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Śląska Operetka Kameralna 
oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Chełmku 
zapraszają na koncert
„Bo to jest  MIŁOŚĆ”
Czyli muzyczne uniesienia 
w najlepszym stylu!

24 listopada 2014 r. Godz. 18.00

bilet 18,-zł 
Sala widowiskowa w MOKSiR w Chełmku.

Wstrząsy w gminie Chełmek

Chełmecki Mistrz Świata!

Szanowni Państwo.
W odpowiedzi na Pańskie liczne interwencje i zapytania informuję, że 
obecnie występuje podwyższony poziom sejsmiczności towarzyszący 
prowadzonej eksploatacji ścianą 366 w pokładzie 209. Pole tej ściany 
zlokalizowane jest we wschodniej części obszaru górniczego Bieruń II 
i eksploatacja prowadzona jest pod niezabudowanymi terenami Gmi-
ny Chełm Śląski, w odległości ponad 1 km od granic Gminy Chełmek.
Ściana 366 jest ostatnią ścianą prowadzoną przez KWK „Piast” w tej 
części złoża i jej wybieranie powinno zakończyć się na przełomie roku 
2014 i  2015. Ściana ta prowadzona jest w niekorzystnych warunkach 
geologiczno-górniczych pod resztkami pozostawionymi w pokła-
dzie 207 przez kopalnie „Piast” i „Ziemowit”. Na wysoką sejsmiczność 
w  KWK „Piast” wpływa także skomplikowana budowa geologiczna 
złoża przejawiająca się występowaniem licznych uskoków i wymyć. 
W rejonie ściany 366 prowadzona jest aktywna profilaktyka tąpaniowa 
polegająca na systematycznym wykonywaniu strzelań torpedujących 
z chodników przyścianowych w celu obniżenia energii wstrząsów, któ-
re mogą wystąpić w tym rejonie. Kopalnia „Piast” prowadzi rejestrację 
drgań gruntu na powierzchni w 14 punktach pomiarowych, przy po-
mocy aparatury ARP 2000. Na ternie Gminy Chełmek zainstalowane są 
3 stanowiska: na ulicy Jaworznickiej, w Gimnazjum oraz w Gorzowie na 
ulicy Rzecznej. W 2014 roku największe przyspieszenia drgań gruntu na 
powierzchni na terenie Waszej Gminy zarejestrowano na stanowisku 
Chełmek Jaworznicka - 293,58 mm/s2 w dniu 23.06 o godzinie 0:39, naj-
większe zarejestrowane przyspieszenia na stanowisku w Gimnazjum 
wynosiły 140,23 mm/s2 w dniu 20.04 o godzinie 13:08 a na stanowisku 
w  Gorzowie 84,46 mm/s2 w dniu 15.10 o godzinie 10:31. Pomimo du-
żej sejsmiczności obserwowanej w roku 2014, wartości drgań na po-

wierzchni nie przekroczyły wartości prognozowanych w planie ruchu 
kopalni i kompleksowym projekcie eksploatacji. Tylko w przypadku 
jednego wstrząsu zarejestrowanego na stanowisku na ulicy Jaworznic-
kiej zaklasyfikowano jego oddziaływanie do I stopnia zgodnie ze skalą 
GSI, wszystkie pozostałe wstrząsy na tym i innych stanowiskach kwali-
fikowano w 0 stopniu. Po wstrząsach, które wystąpiły w bieżącym roku 
nic stwierdzono uszkodzeń elementów konstrukcyjnych w obiektach 
budowlanych na powierzchni. Minimum raz na kwartał odbywa się 
posiedzenie Kopalnianego Zespołu ds. Tąpań poszerzonego o specjali-
stów z zakresu tąpań oraz ochrony powierzchni reprezentujących AGH 
Kraków. Politechnikę Śląską oraz Główny Instytut Górnictwa. Na posie-
dzeniach analizowane są wstrząsy indukowane robotami górniczymi 
w kopalni ..Piast”. Na podstawie tych analiz dobierana jest skuteczna 
profilaktyka tąpaniowa mająca na celu zapewnienie maksymalnego 
bezpieczeństwa osobom pracującym na dole oraz ograniczenie nieko-
rzystnego wpływu wstrząsów na powierzchniowe obiekty budowlane. 
Jednym z podstawowych zadań jakie stawia przed sobą kierownic-
two kopalni „Piast” jest zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego. 
Serdecznie przepraszam wszystkich mieszkańców za dyskomfort po-
wodowany występowaniem silnych wstrząsów. Pragnę zapewnić, że 
wstrząsy nie są groźne dla życia i zdrowia mieszkańców. Po zakończe-
niu biegu ściany 366 nie powinny występować w tym rejonie wstrząsy 
spowodowane eksploatacją prowadzoną przez KWK „Piast” powodują-
ce uciążliwość dla mieszkańców.

Jacek Kudela
Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Kopalni

Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast”
KOMPANIA WĘGLOWA S.A

Chełmek ma swojego Mistrza Świata. Mistrzo-
stwo świata zdobył gołąb z hodowli znanego 
chełmeckiego hodowcy Mieczysława Glan-
dysa. Na rozegranych w węgierskim mieście 
Vac ( obok Budapesztu) mistrzostwach świata 

gołębi młodych chełemecki gołąb pokonał 
ponad 1000 gołębi wystawionych przez 60 
związków hodowców z całego świata. Panu 
Mieczysławowi Gladysowi gratulujemy oraz 
życzymy kolejnych  sukcesów. 
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Drogowy skok cywilizacyjny
Rozmowa ze Andrzejem Skrzypińskim – członkiem zarządu Powia-
tu Oświęcimskiego
Jak minęła kadencja zarządu powiatu w Oświęcimiu?
Szybko. Głównie dlatego że była niezwykle dynamiczna i pracochłonna. Ta 
kadencja  samorządu powiatu jest przełomowa w kilku aspektach. Podsta-
wą tego przełomu była zgodna współpraca wszystkich zainteresowanych 
rozwojem powiatu osób. Cztery lata temu, u progu kadencji założyliśmy so-
bie harmonijny i zrównoważony rozwój powiatu oświęcimskiego. Postano-
wiliśmy utrzymać wysokie tempo inwestycji drogowych na obszarach wiej-
skich, zapewniając sprawiedliwy podział pieniędzy. Zauważyliśmy potrzeby 
inwestycyjne w sołectwach, które właściwie w poprzednich kadencjach nie 
mogły się doczekać modernizacji dróg, jak Gorzów, Głębowice, Przeciszów, 
Piotrowice, Las, Pławy, Jawiszowice. Jednocześnie zaczęliśmy bardzo wiele 
środków inwestować w miasta, do tej pory właściwie pomijane w podzia-
le środków z budżetu powiatu. Chełmek skorzystał na tym najbardziej, ale 
może przez to że skala zapóźnień była znaczna. Wszyscy pamiętamy w ja-
kich warunkach przychodziło nam niejednokrotnie podróżować drogami 
powiatowymi w Naszej Gminie. Dość wspomnieć slalomy na ul. Oświęcim-
skiej czy testy zawieszenia  na Mieszka I, Jagiellońskiej, Jaworznickiej, Chro-
brego. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że jest to już niechlubna prze-
szłość. Jedną z pierwszych inwestycji była lekceważona całe lata budowa 
nowego muru oporowego na ul. Zygmunta Starego. Pamiętamy przecież że 
stan starego muru oporowego groził poważną w skutkach katastrofą. Przez 
trzy poprzednie kadencje powiatu wyremontowano w Chełmku 3,5 km dróg 
- ul. Kościuszki na Osiedlu i Jaworznicką, a w przeciągu obecnej kadencji 
aż 14 km! Przypomnę, że całkowita długość dróg powiatowych w Gminie 
Chełmek wynosi 21 km. Podobnie jest w mieście Oświęcim, gdzie wykona-
liśmy mnóstwo inwestycji poprawiających stan bezpieczeństwa i komfort 
użytkowników dróg. To nie jest postęp, to jest skok cywilizacyjny. To jest 
główna miara przełomu, o którym mówiłem wcześniej. Wydaliśmy na inwe-
stycje drogowe ponad 82 miliony złotych, a 120 mln na inwestycje w ogóle. 
W Chełmku wydaliśmy ponad 11 mln zł. na drogi, co daje wynik 890 zł na 
jednego mieszkańca. Średnia dla powiatu wynosi 490. Dla porównania 
w Oświęcimiu 705 zł, a w Przeciszowie 390 zł.
W Naszej Gminie zostały wyremontowane ulice: Reymonta, Broniewskiego, 
Chrobrego, Mieszka I, Jagiellońska, Jaworznicka, Mickiewicza , Oświęcimska 
oraz Zygmunta Starego w Chełmku, odtworzono nawierzchnię i chodnik 
na znacznej części ul. Krasińskiego. W trakcie remontu jest ul. Oświęcimska 
w Gorzowie, rozpoczęła się budowa chodnika przy Nadwiślańskiej w Bobr-
ku. Na dniach podpiszę umowy na dokończenie remontu Zygmunta Stare-
go oraz wymianę nawierzchni na Ofiar Faszyzmu w Chełmku. Zawarłem już 
umowę na poszerzenie chodnika na ul Kościuszki wzdłuż dwóch posesji. Na 
koniec grudnia będzie gotowy projekt modernizacji ul. Nadwiślańskiej w Bo-
brku od Gromca do drogi wojewódzkiej.
Co było podstawą takiego sukcesu?
Współpraca i dobre relacje z ludźmi. Że współpraca z ludźmi chcących brać 
odpowiedzialność za swoje środowiska i swoich sąsiadów  przynosi za-
wsze dobre skutki, mogą się Państwo przekonać też i z pozoru w drobnych 
sprawach. Dzięki zaangażowaniu młodych ludzi, a i przy moim skromnym 
udziale udało się wnieść do budżetu powiatu jeszcze na ten rok dwie inwe-
stycje, może nie kluczowe, ale ważne. Jest to wymiana asfaltu na ul. Ofiar Fa-
szyzmu od skrzyżowania z ul Piłsudskiego do granic miasta oraz dokończe-
nie remontu ul. Zygmunta Starego. Nieocenioną rolę w przypadku ul. Ofiar 
Faszyzmu odegrał Wasi sąsiedzi z  Osiedla Pan Piotr Byrski i Pan Bartosz 
Cichy, a w przypadku ul. Zygmunta Starego Pan Krzysztof Kaleta, mieszka-
niec tej właśnie ulicy. Wszyscy zresztą dopiero kandydują do Rady Miejskiej 
w Chełmku, a już mają na swoim koncie poważne sukcesy. To bardzo obie-
cujące. Nadto Piotr Byrski niezwykle angażuje się w sprawy dzieci i młodzie-
ży w klubie sportowym. Jest wiceprezesem, trenerem, kierownikiem drużyn, 
w ogóle sprawnym organizatorem i urodzonym społecznikiem.
Jak przebiegała współpraca z Gminą Chełmek.
Wzorcowo w każdym aspekcie. Efekty współdziałania z burmistrzem 
Chełmka Panem Andrzejem Saternusem, widać na każdym kroku. Gmina 
Chełmek współfinansowała wszystkie drogowe zadania inwestycyjne, a za-
angażowanie Pana Burmistrza w sprawy powiatu przyczyniły się do wielu 
pozytywnych zmian u nas. Życzyłbym każdej gminie takiego gospodarza. 

