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Nasi dzielnicowi

Na wynajem nieruchomości wraz z 
dzierżawą nieruchomości gruntowej:

 Budynek użytkowy wraz  
z dzierżawą nieruchomości gruntowej 
o wymiarach 382,94 m2 położony jest 
przy ul. Broniewskiego 1 w Chełmku 
na nieruchomości gruntowej oznaczonej               
w ewidencji gruntów jako działka nr 
842/217 obręb Chełmek o powierzchni 
0.1584 ha własność Gmina Chełmek. 
 Obecnie przedmiotowy budynek 
jest użytkowany przez dotychczasowych 
najemców, którym umowy wygasną 
w dniu 30 czerwca 2005 roku oraz 31 
stycznia 2006 roku.
 Umowa najmu wraz z dzierża-
wą gruntu będzie obowiązywała przez 
okres 3-ech lat, licząc od dnia zawarcia 
przedmiotowej umowy, która zostanie 
zawarta nie wcześniej niż dnia 15 lipca                   
2005 roku
 Dla nieruchomości gruntowych 
prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w 
Oświęcimiu, Wydział Ksiąg Wieczystych 
Kw 32 113.
 Cena wywoławcza za wynajem 
przedmiotowej nieruchomości wraz z 
dzierżawą nieruchomości gruntowej 
wynosi 1.000,00 złotych tysiąc złotych 
netto miesięcznie.
 Wadium w wysokości 3.000,00 
zł uprawniające do uczestnictwa w 
przetargu na wynajem przedmiotowego 
budynku wraz z dzierżawą gruntu na-
leży wpłacić najpóźniej do dnia 08 lipca 
2005 roku na konto Urzędu Miejskiego 
w Chełmku Nr 89 8123 0000 0000 1283 
2000 0030 Bank Spółdzielczy Oświęcim 
z dopiskiem “wadium–budynek użytko-
wy”.
 Wysokość minimalnego postą-
pienia (przebicia) w przetargu ustala 
się na kwotę 10,00 zł.
 Przetarg odbędzie się w dniu 12 
lipca 2005 roku o godz. 15.00 w Urzędzie 

B U R M I S T R Z   C H E Ł M K A
O G Ł A S Z A

II PRZETARG USTNY 
NIEOGRANICZONY

Miejskim                          w Chełmku, 
ul. Krakowska 11. 

 W dniu 12 kwietnia 2005 roku 
upłynął termin do złożenia wniosku 
przez osoby, którym przysługuje pierw-
szeństwo w nabyciu w/w nieruchomości 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1, 2 i 
3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 
2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

 Wadium wpłacone przez uczest-
nika przetargu, który wygra przetarg, 
zostanie zaliczone na poczet czynszu, a 
pozostałym uczestnikom niezwłocznie 
zostanie zwrócone. 

 Wadium ulega przepadkowi w 
razie uchylenia się uczestnika, który 
wygrał przetarg od zawarcia umowy.

 Właściciel w/w nieruchomości 
zastrzega sobie prawo odwołania ogło-
szonego przetargu.

 Szczegółowe informacje zwią-
zane z przetargiem uzyskać można w 
pok. 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku 
lub pod nr tel. 846-12-30 wew. 40.

Inf. UM

Sierżant
Tomasz Malik
Wiek 32 lata
Staż w Policji 8 lat
Dzielnica nr 2 Osiedle Nowopole
Ulice: Adama Struga, Gabrieli Zapol-
skiej, Jana Kasprowicza, Kazimierza 
Tetmajera, Krakowska   (nr parzyste), 
Leopolda Staffa, Lucjana Rudla, Ma-
rii Dąbrowskiej, St. Wyspiańskiego, 
St. Żeromskiego, Wł. Broniewskiego,  
Wł. Orkana.  

 Przypomina się wszystkim 
użytkującym grunty o obowiązku ko-
szenia traw , chwastów oraz zbędnych 
zarośli. Obowiązek ten wynika z ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz 
z Uchwały Nr XLIV/335/2002 Rady 
Miejskiej w Chełmku z dnia 25 kwiet-
nia 2002 r. w sprawie szczegółowych 
zasad utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Chełmek.
Sumienne wykonywanie w/w obowiąz-
ku przez wszystkich użytkowników 
nieruchomości jest warunkiem skutecz-
nego zapobiegania wylęgowi komarów, 
muszek itp., które są dużą uciążliwością 

DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW GRUNTÓW W GMINIE CHEŁMEK

dla mieszkańców oraz estetycznego 
wyglądu gminy. 
Informuje się jednocześnie, że upo-
ważnieni przez Burmistrza Chełmka 
pracownicy Urzędu Miejskiego w 
Chełmku będą przeprowadzać kontrolę 
wykonywania obowiązku koszenia traw 
i chwastów na nieruchomościach. W 
przypadku nie wykonania w/w obowiąz-
ku użytkownik nieruchomości podlega 
karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 
2a ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach.

Inf. UM
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Kolejny sukces 
Burmistrza Chełmka

„ P R Z E J R Z Y S T A 
P O L S K A ”

Drodzy Mieszkańcy!

Jak już informowaliśmy na początku bie-
żącego roku Urząd Miejski w Chełm-
ku włączył się do akcji „Przejrzysta Pol-
ska”. Przystępując do realizacji zasa-
dy przejrzystości zadania zatytułowane-
go: „Utworzenie punktu informacyjnego”, 
prosimy o wypełnienie ankiety umiesz-
czonej poniżej. Ma ona na celu uzyskanie 
opinii klientów urzędu na temat jakości 
usługi udzielania informacji. Za wszyst-
kie uwagi dziękujemy.

Kto pyta nie błądzi?!

1. Uważam, że poziom jakości przeka-
zywania informacji przez pracowni-
ka punktu informacyjnego na parte-
rze w Urzędzie Miejskim jest:

 
    niski
    średni
    wysoki

2.  Informacje przekazywane są  
w sposób:

    niedbały i chaotyczny
    trudny do zrozumienia
    rzetelny i sumienny

3.  Pracownik odnosi się do klienta(ów) 

     bez entuzjazmu
     z szacunkiem 
     z uprzejmością

4.  Moim zdaniem kultura osobista, 
którą prezentuje pracownik 
świadczy o:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………………….…...

5.  W celu poprawy funkcjonowania 
punktu niezbędne jest:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………………………

6.  Warto dodać, że:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………….….…..

    Ankiety prosimy wrzucać  
do skrzynki w holu urzędu.

Uczelnia ma mieścić się w 
budynkach po monopolu ty-
toniowym przy ul. Kolbego w 
Oświęcimiu. W Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej 
przewidziane ą następujące 
kierunki kształcenia: filolo-
gia angielska i rosyjska, po-
litologia ze specjalnością - in-
tegracja europejska i między-
narodowe stosunki politycz-
ne, zarządzanie i marketing 
ze specjalnościami - zarzą-
dzenie kulturą i oświatą, za-
rządzanie administracją pu-
bliczną.
Na pierwszy rok studiów 
ma zostać przyjętych 300 

Jeszcze w bieżącym roku po-
wstanie wielofunkcyjna sala 
sportowa wraz z łącznikiem 
przy Samorządowym Zespole 
Szkół im. Adama Mickiewicza 
w Chełmku, przy współfinanso-
waniu z Totalizatora Sportowe-
go. Sejmik Województwa Ma-
łopolskiego skierował bowiem 
do dofinansowania ze środ-
ków pochodzących z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej,  
w ramach „Programu Rozwo-
ju Bazy Sportowej Wojewódz-
twa Małopolskiego na rok 
2005”, budowę sali przy Zespo-
le Szkół w Chełmku. Całkowi-
te wsparcie zadania wyniesie  

Burmistrz Chełmka odniósł kolejny sukces na polu 
pozyskiwania środków pozabudżetowych na realiza-
cję inwestycji gminnych.

220 tys. zł. Realizacja projek-
tu zamknie kompleksowy pro-
gram powstania sal gimna-
stycznych przy każdej szko-
le gminnej. Gmina Chełmek 
już po raz trzeci skorzysta ze 
środków pochodzących z do-
płat do stawek w grach licz-
bowych. Przy współfinansowa-
niu w/w Funduszu w 2000 r. 
powstała sala sportowa przy 
Samorządowym Zespole Szkół 
w Bobrku oraz w ubiegłym 
roku oddano do użytku salę 
przy Szkole Podstawowej nr 2  
w Chełmku. 

Opracowanie:
GCI, 17.06.2005 r

Uczelnia wyższa 
w Oświęcimiu

osób, po 100 na każdy kie-
runek. 
Uczelnia docelowo ma kształ-
cić 900 studentów studiów 
dziennych w cyklu trzylet-
nim oraz 540 studentów stu-
diów zaocznych. Kadra uczel-
ni ma składać się z wykładow-
ców tak renomowanych uczel-
ni jak Uniwersytet Jagielloń-
ski, Uniwersytet Śląski oraz 
Akademii Górniczo - Hutni-
czej w Krakowie.
Rekrutacja na pierwszy rok 
studiów ma rozpocząć się we 
wrześniu br.

Oprac. PW

Od października tego roku w Oświęcimiu rozpocznie dzia-
łalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
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Wykonanie budżetu Gminy Chełmek za 2004 rok

Dział Wyszczególnienie P l a n Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo - 2.807 -

020 Leśnictwo - 2.617 -

600 Transport i łącznoś 216.746 216.746 100,0

700 Gospodarka mieszkaniowa 880.000 990.950 112,6

750 Administracja publiczna 108.902  119.688 109,9

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwo

18.527 18.525 100,0

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. 330 380 115,2

756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej

9.527.340 9.857.346 103,5

758 Różne rozliczenia 5.622.064 5.622.940 100,0

801 Oświata i wychowanie 361.873 376.544 104

852 Pomoc  społeczna 1.687.210 1.663.962 98,6

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 61.399 62.087 101,1

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.200 3.200 100,0

R A Z E M 18.487.591 18.937.949 102,4

Wyszczególnienie Plan wg uchwa-
ły budżetowej

Plan po zmia-
nach Wykonanie %

4 : 3
1 2 3 4 5

Dochody  ogółem 16.905.969 18.487.591 18.937.949 102,4

w tym:
- subwencja ogólna
- dotacje celowe na zadania
 zlecone i porozumienia
- dotacja z PAOW (Podkomponent B2  
 Edukacja )
- środki na dofinansowanie inwestycji z  
 MENiS
- pozostałe dochody własne

5.512.306

1.141.702 

-

-
10.251.961

5.602.064

2.076.080

166.407

83.000
10.560.040

5.602.064

2.052.361

166.407

83.000
11.034.148

100,0

98,9

100,0

100,0
104,5

Przychody
w tym:
- kredyt bankowy 
- pożyczka z WFOŚiGW 
- spłata pożyczki OSP  

1.012.479

1.000.000
-

12.479

1.265.000

784.253
480.747

-

1.265.000

784.253
480.747

-

100,0

100,0
100,0

W y d a t k i   ogółem 17.223.448 19.057.591 18.871.546 99,0

w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe  
- rezerwy

14.573.448
2.386.000
264.000

16.017.490
3.040.101

--

15.890.491
2.981.050

--

99,2
98,1

--

R o z c h o d y
w tym:
- spłata rat pożyczek i kredytów

695.000

695.000

695.000

695.000

695.000

695.000

100,0

100,0

w  złotych

Realizacja planu dochodów po zmianach.
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Zasłużeni dla rozwoju gminy

