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 Rodzinna moja wieś   

 Tam idzie się lasem – świerki rozszumione   
 Duszę chcą, zda się – ponad niebo nieść   
 Piaszczysta droga – w zapomnianą stronę   
 Bruzdą ucieka – Rodzinna w mgłach – wieś   
 Starą białością – krzyżem pochylonym   
 Marzący kościół – śród pszenicznych pól   
 Cmentarz płaczący – znowu las zniszczony   
 I chaty w rzędzie – mój rodzinny ból   
 Wisła splotła pieśnią w zdrój płynącą   
 Nawilgłe łąki – wonny jaskrów szmat -   
 Topole niebem szumne i modlące   
 Dąbrowa w dali – mój rodzinny świat   
 Czucie serdecznym, dziecinnym, wspomnieniem   
 Sypie się w miedze – serca mego dżdzą -  
 Tutaj się w szczęście – ach – w szczęście zamienię   
 Tu gdzie bobreckie mgły w ciszy śnią   

 Tadeusz Staich   
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W związku z fatalnym stanem remontowa-
nej ulicy Jagiellońskiej w Chełmku od dnia 
25.01.2012 r. autobusy linii 32 kursowały będą 
do i z Oświęcimia ulicami: Oświęcimską, 
Mieszka I, Chrobrego w obu kierunkach. 
Kursy linii 32 o godz. 5.50, 6.55, 13.00, 14.30  
i 16.10 z Chełmka w kierunku Oświęcimia 

przejadą ulicami: Mickiewicza, Krasińskiego, 
Jaworznicką, Mickiewicza do Piastowskiej. 
Natomiast kursy 13.45 i 15.30 z Oświęcimia do 
Chełmka wykonują przejazd w/w ulicami, 
lecz w odwrotnej kolejności.

Inf. MZK Oświęcim

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 lutego 2012 r. o godzinie 16.00  w siedzibie Miejskiego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zaplanowano spotkanie Dyrekcji Przedsiębiorstwa Robót Gór-
niczych S.A. w Mysłowicach z osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia na kontraktach re-
azliowanych w kopalnich m.in. Kompani Weglowej S.A. oraz Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 

Z uwagi na możliwość zatrudnienia i charakter pracy na spotkanie w dniu 15 lutego 2012 r. zaprasza się 
mężczyzn w różnym wieku:

- absolwentów szkół zawodowych i techników, także w specjalnoscich nie zwiazanych z górnictwem,
- górników, ślusarzy, elektryków,
- osoby dozoru w specjalnosci górniczej, mechanicznej, elektycznej.

Biorąc pod uwagę perspektywę realizacji kontraktów z kilkoma Kopalniami osoby zatrudnione w na-
borze mogą liczyć na stabilne zatrudnienie, dobre zarobki oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych. 

Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczace spotkania z Pracodawcą oraz zapisy na spotkanie 
można ustalić w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku u osoby koordynujacej 
– Pana Michała Bochenka codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz pod 
numerem telefonu 33 842 01 70.

                Michał Bochenek
                     Zastepca Kierownika

MOPS 

Informuję, że dnia 09 listopada 2011 roku Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę nr XIII/100/2011 w sprawie: wyrażenia stano-
wiska w zakresie udzielenia bonifikaty przy nabyciu przygrodzonych nieruchomości. 

 Przedmiotowa uchwała określa szczegółowo warunki skorzystania z 50 % bonifikaty przy nabyciu przygrodzonych  
 nieruchomości, położonych na terenie Gminy Chełmek, gdy ich nabywca wystąpi do Burmistrza Chełmka z wnioskiem 
  o jej wykup do dnia 31 grudnia 2012 roku. 
 Ponadto w/w uchwała daje możliwość nabycia przygrodzonych nieruchomości w trybie bezprzetargowym z zastrzeże- 
 niem, że jest ona przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkalne. 
 Ostateczna wiążąca decyzja w kwestii przyznania bonifikaty będzie jednak następowała na podstawie odrębnej uchwały 
  Rady Miejskiej w Chełmku. 

Podsumowując uchwała określa:
1. Wysokość bonifikaty – 50 %.
2. Termin wystąpienia z wnioskiem przez nabywcę przygrodzonej nieruchomości – do dnia 31 grudnia 2012 roku.
3. Przeznaczenie lub wykorzystywanie przygrodzonej nieruchomości – na cele mieszkalne.
4. Forma nabycia – tryb bezprzetargowy.
5. Szczegółowe i wiążące warunki skorzystania z powyższych przywilejów – określi odrębna uchwała Rady Miejskiej  
 w Chełmku.
 W związku z powyższym osoby, których dotyczy przedmiotowa sytuacja mogą uzyskać dodatkowe informacje  
 w Urzędzie Miejskim w Chełmku, ul. Krakowska 11, w pokoju nr 14 lub pod numerem telefonu 0 33 844 90 31, 0 33 844 90 35. 
   

Inf.UM

Informacja MZK

INFORMACJA BURMISTRZA CHEŁMKA DO MIESZKAŃCÓW
PRZYGRODZONYCH NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
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W sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji w Chełmku, odbyła 
się uroczysta gala „Złote Sakiewki 2011”. 
Cykliczna impreza, która jest organizowa-
na od 2004 roku, ma na celu nagrodzenie 
przedsiębiorców i osoby fizyczne, które 
wykazują się wielką hojnością i ofiarno-
ścią. Oprócz „Złotych Sakiewek”, wręczono 
również wyróżnienia za pomoc finansową, 
a także statuetki „LIDER 2011” i „Otwarte 
Serca 2011” - symbolizujące działalność dla 
dobra innych, aktywizację społeczeństwa, 
promowanie gminy Chełmek oraz dobro-
czynność. 

Podczas uroczystości, jej gospodarz - bur-
mistrz Andrzej Saternus wręczył medale Za 
zasługi dla rozwoju Gminy Chełmek, które 
trafiły do osób i przedsiębiorstw mających 
nieoceniony wkład w rozwój Gminy w róż-
nych dziedzinach życia gospodarczego, spo-
łecznego, sportowego, kulturalnego i pro-
mocji. Medal z rąk burmistrza odebrali: Pan 
Waldemar Rudyk – artysta, Dyrektor MOKSiR 
w Chełmku, pan Kazimierz Zamarlik – Pre-
zes PB DERMEX sp. z o.o., Panowie Marek  
i Rafał Poznańscy – właściciele firmy ASFOR  
Poznański sp. j. 

Wyróżnienia dla firm, które w 2011 roku hoj-
nie wspierały – finansowo oraz rzeczowo 
przedsięwzięcia gminne:

Przedsiębiorstwo Budowlane „Dermex”  
sp. z o.o., Gminna Spółdzielnia „Samopo-
moc Chłopska” w Chełmku, Firma SZAN s.c., 
TRANSPORT – SPEDYCJA ŁOZIŃSKI s.j., Firma 
Handlowo Usługowa „KLAUDIA”, Stacja Paliw 
Bobrek, Zajazd „Magda”.

Złota Sakiewka – statuetka dla podmiotów, 
które przekazały największe środki dla Insty-
tucji gminnych w ubiegłym roku. Nagrodę 
otrzymali:

Firma VG POLSKA sp. z o.o., Firma ASFOR 
Poznański, Przedsiębiorstwo Metali Nie-
żelaznych „BOBREK” s.j., Firma ZŁOM-MET  
sp. z o.o., Bank Spółdzielczy w Andrychowie, 
Państwo Elżbieta i Janusz Szostek, Połu-
dniowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, 
Nadwiślańska Agencja Turystyczna z Tychów, 
Biuro Turystyczne - KULIG TRAVEL, Firma -  

L TRANS LOGISTICS, Roboty Inżynieryjno – 
Budowlane KOJBUD.

Statuetka LIDER – forma uhonorowania 
osób, które bezinteresownie działały na rzecz 
naszej Gminy w ubiegłym roku. Statuetkę 
otrzymały:

Panie: Teresa Daniek, Maria Gołyźniak, Ur-
szula Guja, Honorata Janiga, Ewa Miszuta, 
Bernadeta Sędrak – Legut, Sylwia Sajak oraz 
Panowie: Marcin Potoczny, Franciszek Matyja 
oraz  Józef Czerw. 

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus wręczył 
nagrodę specjalną Marcinowi Potocznemu, 

uczniowi Powiatowego Zespołu nr 8 Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących im J. Ki-
lińskiego w Chełmku, za wybitne osiągnięcia 
sportowe w pływaniu, szczególnie za zdo-
bycie I-go miejsca w Mistrzostwach Polski 
w sztafecie, a także za promowanie gminy 
Chełmek.  

Złote Sakiewki 2011 
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W Gorzowie obok Domu Ludowego  uroczyście 
oddano do użytku boisko wielofunkcyjne.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali 
–  burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Marek 
Palka, ks. Proboszcz Parafii św. Jadwigi Królowej 
w Gorzowie Stanisław Rapacz, Dyrektor MOK-
SiR w Chełmku Waldemar Rudyk oraz Dyrektor 
SZS w Gorzowie Lucyna Elżbieciak. Prawdziwe 
otwarcie zainicjowali uczniowie, którzy rozpo-
częli rywalizację sportową i stoczyli pierwsze 
boiskowe pojedynki. Obiekt rekreacyjno - spor-
towy przy ul. Szkolnej powstał dzięki pozy-
skanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej. 