Na szczególne słowa podziękowania zasługuje tutaj Starosta Józef Kraw-
czyk, który okazał się prawdziwym przyjacielem Naszej Gminy. Powinnismy 
mu być wdzięczni.
Powiat inwestował tylko w drogi?
Nie. Te pozostałe inwestycje to między innymi modernizacja, na miarę sko-
ku w XXI wiek, Domu Pomocy Społecznej w Bobrku. Na tą inwestycję udało 
się uzyskać dotację z polsko- szwajcarskiego programu współpracy. Ponad 
dwumilionowy  projekt pod nazwą  Dom Przyjazny Mieszkańcom spowo-
dował, że DPS w Bobrku jest najlepiej wyposażonym domem tego typu 
w  województwie małopolskim i jednym z lepszych w Polsce. Dzięki temu 
jego mieszkańcy w końcu mają komfortowe warunki życia i rehabilitacji. 
Stosunek do osób niepełnosprawnych jest miarą naszego człowieczeństwa.
Wypada też wspomnieć o inwestycjach w Szpitalu Powiatowym. W tą 
placówkę zainwestowano w ostatnich czterech latach  12 mln zł. Dzięki 
temu zmieniono zdecydowanie oblicze powiatowej lecznicy, wyposażając 
ją w  sprzęt i odpowiednie pomieszczenia do prowadzenia terapii w kilku 
dziedzinach. W tym tygodniu oddaliśmy do użytku nowoczesne Centrum 
Rehabilitacji. Obok tego zajmowałem się realizacją wielu innych mniej-
szych i większych inwestycji jak termomodernizacje, remonty, budowa Cen-
trum Edukacyjno- Sportowego w Oświęcimiu, remont kapitalny „Konara” 
w Oświęcimiu, czy przygotowanie koncepcji szkoły specjalnej służącej dzie-
ciom i młodzieży niepełnosprawnej.
Sporym osiągnięciem Starosty Józefa Krawczyka jest utworzenie wzorcowe-
go wręcz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, czego efektem 
w skali mikro było ułożenie na nowo prawidłowych relacji między innymi 
z Ochotniczym Strażami Pożarnymi. Dzięki temu nasze aktywne jednostki 
z Chełmka i Gorzowa zostały wyposażone w dodatkowy sprzęt, służący im 
w akcjach ratowniczych.
Jak wyglądała praca w Radzie Powiatu?
Miałem to szczęście, że byłem w gronie osób tworzących stabilną koalicję  
rządzącą. Powiem nieskromnie, że wykorzystałem ten fakt do granic moż-
liwości, skutecznie zabiegając o inwestycje w Chełmku.  Ale miałem okazję 
przyjrzeć się opozycji, przekonałem się, że zasiadanie w opozycji jest mar-
nowaniem czasu. Często i pieniędzy. Radni opozycyjni w Radzie Powiatu 
w Oświęcimiu specjalnie niczym się nie zajmowali. Wydawało mi się często, 
że reprezentują oia wyłącznie siebie, tymczasem powinni reprezentować 
nas wszystkich. Zadziwiająca dla mnie była lekkość w głosowaniach prze-
ciw kolejnym budżetom powiatu, przez to były to głosowania przeciw inte-
resom swoich mieszkańców. Co dziwniejsze jak jeden mąż chwali się teraz 
osiągnięciami powiatu, przeciw którym nierzadko głośno protestował.
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Dlatego w interesie każdego z nas jest mieć swojego przedstawiciela w ści-
słym kierownictwie powiatu. W obecnej kadencji jest to akurat stanowisko 
które sprawuję, ale warto powalczyć o więcej.
Co na przyszłość?
Przed powiatem, czy przed samorządem w ogóle stoi kilka poważnych 
wyzwań w niedalekiej przyszłości. W naszym regionalnym wymiarze jest 
to przede wszystkim modernizacja połączeń transportowych powiatu, 
a  zwłaszcza Oświęcimia. Przy pracach nad Oświęcimskim Strategicznym 
Programem Rządowym udało nam się wybić z martwego punktu projekt 
pierwszego etapu Drogi Współpracy Regionalnej, łączącej Oświęcim przez 
Bobrek z drogą wojewódzką nr 933. Zarząd Województwa w przyszłym ty-
godniu rozstrzygnie przetarg na tą inwestycję. Jej wartość może sięgnąć 150 
mln zł! Jej większa część zostanie zlokalizowana na terenie naszej gminy, 
w Bobrku. Uważam jednak, że  DWR powinna powstać w wersji maksymal-
nej, co wiązać się musi z budową drogi zachodnią granicą Chełmka, w kie-
runku węzła autostradowego w Jaworznie. Inne rozwiązanie jest rozwiąza-
niem połowicznym. Uruchomienie takiego połączenia skróci czas dojazdu 
mieszkańców Oświęcimia do autostrady do około 10 minut, a Chełmka do 4!
Następne to planowana modernizacja linii kolejowej Oświęcim Trzebinia. 
Marszałek Sowa zlecił zresztą analizę studialną w tej sprawie, przygotowu-
jąc województwo do wykonania tej inwestycji.
Z przedsięwzięć ponadlokalnych absolutnym priorytetem jest budowa no-
wej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. My przygoto-
waliśmy tą inwestycję pod względem formalnym, jest grunt, jest koncepcja 
funkcjonalno- użytkowa. Czas na realizację, bo poprawa warunków nauki 
i pracy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej powinna być dla każdego celem 
nadrzędnym.
Schodząc na grunt lokalny niezwykle istotnym zadaniem do wykonania jest 
modernizacja ul. Nadwiślańskiej w Bobrku. W sierpniu podpisałem umowę 
na aktualizację istniejącego projektu,  także na wykonanie projektu na od-
cinku od drogi wojewódzkiej do szkoły. Droga zyska nową nawierzchnię, 
chodniki oraz oświetlenie. Co ważne inwestycja ta ma wstępnie zapew-
nione finansowanie. Dlaczego nie wcześniej? Ponieważ czekaliśmy na roz-
strzygnięcie sprawy Drogi Współpracy Regionalnej. Podczas tej budowy 
ul. Nadwiślańska będzie przez pewien czas drogą dojazdową do budowy, 
w związku z tym jej wcześniejszy remont mijałby się z celem. Wykonujemy 

to, co nie koliduje z DWR, czyli chodnik. O kontynuację budowy chodnika za-
biegali zresztą obecni radni z Bobrka Pani Helena Szewczyk i Pan Stanisław 
Kądzior, jak państwo widzicie, udało im się.
Obwodnica Chełmka?
Temat powraca co pewien czas. W dokumentach planistycznych Chełmka 
znajduje się wrysowana trasa tej obwodnicy. Wielu domaga się jej budowy, 
z uwagi na uciążliwości drogi wojewódzkiej przebiegającej przez miasto. 
Niedawno Zarząd Dróg Wojewódzkich wymienił nawierzchnię jezdni na ci-
chą, co znacznie poprawiło komfort nas wszystkich. Ja nie jestem pewny, czy 
przebieg wskazany w studium jest właściwy. Po pierwsze jest to koncepcja 
sprzed kilkunastu lat,  a przecież rzeczywistość się ciągle zmienia, po drugie 
jeśli już, to powinno się rozpatrywać „północny” przebieg tej drogi, w połą-
czeniu z drugim etapem Drogi Współpracy Regionalnej i obsługą Strefy Prze-
mysłowej.  A tak naprawdę to trzeba szerokiej dyskusji na ten temat. Proszę 
pamiętać, że obwodnica Chełmka oznaczać będzie dla wielu przedsiębior-
ców- handlowców i usługodawców poważne kłopoty. Po prostu może się 
zmniejszyć i to znacznie liczba ich klientów. Dane statystyczne mówią, że 
ilość „przejezdnych” klientów placówek handlowych i usługowych usytu-
owanych przy szlakach tranzytowych sięga 70%!. Jeden z przedsiębiorców, 
w czasie gruntownego remontu DW780 szacował spadek obrotów w swoim 
sklepie spożywczo - przemysłowym w pawilonie na 40%.W tym czasie dro-
gą dopuszczony był ruch wyłącznie ruch lokalny samochodów osobowych. 
Więc należy się zastanowić, czy warto. Ja na to pytanie w tej chwili nie po-
trafię odpowiedzieć.

Andrzej Skrzypiński,  38 lat.  Absolwent AGH w Krakowie, tytuł magistra 
inżyniera uzyskał w 2000 roku.  Członek zarządu powiatu w Oświęcimiu, 
odpowiedzialny za inwestycje w obecnej kadencji. W latach 2002-2010 
Zastępca Burmistrza Chełmka, w latach 2001-2002 prezes  zarządu Cen-
trum Biznesu Małopolski Zachodniej, do 2011 roku przewodniczący Rady 
Nadzorczej Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie. 
W latach 2004-2006 prezes zarządu KS Chełmek, obecnie przewodni-
czący komisji rewizyjnej. Strażak ochotnik Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Chełmku, członek prezydium Zarządu Powiatowego Związku OSP 
w Oświęcimiu.

