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Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus znalazł 
się w doborowym towarzystwie 76 osób wy-
różnionych odznaczeniem „Mecenas Futbolu 
Małopolskiego”. Odznaczenia wręczał Prezes 
PZPN Zbigniew Boniek.
Nagroda została przyznana przez Stowa-
rzyszenie Gmin i Powiatów oraz Małopol-
ski Związek Piłki Nożnej, które postanowiły 

uhonorować najbardziej zasłużonych samo-
rządowców i sponsorów, nadzwyczaj przy-
chylnych piłce nożnej i jej rozwoju w naszym 
regionie. 
Uroczysta gala, na której wręczano odzna-
czenia odbyła się 4 czerwca w Pałacu Wielo-
polskich Urzędu Miasta Krakowa.

INFORMACJA
Szanowni Państwo
Pragnę poinformować, że przeprowadzone na terenie gminy Cheł-
mek badanie ankietowe wykazało duże zainteresowanie ze strony 
mieszkańców wymianą pieców węglowych starej generacji i tym 
samym poprawą jakości otaczającego nas środowiska naturalnego.
Do siedziby Urzędu Miejskiego w Chełmku wpłynęło blisko 500 an-
kiet, w których właściciele budynków wyrazili zainteresowanie wy-
mianą starych kotłów węglowych na piece ekologiczne zasilane eko 
– groszkiem. Pozostała część mieszkańców, czyli ok. 50, deklaruje wy-
mianę obecnego pieca węglowego na piec gazowy.
Analizując powyższe dane należy zwrócić uwagę na dominującą 
chęć skorzystania z nowoczesnych pieców ekologicznych zasilanych 
eko – groszkiem, które posiadają podajnik i elektroniczny system 
sterowania, co przekłada się na ograniczenie do minimum emisji 
zanieczyszczeń. Niestety Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie w swoich programach ochrony 
środowiska nie dopuszcza dofinansowania wymiany pieców węglo-
wych starej generacji na nowoczesne - ekologiczne piece węglowe. 
Możliwe jest jedynie dofinansowanie do wymiany starych kotłów 
na piece zasilanie alternatywnie, w tym gazowe i olejowe. Zaniepo-
kojony zaistniałą sytuacją zwróciłem się do WFOŚiGW w Krakowie o 
uwzględnienie potrzeb mieszkańców obszaru Małopolski Zachod-
niej oraz specyfiki gmin takich jak Chełmek, które są silnie związane 
ze Śląskiem i górnictwem, a co za tym idzie podstawowym paliwem 
grzewczym, czyli węglem. Ponadto zaprosiłem do współpracy WFO-
ŚiGW w Katowicach, który w zakresie swojej działalności dofinan-
sowuje wymianę starych pieców węglowych na ekologiczne piece 
węglowe. Czynnikiem przemawiającym za naszą współpracą jest 
również bliskość Zbiornika Wody Pitnej Dziećkowice i ochrona środo-

wiska w jego sąsiedztwie, przez co Fundusz powinien być zaintereso-
wany likwidacją niskiej emisji w gminie Chełmek. Będziemy Państwa 
informować, jeśli uda się nam porozumieć w przedmiotowej kwestii.
Jednak w chwili obecnej warunki dofinansowania do wymiany pie-
ców dla terenu aglomeracji krakowskiej i całego Województwa Mało-
polskiego są nieugięte. Aktualnie można ubiegać się o 50% dofinan-
sowania do wymiany starego kotła węglowego na kocioł gazowy lub 
olejowy (koszty kwalifikowane to m. in. demontaż starego oraz zakup 
i montaż nowego źródła ciepła). 
Podsumowując, zwracam się do Państwa, którzy są zdecydowani na 
wymianę obecnego kotła węglowego na kocioł gazowy lub olejowy, 
o wypełnienie załączonej ankiety (przez osoby, które poprzednio jej 
nie wypełniły; dostępna również na stronie internetowej www.chel-
mek.pl) i dostarczenie jej do siedziby Urzędu Miejskiego w Chełm-
ku w terminie do 21.06.2013 r. Kolejnym etapem będzie weryfikacja 
Państwa ankiet i złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie 
wymiany pieców do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Przewidujemy, że realizacja zada-
nia, a tym samym wymiana kotłów może nastąpić początkiem wrze-
śnia bieżącego roku. Jeszcze raz zapraszam Państwa do udzielenia 
informacji i wypełnienia ankiet oraz zachęcam do wspólnego dbania 
o środowisko gminy Chełmek.

 Z wyrazami szacunku
Andrzej Saternus

Burmistrz Chełmka

Odznaczenia „Mecenasa Futbolu Małopolskiego” rozdane!
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Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmku obchodzi 120 rocznice powsta-
nia. Z tej okazji 1 czerwca 2013 r. w Parku Rodzinnym w Chełmku od-
były się uroczystości uświetniające ten piękny jubileusz.   
Zgromadzeni goście wzięli udział w polowej mszy świętej, po której 
odbył się raport oddziałów. Kolejnym punktem uroczystości było 
podniesienie flagi państwowej. Została ona przytwierdzona oraz 
wzniesiona na drabinie zabytkowego samochodu pożarniczego, któ-
ry wypożyczono na tę okazję z Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa 
w Alwerni. 
Ważnym punktem obchodów było wręczenie odznaczeń państwo-
wych. Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa w dowód 
uznania za dotychczasową działalność wręczył strażakom z OSP Cheł-
mek honorowy Medal Województwa Małopolskiego. Mimo niesprzy-
jającej pogody na uroczystości zjawili się zaproszeni goście. Wśród 
nich m.in.: Starosta Oświęcimski Józef Krawczyk, Burmistrz Chełmka 
Andrzej Saternus, Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożar-
nej w Krakowie gen. Andrzej Mróz, Poseł Tadeusz Arkit, Posłanka Do-
rota Niedziela, Senator Andrzej Pająk oraz wielu innych 
Nie zabrakło również reprezentacji pocztów sztandarowych z zaprzy-
jaźnionych OSP. Jubileusz uświetnił koncert orkiestr dętych: KWK Ja-
nina oraz OSP Świątniki Górne i występ dzieci z formacji tanecznych  
Ling House Centrum Edukacji w Chełmku.
Podziękowania za udział w jubileuszu 120–lecia istnienia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Chełmku.
Składam serdeczne podziękowania Wszystkim, Honorowym i Dostoj-
nym Gościom. 
Swoim uczestnictwem zaszczycili nas.
• ks. kpt Władysław Kulig – Kapelan Małopolskich Strażaków

• ks. Bogdan Leśniak – Proboszcz Parafii Najświętszej Marii Panny  
 Królowej Polski w Chełmku
• ks. Andrzej Leśny – Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego  
 w Chełmku 
• ks. Alojzy Strączek – Honorowy Członek OSP Chelmek Emeryto– 
 wany Proboszcz Parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 
 w Chełmku
• Andrzej Pająk – Senator Rzeczypospolitej Polskiej
• Dorota Niedziela – Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
• Tadeusz Arkit – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
• Markek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego
• Generał Andrzej Mróz – Komendant Wojewódzki Państwowej  
 Straży Pożarnej w Krakowie
• Józef Krawczyk – Starosta Oświęcimskiemu
• Andrzej Skrzypiński – Członek Zarządu Starostwa Powiatu Oświę– 
 cimskiego
• Tomasz Warzecha – Radny Rady Powiatu Oświęcimskiego, Prezes 
 GS SCH w Chełmku
• dh Edmund Kalfas – Prezes Oddziału Powiatowego Związku 
 Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Oświęcimiu
• bryg. Marek Bębenek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
  Pożarnej w Chrzanowie
• mł.bryg. Piotr Filipek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
 Pożarnej w Oświęcimiu
• st. bryg. Tadeusz Spyra – Emerytowany Komendant Państwowej  
 Straży Pożarnej w Oświęcimiu
• Andrzej Saternus – Burmistrz Chełmka
• Jan Rychlik – Burmistrz Gminy Alwernia
• Jerzy Mieszczak – Wójt Gminy Osiek
• Marek Palka – Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
• Radni Rady Miejskiej w Chełmku
• Tomasz Balon – Komendant Komisariatu Policji w Chełmku
• Andrzej Berkowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Chrzanów