Na sesję przybyło wielu zaproszonych gości 
reprezentujących województwo, powiat oraz 
włodarze z sąsiednich miast, w uroczystości 
wzięli również udział włodarze i radni RM w 
Chełmku poprzednich kadencji.  Obowiązki 
gospodarza pełnił burmistrz Chełmka Andrzej 
Saternus oraz przewodniczący Rady Miejskiej 
Zbigniew Jeleń.
Podczas przemówienia burmistrz podkre-
ślał zmiany, jakie przyniosła transformacja 
ustrojowa w Polsce po 1990 r. W swym prze-
mówieniu burmistrz wiele uwagi poświęcił 
inwestycjom
przeprowadzanym przez te lata na terenie 
gminy oraz o planach rozwoju gminy na 
przyszłe lata. Od 1990 roku Gmina Chełmek 
borykała się z problemami społecznymi, z 
których największym był pogarszająca się 
kondycja PZPS - u a wczeszcie zakończenie 
działalności. Kolejni włodarze miasta wraz 
z  radnymi podejmowali starania, zdobywali 
środki oraz pozyskiwali inwestorów potrzeb-
nych dla rozwoju gminy. 
Uroczysta sesja była też okazją dla nagrodze-
nia osób i instytucji szczególnie zasłużonych 
dla rozwoju gminy.
W tym roku burmistrz Chełmka Andrzej 
Saternus  przyznał medale „Zasłużony dla 
rozwoju gminy Chełmek” następującym oso-
bom oraz instytucjom:
Ks. Stanisław Maślanka – proboszcz parafii 
p.w. „Trójcy Przenajświętszej w Bobrku, zwią-
zany z gminą od 1998 r. Od początku sowiego 
pobytu zaangażowany w ochronę zabytków. 
Dzięki jego staraniom kościół w Bobrku 
wpisano w rejestr zabytków, współpracując 
z mieszkańcami sołectwa ks. proboszcz od-
nowił świątynie oraz zabytkowy cmentarz. 
Podkreślono również pracę ks. proboszcza z 
młodzieżą.
Druh Lucjan Firek – od 1956  roku organi-
zował życie harcerskie w Chełmku. Przez 27 
lat pełnił funkcję komendanta hufca ZHP w 
Chełmku. Od 1971 r. podejmował starania o 
budowę „Domu Harcerza”, który to oddano 
do użytku 10 lat później. Przez ponad 60 lat 
dh hm L. Firek był wychowawcą młodzieży 
i organizatorem życia harcerskiego. Z jego 
inicjatywy od roku 1957 młodzież Chełmka 
mogła poznawać kraj dzięki wyjazdom na 
obozy harcerskie i biwaki. 
 Dh Firek miał i ma ogromny wpływ 
na kształtowanie postaw młodego pokolenia. 
Wychował wielu instruktorów, dla których był 
i jest zawsze wzorem. Do chwili obecnej jest 
cenionym instruktorem przez władze Chorą-
gwi Krakowskiej. Często swoim doświadcze-
niem służy pomocą młodym instruktorom. 
Mimo wielu zmian harcerstwo w Chełmku 
pozostało wierne prawu harcerskiemu i nie-
zależne.
Stanisław Mleczek - Stanisław Mleczek od 

1995 roku jest właścicielem Przedsiębior-
stwa Produkcyjno - Handlowo - Usługowego 
“Stanform” w Chełmku. Posiada status 
dobrego i solidnego producenta. Zajmuje się 
produkcją form obuwniczych do produkcji 
podeszew,  obcasów i obuwia metodą wtry-
sku bezpośredniego, form wtryskowych do 
produkcji obuwia gumowego i gumofilcowego 
oraz narzędzi do tłoczenia i wykrawania. 
Jego firma ciągle się  rozwija. Do jednej  
z ważniejszych  inwestycji  firmy należy uru-
chomienie  nowoczesnej odlewni aluminium 
do wytopu form obuwniczych. Firma spełnia 
oczekiwania klientów poprzez systematyczne 
podwyższanie parametrów  jakościowych. 
Firma posiada własne biuro konstrukcyjno 
– technologiczne, gdzie projektowane są formy 
i narzędzia.
 Pan Stanisław Mleczek  przyczynia 
się do zmniejszenia stopy bezrobocia na naszym 
terenie. Zatrudnia obecnie  ok. 150 osób.  Chęt-
nie wspiera finansowo działalność społeczną i 
kulturalną naszej Gminy. W styczniu 2005 r. 
otrzymał  “Złotą Sakiewkę  2004” jako jeden  
z czterech nominowanych podmiotów, które 
włożyły największy wkład finansowy w zada-
nia realizowane w gminie w 2004 r.  
Koło Miejskie PTTK - PTTK w Chełmku 
działa od czterdziestu lat, a od 1997 r. w struk-
turze Oddziału PTTK “Ziemi Oświęcimskiej”. 
Koło zrzesza znaczną część kadry PTTK w 
tym: Przewodników Turystycznych Górskich 
i Terenowych, Przodowników Turystyki 
Górskiej i Pieszej Nizinnej, Organizatorów  
Turystyki, Instruktorów Przewodnictwa i 
Krajoznawstwa.
 Koło PTTK skupia 63 turystów i 
krajoznawców. Stwarza warunki ułatwiające 
im wędrowanie  i działalność krajoznawczą. 
We wszystkich organizowanych wycieczkach i 
spotkaniach bierze udział coraz więcej osób. W 
wycieczkach organizowanych przez Koło Miej-
skie od 2001 do 2004 r. wzięło udział  856 osób, 
a przez Koło Miejskie i Koło Przewodników 
turystycznych 1532 osoby. Tylko w 2004 r.   
z organizowanych  imprez skorzystało  335 
osób. Członkowie PTTK uczestniczą  również 
licznie w sejmikach Koła Miejskiego PTTK. 
Klub Idei Tomasza Baty - Stowarzyszenie 
Klub Idei Tomasza Baty w Chełmku  działa 
od maja 1993 r.  Zrzesza 67 członków z całej 
Polski oraz innych krajów: Anglii, Francji i 
Niemiec.  “Batowcy” to ludzie wychowani wg 
zasad  ideologii pracy słynnego przedwojenne-
go obuwnika Tomasza Baty – twórcy  nowo-
czesnego przemysłu obuwniczego,  przemiany 
reform życia gospodarczego i społecznego,   
w wyniku  którego wieś  Chełmek  prze-
kształcona została na prężny ośrodek prze-
mysłowy.
 Klub ma liczne grono niezrzeszo-
nych miłośników i sympatyków . Dla członków 

Klubu “Bata” i sympatyków najważniejsze 
jest kultywowanie ich tradycji i organiza-
cji pracy. Jednym z zadań stowarzyszenia 
jest kontakt i współpraca z młodzieżą.  
W związku z tym członkowie stowarzyszenia 
spotykają się z młodzieżą Powiatowego Zespo-
łu nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcą-
cych w Chełmku, podczas których absolwenci 
szkoły  przekazują młodzieży swoją wiedzę 
i doświadczenia związane z mechanizacją i 
automatyzacją procesu produkcji organizacji 
pracy procesu produkcyjnego . 
 Członkowie Stowarzyszenia współ-
pracują z Klubem Bata z czeskiego Zlina 
- miasta rozbudowanego przez Tomasza Batę 
- legendarnego twórcy  nowoczesnej produkcji 
obuwia w świecie. Klub jak i bratnie  Kluby  
z Czech i Słowacji opierają swą działalność 
na idei działania Tomasza Baty, który sam  
się rekomenduje  poprzez stworzenie nie-
gdyś ogromnego przedsiębiorstwa do dzisiaj 
funkcjonującego w światowym przemyśle 
skórzanym.

Oprac. PW

25 maja w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w 
Chełmku odbyła się uroczysta XXIX sesja RM w Chełmku. Se-
sje zwołano dla uczczenia XV rocznicy działalności samorzą-
du gmin w II Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla inauguracji 
XI „Dni Chełmka”.

Mam przyjemność przedstawić Państwu 
ofertę Szkoły i Biura Tłumaczeń LE-

ADER.
Obszary proponowanych usług
Wykonujemy tłumaczenia:
Konsekutywne
Symultaniczne
Towarzyszące
Przysięgłe
Obsługę konferencji w zakresie tłumaczeń 
Organizujemy kursy:
Kursy językowe na wszystkich poziomach 
zaawansowania dla dzieci,  młodzieży  
i dorosłych;
Konwersacje (w przypadku języków angiel-
skiego i niemieckiego konwersacje mogą być 
prowadzone przez rodzimego użytkownika 
języka);
Przygotowanie do egzaminów  maturalnych, 
FCE, CAE, CPE;
Kursy specjalistyczne dla poszczególnych 
grup zawodowych (np. angielski w biznesie, 
w medycynie);
Kolonie językowe
Prowadzimy szkolenia:
Kontakty interpersonalne na arenie między-
narodowej;
Unia Europejska w aspekcie kulturowym 
państw członkowskich 

Gwarancją wysokiej jakości proponowanych 
usług jest wieloletnie doświadczenie w naucza-
niu języków obcych i współpraca z firmami, 
wysokie kwalifikacje lektorów i tłumaczy. 
Współpracujemy także z British Council, 
Goethe Institute oraz z pracownikami nauko-
wymi Uniwersytetu Śląskiego. Naszą domeną 
jest język angielski, jednakże zakres naszych 
usług obejmuje również języki niemiecki, fran-
cuski, włoski, hiszpański, rosyjski i czeski. 

Szkoła Języka Angielskiego i Biuro  
Tłumaczeń LEADER

Plac Zwycięstwa 2 ( Sz. P. nr 2)  
32 – 590 Libiąż

Tel. 0 32 627 12 22,  0694 335 849
Sekretariat czynny  

od poniedziałku do piątku
w godz. 14.00 – 18.00
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XXIX Sesja Nadzwyczajna  
Rady Miejskiej w Chełmku 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej 
prawomocności i przyjęcie porządku ob-
rad.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały nr XXVII/229/2005 Rady Miej-
skiej w Chełmku z dnia 14 kwietnia 2005 
r. dotyczącej Miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów poło-
żonych przy ul. Wrzosowej w Gorzowie.
3. Projekt uchwały w sprawie zmia-
ny Uchwały nr XXVII/230/2005 Rady 
Miejskiej w Chełmku z dnia 14 kwietnia 
2005 r. o zmianie “Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Chełmek” dla terenów 
położonych w rejonie ulicy Ofiar Faszy-
zmu. 
4. Projekt uchwały w sprawie zmia-
ny Uchwały nr XXVII/231/2005 Rady 
Miejskiej w Chełmku z dnia 14 kwiet-
nia 2005 r. dotyczącej Miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego tere-
nów położonych przy ul. Ofiar Faszyzmu 
w Chełmku.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr XXVIII/226/2005 Rady Miej-
skiej w Chełmku z dnia 30 marca 2005 
w sprawie ustalenia najniższego wyna-
grodzenia zasadniczego w I kategorii za-
szeregowania i wartości jednego punktu  
w zł dla pracowników MOPS w Chełmku.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały dotyczącej ustalenia najniższe-
go wynagrodzenia w pierwszej kategorii 
zaszeregowania i wartości jednego punk-
tu w zł dla pracowników administracji  
i obsługi w placówkach oświatowych gmi-
ny oraz Miejskiego Zespołu Szkół i Przed-
szkoli w Chełmku.
7. Zakończenie obrad XXIX Sesji 
Rady Miejskiej w Chełmku.

Inf. UM

 Zgodnie z art 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, 
poz. 2603 z poźn. zm.) Burmistrz Chełmka 
informuję, że wywieszony został wykaz nie-
ruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 Wykaz dotyczy nieruchomości loka-
lowej położonej w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym w Chełmku przy ul. Ge-
nerała Andersa, tj.:

1. Lokal mieszkalny nr 5 o pow. 36,57 
m2 zlokalizowany w budynku nr 3 przy ul. 
Generała Andersa w Chełmku, usytuowa-
ny na nieruchomości oznaczonej w ewi-
dencji gruntów jako działka ewidencyjna 
836/226 obręb Chełmek o pow. 370 m2.

 W/w wykaz wywieszony został w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. 
Krakowska 11 oraz na tablicach ogłoszeń 
na terenie całej gminy. 