 

 Burmistrz Chełmka ogłasza
przetarg ustny nieograniczony

I. przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 
prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działki nr:
1) 999/8 o pow. 0.1646 ha za cenę wywoławczą 76.000,00 złotych brutto
2) 999/9 o pow. 0.1624 ha za cenę wywoławczą 82.000,00 złotych brutto
3) 999/10 o pow. 0.1602 ha za cenę wywoławczą 81.000,00 złotych brutto
4) 999/11 o pow. 0.1580 ha za cenę wywoławczą 80.000,00 złotych brutto
5) 999/12 o pow. 0.1527 ha za cenę wywoławczą 70.000,00 złotych brutto
6) 999/13 o pow. 0.1552 ha za cenę wywoławczą 71.000,00 złotych brutto
7) 999/14 o pow. 0.2569 ha za cenę wywoławczą 111.000,00 złotych brutto
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W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.
Dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr KR1 
E/00050686/1. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Działki znajdują się na terenach dla których Gmina Chełmek nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zabudowa przedmiotowych działek jest możliwa po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.
Przeznaczenie w nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek (Uchwała Rady Miejskiej 
w Chełmku Nr XXXV/307/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku): U/MN - tereny usługowo-mieszkaniowe, linie elektroenergetyczne średniego napięcia 
wraz ze strefami, techniczną i ochronną.
Opis działek: Działka nr 999/8, kształt działki regularny, zwarty, zbliżony do wydłużonego prostokąta o szer. ok. 25 m i dł ok. 66 m. Teren płaski, po-
rośnięty trawą. W południowo-wschodniej części działki usytuowany jest słup energetyczny podtrzymujący napowietrzną linię energetyczną śred-
niego napięcia. W/w słup podtrzymuje dwie linie energetyczne: napowietrzną linię biegnącą przez całą szerokości działki oraz linię energetyczną 
biegnącą od słupa w kierunku południowej granicy działki.
Działka nr 999/9, kształt działki regularny, zwarty, zbliżony do wydłużonego prostokąta o szer. ok. 25 m i dł. ok. 65 m. Teren płaski, porośnięty trawą. 
Przez południową część działki przez całą szerokość przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.
Działka nr 999/10, kształt działki regularny, zwarty, zbliżony do wydłużonego prostokąta o szer. ok. 25 m i dł ok. 64 m. Teren płaski, porośnięty trawą. 
Przez południową część działki, w odległości kilkunastu metrów od południowej granicy działki, przez całą szerokość przebiega napowietrzna linia 
energetyczna średniego napięcia.
Działka nr 999/11, kształt działki regularny, zwarty, zbliżony do wydłużonego prostokąta o szer. ok. 25 m i dł ok. 63 m. Teren płaski, porośnięty trawą. 
Przez południową część działki, w odległości kilkunastu metrów od południowej granicy działki, przez całą szerokość przebiega napowietrzna linia 
energetyczna średniego napięcia.
Działka nr 999/12, kształt działki regularny, zwarty, zbliżony do wydłużonego prostokąta o szer. ok. 24 m i dł ok. 64 m. Teren płaski, porośnięty trawą. 
Przez południową część działki, w odległości kilkunastu metrów od południowej granicy działki, przez całą szerokość przebiega napowietrzna linia 
energetyczna średniego napięcia. Dodatkowo w odległości kilku metrów od granicy wschodniej znajduje się słup podtrzymujący w/w napowietrzną 
sieć energetyczną.
Działka nr 999/13, kształt działki regularny, zwarty, zbliżony do trapezu o szer. ok. 26 m i dł ok. 60 m. Teren płaski, porośnięty trawą. Przez południową 
część działki, w odległości kilkunastu metrów od południowej granicy działki, przez całą szerokość przebiega napowietrzna linia energetyczna śred-
niego napięcia. Dodatkowo wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega druga napowietrzna sieć energetyczna, a w narożu południowo-wschod-
nim działki znajduje się część słupa „A”-owego podtrzymującego w/w linię energetyczną.
Działka nr 999/14, kształt działki regularny, zwarty, zbliżony do trapezu. Teren płaski. Przez południową część działki, w odległości kilkunastu metrów 
od południowej granicy działki, przez całą szerokość przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.
Od strony północnej wzdłuż pasa drogowego ulicy Brzechwy sąsiedztwo w/w działek stanowi rów, który jest zlokalizowany na sąsiedniej działce 
drogowej nr 999/3.
Działki przeznaczone do sprzedaży powstały w wyniku podziału działki nr 999/4.
Przedmiotowe działki usytuowane są bezpośrednio przy gminnej niepublicznej drodze ul. Brzechwy.
Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:
- zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Bielsku Białej, rejon Dystrybucji 
 Kęty (do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku),
- nie przewiduje się zaopatrzenia w paliwo gazowe,
- zaopatrzenie w wodę na warunkach określonych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o. (do wglądu w siedzibie  
 Urzędu Miejskiego w Chełmku),
- odprowadzenie nieczystości płynnych do bezodpływowego podziemnego zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków,
- wody opadowe należy odprowadzić na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych,
- odpady komunalne należy gromadzić w kontenerach z okresowym wywozem przez jednostkę uprawnioną na zasadach określonych przez gminę,
- lokalizację nowych zjazdów do działek z drogi gminnej należy uzgodnić w Wydziale IN Urzędu Miejskiego w Chełmku,
- wjazd na poszczególne działki wymaga budowy przepustu i mostku nad rowem odwadniającym.
W dniu 29 października 2014 roku upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomo-
ści na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 z późn. zm.).
II. I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej 
przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr:
3289 o pow. 0.0719 ha za cenę wywoławczą 50.000,00 złotych netto, obręb Chełmek, położona w Chełmku przy ul. Mickiewicza. Sprzedaż przed-
miotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku Nr 
177, poz. 1054 z późn. zm.). Przedmiotowa działka posiada kształt nieregularny. Tworzy wydłużony pas gruntu usytuowany wzdłuż ulicy Mickiewicza. 
Teren nieznacznie nachylony ze spadkiem w kierunku północnym. Działka porośnięta trawą. Wzdłuż części zachodniej granicy działki, w południowej 
części nieruchomości znajduje się fragment ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych i podmurówce betonowej. Dostęp do podstawowej 
infrastruktury technicznej w sąsiedztwie tj. w pasie drogowym przyległej ulicy Mickiewicza. W północnej części nieruchomości znajduje się par-
terowy murowany budynek niemieszkalny, a za nim obiekt wykonany z blachy trapezowej, które nie stanowią własności Gminy Chełmek. Działka 
przeznaczona do sprzedaży powstała w wyniku połączenia działek 726/4, 704/3, 704/11 i 2580/16, a następnie podziału na nowe działki m.in. 3287, 
na podstawie decyzji Burmistrza Chełmka znak: AGK. 6831.16.2014 z dnia 08 lipca 2014 roku. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest 
przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr KR1 E/00032742/0. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń 
i zobowiązań. Działka znajduje się na terenach dla których Gmina Chełmek nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zabudowa przedmiotowej działki jest możliwa po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.
Przeznaczenie w nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek (Uchwała Rady Miejskiej 
w Chełmku Nr XXXV/307/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku): MN 1 - tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopusz-
czeniem lokalizacji funkcji usługowej.
W dniu 29 października 2014 roku upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomo-
ści na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 z późn. zm.).
II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo 
Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr: 1158/68 o pow. 0.0932 ha za cenę wywoławczą 38.000,00 złotych brutto, obręb Gorzów, położona w Gorzo-
wie przy ul. Nowowiejskiej. W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.
I przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym odbył się w dniu 15 września 2014 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11.
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Serdeczne podziękowania składam 
wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze mojego męża 

śp Stanisława Butryna

Danuta Butryn z rodziną.

