska 9 

7

Chełmek – ulice:     
Stefana Batorego,     Bolesława Chrobrego,   Bolesława Wsty-

d l i w e g o,   D ł u g o s z a ,  F l i s a k ó w,  G a l l a  A n o n i m a ,  J a g i e l l o ń s k a , 
Kazimierza Wielkiego,   Kręta,   Królowej Jadwigi,   Krótka,  Bolesława Krzywouste-
go,   Leśna,   Lipowa,   Mieszka I,   Na Skałce,    Władysława  Łokietka,  Oświęcimska,   
Polna,   Rzeczna,   Sadowa,   Zygmunta Starego,  Sobieskiego, Świerkowa, Staro-
wiejska,  Śląska,   Księdza  Wcisło,  Wrzosowa, Wandy, Władysława Hermana, 

Samorządowy Zespół Szkół nr 1  im. 
Adama Mickiewicza w Chełmku  

ul. Chrobrego 9

8 Dom Pomocy Społecznej w Bobrku

Dom Pomocy Społecznej 
w Bobrku – Nowy Hostel
ul. Księżnej Ogińskiej 2 

 
Lokale wyborcze będą czynne dnia  7 czerwca  2009 roku   w godzinach   od 8.oo  do 22.oo

dofinansowanie z UE dla średnich przedsiębiorstw
Informujemy, iż w terminie od 30 kwietnia do 01 czerwca 2009 

roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Małopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działania  2.1 „Roz-
wój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schematu A 
„Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”. Uprawnionymi do skła-
dania aplikacji są średnie przedsiębiorstwa. Wsparcie można uzyskać 
na realizację projektów inwestycyjnych, poprawiających konkuren-

cyjność firmy, związanych z unowocześnieniem sposobu działania 
oraz oferty. W ramach przedmiotowego konkursu można uzyskać 
bezzwrotne dofinansowane w wysokości do 30% wydatków kwali-
fikowanych inwestycji.  Szczegółowe informacje można uzyskać w 
Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, przy ul. Kordylewskiego 
11 w Krakowie, tel. (012) 37 69 191, 37 69 112

Inf.UM
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KomUNIKAT w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 
 Na podstawie art. 32 ust. 1 i 3 art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.11.1067r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U.  z  2004r. poz. 

2416 z późn. zmianami) oraz § 2 i § 8 rozporządzenia  MSWiA oraz Obrony Narodowej z dnia 22.12.2005r. w sprawie przygotowania i prze-
prowadzenia poboru (Dz. U. z 2006r. nr 1 poz. 7 z późn. zmianami) i rozporządzenia MSWiA oraz Obrony Narodowej z dnia 23.02.2009r. w 
sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009r. (Dz. U. 33 poz. 263)podaje się do wiadomości co następuje:

1. W okresie 16 – 18 czerwca 2009r. 
przeprowadzona zostanie na terenie gminy 
Chełmek kwalifikacja wojskowa mężczyzn 
urodzonych w 1990 r. 

2. Obowiązkowi stawienia się do kwalifi-
kacji wojskowej w terminie, o którym mowa 
wyżej, podlegają także mężczyźni urodzeni 
w latach 1985 – 1989r. , którzy nie posiadają 
określonej zdolności do służby wojskowej.

3. Do stawienia się przed powiatowymi 
komisjami lekarskimi wzywa się mężczyzn 
urodzonych w 1989r. i w latach wcześniej-
szych, którzy: zostali uznani przez powia-
towe komisje lekarskie za czasowo niezdol-
nych do służby wojskowej, jeżeli okres tej 
niezdolności upływa przed zakończeniem 
kwalifikacji wojskowej, jeżeli nie zostali prze-
niesieni do rezerwy, zostali uznani, ze wzglę-
du na stan zdrowia, za zdolnych do czynnej 
służby wojskowej i złożyli w trybie art. 28 ust. 
b ustawy z dnia 21.11.1067r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej 
(Dz. U.  z  2004r. poz. 2416 z późn. zmiana-
mi), wnioski o zmianę kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostali 
przeniesieni do rezerwy.

4. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się 
kobiety: urodzone w latach 1981 – 1990, 
posiadające kwalifikacje przydatne do 
czynnej służby wojskowej oraz kobiety 
pobierające naukę w celu uzyskania tych 

kwalifikacji, które w roku szkolnym – aka-
demickim 2008/2009 kończą naukę w szko-
łach medycznych i weterynaryjnych oraz na 
kierunkach psychologicznych albo będące 
studentkami lub absolwentkami tych szkół 
i kierunków, posiadające zgodę rektora wyż-
szej szkoły morskiej na odbywanie zajęć 
wojskowych w tej szkole, jeżeli występują 
z wnioskiem o skierowanie ich do powiato-
wej komisji lekarskiej, o których mowa  w § 
2 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 maja 
2006r. w sprawie poddania kobiet obowiąz-
kowi stawienia się do poboru (Dz. U. nr 95 
poz. 660)

5. Do stawienia  się do kwalifikacji woj-
skowej wzywa się również osoby, które 
ukończyły 18 rok życia i ochotniczo zgłosiły 
się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie 
posiadają określonej zdolności do czynnej 
służby wojskowej.

6. Kwalifikację wojskową osób wymie-
nionych w pkt. 1 -5, zamieszkałych na pobyt 
czasowy lub trwający powyżej 3 miesięcy w 
gminie Chełmek, prowadzi  w/w powiatowa 
komisja lekarska. 

Kwalifikacja wojskowa odbywać się bę-
dzie w internacie Powiatowego Zespołu nr 
2 Szkół Ogólnokształcących  Mistrzostwa 
Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu 
ul. Bema 4. Osoba stawiająca się do kwali-
fikacji wojskowej  powinna posiadać przy 

sobie: dowód osobisty lub inny dokument 
pozwalający stwierdzić tożsamość, posia-
dane dokumenty lekarskie dotyczące stanu 
zdrowia, aktualną fotografię o wymiarach 
3x4 cm, bez nakrycia głowy, dokumenty 
stwierdzające poziom wykształcenia lub 
pobieranej nauki, potwierdzenie zgłoszenia 
się do rejestracji

Osoba, która z ważnych przyczyn nie 
może stawić się do kwalifikacji wojskowej 
w wyznaczonym terminie, obowiązania jest 
o tym zawiadomić burmistrza lub inspek-
tora  ds. wojskowych Urzędu Miejskiego w 
Chełmku /603 837799/ najpóźniej w dniu, w 
którym była obowiązana stawić się do kwa-
lifikacji wojskowej.

Szczegółowe obowiązki osób wezwa-
nych do kwalifikacji wojskowej określa ob-
wieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 
17 marca 2009r. rozwieszone na tablicach 
ogłoszeń na terenie gminy. Ponadto przypo-
minam, iż realizowana obecnie kwalifikacja 
wojskowa ma za zadanie tylko i wyłącznie 
określenie kategorii zdrowia osoby zgłasza-
jącej się.  Nie ma wcieleń do wojska na zasa-
dach obowiązujących w latach poprzednich. 
Do służby wojskowej będą wcielani tylko i 
wyłącznie ochotnicy, którzy otrzymali od-
powiednią kategorię zdrowia.

mjr rez. Zbigniew Kościański,  Urząd Miejski 
Chełmek

Marszałek Województwa Małopolskiego ogłasza

 otwarcie procedury wyboru członków małopolskiej Rady pożytku publicznego
II kadencji reprezentujących organizacje pozarządowe.