Zakończenie budowy uniwersalnego boiska, 
przeznaczonego do uprawiania m. in. piłki 
nożnej, koszykówki, siatkówki oraz tenisa, jest 
pierwszym etapem zadania pn. „Budowa bo-
iska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw 
przy Wiejskim Domu Ludowym w Gorzowie” 
realizowanego w ramach osi priorytetowej 
IV – LEADER, działania „Odnowa i rozwój wsi” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 
2013.  Za budowę boiska odpowiedzialne było 
Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET”, któ-
re zostało wyłonione w drodze postępowania 
przetargowego. Koszt inwestycji wyniósł 368 
468,11 zł. 

Boisko wielofunkcyjne w Gorzowie

W styczniową  sobotę seniorzy z Gorzowa 
oraz zaproszeni goście spotkali się w re-
mizie OSP na tradycyjnym „opłatku” zor-
ganizowanym przez Zarząd koła Związku 
Emerytów i Rencistów.  Spotkanie roz-
poczęło się występem małych aktorów  
z koła teatralnego  Domu Ludowego oraz 
zespołu „Malwa”. Proboszcz gorzowskiej 
parafii ks. Stanisław Rapacz, po krótkiej 
modlitwie złożył zebranym życzenia – 
błogosławieństwa Bożego w rozpoczę-
tym roku. Później już wszyscy łamali się 

opłatkami i wzajemnie składali sobie 
życzenia. Po noworocznym toaście roz-
poczęła się zabawa karnawałowa, która 
trwała prawie do rana. Zarząd Koła Związ-
ku Emerytów i Rencistów w Gorzowie 
składa wszystkim członkom Związku, ich 
rodzinom oraz wszystkim mieszkańcom 
Gorzowa serdeczne życzenia noworocz-
ne oraz zaprasza do udziału w imprezach 
i wycieczkach organizowanych w 2012 
roku. Najbliższa impreza – Dzień Kobiet!

Halina Klima
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1.  I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i bu-
dynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr: 1150/19 o pow. 0.2199 ha za cenę wywoławczą 51.000,00 złotych brut-
to. W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %. Przedmiotowa działka położona jest w obrębie Chełmek, przy ulicy Słowackiego 
w Chełmku. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr 
KR1E/00024296/9. W/w nieruchomości jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Działka nr: 1150/19 o pow. 0.02199 ha obręb Chełmek, jest niezabudowana, stanowi wąski pas gruntu o szerokości około 6 do 7 m i długości około 340 
m. Wydłużony kształt działki uniemożliwia jej samodzielną zabudowę oraz znacznie utrudnia zagospodarowanie. Teren obniżony w stosunku do ulicy 
Słowackiego, początkowo obniża się w kierunku południowym, a następnie nieznaczenie wznosi. Przez południową część nieruchomości w poprzek 
działki przebiega napowietrzna linia energetyczna.     Podstawowa infrastruktura techniczna: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa 
dostępna w ulicy Słowackiego.

2. I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i bu-
dynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr: 1907/9 o pow. 0.2459 ha za cenę wywoławczą 99.500,00 złotych 
brutto. W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %. Przedmiotowa działka położona jest w obrębie Chełmek, przy ulicy Polnej 
w Chełmku. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta                                
nr KR1E/00024296/9. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Działka nr 1907/9 o pow. 0.2459 ha ma kształt nieregularny, od strony północnej pas gruntu o szerokości od 5 do 10 m, przylegający bezpośrednio 
do ulicy Polnej, pełniący funkcję drogi dojazdowej, z wycięciem pod słup energetyczny. W pozostałej części kształt zbliżony do trójkąta. Teren płaski. 
Wzdłuż północno-wschodniej części działki przebiega siec wodociągowa o średnicy 100 mm, z przyłączami do sąsiadujących działek zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Przy północno-wschodniej granicy działki znajduje się murowana komora, obecnie nieużytkowana. Do-
stęp do podstawowej infrastruktury technicznej w rejonie ulicy Polnej.  
W dniu 05 grudnia 2011 roku upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej 
w punkcie 1 i 2 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 
Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 
 
3.  I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości lokalowej, lokal mieszkalny nr 1 położony w Chełmku przy ul. Marszał-
ka Piłsudskiego 2 na parterze, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 36,85 m2 za cenę wywoław-
czą 79.000,00 złotych słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100.
W/w nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
Budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na nieruchomości oznaczonej  
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1269/30 obręb Libiąż Wielki o powierzchni 0,0222 ha. 
Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, KW nr KR1E/00038092/0. 
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku 3685/78555 oraz ułamkowej części gruntu.
 
4.   I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości lokalowej, lokal mieszkalny nr 1 położony w Chełmku przy ul. Bocznej 
1 na parterze, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 49,05 m2 za cenę wywoławczą 96.000,00 
złotych słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100.
W/w nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
Budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na nieruchomości oznaczonej  
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 836/76 obręb Chełmek o powierzchni 0,0610 ha. 
Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, KW nr KR1E/00034550/1. 
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku 4905/80520 oraz ułamkowej części gruntu.

5.  I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości lokalowej, lokal mieszkalny nr 14 położony w Chełmku przy ul. Wojska 
Polskiego 3 na I piętrze, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 34,75 m2 za cenę wywoławczą 
78.000,00 złotych słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100.
W/w nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
Budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na nieruchomości oznaczonej  
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1269/36 obręb Chełmek o powierzchni 0,0958 ha. 
Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, KW nr KR1E/00045356/1. 
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku 3475/189975 oraz ułamkowej części gruntu.

6.   I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości lokalowej, lokal mieszkalny nr 2 położony w Chełmku przy ul. Wojska 
Polskiego 5 na parterze, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, 2 przedpokoi o łącznej powierzchni użytkowej 33,25 m2 za cenę wywoławczą 
78.500,00 złotych słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100.
W/w nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
Budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na nieruchomości oznaczonej  
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1269/40 obręb Chełmek o powierzchni 0,0918 ha. 
Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, KW nr KR1E/00038093/7. 
przedaż lokalu mieszkalnego nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku 3325/182206 oraz ułamkowej części gruntu.

 W dniu 21 grudnia 2011 roku upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nierucho-
mości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) przedmiotowe nierucho-
mości lokalowe opisane w punkcie 3, 4, 5 i 6 uzyskały ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego 
zgodnie z wymaganiami określonymi przepisem art. 2 ust. 2 w/w ustawy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Uczestnicy przetargu winni:
a) Posiadać dowód wpłaty wadium, wpłata wadium równoznaczna jest z zapoznaniem się wpłacającego z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez 
zastrzeżeń. Dowód wpłaty winien zawierać: w przypadku osób fizycznych – imię, nazwisko i adres, w przypadku osób prawnych – pełną nazwę firmy 
oraz jej siedzibę i dopisek ”wadium - nr nieruchomości”.
b) W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, pod warun-
kiem przedłożenia na piśmie w formie aktu notarialnego zgody małżonki/a na zakup danej nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nie-

BURMISTRZ CHEŁMKA OGŁASZA:



Echo Chełmka | nr 1 (100) / 2012

6

ruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. c) Legitymować się dowodami 
osobistymi, nr NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej), w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny, aktualny, odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego,  w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospo-
darczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowania 
do działania w imieniu spółki. O ile przepisy tego wymagają konieczne jest okazanie zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nierucho-
mości. Za aktualne uważa się dokumenty, odpis z KRS-U, zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed 
dniem przetargu. Dokumenty, o których mowa wyżej winny być przedłożone w oryginałach.
d) W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w dniu przetargu.
Wadium, uprawniające do uczestnictwa w przetargu, w kwocie: dla nieruchomości opisanej w punkcie: 1 wynosi 5.000,00 złotych, 2 wynosi 10.000,00 
złotych, 3, 5 i 6 wynosi 8.000,00 złotych, 4 wynosi 9.600,00 złotych, dla każdej nieruchomości osobno, należy wpłacić w takim terminie, aby środki 
widoczne były na rachunku Urzędu najpóźniej w dniu 24 lutego 2012 roku, wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Chełmku Nr 04 8110 
1023 2006 0300 1283 0014 z dopiskiem ”wadium - nr nieruchomości”.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na tą nieruchomość. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na 
więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość z osobna z zaznaczeniem jej numeru.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom 
niezwłocznie zwrócone. 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w 
górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2012 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 i będzie trwał od godz. 10.30 w odstępach 
czasu co 10 minut dla poszczególnej nieruchomości licząc od punktu numer 1.
Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu lub jego unieważnienia. 
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości oraz wpisów do ksiąg wieczystych ponosi nabywca nieruchomości.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w pok. 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 0-33 844-90-35 lub 31 Wydział 
Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XII 1/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie 
zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż okres 3 lat przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargo-
wym nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1644/30 o pow. 0.0395 ha oraz fragment nieruchomości 
gruntowej oznaczonej jako działka nr 1644/29 o pow. 0.0780 ha, objęte KW nr KR1 E/00024296/9, prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Oświęcimiu, położone w Chełmku rejon ulicy Zygmunta Starego.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 13 stycznia 2012 roku do dnia 03 lutego 2012 roku w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości 
przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, w BIP i na stronie internetowej 
urzędu www.chelmek.pl.

Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy wymieniony wyżej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Kra-
kowska 11, w pokoju nr 14 lub telefonicznie pod numerem telefonu 844-90-31 lub 35 osoba do kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji  
i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM 

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity  Dz. U.  
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie za-
sad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż okres 3 lat przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 
nieruchomość lokalową, lokal użytkowy, zlokalizowany na parterze budynku o nazwie „DOM Pamięci Baty” oznaczonego numerem 3, położonego przy 
ul. Staicha w Chełmku na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako 
działka nr 836/256 o pow. 0.1953 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu w Wydziale V Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta 
Nr KR1E/00038170/1. Przedmiotowy lokal składa się z następujących pomieszczeń: kuchni, zmywalni, chłodni, kredensu, pokoju socjalnego z łazienką 
i korytarza o łącznej pow. użytkowej 58,80 m2. Przedmiotowe pomieszczenia są wyposażone w: 2-wa stoły ze zlewem dwukomorowym, stół ze zle-
wem jednokomorowym, 3-y stoły z półką, stół ze zlewem jednokomorowym i ociekaczem, szafę przelotową z drzwiami przesuwnymi, stół ze zlewem 
jednokomorowym i otworem na odpadki, stół prosty, okap centralny z łapaczami tłuszczu i oświetleniem wraz z wyjściem wentylacyjnym, patelnię 
elektryczną, taboret elektryczny, kuchnię elektryczną czteropalnikową z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem, naświetlacz do jaj, zmywarkę do 
naczyń z wyparzaniem  i chłodziarkę na jaja.  

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 09 stycznia 2012 roku do dnia 30 stycznia 2012 roku w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości 
przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, w BIP i na stronie internetowej 
urzędu www.chelmek.pl.

Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy wymieniony wyżej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Kra-
kowska 11, w pokoju nr 14 lub telefonicznie pod numerem telefonu 844-90-31 lub 35 osoba do kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji  
i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

INFORMACJA

INFORMACJA
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Od kilku lat mam przyjemność prowadzić szkolenia metodyczne 
w Powiatowym Zespole nr 8  w  Chełmku dla nauczycieli języka 
niemieckiego. Organizowane są one z inicjatywy pani Elżbiety 
Kubas, germanistki z PZ8. Jako edukator cenię sobie wysoko nie 
tylko doskonałe organizacyjne przygotowanie szkoleń, ale też 
bardzo dobrą i aktywną współpracę z grupą podczas samego 
szkolenia. Pracując w Nauczycielskim Kolegium Jezyków Obcych  
w Sosnowcu chętnie angażuję się we wszelkie formy propago-
wania i wspierania nauki języka naszych zachodnich sąsiadów 
mówi dr Renata Czaplikowska, szkoląca w Chełmku  germani-
stów w ramach ogólnopolskiego projektu DELFORT, którego or-
ganizatorem jest Instytut Goethego.               
Chełmecki PZ8 już po raz drugi otwarł swe gościnne progi dla 
nauczycieli języka niemieckiego z powiatów oświęcimskiego  
i chrzanowskiego. Celem pierwszego szkolenia  było wykorzysta-
nie Internetu do doskonalenia i rozwijania umiejętności rozumie-
nia ze słuchu, zaś tym razem   nauczyciele poznawali pod okiem 
dr Renaty Czaplikowskiej możliwości pozyskiwania atrakcyjne-
go materiału graficznego ze źródeł internetowych. Prowadząca 
przedstawiła uczestnikom przykładowe bazy online zawierające 
materiał graficzny przeznaczony do użytku szkolnego. 
Ponieważ szkolenie  odbywało się z użyciem nowoczesnego za-
plecza multimedialnego szkoły, nauczyciele mogli na bieżąco, 
serfując w  Internecie,  przekonać się o atrakcyjności pozyskiwa-
nych materiałów oraz  tworzyć przykładowe ćwiczenia z ich wy-
korzystaniem. 

Pracujemy z pokoleniem młodzieży, którego edukację zdecy-
dowanie bardziej zdominował obraz niż tekst. Stąd ważna jest 
również dla nauczyciela języka obcego umiejętność kształcenia 
kompetencji językowych na podstawie obrazu. Efekt jest tym 
lepszy, im ciekawszy obraz i metody pracy z nim zastosujemy” 
twierdzi Małgorzata Banaś nauczycielka ze szkoły w Brzeszczach, 
a Jolanta Drabczyk z PZ2 w Oświęcimiu dodaje, że szkolenia 
pokazują, jak atrakcyjnie uczyć języka niemieckiego zastosowa-
niem technik informatycznych i Internetu, tak znanego i proste-
go w obsłudze dla współczesnego ucznia.
Dyrektor PZ8 pani Agnieszka Kuczyńska-Gondzik deklaruje stałą 
gotowość współpracy w organizacji szkoleń, gdyż w pełni  zdaje 
sobie sprawę z wyzwań, jakie niesie ze sobą nowoczesne naucza-
nie języków obcych. Ponadto w roku szk. 2011/12 w bogatej  ofer-
cie edukacyjnej szkoły znajdzie się także  klasa humanistyczna  
z rozszerzonym programem nauczania języków obcych. Dr Re-
nata Czaplikowska złożyła w imieniu dyrekcji sosnowieckiego 
kolegium  na   ręce pani Dyrektor deklarację współpracy part-
nerskiej w prowadzeniu tej klasy. Wkrótce dopracowane zostaną 
szczegóły umowy w tym zakresie.
Organizatorka szkoleń w Chełmku, Elżbieta Kubas, ustaliła z ko-
ordynatorem wspomnianego  projektu , iż kolejne nauczycielskie 
seminarium odbędzie się w PZ8  w marcu tego roku  i już serdecz-
nie  zaprasza na nie  germanistów z regionu.

EK

Dzieci z Przedszkola Językowo-Artystycz-
nego „Akademia Przedszkolaka” w Chełm-
ku  zostały zaproszone przez Marszałka 
Województwa Małopolskiego  w Krako-
wie  Marka Sowę do pomocy przy deko-
rowaniu bożonarodzeniowego drzewka 
w jego gabinecie. Wizyta w urzędzie była 
poprzedzona lekcją na temat krakowskich 
szopek w Muzeum Etnograficznym na Sta-
rym Kazimierzu, a zakończyła się sensem 

filmowym w kinie „Mirko”. Dzieci dzięki 
wizycie w Urzędzie Marszałkowskim mo-
gły zobaczyć jak wygląda praca osób na 
najwyższych stanowiskach w naszym 
województwie. Ponadto za swoją pomoc 
otrzymały pamiątkowe prezenty od Mar-
szałka, które na pewno przydadzą im się  
w dalszej edukacji. 

Agata Pik

W dniu 23 grudnia 2011 r. na hali widowisko-
wo – sportowej przy Powiatowym Zespole nr 
8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  
w Chełmku odbyły się ostatnie prace monta-
żowe związane z wyposażeniem hali w nowo-
czesny sprzęt sportowy. Prace te możliwe były 
dzięki skutecznym negocjacjom i efektywnej 
polityce finansowej Pani Dyrektor PZ8 oraz hoj-
ności Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, 
które w 100% sfinansowało w/w przedsięwzię-
cie. Do użytku młodzieży oraz społeczności 
lokalnej oddane zostały podwieszane kosze  
z napędem elektrycznym i zamontowanymi 
na koszach zegarami 24 sek., kosze najazdowe, 
kotara grodząca umożliwiająca jednoczesny 
trening dwóch drużyn na osobnych boiskach, 
zestaw do skoków wzwyż, oraz profesjonalny 
sprzęt nagłaśniający. Całkowity koszt przedsię-
wzięcia 80.669,58 zł.  
Za okazaną hojność bardzo serdecznie dzięku-
jemy. Mamy nadzieję, że w pełni wyposażona 
hala sportowa pozwoli na jej jeszcze efektyw-
niejsze wykorzystanie. 

Powiatowa Ósemka doposażyła halę widowiskowo-sportową.

Wizyta u Marszałka

Szkolenie kompetencji na miarę XXI-wieku          
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W chełmeckiej „Ciżemce” odbyło się spo-
tkanie noworoczne artystów amatorów 
zrzeszonych w Robotniczym Stowarzysze-
niu Twórców Kultury w Chełmku. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się burmistrz 
Chełmka Andrzej Saternus, prezes Gmin-
nej Spółdzielni Samopomoc Chłopska  
w Chełmku Tomasz Warzecha, Wacław 
Morawski członek SAP oraz artysta, ma-
larz, poeta, filmowiec, muzyk i gawędziarz 
Marian Kosiński z Lewina Brzeskiego. 
Artystów oraz zaproszonych gości przywi-
tała pani prezes RSTK w Chełmku Teresa 
Daniek. Pani prezes przypomniała o zor-
ganizowanych wystawach, plenerach i im-
prezach RSTK w Chełmku w 2011 dziękując 
jednocześnie członkom RSTK oraz spon-
sorom za pomoc w ich realizacji. Wspo-
mniał również o odbywającej się wystawie 
zbiorowej prac członków RSTK w Chełmku 
wystawianej w Domu Kultury w Kętach.
Spotkanie było tez okazją do odebrania 
przez członka RSTK Wiesława Konecznego 
legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia 
Autorów Polskich. Artysta został docenio-
ny za mnogość publikacji m. in. książki, to-
mik poezji oraz artykułów prasowych.