Szczególne podziękowania 
składam na ręce Burmistrza Chełmka

 oraz pracowników 
Urzędu Miejskiego w Chełmku

 za wsparcie 
w tych trudnych dla mnie chwilach

Dla w/w nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr KR1 
E/00040155/7. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Dla przedmiotowego terenu brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie w nowej edycji studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek (Uchwała Rady Miejskiej w Chełmku Nr XXXV/307/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku): 
MN2 - tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w wolno stojącym układzie budynków. Zabudowa przedmiotowej 
działki jest możliwa po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. Działka nr 1158/68 o pow. 0.0932 ha jest jest niezabudowana ma kształt regularny, 
zbliżony do prostokąta o szerokości około 26 m i długości około 36 m. Teren płaski, porośnięty trawą. Działka częściowo porośnięta samosiejkami 
krzewów i niewielkich drzew. Dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej średni. Teren podmokły, przy obfitych opadach deszczu lub rozto-
pach śniegu mogą gromadzić się wody opadowe i może nastąpić lokalne podtopienie gruntów. Odwodnienie działki nabywca wykona we własnym 
zakresie i na własny koszt. Dojazd do nieruchomości od ulicy Krakowskiej poprzez ul. Nowowiejską drogami o nawierzchniach utwardzonych asfal-
tem. Ostatni odcinek około 40 m drogą gminną, która nie jest urządzona. W dniu 29 lipca 2014 roku upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.).
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 - numer nieruchomości”.
b) W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, pod 
warunkiem przedłożenia na piśmie w formie aktu notarialnego zgody małżonki/a na zakup danej nieruchomości lub złożenia oświadczenia o naby-
waniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.
c) Legitymować się dowodami osobistymi, w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny, aktualny, odpis z Krajowego Reje-
stru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodar-
czej, 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 nr I od nr 1 do nr 6 wynosi: 8.500,00 złotych,
- dla nieruchomości opisanej w punkcie nr I nr 7 wynosi: 12.000,00 złotych,
- dla nieruchomości opisanej w punkcie nr II wynosi: 5.000,00 złotych,
- dla nieruchomości opisanej w punkcie nr III wynosi: 3.800,00 złotych,
dla każdej działki osobno, należy wpłacić w takim terminie, aby środki widoczne były na rachunku Urzędu najpóźniej w dniu 04 grudnia 2014 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 08 GRUDNIA 2014 ROKU W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11 I BĘDZIE TRWAŁ OD 
GODZ. 10.00 W ODSTĘPACH CZASU CO 10 MINUT DLA POSZCZEGÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI LICZĄC OD POZYCJI NUMER I.
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 biurze nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 0-33 844-90-00 lub 10 
wew. 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM
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Dobre wiadomości w sprawie kanalizacji sanitarnej Sołectwa Gorzów i Bobrek. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp. z o. o. infor-
muje, że po upadłości firmy PRIM S.A. zakończono długotrwały proces inwentaryzacji i rozliczeń dotychczas wykonanych zadań. W wyniku na nowo 
przeprowadzonego przetargu został wyłoniony wykonawca do zrealizowania pozostałego zakresu robót Wykonawca zadania jest  konsorcjum firm 
Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych „KANBUD” s.c.  i Zakład Usług Inżynieryjnych Transport Drogowy.
Spółka uzyskała zgodę Ministerstwa na zwiększenie dofinansowania dla tego zadania, jak również na przedłużenie terminu jego realizacji do 
31.05.2015r. a rozliczenia do 30.09.2015 r.
Przedmiotowe prace w ramach dokończenie Kontraktu W2 będą prowadzone w Sołectwie Bobrek na ulicach: Podkomorska, Akacjowa, Jarzębinowa, 
Ogrodowa, Krakowska, Parkowa, Lipowa, Cicha, Kwiatowa, Nadwiślańska oraz w Sołectwie Gorzów w ulicach Oświęcimskiej, Gorzowskiej, Szkol-
nej, Nowowiejskiej i Sportowej.
Kontrakt W3 na realizację zadania „Budowa i modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Chełmek” ostatecznie został zakończony a MZGK 
w Chełmku sp. z o.o. W dniu 26.03.2014r. uzyskał decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu o pozwo-
leniu na użytkowanie Stacji Uzdatniania Wody położonej w Chełmku przy ul. Żeromskiego 10.
Obecnie Stacja Uzdatniania Wody w Chełmku pracuje bez zastrzeżeń zgodnie z założeniami Projektowymi, warunkami Kontraktowymi, jak również 
umowy o dofinansowanie POIiŚ. Prace kanalizacyjne będą prowadzone głównie w ciągach drogowych , dlatego przepraszamy Państwa ze wszel-
kiego rodzaju niedogodności oraz prosimy o zrozumienie. Jednocześnie apelujemy do właścicieli nieruchomości położonych przy ulicach w których 
wykonaliśmy kanalizację sanitarna o podłączanie się do układu kanalizacyjnego.

Inf. MZGK w Chełmku

W WYBORACH DO RAD GMIN I MIAST NIEBĘDĄCYCH MIASTAMI NA PRAWACH POWIATU - KARTA DO GŁOSOWANIA KOLORU BIAŁEGO
•  głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do glosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce  
 z lewej strony obok nazwiska kandydata
Przyczyną nieważności głosu jest:
•  oddanie glosu na więcej niż jednego kandydata
•  niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce
•  postawienie znaku „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku skreślonego kandydata
W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST - KARTA DO GŁOSOWANIA KOLORU RÓŻOWEGO
•  głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak ,,x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce  
 z lewej strony obok nazwiska kandydata
Przyczyną nieważności głosu jest:
•  oddanie glosu na więcej niż jednego kandydata
• niepostawienie znaku  „x” w żadnej kratce
W WYBORACH DO RAD POWIATÓW - KARTA DO GŁOSOWANIA KOLORU ŻÓŁTEGO
•  głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do glosowania znak ,,x” (dwie linie przecinające sie w obrebie kratki)  
 w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje sie jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu
Przyczyną nieważności głosu jest:
•  oddanie glosu na wiecej niż jedną listę, czyli postawienie znaku ,,x” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście
•  nieoddanie glosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku ,,x” w żadnej kratce
•  postawienie znaku „x’’ w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona
W WYBORACH DO SEJMIKOW WOJEWÓDZTW - KARTA DO GŁOSOWANIA KOLORU NIEBIESKIEGO
•  głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do glosowania znak „x” (dwie linie przecinaja,.ce sie w obrebie kratki)  
 w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu
Przyczyną nieważności głosu jest:
•  oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku ,,x” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niz jednej liscie
•  nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku ,,x” w żadnej kratce
•  postawienie znaku ,,x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona
NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU 

 Kanalizacja sanitarna w Gorzowie i Bobrku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku zwraca się uprzejmie do Mieszkańców Gminy Chełmek o informowanie o dostrzeżonych przypad-
kach osób lub rodzin wymagających objęcia pomocą i wsparcia, w szczególności w okresie zimowym. Informacje od Państwa są wyjątkowo ważne 
w okresie, który ze względu na swoją specyfikę może powodować u osób m.in. ubogich, chorych, zagrożonych wykluczeniem społecznym zagro-
żenie zdrowia, a nawet życia. Proszę zatem o sygnalizowanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku zaobserwowanych przypadków 
osób lub rodzin, które ze względu na swoją trudną sytuację życiową (szczególnie ubóstwo, wiek lub niepełnosprawność) są szczególnie narażone na 
skutki m.in. niskich temperatur. Każda informacja od Państwa będzie analizowana i będzie sygnałem do podjęcia działań mających na celu udzielenie 
adekwatnej pomocy: tj. posiłku, odpowiedniej odzieży, usług opiekuńczych itp. Zgłoszenia należy dokonywać w siedzibie MOPS w Chełmku przy 
ul. Staicha 1 lub pod nr. tel. 33 846 13 39.
Jednocześnie funkcjonuje całodobowy telefon o numerze 987, pod którym można otrzymać informację na temat jednostek pomocy społecznej 
zapewniającej w okresie zimowym pomoc dla osób bezdomnych, starszych i najuboższych, w tym danych teleadresowych: schronisk, jadłodajni, 
punktów pomocy medycznej, ośrodków interwencji kryzysowej, powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Inf.MOPS

 MOPS informuje
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 Informacja Burmistrza Chełmka

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmku znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Chełmku, przy ul. Krakowskiej 
11, 32 – 660 Chełmek, tel. 33/844 90 11.

Burmistrz Chełmka 
Andrzej Saternus

nr okręgu 
wyborczego granice okręgu wyborczego liczba radnych wybieranych 

w okręgu wyborczym

1
Chełmek - Nowe Miasto
BRONIEWSKIEGO, KASPROWICZA, KRAKOWSKA: nr parzyste:28-56, ORKANA , REYMONTA, RYDLA,STAFFA , 
STRUGA, TETMAJERA, WYSPIAŃSKIEGO,  ZAPOLSKIEJ.

1

2 Chełmek - Nowe Miasto
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH: 3, 4, 5, 6, 7  1

3
Chełmek - Nowe Miasto
BRZOZOWA , DĄBROWSKIEJ, GŁOGOWA , KOLEJOWA, KRAKOWSKA: nr parzyste 2 - 18  i   nr nieparzyste: 
5 – 9 ,  TOPOLOWA , ŻEROMSKIEGO.

1

4 Chełmek - Nowe Miasto
MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 2, WOJSKA POLSKIEGO 1, 3, 4, 5, 6, 8 1

5
Chełmek - Nowe Miasto
KOŚCIUSZKI, KRAKOWSKA: nr nieparzyste:13-63, MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO: 1A, 14 i 18,  OFIAR FASZY-
ZMU,   PAPROTNIK, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH :1, 2, 2A

1

6 Chełmek - Nowe Miasto
MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 4, 4a, 6, 8, 10, 12 1

7 Chełmek - Nowe Miasto
11 LISTOPADA, 25 STYCZNIA, BOCZNA, GENERAŁA ANDERSA , KLONOWA ,  WOJSKA POLSKIEGO: 2 i 2A 1

8

Chełmek - Stare Miasto
BATY, BRZECHWY, KOCHANOWSKIEGO, MICKIEWICZA: nr nieparzyste 1-21 i nr parzyste: 2-18,    LEŚMIANA, 
NORWIDA,   PIASTOWSKA: nr parzyste 2-76 i nieparzyste 3 - 87,  SŁOWACKIEGO, STAICHA, TUWIMA, PLAC 
KILIŃSKIEGO, PRZEMYSŁOWA

1

9
Chełmek - Stare Miasto
FREDRY, JAWORZNICKA, KRASIŃSKIEGO, KRASZEWSKIEGO, MICKIEWICZA: nr nieparzyste 23 - 93 i nr parzy-
ste: 20-84, SIENKIEWICZA.