Małopolską Radę Pożytku Publicznego powołuje się w celu 
kształtowania właściwej współpracy samorządu województwa z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. Kadencja Rady trwa 4 lata.

Członkiem Rady może zostać osoba, która: jest czynnym Człon-
kiem organizacji pozarządowej; jest osobą pełnoletnią i wyrazi zgodę 
na kandydowanie; uzyska 5 imiennych rekomendacji na kandydowa-
nie do Rady pochodzących od innych organizacji pozarządowych. 
Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów i udzielania im reko-
mendacji są działające na terenie Małopolski organizacje pozarządo-
we. W celu zachowania regionalnego składu Rady, obszar Wojewódz-
twa Małopolskiego został podzielony na 5 okręgów wyborczych: 
Kraków, Oświęcim, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tarnów. O przynależności 
do danego okręgu wyborczego decyduje adres siedziby organizacji 
zgłaszającej lub udzielającej rekomendacji kandydatowi.

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie formu-
larza zgłoszeniowego i złożenie go w formie papierowej oraz elek-
tronicznej na nośniku CD/R wraz z wymaganymi załącznikami, w 
terminie do 6 maja 2009 r.: na dzienniku podawczym Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 
Kraków; lub przesyłanie na adres korespondencyjny Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Małopolskiego: Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego Kancelaria Urzędu, ul. Racławicka 56, 
30-017 Kraków

Liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwier-
dzona pieczęcią wpływu. Na kopercie zawierającej formularz zgło-

szeniowy należy umieścić hasło: „Małopolska Rada Pożytku Publicz-
nego II kadencji”.

Szczegółowe „Zasady wyłaniania członków Małopolskiej Rady 
Pożytku Publicznego II kadencji reprezentujących sektor pozarzą-
dowy” oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się: na stronie inter-
netowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
www.malopolskie.pl/ngo; w Zespole współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, Kancelaria Urzędu, UMWM, Kraków, ul. Racławicka 
56, (pok.408), tel. 012 63 03 241 (240). Stanowisko lub osoba upo-
ważniona do kontaktu: Małgorzata Dulak - Zespół współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi tel. 012 63 03 241 (240). Za spotkanie 
wyborcze w okręgu oświęcimskim jest odpowiedzialny Małopolski 
Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych w okręgu oświęcim-
skim – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Kraków Al. 29 Listo-
pada 75 lok. 3 tel. 012 412 15 24

z zieloną Szkołą nad morze
Gmina Chełmek uzyskała dotację w wysokości 3 287,50 zł. z Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie. Przedmiotowe dofinansowanie przeznaczone jest na 
realizację projektu pn.: „Wyjazd uczniów klasy I gimnazjum SZS w 
Gorzowie na Zieloną Szkołę do Jarosławca”. Przyznane dofinanso-
wanie stanowi 25% kwalifikowanych kosztów zadania (wydatków 
związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem i transportem). W 
Zielonej Szkole weźmie udział 22 uczniów klasy I gimnazjum Sa-
morządowego Zespołu Szkół w Gorzowie w terminie od 15 do 27 
maja 2009 roku.  
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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

pomoC mATERIALNA 
dLA UCzNIÓW

W związku z realizacją programu pomocy materialnej dla 
uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej burmistrz 
Chełmka wydał decyzje dotyczące przyznania stypendiów na II 
półrocze 2009 r. Wypłata stypendiów nastąpi 18 czerwca 2009 r., po 
przedstawieniu faktur  i rachunków imiennych (termin dostarczenia 
rachunków do Referatu Oświaty UM upływa 12.06.2009 r.). 

Wysokość stypendium za rok szkolny 2008/2009 wynosi: dla 
uczniów z rodzin o niskich dochodach 1280 zł, dla uczniów z rodzin 
mieszczących się w drugim przedziale dochodowym – 640 zł. Pomo-
cą zostało objętych 50 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej zamieszkałych na terenie Gminy Chełmek.

Ze środków przyznanego stypendium można zakupić między in-
nymi: podręczniki szkolne, przybory szkolne, wydawnictwa encyklo-
pedyczne, słowniki, obuwie i odzież sportowe – wyłącznie na zajęcia 
w-f, komputer oraz urządzenia peryferyjne (drukarka, modem, ska-
ner), papier do drukarki, tusz do drukarki, programy komputerowe, 
okulary lecznicze, zrefundować opłaty za kursy, zajęcia edukacyjne, 
opłatę za basen, opłatę za korzystanie z Internetu,  wydatki na wy-
cieczki szkolne, bilety miesięczne, bilety do kina, teatru. 

Wydane decyzje są kontynuacją pomocy udzielonej na wnioski 
złożone do 15 września 2008 r. Pierwsza transza stypendiów za okres 
wrzesień – grudzień została wypłacona w grudniu, natomiast kolejna 
– za miesiące styczeń-czerwiec będzie wypłacona w czerwcu br. 

INFoRmACjA o WyWIESzENIU 
WyKAzÓW

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 
Gminy Chełmek, przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetar-
gowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny położony w Chełmku 
przy: 

* ul. 25 Stycznia 3/3 o powierzchni użytkowej 52,37 m2,
* ul. Wojska Polskiego 5/1 o powierzchni użytkowej 44,62 m2, 

oraz na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
rok  o gospodarce nieruchomościami  oraz w wykonaniu Uchwały 
Nr XXVI/205/2008 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 18 grudnia 2008 
roku w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Chełmek, przeznacza do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej wartość 1/6 udziału w nieruchomość 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1088/53 i 1088/54 
o łącznej pow. 0.0800 ha obręb Chełmek, położona w Bobrku przy 
ul. Leśnej.

Przedmiotowe nieruchomości stanowią drogę dojazdową m.in. 
do kontenerowej stacji energetycznej. 

Przedmiotowe wykazy zostały wywieszone w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku oraz na tablicach ogłoszeń na terenie całej 
gminy na okres 21 dni tj. w terminie: od dnia 05 maja 2009 roku do 
dnia 26 maja 2009 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 Komunalnych Sławomir Kalemba.          