Inf. UM

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 35 ust 1 i 2 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U.  
z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. 
zm.) Burmistrz Chełmka informuje, 
że wywieszony został wykaz nieru-
chomości przeznaczonych do sprze-
daży.

Wykaz dotyczy nieruchomości poło-
żonej w Chełmku przy ul. Marszałka 
Piłsudskiego,  tj.:  nieruchomość ozna-
czona w ewidencji gruntów jako dział-
ka nr 1269/47 obręb Libiąż Wielki o 
łącznej powierzchni 0.0026 ha wraz 
z garażem o powierzchni użytkowej 
18,25 m2.

W/w wykaz wywieszony został w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. 
Krakowska 11 oraz na tablicach ogłoszeń 
na terenie całej gminy.

                                                        Inf. UM 

  02.05 - Dokonano kradzieży biżute-
rii z mieszkania przy ul. Piłsudskiego  
w Chełmku. Straty wyniosły 450 zł.

  07.05 - w Gorzowie na ul. Nowowiej-
skiej dokonano rozboju. Pokrzywdzo-
na straciła telefon komórkowy warto-
ści 320 zł.

  11.05 - W MOKSiR w Chełmku znisz-
czono troje drzwi. Straty oszacowano na 
10 000 zł.

  13.05 - W Chełmku przy ul. Piłsud-
skiego dokonano kradzieży dwóch rowe-
rów, każdy o wartości 300 zł.

  15.05 - W Gorzowie sprawcy znisz-
czyli przystanek autobusowy. Sprawców 
udało się zatrzymać na gorącym uczyn-
ku. Straty 500 zł.

  18.05 - W Chełmku na Osiedlu Nowo-
pole dokonano kradzieży paliwa z samo-
chodu. Straty 100 zł.

  22.05 - Dokonano kradzieży z włama-
niem do kiosku RUCH przy ul. Krakow-
skiej w Chełmku. Straty ok. 1000 zł.

  23.05 - W Chełmku z parkingu przy ul. 
Piłsudskiego skradziono samochód marki 
Cinquecento wartości 8000 zł.

  24.05 - W Bobrku na ul. Nadwiślań-
skiej dokonano kradzieży roweru. Stra-
ty 200 zł.

  26.05 - W Chełmku na ul. Dąbrowskiej 
dokonano kradzieży walkmana wartości 
100 zł. Ustalono sprawcę oraz odzyska-
no skradziony sprzęt.

  28.05 - W Chełmku przy ul. Piłsud-
skiego dokonano włamania do samocho-
du. Straty 600 zł.

  30.05 - W Chełmku dokonano włama-
nia do „rybaczówki”. Sprawcy skradli trzy 
transportery piwa wartości ok. 120 zł.     

  31.05 - W Bobrku przy ul. Parkowej 
dokonano włamania do pomieszczeń go-
spodarczych. Straty wyniosły ok. 200 zł. 
Odzyskano skradzione przedmioty.

  31.05 - W Bobrku dokonano kolejne-
go włamania również przy ul. Parkowej. 
Tym razem udało się częściowo odzyskać 
stracone przedmioty.

  31.05 - Dokonano kradzieży z wła-
maniem do baru „Bacardi” przy ul. Kra-
kowskiej w Chełmku. Straty oszacowa-
no na 8 000 zł.

  31.05 - W Bobrku na ul. Łąkowej dokona-
no włamania do samochodu. Straty 200 zł.

Oprac. PW 

Ciemna strona 
gminy

Komendant Komisariatu Policji w Chełmku apeluje do mieszkańców  Bobrka, Gorzowa, Sta-
rego Miasta i Osiedla Nowopole w Chełmku o wzmożoną czujność oraz zabezpieczenie swo-
ich domostw i budynków gospodarczych. Od pewnego czasu w tym rejonie obserwuje się 

zwiększenie ilości wtargnięć na posesje, włamań do domów jednorodzinnych i zabudowań gospodarczych.

APEL

I N F O R M A C J A
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Dzień św. Floriana strażacy z OSP Cheł-
mek rozpoczęli od przemarszu ze swo-
jej remizy na Plac Kilińskiego, gdzie po-
wstanie Dom Pamięci Baty, w którym 
znajdzie miejsce nowa strażnica. Na pla-
cu budowy pierwszą symboliczną łopatę 
pod fundamenty wbił burmistrz Chełm-
ka Andrzej Saternus. Następnie kolum-
na strażaków OSP Chełmek wraz z bur-
mistrzem przemaszerowała do kościoła 
p.w. Matki Bożej Królowej Polski na 
msze świętą odprawiana przez probosz-
cza Alojzego Strączka. 
Po zakończeniu nabożeństwa poświę-
conego patronowi strażacy wrócili do 
remizy, gdzie zaczęła się następna część 
obchodów Dnia Strażaka. Wiceprezes 

Dzień Strażaka w Chełmku

OSP Krzysztof Gąska w oficjalnym wystą-
pieniu zwrócił uwagę na  bardzo korzystny 
okres dla OSP w Chełmku.  W ostatnich la-
tach udało się zakupić nowy lekki samochód  

gaśniczy marki Iveco Daily wartości 274 tys. 
zł.  Sprzęt tego typu był bardzo potrzebny w 
gminie, w której dominują tereny lesiste oraz 
podmokłe, co utrudnia dojazd ciężkich wo-
zów strażackich na miejsce zdarzenia. Wi-
ceprezes za duży sukces uznał budowę no-
wej remizy strażackiej, która będzie mieści-
ła się w budowanym obecnie Domu Pamię-
ci Baty. Szczególne słowa podziękowania za 

zrozumienie, wsparcie i pomoc przy 
inwestycjach zostały skierowane do 
burmistrza Chełmka.
Budowa Domu Pamięci Baty z po-
mieszczeniami dla strażaków ma 
zostać ukończona jesienią tego roku, 
dlatego prezes już teraz próbuje po-
zyskiwać środki na wyposażenie. W 
tym celu w starej strażnicy została 
wystawiona skarbonka, do której 
każdy może włożyć dowolny datek. 
Zarząd OSP apeluje do osób prywat-
nych oraz firm, które mogłyby wspo-
móc finansowo OSP Chełmek. 

PW

4 maja w dniu Św. Floriana strażacy obchodzą swoje święto. 
W Chełmku obchody dnia patrona straży pożarnej rozpoczę-
to już kilka dni wcześniej festynem, w którym oprócz straża-
ków bawili się mieszkańcy miasta.

Nabożeństwo to odprawiane było kilka dni 
po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, 
dlatego też ks. Tadeusz podkreślał wiel-
kość Papieża i wskazał na podobieństwo 
dróg życiowych Jana Pawła II oraz Brata  
Alberta w niesieniu pomocy ubogim i po-
trzebującym. W mszy uczestniczyli: pro-
boszcz parafii p.w. Matki Bożej Królowej 
Polski ks. Alojzy Strączek, dyrektor oddzia-
łu PFRON w Krakowie Tadeusz Mękarski, 
minister pełnomocnik Rządu ds. Osób Nie-
pełnosprawnych w Warszawie Leszek Zieliń-
ski, burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, 
przewodniczący RM Zbigniew Jeleń oraz inni 
zaproszeni goście. 
Następna imprezą, w której braki udział 
podopieczni fundacji, były warsztaty cera-
miczne zorganizowane 20 kwietnia w Miej-
skim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Chełmku. Warsztaty prowadził Grzegorz 
Sitek artysta plastyk, który niedawno wró-
cił do rodzinnego Chełmka z Republiki Po-
łudniowej Afryki, gdzie ostatnio przebywał. 
Pod okiem artysty młodzi twórcy uczyli się 
obróbki gliny, a następnie wykonywali z niej 

naczynia, figurki oraz ozdoby, które po kil-
kunastu dniach suszenia zostały wypalone 
już w siedzibie fundacji.
Uwieńczeniem obchodów pięciolecia warsz-
tatów były Dni Otwarte w fundacji, które 
odbywały się w dniach 4 - 5 maja. Przyby-
li goście oprowadzani byli po pracowniach 
warsztatów przez kierownik WTZ w Chełm-
ku Beatę Ciurę. 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chełmku 
rozpoczęły działalność 15 grudnia 1999 r. 
Fundacja mieści się w wyremontowanym bu-
dynku biurowca byłego ZUT - Technoskór.
Zajęcia terapeutyczne prowadzone są  
w ośmiu pracowniach: plastycznej, ogrodni-
czej, hafciarskiej, krawieckiej, rzemiosł róż-
nych, reedukacyjnej i dwóch pracowniach go-
spodarstwa domowego.  
Warsztaty Terapeutyczne w Chełmku obej-
mują opieką 70 osób niepełnosprawnych 
umysłowo. Podopieczni fundacji biorą czyn-
ny udział w zajęciach rehabilitacyjnych pod 
okiem personelu lekarsko - pielęgniarskiego, 
psychologa, pedagoga, rehabilitanta.

 PW          

Strażacy w swej służbie narażają własne ży-
cie i zdrowie dla ratowania innych ludzi oraz 
ich dobytku. W swej codziennej pracy muszą 
wykazywać się wysoką sprawnością fizycz-
ną oraz dużą odpornością na stres. 
Dla podwyższania swoich umiejętności stra-
żacy często uczestniczą w zawodach, poka-
zach oraz ćwiczeniach. Tym razem swe 
umiejętności strażacy z terenu gminy mo-
gli sprawdzić na organizowanej w Gorzowie 
spartakiadzie sportowo - pożarniczej.
W godzinach popołudniowych na stadionie 
LKS Gorzów odbyły się zawody OSP gminy 
Chełmek. Organizatorem był Zarząd Oddzia-
łu Gminnego Związku OSPRP w Chełmku, 
OSP Gorzów oraz MOKSiR w Chełmku. W 
zawodach wzięły udział reprezentacje trzech 
OSP - Chełmek, Gorzów oraz Bobrek.
Strażacy konkurowali ze sobą w pięciu kon-
kurencjach, w których musieli wykazać się 
oprócz sprawności fizycznej także dokładno-
ścią oraz umiejętnością udzielania pierwszej 
pomocy. Po zaciętej rywalizacji ustalono ko-
lejność drużyn. Laury za pierwsze miejsce 
przypadły OSP Chełmek, która zdobyła 12 
punktów, za nią uplasowała się drużyna go-
spodarzy. OSP Gorzów zdobyło drugie miej-
sce z 10 punktami, trzecie miejsce zajęła dru-
żyna OSP Bobrek z 9 punktami. 
Po zawodach wszyscy mieli okazję podziwiać 
występ przedszkolaków z Gorzowa, przygo-
towany specjalnie na tę okazję, a następnie 
wziąć udział w festynie strażackim.

PW

W sobotę, 28 maja 2005 r. w Domu Har-
cerza w Chełmku odbyły się wybory de-
legata na XXXIII Zjazd Związku Harcer-
stwa Polskiego. Spośród 30 instruktorów 
z hufców Chełmek, Libiąż oraz Trzebinia 
uczestnicy wybrali phm. Piotra Gielarow-

Pięciolecie warsztatów terapeutycznych

Strażacka spartakiada

Wybory delegata
skiego z Trzebini. Zadaniem delegata bę-
dzie udział w grudniowych obradach na 
zjeździe Związku w Warszawie. 
Spotkanie instruktorów było także oka-
zją do dyskusji nad sposobami ulepsze-
nia funkcjonowania ZHP. Podczas ob-
rad pod przewodnictwem dh. Barbary 
Kani uchwalono kilka wniosków. In-
struktorzy postulowali zmiany, które  

umożliwią oddzielenie spraw wycho-
wawczych od finansowych. Naszym 
zadaniem jest wychowywanie, - mówi-
ła komendantka hufca Trzebinia Ire-
na Piątek - a nie możemy działać sku-
tecznie, kiedy musimy zajmować się 
przede wszystkim wnioskami, rozlicze-
niami, rachunkami.