1

10

Chełmek - Stare Miasto
BOLESŁAWA CHROBREGO, BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, BOLESŁAWA WSTYDLIWEGO, DŁUGOSZA, 
JAGIELLOŃSKA, JANA SOBIESKIEGO, KAZIMIERZA WIELKIEGO, KRÓLOWEJ JADWIGI, KRÓTKA, MIESZKA 
I, RZECZNA, STAROWIEJSKA, STEFANA BATOREGO, WŁADYSŁAWA HERMANA, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 
ZYGMUNTA STAREGO, GALLA ANONIMA, WANDY, FLISAKÓW

1

11

Chełmek - Stare Miasto
GRUNWALDZKA, JAGODOWA, KRĘTA, KSIĘDZA WCISŁO,LEŚNA, LIPOWA, NA SKAŁCE , OŚWIĘCIMSKA, PIA-
STOWSKA: nr parzyste: 78 - 94 i nr nieparzyste 89 -127, POLNA , POZIOMKOWA, SADOWA , ŚLĄSKA, ŚWIER-
KOWA, WRZOSOWA , WIŚNIOWA

1

12
Gorzów
DĘBOWA, FLISAKÓW , GORZOWSKA, KRÓTKA, KRZYWA, KWIATOWA, LIPOWA,  MAŁOWY , ORLISKA , PAR-
KOWA, PIASKI, POLNA, SMUGOWA, SOSNOWA, SZKOLNA, WRZOSOWA, ŹRÓDLANA

1

13
Gorzów
KOLEJOWA, KRAKOWSKA, LEŚNA, NOWOWIEJSKA, OŚWIĘCIMSKA, RZECZNA, SPORTOWA, WĄSKA , ŚWIN-
NA 

1

14
Bobrek
AKACJOWA, BAGIENNA, CICHA, DŁUGA, JARZĘBINOWA, KRAKOWSKA, KWIATOWA, LIPOWA, ŁĄKOWA, 
MAŁA DROGA, NOWA, PARKOWA , POLNA , SPACEROWA

1

15

Bobrek
DĘBOWA, GŁOGOWA, GRANICZNA, KASZTANOWA, KOLISTA, KRÓTKA, KSIĘŻNEJ OGIŃSKIEJ, KSIĘDZA WY-
SZOGRODZKIEGO, LEŚNA, NADWIŚLAŃSKA, NOWOPOLE, NOWOWIEJSKA, OGRODOWA, PODKOMORSKA, 
ROLNA, SŁONECZNA, SPOKOJNA , STAROWIEJSKA, SZKOLNA

1

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1) w związku z roz-
porządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, 
sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1134), 
podaję do wiadomości publicznej informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych 
w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmku 
w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16. XI. 2014 r.

z dnia 5 września 2014 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji 

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych 
w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji

 Wyborczej dla wyborów do Rady Miejskiej w Chełmku.
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 Informacja Burmistrza Chełmka

Głosowanie w wyborach samorządowych odbędzie się w dniu 16 listopada 2014 r. w godz. 7.00 – 21.00.

 Informuję o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców posiadających orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jak również o możliwości głosowania przez pełnomocnika przez wyborców, którzy 
najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat  obwodach od nr 1 do nr 8.

Burmistrz Chełmka 
Andrzej Saternus

nr obwodu 
głosowania granice okręgu wyborczego Siedziba obwodowej 

komisji wyborczej

1
Chełmek -”Nowe Miasto” ulice: 
BRONIEWSKIEGO, KASPROWICZA, KRAKOWSKA: nr parzyste:28-56, ORKANA , REYMONTA, RYDLA, STAFFA, 
STRUGA, TETMAJERA, WYSPIAŃSKIEGO, ZAPOLSKIEJ.

Powiatowy Zespół Nr 8
Szkół Zawodowych

i Ogólnokształcących
w Chełmku ul. Krakowska 18

2

Chełmek -”Nowe Miasto” ulice:   
BRZOZOWA, DĄBROWSKIEJ,  GŁOGOWA ,  KOLEJOWA, KRAKOWSKA: nr parzyste 2 - 18 i nr nieparzyste: 
5 – 9, TOPOLOWA , ŻEROMSKIEGO, 11 LISTOPADA, 25 STYCZNIA, BOCZNA, GENERAŁA ANDERSA, KLONO-
WA, WOJSKA POLSKIEGO: 2 i 2A

Samorządowy Zespół 
Szkolno - Przedszkolny Nr 2 

w Chełmku, ul. Brzozowa 7-9
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

3
Chełmek -”Nowe Miasto” ulice:  
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH: 3, 4, 5, 6, 7, KOŚCIUSZKI, KRAKOWSKA: nr nieparzyste:13-63, 
MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO: 1A, 14 i 18, OFIAR FASZYZMU, PAPROTNIK, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH :1, 2, 2A

Samorządowy Zespół 
Szkolno - Przedszkolny Nr 2

w Chełmku
ul. Marszałka Piłsudskiego 1

Lokal  dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

4
Chełmek -”Nowe Miasto” ulice:   
MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 2, WOJSKA POLSKIEGO 1, 3, 4, 5, 6, 8, MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 4, 4a, 6, 8, 
10, 12

Samorządowy Zespół Szkolno- 
Przedszkolny Nr 2 w Chełmku
ul. Marszałka Piłsudskiego 1

5

Chełmek -”Stare Miasto” ulice: 
BATY, BRZECHWY, KOCHANOWSKIEGO, MICKIEWICZA: nr nieparzyste 1-21 i nr parzyste: 2-18, LEŚMIANA, 
NORWIDA, PIASTOWSKA : nr parzyste 2-76 i nieparzyste 3 - 87, SŁOWACKIEGO, STAICHA, TUWIMA, PLAC 
KILIŃSKIEGO, PRZEMYSŁOWA, FREDRY, JAWORZNICKA, KRASIŃSKIEGO, KRASZEWSKIEGO, MICKIEWICZA: 
nr nieparzyste 23 - 93 i nr parzyste: 20-84, SIENKIEWICZA.

Remiza Ochotniczej Straży
Pożarnej w Chełmku 

ul. Staicha 3 

6

Chełmek -”Stare Miasto” ulice:  
BOLESŁAWA CHROBREGO, BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, BOLESŁAWA WSTYDLIWEGO, DŁUGOSZA, 
JAGIELLOŃSKA, JANA SOBIESKIEGO, KAZIMIERZA WIELKIEGO, KRÓLOWEJ JADWIGI, KRÓTKA, MIESZKA 
I, RZECZNA, STAROWIEJSKA, STEFANA BATOREGO, WŁADYSŁAWA HERMANA, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 
ZYGMUNTA STAREGO, GALLA ANONIMA, WANDY, FLISAKÓW
GRUNWALDZKA, JAGODOWA, KRĘTA, KSIĘDZA WCISŁO,LEŚNA, LIPOWA, NA SKAŁCE, OŚWIĘCIMSKA, PIA-
STOWSKA: nr parzyste: 78 - 94 i nr nieparzyste 89 -127, POLNA , POZIOMKOWA, SADOWA , ŚLĄSKA, ŚWIER-
KOWA, WRZOSOWA, WIŚNIOWA 

Samorządowy Zespół
Szkół nr 1, w Chełmku, 

ul. Chrobrego 9

7 SOŁECTWO GORZÓW
Samorządowy Zespół Szkół 

w Gorzowie 
ul. Szkolna 3 

8 SOŁECTWO BOBREK
Samorządowy Zespół Szkół 

w Bobrku 
ul. Nadwiślańska 9

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

Działając na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1), w związ-
ku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. War-
szawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1134), podaję do wiadomości publicznej informację 
o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzi-
bach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji 
wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 
listopada 2014 roku.

z dnia 10 października 2014 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji 

o numerach i granicach obwodów głosowania, 
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
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Podziękowanie
Czas płynie… 27 lat pełniłam funkcję najpierw komendanta Hufca ZHP 
Chełmek, a od 2009 roku komendanta Związku Drużyn Chełmek. Przy-
szła pora, aby harcerską służbę przekazać młodszym instruktorom. 
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim,  którzy wspierali moją dzia-
łalność. Przede wszystkim dziękuję dh.hm. Lucjanowi Firkowi, którego 
wiedza i doświadczenie były zawsze bezcenne.  
Dziękuję wszystkim drużynowym i instruktorom, bez pracy których cheł-
meckie harcerstwo nie zaznaczyłoby się tak istotnie w historii miasta, nie 
przeżywalibyśmy wspólnych przygód przy harcerskich ogniskach, nie 
spotykalibyśmy się na obozach i biwakach. To dzięki ich pomocy zor-
ganizowałam 25 obozów, wiele biwaków i wycieczek. Kilkanaście razy 
wyjeżdżaliśmy na obozy do Lipnicy Małej na Orawie. Przemierzyliśmy 
nasze wybrzeże od wschodu do zachodu: Jantar, Jastrzębia Góra, Wicie, 
Dźwirzyno, Pogorzelica, Wisełka, Świętouść. Obozowaliśmy także w Za-
klikowie koło Sandomierza oraz w Starej Kamiennej nad Biebrzą. W wy-

jazdach uczestniczyli harcerze, dzieci i młodzież niezrzeszona, a także 
podopieczni MOPS-u. 
Wszystkie harcerskie zamierzenia mogłam realizować dzięki współpracy 
z dyrektorami szkół byłymi i obecnymi: Z. Hagno, M. Jamróz, L. Kuligow-
ską, L. Elżbieciak, M. Maciejowską, Z. Góralewiczem, B. Sidorowiczem, 
M.  Idzikiem, J. Kwaśnym, A. Januszykiem, A. Łękawą, B. Kowalczykiem, 
którym dzisiaj serdecznie dziękuję. 
Dziękuję też dyrektorowi MOKSiR-u W. Rudykowi za pomoc i wsparcie.
W realizacji zadań harcerskich pomocą zawsze służyła Rada Przyjaciół 
Harcerstwa w składzie: J. Cora, T. Czajka, H. Ptasińska, Z. Musiał, D. Kręź-
lewicz. Serdecznie dziękuję byłym włodarzom miasta i obecnemu bur-
mistrzowi Andrzejowi Saternusowi za to, że wspierali moją działalność.
Dziękuję wszystkim, którzy pracowali ze mną, za poświęcony czas, za 
upór w dążeniu do celu, za każdy dzień w szarym harcerskim mundurze. 
      hm. Barbara Kania