Inf.UM

SKUp złomU 
I mETALI KoLoRoWyCH 

Chełmek ul. Krakowska ( stary plac targowy) 
Czynne: pon. – pt. 7.00 – 16.00

Sobota: 7.00 – 12.00
przyjmujemy stłuczkę szklaną 

( butelki, słoiki itp.)
makulaturę

Tel. 503 779 038 lub 504 164 935

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 

w Chełmku zaprasza na otwarcie 
„X Wiosennego przeglądu Sztuki 

Nieprofesjonalnej”
Wernisaż odbędzie się 

15 maja 2009 r. o godz. 18.00 
w Galerii Epicentrum MOKSiR w Chełmku, Plac Kilińskiego 3.
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„Wielkanoc, Wielkanoc”

zmAGANIA UCzNIÓW W mIĘdzySzKoLNym KoNKURSIE

„ASy z TRzECIEj KLASy”
dLA UCzNIÓW SzKÓł podSTAWoWyCH z GmINy CHEłmEK

26 marca 2009 roku w Samorządowym Zespole Szkół w Bobrku 
po raz dziesiąty odbył się II etap międzyszkolnego konkursu „Asy z 
trzeciej klasy”, którego  organizatorem jest nauczyciel zespołu w Bo-
brku -  mgr Lucyna Zamarlik, a współorganizatorem zmagań szkol-
nych MOKSiR w Chełmku.  W konkursie wzięło udział 19 uczniów  
klas trzecich  szkół podstawowych z gminy Chełmek. Konkurs ma za 
zadanie wyłonić  najlepszych uczniów, którzy będą reprezentować 
gminę Chełmek na szczeblu powiatowym w Brzeszczach. Gratulu-
jemy wszystkim uczniom, którzy awansowali do II etapu zmagań 
konkursowych oraz wszystkim tym, którym jeszcze w tym roku się 
to nie udało.  Dziękujemy wszystkim zaprzyjaźnionym nauczycie-
lom za pomoc w zorganizowaniu corocznej imprezy i jej  sprawnym 
przeprowadzeniu.   Lucyna Zamarlik- organizator

 pIERWSzy dzIEŃ WIoSNy 
W SAmoRzĄdoWym zESpoLE 

SzKÓł W GoRzoWIE
W Samorządowym Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w 

Gorzowie dnia 23 marca świętowano Dzień Wiosny. Z tej okazji 
zorganizowano wiele zabaw i konkursów. Na początku odbyły się 
wybory miss szkoły. Kandydatki miały zaprezentować siebie z jak 
najlepszej strony. Większości z nich doskonale się to udało. Następ-
nie wybrani przedstawiciele klas I-III szkoły podstawowej tworzyli 
portret Pani Wiosny. 

W tym samym czasie uczniowie klas IV-VI i I-III gimnazjum pre-
zentowali wykonane na modelkach ciekawe, wiosenne fryzury i 
śmieszne makijaże. Imprezę zakończono atrakcyjnym pokazem 
mody.       J. Palka, M. Kała

pAmIĘTAmy!
Z okazji czwartej rocznicy śmierci umi-

łowanego Papieża Jana Pawła II w Parafial-
nym Kościele w Gorzowie w dniu 2 kwietnia 
odbyła się Msza Św. ku Jego  czci. Po na-
bożeństwie uczestnicy warsztatów teatral-
nych (projekt „Szkoła na 6”) pod kierunkiem 
pani Agaty Dulęby przygotowali  uroczy-
stość poświęconą osobie Papieża - Polaka.  
Teksty zostały opracowane na podstawie 
książki Nowe Cuda. Uroczystość uświetnił 
pokaz multimedialny pt. Miejsca szczegól-
nie bliskie sercu Jana Pawła II opracowany 
przez pana Damiana Łękawę. Tło muzyczne 
do prezentacji przygotowali uczniowie Sa-
morządowego Zespołu Szkół w Gorzowie 
uczący się w Państwowej Szkole Muzycznej. 
Uroczystość oglądała społeczność zamiesz-
kująca Gorzów, która wspólnie ze szkolną 
młodzieżą odśpiewała ukochaną pieśń Jana 
Pawła II Barkę.

Święta Wielkanocne wszyscy dobrze 
znamy, 

pamiętamy o nich, gdy się przy świą-
tecznym stole zbieramy.

I takie właśnie spotkanie urządziły 
przedszkolaki z Samorządowego Przedszko-
la  w Bobrku pod kierunkiem pani Urszuli 
Mańkut i Beaty Szyjki. Wierszem, tańcem i 
piosenką przypomniały tradycje i zwyczaje 
tych świąt. Można też było nabyć ozdoby 
wielkanocne niezbędne do koszyczka. Zo-
stał rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. 
„Wielkanocne obyczaje” zorganizowany dla 
dzieci z przedszkoli w Chełmku, Gorzowie i 
Bobrku. Komisja przyznała sześć pierwszych 
miejsc i dziesięć  wyróżnień, wszystkie dzieci 
zostały nagrodzone słodyczami i drobnymi 
upominkami. Uwieńczeniem spotkania był 
występ zespołu „Bobrowianki”, które zapre-
zentowały swój najnowszy repertuar oraz 
zaśpiewały piosenkę specjalnie napisaną 
dla przedszkolaków. Dziękujemy sponsorom 
oraz rodzicom za zaangażowanie i pomoc.

      mgr Urszula Mańkut i mgr Beata Szyjka
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Przemyt wielki i mały, 
czyli kto i jak się bogacił na kontrabandzie

Powiat chrzanowski leżący na pograniczu trzech monarchii: Austrii, Rosji i prus musiał 
stać się w sposób niejako naturalnym polem działania dla przemytników. pruski autor 

z początków XX wieku1 twierdzi, że w Trójkącie Trzech Cesarzy przemyt kwitnął od niepa-
miętnych czasów. Na granicy austriacko – rosyjskiej przemytnicy działali przeważnie w 
zorganizowanych, kilku lub kilkunastoosobowych bandach i nagminnie atakowali gra-
niczną straż finansową przy użyciu broni palnej. Natomiast na granicy prusko – austriac-
kiej kwitnął w zasadzie tylko mały przemyt, w którym brały udział również kobiety, nie 
uważając tego bynajmniej za przestępstwo, a wręcz odwrotnie za święty obowiązek.2

Z Austrii do Prus przemycano przede 
wszystkim bydło i konie, a z Prus do Austrii 
papierosy i tytoń. Przemytnicy przekracza-
jący zieloną granicę działali najczęściej w 
niesprzyjających warunkach atmosferycz-
nych, podczas burzy, śnieżycy czy ulewnych 
deszczy. Niejednokrotnie musiał przemytnik 
godzinami leżeć w ulewnym deszczu, czy w 
kopnym śniegu i czekać, aż straż przejdzie, 
żeby mieć okazję prześliznąć się przez linię 
graniczną.3

Jak już wspomniano, szczególnie zagro-
żona przemytem była granica austriacko 
– rosyjska. Nie powinien więc dziwić fakt, 
że właśnie tutaj bardzo często dochodziło 
do naruszenia pasa granicznego. W dniu 6 
września 1904 roku około godziny dziesiątej 
wieczorem mający postój na stacji w Szcza-
kowej maszynista kolei północnej usłyszał 
około trzydzieści wystrzałów z broni palnej. 
Okazało się, że strzelała rosyjska straż gra-
niczna z posterunku w Maczkach. Strzela-
no do przemytników: Pawła Bednarskiego 
i Walentego Grzela ze Sławkowa, którzy 
usiłowali przemycić spirytus ze Szczakowej 
do Rosji. Strzały padły, gdy przemytnicy usi-
łowali przekroczyć granicę przy słupie gra-
nicznym nr 182.4