Marek Mędela

Burmistrz i strażacy na placu budowy nowej remizy

W tym roku Warsztaty Terapeutyczne im. Brata Alberta w Chełmku 
obchodzą  piąta rocznicę powstania. Pierwszym punktem obchodów 
5 - lecia była uroczysta msza święta odprawiona w siedzibie funda-
cji w Chełmku przez jej prezesa ks. Tadeusza Zaleskiego. 
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Wiejskie zebranie w Bobrku

W ostatnią niedzielę kwietnia w Bobrku 
odbyło się spotkanie mieszkańców sołectwa 
z przedstawicielami samorządu gminnego 
oraz jednostek pozarządowych. Zebrania te 
organizowane corocznie mają na celu zapo-
znanie mieszkańców z działalnością gmi-
ny oraz jednostek pozarządowych działają-
cych na terenie sołectwa. Podczas spotka-
nia jako pierwsza ze swoim rocznym spra-
wozdaniem wystąpiła sołtys Bobrka Hele-
na Szewczyk. W ciągu okresu sprawozdaw-
czego Rada Sołecka zbierała się ośmiokrot-
nie. Podczas spotkań szczególną uwagę po-
święcano problemom infrastruktury w so-
łectwie. Rada typowała m. in. drogi gmin-
ne, na których miały zostać przeprowadza-
ne remonty, budowa nowych odcinków dróg 
oraz łączników, wykonywanie chodników, 
czyszczenie rowów, uzupełnianie oświetle-
nia ulic oraz wykonywanie nowych odcin-
ków oświetlenia w sołectwie. Rada zwróciła 
się również do Starostwa Powiatowego o uję-
ciu w planie remontu dróg powiatowych wraz 
z pracami towarzyszącymi. W zakresie bez-
pieczeństwa przeciwpowodziowego wykona-
ny został remont wału przeciwpowodziowe-
go od mostu kolejowego do oczyszczalni. W 
tym roku planowane są dalsze prace remon-
towe wału do granicy z Gromcem.
Przyjęto „Program Odnowy Wsi Bobrek 

Gmina Chełmek”, w ramach którego w la-
tach 2005 - 2006 mają zostać wykonane: 
modernizacja Domu Ludowego oraz plac 
zabaw, budowa szatni przy boisku klubu 
sportowego.
W zakresie kultury przy współpracy z 
Radą Rodziców, Radą Szkoły, Klubem 
Sportowym, Kołem Gospodyń Wiejskich, 
Radą Parafialną, Urzędem Miejskim oraz 
MOKSiR - em w Chełmku zorganizowano 
Dożynki Wiejskie. 
Następnie sprawozdanie z działalności 
Zarządu OSP Bobrek przedstawił prezes 
Stanisław Adamczyk. Prezes OSP Bobrek 
udzielił informacji o działaniach OSP w so-
łectwie, m. in. udziale w akcjach gaśniczych 
na terenie gminy oraz poza jej granicami. 
OSP Bobrek poza swoimi statutowymi obo-
wiązkami bierze też czynny udział w życiu 
kulturalnym sołectwa, uczestniczy w uro-
czystościach państwowych i kościelnych. 
Zarząd OSP podejmuje owocną współpra-
cę z proboszczem parafii p.w. Trójcy Prze-
najświętszej w Bobrku ks. Stanisławem 
Maślanką, a także z KGW oraz Samorzą-
dowym Zespołem Szkół w Bobrku. 
W imieniu LKS Bobrek pod nieobecność no-
wego prezesa klubu Marka Sowy sprawozda-
nie odczytała sekretarz Helena Szewczyk. 
Od 6  marca br. LKS Bobrek ma nowy za-

rząd. W skład Zarządu weszli Marek Sowa 
- prezes, Krzysztof Ciaputa - wiceprezes, He-
lena Szewczyk - sekretarz oraz Robert Ma-
lik i Artur Kowalczyk - członkowie. Walne 
zebranie klubu zdecydowało o wykreśleniu  
z nazwy klubu słowa „Coloseum”.
Pomimo problemów nękających LKS już od 
jesieni ubiegłego roku nowy zarząd rozpo-
czął  działania mające na celu ustabilizo-
wanie działalności klubu oraz planowanie 
nowych inwestycji. Dużą nadzieję prezes 
LKS Bobrek wiąże z programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, dzięki któremu klub 
mógłby w znaczącym stopniu poprawić in-
frastrukturę sportową oraz socjalną. 
Następnie głos w spotkaniu zabrał bur-
mistrz Chełmka Andrzej Saternus. Bur-
mistrz swe wystąpienie rozpoczął od podzię-
kowania byłemu zarządowi klubu sportowe-
go. Następnie omówił środki przeznaczone 
dla sołectwa z budżetu gminy. Wśród inwe-
stycji planowanych w tym roku znalazły się 
m. in. poprawienie infrastruktury drogowej, 
oświetlenie wraz z wymianą słupów w so-
łectwie, remont w Domu Ludowym, remont 
szkoły, inwestycje w klub sportowy, dotacje 
dla OSP oraz prace naprawcze na wałach 
przeciwpowodziowych.
Przed zakończeniem spotkania z pyta-
niami i wolnymi wnioskami mogli wystą-
pić przybyli na spotkanie mieszkańcy so-
łectwa. Mieszkańcy w swych pytaniach i 
wnioskach dotykali przede wszystkim in-
westycji drogowych, oświetleniowych oraz 
utrzymywaniu zieleni. 

PW 

W Bobrku na dziedzińcu ko-
ścioła p.w. Trójcy Przenaj-
świętszej postawiono figurę 
przedstawiającą świętego Flo-
riana, patrona strażaków.

W kwietniu miało miejsce walne zebra-
nie Robotniczego Stowarzyszenia Twór-
ców Kultury. RSTK jest stowarzyszeniem 
skupiającym w swych szeregach przedsta-
wicieli kultury i sztuki z różnych dziedzin, 
wnosząc swój duży wkład w popularyzację 
kultury , sztuki oraz promocję Chełmka. 
Podczas spotkania prezes RSTK Stanisław 
Najda przedstawił roczne sprawozdanie z 
działań stowarzyszenia w 2004 r. 
W ubiegłego roku członkowie RSTK w 
Chełmku brali udział w imprezach ple-
nerowych na terenie całego kraju, lecz 

28 kwietnia przed ustawieniem pomnika 
na dziedzińcu kościoła spotkali się bur-
mistrz Chełmka Andrzej Saternus, sołtys 
Bobrka Helena Szewczyk, prezes OSP Bo-
brek Stanisław Adamczyk oraz proboszcz 
ks. Stanisław Maślanka. Spotkanie to po-
świecone było wmurowaniu w postument 
pod pomnikiem dokumentów z informa-
cjami poświeconymi OSP Bobrek, funda-
torami postumentu oraz karty z zapisem 
wydarzeń z 2005 roku, w tym informacji  
o śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.

Św. Florian w Bobrku
Poświecenie pomnika patrona strażaków 
odbyło  się podczas uroczystej mszy św. od-
prawianej w kościele w Bobrku  przez pro-
boszcza ks. Stanisława Maślankę 3 maja 
2005 r., na dzień przed świętem patrona. W 
mszy i poświęceniu pomnika oprócz miesz-
kańców Bobrka brali też udział mieszkań-
cy sąsiedniego Gromca, którzy obok miesz-
kańców Bobrka byli współfundatorami po-
mnika.
Ten pomnik udało się ufundować dzięki 
ofiarności mieszkańców oraz ks. probosz-
cza Stanisława Maślanki, który to wspie-
rał nas w tym przedsięwzięciu oraz wy-
raził zgodę, aby pomnik naszego patro-
na stanął przed świątynią w naszym so-
łectwie - powiedział po uroczystości prezes 
OSP Bobrek Stanisław Adamczyk.

PW 

jednym z najważniejszych wydarzeń ar-
tystycznych  był zorganizowany w maju 
wspólnie z MOKSiR - em w Chełmku Ple-
ner Plastyczny „Chełmek 2004”. Wzięło w 
nim udział 27 twórców, malarzy i rzeźbia-
rzy, z których 10 pochodziło z RSTK. Pod-
czas pleneru stworzono ponad 50 prac, któ-
re uświetniły obchody jubileuszowe oraz 
Dni Chełmka. 
Oprócz udziałów w licznych plenerach  
i wystawach, których członkowie RSTK w 
Chełmku byli niejednokrotnie pomysłodaw-
cami oraz organizatorami, członkowie sto-
warzyszenia brali także udział w akcjach 
charytatywnych, można tu wymienić ofia-
rowanie prac na aukcję organizowaną przez 
Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”.
Zarząd troszczy się również o pozyskiwa-

nie środków na działalność stowarzyszenia.  
W 2005 roku RSTK w ramach współpracy 
gminy Chełmek z organizacjami pozarzą-
dowymi pozyskał 5 000 zł na Upowszech-
nianie  kultury, sztuki i ochrony dóbr kul-
tury i tradycji.
RSTK w Chełmku składa podziękowania 
wszystkim osobom i instytucjom wspiera-
jącym i współpracującym ze stowarzysze-
niem. Szczególne podziękowania zarząd 
składa na ręce burmistrza Andrzeja Sa-
ternusa oraz dyrektora MOKSiR w Chełm-
ku Waldemara Rudyka. Spośród instytucji 
wspomagających działalność RSTK wyróż-
niają się m. in.: „Gumipol”, Bank Spółdziel-
czy, Zakłady Chemiczne Alwernia, „Złom 
- Met” oraz „NAYKA” 
  PW 

Walne zebranie w RSTK
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„Dziecko bezpieczne w swoim środowisku” to 
program adresowany nie tylko do dzieci, ale 
również do rodziców i nauczycieli. Jego autor-
kami są nauczycielki Przedszkola Samorzą-
dowego nr 2 w Chełmku Dorota Pawlak, Wio-
letta Suska, Jolanta Wolna. Autorki wspól-
nie z dyrektorem Przeszkola  nr 2  Lucyną 
Elżbieciak zaprosiły na specjalne warszta-
ty konsultanta ds. profilaktyki miasta Kra-
kowa Małgorzatę Niewodowską w celu prze-

prowadzenia szkolenia w zakresie profilak-
tyki dla dzieci.
Spotkanie odbyło się 13 kwietnia 2005 roku 
w Przedszkolu Samorządowym nr 2, a uczest-
niczyły w nim nauczycielki z w/w placówki 
oraz z terenu miasta i gminy Chełmek, tj: 
Samorządowego Zespołu Szkół w Chełmku,  
Przedszkola w Bobrku, Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Chełmku.
Warsztaty pt. „Profilaktyka bezpiecznych za-
chowań” obejmowały tematykę:
1. Rola profilaktyki i programów profilak-
tycznych w wychowaniu przedszkolnym  
i edukacji wczesnoszkolnej.

Profilaktyka bezpiecznych zachowań 
- warsztaty dla nauczycieli

2. Obszary działań profilaktycznych:
- środowisko rodzinne - dom, rodzina jako 
podstawowa komórka mająca obowiązek za-
pewnić zdrowie i bezpieczeństwo dziecku oraz 
wyposażyć je w umiejętności przewidywania 
zagrożeń i ich unikania,
- środowisko szkolne i przedszkolne,
- środowisko rówieśnicze - koledzy i koleżan-
ki, place zabaw, podwórko,
- środowisko komunikacyjne - droga do przed-
szkola, szkoły, ulica, obcy ludzie.
3. Rola rodziców w programie - świadome 
uczestnictwo - podtrzymywanie autorytetu 
wychowawcy.
4. Rady dla rodziców, czego uczyć powinni, 
by dziecko było bezpieczne w domu, na pla-
cu zabaw, koło bloku, w drodze do przedszko-
la i szkoły.
Nauczyciele oprócz teoretycznej wiedzy, prak-
tycznych porad otrzymały również pakiet ma-
teriałów edukacyjnych do wykorzystania w 
pracy z rodzicami i dziećmi.
Podczas spotkania nauczycielki miały okazję 
bliżej zapoznać się z programem „Dziecko bez-
pieczne w swoim środowisku”. Zostały zachęco-
ne przez prowadzącą warsztaty do korzystania 
z niego w przedszkolach i kontynuowaniu jego 
treści w młodszych klasach szkoły podstawo-
wej. Program jest praktycznym poradnikiem, 
który ułatwi prowadzenie zajęć edukacyjnych 
z dziećmi, wprowadzając je w zagadnienia bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia i życia. 
W miesiącu czerwcu br. program „Dziecko 
bezpieczne w swoim środowisku” autorstwa 
w/w nauczycielek z Przedszkola Samorządo-
wego nr 2 w Chełmku został dopuszczony do 
użytku szkolnego przez Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu. 