Spotkanie noworoczne RSTK

Zimowe, mroźne dni stycznia stały się 
dniami gorącymi za sprawą odwiedzin 
dzieci z Przedszkola nr 2 w Chełmku  
w ramach organizowanego przez Biblio-
tekę MOKSiR „Tygodnia Czytania z Bab-
cią i Dziadkiem”. Gościnnie odwiedzili 
naszą Bibliotekę i najmłodszym poczy-
tali babcia Renia i dziadzio Janek Trafny. 
Dzieciom czytały także najprawdziwsze  
w świecie babcie, babcia Jadzia oraz bab-
cia Bogusia, panie bibliotekarki.

Przedszkolaki z wielkim skupieniem słu-
chały opowiadania pt. „Wypożyczalnia 
babć”, Marii Marjańskiej – Czernik jak rów-
nież autorskiej książki Kasi Klich „Bajkowa 
Drużyna o Magicznych słowach -  „Proszę, 
przepraszam i dziękuję to czarów jest 
podstawa. Musisz je ćwiczyć co dzień 
wytrwale, by nimi biegle władać…”  Nasi 
milusińscy wspaniale recytowali wiersze 
z okazji święta Babci i Dziadka, pięknie  
o swoich dziadkach opowiadali, a spotka-

nia miały na celu m.in.  zwrócenie uwagi  
jak ważnymi osobami w życiu najmłod-
szych jest Babcia i Dziadzio  i o koniecz-
ności używania magicznych słów Proszę, 
Przepraszam i Dziękuję oraz  rozbudzeniu 
zainteresowań czytelniczych przez gło-
śne codzienne czytanie. 
W Tygodniu Czytania wzięło w sumie 107 
dzieci z grup  „Motylki”, „Myszki” , „Jeżyki”, 
 „Stokrotki”, oraz „Gromada Kubusia Pu-
chatka” wraz z opiekunami grup.

Dzień Babci i Dziadka
Artyści RSTK  na wystawie w Kętach
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Na podstawie zezwolenia Burmistrza 
Chełmka na zorganizowanie i prze-
prowadzenie zbiórek publicznych na 
leczenie i rehabilitację Marka Bieńka  
z Chełmka, chorującego na stwardnie-
nie rozsiane, zorganizowano następują-
ce akcje charytatywne:
Dnia 01.12.2011 r. przekazano firmie re-
cyklingowej 680 kg plastikowych nakrę-
tek zbieranych w PZ nr 8 oraz MOKSiR  
w Chełmku na rzecz Marka Bieńka.
Nakrętki są gromadzone w: okolicznych 
szkołach, instytucjach, firmach, przez 
osoby prywatne. W dniu 04.12.2011 r. 
w Hali Widowiskowo – Sportowej  
w Chełmku odbył się Charytatywny Mecz 
Piłki Nożnej Halowej. W meczu udział 
wzięły drużyny oldboy z : Wisły Kraków, 
Chełmka, Oświęcimia i Brzeszcz. Druży-
nom kibicował Marek Bieniek. 11.12.2011 r. 
w MOKSiR odbył się charytatywny spek-
takl Stowarzyszenia Grupa Teatralna 
„Czwarta Ściana” pt: „Zapomniany dia-
beł”. Na spektakl licznie przybyła pu-
bliczność z Chełmka i okolic. Przestawie-

nie zobaczył również Marek, który nie 
krył wzruszenia, gdy aktorzy wraz z pu-
blicznością zaśpiewali mu 100 lat z okazji 
urodzin!  Kolejną imprezą, która odbyła 
się na rzecz Marka był koncert w NISZY w 
Chełmku, który miał miejsce 16.12.2011 r. 
Zagrały zespoły: W Kilku Słowach, Odno-
wa, Symetria i gwiazda wieczoru Koniec 
Świata. Niestety stan zdrowia Marka nie 
pozwolił na udział w koncercie, ale Ko-
niec Świata zrobił mu niespodziankę  
i odwiedził Marka w domu. Otrzymał od 

członków zespołu pamiątkową koszulkę 
i płytę z autografami.

Jako organizatorzy, pragniemy serdecz-
nie podziękować wszystkim mieszkań-
com Chełmka i jego okolic za udział  
w imprezach charytatywnych. To dzięki 
Wam udało się zebrać 7.707 złotych, któ-
re zostały przekazane Markowi Bieńkowi 
w obecności lokalnej prasy. Pragniemy 
także podziękować firmom, instytucjom 
i osobom prywatnym za wszelką po-
moc przy organizacji: meczu, spektaklu 
i koncertu. Pomogli nam (w przypadko-
wej kolejności): ZŁOM- MET, Małgorzata  
i Jacek Bienieccy (stoisko z warzywa-
mi na targowisku), Stacja Paliw BP  
w Chełmku, Skup i Przetwórstwo Su-
rowców Wtórnych z Kęt – Dawid Paw, 
Zenona Hojka, Anna Ciepiela-Babińska, 
Aneta Krawczyk, Dominik Swoszowski, 
Renata Kurdziel, Marek Guja, SZAN, AGE-
NA, Druk Oświęcim, MOBIL – TOP, EURO-
STYL, QOSTKA PROJECT, MUSIC CLUB NI-
SZA, LING HOUSE, Restauracja CIŻEMKA, 
Zajazd MAGDA, GS Samopomoc Chłop-
ska, GS Piekarnia w Chełmku, Radosław 
Matusek, ACME – Bartłomiej Jaskółka, 
Ferma Drobiu w Gorzowie, Świetlica Śro-
dowiskowa w Chełmku, Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Chełmku, RSTK w 
Chełmku, Dzienny Ośrodek Wsparcia w 
Cieszynie, DPS Caritas w Zatorze, Alina i 

Andrzej Wasala - INTERMARCHE w Libią-
żu, TECHNIKA DLA DOMU w Chełmku, 
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Chełm-
ku, Parafia p. w. Miłosierdzia Bożego  
w Chełmku – ks. proboszcz Leśny An-
drzej, Krzysztof Gąska - OSP w Chełmku, 
Albert Bartosz, Tomasz Balcerek, Boże-
na Gleba, Ewa Kamińska, Joanna Waw-
rzyniak, Agnieszka Szczepańska, Maria 
Stańczyk. Radni Powiatowi: Andrzej 
Skrzypiński, Tomasz Warzecha, Starosta 
Oświęcimski – Zbigniew Starzec. Radni 
Gminy: Dorota Kapusta, Mariusz Sajak, 
Bernadeta Sędrak–Legut, Marek Palka, 
Zofia Urbańczyk, Henryk Wiśniewski, Jó-
zefa Ostrowska, Paweł Legut. Dyrekcja 
PZ nr 8: Agnieszka Kuczyńska-Gondzik 
oraz Urszula Matwiejczyk, Małgorzata 
Dziędziel–Gabryszak, Marta Wilk, Elżbie-
ta Kubas, Jolanta Materkowska–Bonar. 
Wolontariusze i absolwenci PZ nr 8: Mar-
ta Waligóra, Ewa Sawka, Piotr Zając, Mag-
dalena Mekla, Paulina Kliś, Anna Wójcik, 
Maria Szymczyk, Justyna Mańkut, Bar-
bara Binger, Aleksandra Wikiera, Natalia 
Kamińska, Natalia Bujak, Andżelika Wali-
górska, Paulina Kulas, Justyna Matusiak, 
Kaja Skoczylas, Patrycja Zając, Katarzyna 
Piecuch, Kacper  Szczepański, Jakub Śló-
sarczyk, Daniel Giza, Patryk Łapiński, Ja-

kub Fidyt, Piotrek Kalita. Mariola Krzecz-
kowska z Publicznego Gimnazjum nr 2 
w Chełmku z wolontariuszami: Karolina 
Twardy, Izabela Gwizdoń, Gabriela Wle-
zień, Gabriela Czuba. Wolontariusze Pu-
blicznego Gimnazjum nr 1 w Chełmku: 
Ewa Czaplejewicz, Anna Czaplejewicz, 
Adrianna Wilczak, Karolina Gradek. Pra-
cownicy MOKSiR w Chełmku: Waldemar 
Rudyk, Stanisława Pędrys–Klisiak, Paweł 
Waligóra, Dominik Swoszowski, Albert 
Patyk, Robert Witański. Dodatkowe po-
dziękowania dla Marszałka Wojewódz-
twa Małopolskiego pana Marka Sowy, 
Starosty Oświęcimskiego pana Józefa 
Krawczyka oraz Burmistrza Chełmka 
pana Andrzeja Saternusa za patronat 
nad Charytatywnym Meczem Piłki Noż-
nej Halowej. Specjalne podziękowania 
dedykujemy: Stowarzyszeniu Grupa Te-
atralna „Czwarta Ściana” z Brzeszcz, dru-
żynom oldboy z: Wisły Kraków, Chełmka, 
Oświęcimia i Brzeszcz, zespołom: Koniec 
Świata, W Kilku Słowach, Odnowa, Sy-
metria. W imieniu Marka i jego rodziny  
z całego serca dziękujemy. 