Kilka miesięcy wcześniej, 1 maja 1904 
roku żandarm rosyjski, goniąc konno prze-
mytnika, przekroczył granicę w miejscowości 
Żary. Schwytanego w lesie dworskim ucie-
kiniera doprowadził do rosyjskiej strażnicy 
granicznej.5

Przemytem trudnili się nie tylko „za-
wodowi” szmuglerzy. Wielu robotników z 
powiatu chrzanowskiego zatrudnionych w 
Prusach wykorzystywało powroty z pracy do 
domu do przemytu. Na przykład mieszkańcy 
Bobrku, Gorzowa, Chełmka i innych pobli-
skich miejscowości, wracając zorganizowa-
nymi grupami z Prus, nie chcieli poddawać 
się na granicy obowiązującej kontroli skar-
bowej, lecz wywoływali awantury. Na moście 
granicznym w Chełmku w dniu 1 kwietnia 
Stanisław Lenard z Gorzowa dopuścił się 
słownej zniewagi strażnika skarbowego Ka-
rola Woźniackiego. W dniu 16 kwietnia tegoż 
roku na tym samym przejściu granicznym 
Wojciech Opitek z Przełajek koło Chełmka, 
przekraczając granicę wraz z Walentym Pi-
wowarczykiem, dopuścił się czynnej napa-
ści na wykonującego obowiązki służbowe 
nadstrażnika Jana Koconia. Obie te sprawy 
Dyrekcja Okręgu Skarbowego w Krakowie 
skierowała do Prokuratorii Państwa w celu 
ukarania sprawców.6 Władze skarbowe jed-

nocześnie zażądały od Starostwa, aby w 
celu zapobieżenia w przyszłości podob-
nym zajściom i niedopuszczenia do tego, 
by Straż Skarbowa była zmuszona do użycia 
broni, poleciło posterunkowi żandarmerii w 
Chełmku patrolowanie okolic mostu na Prze-
mszy. Patrol taki w sile jednego żandarma 
powinien odbywać się we wszystkie soboty, 
inne dnie przed świętami katolickimi oraz w 
dnie wypłat w pruskich kopalniach i fabry-
kach, to jest około piętnastego dnia każdego 
miesiąca. Godziny patrolu należałoby wy-
znaczyć od szóstej wieczór do pierwszej w 
nocy, bowiem to właśnie w tych godzinach 
robotnicy najbardziej tłumnie wracali do do-
mów.7 Z chwilą wybuchu wojny granice zo-
stały w pewien sposób uszczelnione, co nie 
przeszkadzało mieszkańcom przygranicz-
nych wsi w uprawianiu przemytu. W 1916 
roku w Gorzowie nadal trudniono się prze-
mytem koni do Prus, przy czym przemyca-
no przede wszystkim konie zdrowe i dobrze 
odkarmione. U niektórych mieszkańców wsi 
znajdowały się wręcz magazyny przedmio-
tów przemyconych ze strony pruskiej.8

Wojna nie powstrzymała również prze-
mytu na granicy austriacko – rosyjskiej. Na 
niekontrolowany przemyt żywności z terenu 
powiatu chrzanowskiego do Rosji uskarża 
się w piśmie do Starostwa jedna z mieszka-
nek Jaworzna. Według niej miejscowi kup-
cy nie chcą sprzedawać żywności rdzennej 
ludności, bowiem wolą ją po wyższej cenie 
sprzedać przemytnikom. Każdej nocy oko-
ło 50 wozów wykupionej w mieście i oko-
licznych wsiach żywności przemycane było 
przez granicę.9

Natomiast 27 sierpnia 1915 roku zostały 
zatrzymane na próbie nielegalnego przekro-
czenia granicy w Szczakowej dwie mieszkan-
ki miejscowości Dąbrowa, które usiłowały 
przeszmuglować 4 i pół litra spirytusu.10 Z tą 
ostatnią sprawą wiąże się bezsprzecznie nie-
codzienna prośba, jaką w październiku 1914 
roku skierował do Starostwa mieszkaniec 
Dąbrowy Beniamin Majer. Posiadał on kon-
cesję na prowadzenie szynku. Najwidoczniej 
musiał również pośredniczyć w przemycie 
spirytusu i czerpać z tego procederu niezłe 
zyski. Jednak zysków tych został pozbawio-
ny, bowiem z chwilą wybuchy wojny zaczęto 
bezwzględnie przestrzegać zakazu sprzeda-
ży spirytusu przemytnikom. Ponieważ z tego 
powodu egzystencja Majera i jego rodziny 
została zagrożona, prosił Starostwo, aby po-
zwoliło mu wybudować bezpośrednio na 
granicy nad Przemszą budkę, w której mógł-

by sprzedawać przemytnikom spirytus. Jest 
jasne, że Starostwo zgody nie wyraziło.11

Ze zrozumiałych przyczyn nad bezpie-
czeństwem granic w czasie prowadzenia 
działań wojennych szczególnie dbały powo-
łane do tego służby. Nie ulega wątpliwości, 
że korzystały one z usług ludności zamiesz-
kałej w pasie przygranicznym. Z pewnością 
przynajmniej niektórzy informatorzy próbo-
wali załatwić osobiste porachunki, oskarża-
jąc przemytników o działalność szpiegowską 
na rzecz Rosji. W ten sposób postąpił pewien 
mieszkaniec Gór Luszowskich, który w kwiet-
niu 1915 roku zaalarmował Starostwo infor-
macją o rzekomej działalności szpiegowskiej 
prowadzonej przez osoby zajmujące się 
przemytem.12

Z zakończeniem wojny przemyt na tere-
nie powiatu nie tylko nie ustał, lecz nawet 
znacząco wzrósł. Nie powinno to dziwić, je-
żeli weźmie się pod uwagę chaos, jaki zapa-
nował w tym czasie. Podczas gdy jedni zara-
biali na przemycie, inni starali się zarobić na 
przemytnikach. Na początku listopada 1918 
roku mieszkaniec Chełmka Franciszek S. przy 
pomocy kilku kolejarzy ze stacji kolejowej w 
Libiążu odebrał dwie pary koni przemytni-
kom. Dwa konie rzekomo miał oddać w Sta-
rostwie. Z drugiej pary jednego konia zatrzy-
mał sobie, a drugiego wziął kolejarz z Libią-
ża Stefan W.13 W dniu 28 listopada w domu 
Franciszka S. pojawiło się pięciu uzbrojonych 
mieszkańców Chełmka: Wojciech O., Józef Ż., 
Albin O., Władysław W. i Albin B. Wymienieni, 
grożąc domownikom użyciem broni, zabra-
li konia. Przeprowadzone w grudniu przez 
miejscową Straż Bezpieczeństwa śledztwo 
wykazało, że wymienieni znani są od lat z 
działalności przemytniczej, a konia, którego 
z początkiem miesiąca zabrał im przemocą 
S., odebrali i przemycili do Prus.14