Rozpoczynający się właśnie sezon grzewczy może, lecz nie musi, przy-
nieść nowe zagrożenia związane z tlenkiem węgla. W minionym sezonie 
2013/2014 strażacy powiatu oświęcimskiego uczestniczyli w ponad 45 ak-
cjach związanych tylko z pomiarami na obecność tlenku węgla. Aż 8 in-
terwencji związanych było z podejrzeniem zgonu osób w wyniku działa-
nia tlenku węgla. Pomiary stężenia CO wykazały obecność tlenku węgla 
w 3 przypadkach, tam ta substancja mogła być przyczyną śmierci. Ponad 
20 osób wymagało pomocy Zespołów Ratownictwa Medycznego.  
W bieżącym roku od początku września podejmowano 2 interwencje 
związane z pomiarami stężenia tlenku węgla w budynkach, w obu wy-
kazano obecność substancji, a jedna osoba została w tych zdarzeniach 
poszkodowana.  
Przyczyny tragedii są z roku na rok te same: zaniedbanie, niewiedza, 
ignorancja przepisów, wadliwe instalacje odprowadzania spalin, brak 
właściwej wentylacji pomieszczeń, itp.  Czy ciepło Twojego domu nie 
jest zagrożone?
1. CO TO JEST TLENEK WĘGLA?
Tlenek węgla, zwany potocznie czadem, jest bezbarwnym i bezwonnym 
silnie trującym gazem. Powstaje w czasie procesu niepełnego spalania, 
które występuje przy niedostatku tlenu 
w otaczającej atmosferze. Dostaje się do organizmu przez układ odde-
chowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia pra-
widłowe rozprowadzenie tlenu we krwi, gdyż wiąże się z hemoglobiną 
ponad 200 razy szybciej niż tlen.  
2. JAKIE SĄ OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA?  
Ból głowy, ogólne zmęczenie, duszności, trudności z oddychaniem, od-
dech przyśpieszony, nieregularny, senność, nudności.
Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, a także zaburzenia orien-
tacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny 
(nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli 
nikt nie przyjdzie mu z pomocą - umiera.
3. JAK RATOWAĆ ZACZADZONEGO ?
Należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:
• natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia usunąć 
truciznę,
• jak najszybciej wynieś go na świeże powietrze (z zapewnie-
niem własnego bezpieczeństwa), jeśli zachodzi obawa zatrucia dla ratu-
jących bezwzględnie natychmiast wezwać służby ratownicze,
• rozluźnij mu ubranie – rozepnij pasek, guziki, ale nie rozbieraj 

go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia.
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, nie-
zwłocznie przystąp do wykonania sztucznego oddychania i masażu 
serca. Wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż 
pożarną – tel. 998 lub 112.

W trosce o bezpieczeństwo własne i najbliższych, warto rozważyć 
zamontowanie w domu czujnika tlenku węgla (czadu)

W ofercie posiadamy czujniki: Tlenku Węgla, Gazu oraz Dymu
Zapraszamy do sklepu „Technika Dla Domu” w Chełmku przy ulicy Żeromskiego 1.

Tel. 603 605 845, 607 649 264

 Zasady reagowania na wypadek różnych zagrożeń „Czad – cichy zabójca”
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Dzień Edukacji Narodowej
W dniu 13 października 2014 r. w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Chełmku odbyły się uroczyste gminne obchody Dnia Edukacji 
Narodowej.
W uroczystości wzięli udział: Pan Andrzej Saternus – Burmistrz Chełmka, 
Pan Marek Palka – Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku, Pani Mag-
dalena Malczyk – Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, przedstawi-
ciele związków zawodowych, szkół i zaproszeni goście.
Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus złożył wszystkim zgromadzonym 
życzenia oraz pogratulował osiąganych wyników. Złożył także podzięko-
wania pracownikom oświaty za dotychczas wykonywaną pracę i życzył 
wielu sukcesów na polu zawodowym i prywatnym.
Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody i wyróżnienia dla na-
uczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
• Nagrody Burmistrza Chełmka otrzymali następujący Nauczyciele:
Pani Katarzyna Białas – Szafraniec z Samorządowego Zespołu Szkół w 
Gorzowie
Pani Agata Juszyńska z Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku
Pani Lucyna Kuligowska - Dyrektor Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 
w Chełmku
Pani Małgorzata Grabowska z Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku
Pani Anna Grochal z Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 2 w Chełmku
Pani Karolina Zamarlik z Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 2 w Chełmku
Pan Paweł Sidorowicz z Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 2 w Chełmku

• Listy gratulacyjne z tytułu nadania Stopnia Awansu Zawodowego Na-
uczyciela Dyplomowanego otrzymały:
Pani Beata Babiuch z Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie
Pani Romana Oleś z Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku.

• Akty Nadania Stopnia Nauczyciela Mianowanego otrzymały:
Pani Karolina Zamarlik – nauczyciel Samorządowego Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego nr 2 w Chełmku oraz Pani Monika Matejek - Basoń – na-
uczyciel Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie, które złożyły także 
uroczyste ślubowanie.

• Listy gratulacyjne z tytułu nadania Stopnia Awansu Zawodowego Na-
uczyciela Kontraktowego otrzymały:
Pani Maria Piotrowska z Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku
Pani Olimpia Dyląg z Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 2 w Chełmku
Pani Anna Majewska z Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie.

• Listy Gratulacyjne dla nauczycieli odznaczonych Złotym Krzyżem Za-

sługi Pani Urszuli Palce oraz Pani Marioli Krzeczkowskiej z Samorządowe-
go Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku.

• Dyrektorzy Zespołów Szkół wręczyli również Nagrody Dyrektora Szkoły 
dla wyróżnionych nauczycieli:
 - z Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku:
Pani Wioletta Glandys, Pani Kamila Krawczyk, Pani Katarzyna Żołdak, 
Pan Mariusz Janik, Pani Małgorzata Wójtowicz, Pani Monika Koryczan-
-Zembaty
 - z Samorządowego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Chełmku:
Pani Barbara Musiał, Pani Dorota Pawlak, Pani Eliza Pędziałek – Krysta, 
Pani Iwona Bochenek, Pani Urszula Lasota – Kulisz, Pani Urszula Palka, 
Pani Grażyna Szyjka, Pani Anna Remsak, Pani Aneta Kowalczyk, Pani Da-
ria Nowak, Ks. Maciej Ścibor, Dyrektor Samorządowego Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego nr 2 w Chełmku wręczył w imieniu Dyrektora Powia-
towego Zespołu Szkół nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w 
Chełmku Nagrodę Dyrektora dla Pani Doroty Pietrzyk.
 - z Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku:
Pani Agnieszka Kolasa, Pani Lidia Chowaniec, Pani Lucyna Filipek, Pani 
Joanna Krzyżak, Pani Beata Szyjka
 - z Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie:
Pani Monika Matejek – Basoń, Pani Małgorzata Borkowska, Pani Agata 
Dulęba, Pani Beata Babiuch

Uczniowie wyróżniający się szczególnie wysokimi wynikami w nauce zo-
stali uhonorowani stypendiami. Burmistrz Chełmka wręczył stypendium 
za wyniki w nauce dla następujących uczniów:
z Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku: Aleksandra Gurgul, 
Aleksandra Konik, Maria Kalemba, Klaudia Helbin, Julia Urzędowska, 
Paulina Plata, Patrycja Markiewicz
z Samorządowego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Chełmku: 
Natalia Legut, Aleksandra Piwowarczyk, Weronika Koczur, Agnieszka 
Cebula, Maksymilian Mastalerz, Karolina Tenerowicz, Julia Kowolik, Mar-
tyna Smalcerz
z Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku: Michał Wilczak
z Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie: Mateusz Rybak i Artur 
Długosz

Na koniec uczniowie Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Chełmku 
przenieśli zgromadzonych w bajkowy świat, prezentując piękne przed-
stawienie pt. „Calineczka” oraz współczesne interpretacje znanych pio-
senek. Dodatkową atrakcją był występ taneczny Młodzieżowego Teatru 
Ruchu.
Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.
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Serdeczne podziękowania za udział w pogrzebie 
naszego ukochanego męża, ojca i dziadka. 

Śp. Adama Syski
Rodzinie, sąsiadom i znajomym składają 

Żona, córka, i syn z rodziną.

Rekord Guinessa

Ratują życie i zdrowie

Spartakiada Sportowa 
“Wesoły Orlik”

Znów wzywa do modlitwy

Dzieci w liczbie 47 z Przedszkola w Gorzowie wraz z przedszkolakami 
z całej Polski w dniu 30 września wzięło udział w akcji ustanowienia re-
kordu Guinnesa w największej liczbie osób myjących zęby w tym samym 
czasie w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej dla 
przedszkolaków ,,Akademia Aquafresh”. 

                                              Małgorzata Borkowska

W PZ nr 8 odbyła się kolejna Akcja Krwiodawstwa, zorganizowana przez 
Klub HDK „Ósemka” we współpracy z RCKiK w Oświęcimiu. Krew oddało 
15 osób z 21, które przyszły, by podzielić się darem życia. Z dumą pra-
gniemy podkreślić, że w tym szlachetnym gronie znaleźli się: Bernadet-
ta Sędrak-Legut - nauczyciel przedsiębiorczości; Natalia Kozub, Klaudia 
Czardyban, Katarzyna Michalska, Marcin Cieśla, Łukasz Bartosik – absol-
wenci naszej Szkoły;  Kamil Kosowski, Mateusz Dubiel, Kamil Skoczylas 
– uczniowie kl. III technikum oraz mieszkańcy Gminy Chełmek: Gabriela 
Helbin, Henryk Hryniewicki, Magdalena Mastalerz, Barbara Adamczyk 
Mastalerz, Beata Sałaciak-Rumin, Jacek Jóźwiak, Mariusz Poznański.
Miłym dodatkiem do podziękowań były parasole, które Krwiodawcy 
otrzymali z RCKiK. W sprawnym przebiegu Akcji pomagały wolonta-
riuszki: Paulina Burza i Natalia Mroczek z II technikum oraz Ania Bobko, 
Dominika Lebica i Dominika Wrona z III technikum.
Wszystkim Krwiodawcom oraz sympatykom, wspierającym ideę krwio-
dawstwa, serdecznie dziękujemy za głęboko humanitarną postawę go-
towości ratowania życia i zdrowia, zasługującą na podziw i szacunek oraz 
stanowiącą piękny przykład prawdziwego Człowieczeństwa.
Następna Akcja Krwiodawstwa w PZ 8 w kwietniu 2015 roku 
– zapraszamy! 

Dnia 18 września 2014 roku na terenie kompleksu sportowego „Moje 
boisko Orlik 2012” w Chełmku odbyła się Spartakiada Sportowa „Weso-
ły Orlik”. Pomysłodawcami i organizatorami imprezy byli animatorzy 
sportu na tutejszym obiekcie – Pan Radosław Gąska oraz Pan Radosław 
Szewczyk. Uczestnikami turnieju były przedszkolaki z Samorządowego 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gorzowie.
Dzieci wzięły udział w szeregu ciekawych, sprawnościowych zawodach 
sportowych. Imprezie towarzyszyła przepiękna słoneczna pogoda. Nie 
zabrakło tez słodkiego poczęstunku dla najmłodszych. Na zakończenie 
wszystkim uczestnikom turnieju wręczono pamiątkowe dyplomy oraz 
upominki. Do organizacji imprezy przyczynili się sponsorzy: Urząd Miej-
ski w Chełmku oraz Stacja Paliw Kopiejka w Bobrku.