Wyrażamy wdzięczność za przybycie, tym którzy swoją obecnością 
uświetnili uroczystość oraz podkreślili jedność z wartościami stano-
wiącymi tożsamość naszej organizacji. Serdecznie dziękuję za wiel-
kie serce Darczyńcom, Partnerom i Sympatykom OSP w Chełmku. To 
dzięki Waszej pomocy mogliśmy wydać okolicznościowe pamiątki  
i godnie przyjąć naszych Gości. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy 
włożyli wiele wysiłku i wiele serca aby nasza uroczystość miała cha-
rakter niepowtarzalny. 

Z wyrazami szacunku 
Dh Krzysztof Gąska – Prezes Zarządu OSP Chełmek.

INFORMACJA
Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 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.) oraz w wyko-
naniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 
listopada 2007 roku przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargo-
wym fragment nieruchomości, będący we władaniu Gminy Chełmek, 
oznaczony w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej w Sta-
rostwie Powiatowym w Oświęcimiu, jako działka nr 2580/48 o pow. 
106,00 m2 obręb Chełmek, położona w Chełmku przy ul. Mickiewicza.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w termi-
nie od dnia 10 czercwa 2013 roku do dnia 01 lipca 2013 roku w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11,  
a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do pu-
blicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy 
wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gmi-
ny, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
Bliższych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można 

uzyskać w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 
lub telefonicznie pod numerem telefonu 844-90-31 lub 35 osoba do 
kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji i Zasobów Ko-
munalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

OSP Chełmek ma już 120 lat!

OrtOdONcja
Justyna Miara

Gabinet Stomatologiczny
Tel. 33 846 13 65

Chełmek pl. Kilińskiego 2

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych 
do leczenia ortodoncyjnego.
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Ludzie których kochamy, 
zostają na zawsze, bo zostawili

 ślady w naszych sercach.

Grażynie Hajdzie
Wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z powodu śmierci

męża
Ś.P. Wiesława Hajdy

składają
Dyrekcja i pracownicy

Miejskiego Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji w Chełmku

W związku z nadchodzącymi zmianami w gospodarce odpadami komunalnymi Urząd Miejski w Chełmku przypomina wszystkim właścicielom 
nieruchomości zamieszkałych o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin skła-
dania deklaracji upłynął 15 marca 2013 roku, jednak nie wszyscy właściciele nieruchomości dopełnili tego obowiązku. 
 Przy wypełnianiu deklaracji należy pamiętać, aby informacje dotyczące ilości osób zamieszkujących na terenie nieruchomości były rzetel-
ne, aktualne i zgodne z prawdą, ponieważ dane te podlegać będą kontroli.
 Wzór deklaracji dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Chełmku, ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek oraz na stronie internetowej – www.
chelmek.pl w zakładce „Śmieci po nowemu – zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi”.
 Przypominamy o uchwalonych przez Radę Miejską w Chełmku stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
– 9,50 zł za odpady zbierane selektywnie (segregowane) za osobę za miesiąc,
– 12,50 zł za odpady zbierane nie selektywnie (zmieszane) za osobę za miesiąc.

Inf.UM

– zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw  
 EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekra- 
 czający trzech miesięcy;
– likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
– likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakła- 
 dów pracy weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców 
 lub pracowników;
– wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego 
 pełnomocnika;
– wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w no- 
 wym miejscu;
– wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie  
 sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA - stron EOG oraz  
 obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
– odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego inf- 
 ormacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego doku- 
 mentu osobistego;
– wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewi- 
 dencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

Inf.UM

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkania informacyjne dotyczące nowych zasad gospodarowania odpadami komunal-
nymi. Spotkania prowadzone będą przez specjalistów ds. gospodarki odpadami, w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej organizowa-
nej przez Gminę Chełmek. 
 Harmonogram spotkań:

Lokalizacja Data Godzina

Osiedle Stare Miasto – Samorządowy Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Chełmku, 
32-660 Chełmek, ul. Bolesława Chrobrego 9 17.06.2013 Rozpoczęcie godz. 16.00

Osiedle Nowe Miasto – Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. C. K. Norwida przy Samo-
rządowym Zespole Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Chełmku, 32-660 Chełmek,  
ul. Marszałka Piłsudskiego 1

18.06.2013 Rozpoczęcie godz. 16.00

Sołectwo Gorzów - Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie im. M. Konopnickiej, 
32-660 Gorzów, ul. Szkolna 3 19.06.2013 Rozpoczęcie godz. 16.00

Sołectwo Bobrek - Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku im. Kard. S. A. Sapiehy, 
32-661 Bobrek, ul. Nadwiślańska 9 19.06.2013 Rozpoczęcie godz. 18.00

Inf.UM

INFORMACJA URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU 
W SPRAWIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rewolucja Śmieciowa - dowiedz się więcej 

ZMIANY W EWIDENCJI LUDNOŚCI 

SZEREG UŁATWIEŃ W REALIZACJI OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO 
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Składamy serdeczne 
podziękowania za okazaną pomoc 

i wyrazy współczucia po 
śmierci naszej mamy 

Ś.P. Marii jurczyk

Szczególne podziękowania 
składamy na ręce lekarza 

Hani Youssefa 
oraz innych lekarzy, 

pielęgniarek i opiekunek, 
którzy przez długi czas pomagali 

w opiece nad naszą 
ciężko chorą mamą.

Rodzina

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 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.) oraz   w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku 
przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Chełmek, oznaczoną w ewidencji gruntów  
i budynków, prowadzoną w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, jako działki nr:  99/2 o pow. 0.1730, 104 o pow. 0.2960 ha, 105 o pow. 0.1190 
ha, 106/2 o pow. 0.0464 ha, położoną w Chełmku przy ul. Jaworznickiej.
 Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 26 kwietnia  2013 roku do dnia 17 maja 2013 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.
 Bliższych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 
lub telefonicznie pod numerem telefonu 844-90-31 lub 35 osoba do kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji i Zasobów Komunal-
nych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 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.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku 
przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym fragment nieruchomości, stanowiący własność Gminy Chełmek, oznaczony w ewidencji 
gruntów i budynków, prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, jako działka nr 172/52 o pow. 10,00 m2 obręb Bobrek, położona 
w Bobrku przy skrzyżowaniu ul. Nadwiślańskiej i Kolistej.
 Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 17 maja 2013 roku do dnia 07 czerwca 2013 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.
 Bliższych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 
lub telefonicznie pod numerem telefonu 844-90-31 lub 35 osoba do kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji i Zasobów Komunal-
nych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf. UM

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 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.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku  
z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nie-
ruchomości, stanowiące własność Gminy Chełmek, oznaczone w ewidencji gruntów  
i budynków, prowadzoną w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, jako działki nr:
1. nr 789/69 o pow. 2.8557 ha obręb Gorzów, położona w Gorzowie przy ul. Sportowej. Nieru- 
 chomość jest zabudowana budynkiem socjalno-biurowym oraz boiskiem sportowym  
 – głównym i treningowym.
2. nr 26/14 o pow. 533,00 m2 obręb Bobrek, położona w Bobrku przy ul. Starowiejskiej.
3. nr 26/12 o pow. 127,00 m2 obręb Bobrek, położona w Bobrku przy ul. Starowiejskiej.
4. nr 552/0.15, położona w Gminie Czarnochowice
5. nr 409/149, położona w Gminie Kopciowice 
oraz fragment nieruchomości oznaczony jako działka nr 1388/9 o pow. 40,00 arów obręb Go-
rzów, położony w Gorzowie rejon ul. Rzecznej.

 Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 
09 maja 2013 roku do dnia 30 maja 2013 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełm-
ku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu zo-
stała podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz ni-
niejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, w BIP  
i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
 Bliższych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 
14 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 
844-90-31 lub 35 osoba do kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji i Zasobów Ko-
munalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

INFORMACJA

INFORMACJA

INFORMACJA

WakacyjNe kurSy językOWe. 
Chełmek, pl.Kilińskiego 2. 

Tel. 726 840 546 – Monika Omyła
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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 XVII/131/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących wła-
sność Gminy Chełmek z późn. zm., przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość lokalową tj. lokal mieszkalny położony w Chełmku przy  
ul. Klonowej 2/5 o powierzchni użytkowej 39,18 m2.

 Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 22 maja 2013 roku do dnia 13 czerwca 2013 roku w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazów 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.

 Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicznie pod numerem telefo-
nu 844-90-31 lub 35 osoba do kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

Komendant Komisariatu Policji w Chełmku oraz Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  
w Chełmku zapraszają mieszkańców gminy Chełmek na Ogólnopolską Noc Profilaktyki.

W czasie spotkania odbędą się prelekcje dotyczące problematyki uzależnień oraz wyświetlone 
filmy dokumentalne poruszające tematy uzależnień.

Ogólnopolska Noc Profilaktyki
22 czerwca 2013, godz. 16.00

Miejsce: 
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku.

Komunikat
Komendanta Komisariatu Policji w Chełmku,

W trosce o Państwa bezpieczeństwo pozwolę sobie zwrócić Waszą uwagę na największe zagrożenia występujące podczas wakacji.

Bezpieczna podróż.
Czas wakacji to okres kiedy podróżujemy, a więc przebywamy na dworcach , w środkach komunikacji itp. Z uwagi na ponuracy w nich tłok w tym okresie są 
ulubionymi miejscami działań grup przestępczych zajmujących się kradzieżami kieszonkowymi. Apeluję więc po raz kolejny o zachowanie ostrożności przy 
przechowywaniu pieniędzy oraz innych wartościowych przedmiotów. Złodzieje zawsze wykorzystują duże skupiska ludzi i nieuwagę osób. Rozważnie jest nosić 
przy sobie tylko taką ilość gotówki jaka jest nam niezbędna i w miejscach nad którymi mamy cały czas kontrolę lub kontakt wzrokowy. Stale należy również 
zwracać uwagę na swój bagaż. Pod żadnym pozorem nie wolno pozostawiać go bez dozoru, choćby na chwilę -złodziej właśnie czeka na wykorzystanie takiego 
momentu.
Jeśli podróżujemy samochodem, zadbajmy o odpowiedni wypoczynek, zarówno przed wyjazdem jak i w trakcie drogi. Wypoczęty organizm, to lepsza kon-
centracja na drodze.. Na drogach zachowujemy szczególną ostrożność i dostosowujemy prędkość do warunków jazdy. PAMIĘTAJ - PIŁEŚ NIE JEDZ !!! Parkując 
samochód, nie pozostawiajmy w nim na widocznych miejscach żadnych rzeczy, nawet mało wartościowych - zmniejszymy w ten sposób ryzyko włamania do 
tego auta.
Bezpieczny dom i mieszkanie.
Najlepszym zabezpieczeniem przeciwko włamywaczom jest pomoc zaufanego sąsiada. Poprośmy osoby, które mieszkają obok nas, by miały „na oku” nasz dom 
czy mieszkanie. Złodzieje orientują się, że kogoś przez dłuższy czas nie ma w domu również po ulotkach reklamowych nie usuwanych regularnie sprzed drzwi. 
Dlatego warto, by osoby opiekujące się domami czy mieszkaniami swoich znajomych regularnie tego typu materiały usuwały. Kolejna sprawa, to oddziaływanie 
prewencyjne w celu uniknięcia potencjalnego zagrożenia. Jeśli zaobserwujemy w rejonie naszego miejsca zamieszkania podejrzane osoby lub samochody, to 
powiadommy o tym telefonicznie Policję dzwoniąc pod bezpłatny numer 997 lub bezpośrednio do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu - 
33/847 52 80, zapiszmy numer rejestracyjny samochodu. Policja wylegitymuje takie osoby prewencyjnie. Chodzi o to, by reagować w czasie i miejscu gdzie osoby 
podejrzane się znajdują by działania |Policji były w 100 procentach skuteczne. .

Bezpieczeństwo nad wodą.
Z kąpielisk wodnych należy korzystać tylko w miejscach wyznaczonych najlepiej nadzorowanych przez ratownika. Rezygnujemy z zażywania kąpieli gdy je-
steśmy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W wybieraniu tras pływackich kierujemy się zdrowym rozsądkiem oraz wiedza na temat własnych 
umiejętności pływackich. . Zwracam się z gorącą prośba, by informować Policję o dzikich kąpieliskach, gdyż stanowią one duże zagrożenie dla zdrowia i życia 
ludzkiego. Co roku, pomimo podejmowanych w tym zakresie akcji medialnych, wzrasta liczba osób poszkodowanych wskutek skoków do wody. Szczególna 
troską otoczmy dzieci, którym niejednokrotnie brakuje wyobraźni.

Życzę Państwu, w swoim imieniu i podległych mi policjantów, udanych i bezpiecznych wakacji oraz szczęśliwych powrotów do domu.

Komendant Komisariatu Policji 
w Chełmku

asp.szt. Tomasz Balon

Ogólnopolska Noc Profilaktyki
22 czerwca 2013 roku

Informacja o wywieszeniu wykazu

Bezpieczne wakacje
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W drugim semestrze roku szkolnego 2012/13 Burmistrz Chełmka wyasygno-
wał dodatkowe środki na kolejne godziny zajęć dodatkowych w gminnych 
szkołach. Zajęcia stanowią kontynuację kółek zainteresowań, prowadzonych 
od listopada ub roku. Dzięki temu szkoły posiadają bogatą ofertę zajęć poza-
lekcyjnych, dostosowaną do różnorodnych potrzeb ucznia, takich jak: kółka 
przedmiotowe, zajęcia językowe, zajęcia wyrównawcze, zajęcia sportowe, 
zajęcia plastyczne, zajęcia taneczno-muzyczne, i inne zgodne z potrzebami 
uczniów. Oferowane zajęcia przyczyniają się do rozwijania zainteresowań 
oraz pomocy w nauce dla słabszych uczniów. Nauczyciele prowadzący po-
zalekcyjne zajęcia zaktywizują uczniów nie tylko intelektualnie, ale również 
emocjonalnie i społecznie. Chcą pokazać swym podopiecznym, jak można 
zorganizować wolny czas, poszerzyć swoje horyzonty i połączyć naukę z za-
bawą, która ma być dla nich przyjemnością.

W okresie luty-maj zostało zrealizowanych 928 dodatkowych godzin w szko-
łach. Rodzaj zajęć prowadzonych w każdej ze szkół jest zindywidualizowany 
zgodnie z potrzebami uczęszczających uczniów. Koszt prowadzenia zajęć do-
datkowych dla uczniów wyniesie ok. 35 000 zł.
 