W związku z nasilającym się w rejonie 
Gorzowa i Chełmka przemytem Komisarz 
PKL w Chrzanowie, Żuławski 4 stycznia 1919 
roku zarządził zamknięcie ruchu łodzi na 
Przemszy i zajęcie wszystkich łodzi za po-
kwitowaniem aż do odwołania. Wszelkie ło-
dzie na Przemszy miały być konfiskowane.15 

Mimo to kontrabanda kwitła w gminach: 
Gorzów, Jeleń, Dąb, Chełmek, Wysoki Brzeg, 
gdzie grasowały całe bandy uzbrojonych 
szmuglerzy. Przemycano głównie słoninę, 
sól i naftę. Uprawianie na coraz większą skalę 
przemytu nie byłoby możliwe bez przynaj-
mniej cichego przyzwolenia funkcjonariuszy 
żandarmerii. Okazuje się jednak, iż najpraw-
dopodobniej owe ciche przyzwolenie było 
udzielane o wiele wyżej. Świadczyć o tym 
może notatka prasowa zamieszczona w dniu 
12 marca 1919 roku w jednej z gazet:

Masowe przemytnictwo żywności do 
Prus przez powiat chrzanowski w niczem 
nie uległo zmniejszeniu. Starostwo Chrza-
nowskie o nieobsadzonem kierownictwie 
nie przeciwdziała wywozowi. Anarchiczne 

Aleksander Babiński
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stosunki panują w żywnościowem biurze 
Starostwa sprzyjają akcyi przemytniczej 
koncentrującej się w Chrzanowie, skąd cale 
gromady przemytników ze słoniną, mąką 
itp. udają się do pogranicznych wiosek nad 
Przemszą. Obecnie, gdy większy głód do-
kucza Niemcom, ceny środków żywności 
znacznie poszły w górę, zarobki przemytni-
ków zwiększyły się, jak również i związane z 
tym dochody kontrolerów żywnościowych, 
którzy ze Skupniem na czele skonfiskowane 
towary przed oddaniem Starostwu zanoszą 
do swych domów, gdzie je segregują, lepsza 
część dla siebie zatrzymując, resztę odda-
ją do Starostwa, gdzie znowu towary giną 
wśród bardzo wielkiej ilości pisarzy, pisarek 
i woźnych. Takie postępowanie, którego lud-
ność jest codziennym świadkiem oburza do 
żywego wygłodzona ludność.16

Notatka prasowa trafiła do Krakowskiej 
Delegatury Ministerstwa Aprowizacji, które 
poleciło Starostwu w Chrzanowie przepro-
wadzenie szczegółowego dochodzenia.17 
Nie powinno więc dziwić pismo skierowa-
ne 20 stycznia 1920 roku przez Starostwo w 
Chrzanowie do posterunków żandarmerii w 
Chełmku, Jeleniu, Wysokim Brzegu, Dębie 
oraz do Straży Skarbowej w tychże miejsco-
wościach. Starostwo nakazywało podjęcie 
ostrych kroków przeciwko przemytnikom. 
Dotychczasowe bowiem działania żandar-
merii były nie do zaakceptowania. Starostwo 
jak najsurowiej zakazało konsumowania na 
miejscu przez strażników czy też miejsco-
wą ludność produktów odebranych prze-
mytnikom. Wszystkie zatrzymane towary o 
wadze ponad pięciu kilogramów miały być 
natychmiast odwożone furmankami do Sta-
rostwa. Te obostrzone zarządzenia wiązały 
się być może również z tym, że 11 stycznia 
Starostwo w Oświęcimiu zwróciło się do 
Chrzanowa o wspólne przeprowadzenie 

20 kwiecień, godz. 8.20 – 13-stu uczestników ŚDS w Chełmku 
i trzech terapeutów wsiada do pociągu relacji Chełmek Fabryka – 
Węgierska Górka. Każdy ma inne oczekiwania, jedni chcą po prostu 
poleniuchować, inni zwiedzać ciekawe miejsca, a terapeuci nie chcą 
uchylić rąbka tajemnicy, co czeka wszystkich na wycieczce. Wiadomo 
jedynie to, że przez 5 dni jesteśmy zdani tylko na siebie.

Pierwsza niespodzianka- ponad półgodzinny marsz do ośrodka 
wypoczynkowego „Leśniczówka” z ciężkimi bagażami. Gdy naszym 
oczom ukazał się piękny ośrodek nad rzeką Sołą, zapomnieliśmy o 
trudach podróży. Zaczęła się batalia o pokoje: kto z balkonem, kto 
z tarasem, kto będzie nocował w wieży. Po południu druga niespo-
dzianka, spacer do fortu „Waligóra”, oczywiście grupę prowadziła 
dzielna terapeutka Ania Waligóra.

Drugi dzień i kolejna niespodzianka – poranna gimnastyka na 
tarasie: nasze ulubione zajęcia terapeutyczne z nasza pielęgniarką 
Anią Kopciewicz. Tak rozpoczęty dzień musiał zakończyć się w For-
cie „Wędrowiec”. Podczas spaceru najdzielniejsze były nasza Panie: 
Kazia i Ania.

Trzeci dzień znów poranna gimnastyka. Pogoda wręcz wymarzo-
na, więc jedziemy do Żywca. Po zwiedzeniu Muzeum Miejskiego w 
Zamku Żywieckim cieszymy się urokami pięknego parku. Oj, przy-
piekło nas wtedy, przypiekło. Panu Januszowi nawet skóra zeszła. 
Po powrocie znowu słodkie lenistwo, a później przygotowania do 
wspólnego grillowania. Kiełbaski, tańce, żarty i piosenki do godz. 
22.00, a potem „cisza nocna”.

Dzień czwarty – wszyscy od rana podekscytowani wycieczką do 
Browarów Żywieckich. Mogliśmy tam poznać tajniki produkcji piwa 
i przenieść się w kapsule czasu na XIX wieczne uliczki miasta, pograć 
w kręgle w kawiarni art deco. To był wspaniały dzień!