 Pod takim hasłem dnia 19.04 
2005 roku w siedzibie MOKSiR w Chełm-
ku odbył się już IV Maraton Ekologiczny, 
w którym wzięły udział przedszkolaki z 
Chełmka, Bobrka, Oświęcimia i Libiąża. 
Pomysłodawczyniami tego przedsięwzię-
cia od początku jego istnienia są nauczy-
cielki z Przedszkola Samorządowego nr 2 
w Chełmku Violetta Łopuszańska i Bar-
bara Musiał.
Podczas spotkania dzieci 6-letnie z grupy 
„Wesołe Misie” i „Biedronki” zaprezento-
wały gościom spektakl teatralny „Spotka-
nie w lesie”. Każda grupa biorąca udział 
w Maratonie również przygotowała krót-
ki program słowno - muzyczny lub ta-
neczny o treści ekologicznej.
 Z roku na rok  w uroczystości 
przygotowywanej z okazji Święta Zie-
mi bierze udział coraz większe grono 
przedszkolaków. Spotkanie to jest uho-
norowaniem całorocznej pracy - działań 
z zakresu wdrażania dzieci do proekolo-
gicznych zachowań. W tym roku dzieci, 
które zgłosiły swój udział w Maratonie 

W ramach rozpoczynającego się Tygodnia Bi-
bliotek w dniu 5 maja br. bibliotekarze po-
wiatu oświęcimskiego spotkali się w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Grojcu na XII 
SEMINARIUM BIBLIOTEKARZY. Podczas 
spotkania mgr Monika Rząsa instruktor Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie 
zaprezentowała wykład pt. Dziecko w biblio-
tece - czytać i opowiadać. Bibliotekarze za-
stanawiali się, jaka forma pracy z młodym 
czytelnikiem jest lepsza.  Stwierdzono, że 
obie są potrzebne i ciekawe, a wybór zależy 
głównie od predyspozycji czytelnika i biblio-
tekarza. Biblioteka jest ośrodkiem życia kul-
turalnego i intelektualnego, miejscem roz-
wijania zainteresowań czytelniczych, kształ-
towania kultury czytelniczej młodego czło-
wieka i przyczynia się do rozwijania możli-
wie wszechstronnie osobowości dziecka, w 
tym jego zainteresowań kulturalnych.  War-
to propagować obie formy, gdyż rozbudzają 
dziecięcą wyobraźnię.  
W drugiej części seminarium swój wykład 
na temat Współczesna literatura rosyjska 
zaprezentował mgr Janusz Świeży z Insty-
tutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. 
Bibliotekarze spotkali się także z władza-
mi Powiatu i Gminy Oświęcim. 
             Sabina Szemiot

W Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu  
i Rekreacji w Chełmku podczas trwa-
jącego „Maratonu Ekologicznego” na-
stąpiło rozstrzygnięcie konkursu pla-
stycznego pod tytułem „Przedszkola-
ki kochają zwierzęta”. Organizatorką 
tego przedsięwzięcia była nauczycielka  
z Przedszkola Samorządowego nr 2 w 
Chełmku p. Renata Zielińska. Konkurs 
przeznaczony był dla dzieci 5-6 - let-
nich i miał na celu uwrażliwienie dzie-
ci na otaczający je świat zwierząt. Pra-
ce wykonane różnymi technikami pla-
stycznymi zostały przekazane z Przed-
szkola nr 4 w Oświęcimiu, Przedszko-
la nr 4 w Libiążu, Przedszkola w Jedli-
nie, w Bobrku, oddziału zerowego przy 
Zespole Szkół Podstawowo - Gimna-
zjalnych im. A. Mickiewicza w Chełm-
ku oraz Przedszkola Samorządowego nr 
2 w Chełmku. 
Komisja konkursowa w składzie: dy-
rektor PS nr 2  Lucyna Elżbieciak, 
z-ca Dorota Szklarczyk oraz Dorota 
Zoń spośród 64 prac indywidualnych 
wyłoniła 20, które zostały wyróżnio-
ne. Są to prace wykonane przez I. Try-
buś, M. Biskup, A. Ganobis, B. Chudy, 
P.Grzegorzek, A. Królik, K. Lenart, G. 
Langwińską, S. Augustyn, S. Czardy-
ban, K. Biedroń, N. Kliś, M. Bratek, 
K. Norys, D. Ludwisiak, K. Miłak, W. 
Mleczek, S. Basta, K. Bloch, A. Kur-
tyka, J. Burda, P. Pawlak, i J. Fedec-
ką. Nagrodzono również pracę zbioro-
wą z Przedszkola Samorządowego nr 2 
w Chełmku z grupy „Perełki” prowa-
dzonej przez p. E. Janaszek. Wszyst-
kie nagrodzone prace zostaną przesła-
ne na piknik charytatywny  w Warsza-
wie, gdzie zostaną sprzedane, a zebra-
ne fundusze przeznaczone na utrzyma-
nie zwierząt w Przytulisku „Ocalenie” 
w Tychach. 
Organizatorka konkursu składa ser-
deczne podziękowania sponsorom na-
gród dla dzieci: Dyrektorowi Przed-
szkola Samorządowego nr 2 w Chełm-
ku Lucynie Elżbieciak oraz  kierownic-
twu sklepu z artykułami spożywczymi 
„Benia”.

R. Zielińska   

Przedszkolaki 
kochają zwierzęta

TYDZIEŃ BIBLIOTEK pod hasłem  
„ BIBLIOTEKA OTWARTA  

DLA CIEBIE”

WSZYSCY KOCHAMY 
NASZĄ  

PLANETĘ ZIEMIĘ

Ekologicznym, uczestniczyły również w 
konkursie na wykonanie kukły z mate-
riałów przyrodniczych przedstawiającej 
Opiekuna Przyrody. Prace konkursowe 
stanowiły tło dla prezentacji programów 
artystycznych poszczególnych grup. Ko-
misja przyznała trzy wyróżnienia, które 
przypadły:

  grupie „Motylki” 
z PS nr 2 w Chełmku,

  grupie „Myszki” 
z PS nr 2 w Chełmku,

  grupie z Przedszkola nr 1 w Libiążu.
  B.Musiał , V.Łopuszyńska 
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W dniach 19 - 23 kwietnia w Publicznym 
Gimnazjum nr 2 w Chełmku odbywały się 
obchody Dnia Ziemi zorganizowane przez 
dr Irenę Walentyńską. W dniach tych od-
było się szereg imprez,  m.in.:

  19.04.2005 uroczysta akademia przygo-
towana przez dr Irenę Walentyńską i mgr 
Urszulę Jodłowską - Jeziorowska. W tym 
dniu również miało miejsce rozstrzygnięcie 
konkursu na najlepszy projekt kwietnika 
wokół szkoły. Zwycięzcą konkursu zosta-
ła Iwetta Musiał z I a, drugie miejsce za-
jęła Beata Zielińska z tej samej klasy, na-
tomiast trzecie miejsce zdobyła Katarzy-
na Kapusta z II b;

  19 kwietnia test wiedzy o Ziemi przygo-
towany przez dr Irenę Walentyńską i mgr 
Annę Grochal. Zwycięzcami konkursu zo-
stali Mateusz Portka - I b, Kamil Youssef 
- II d i Marta Pytlik - III d;

  20 kwietnia - apel o szkodliwości wypa-
lania traw skierowany do uczniów i nada-
ny przez szkolny radiowęzeł;

  23 kwietnia - warsztaty ekologiczne 
dla klas pierwszych. W warsztatach udział 
wzięli: dr Irena Walentyńska, mgr Bogusła-
wa Opala, ks Dariusz Talik i mgr Anna Gro-
chal. Wygrała klasa I c. W tym dniu również 
odbyła się akcja Sprzątania Świata. 

Anna Grochal

Wiersz wyróżniony w XIX OGÓLNOPOLSKIM 
KONKURSIE  „O HERB GRODU MIASTA 
CHRZANOWA. - maj 2005r:

z martwym cieniem w tle

pod burzą siwych włosów  
twarz wymięta od trosk  
rysuje zmierzch  
 
na ekranie gestów  
zapisuje ostatnie słowa  
przewija obrazy chwil  
 
zmęczonym wzrokiem  
odczytuje końcowe napisy  
ostatnie kadry  
 
na krawędzi obolałych dłoni  
zatrzymuje czas  
by złapać oddech

Wiersz wyróżniony w konkursie regionalnym  
„Zmagania z poezją” - Będzin - marzec 2005 r:

żebrak

codziennością 
przecierał ścieżki
zbierając okruchy
wyżebrane w supermarketach

stare ulotki
porzucone w śmietnikach
opóźniały bieżące informacje
o przecenach 

wykorzystał je -
ogrzał dłonie

przypadkowi przechodnie
wspominali coś
o człowieczeństwie
utraconym bezpowrotnie

obojętnością ozdobili twarze  
nie przewidzieli
że znajdą tu siebie

Inne wiersze, które powstały w ostatnim czasie:
w sieci

ukryci 
w wirtualnym świecie
edytujemy życie

łamiąc zasady przetrwania
tworzymy własne
foldery zdarzeń

w pliku pamięci
zapisujemy byt
wyciągamy na tapetę
obrazy wspomnień 

skażone dusze
wrzucamy do kosza

szeptem

łagodną zieleń twoich oczu
odnalazłam przypadkiem
w krainie szczęśliwych tulipanów

gdzie pod lekkimi stopami

trawa pachniała lasem
chodziliśmy po niej na palcach

by było bliżej

chwile chowane w kryształach oczu
jaśniały doskonałym blaskiem
słowa przemówiły kroplami deszczu
pośród bezwstydu ust

nieśmiałe gesty
tonęły w półmiskach dłoni

w rozmazanej palecie barw nikt
poza nami

a jednak 
czas pozrywał płatki tulipanów

c v

mój iloraz inteligencji 
występuje z szeregów wyznaczonych w statystykach

życiowych rebusów nie potrafię rozwiązać
ratunku szukam w telefonach zaufania

od poetyckiego uzależnienia
oddziela mnie ekran telewizora
 
choruję chronicznie 
na zespół błędnego koła

posiadam aktualne
adekwatne do poziomu własnej wartości
opinie biegłych psychiatrów
patologów i etyków
świadczące o ubytku zdrowego rozsądku

z braku jakichkolwiek zainteresowań
pozostaję do dyspozycji

celem podniesienia samooceny 

Wiersze Iwetty Musiał - 
uczennicy I klasy 
Gimnazjum nr 2 w Chełmku

W Chełmku od 30 grudnia 2004 roku roz-
począł działalność Klub Praca Tak dzia-
łający przy Związku Centralnym Dzieła 
Kolpinga. Klub uczestniczy w projekcie 
„Szansa na integrację społeczną i zawodo-
wą osób zagrożonych wykluczeniem”, któ-
ry jest współfinansowany ze środków pro-
gramu Unii Europejskiej PHARE, a nad-
zorowany przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości i trwa od 30.XII 2004 
r. do 31.VII 2005 r.