Referat Oświaty

Rozstrzygnięcie VI Gminnego Konkursu Ekologicznego 
,,Wiedzą dzieci jak segregować śmieci”.

KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOŁACH

W dniu 08 maja 2013 r. w sali kinowej MOKSiR w Chełmku odbyło się uroczyste 
podsumowanie VI Gminnego Konkursu Ekologicznego. Patronat nad konkur-
sem objął Burmistrz Chełmka. W konkursie uczestniczyli uczniowie klas IV, V i 
VI szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Chełmek. Celem konkursu było 
zachęcenie uczniów do działań na rzecz ochrony środowiska oraz pogłębiania 
wiedzy z zakresu ekologii.

Uczniowie nagrodzeni zostali w sześciu kategoriach:
Szkoła Podstawowa
I Test wiedzy z zakresu ekologii:
Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku: Klaudia Helbin, Wiktoria Remsak, 
Klaudia Morawiec
Samorządowy Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Chełmku: Niciewicz Mał-
gorzata, Sajak Weronika, Śniadek Weronika
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku - Izabella Bebak, Daniel Piekarz, Kinga 
Piekarz
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie: Paulina Zabłocka, Kornelia Trybuś, 
Karol Bożek, Piotr Boruń.
II Wykonanie pacynki:
Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku: Izabela Baran, Milena Zbucka, 
Maria Kalemba
Samorządowy Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Chełmku: Kasza Filip, Król 
Patrycja, Ludwisiak Agnieszka 
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku: Laura Nowotarska, Emilia Szyjka, Alek-
sandra Mika
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie: Paulina Zabłocka, Nina Kozioł, Pauli-
na Szyjka, Szymon Szpytek, Alicja Kawka
III Wykonanie origami
Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku: Patrycja Jażdżewska, Klaudia Hel-
bin, Agnieszka Pawela
Samorządowy Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Chełmku: Tenerowicz Ka-
rolina, Sajak Weronika, Marek Karolina
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku: Łukasz Żelazny, Nicola Szymończyk, 
Marcel Mika

Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie: Mariusz Kciuk, Alicja Kawka, Szymon 
Szpytek
Gimnazjum
IV Test ekologiczny:
Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku: Aleksandra Gurgul, Tomasz Pyrek, 
Dominika Smalcerz
Samorządowy Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Chełmku: Jakub Zajas, 
Marcin Kubas, Jakub Maca, Tobiasz Głogowski
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku: Tomasz Gołowieszko, Sylwia Piątek, 
Mateusz Kępa
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie:Kamila Skotarska, Ewa Stanek, Ga-
briela Gwiżdż,
Izabela Słowik
V Ulotka dla rodziców „Jak segregować śmieci?”
Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku: Aleksandra Gurgul ,Agata Szyjka, 
Hubert Oleś
Samorządowy Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Chełmku: Natalia Sukien-
nik, Natalia Smoleo
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku: Patrycja Tłamacz, Daniel Janiga, Alek-
sandra Siuda
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie :Ewa Stanek, Gabriela Gwiżdż
VI Plakat „Chrońmy planetę Ziemię”
Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku: Patrycja Nycz, Agnieszka Janczu-
ra, Wioletta Klimek
Samorządowy Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Chełmku: Joanna Góźdź, 
Jakub Piękny
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku: Magdalena Waliczek, Kinga Zabawska, 
Natalia Wanat
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie: Ewa Stanek
Uczniowie, którzy otrzymali wyróżnienie II stopnia:
• Kuras Aleksandra SZS-P nr 2 Chełmek
• Piotrowska Aleksandra SZS-P nr 2 Chełmek
• Legut Natalia SZS-P nr 2 Chełmek
• Kowolik Julia SZS-P nr 2 Chełmek Chełmek
• Bochenek Anastazja SZS-P nr 2 Chełmek
• Kacper Miłak SZS-P nr 2 Chełmek
• Barbara Kalicińska SZS Gorzow
• Daria Komoń SZS Gorzow
• Jakub Śniadek SZS Gorzow
• Piotr Bryjok SZS Gorzow
• Szewczak Agnieszka SZS nr 1 Chełmek
• Morawski Wiktor SZS nr 1 Chełmek
• Czyrnek Wiktoria SZS nr 1 Chełmek
• Aleksandra Chacuś SZS nr 1 Chełmek
• Aleksandra Gurgul SZS nr 1 Chełmek
• Paulina Wolarek SZS Bobrek
• Klaudia Kapela SZS Bobrek
• Paulina Skwarek SZS Bobrek
• Karolina Paździora SZS Bobrek
• Aleksandra Mrożek SZS Bobrek
Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz gratulujemy i życzymy świadomych  
wyborów w życiu codziennym.

                                                                  
                                Referat Oświaty
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Dni Chełmka i Ziemi Oświęcimskiej 2013
fotoreportaż Paweł Waligóra
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Dni Chełmka i Ziemi Oświęcimskiej 2013
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W środowe popołudnie 15 maja z Parku Rodzinne-
go w Chełmku blisko 50 osobowa grupa wyruszyła 
w rowerową przygodę. Każdy uczestnik na starcie 
otrzymał odjazdową chorągiewkę i pamiątkową 
szprychówkę. To za sprawą Ogólnopolskiej akcji 
jaką jest Odjazdowy Bibliotekarz czyli rajd rowero-
wy bibliotekarzy, czytelników oraz wszystkich sym-
patyków słowa pisanego i rowerów, do której Bi-
blioteka Publiczna MOKSiR dołączyła po raz drugi. 

Pogoda, humory i dobra zabawa nie opuszczała 
nikogo. Zwłaszcza gdy najmłodsi podczas kolejne-
go przystanku na trasie mieli za zadanie odnaleźć 
ukryte na drzewach banany.
Leśne ścieżki rowerowe oraz piękno chełmeckiej 
przyrody dostarczyły uczestnikom rajdu weny 

twórczej z której wypłynęły złote myśli  przelane 
na kartkę papieru podczas postojów na trasie raj-
du:

Dziś jest rajd Bibliotekarza
Co roku w maju to się zdarza
Więc wpisz go na stałe 
Do swojego kalendarza
Dzieci, młodzi i seniorzy
Zawsze są do jazdy skorzy
Kierownicę weź w dłoń
Uśmiech przyklej na twarz
Pamiętaj, że w rowerze  dwa pedały masz
Już na rower wsiądź
Uśmiechnięty bądź.

I jeszcze jedna myśl…” rowerowe rajdy dają ci dużo 
frajdy” i kolejne „Rzuć komputer i grę, rowerem 
przejedź się”, „Przyroda to skarb więc jedziemy na 
rowerowy rajd”, „rowerowy rajd to chwila, której 
nie zapomnisz”, ”Wchodząc  w wiraże gubią wier-
sze bibliotekarze”, „Szumi las, szumi las do czytania 
książek zaprasza nas…”, „Kiedy jedziesz na rowerze, 
nie zapomnij książki wziąć. Bo gdy zmęczysz się 
troszeczkę, to pod drzewem z książką siądź”.

Wszyscy autorzy swoich dzieł zostali nagrodzeni 
pamiątkowymi  odjazdowymi zakładkami do ksią-
żek.

Na mecie na uczestników czekało pieczenie kieł-
basek, akcja Bookcrossingowa oraz dzięki 
Ogólnopolskiej paczce którą nasza biblioteka 
otrzymała i również dzięki lokalnym sponsorom 
każdy  wylosował rowerowy gadżet.