Agnieszka Kuczyńska–Gondzik, Syl-
wia Sajak, Bernadeta Sędrak–Legut.

PODSUMOWANIE GRUDNIOWYCH IMPREZ DLA MARKA BIEŃKA

Podziękowania
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Naszemu życiu potrzeba dziś siły i wiel-
kiej mocy do walki o zdrowie Łukasza, 
który 9 grudnia 2011 roku uległ poważ-
nemu wypadkowi samochodowemu  
i doznał urazu czaszkowo-mózgowego.  
Przez miesiąc był utrzymywany w śpiącz-
ce farmakologicznej. Dzięki doskonałej 
opiece medycznej Oddziału Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii Szpitala Woje-
wódzkiego w Tychach, Łukasz powoli od-
zyskuje świadomość, ale do osiągnięcia 
samodzielności potrzebuje długotrwałej 
specjalistycznej rehabilitacji. Codziennie 
patrzymy w oczy Łukasza i przekonuje-
my go do podjęcia bolesnego wysiłku 
powrotu do nas. Widzimy w jego oczach 
wielką determinację i cieszymy się każ-
dym gestem, grymasem twarzy, a nawet 
łzą potwierdzającą wzruszenie. Wiemy, że  
Łukasz wraca...  
Największa moc życia to wdzięczność, 
jaką chcemy okazać tym, którzy są z nami.

Dziękujemy wszystkim za każdy przejaw 
troski i wsparcia .
Dziękujemy tym, którzy całym sercem  
i wszystkimi swymi możliwościami po-
magają nam przywrócić Łukaszowi zdro-
wie. Dziękujemy ordynatorowi, lekarzom 
i personelowi medycznemu oddziału 
anestezjologii i intensywnej terapii Szpi-
tala Wojewódzkiego w Tychach za dosko-
nałą opiekę medyczną, medyczny pro-
fesjonalizm i ogromne zaangażowanie  
w ratowanie życia i leczenie Łukasza.
Dziękujemy wszystkim, którzy są z nami 
i anonimowo angażują się we wszystkie 
działania mające na celu zdobycie fundu-
szy na leczenie i rehabilitację.
Z całego serca dziękujemy wszystkim 
Darczyńcom – to dzięki Wam mamy po-
czucie bezpieczeństwa... To dzięki Waszej 
obecności zyskujemy wciąż nowe siły. 
Dziękujemy za dobre serca wszystkim lu-
dziom dobrej woli. 

Prosimy o przekazanie 1% podatku do-
chodowego na konto Łukasza. Wystarczy 
w zeznaniu podatkowym wpisać:
KRS 0000052038  CEL SZCZEGÓŁOWY 
ŁUKASZ KOPCIEWICZ

Łukasz niczego w swoim życiu nie zmarno-
wał, więc nie zmarnuje też Waszego Daru. 

Dziękujemy.
Rodzice, żona i dzieci Łukasza.

Największa moc życia to wdzięczność

Jasełka z przesłaniem Podziękowanie

  
 

 
 

 
 

 

Jak co roku uczniowie SZS nr 1 w Chełm-
ku zaangażowali swe siły do pracy nad 
przedstawieniem bożonarodzeniowym, 
dla którego tym razem inspiracją stała 
się baśń „Mały książę” Antoine’a de Sa-
int-Exupéry’ego. Dnia 20 stycznia 2012 r.  
w MOKSiR w Chełmku licznie zgroma-
dzeni widzowie mogli przypomnieć 
sobie czar narodzenia Syna Bożego  
w niekonwencjonalny sposób. Nasz bo-
hater - Mały Książę przemieszczał się 
pośród zabieganych i zagubionych ludzi 
w poszukiwaniu drogi do własnego Be-
tlejem, do stajenki swego serca. Uświa-
domił nam, że warto, choć przez chwi-
lę, zastanowić się nad sensem naszego 
życia, nad tym, do czego zmierzamy i za 
czym nieustannie gonimy. Ostatecznie 
doprowadził nas do wniosku, że tak na-
prawdę najważniejsza jest miłość, której 
ucieleśnieniem jest nowo narodzony 
Jezus: „Dziś niebo się otwiera. Dziś Bóg 
staje się człowiekiem. Dziś rodzi się BÓG 
– MIŁOŚĆ.” Te niezwykłe wydarzenia roz-
grywały się na tle uroczej, nastrojowej 

dekoracji oraz przy dźwiękach kolęd  
w wykonaniu bardzo energicznych i eks-
presyjnych 5-cio i 6-ciolatków z grupy 
Zajączki oraz Króliczki. Radość i uśmie-
chy na twarzach dzieci wskazywały, że 
są szczęśliwe, iż mogły wystąpić dla tak 
licznego grona, dla swoich rodziców  
i najbliższych. Dzięki nim mogliśmy 
jeszcze raz powrócić w magiczny 
czas świąt Bożego Narodzenia. Ser-
deczne podziękowania kierujemy na 
ręce wszystkich młodych aktorów, 
którzy poświęcili swój czas na udział  
w jasełkach. Szczególnie wyrazy 
wdzięczności należą się rodzicom, któ-
rzy zaangażowali się w przygotowanie 
swoich pociech do spektaklu. 

„Człowiek jest wielki nie przez to, 
co posiada, lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi”. 

Jan Paweł II

Pragnę z całego serca serdecznie po-
dziękować Panu Marcinowi Kręźlewiczo-
wi za udzieloną pomoc podczas wypad-
ku samochodowego, w imieniu swoim  
i męża 

Anna Żak-Kopciewicz
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W restauracji „Ciżemka” w Chełmku turyści  
z koła PTTK w Chełmku podsumowali mijający 
rok. 10 grudnia na uroczystym spotkaniu za-
rząd koła oraz członkowie wspominali wyciecz-
ki, w których brali udział. A było, co wspominać, 
ponieważ w 2011 roku koło PTTK w Chełm-
ku zorganizowało 13 wycieczek turystyczno 
– krajoznawczych jedno i wielodniowych,  
w których uczestniczyło łącznie 594 osoby.  
W wycieczkach brali udział członkowie PTTK, 
jak również mieszkańcy Chełmka oraz Oświęci-

mia.  Podczas spotkania przy kawie i ciastku ze-
brani oglądając przeźrocza wspominali wspa-
niałe zabytki, urokliwe miejsca, przepiękna 
przyrodę oraz własne przeżycia. Z odwiedzo-
nych miejsc warto było wspomnieć o wyciecz-
kach do Trójmiasta, Malborka, Sandomierza, w 
Góry Świętokrzyskie, zakopane i Morskie Oko 
oraz Pieniny. Jednym z powodów tak dużego 
zainteresowania wyjazdami jest fakt że człon-
kowie PTTK  Chełmek sami zgłaszają propozy-
cję wyjazdów do kalendarza imprez. Nie inaczej 

było w tym roku, gdzie podczas propozycję 
wyjazdów w nowym roku zgłaszano podczas 
wyjazdu do Zakopanego. Program wycieczek 
turystyczno – krajoznawczych na 2012 rok pre-
zentujemy Państwu poniżej jednocześnie pro-
simy o dostosowanie się do zasad zapisów na 
wycieczki. Zarząd PTTK w Chełmku serdecznie 
dziękuje wszystkim sponsorom, którzy wspo-
magają nasza organizację w formie finansowej 
lub rzeczowej równocześnie zapraszając ich na 
nasze imprezy. 

UWAGI:
1. Szczegółowe programy wy 
 cieczek będą dostępne na 
  3 tygodnie przed planowaną 
 datą wyjazdu.

2. Zapisy wraz z wpłatą będą 
 przyjmowane od chwili uka- 
 zania się programu.

3. Wycieczka na Warmię i Mazury 
 – zapisy wraz z wpłatą zadatku 
  w wysokości 150 zł, będą  
 przyjmowane od 1 lutego 
 2012 r. do 09 marca 2012 r. 

4. Pierwszeństwo zapisów na 
 wszystkie wycieczki mają 
 członkowie PTTK.

5. Informacje na temat wycie- 
czek pod nr tel. 33 846 12 96,  

603 33 51 76.