Odnowiony dzwon z naszego kościoła znów wzywa do modlitwy. Miło 
usłyszeć dostojny głos dzwonu, który we wtorek 28 października ode-
zwał się z wieży kościoła wzywając wiernych na nabożeństwo różańco-
we. Dzwon nosi imię Św. Kazimierz i został poświęcony w 1996 roku. Mil-
czał on przez 4 miesiące. Najpierw został odnowiony, umocowano w nim 
nowe serce oraz zamontowano nowoczesny mechanizm uruchamiający 

dzwon.  Później czekał, aż zostanie wybudowana wieża, na której zo-
stał umieszczony. Trudną operację umocowania na kościele wieży wraz 
z dzwonem  wykonały specjalistyczne firmy.

Adam Łękawa
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W ostatnią sobotę września zakończyliśmy realizację projektu grantowe-
go „Aktywna Biblioteka” prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filan-
tropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.
W Książnicy została utworzona  tzw. Grupa Zabawowa dla dzieci od 2 do 
4 lat, wśród której byli : Ania, Pola, Maja, Liwia, Lidzia, Kasia, Ola, Amelka, 

Zuzia, Marlenka, Jaś i Kacper. Dzieciom zawsze towarzyszyli mama, tata 
lub babcia.
Przez niespełna pół roku  wspólnej zabawy w „Topolowej Akademii Malu-
cha”  opiekunowie mogli obserwować swoje dzieci, towarzyszyć im pod-
czas wspólnej zabawy, był też czas na wymianę doświadczeń z innymi 
rodzicami.
 Zaproszeni goście i bibliotekarze w trakcie zajęć starali się pokazać jak 
w prosty sposób można pomagać dzieciom w ich rozwoju, pobudzać 
ich kreatywność, uczyć samodzielności oraz zasad wspólnej zabawy w 
grupie.
Zajęcia zarówno plastyczne, ruchowe czy muzyczne pozwoliły dzieciom 
na rozwinięcie zdolności manualnych i dawały dużo radości. Jednak naj-
większą frajdę sprawiała zawsze zabawa dzieci i rodziców  chustą klauza. 
Dla nas bibliotekarzy było to bardzo cenne doświadczenie w pracy z ma-
łymi dziećmi. Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie i za wspólne od-
krywanie wartości wspólnej zabawy z dziećmi. 
Powstanie Topolowej Akademii Malucha uświadomiło nam, biblioteka-
rzom potrzebę tworzenia takich magicznych miejsc dla małych dzieci, 
które nie uczęszczają do przedszkola i wkrótce uruchamiamy kolejną 
Grupę Zabawową w naszej bibliotece.
Zapisy do uczestnictwa w Grupie Zabawowej przyjmujemy telefonicznie 
(33 846 13 36) lub osobiście w Bibliotece Publicznej MOKSIR ul. Topolowa 
8 do 21 listopada. Zajęcia są bezpłatne . Liczba osób ograniczona. 

Bibliotekarki

101 bibliotek z całej Polski wdraża system oznakowania zewnętrznego 
w ramach konkursu ”Kierunek: Biblioteka”.
Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj” 
od kwietnia 2014 roku realizuje konkurs: ”Kierunek: Biblioteka”, na zlece-
nie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Progra-
mu Rozwoju Bibliotek.
Konkurs skierowany był do bibliotek biorących udział w I, II lub III rundzie 
Programu Rozwoju Bibliotek, zainteresowanych oznakowaniem swoich 
placówek bibliotecznych w przestrzeni gminy. 
Po ogłoszeniu konkursu realizatorzy przewidywali, że rekrutacja uczest-
ników potrwa kilka miesięcy. Nikt nie spodziewał się, że już po niespeł-
na 72 godzinach pula miejsc zostanie wyczerpana. Tematyka konkursu, 
a więc oznakowanie biblioteki w przestrzeni publicznej, okazała się nie-
zwykle potrzebna i ważna dla bibliotek.

W ciągu kilku godzin do bazy spłynęło ponad 170 kompletnych arkuszy 
rekrutacyjnych, w tym Biblioteki Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji w Chełmku, która znalazła się w gronie zwycięzców 
konkursu KIERUNEK : BIBLIOTEKA !!! 
Biblioteka w Chełmku wraz z filiami otrzymała ponad 7 tys. zł. dotacji na 
wdrożenie systemu oznakowania zewnętrznego w swoich placówkach.
Każda placówka biblioteczna może pochwalić się tablicą informacyjną, 
z  charakterystycznym logotypem, dodatkowo Biblioteka główna oraz 
filia nr 1 gabloty zewnętrzne informujące o ofercie biblioteki.
Dodatkowo każda z zakwalifikowanych bibliotek otrzymała wsparcie 
konsultanta w celu przygotowania projektu technicznego oznakowania.

Bibliotekarki

Biblioteka Publiczna MOKSIR w Chełmku uczestniczyła  w III edycji pro-
jektu prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informa-
cyjnego pt. ”O finansach w bibliotece” w okresie maj – czerwiec 2014.
Projekt był dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego i 
dotyczył edukacji ekonomicznej dorosłych. Jego celem było m.in. zwięk-
szenie u osób 50+ umiejętności korzystania z usług finansowych, banko-
wości elektronicznej oraz wyszukiwania informacji ekonomicznych przy-
datnych w życiu codziennym.Do projektu można było przystąpić drogą 
konkursu w którym Biblioteka Publiczna MOKSIR w Chełmku wzięła 
udział i została zakwalifikowana. 
Ewaluacja projektu odbyła się na  podsumowującym seminarium III edy-
cji projektu w dniach 4-5 listopad w Warszawie w gościnnej siedzibie Me-
diateki  „Start-Meta” w której wzięło udział ponad 150 bibliotekarzy ze 113 
bibliotek gminnych z całej niemal Polski  biorących udział w projekcje,  
opiekunowie regionalni, eksperci i trenerzy projektu oraz przedstawicie-
le Narodowego Banku Polskiego.
Podczas seminarium ogłoszone zostały wyniki konkursu dla bibliotek 
uczestniczących w projekcie.Z wielką przyjemnością zawiadamiamy, iż 
otrzymaliśmy specjalne wyróżnienie w tym konkursie na najlepszą histo-
rię uczestnika  kursu „O finansach …w bibliotece-III edycja”, wraz z przed-
stawicielem  pokolenia 50+ panią Haliną Liszka. Tym samym nasza Bi-
blioteka zdobyła nagrodę rzeczową w postaci ekspresu do kawy, a pani 
Halina aparat fotograficzny. Gratulujemy! W gronie nagrodzonych były 
również biblioteki: Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich, 

woj. wielkopolskie, Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury. Biblio-
teka w Koziegłowach, woj. śląskie, Miejska Biblioteka Publiczna w Sław-
kowie, woj. śląskie, Biblioteka Publiczna w Sławie, woj. lubuskie, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Złotoryi, woj. dolnośląskie, Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Węgorzewie, woj. warmińsko-mazurskie, Po-
wiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce, woj. małopolskie, 
Biblioteka Publiczna w Zielonkach, woj. małopolskie, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Chrzanowie, woj. małopolskie, Miejska Biblioteka Publiczna 
we Włodawie, woj. lubelskie.

Bibliotekarki

„Bo jakie początki takie będzie wszystko…” czyli Topolowa Akademia Malucha 

Kierunek - Biblioteka

Biblioteka w gronie wyróżnionych…
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Mieszkaniec Chełmka Maciej Dworniczek zdobył puchar Prezesa Lokal-
nej Grupy Rybackiej  w zawodach wędkarskich zorganizowanych w Raj-
sku. Zawody odbyły się 4 października w Rajsku, na zbiorniku pożwiro-
wym należącym do kompleksu Koła PZW Oświęcim Miasto.
Do rywalizacji przystąpiło 40 zawodników zarówno z obszaru Dorzecza 
Soły i Wieprzówki, jak również z terenów południa Polski m. in. z Katowic 
czy Suchej Beskidzkiej. 
Nad przebiegiem zawodów czuwał zespół sędziowski oraz przedstawi-
ciele gospodarzy obiektu. 
Maciej Dworniczak okazał się bezkonkurencyjny zdobywając 4 790 pkt
1 miejsce: Maciej Dworniczek - 4 790 pkt.
2 miejsce: Krzysztof Gwiazdoń - 3 790 pkt.
3 miejsce: Stanisław Matlak - 2 580 pkt.
4 miejsce: Piotr Piłat - 3 490 pkt.
5 miejsce: Natalia Wojtyła - 2 400 pkt. 
6 miejsce: Benedykt Gałaj - 1 820 pkt. 