Naszymi lokalnymi sponsorami byli 
Państwo A. Gołębiowski, J. Galistl  - Cukiernia „Ptyś”, 
Pan Bartosz Janiczek APS – Galeria Niwa Oświęcim
Pan Stanisław Melon
Wszystkim serdecznie dziękujemy za okazane 
wsparcie.
Uczestnikom gratulujemy ukończenia rajdu.
Dziękujemy za stworzenie  wspaniałego rowero-
wego klimatu i oczywiście zapraszamy już za rok…

Bibliotekarze

W ramach XII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, 2 czerwca 2013 
roku Biblioteka Publiczna Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji  
w Chełmku wraz z Małą Orkiestrą Wielkiej Pomocy dołączyła do grona organi-
zatorów lokalnych największego w kraju Święta Czytania Dzieciom.
W tym roku wspólnie zaangażowaliśmy siły by czytać i jednocześnie pomagać 
potrzebującym.
Spod biblioteki parada dzieci w strojach bajkowych otworzyła plenerowe spo-
tkanie w Parku Rodzinnym, gdzie wszyscy wspólnie tradycyjne odczytaliśmy 
wiersz „Lokomotywa“ J. Tuwima. Szczudlarze w zabawach na świeżym powie-
trzu dostarczyli maluchom nie lada radości.
 Dla dzieci najpiękniejsze utwory czytali zaproszeni Goście wśród których byli 
pani Dorota Orzana, bibliotekarka, ks. Rafał Kluska, starszy strażak Joanna Gą-
ska, przedstawicielka Koła Seniorów pani Walentyna Iwanek oraz z ramienia 
Fundacji pani Bernadetta Sędrak-Legut.
Ponadto był to czas ogłoszenia wyników i wręczenia nagród Laureatom I edy-
cji gminnego konkursu Mistrz Pięknego Czytania. W kategorii szkoły podsta-
wowej zwyciężyła Martyna Oleś, wicemistrz Aleksandra Kuras, wyróżnienie 
otrzymał Kacper Śniadek. Natomiast tytuł Mistrza Pięknego Czytania w kate-
gorii gimnazjum jury przyznało Justynie Ryszce, tytuł wicemistrza otrzymała 
Anita Dulęba, wyróżnienie Mateusz Szumlakowski. Nagrodzonym, wyróżnio-
nym oraz wszystkim uczestnikom gratulujemy.

Przygotowana prezentacja utworu Rzepka J. Tuwima przez Rodziców i dzieci 
była miłym akcentem czytelniczego spotkania.
Rodzicom i ich dzieciom dziękujemy za zaangażowanie w idee głośnego czy-
tania.
Dzieci wzięły udział w konkursie na najpiękniejszy strój bajkowy. Rodzicom 
gratulujemy pomysłowości i inwencji twórczej.
Czytelniczo charytatywne spotkanie uświetnili swoim gościnnym występem 
Kolpinowski Klub Seniora oraz grupa Grawitacja Happy Feet.
Na czytelników czekała jeszcze jedna atrakcja – wieczorny koncert znanej  
i lubianej kapeli Panna Marzena i Bizony. Muzycy po raz kolejny zagrali dla 
podopiecznego Fundacji Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy.
1232 zł to kwota, jaką udało się zebrać wolontariuszom podczas imprezy w Par-
ku Rodzinnym w Chełmku na rzecz podopiecznego „orkiestry” Łukasza Gawła 
z Włosienicy. Chłopczyk od pięciu lat zmaga się z nieuleczalną chorobą, jaką 
jest dystrofia mięśniowa typu Duchena. Jedynym ratunkiem dla niego jest in-
tensywna i długotrwała rehabilitacja.
- Nigdy nie przypuszczaliśmy, że nieuleczalna choroba dotknie naszego synka, 
To dla nas ogromnie ważne, że w sytuacji w jakiej się znaleźliśmy tak wspaniali 
ludzie wyciągną do nas pomocą dłoń –mówi Jolanta Gaweł, mama dziesięcio-
letniego Łukasza.
Jak ktoś kiedyś powiedział czytanie dzieciom uruchamia wyobraźnię i wypo-
saża je w podstawowe wartości oraz wzorce kulturowe rozwija rozum mło-
dzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje 
pomoc i pocieszenie w przeciwnościach, dlatego też tegoroczna Gminna 
Inauguracja XII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w swojej idei 
pragnęła zawrzeć powyższe cele.
Wszystkim sponsorom dzięki którym  impreza mogła się odbyć składamy ser-
deczne podziękowania
ABS - Andrychowski Bank Spółdzielczy
pan Bartosz Janiczek Autoryzowany Punkt Sprzedaży Galeria Niwa Oświęcim
Firma „Szan” pan Szymon Hebda pani Anna Wojciechowska
pan Piotr Grzesik
Sklep spożywczy WITAMINKA państwa Garlacz 
Firma Plantpol z Zaborza, „ART-MLECZ” J. Okoczuk, J. Okoczuk
Ogromne podziękowania należą się także panu Pawłowi Garlaczowi oraz Al-
bertowi Patykowi za bezcenne wsparcie techniczne.

Bibliotekarze

Odjazdowy Chełmek 2013

Cała Polska Czyta Dzieciom
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Nasi sportowcy ponownie zabłyśli swoimi zdolnościami i w zawodach zespo-
łowych zajęli I miejsce. W VIII Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Trójboju Siłowym o Puchar Stowarzyszenia „Przyjaźni Miastu”  uczestniczyli 
uczniowie sześciu szkół z Chełmka, Libiąża, Chrzanowa i Trzebini. Po wstęp-
nym badaniu lekarskim i ważeniu przydzielono zawodników do trzech kate-
gorii wagowych:
I) do 75 kg,
II) do 85 kg,
III) powyżej 85 kg. 
Powiatowy Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kiliń-
skiego w Chełmku 6. kwietnia w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji w Chrzanowie reprezentował zespół w składzie:
- Dawid Dżus I Tm – do 85 kg,
- Adrian Kowalik III Ti – od 85 kg,
- Adam Mańkut III Tm – do 75 kg,
- Dawid Miłoń III Ti – do 85 kg,
- Krystian Wilczak III Tm – od 85 kg.
Atmosfera zawodów, jak i postawa wszystkich zawodników była wzorowa. Ro-
zegnano trzy dyscypliny zawodowe po trzy próby każda: przysiad, wyciskanie 
w leżeniu, ciąg martwy.
Punktacja końcowa polegała na dodaniu zaliczonych najlepszych prób z każ-
dej dyscypliny. Wyniki końcowe porównywano w każdej kategorii osobno. A 
oto jak przedstawiają się indywidualne wyniki sportowców:
- Adam Mańkut – srebrny medal kat. do 75 kg z wynikiem 325 kg.
- Dawid Miłoń – brązowy medal kat. do 85 kg z wynikiem 390 kg.
- Dawid Dżus – piąte miejsce kat. do 85 kg z wynikiem 375 kg.
- Krystian Wilczak – srebrny medal kat. powyżej 85 kg z wynikiem 420 kg

- Adrian Kowalik – brązowy medal kat. powyżej 85 kg z wynikiem 405 kg. 
Dodatkowo Adrian Kowalik otrzymał również niezwykle cenne wyróżnienie 
za najlepszego stylistę zawodów. 