Głównym zadaniem klubu jest pomoc oso-
bom bezrobotnym poszukującym pracy 
oraz udzielanie informacji pracodawcom, 
którzy poszukują fachowców czyli pracow-
ników  odpowiedzialnych i solidnych.
Prezesem Rodziny Kolpinga w Chełmku 
jest ks. Mirosław Niewiedział, projekt ko-
ordynuje Halina Pluta, z którą współpra-
cują: doradca zawodowy Ewa Olejniczak 
oraz pośrednik pracy Wioletta Kosowska 
- Maca. W klubie Praca Tak działa też wie-
lu oddanych wolontariuszy.

Praca Tak!
Projekt Praca Tak adresowany jest przede 
wszystkim do osób długotrwale bezrobotnych 
o niskich kwalifikacjach i motywacji. W Klubie 
nie ma ograniczeń wiekowych, jedynym wa-
runkiem, jaki trzeba spełniać, to 12 - miesięcz-
ny okres pozostawania osobą bezrobotną.
Obecnie w Klubie Praca Tak zarejestro-
wanych jest 157 osób długotrwale bezro-
botnych. Od początku realizacji przedsię-
wzięcia przeprowadzono:

  pięć warsztatów „Aktywnego poszu-
kiwania pracy”, w których udział wzię-
ły 73 osoby,

  przeprowadzono trzy kursy kompute-
rowe dla 28 osób,

  szkolenie zawodowe w zakresie 
obsługi kasy fiskalnej - 22 osoby otrzy-
mały certyfikat ukończenia kursu,

  zorganizowano pięć szkoleń w miej-
scach pracy.
W najbliższym czasie planowane jest 
szkolenie zawodowe w zakresie „Opie-
kunka/opiekun osób starszych i dzieci”, 
a do udziału w kursie zapisały się 24 
osoby.
Klub Praca Tak składa podziękowania 
dla instytucji i osób, które przyczyniają 
się do jego działania:  MOPS w Chełm-
ku, MOKSiR  oraz pracownikom Domu 
Ludowego w Chełmku, Gminnemu 

Centrum Informacji, MZGK, Dyrektoro-
wi PZ nr 8 SZiO oraz dyrektorom szkół z 
terenu gminy.

Klub Praca Tak przy Rodzinie Kolpinga 
w Chełmku, ul. Krakowska 18 ( budynek 
Powiatowego Zespołu nr 8 Szkół Zawodo-
wych i Ogólnokształcących)
Tel. (33) 846 17 10
e-mail: pracatak_chelmek@interia.pl 

Oprac. PW

DZIEŃ ZIEMI W GIMNAZJUM 
NR 2 W CHEŁMKU

W maju w Samorządowym Zespole Szkół 
im. Adama Mickiewicza w Chełmku dwu-
krotnie gościł lek. med. Jan Franczyk. Le-
karz odwiedził uczniów z wykładem do-
tyczącym promocji zdrowia. Lekarz przy-
był do szkoły na zaproszenie pani Zofii 
Urbańczyk prowadzącej w SZS wychowa-
nie do życia w rodzinie. Wykłady zostały 
podzielone na dwie grupy, jedne przezna-
czone były dla dziewcząt, natomiast ko-
lejne dla chłopców. Prelekcje dotyczyły 
spraw związanych z dojrzewaniem czło-
wieka oraz anomalii występujących pod-
czas tego procesu. Lekarz podczas wykładu 
omawiał kwestie rozwoju młodego człowie-
ka pod względem biologicznym, ale rów-
nież psychicznym i społecznym. Podczas 
wykładu poruszał kwestie antykoncepcji 
jak również życia w rodzinie uświadamia-
jąc, młodym ludziom konsekwencje wcze-
snego rodzicielstwa tak w sensie psychicz-
nym jak i materialnym. Podczas wykładów 
uczniowie mogli obejrzeć pokaz slajdów do-
tyczących rozwoju człowieka. Na zakończe-
nie spotkania lekarz odpowiadał na pyta-
nia dotyczące zagadnień zdrowotnych za-
dawane przez uczniów.

PW

Promocja zdrowia  
w szkole

mailto:pracatak_chelmek@interia.pl
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W Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawo-
dowych i Ogólnokształcących w Chełmku 
odbył się I. Międzyszkolny Konkurs Inter-
pretacji Poezji Niemieckojęzycznej, w któ-
rym wzięła udział   młodzież z 7 szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu 
oświęcimskiego i chrzanowskiego. 
Powiatowy Zespół nr 8 we współpracy z III 
Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych 
w Sosnowcu  zorganizował I Międzyszkol-
ny Konkurs Interpretacji Poezji Niemiecko-
języcznej, w czasie którego młodzież szkół 
gimnazjalnych (Publiczne Gimnazjum nr 2 
w Chełmku,  Gimnazjum w Chrzanowie i 
Oświęcimiu) i ponadgimnazjalnych (PZ 3, 
PZ 7, PZ 8 i I LO w Chrzanowie) recytowa-
ła z wykorzystaniem elementów gry aktor-
skiej oraz różnorodnych rekwizytów balla-
dę J.W.Goethego „Erlkönig”. Jury, w skład 
którego wchodziła m. in. wicedyrektor III 
NKJO w Sosnowcu dr Renata Czaplikow-
ska oraz dyrektor PZ 8 Michał Kaczmar-
czyk, wysłuchało i obejrzało 17 indywidu-
alnych i zespołowych prezentacji, surowo 
oceniało poprawność językową oraz orygi-
nalność interpretacji. A  pomysły młodzie-
ży były niezwykłe: od klasycznego wykona-
nia, oddającego wiernie oryginał, po bardzo 
nowoczesne, gdzie ojciec z synem podróżu-
ją samochodem. Muzyka, którą wielu wy-
konawców wykorzystywało w czasie swo-
ich występów, potęgowała jeszcze niezwykły 

nastrój w prezentacji tej znanej ballady. 
Młodzież świetnie radziła sobie z za-
wiłościami niełatwego przecież języka 
niemieckiego.
              Jury nagrodziło pierwszym miejscem 
interpretację uczennic: Elżbiety Koszyk i 
Magdaleny Cora z  II  Publiczngo Gimna-
zjum z Chrzanowa (opiekun Aneta Szot). 
Za oryginalną interpretację wyróżniono 
uczniów z I LO w Chrzanowie (opiekun 
Wojciech Kamieniorz). Pozostałe dwa 
wyróżnienia przyznane zostały za cieka-
we prezentacje indywidualne. Otrzymały 
je Eunika Bednarczyk z  II Publicznego 
Gimnazjum w Oświęcimiu (opiekun Ewa 
Pilszek) i Katarzyna Kubas z Publicznego 
Gimnazjum nr 2 w Chełmku (opiekunowie 
Ewa Kudra i Urszula Jodłowska-Jezio-
rowska ). Wyróżnieni uczniowie otrzymali 
atrakcyjne nagrody, a wszyscy uczestnicy 
drobne upominki ufundowane przez spon-
sorów, m.in. towarzystwo ubezpieczeniowe, 
firmę Konception Południe z Kęt. PZ 8 przy-
gotował także dla uczestników konkursu i 
ich opiekunów skromny poczęstunek.
Dyrektor PZ 8 Michał Kaczmarczyk pogra-
tulował młodzieży udanych występów, cieka-
wych pomysłów interpretacyjnych i zaprosił 
wszystkich na drugą edycję konkursu, która 
być może odbędzie się już jesienią.
 Pomysłodawca konkursu, nauczy-
cielka języka niemieckiego w PZ 8 Elżbieta 
Kubas cieszy się, że tak wielu młodych lu-
dzi zdecydowało się na tę niezwykłą lekcję 
języka niemieckiego i już zastanawia się, 
jaki utwór z poetów obszaru niemieckoję-
zycznego wybrać do drugiej edycji konkur-

su. Wyraża jednocześnie nadzieję, że współ-
praca z III NKJO w Sosnowcu, która roz-
poczęła się odbywającymi się w PZ 8 semi-
nariami szkoleniowymi dla nauczycieli ję-
zyka niemieckiego z regionu, będzie rozwi-
jać się w czasie kolejnych konkursów inter-
pretacji poezji niemieckojęzycznej. 

Spotkanie z niemiecką 
poezją

Tegoroczna, 214 już rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja jest wyjątkowa, bowiem 
zbiega się w czasie z pierwsza rocznicą przy-
stąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na-
uczyciele chełmeckiej dwójki postanowili 
wykorzystać fakt, iż wspomniane roczni-
ce dzielą zaledwie dwa dni i przygotowa-

li akademię łączącą oba święta.
Na sali gimnastycznej nikt się nie nudził. 
Najmłodsi uczniowie pytali swoich starszych 
kolegów o wydarzenia historyczne sprzed po-
nad dwóch wieków, poznając znaczenia trud-
nych dla nich pojęć, jak elekcja, konfedera-
cja, rozbiory czy liberum veto. Wstawki hi-
storyczne przeplatane były występami ta-

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Chełmku po raz kolejny miał oka-
zję gościć młodych adeptów sztuki aktor-

skiej. 13 maja 2005 r. odbyły się elimina-
cje powiatowe Małopolskiego Festiwalu Te-
atrów Szkolnych „Skawina 2005”. Zgroma-
dzeni w sali MOKSiR - u  widzowie mogli 
zobaczyć przedstawienia sześciu zespołów 
teatralnych reprezentujących:
1. Samorządowy Zespół Szkół w Chełm-
ku - zespół prowadzony przez p. Agatę 
Juszyńską,
2. Szkoła Podstawowa w Brzezince - zespół 
prowadzony przez p. Beatę Herman
3. Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjal-
nych w Przeciszowie - zespół pod opieką p. 
Agnieszki Cisowskiej,
4. Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjal-
nych w Kętach - Podlesiu  - opiekun p. Re-
nata Kurzydło
5. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przeciszy-
nie - zespół pod opieką p. Renaty Gasidło
6. Miejski Ośrodek Kultury, Sport i Rekre-
acji w Chełmku - grupa teatralna BUM pod 
opieką p. Łucji Dydyńskiej oraz Stanisła-
wy Pędrys - Klisiak.
Po prezentacji dokonań zespołów teatral-
nych jury: 
Barbara Urbańczyk z Chełmka, Małgorza-
ta Zakutyńska z Oświęcimia oraz Mirosła-
wa Kocurek z Oświęcimia zadecydowało, 
że do kolejnego etapu, jakim jest udział w 
festiwalu w Skawinie, przechodzą: Samo-
rządowy Zespół Szkół w Chełmku z przed-
stawieniem Bajka o Rybaku i Złotej Rybce  
w wykonaniu uczniów klasy I pod opieką p. 
Agaty Juszyńskiej i Zespół Szkół Podsta-
wowo - Gimnazjalnych w Kętach - Podle-
siu z humorystyczną wersją Zemsty - grupa 
prowadzona przez p. Renatę Kurzydło.
Wszystkie występujące grupy teatral-
ne otrzymały pamiątkowe statuetki. Na-
grody oraz koszty akredytacji w dalszych 
eliminacjach ufundował współorganiza-
tor eliminacji - Starostwo Powiatowe w 
Oświęcimiu.    

Oprac. PW     

Akademia rocznicowa w SP nr 2 w Chełmku
Wiwat 3 Maja! Wiwat! Wiwat!

necznymi. Czwartoklasiści zaprezentowali 
poloneza, a maluchy krakowiaka i układ z 
biało-czerwonymi kwiatami w takt muzy-
ki marszowej. Szczególnie spodobał się ten 
drugi występ, który został nagrodzony go-
rącymi brawami. 
Chcieliśmy podkreślić radość z bycia peł-

noprawnym członkiem wielkiej europej-
skiej rodziny - podkreślali organizatorzy 
uroczystości - nie zapominając przy tym 
o dumie z tego, że jesteśmy Polakami. 
To w końcu my daliśmy Europie pierw-
szą konstytucję, na której wzorowały się 
inne kraje.
Entuzjastyczne reakcje licznie przybyłych 
na uroczystość rodziców są najlepszym 
dowodem na to, iż cel został osiągnięty. 
Jak powiedział dyrektor szkoły mgr Bog-
dan Sidorowicz: Rodzice mogą być dum-
ni ze swoich dzieci. Uczniowie chełmec-
kiej „Dwójki” wyrastają na dobrych oby-

wateli zjednoczonej Europy, promując szko-
łę w różnych konkursach.
Opiekunami uroczystości były: mgr 
Iwona Bochenek, mgr Elżbieta Żołna, 
mgr Jadwiga Ganobis oraz mgr Aga-
ta Okrzesik. Oprawę plastyczną zapro-
jektowały i wykonały mgr Celina Rudyk  
i mgr Ewa Rudyk - Niemczyk.