W miesiącu październiku przed MOKSiRem w Chełmku eksponowana 
była wystawa fotograficzna poświęcona osobom i organizatorom po-
mocy, żywnościowej i lekarskiej, udzielanej w czasie okupacji niemiec-
kiej, więźniom Obozu Auschwitz-Birkenau.
O tym, że taka pomoc istniała i to czyniona z narażeniem życia, to jako 
dziecko okupacyjne wiedziałem. Jednak wystawa zaskoczyła mnie orga-
nizacją i rozmiarem tej pomocy.
W tym czasie, na terenie Chełmka, przez cały okres okupacji również 
można było spotkać się z przejawami pomocy potrzebującym jej i tak-
że z narażeniem na represje okupanta niemieckiego. Tyle, że nie byli to 
więźniowie obozu, a ukrywający się w naszych lasach, zwłaszcza w la-
tach 1939 - 1941, żołnierze polscy zbiegli z transportów kolejowych, lub 
obozów jenieckich, przymusowo wywiezieni na roboty, bądź ukrywają-
cy się przed Niemcami osoby, które im się naraziły.
Chełmek leżał na trasie takich ucieczek, w drodze z Deutches Reich do 
Generalnej Guberni i dalej na wschód a most na Przemszy był pilnie 
strzeżonym przez żandarmów niemieckich , przejściem granicznym. Nie 
było rodziny w Chełmku, w tym i moja, która tej pomocy by nie udzielała. 
O tym się wiedziało, ale nie mówiło głośno.
Uciekający ukrywali się za dnia w otaczających nas lasach a wieczorem 
podchodzili do upatrzonych domów , dostawali żywność, ubrania i infor-
macje co do dalszej, bezpiecznej marszruty. Zwykle byli wyprowadzani 
na bezpieczną odległość od Chełmka.
Pamiętam także, iż z takiej pomocy, letnią porą 1944 roku skorzystał także 
prosty żołnierz niemiecki, który nie wiedzieć, czemu z bronią i ekwipun-
kiem wojskowym, błąkał się kilka dni po naszej, a nie niemieckiej części 
Chełmka. Była nią wówczas Kolonia Fabryczna i za Przemszą strona ślą-
ska. Co się z nim potem stało nie wiem.
Dużo więcej o pomocy więźniom Obozu Auschwitz dowiedziałem się 
w czasie pobierania nauki, w latach 1947 -1951, w Liceum Ogólnokształ-
cącym T-wa Salezjanów w Oświęcimiu.
W udzielaniu tej pomocy zaangażowani byli zarówno księża Salezjanie, 
jak i osoby cywilne oraz uczniowie i ministranci okupacyjni.
Zakład w tym czasie, jako placówka wychowawcza był nieczynny i zamie-
niony na szpital wojskowy a Salezjanie i cywile zatrudnieni w nim do pracy. 
Była to zatem dobra przykrywka dla organizowania takiej pomocy.
Skorzystał z niej m. inn., znany z serialu „Stawka większa niż życie” aktor 
odtwarzający role gestapowca, nieżyjący już Kowalczyk. Był On za to bar-

dzo wdzięczny Salezjanom i przy każdej okazji publicznie to podkreślał.
Jest to też udokumentowane przy pomniku św. Jana Bosko przed Zakła-
dem Salezjańskim w Oświęcimiu.
Na omawianej wystawie znalazłem nazwisko Władysława Ilisińskiego, 
mojego starszego kolegi z klasy maturalnej, jego matki, którą także zna-
łem i nazwisko ojca który zginął w Obozie..
Także nazwisko znanego osobiście Mariana Gacha, byłego pracownika 
Fabryki Obuwia w Chełmku. Pracował na Wydziale Mechaniczno-Elek-
trycznym i był piłkarzem naszego Klubu Sportowego.
Jest także wymieniony Franciszek Czernek. Były dyrektor Liceum, im. Ko-
narskiego oraz całe rodziny oświęcimiaków zaangażowanych w pomoc 
więźniom.
To bardzo pouczająca lekcja historii okupacyjnej. Zwiedzając ją po bli-
sko 70 latach od zakończenia II wojny światowej, przeżywa się ponownie 
dramat, zarówno więźniów Obozu Auschwitz-Birkenau, jak i odwagę 
oraz poświęcenie ludzi którzy z narażeniem życia, pomagali na różne 
sposoby ofiarom zbrodni niemieckich.
Taka wystawa zadaje kłam, rozpowszechnianemu w świecie poglądowi 
o „polskich obozach koncentracyjnych” dlatego warto ją propagować.
Warto nią też zainteresować naszą młodzież, aby była dumna ze swoich 
przodków i czerpała wzorce do naśladowania, z takich właśnie źródeł.

Roman Witkowski

– płytki ceramiczne, klinkierowe, kamień dekoracyjny,
– łazienki, kuchnie (wanny, prysznice, baterie, akcesoria łazienkowe,  
 zlewy)
– wykończenia wnętrz (rolety, tapety, fototapety, karnisze, listwy,  
 dekoracyjne farby i tynki)
– elektryka,
– podgrzewacze, bojlery
– wentylacja
– instalacje wod-kan., c.o.

SZAN sp.z o.o.
Pl. Kilińskiego 1 ( naprzeciwko kina)
32-660 Chełmek
tel. (33) 846-14-09, (33) 846-10-73   
 Sklep czynny: Pon – pt -  6.30 – 17.00
Sobota -  7.00 – 13.00

biuro@szan.com.pl
www.szan.com.pl

Wędkarskie zawody 
o puchar Prezesa LGR 

WSPOMNIENIA OKUPACYJNE, NA TLE EKSPOZYCJI OBRAZUJĄCEJ POMOC WIĘŹNIOM OBOZU AUSCHWITZ -BIRKENAU.

Hurtownia materiałów budowlanych SZAN sp. z o.o. Oferuje materiały budowlane i wykończeniowe w rewelacyjnych cenach oraz…
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INTEGRACJA POPRZEZ  SPORT I POZNAWANIE KULTURY – WIZYTA PARTNERSKA 
W LEINEFELDE – WORBIS.

W dniach 14 – 19 października 2014 r. grupa 23 uczniów Samorządowe-
go Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku gościła w mieście 
partnerskim Gminy Chełmek – Leinefelde – Worbis w Turyngii. Tego-
roczny wyjazd nakierowany był na poznawanie kultury, tradycji i historii 
oraz aktywne spędzanie wolnego czasu. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili 
zamki: Burg Scharfenstein i Wartburg (zabytek UNESCO, w którym w la-
tach 1521 - 22 przebywał Marcin Luter). Duże wrażenie na uczniach zro-
biło zwiedzanie stolicy Turyngii – Erfurtu (zabytkowa gotycka katedra 
i historyczna część miasta) oraz objazdowa wycieczka po południowej 
części regionu Eisfeld. Ponadto odwiedzono muzeum graniczne Gren-
zlandmuseum, w którym można zobaczyć pamiątki historyczne z okresu 
podziału Niemiec na RFN i DDR.
Wolny czas wypełniała rywalizacja sportowa (piłka nożna i siatkówka), 
a także odpoczynek na nowoczesnym basenie w Heilbad Heiligestadt. 
W mieszanych grupach przygotowano smaczną pizzę i odbył się kon-
kurs karaoke w języku angielskim. Podczas całego wyjazdu rozwijane 
były kompetencje językowe. Na koniec podsumowano realizację projek-
tu. Obie strony wyraziły wolę dalszej  współpracy. Opiekę nad uczestni-
kami wyjazdu sprawowali: Ewa Pilch, Renata Księżarczyk i Marek Idzik.
Projekt został dofinansowany przez Fundację Polsko – Niemiecka Współ-
praca Młodzieży z siedzibą w Poczdamie. 
  Marek Idzik

dyrektor SZS-P nr 2 w Chełmku

 POLSKO - NIEMIECKIE SPOTKANIE MŁODZIEŻY W SAMORZADOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W BOBRKU

W ciepły jesienny wieczór 7 października 2014r. w Samorządowym Zespo-
le Szkół w Bobrku miało miejsce wyjątkowe i magiczne trzecie już Polsko 
- Niemieckie spotkanie młodzieży. Odwiedzili nas nasi młodzi przyjaciele 
z centrum młodzieżowego z miejscowości Schieder w Niemczech wraz z 
opiekunami.  Spotkania te pozwalają na poznanie się i zacieśnienie więzi 
nie tylko ze stroną niemiecką, ale także między szkołami gminy Chełmek, 
gdyż biorą w nich udział uczniowie naszego gimnazjum, ale także gim-
nazjaliści Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie wraz z opiekunką 
panią Anną Droździewicz, jak również absolwenci naszej szkoły, którzy 
chętnie powracają, aby podtrzymać dawne znajomości. Nie było inaczej 
i tym razem. Tegoroczne spotkanie jak zwykle miało formę ciekawych 
warsztatów służących przede wszystkim integracji i bliższemu poznaniu 
się uczestników spotkania. Próbowaliśmy także nauczyć naszych gości 
kilku jak się okazało niełatwych dla nich słów z naszego pięknego, ale jak 
że trudnego dla obcokrajowców języka. Część warsztatową zakończyła 

wspólna dyskusja na temat stereotypów i opinii krążących w naszych 
społeczeństwach na temat obu narodów. Po pracowicie spędzonym cza-
sie i przełamaniu początkowej nieśmiałości z obu stron, wszyscy udali się 
na posiłek. Był to także czas na  zacieśnienie nowo zawartych znajomości 
i nieco luźniejsze rozmowy i dyskusje. Nie był to jednak koniec naszej pol-
sko - niemieckiej przygody. Następnego dnia 8 października zostaliśmy 
zaproszeni do Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświę-
cimiu, gdzie nasi niemieccy przyjaciele nocowali, na   wspólne śniadanie. 
Mieliśmy okazję poznać i spróbować kilkU regionalnych niemieckich 
smakołyków. Po posiłku uczniowie wzięli udział w zabawie Stadtralley 
przygotowanej przez austriackich wolontariuszy z MDSM. W mieszanych 
polsko - niemieckich grupach, wyposażeni w mapy centrum miasta oraz 
zestaw pytań musieli wykonać kilka zadań, m. in. dowiedzieć się jaka jest 
dawna nazwa Oświęcimia, co stało kiedyś na rynku, rozszyfrować zna-
czenie murali oraz kupić pocztówkę i znaczek, napisać pozdrowienia po 
polsku i niemiecku i wysłać tę kartkę komuś znajomemu. Po obiedzie 
wszyscy zebrali się na  krótkie podsumowanie spotkania, zastanawiając 
się co nam się podobało, a co jeszcze należałoby zmienić lub udoskona-
lić.  Jedno  jest pewne wszyscy mieliby ochotę na jeszcze więcej, ale czas 
jak zwykle nieubłaganie upłynął i trzeba było się pożegnać. Na zakończe-
nie uczniowie wspólnie zaśpiewali dwie piosenki i obiecali sobie, że na 
pewno spotkają się znowu w Bobrku. Grupa została także zaproszona na 
rewizytę w Niemczech, którą mamy nadzieję uda się zrealizować jeszcze 
w tym roku szkolnym.

Nauczyciel języka niemieckiego w SZS w Bobrku
                                                                                                    Agnieszka Kolasa
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Narodowe Święto Niepodległości w Chełmku

fotoreportaż Paweł Waligóra