Mariola Bojdys

W Nowym Sączu odbyła się Licealiada w piłce ręcznej mężczyzn.
Na zawody stawiły się drużyny:
Bochnia, Tarnów, Kraków, Jabłonka, Grybów, Chełmek
Zawody rozpoczęły się o godzinie 1000 i od pierwszego gwizdka prowadzono 
ostrą rywalizację o pierwsze miejsce, zwłaszcza że uczestnikami rozgrywek 
były drużyny ligowe.
Zespoły zostały podzielone na dwie grupy:
Grupa A:  Grupa B:
– Grybów  – Tarnów
– Bochnia  – Chełmek
– Kraków  – Jabłonka
Pierwszy mecz zagraliśmy z Jabłonką, spotkanie było łatwe, mocna obrona 
i szybkie kontrataki dały pewne zwycięstwo naszym szczypiornistom. Drugi 
mecz z Tarnowem był bardzo ważny , ponieważ zwycięstwo dawało szczypior-
nistom awans do finału Licealiady, w którym mieli spotkać się z Krakowem. 
Spotkanie toczyło się po myśli zawodników z Chełmka, którzy na przerwę 
schodzili z przewagą 3–4 bramek. Druga połowa to jednak koncert gry Tarno-
wian i emocjonująca końcówka, w której zabłysnął bramkarz Chełmka Mate-
usz Plata co dała wygraną Ósemce. Finał z Krakowem okazał się być tylko for-
malnością. Zawodnicy z Chełmka nie mieli problemów z pokonaniem rywala.
Skład zawodników Powiatowej Ósemki:
• Rogaczewski Patryk – kapitan
• Plata Mateusz – bramkarz
• Szlęzak Kacper – środkowy 
• Kowal Daniel – lewy rozgrywający
• Fidyt Jakub – prawy rozgrywający
• Ślósarczyk Jakub – lewy rozgrywający
• Adamczyk Adrian – prawy rozgrywający
• Wilczak Krystian – prawy skrzydłowy

• Kozubek Piotr – lewy skrzydłowy
• Giza Daniel – obrotowy
• Piotrowski Rafał – obrotowy

opieka nad zespołem :
Marta Bies 
Grzegorz Solarski

Uczniowie SZS nr 1 w Chełmku, zainspirowani przez nauczyciela bibliotekarza                 
p. Dorotę Orzanę, uczcili twórczość polskiego poety Juliana Tuwima poprzez 
uczestnictwo w imprezach czytelniczych. Mogli wziąć udział w licznych kon-
kursach, które przybliżyły im sylwetkę twórcy. Powodzeniem cieszył się kon-
kurs plastyczny do wybranego wiersza, konkurs kaligrafii czy konkurs recyta-
torski utworów w języku angielskim. Ciekawe okazały się również prezentacje 
multimedialne, przedstawiające postać J. Tuwima. Szczególne zainteresowa-
nie wzbudzają zbiory poezji dziecięcej, pełnej dowcipu, humoru i mądrości 
życiowej. Do tych uczniów skierowane było spotkanie zorganizowane, dzięki 
uprzejmości p. Ewy Miszuty w Domu Ludowym w Chełmku. Uczniowie klas 
I-III szkoły podstawowej mogli zaprezentować się w inscenizacjach znanych  
i lubianych wierszy, takich jak „Okulary”, „Zosia Samosia”, „Kotek” czy „Spóźnio-
ny słowik”. Szczególnie podobało się przedstawienie do zabawnego wiersza 
pt. „Rzepka” w wykonaniu uczniów klasy III. Sporą pomysłowością wykazali się 
uczniowie klasy I, którzy przygotowali prace plastyczne. Na wyróżnienie zasłu-
żyli: Kacper Piegzik za Murzynka Bambo i Mateusz Bialik za Słonia Trąbalskiego 
z masy solnej oraz Alicja Zembaty, autorka plakatu o Słoniu Trąbalskim.

Siłacze z PZ nr 8

Siódemka obroniła mistrzostwo województwa

Rok 2013 rokiem Juliana Tuwima
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 „crIStIada” 6-7 LIPca
produkcja: Francja 2013  
dramat historyczny / 2h 25 min / bilet 10 zł / Godz. 18.00
Film dla widzów od 13 lat

Niezwykle poruszająca i nakręcona z ogromnym rozmachem historia rodziny, która prze-
żyła tsunami 2004 roku – jeden z największych kataklizmów naszych czasów. Tajlandia, 
2004 rok. Maria (Naomi Watts) i Henry (Ewan McGregor) wraz z trójką synów postanawia-
ją spędzić święta Bożego Narodzenia w samym sercu tropikalnego raju. Przepiękny hotel 
położony w malowniczym otoczeniu palm, złocistej plaży i błękitnego oceanu wydaje się 
być gwarancją wymarzonego odpoczynku. Raj jednakk zamieni się w prawdziwe piekło. 
Pewnego dnia, nad ranem, od strony morza dochodzi przerażający huk. Maria, Henry  
i wszyscy mieszkańcy hotelu zamierają w bezruchu. W chwilę później cała plaża, budynki  
i znajdujący się na niej ludzie zostają zmieceni przez monstrualną falę tsunami. Woda 
zabiera wszystkich i wszystko. Wszystko… z wyjątkiem nadziei.i szybszego dorośnięcia. 
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W powiatowej „Ósemce” początek astronomicznej wiosny uczczono 
w tym roku galą finałową konkursu plastycznego pod hasłem „Niech 
wiosną zakwitną serca”. Uczniowie gimnazjów z  terenu Miasta i Gmi-
ny Chełmek promowali w swoich pracach ideę transplantacji jako 
sposobu ratowania życia i zdrowia oraz wskazywali na wartość nie-
sienia pomocy drugiemu człowiekowi.
Podczas uroczystości, odbywającej się w hali sportowej, mieliśmy 
okazję obejrzeć pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej w wyko-
naniu ratowników Maltańskiej Służby Medycznej z Oświęcimia oraz 
poznaliśmy niezwykłe historie osób, które znalazły się w dramatycz-
nych sytuacjach życiowych. O swoich doświadczeniach opowiadały 
Panie: Elżbieta Orczyk, której zgoda na pobranie do przeszczepu na-
rządów zmarłego męża pozwoliła na uratowanie sześciu osób oraz 
Małgorzata Rejdych, żyjąca dzięki podarowanemu sercu. Wzrusza-
jące wspomnienia utwierdziły słuchaczy w przekonaniu, że warto 
dzielić się dobrem i mieć świadomość, że każdy z nas jest w stanie 
pomagać innym.
Finałem spotkania było uhonorowanie 28 uczestników konkursu, re-
prezentujących gminne gimnazja. Główne nagrody otrzymali: Adam 
Kosowski (SZS-P nr 2 w Chełmku), Natalia Salawa (SZS-P nr 2 w Chełm-
ku), Agnieszka Chacuś (SZS w Gorzowie) i Daria Krawczyk (SZS w Go-
rzowie), a wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy 
oraz drobne upominki. Dynamicznie wiosenna muzyka w wykonaniu 
Zespołu Hush stanowiła ekspresyjną oprawę uroczystości, której to-
warzyszył też kiermasz ozdób świątecznych, przygotowanych przez 
podopiecznych WTZ Fundacji im. św. Brata Alberta w Chełmku.
Wolontariusze Kampanii „Drugie życie” rozdawali wszystkim obec-
nym oświadczenia woli, czyli deklaracje zgody na podarowanie  
w razie śmierci cząstki siebie drugiemu człowiekowi.
Reportaż filmowy oraz zdjęcia można obejrzeć tutaj:
http://oswiecimonline.pl/index.php/5167-video-chełmek-niech-wio-
sną-zakwitną-serca.html
https://picasaweb.google.com/106942849519678939793/NiechWio-

snaZakwitnaSercaCzI?authkey=Gv1sRgCM_RvdaWp-e2YA
https://picasaweb.google.com/106942849519678939793/NiechWiosn
aZakwitnaSercaCzII?authkey=Gv1sRgCPSL4YOrjb-AggE#
https://picasaweb.google.com/106942849519678939793/NiechWiosn
aZakwitnaSercaCzIII?authkey=Gv1sRgCK7xkonv74TcCQ#

Sukcesem chełmeckiego twórcy Antoniego Korycika  jest udział w ka-
towickim „Art. Naif Festiwal”. W industrialnej przestrzeni galerii „Szyb 
Wilson” odbędzie się największa w Europie prezentacja sztuki arty-
stów „dnia siódmego” W dawnej kopalni zawisną setki prac twórców 
z 32 krajów. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia tego niezwykłego 
miejsca oraz zwiedzenia imponującej wystawy (czynna do 14 sierp-
nia) Galeria „Szyb Wilson” znajduje się na śląskim szlaku zabytków 
techniki i jest świetnym przykładem wykorzystania przemysłowego 
dziedzictwa do celów kulturalnych i społecznych.