Podsumowanie roku w PTTK Chełmek

KALENDARZ IMPREZ TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYCH 
KOŁA MIEJSKIEGO PTTK W CHEŁMKU NA 2012 ROK

L.p.  DATA  DZIEŃ  OPIS IMPREZY
 1.  21.01.2012 r.  sobota  Uroki zimy w górach – Beskid Śląski - Równica           
 2.  12.02.2012 r.  niedziela  Pora na Walentynki – Gliwice i Tychy (Piramida)
 3.  03 – 04.03.2012 r.  sobota – niedziela  XXVIII Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę      
 4.  17.03.2012 r.  sobota  Kraków - Wawel
 5.  01.04.2012 r.  niedziela  Niedziela Palmowa w Lipnicy Murowanej              
 6.  22.04.2012 r.  niedziela  Dolinki Podkrakowskie – Jaskinia Wierzchowska
 7.  19.05.2012 r.  sobota  Beskid Żywiecki - Rachowiec             
 8.  17.06.2012 r.  niedziela  Góra Św. Anny - Opole
 9.  02 – 09.07.2012 r.  pon. – sobota  Warmia i Mazury ( w zależności od programu wycieczka może być 
   skrócona, tj. do 07.07.2012 r.)                  
 10.  11.08.2012 r.  sobota  Beskid Żywiecki – Wielka Racza
 11.  15–16.09.2012 r.  sobota –  niedziela  Wrocław                
 12.  06 – 07.10.2012 r.  sobota – niedziela  Zakończenie sezonu w górach - Gorce
 13.  11.11.2012 r.  niedziela  Kraków                 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Chełmku od stycznia 2012 roku rozpo-
czął realizację projektu systemowego „Czas 
na aktywność – program rozwoju i upo-
wszechniania aktywnej integracji w Gminie 
Chełmek” w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja 
integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i 
upowszechnienie aktywnej integracji, Pod-
działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej. Analiza dokumentacji osób 
bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, 
korzystających ze świadczeń pomocy spo-
łecznej, potwierdziła ich trudną sytuację. 
Brak umiejętności poruszania się na ryn-
ku pracy, niska samoocena, brak wiary we 
własne możliwości, bierna postawa, nie-
właściwe określone aspiracje zawodowe 
niejednokrotnie stanowią przyczynę ich 
wykluczenia społecznego lub uzależnie-
nia od świadczeń pomocy społecznej. Taki 
stan rzeczy wymaga podjęcia komplekso-
wych działań podnoszących kompetencje i 
umiejętności społeczne osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Celem działań 
jest integracja klienta z otoczeniem oraz 
wyprowadzenie z uzależnienia od świad-
czeń pomocy społecznej. Możliwości takie 
daje Program Operacyjny Kapitał Ludzki w 
ramach projektów systemowych. Wspar-
ciem objętych zostanie 15 Beneficjentów 
Ostatecznych, w tym co najmniej. 5 osób z 

terenów wiejskich. Nie mniej niż 60% będą 
stanowiły kobiety. Celem projektu w roku 
2012 jest podniesienie kompetencji i umie-
jętności społecznych oraz zwiększenie ak-
tywności zawodowej uczestników. Realiza-
cja celu ogólnego projektu możliwa będzie 
dzięki osiągnięciu celów szczegółowych: 
wzmocnienia poczucia własnej wartości, 
określenie własnych możliwości, potrzeb  
i umiejętności, nabycie umiejętności wyra-
żania swoich myśli i uczuć, radzenie sobie w 
sytuacjach trudnych, przełamanie strachu 
przed kontaktem z potencjalnym praco-
dawcą, zwiększenie motywacji do poszu-
kiwania pracy itp.  W ramach aktywizacji 
zawodowej przewidziano, iż każdy z  BO 
odbędzie 3-godzinną konsultację z dorad-
cą zawodowym i psychologiem. Ponadto 
planowane jest przeprowadzenie warszta-
tów i treningów umiejętności społecznych: 
- grupowe warsztaty autokreacji podczas, 
których BO poznali specyfikę lokalnego 
rynku pracy, nabyli umiejętność pisania CV, 
listu motywacyjnego, podania, podczas za-
jęć z pracodawcą zapoznali się ze sposoba-
mi przeprowadzania rozmów kwalifikacyj-
nych oraz oczekiwań pracodawcy wobec 
pracowników, 
- grupowe warsztaty motywacyjne obej-
mujące formy komunikacji, sztuki słucha-
nia, stylu kierowania, cech wzorowego pra-
cownika, negocjowania kompromisu,
- grupowe treningi z zakresu zarządzania 

sobą, czasem, stresem, własnym budże-
tem,
- grupowe warsztaty z zakresu prowadze-
nia gospodarstwa domowego i przyrzą-
dzania prostych potraw podczas, których 
uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu pro-
wadzenia gospodarstwa i przyrządzania 
prostych potraw. 
Założono, iż wobec każdego Beneficjen-
ta Ostatecznego zastosowane zostaną co 
najmniej 3 instrumenty aktywnej integra-
cji: społecznej edukacyjnej, zdrowotnej.  
W okresie realizacji projektu przewiduję się 
organizację dwóch jednodniowych wy-
jazdów integracyjnych, których przebieg  
i program zostanie ustalony po rozpatrzeniu 
przez pracowników socjalnych  preferencji 
Beneficjentów. Projekt „Czas na aktywność 
– program rozwoju i upowszechniania ak-
tywnej integracji w Gminie Chełmek” zakła-
da: podniesienie poziomu samooceny BO, 
zwiększenie motywacji do poszukiwania 
pracy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Chełmku informuje, że przeprowadza 
rekrutację do projektu systemowego „Czas 
na aktywność – program rozwoju i upo-
wszechniania aktywnej integracji w Gminie 
Chełmek”. Bliższe informacje można uzy-
skać w Biurze Projektu w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Chełmku w pok. nr 
4 lub pod numerem telefonu 33 842 01 67,  
33 842 01 66.

inf. MOPS

25 listopada swoje święto obchodzi naj-
milsza zabawka, najlepszy przyjaciel 
dzieci i niezastąpiona przytulanka  przy 
zasypianiu – Pluszowy Miś. W Przedszko-
lu,  w Bobrku dzieci z grupy „0” również 
obchodziły to święto wraz ze swoimi mi-
siami. Na początek spotkały się z paniami 
z biblioteki, panią Alicją  Klimą i Joanną 
Krzyżak, które zorganizowały krótkie spo-
tkanie w bibliotece. Czytały wiersze, opo-
wiadały różne historie o misiach. Podczas 
spotkania w bibliotece, w ramach akcji 
Cała Polska Czyta Dzieciom pani Helena 
Szewczyk przeczytała bajkę o przygodach 
misiów. Uwieńczeniem spotkania był po-
częstunek ciasteczkami i miodkiem. Dalej 
dzieci świętowały w sali,  uczestniczyły  

w różnych zabawach, tańcach i konkur-
sach. Na koniec wraz  z misiami posiliły się 
„Misiowym soczkiem i ciasteczkiem.  

Urszula Mańkut

W Bobreckim przedszkolu odbyło się spo-
tkanie wigilijne dzieci z rodzicami. „Zerów-
kowicze” zaprezentowali swoje zdolności 
recytatorskie ,wokalne i taneczne w krót-
kim przedstawieniu o tematyce bożona-
rodzeniowej. Wieczór19 stycznia różnił się 
od dotychczasowych spotkań wigilijnych 
tym, że odbywał się w dwóch językach: 
polskim i angielskim. Spotkanie przebie-
gało w bardzo rodzinnej atmosferze. Przy 
wigilijnym stole nie zabrało ciepłych ży-
czeń oraz tradycyjnego opłatka. Spotkanie 
poprowadziły Urszula Mańkut i Anna Ma-
jewska.

UM

Czas na aktywność

MERRY CHRISTMAS, WESOŁYCH ŚWIĄT!

Święto Misia



Echo Chełmka | nr 1 (100) / 2012

13

Kalendarz imprez turystyczno – pielgrzymkowych Polskiego Związku Emerytów 
rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego w Chełmku na 2012

Lp. Miejscowość Data Uwaga 
  1 Spotkanie z okazji Dnia Chorego 11.02.2012 Dom Rencisty  
  2 Dzień Kobiet Koło nr 1 i nr 2 08.03.2012 Gorzów, Bobrek
  3 Teatr Cieszyn - Misterium 25.03.2012   
  4 Szaflary Termy 24.03.2012 Bobrek
  5 Częstochowa - Piekary 24.04.2012   
  6 Kraków Podziemia - Łagiewniki 08.05.2012
  7 Białka Tatrzańska - Termy 15.05.2012   
  8 Wczasy - Czarnogóra 19-31.05.2012
  9 Wczasy - Chorwacja 25.05 – 06.06   
 10 Cieszyn - Ustroń 26.05.2012 Bobrek
 11 Wczasy - Rewal 04 –16.06.2012   
 12 Bukowina - Termy 12.06.2012
 13 Wczasy - Krynica Morska 18 – 30.06   
 14 Krynica Morska - Trójmiasto, Malbork 21.06.2012
 15 Wyżyna Świętokrzyska 07 – 08.07.2012 Bobrek  
 16 Wieluń - Charupia - Licheń - Kłodawa 11 – 12.07.2012
 17 Zakopane i okolice 24 – 25.07.2012 Gorzów  
 18 Częstochowa, Piekary 05.08.2012 Bobrek
 19 Kraków podziemie - Inwałd 09.08.2012   
 20 Wczasy - Ustronie Morskie 14 – 26.08
 21 Wczasy - Dziwnów 19 – 31.08   
 22 Berlin- Poczdam-Kletna-Swidnica-Słubice 04 – 06.09
 23 Wczasy - Chorwacja 09.09 – 21.09   
 24 Kalwaria Zebrzydowska - Wadowice 11.09.2012
 25 Częstochowa - Piekary 25.09.2012 Chełmek, Gorzów  
 26 Zakończenie lata 04.10.2012 Gorzów
 27 Dzień Seniora 09.10.2012 Dom Rencisty  
 28 Dzień Seniora 14.10.2012 Stare Miasto 
 29 Dzień Seniora 17.11.2012 Gorzów  
 30 Dzień Seniora 17.11.2012 Bobrek
 31 Dzień Seniora 24.11.2012 Oddz. Rejon. MOKSiR  

Polski Związek Emerytów rencistów i Inwalidów w Chełmku informuje o organizowaniu wyjazdu na wczasy świąteczne:

 Mrzeżyno  04.04 – 16.04.2012  
 Mrzeżyno  20.05 – 31.05.2012
 Mrzeżyno  07.09 – 19.09.2012  

 
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Chełmek ul. Topolowa 6
Czynne: Pon.: 14.00 –17.00, Śr.: 9.00 –12.00
Tel. 846 - 15 - 66, 694 366 200

Inf. PZERiI w Chełmku

MERRY CHRISTMAS, WESOŁYCH ŚWIĄT!