 Jadwiga Ganobis

Takie okrzyki rozbrzmiewały w ostatni piątek kwietnia w sali 
gimnastycznej SP nr 2 w Chełmku. Powodem była akademia, 
którą z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji przygotowali 
uczniowie i nauczyciele. 

Teatralne 
eliminacje
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„ Jest doczesność. Jest ból. Jest śmierć. 
Ale dla człowieka wiary ostatnie cierpienie 
jest drogą do nowego życia”

Jan Paweł II już od młodzieńczych lat zatopił 
się w sztuce. Pochłaniał klasykę literatury pol-
skiej i obcej, rozwijał w sobie wrażliwość na sztu-
kę. Papież pisał wiersze i sztuki dramatyczne. 
Najpełniejszym wydanym zbiorem jego utwo-
rów jest książka Poezje i dramaty  z roku 1979. 
Papież przekazuje w nich swe myśli i spostrze-
żenia dotyczące Boga i wiary oraz Polski i Pola-
ków-to właśnie jest mu najbliższe. Książka Prze-
kroczyć próg nadziei, która poruszyła wszyst-
kich, to wspaniała podróż po czeluściach ludzkie-
go ducha. Poezja Karola Wojtyły emanuje otuchą 
i nadzieją, którymi Jan Paweł II zaraza każde-
go. Po Jego śmierci pękły miliony serc na całym 
świecie, rozlało się morze łez, a w kierunku nie-
bios uderzył słup modlitw, myśli i uczuć. 
 Wszyscy, którzy chcieli uczcić pamięć Ojca Św. 
Karola Wojtyły przyszli na niecodzienny wie-
czór poświecony Jego czci. Spotkanie, przygo-
towane przez nauczycielki Paulinę Chudy  
i Agnieszkę Krzyściak-Kalembę,  odbyło się 
20 maja 2005r. w siedzibie Miejskiego Ośrod-
ka Kultury, Sportu i Rekreacji. Zebrani goście, 
wśród nich burmistrz Chełmka Andrzej Sater-
nus, proboszcz Alojzy Strączek, dyrektorzy pla-
cówek oświatowych z terenu gminy Chełmek 
oraz mieszkańcy Chełmka, mogli przez godzinę 
kontemplować poezję Ojca Świętego, prezento-
waną przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2  
w Chełmku oraz Samorządowego Zespołu Szkół 
w Chełmku im. A. Mickiewicza. Palące się świe-
ce, nastrojowa muzyka oraz wiecznie żywe sło-
wo Karola Wojtyły sprawiły, że w naszych ser-
cach na długo pozostanie refleksja po tym wie-
czorze. Spektakl doskonale komponował się  
z wystawą zdjęć Adama Bujaka, która gościła w 
galerii Epicentrum MOKSiR w Chełmku. 
 „ Życie ludzkie jest przejściem. Nie jest to 
życie całością do końca zamkniętą pomiędzy 
data urodzin i datą śmierci. Jest otwarte ku 
ostatecznemu spełnieniu w Bogu. Każdy z nas 
odczuwa boleśnie zamknięcie życia, granice 
śmierci. Każdy z nas jakoś jest świadom tego, 
że człowiek nie mieści się bez reszty w tych gra-
nicach, że bez reszty nie może umrzeć...”

Paulina Chudy
Agnieszka Krzyściak-Kalemba

Poetka urodziła się w Krakowie. Ukończy-
ła teatrologię i polonistykę na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Prowadzi szeroką działalność 
literacką, dziennikarską i translatorską. Jej 
utwory zdobywają uznanie na licznych mię-
dzynarodowych konkursach. Marzanna Da-

nek - Hnelozub mieszka i tworzy w Austrii. 
Równolegle z działalnością literacką jest na-
uczycielka języka polskiego i niestrudzoną po-
pularyzatorką kultury polskiej. Jest inicjator-

Autor zdjęć, Adam Bujak posiada najwięk-
szą w naszym kraju dokumentację fotogra-
ficzną z pontyfikatu Jana Pawła II. Wysta-
wa Pielgrzymki Polskie, na którą składa się 
100 wielkoformatowych fotogramów pre-
zentowana jest od 2003 roku i w tym cza-
sie była wystawiana w najbardziej presti-
żowych galeriach i muzeach Polski.
Otwarcia wystawy w MOKSiR dokona-
li burmistrz Chełmka Andrzej Saternus 
oraz dyrektor  Waldemar Rudyk, nato-
miast oprawę muzyczna i choreograficz-
ną zapewniła schola MISERICORDIAS 
kierowana przez organistę Włodzimie-
rza Leguta i księży Dariusza Talika oraz 
Mirosława Niewiedziała z parafii p.w. 
Miłosierdzia Bożego w Chełmku. 
Po występie chóru goście przybyli na otwar-
cie w skupieniu oglądali ekspozycję, przypo-

Historia Chełmka nieodłącznie związana 
jest z postacią czeskiego fabrykanta Toma-
sza Baty. To on w 1932 roku wybudował w 
Chełmku Fabrykę Obuwia „Bata”, dzięki cze-
mu zapewnił naszemu regionowi długie lata 
prosperity i rozwoju.
Aby przypomnieć postać samego Toma-
sza Baty oraz historię fabryki obuwia, któ-
ra stworzył, 17 maja w Miejskim Ośrodku 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku od-
było się spotkanie z historykiem Łukaszem 
Płatkiem.
Łukasz Płatek pochodzi z Libiąża, jest na-
uczycielem historii oraz wos - u w jednej z li-
biąskich szkół. Swoją pracę magisterską po-

Z Papieżem w kadrze 

minając sobie pielgrzymki Jana Pawła II do 
Polski, w których i oni niejednokrotnie uczest-
niczyli. PW

9 maja 2005 r. w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku 
odbyło się otwarcie wystawy fotografii Adama Bujaka przedstawiających 
pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski.

Ojciec Święty w poezji

ką i współzałożycielką biblioteki dla Polonii w 
Dolnej Austrii. W 2003 roku została laureat-
ką międzynarodowego konkursu „Inspiracje 
Mickiewiczowskie” oraz międzynarodowego 
Konkursu Poetyckiego Fundacji Młodej Po-
lonii w Warszawie. 
Poetka jest wielbicielką twórczości Adama 
Mickiewicza, dlatego też przed spotkaniem 
z poetką wystąpili uczniowie Samorządowe-
go Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w 
Chełmku, którzy deklamowali fragmenty 
utworów mistrza. 
Po tym artystycznym wstępie swoją poezję pre-
zentowała Marzanna Danek - Hnelozub. Poet-
ka, która w swej poezji porusza różne aspekty 
życia, od niekiedy mało znaczących, ulotnych 
szczegółów, po sens istnienia oraz przemijanie. 
W jej poezji każdy, nawet najmniejszy, detal ma 
nadany sens. Przybyłych na spotkanie z poet-
ką szczególnie poruszyły wiersze o Ojcu Świę-
tym recytowane w sali wypełnionej zdjęciami z 
pielgrzymek Jana Pawła II do Polski autorstwa 
Adama Bujaka. Po tym poruszającym wieczorze 
poetyckim autorka spotkała się z bibliotekarka-
mi z gminnych bibliotek.

                                                         PW  

  Ojciec Święty Jan Paweł II odszedł od nas,  jednak na zawsze pozostanie w 
pamięci. Szansę spotkania z Ojcem Świętym w poezji mieli mieszkańcy gminy, któ-
rzy przybyli 13 maja do Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku 
na wieczór poezji Marzanny Danek – Hnelozub.

święcił historii Fabryki Obuwia „Bata” oraz 
jej założycielom.
Na spotkanie z historykiem do sali MOKSiR 
- u przybyło wielu słuchaczy, w tym młodzież 
z pobliskich szkół oraz członkowie Klubu Idei 
Tomasza Baty. 
Łukasz Płatek swoją wiedzę o historii za-
kładu czerpał z prasy zakładowej wydawa-
nej przez fabryki Tomasza Baty, jak „Sprze-
dawca”, „Rodzina Szewska” oraz z pierwszej 
w Polsce gazety zakładowej „Echo Chełmka”. 
Echo Chełmka ukazuje się do dzisiaj, choć 
nie jest już gazeta zakładową, ale informa-
torem gminnym, a jej wydawcą jest MOK-
SiR w Chełmku.

Wykład z historii fabryki urozmaicony zo-
stał zdjęciami założycieli fabryki, powsta-
jących hal fabrycznych, a także zdjęciami z 
życie pracowników fabryki, ich pracy i wy-
poczynku.
Historyk w swojej prezentacji wiele czasu po-
świecił przybliżeniu postaci założyciela fabry-
ki Tomasza Baty. Szczególnie mocno zaak-
centowana została troska Tomasza Baty o 
pracowników, jak też przywiązywanie wiel-
kiej uwagi do jakości wykonywanego w fa-
bryce obuwia.
Po zakończeniu wykładu głos zabrali przy-
byli na spotkanie członkowie Klubu Idei To-
masza Baty, którzy podzielili się z zebrany-
mi na spotkaniu mieszkańcami Chełmka wła-
snymi wspomnieniami z czasów, kiedy sami 
byli pracownikami fabryki.

PW        

Wieczór z Ojcem Świętym

Organizatorzy składają serdeczne podzię-
kowania za okazaną pomoc przy organiza-
cji dla: uczniów i dyrekcji Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Chełmku i Samorządowego Ze-
społu Szkół  w Chełmku, księdza Mirosła-
wa Niewiedział, dyr. MOKSiR Waldemara 
Rudyka, Jolanty Okarmus, Agnieszki Do-
mbkowskiej, Ewy Miszuty, Stanisławy Pę-
drys-Klisiak, Michała Swoszowskiego, Kry-
stiana Gabrysia, Grzegorza Stelmacha

Spotkanie z historią
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    Drugim, po rzece Przemszy, charakterystycz-
nym elementem Chełmka jest wzgórze Skała  
(296,4 m. npm), u stóp którego zaczęła się histo-
ria tej miejscowości, stając się w czasach zabo-
rów świadkiem budzenia patriotyzmu polskie-
go, a w 1939 roku bohaterstwa Polaków.
     Skała, podobnie jak Chełmska Góra nazy-
wana też Smutną Górą, stanowi fragment Zrę-
bowych Pagórów Libiąskich, w budowie których 
występują głównie wapienie i dolomity triasowe 
pochodzenia morskiego, tworzone ok. 210 milio-
nów lat temu. Wzgórze Skała należy do tzw. gór 
świadków będących twardymi ostańcami, od-
dzielonymi od zwartej płyty triasowej starszy-
mi (karbońskimi) utworami geologicznymi, od-
słoniętymi w wyniku działania czynników wie-
trzenia i erozji mniej odpornych skał.
     Zbudowana jest ona z wapienia triasowe-
go, który przez wieki był cennym surowcem dla 
mieszkańców Chełmka i okolicy. W kilku ka-
mieniołomach, należących z reguły do właści-
cieli pól nad nimi leżącymi, łamano kamień wa-
pienny, stosując prymitywne narzędzia (mło-
ty, kilofy). Używano go do stawiania domostw, 
najczęściej ich części gospodarczych, ogrodzeń, 
dróg, a na przełomie XIX i XX wieku wywożono 
galarami do różnych, nawet odległych miejsco-
wości, gdzie był używany do budowania okaza-
łych domów, różnych budowli, do regulacji rzek 
i wytwarzania wapna palonego stosowanego  
w budownictwie i przemyśle chemicznym.
      Na miejscu, aż do lat 70-tych XX wieku, 
w pobliżu kamieniołomów przerabiano kamień 
wapienny (wapień) w prymitywnych, większych 
lub mniejszych piecach zwanych wapienniaka-
mi, których pozostałości, już niezbyt wyraźne, 
można i dzisiaj zidentyfikować.