Dzień piąty przy śniadaniu przykra niespodzianka, już koniec 
wycieczki, trzeba się pakować i wracać. W rozmowach słychać py-
tania: „czemu krótko?” Nie było osoby, która źle wspominałaby wy-
jazd. Na szczęście zostały zdjęcia, piękne wspomnienia, które do 
tej pory przewijają się w rozmowach podczas codziennych zajęć 
terapeutycznych w ŚDS. 

akcji przeciwko przemytnikom artykułów 
spożywczych do Prus.18 Tymczasem prze-
mytnicy niewiele sobie robili z planowanych 
przez władze akcji i nakazów Starostwa. 
Może o tym świadczyć anonim otrzymany 
przez Starostwo 23 lutego tegoż roku. Au-
torzy anonimowego pisma radzili, aby w 
pół godziny po przyjeździe pociągu z Kra-
kowa do Chełmka przeprowadzić rewizję u 
dziesięciorga największych „śwarcowników”, 
wśród których wymienili aż 9 kobiet. Do gro-
na przemytników zaliczone są oprócz tego 
dwie córki ówczesnego wójta, które według 
donosu przemycają słoninę, a przed wojną 
i w czasie wojny zajmowały się przemytem 
koni. Przemytnicy z Chełmka mają według 
anonimowych autorów układy z żandarme-
rią, wojskiem i urzędnikami finansowymi. 
Wspólnie „upijają się u Barberki, a potem 
przemytniczki kochają się po rowach” z tymi, 
którzy przemyt powinni zwalczać.19

Okazuje się, że do Prus przemycano nie 
tylko żywność. W dniu 3 maja 1920 roku 
Wojskowa Straż Graniczna zatrzymała w 
Gorzowie na granicy na rzece Przemszy 
Walentego H. I Antoniego W. – mieszkań-
ców Gorzowa podczas przewożenia łódką 
do Prus 4 osób z byłej Galicji Wschodniej, 
pobierając „od łebka” po 70 koron. Przewo-
żone osoby nie posiadały paszportów. Jak 
ustalono w toku dalszych czynności przed-
siębiorczy Gorzowianie zbierali z pociągów 
wiele osób i przemycali je do Niemiec,  biorąc 
za to pieniądze.20

Sytuacja do końca roku 1920 widocz-
nie nie uległa poprawie, bowiem w dniu 19 
grudnia 1920 władze wojewódzkie w związ-
ku z szerzącym się przemytem zarządziły 
zamknięcie dróg kołowych przez Zabrzeg, 
Chełmek i Jaworzno dla mieszkańców po-
wiatu chrzanowskiego, oświęcimskiego i 
bialskiego. Wymieni na Śląsk mogli udawać 

się jedynie pociągami. Ostatnią informacją, 
na jaką na razie udało się natrafić w związ-
ku z przemytem na Przemszy, jest notatka 
sporządzona w dniu 2 września 1921 roku 
przez starszego posterunkowego Piotra 
Bielaka z Posterunku Policji Państwowej w 
Chełmku. Posterunkowy Bielak informuje 
przełożonych, iż od swego konfidenta w 
Gorzowie uzyskał informację, że zamiesz-
kałe w Gorzowie siostry Maria, Helena i 
Karolina M. zajmują się przemytem masła 
do Niemiec. Bezpośrednio po uzyskaniu tej 
informacji posterunkowy przeprowadził w 
miejscu zamieszkania sióstr rewizję i znalazł 
„ukryte w łachmanach 5, 85 kilograma ma-
sła”. Masło zostało skonfiskowane.21 Wydaje 
się, że przedsiębiorcze siostry nie poniosły 
dotkliwej kary za przemyt. W archiwaliach 
zachowała się tylko notatka mówiąca o tym, 
że zostały one odnotowane w prowadzonym 
przez Starostwo wykazie przemytników.
1 Oskar Klausmann, Schmuggler an der Schlesischen Grenze [w:] Von 
der Drei – Kaiserreich Ecke, Katrtowitz, b.r.w. s. 88 - 89
2  tamże
3  tamże
4 Archiwum Państwowe w Krakowie, Zespół c. k. Starostwo w Chrza-
nowie, StCh I 185
5  tamże
6 Archiwum Państwowe w Krakowie, Zespół c.k. Starostwo w Chrza-
nowie, StCh I 132, pismo Dyrekcji c. k.Okręgu Skarbowego w Kra-
kowie L. 13970/04 z dnia 23 kwietnia 1904 roku do c. k. Starostwa 
w Chrzanowie
7  tamże
8  Archiwum Państwowe w Krakowie, Zespół c. k. Starostwo w Chrza-
nowie, StCh I 147, s. 1133
9  Archiwum Państwowe w Krakowie, Zespół c. k. Starostwo w Chrza-
nowie, StCh I 78
10 Archiwum Państwowe w Krakowie, Zespół c. k. Starostwo w Chrza-
nowie, StCh I 132
11 Archiwum Państwowe w Krakowie, Zespół c. k. Starostwo w Chrza-
nowie, StCh I 60
12 Archiwum Państwowe w Krakowie, Zespół c. k. Starostwo w Chrza-
nowie, StCh I 132
13 Archiwum Państwowe w Krakowie, Zespół Starostwo Chrzanów, 
StCh II 147
14  tamże
15  tamże
16 Naprzód, nr 61 z dnia 12 marca 1919
17 Archiwum Państwowe w Krakowie, Zespół Starostwo Chrzanów, 
StCh II 147
18  tamże
19  tamże
20  tamże
21  tamże
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Antoni Chylaszek
Urodził się 9 lutego 1923 roku w Bobrku 

w rodzinie chłopskiej. Jego ojciec, Stanisław, 
był stolarzem, matka, Aniela, gospodynią do-
mową. W 1941 roku wraz z kilkoma innymi 
osiemnastolatkami został wywieziony na ro-
boty do Niemiec. Podczas pobytu w Berli-
nie nauczył się języka niemieckiego. Wrócił 
do Polski pod koniec roku 1944. Ponad 40 
lat później został przyjęty do Stowarzyszenia 
Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę 
Niemiecką. Jeszcze przed wojną wystawał 
przed witryną zakładu fotograficznego w 
Oświęcimiu, jednak aparat kupił prawdopo-
dobnie dopiero w drugiej połowie lat czter-
dziestych. Wykonywał zdjęcia na ślubach, 
weselach, różnych innych uroczystościach 
oraz fotografie dokumentujące Bobrek. Tej 
pasji poświecił około 40 lat swojego życia. 
Był samoukiem. W latach osiemdziesiątych 
odbył kurs zakończony egzaminem. W roku 
1987 zdobył świadectwo czeladnicze upraw-
niające go do posługiwania się tytułem cze-
ladnika w zawodzie fotografa.

Pracował w różnych miejscach i dopiero 
ostatnie 10 lat, zanim przeszedł na emery-
turę, spędził w komórce fotograficznej przy 
Południowych Zakładach Przemysłu Skó-
rzanego „Chełmek”, jedynym miejscu, gdzie 
był zatrudniony w charakterze fotografa. 
Oprócz tego prowadził własną działalność 

oraz Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. 
Lubił kino, chyba za jeden z jego ulubionych 
filmów można uznać „Rio Bravo”.  Śmiał się, 
że przed wojną, kiedy był młody, byli lepsi 
lekarze i doskonalsze lustra.

Zmarł 12 kwietnia 1991 roku w szpi-
talu w Oświęcimiu. Razem z żoną, Janiną, 
zmarłą w 1999 r., spoczywa na cmentarzu 
w Bobrku.