Dla zespołu śpiewaczego „Bobrowianki” rok 
2011 był czasem sukcesów.  W ciągu 12 mie-
sięcy panie zdobyły 4  nagrody i wyróżnie-
niach na dożynkach i przeglądach. Pierwszy 
laur „Bobrowianki” zdobyły na dożynkach w 
swoim sołectwie, gdzie wraz z nagrodą od 
Rady Sołeckiej panie otrzymały kosz słody-
czy. Następną nagrodę „Bobrowianki” zdoby-
ły w Malcu na dożynkach powiatowych, tam 
oprócz nagrody pieniężnej panie otrzymały 
wspaniały obrus. Doceniony został również 
wieniec dożynkowy wykonany przez panie 

z zespołu śpiewaczego z Bobrku – wyróż-
nienie to przyznano paniom przeglądzie 
wojewódzkim. Stary rok panie zakończyły  
2 miejscem w V Barbórkowych Potyczkach 
Gawędziarzy w Brzeszczach.

Duża rolę w sukcesach Bobrowianek ma 
również kierownik muzyczny zespołu Krzysz-
tof Dłubisz, który przygotowuje panie do 
występów i wspiera akompaniamentem.  
Zespołowi „ Bobrowianki” gratulujemy oraz 
życzymy kolejnych sukcesów w nowym roku.

2011 rok „Bobrowianek”

Prosimy o uiszczanie opłaty za wycieczki na 
14 dni przed planowanym wyjazdem!
Nie zgłoszenie się w w/w terminie jest równo-
znaczne ze skreśleniem z listy uczestników!
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W galerii „Epicentrum” Miejskiego Ośrod-
ka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku 
zaprezentowano niecodzienna wystawę 
prac trzech młodych, niezwykle utalento-
wanych artystek – absolwentek Wydziału 
Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego  
w Cieszynie. Justyna Kubica – malarstwo, 
Agnieszka Wróbel – malarstwo oraz Moni-
ka Iwanowska -  rysunek podczas wernisa-
żu wystawy zaprezentowały  swoje  prace. 
Obrazy Agnieszki powodują, że momen-
talnie odpływamy w sielankę wschodnich 
kresów, roztoczańskie łąki, maleńkie ko-
ściółki osadzone w plamach barw, i przede 
wszystkim dmuchawce - czasem beztro-
skie, letnie i ulotne, innym razem niepoko-
jące, burzowe. Agnieszka dosłownie je „ro-
dzi”, i każdy z nich jest inny, niepowtarzalny 
w swoim charakterze.
Droga krzyżowa Moniki - cykl rysunków 
wykonanych ołówkiem. W temat biblijny 
wplecione są momenty ze wspólnego by-
towania, znajome twarze, miejsca. Prze-
nikanie się sacrum i profanum. Delikatna, 
wrażliwa kreska, miejscami mocne uderze-
nia czerni.
Wszystkie prace posiadają część wspólną, 
maleńki pierwiastek, który łączy - mimo że 
stworzyły je tak różne osobowości, źródło 
jest niezaprzeczalnie wspólne, prace tych 
trzech kobiet oddziałują na siebie, myślę 
nawet, że w jakiś sposób generują swoje 
istnienie, napędzają machinę tworzenia 
– mówiła podczas wernisażu kuratorka 
wystawy Martyna Paluchiewicz. Wer-
nisaż był też okazją z zapoznaniem się 
z pracą codzienna bohaterek wieczoru  
a mianowicie konserwacją zabytków. Przy-
wracają do świetności kapliczki, obrazy, ko-
ściółki. Artystki z pasją opowiadały o swojej 
pracy jak również zaprezentowały prezen-
tację slajdów z dotychczas wykonywanych 
prac konserwatorskich.
Dopełnieniem niezwykłego wieczoru był 
koncert jazzującego duetu Anna Hanuslak 
(pianino) oraz Ewa Buczkowska (wokal), 

które  zachwyciły przybyłych mistrzowskim 
wykonaniem jazzowych standardów. 
AGNIESZKA WRÓBEL
Ur. 13.05.1982 w Szczebrzeszynie. Absol-
wentka Liceum Plastycznego w Zamościu. 
Studia na Wydziale Edukacji Artystycznej w 
zakresie sztuk plastycznych na Uniwersyte-
cie Śląskim w Cieszynie. Dyplom w 2008 r. 
z malarstwa w pracowni adi. II st. Tadeusz 
Rusa i dr Romana Maciuszkiewicza, oraz 
aneks z rysunku w pracowni prof. Anny Ko-
walczyk - Kłus. Uczestniczyła w wystawach 
zbiorowych m. in.: w Zamościu, Warszawie, 
Bielsku - Białej, Cieszynie, Hrubieszowie, 
Zwierzyńcu, Tomaszowie Lubelskim, Szcze-
brzeszynie, Żorach, oraz w wystawach in-
dywidualnych: Cieszynie, Szczebrzeszynie. 
Prace w zbiorach prywatnych w kraju iI za 
granicą.
Justyna Kubica
Studia na uniwersytecie Śląskim   w   Kato-
wicach,   Wydział Artystyczny w Cieszynie. 
Dyplom w 2008r. w pracowni malarstwa 
adi. II st. T. Rusa i dr R. Maciuszkiewicza, 
aneks z rysunku w pracowni prof. A. Kowal-
czyk - Kłus. 2011 wystawa pokonkursowa, 
galeria Zadra, Warszawa 2010 wystawa po-
konkursowa, Biennale Małych Form Malar-
skich, Toruń 2009 wystawa pokonkursowa, 

galeria Zadra, Warszawa
2008 wystawa podyplomowa w Galerii Uni-
wersyteckiej, Cieszyn
2008 wystawa pokonkursowa PROMOCJE 
2008, Legnica
2008 wystawa w Muzeum Etnograficznym 
w Głogowie
2008 stała ekspozycja w galerii Fraktal. Biel-
sko - Biała
2007 wystawa w Galerii Uniwersyteckiej
2006 wystawa w Domu Kultury, Szczyrku
2005 Samsung Art MASTER kwalifikacja do 
licytacji pokonkursowej 2003 wyróżnienie 
w Międzynarodowym Konkursie Rysunku, 
Zabrze Prace w zbiorach prywatnych w kra-
ju i zagranicą.
Monika Iwanowska
Urodzona 26.06.1983, pochodzi z Pszczy-
ny. Studia na Wydziale Artystycznym Uni-
wersytetu Śląskiego w Cieszynie. Dyplom  
z grafiki warsztatowej w pracowni prof. 
Eugeniusza Delekty oraz aneks rysunko-
wy w pracowni prof. Anny Kowalczyk Kłus. 
Uczestniczyła w wystawach zbiorowych  
w Bielsku Białej, Warszawie, Cieszynie, Toru-
niu oraz Szczebrzeszynie. Prace w zbiorach 
prywatnych w kraju i zagranicą.

PW,  MP

Wystawa Cieszyn >>  Kraków w Epicentrum

Teatr - Scena Żywego Słowa 
Zaprasza na przedstawienie
KRÓL WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA
w reżyserii
Krzysztofa Kalety

Data:  17.02.2012  godz.17.30
Miejsce: Sala kinowa Miejskiego Ośrod-
ka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku. 
Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Chełmku 
zaprasza na otwarcie 
wystawy prac 
Jerzego L. Brzuskiewicza 
– obiekty malarskie 
i Ireneusza Kopacza – malarstwo.

Wernisaż odbędzie się 10 lutego 2012 r.  
o godz. 18.00 w Galerii Epicentrum 
MOKSiR  w Chełmku, 
Plac Kilińskiego 3.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Chełmku 
zaprasza na niezwykły koncert 
w wykonaniu 
THE LEON HENDRIX BAND

Sala widowiskowa MOKSiR w Chełmku, 
Plac Kilińskiego 3

20 kwietnia 2012 r. godz. 19.00
Bilety:  30 zł /do końca marca/
        40 zł /od 1 kwietnia/
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4, 5 LUTY 
COŚ
103 min /Horror, Sci-Fi / 
Kanada, USA
godz.18.00, od 15 lat

11, 12 LUTY:
LISTY DO M.
116 min/Komedia Romantyczna/
Polska
godz. 18.00, od 12 lat

14 LUTY:
O PÓŁNOCY W PARYŻU
100 min / Komedia romantyczna / 
Hiszpania, USA, 
godz. 18.00, od 12 lat

18, 19  LUTY:
GNOMEO I JULIA
84 min / Animacja, familijny, komedia/ 
USA, Wielka Brytania 
godz. 17.00

bilety 12 zł

7 LUTY, GODZ. 18.15
FILMOWY DYCHANEK – PROSTA KRESKA.

Wstęp wolny!