Wiosną rozkwitają serca

Antoni Korycik na Art. Naif Festiwal
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„W długie zimowe wieczory spotykały się kobiety gorzowskie przy 
skubaniu pierza. Gęsi hodowało się w każdym prawie gospodarstwie. 
Latem trzeba było gęsi oskubać, pierze przechować w papierowych 
workach do zimy, a w mroźne zimowe wieczory chodziło się po do-
mach i przy wspólnym śpiewie, żartach, radosnych figlach gospody-
nie darły pierze na pierzyny, poduszki i jaśki. Przydawały się w każ-
dym domu, zwłaszcza jeżeli były w nim panny na wydaniu. Panna 

dostawała przecież w posagu pierzynę i poduszkę do swojego mał-
żeńskiego łoża. Kiedy pierze było już wyskubane, przychodziła pora 
na wyszkubek...” - i ten właśnie obrzęd doskonale opracowały i przed-
stawiły członkinie Zespołu Śpiewaczego MALWA z Gorzowa podczas 
XIX Przeglądu Zespołów Obrzędowych „Po krakowsku” w Wygiełzo-
wie. Pracę Zespołu doceniło Jury Przeglądu, przyznając spektaklowi 
„Szkubanie pierza – wyszkubek” I WYRÓŹNIENIE. 
Pierze szkubały: Maria Pawela, Emilia Paleczna, Maria Melon, Józefa 
Dworniczek, Elżbieta Ślusarczyk ,Zdzisława Bożek, Anna Waliczek, 
Krystyna Malarczyk i Janina Jeleń, a Małgorzata Wabik wspierała nar-
racją. Męskie przyśpiewki wspaniale wykonali panowie
Marek Reguła i Krzysztof Kubek , ale pierwszą gwiazdą i  maskotką 
Zespołu był Kubuś Krzemień, który wniósł do spektaklu spontaniczną 
radość i urok dziecięcych figli. Wszyscy doskonale się bawili i to chyba 
stało się fundamentem sukcesu... a konkurencja była duża i kryteria 
surowe.
Wymogi konkursowe narzucały czas trwania spektaklu na ok. 15 do 20 
min, co w przypadku obrzędu ludowego zmusza do niezwykle umie-
jętnego i precyzyjnego doboru treści. Malwom udało się zachwy-
cić komisję i wygrać! Źródło sukcesu leży w dużym zaangażowaniu 
wszystkich członków Zespołu, który w dyskusjach i wielu próbach 
perfekcyjnie opanował zarówno język gwarowy jak i grę oddającą at-
mosferę  obrzędu, co przełożyło się na  odpowiedni efekt artystyczny.

W dniu 18 maja 2013 r. na zbiorniku „Dyrczoniówka” odbyły się III Dru-
żynowe Zawody Wędkarskie Samorządowców o Puchar Burmistrza 
Gminy Kęty. W rywalizacji udział wzięło 6 drużyn, w tym reprezenta-
cja z gminy Chełmek w składzie: Urszula Dworniczek, Maciej Dwor-
niczek. Miło nam poinformować, że w kategorii indywidualnej na III 
miejscu uplasował się nasz reprezentant Pan Maciej Dworniczek. Po-
nadto złowił on najdłuższą rybę zawodów (leszcz 46,5 cm). Serdecz-
nie gratulujemy!

Nawiązując do kilkuletniej już tradycji, Burmistrz Chełmka wraz z Za-
rządami Osiedli, Sołtysami oraz Radami Sołeckimi ogłasza konkurs na 
najpiękniejszy ogród lub balkon na terenie Gminy Chełmek.
 Konkurs podzielono na 4 rejony: Osiedle Nowe Miasto, Osiedle 
Stare Miasto, Sołectwo Gorzów i Sołectwo Bobrek. Organizacją, opra-
cowaniem regulaminu i przeprowadzeniem konkursu zajmować się 
będą komisje powołane przez Zarządy Osiedli oraz Rady Sołeckie.
 Spośród uczestników konkursu z rejonu Osiedla Nowe Miasto 
wyłonionych zostanie trzech laureatów w trzech kategoriach: naj-
piękniejszy ogród przy domu prywatnym, najpiękniejszy balkon oraz 
najpiękniejszy ogród przy bloku. W pozostałych rejonach nagrody  
i dyplomy otrzymają właściciele trzech najpiękniejszych ogrodów.
 Nagrody dla laureatów z terenu  Sołectw (Bobrek, Gorzów) zosta-
ną wręczone przez Burmistrza Chełmka przy okazji obchodów uro-
czystości dożynkowych. Natomiast nagrody dla laureatów z terenu 
Miasta Chełmek (Osiedle Stare Miasto i Osiedle Nowe Miasto) zostaną 
wręczone przez Burmistrza Chełmka podczas Folklorystycznych Spo-
tkań nad Przemszą. 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Inf. UM

W związku ze zmianą funkcjonowania systemu Państwowego Ratow-
nictwa Medycznego w Małopolsce, co związane jest z rozpoczęciem 
działania Scentralizowanych Dyspozytorni Medycznych w Krakowie  
i Tarnowie, aby wezwać pomoc medyczną w stanach nagłego zagro-
żenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarne-
go nr 999 lub 112.
Podane numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ra-
towniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane 
jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów 
Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia 
życia osoby mieszkającej lub przebywającej na terenie województwa 
małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjo-
narnego nr (12) 254 08 00

Inf. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 

SUKCES SCENICZNY MALW

III Drużynowe Zawody 
Wędkarskie Samorządowców

Konkurs na 
najpiękniejszy ogród i balkon

Numery alarmowe
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„Noc Muzeów” w Chełmku, próbą zachowania tradycji obuwniczych 
– taki tytuł nosił cykl imprez i zdarzeń zorganizowanych przez Miejski 
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. Magiczną noc rozpoczęliśmy wer-
nisażem wystawy malarstwa i tkaniny Marii Błotko – Kiszki w galerii 
„Epicentrum”. Artystka urodziła się, mieszka i tworzy    w Chełmie Ślą-
skim. Ukończyła krakowską Akademię Sztuk Pięknych, uzyskując dy-
plom na Wydziale Tkaniny Artystycznej w pracowni prof. Franciszka 
Walczowskiego. Uprawia tkaninę artystyczną oraz malarstwo olejne, 
od 1991 roku należy do śląskiej grupy „Przekaz”. Swoje prace prezen-
towała na ponad 30 wystawach indywidualnych oraz zbiorowych  
w kraju i za granicą. Jest laureatką prestiżowych nagród i trzykrotną 
stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. Przez wiele lat była związana 
z Chełmkiem, pracując w Południowych Zakładach Przemysłu Skó-
rzanego, jako projektantka obuwia. Po uroczystym otwarciu, przybyli 
goście, z zainteresowaniem uczestniczyli w  projekcji archiwalnych 
zdjęć i dokumentów, ukazujących dawny Chełmek i jego miesz-
kańców. Po zapadnięciu zmroku, liczna grupa wyruszyła na spacer 
w poszukiwaniu śladów przemysłowego dziedzictwa rodziny Bata. 
Odwiedziliśmy „Dom Pamięci Baty”, jedyna w Polsce placówkę, gro-
madzącą zbiory związane z historią Ziemi Chełmeckiej i przemysłem 
obuwniczym. Kulminacją chełmeckiej „nocy” była wędrówka wśród 
industrialnych przestrzeni dawnej fabryki. W jej „sercu”, na dziedziń-
cu modernistycznej kotłowni, śród plątaniny rurociągów, cielsk sta-
lowych silosów i taśmociągów, zwiedzający ujrzeli muzyczną scenę. 