Jan Lorek, Konsultacja: Wanda Lorek

w tym zakresie.
Chyba najbardziej znane z jego prac to 

zdjęcia z 7 marca 1971, kiedy ksiądz kardynał 
Karol Wojtyła konsekrował dzwony „Mary-
ja” i „Józef”, zawieszone w kościele pod we-
zwaniem Trójcy Przenajświętszej w Bobrku. 
Zdjęciami z tej uroczystości zainteresował 
się proboszcz parafii w Bobrku w latach 
1998-2007, ks. Stanisław Maślanka. Znala-
zły się w wydanym na rok 2000 kalendarzu 
wspólnoty parafialnej. Publikowane były 
także w „Naszym Domu” i „Echu Chełmka”. 
Część jego zdjęć znajduje się m.in. w zbio-
rach skansenu w bobreckich czworakach. 
Dysponuje nimi także Miejski Ośrodek Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Chełmku.Antoni 
Chylaszek zdobył kilka nagród w konkursach 
„Gazety Krakowskiej”. Do tej pory jego zdję-
cia pojawiają się w prasie lokalnej. W roku 
2000 kilka fotografii z Bobrka zostało opu-
blikowane w „Žemaičiu žemes”, kwartalniku 
wydawanym na Litwie. W tym woluminie 
pojawiło się m.in. zdjęcie Karola Wojtyły ze 
wspomnianej wcześniej uroczystości.

Był członkiem Ligi Obrony Kraju i Ligi 
Przyjaciół Żołnierza. Popierał istnienia Izra-
ela, ponieważ uważał, że naród żydowski 
powinien mieć swoje miejsce na Ziemi. Wiel-
kim szacunkiem darzył prezydenta Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Ronalda Reagana 

Henryk Kopańczyk w Epicentrum
W Galerii Epicentrum Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku 17 

kwietnia odbyło się otwarcie wystawy ceramiki Henryka Kopańczyka.

Wernisaż był niezwykle interesującym 
zdarzeniem artystycznym. Bogatej i ciekawej 
ekspozycji towarzyszyły warsztaty ceramicz-
ne. Twórca, nie zważając na odświętny strój, 
zademonstrował gościom proces wypalania 
ceramiki. Tuż przed wejściem do ośrodka 
wzniósł z drewna, gliny i papieru wspaniały 
obiekt - „papierowy” piec. Przybyli goście w 
napięciu czekali na moment wskrzeszenia 
ognia. Gdy pojawiły się płomienie i pióro-
pusz dymu, miłośnicy sztuki, poczuli dreszcz 
emocji. Kopańczyk twierdzi, że ceramika jest 
sztuka żywiołów - ognia, ziemi i wyobraźni. 
Wszyscy byli świadkami jak za sprawą ponad 
ośmiuset stopniowej temperatury piec trawi 
gliniane precjoza. Po zakończeniu wypału, 
a właściwie spektaklu, każdy z uczestników 
otrzymał jeszcze gorący ceramiczny meda-
lion. Unoszący się zapach węgla drzewnego 
oraz muzyka elektroniczna tworzyły dodat-
kowy nastrój. Kolejną niespodzianką był 
pokaz aktu tworzenia rzeźby. Każdy ruch i 
gest ceramika był bacznie obserwowany. 
Wernisażowi goście, nie kryjąc zachwytu, 
podziwiali jak bezkształtne kawałki gliny 
zamieniają się w finezyjną kobieca postać. 
Wiele osób, obserwując mistrza, przystąpiło 
do samodzielnych prób. Atmosfera spotka-
nia była wyborna i wręcz familijna. Wernisaż 
był okazja do klasowego spotkania absol-
wentów Liceum Plastycznego w Wiśniczu. 
Do Chełmka przybyła niemal cała dawna 
klasa Henryka Kopańczyka. Ogromna w tym 

zasługa pani Stanisławy Pędrys - Klisiak, in-
struktorki MOKSiR, absolwentki „plastyka” 
oraz kuratora wystawy. Po tak gruntownym 
i fachowym wprowadzeniu  licznie przyby-
li goście z podziwem i nieskrywaną przy-
jemnością oglądali wyeksponowane prace. 
Twórczość Kopańczyka ma bardzo indywi-
dualny charakter. Autor  mówi, że inspiracje 
czerpie wprost z otaczającego go świata. 
Transponuje fragmenty natury - liście, nasio-
na, kwiaty. Często powtarzającym się moty-
wem jest postać kobieca. Ceramiczne rzeźby 
kobiet zdają się być eteryczne i baśniowe. 
Wspaniały warsztat i ekspresja sprawiają, że 
prace budzą duże zainteresowanie i uznanie 
odbiorców.

Henryk Kopań-
czyk urodzony w 
1954 roku w Łom-
ży. Absolwent Dzia-
łu Ceramiki w Pań-
stwowym Liceum 
Sztuk Plastycznych 
w Nowym Wiśniczu 
i Wydziału Plastycz-
nego Akademii Pe-
dagogicznej w Kra-
kowie. Od 1977 roku 
jest nauczycielem 
ceramiki artystycz-
nej w Liceum Pla-
stycznym im. Jana 
Matejki w Nowym 

Wiśniczu. Uczestnik Ogólnopolskich Ple-
nerów Ceramicznych dla nauczycieli Szkół 
Plastycznych „Ceramiczne Dialogi” oraz 
plenerów ‘Spotkania po latach”, których kil-
kakrotnie był kuratorem. Wziął udział w 43 
wystawach krajowych i zagranicznych (m. 
in. we Frechen - Niemcy). Autor 10 wystaw 
indywidualnych w Bochni, Tarnowie, Krako-
wie, Lubiążu, NowymWiśniczu, Myślenicach, 
Lipnicy Murowanej, Limanowej, Chełmie. 
Jego ceramiczne realizacje rzeźbiarskie 
oraz kompozycje ścienne znajdują się w 
kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą 
(Niemcy, Szwecja, Finlandia, USA). Inspiracją 
dla jego twórczości jest piękno zaklęte w 
naturze. Członek Komitetu Założycielskiego 
Stowarzyszenia Związku Artystów Pedago-
gów Ceramiki i Rzeźby. W Zarządzie Stowa-
rzyszenia pełni rolę skarbnika. Od kilku lat 
prowadzi warsztaty ceramiczne dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów.
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www.moksir.chelmek.pl

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

Emocje do samego końca
LKS Gorzów : LKS Bobrek 0 : 1 (0 : 0)
W starciu „gigantów” oświęcimskiej klasy „b”, nieoczekiwanie 

zwyciężyła drużyna LKS Bobrek. Mecz, który na trybunach zgroma-
dził około 300 kibiców, w tym zagorzałych fanów lokalnego futbolu 
burmistrza Andrzeja Saternusa oraz Marszałka Województwa Mało-
polskiego Marka Sowę, toczony był w szybkim tempie. Goście od 
pierwszych minut spotkania przejawiali większą ochotę do gry, co 
zaowocowało stworzeniem kilku dogodnych sytuacji do strzelenia 
gola. Na boisku od pierwszej do ostatniej minuty dominowała twar-
da,  męska walka (2 czerwone kartki), jednak poczynania zawodni-
ków były chaotyczne. Składnych, przemyślanych akcji obserwatorzy 
zobaczyli „jak na lekarstwo”. Przełomowym momentem spotkania 
okazała się 70 minuta, wtedy to po niefrasobliwie wykonywanym 
przez gospodarzy rzucie rożnym Bobrek wyprowadził skuteczną 
kontrę. Piotrowski  przeprowadził indywidualną akcję, po której 
idealnie obsłużył Jacka Linczowskiego. Doświadczony napastnik 
przyzwyczaił swoich kibiców do  perfekcji w wykańczaniu tego typu 
sytuacji. Nie inaczej było i tym razem. Zwycięska bramka zdobyta w 
70 minucie  przesądziła losy spotkania. 