UKS GRUNWALD – ŁĘG TARNOWSKI 3:0

Co łączy Jana Kilińskiego - rzemieślnika, dzia-
łacza publicznego, dowódcę wojskowego - 
przywódcę ludu Warszawy podczas Insurekcji 
Kościuszkowskiej w 1794 r. z piłką ręczną? Otóż 
ten słynny szewc jest patronem Powiatowego 
Zespołu nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólno-
kształcących w Chełmku – placówki, w której 
uczą niezwykle utalentowani i utytułowani pił-
karze ręczni. Pełna lista zawodników wygląda 
następująco: Kacper Szlęzak (kapitan drużyny), 
Jakub Fidyt, Daniel Giza, Wojciech Głownia, 
Kamil Joniec, Tomasz Jopek, Daniel Kowal,  
Tomasz Kulka, Jakub Kumala, Patryk Łapiński, 
Karol Michalik, Daniel Natanek, Łukasz Orłow-
ski, Tomasz Owczarek, Patryk Rogaczewski, Ja-
kub Stefan, Jakub Ślósarczyk, Krystian Wilczak, 
Michał Zagdański i Wojciech Żydzik. Swoje 
umiejętności szlifują pod okiem trenerów:  
Grzegorza Solarskiego, Henryka Bromboszcza 
i  Miłosza Waligóry. Zawodnicy mają na swoim 
koncie wiele sukcesów - 2011 rok zakończyli  

z takimi osiągnięciami jak:
- V miejsce w Finałach Mistrzostw Polski Junio-
rów Młodszych,
- II miejsce w Półfinałach Mistrzostw Polski 
Juniorów Młodszych (wygrana z Vive Targi 
Kielce, MKS Piotrków Trybunalski, UKS Conrad 
Gdańsk),
- I miejsce w Ćwierćfinałach Mistrzostw Polski 
Juniorów Młodszych (wygrana z Gwardią Opo-
le, Zagłębiem Lubin, Azoty Puławy),
- III miejsce w Ćwierćfinałach Mistrzostw Polski 
Juniorów,
- I miejsce w Małopolskiej Lidze Piłki Ręcznej – 
kategoria junior,
- I miejsce w Małopolskiej Lidze Piłki Ręcznej – 
kategoria junior młodszy,
- I miejsce w Powiatowej Licealiadzie Młodzieży 
Szkolnej. 
Ponadto we wrześniu piłkarze ręczni z PZ nr 8 
w Chełmku zadebiutowali w II. Lidze Mężczyzn, 
gdzie wygrali m.in. z UKS Juvenią Rzeszów,  

a także z wiceliderem tej grupy- SPR Zagłębiem 
Sosnowiec. Uczniowie mogą się pochwalić wie-
loma osiągnięciami indywidualnymi m.in: w Fi-
nałach Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych 
Patryk Rogaczewski zdobył miano najlepszego 
lewoskrzydłowego, Łukasz Orłowski to najlep-
szy bramkarz Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski 
Juniorów, Kacper Szlęzak - najlepszy zawodnik 
drużyny.  Warto dodać, iż Jakub Fidyt został po-
wołany do Kadry Narodowej. Ponadto Kacper 
Szlęzak uzyskał stypendium Fundacji Sapere 
Auso za osiągnięcia sportowe. O sukcesach 
chłopców z Powiatowego Zespołu nr 8 Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełm-
ku pisały m.in.: „Dziennik Polski”, „Gazeta Kra-
kowska”, „Przełom” i „Echo Chełmka” oraz porta-
le internetowe. Nowy rok zapowiada się bardzo 
obiecująco – w styczniu zawodnicy rozegrają 
pierwszy mecz w rundzie wiosennej II. Ligi 
Mężczyzn, a w lutym rozpoczynają bój o Mi-
strzostwo Polski  Juniorów. Natomiast w maju 
rusza rekrutacja do klasy I LO z  rozszerzeniem 
sportowym, do której zapraszamy wszystkich 
fanów piłki ręcznej.

Od zwycięstwa rozpoczęły 2012 rok siatkarki 
z Chełmka, które po dobrej grze pokonały 
gości z Łęgu Tarnowskiego w rozgrywkach 
IV ligi . Na wynik wpływ miała dobra gra za-
grywką i skuteczne ataki ze skrzydeł. prze-
bieg pierwszego seta pokazał że ambitne 
zawodniczki drużyny przeciwnej przyjechały  
z mocnym nastawieniem odebrania punk-
tów faworytkom jednak w samej końcówce 
decydujące punkty zdobyły nasze zawod-
niczki i to one cieszyły się z wygrania seta.

Następne dwie partie toczyły się już pod 
dyktando gospodyń , które kontrolowały grę 
i mogły sobie dopisać kolejne trzy punkty za 
zwycięstwo. Dziewczęta z Chełmka wystąpi-
ły  w następującym składzie: Ponikowska M. 
, Chojnicka I.,  Kubiak M., Wieczorek O., Krze-
mień K., Piegza K., i kapitan zespołu Janota M. 

MJ

Z przyjemnością zawiadamiamy, że organizo-
wany przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Re-
kreacji w Chełmku konkurs plastyczny  pt. „Boże 
Narodzenie 2011 ” dla dzieci szkół podstawowych  
i przedszkoli, został rozstrzygnięty w dniu 20.12.2011 
r. Wpłynęło 168 prac.Komisja w składzie: Martyna 
Paluchiewicz – artysta plastyk (przewodnicząca 
komisji), Waldemar Rudyk – artysta plastyk (dyr. 
MOKSiR w Chełmku), Stanisława Pędrys - Klisiak 
(inst. K-O  MOKSiR w Chełmku) – zgodnie  

z regulaminem zakwalifikowała do konkursu 
145 prac, do wystawy wytypowała 111, spo-
śród których przyznała 12 równorzędnych 
wyróżnień: 1. Martyna Florek – kl. II a – SZS 
nr 1 w Chełmku, 2. Antonina Syska – kl. „O” 
– SZS nr 1 w Chełmku, 3. Julia Krucka – SZS  
w Gorzowie, 4. Adrian Lipski – SZS w Go-
rzowie, 5. Emilia Gierek – kl. II b – SZS-P nr 2  
w Chełmku, 6. Zuzanna Lelit – kl. I a – SZS-P nr 2 
w Chełmku, 7. Natalia Szwandt – Świetlica Śro-

dowiskowa w Chełm-
ku, 8. Alicja Kawka 
– SZS w Gorzowie, 
9. Natalia Grochal 
– Świetlica Środowi-
skowa w Chełmku,  
10. Aleksandra Kuras 
– Świetlica Środowi-
skowa w Chełmku, 11. 
Aleksandra Piotrowska 
– lat 10 – zajęcia plast. 
MOKSiR w Chełmku 
12. Anna Maca – lat 6 – 
zajęcia plast. MOKSiR  
w Chełmku. 

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  
w Chełmku zaprasza miłośników nart i snow-
boardu oraz zimowej rekreacji do skorzystania 
z naszej oferty wyjazdów do Białki Tatrzań-
skiej w terminach: 

22, 29 stycznia 2012 r.
12, 19, 26 lutego 2012 r
4 marca 2012 r.
Zapisy pod numerem tel. 33 846 12 96
Serdecznie Zapraszamy!

Wyjazdy na narty

Konkurs plastyczny



Rekordowy finał WOŚP w Chełmku
W tym roku podczas XX finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Chełmku padł nowy rekord. Mimo niesprzyjającej  aury 
wolontariuszom WOŚP udało się zebrać ponad 15 000 zł!  Od samego ranka 47 wolontariuszy WOŚP w Chełmku pod przewodnic-
twem liderki Agnieszki Wrony zachęcało mieszkańców gminy do wsparcia tego szlachetnego dzieła.  Ten rok był również rekor-
dowy jeśli chodziło o ilość atrakcji – na scenie  w Parku Rodzinnym wystąpiło 5 zespołów:  „Kings of Unity” , „Out live” , „Dominika”, 
 „Krzywa Alternatywa” oraz  „El Machina”. W hali sportowej w Powiatowej 8  dla WOŚP mecz piłki ręcznej dziewcząt  rozegrały FPR 
Olkusz - PZ8 Chełmek. Natomiast w Kinie  Iluzja  w Chełmku wyświetlono film animowany  dla dzieci.  
O 20.00 w ramach światełka do nieba w Parku Rodzinnym w niebo wzbiło się kilkadziesiąt kolorowych lampionów.
Wszystkim wolontariuszom WOŚP w Chełmku gratulujemy tak wspaniałego finału udanej zbiórki  jednocześnie życząc podob-
nego sukcesu w przyszłym roku.