Tonącą w mrokach nocy przestrzeń, rozświetliły sceniczne reflekto-
ry, ukazując surowe piękno przemysłowych budowli. To był dopiero 
wstęp do fascynującego koncertu – spektaklu w wykonaniu war-
szawskiej formacji 
–bluesowej East Earth Band. Muzycy, Paweł Fiedorczuk, Piotr Fio-
dorczuk, Waldemar Knade i Wojtek Ruciński, Nazim Alijew, stworzyli 
prawdziwe misterium, które na długo zapadnie w pamięci publiczno-
ści. Nadejście czwartej „muzealnej nocy” w Chełmku, poprzedził sy-
gnał fabrycznej syreny. 17 maja 2013 roku o godz. 18.00, po dwudzie-
stu latach milczenia, rozległ się charakterystyczny, przeciągły dźwięk 
„buczka”. Od pierwszych dni powstania fabryki, wyznaczał rytm pracy 
zakładu i życia mieszkańców gminy i okolic. Historyczny już sygnał 
został zarejestrowany a plik dźwiękowy stał się cennym eksponatem 
w elektronicznych zbiorach Domu Pamięci Baty. Nasz projekt był 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Le-
ader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Euro-
pejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa 
inwestująca w obszary wiejskie” Wskrzeszenie unikalnej syreny oraz 
organizacja niezapomnianego koncertu były możliwe dzięki przy-
chylności i ogromnemu zaangażowaniu pracowników oraz prezesów 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej 
Enwos Sp. z o.o. w Chełmku.

wr

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oświęcimskiego 
w październiku 2011r. został wprowadzony SMS-owy system ostrze-
gania. Idea systemu jest następująca: gdy pojawia się niebezpie-
czeństwo, powiatowe centrum zarządzania kryzysowego określa 
rodzaj oraz rozmiar zagrożenia i zgodnie z decyzją starosty rozsyła 
(jednym kliknięciem) komunikat ostrzegawczy. Sygnał przesyłany 
jest poprzez operatorów komórkowych i dociera do mieszkańców  
z zagrożonego terenu. Przypominamy, że aby zarejestrować się w sys-
temie jako Użytkownik, należy na numer telefonu komórkowego 661 
000 112 wysłać wiadomość SMS o treści jak przedstawionym plaka-
cie, wybierając tym samym grupę do której chce użytkownik należeć. 
Użytkownik wysyłając wiadomość SMS, rejestrującą go w systemie, 
ponosi jednorazowo koszt wysłania standardowej wiadomości SMS. 
Prawidłowa rejestracja Użytkownika w systemie kończy się potwier-
dzeniem tego faktu w postaci zwrotnej wiadomości SMS z informa-
cją o skutecznym zarejestrowaniu do wybranej przez Użytkownika 
grupy. Od tego momentu Użytkownik będzie otrzymywał informa-
cje dotyczące grupy (gminy), do której się zarejestrował. Użytkownik 
otrzymuje te informacje bezpłatnie. Numer dla mieszkańców gminy 
Chełmek: tak.kos03
Zachęcamy wszystkich do zarejestrowania się w SMS-owym systemie 
ostrzegania. Szczegóły znajdziecie Państwo na naszej stronie, klikając 
w baner „SMS system ostrzegania”, znajdujący się po prawej stronie.

Prezentowana w galerii Epicentrum MOKSiR wystawa ukazująca 
związki rodziny Stachów z nasza gminą rozpoczęła obchody setnej 
rocznicy urodzin Tadeusza Staicha. 
Poeta, dziennikarz miłośnik gór i żołnierz AK, związany był z m.in. Bo-
brkiem, Gorzowem i Chełmkiem, Zakopanem i Krakowem.
Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego, Senator Franci-
szek Bachleda-Księdzularz oraz Burmistrza Chełmka Andrzej Saternus 
otworzą 27 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji  
w Chełmku kolejną uroczystość upamiętniającą życie i twórczość Ta-
deusza Staicha. Uroczystości zaplanowane zostały również w Krako-
wie i Zakopanem. Serdecznie zapraszamy. 
   Plan obchodów stulecia urodzin Tadeusza Staicha 
27  czerwca 2013 roku  sala kinowa Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji w Chełmku.
13.40 -14.00 -Miejsce: MOKSiR - sala kinowa -  w Chełmku
Przemówienia gości: Marszałka Województwa Marka Sowy, Senatora 
Franciszka Bachledy-Księdzularza, Burmistrza Chełmka Andrzeja Sa-
ternusa oraz Zofii Staich
14.00-14.30 - „O sobie” – tekst napisany przez Tadeusza Staicha 
przedstawiony przez naszych uczniów oraz prezentacja wybranych 
utworów (wierszy i fragmentów felietonów publikowanych w „Echu 
Chełmka”)
14.40-15.00 - Odtworzenie nagrania z głosem Tadeusza Staicha
15.00-16.00 - Występ zespołu góralskiego 

To już czwarta taka noc

SMS-owy system ostrzegania Stulecie urodzin Tadeusza Staicha
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IV Memoriał im. Łukasza Hobory 

Już po raz kolejny przedszkolaki i uczniowie klas I – III wspólnie z ro-
dzicami bawili się na pikniku zorganizowanym w naszej placówce. 
Dzień 28 maja 2013r., mimo deszczowej pogody, spędziliśmy w miłej, 
rodzinnej atmosferze. Nie zabrakło atrakcji, które dostarczyły wielu 
emocji i niezapomnianych wrażeń.
Uroczystość rozpoczęliśmy prezentacją artystyczną przedszkolaków  
i uczniów klas I-IV. Później towarzyszyły nam wesołe konkursy i zaba-
wy, m.in. malowanie buzi i upodabnianie się do postaci bajkowych. 
Kiełbaska z grilla smakowała, jak nigdy dotąd, a dmuchane zamki  
i zjeżdżalnie cieszyły się ogromną popularnością.
Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Urzędu Miejskiego 
z Panem Burmistrzem – Andrzejem Saternusem - na czele. Dziękuje-
my wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji święta rodzinne-
go w naszej placówce.        

SZS-P nr 2 w Chełmku

Na Orliku przy Gimnazjum na ul. Piłsudskiego 1 odbył się Memoriał 
im. Łukasza Hobory.
Już po raz czwarty uczczono pamięć tragicznie zmarłego tragicznie  
w 2009 r. Łukasza Hobory, zawodnika „KS Chełmek”, trenera oraz pe-
dagoga w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Chełmku. 
W turnieju wzięli udział uczniowie ze szkól podstawowych i gimna-
zjalnych z terenu gminy Chełmek.
W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyli gospodarze turnieju Gim-
nazjum nr 2, pokonując SZS nr 1 5:2 oraz Bobrek 6:1. Drugie miejsce 
zajął SZS w Bobrku, który wygrał z SZS nr 1 6:2. Wszystkie drużyny 
zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami ufundowanymi przez 
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku.
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