Warto odnotować, że ważnym momentem w tym meczu było 
zejście z placu gry grającego trenera LKS Gorzów – Wiesława Liszki. 
Doświadczony szkoleniowiec i niegdyś znakomity zawodnik doznał 
poważnej kontuzji. Zejście trenera wprowadziło dużo nerwowości 
i bałaganu w grę defensywną gospodarzy. Lider „B” klasy na pewno 
zawiódł. Pozycja w tabeli powinna zobowiązywać do umiejętności 

maratończycy z gminy Chełmek

Dwaj mieszkańcy gminy Chełmek wzięli udział w XXXVI Mara-
tonie w Dębnie. Maraton obejmował 28 Mistrzostwa Polski Kobiet, 
79 Mistrzostwa Polski Mężczyzn, 7 Mistrzostwa Polski Policjantów 
oraz Międzynarodowy Maraton Strażaków.

W stawce 781 biegaczy pochodzący z Chełmka Grzegorz Basta 
( 39 lat) zajął 161 miejsce natomiast mieszkaniec Gorzowa i jedno-
czenie strażak OSP Gorzów Krzysztof Kozioł ( 38 lat) 163 miejsce. 
Oprócz 163 miejsca w klasyfikacji generalnej  Krzysztof Kozioł zajął 
6 miejsce w Mistrzostwach Polski Strażaków i 3 w Ochotniczych 
Strażach Pożarnych.

Panowie Grzegorz i Krzysztof w zawodach startują od 5 lat obec-
nie przygotowują się do startu w maratonie w Berlinie.

„prowadzenia” gry na własnym boisku, a także większej dokładności 
w rozgrywaniu piłki. Nie można wyjść zwycięsko z tak ważnej dla 
losów awansu potyczki, nie wykorzystując stuprocentowej okazji, 
jaką miał Ireneusz Palka w samej końcówce. Tym razem w rywali-
zacji zaprzyjaźnionych drużyn z dwóch sąsiednich sołectw gminy 
Chełmek, zwycięzcą jest Bobrek. Jednak przyglądając się rywaliza-
cji tych drużyn w oświęcimskiej klasie „B”, można użyć militarnego 
stwierdzenia: Bobrek zwyciężył w bitwie, lecz wojnę wygra ten, kto 
w przyszłym sezonie zagra w klasie „A”.

16 - 17 maja „Kochaj i tańcz” 18:00
23 - 24 maja „Walkiria” 18:00
Bilet: 10 zł

Miejski Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji w Chełmku zaprasza na 

pRoGRAm poETyCKo mUzyCzNy
w wykonaniu Marzanny Danek-Hnelozub (poezja) oraz Krzysz-
tofa Czuby (muzyka, śpiew). Artyści wystąpią w dniu 22 maja 
2009 o godz. 18.00 w siedzibie MOKSiR przy pl. Kilińskiego 3. 
Koncert i spotkanie autorskie będzie również uroczystym pod-
sumowaniem zbiórki książek dla polskich bibliotek i czytelni z 
terenu Górnej Austrii.
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dNI CHEłmKA 2009

30 maja (sobota)
7:00  Zawody wędkarskie koła miejskiego PZW o Puchar 
Burmistrza Chełmka.  Stawy w Chełmku.
9.00 Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o puchar 

Burmistrza  Chełmka.  Korty Tenisowe w 
Chełmku

9.00  Turniej siatkówki plażowej. Stadion Spor-
towy w Chełmku

14.30 Przemarsz ulicami Chełmka  barwnego 
korowodu mieszkańców. Konkurs na 
najciekawszą kreację.

15.00 Prezentacja dorobku  artystycznego 
szkół i przedszkoli z terenu gminy.  Sta-
dion Sportowy w Chełmku. 

16.00 Powitanie uczestników plenerowego poka-
zu zabytkowych pojazdów,  urządzeń i narzędzi 
JAZDA 09  Stadion Sportowy w Chełmku.

17.00 Koncert rockowej grypy  „SKRZYDŁA” 
 Stadion Sportowy w Chełmku. 
18.00 Pokaz lotu gołębi pocztowych. 
 Koncert zespołu  „Los  Sobowturos”  
 Stadion Sportowy w Chełmku
20.00 Koncert  zespołu „Bracia” Stadion Sportowy w Chełmku
22.00 Plenerowy pokaz sztucznych ogni. 
 Stadion Sportowy w Chełmku
22.30 Zabawa taneczna.
- 2.00 Stadion Sportowy w Chełmku

organizatorzy:
Burmistrz Chełmka, Rada Miejska, Miejski Ośrodek Kultury,  Sportu i Rekreacji w Chełmku. 

Współorganizatorzy:
Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Przedszkola Samorządowe, Powiatowy Zespół Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełm-
ku, Ochotnicze Straże Pożarne, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Polski Związek Wędkarski – Koło Miejskie, Kluby Sporto-

we, Rady Sołeckie, Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury, 

miejski ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku  32-660 Chełmek, plac Kilińskiego 3,  
tel. 0-33 846-12-96, www.moksir.chelmek.pl    e-mail: moksir@op.pl

31 maja (niedziela)

9:00 Konkurs wędkarski dla dzieci.  

 Stawy w Chełmku. 

10.00 Gminny turniej piłki siatkowej. 

Sala gimnastyczna przy  ul. Brzozowej

15.00  Pokaz sprawności bojowej jednostek 
OSP Gminy Chełmek o puchar Burmistrza.  
Stadion Sportowy w Chełmku.

16.00 Towarzyskie spotkanie piłkarskie  
księża kontra nauczyciele.  Stadion Sporto-

wy w Chełmku

17.00 Symultana Szachowa – mistrz szachownicy 
kontra 10  szachistów. Stadion Sportowy w Chełm-

ku

19.00 Przeżyj wspaniałą przygodę czyli pokaz startu i lotu balo-
nu napełnionego gorącym  powietrzem. Stadion Sportowy 

w Chełmka

Imprezy towarzyszące: 
*   Wesołe miasteczko, stoiska handlowe   

Stadion Sportowy w Chełmku, 
* Przelot gołębi pocztowych na trasie Świnoujście - Chełmek, 

* Turniej Tenisa Ziemnego Skrzatów. 
Korty Tenisowe w Chełmku, 26 maja, godz. 16.00. 
*  Plenerowa prezentacja dorobku artystycznego

 Fundacji im. Brata Alberta, 
Środowiskowego Domu Samopomocy

 –  Stadion Sportowy w Chełmku,
* Wystawa malarska prac członków RSTK w Chełmku. 

Stadion Sportowy w Chełmku