Jeden z kamieniołomów na Skale     

 Obecnie, już w XXI wieku, Skała nie 
posiada swego właściwego wierzchołka, na któ-
rym stała niegdyś drewniana wieża obserwa-
cyjna, został on zniwelowany, gdy przygotowa-
no teren pod cmentarz, a kamień wykorzysty-
wano na miejscu lub wywożono.
     Mało już widoczną pamiątką naszego mia-
sta są pozostałości okopów przygotowanych                   
w 1914 roku u wierzchołka wzgórza. Były one, 
jak opowiadali pracujący przy ich kopaniu, bar-
dzo solidne – głębokie, pokryte fosztami kolejo-
wymi i papą. Nie zostały one jednak wykorzy-
stane podczas tamtej wojny, z czego można się 
cieszyć – nie było tu walki.
      
      Na Skale, w czasach zaborów, znalazł wyraz 
patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny galicyjskie-
go społeczeństwa Chełmka, czego dowodem było 
postawienie pomnika w południowo - wschod-
niej części wzgórza dla uczczenia 500. rocznicy 
bitwy pod Grunwaldem.
Dwa miesiące wcześniej 15 lipca 1910 roku w 
Krakowie na Placu Matejki został odsłonięty 
okazały pomnik Władysława Jagiełły w 500. 
rocznicę bitwy pod Grunwaldem, którego funda-
torem był słynny kompozytor i pianista Ignacy 
Paderewski będący, po uzyskaniu niepodległo-
ści Polski powstałej dzięki i jego zabiegom, pre-
mierem i ministrem spraw zagranicznych.
     Wracając do Chełmka i naszego pomnika, 
pragnę odtworzyć atmosferę tamtych czasów 
dzięki materiałom pozostawionym przez pana 

W widłach Wisły i Przemszy (15)
Chełmek w czasie zaborów (4).

Franciszka Pactwę, którego ojciec i starsi bra-
cia byli świadkami tych wydarzeń.
     Był rok 1910, zbliżała się 500. rocznica bi-
twy pod Grunwaldem. Wśród mieszkańców 
Chełmka i okolicznych wsi, a nawet Polaków 
za rzeką w zaborze pruskim, zwołano nad Prze-
mszą wiec, w którym uczestniczył ks. Stanisław 
Stojałowski, organizator patriotycznego ruchu 
chłopskiego, a jego słowa tak właśnie zapamię-
tali tam obecni:
      „Pamiętajcie, że nie jesteście ani Austriaka-
mi, ani Niemcami, ale Polakami, a o tę Polskę 
musicie walczyć i wykorzystać każdą historycz-
ną okazję, by to zamanifestować. W roku bieżą-
cym przypada 500. rocznica zwycięstwa Jagieł-
ły nad Krzyżakami, może by tę właśnie okazję 
wykorzystać do zorganizowania jakiejś patrio-
tycznej uroczystości dla uczczenia tego histo-
rycznego wydarzenia”.
       Słowa te stały się inspiracją do podjęcia de-
cyzji o budowie pomnika Grunwaldzkiego przez 
społeczeństwo chełmeckie. Inicjatywę i konkret-
ne działanie w kierunku realizacji tego zamie-
rzenia podjął w tym samym roku kierownik 
szkoły pan Błaszczyk.
Postanowiono zbudować na Skale pomnik,  
w miejscu najbardziej widocznym, z kamie-
nia wapiennego o różnej wielkości, którego tu 
było pod dostatkiem. Dzieci szkolne i młodzież 
uzbierały mnóstwo kamienia, a po zniwelowa-
niu miejsca pod pomnik, murarze z pomocą mło-
dzieży „wystawili” pomnik może skromny, ale 
jakże wymowny, z wmurowaną od strony czoło-
wej tablicą z napisem: „Grunwald 1410 – 1910”. 
Na jego wierzchołku miał znaleźć się biały orzeł 
– godło Polski, zwrócony w stronę zachodu, ku 
zaborowi pruskiemu za Przemszą, ale niestety 
nie udało się tego zrealizować.
          „Była słoneczna niedziela, w ostatnich 
dniach września 1910 roku. Od samego rana dał 
się zauważyć we wsi ożywiony, większy niż za-
zwyczaj ruch. Dzień ten bowiem był szczególny 
w historii wsi. Miał się w tym dniu dokonać akt 
poświęcenia pomnika upamiętniającego bitwę 
pod Grunwaldem. Na Skotnicy przy kapliczce 
zebrały się dzieci szkolne z chorągiewkami bia-
ło-czerwonym wykonanymi z bibuły, część dzie-
ci i młodzieży ubrana była w stroje krakowskie, 
a kobiety w dłu-
gie kiecki okryte 
chustami.
Pod przewod-
nic twem kie -
rownika szko-
ły wyruszył po-
chód do oddalo-
nego o 5 km ko-
ścioła 
w Bobrku. Tam 
odbyła się uro-
czysta Msza św. 
a ksiądz Woj-
c i e c h  R y b a k 
wygłosił prze-
siąknięte pa-
triotyzmem ka-
zanie. Po nabo-
żeństwie pochód 
powiększony o 
mieszkańców 
okolicznych wsi udał się na Skałę, gdzie odby-
ła się właściwa uroczystość.
Wokół pomnika zebrały się tłumy miejscowych 
i okolicznych mieszkańców oraz zaproszeni go-
ście z władz Krakowa, jeden z nich przedstawił 
rys historyczny i znaczenie zwycięstwa Jagiełły 
pod Grunwaldem dla wskrzeszenia ducha Po-
laków w ciężkich chwilach niewoli. 
Po poświęceniu przez ks. Rybaka pomnika ze-
brani odśpiewali „Boże coś Polskę”, a orkiestra 
strażacka zagrała „Warszawiankę”, a jej me-
lodia razem z radością wiwatujących popłynę-
ła daleko tam aż za Przemszę, gdzie rozpierał 
się jeszcze bardziej niż austriacki, dufny oku-
pant niemiecki”.
  Za kilka lat wybuchła I wojna świa-

towa, która przyniosła Polsce upragnioną wol-
ność, do której przyczyniły się m.in. takie dzia-
łania jak powyżej przedstawione.
Dwadzieścia lat międzywojennej wolności mi-
nęło szybko, bogate w historyczne wydarze-
nia, pełne poważnych przeobrażeń Chełmka, 
gdy z ufnością można było patrzeć na Skałę 
i na tę jej część, która do dziś nazywana jest 
Grunwaldem.
 „Nadszedł wrzesień 1939 roku. Przez 
Polskę znów przewaliła się pożoga, przemoc, 
śmierć i niewola. Jednego z wiosennych, ciem-
nych wieczorów 1940 roku dał się słyszeć na 
Skale stukot kilofów. Rano okazało się, że wierz-
chołek Skały został obdarty z wyniosłej figury 
pomnika – hitlerowcy, jak złodzieje, po ciem-
ku w nocy, bez świadków, zniszczyli ten sym-
bol zwycięstwa Jagiełły”.
Minęły lata niemieckiej niewoli, wyniszczone 
społeczeństwo Chełmka kierowało swe wysił-
ki na odbudowanie zrujnowanej i spalonej wsi.  
Z patriotycznej tradycji i potrzeby serca nie-
śmiało rodziła się myśl, aby, mimo trudnych 
warunków, odbudować pomnik na Skale. 
 W Echu Chełmka z 16 marca 1946 
roku ukazał się żarliwy artykuł pana Fran-
ciszka Pactwy wzywający do odbudowania tak 
ważnego dla chełmkowian pomnika: 
„Minęły ciężkie lata nagrodzone chwilą, której 
dożyliśmy. Niedługo obchodzić będziemy kolej-
ną rocznicę walk pod Grunwaldem. Uczcijmy tę 
rocznicę! Uczcijmy ją odbudową naszego pomni-
ka grunwaldzkiego. Postawmy go, by dla przy-
szłych pokoleń był tym, czym stał się dla nas. 
Niech głos ten nie pozostanie bez echa”.
Apel spowodował łańcuch składek na ten cel od 
setek osób z Chełmka, a nawet z całej Polski 
głównie z szerokiego grona pracowników skle-
pów fabrycznych. Uzyskane tak środki finan-
sowe pozwoliły na zlecenie opracowania doku-
mentacji nowego pomnika zespołowi architek-
tów z Krakowa. Zaprzestano jednak na pewien 
czas budowy pomnika, wychodząc z założenia, 
że w tym czasie bardziej celowe było odbudowa-
nie w czynie społecznym budynku szkoły pod-
stawowej spalonej podczas działań wojennych  
w 1945 roku. Pieniądze zebrane na pomnik 
skierowano na ten cel.
 Dopiero w 1964 roku staraniem dyrekcji PZPS 
w Chełmku wybudowano na Skale nowy po-
mnik – obelisk, różniący się bardzo wyglądem 
od poprzedniego.
                „ Była wtedy tak samo piękna, słonecz-
na pogoda jak w owym roku 1910, tyle też, 
a może więcej uczestników brało udział w uro-
czystości oddania pomnika. Była orkiestra   
i przemówienia, była urna zawierająca pro-
chy bohaterów z pól bitewnych, byli znacz-
ni goście.
Podobne nastroje towarzyszyły uczestnikom, 
choć w jakże odmiennych okolicznościach.
W uroczystościach uczestniczyli też, choć nie-
liczni mieszkańcy Chełmka, którzy w pamięt-
nym roku 1910 jako dzieci zbierali kamienie 
na budowę pomnika, a choć siwy włos oszronił 
skronie, łzy radości zaświtały w ich oczach”.

                  Pomnik od lat stoi na Skale dumnie  
i  wynioś le , 
choć nie każ-
dy z miesz-
k a ń c ó w 
Chełmka zna 
jego historię 
i nie zawsze 
chce uszano-
wać to miej-
s c e .  A m y , 
którzy teraz  
i tutaj żyje-
my, złóżmy 
razem z ze-
branymi po-
lnymi kwiata-
mi hołd tym, 
którzy w tak 
odmiennych               
i  t rudnych 
czasach, choć 
prości i często 
niewykształceni, potrafili być patriotami.

Hah
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Tradycją stało się  rozgrywanie szacho-
wych zawodów w pierwszych dniach 
maja w MOKSiR w Chełmku. W tym 
roku turniej rozegrano 3 maja 2005 r., 
a przy szachownicach spotkało się 30 
graczy z Oświęcimia, Brzeszcz, Chrza-
nowa, Sosnowca, Imielina, Grojca  
i Chełmka. W szranki stanęli gracze 
zaczynający swoją przygodę z szacha-
mi, jak również doświadczeni szachi-
ści, mogący się pochwalić wieloma suk-
cesami w tej królewskiej grze.
Po godzinach zmagań do rundy fina-
łowej zakwalifikowało się sześciu za-
wodników, którzy ustalili między sobą 
ostateczną klasyfikację. Podczas Sza-
chowej Majówki 2005 bezkonkurencyj-
ny okazał się Jan Karweta reprezen-
tujący Chełmek, na II miejscu uplaso-
wał się Aleksander Latocha z Imieli-
na, III miejsce zajął Łukasz Goc z Groj-
ca, IV miejsce przypadło Sebastiano-
wi Gabryś z Chełmka, V był Adrian 
Grzonka z Chełmka, VI Mateusz Kor-
naś z Chełmka.
Po ogłoszeniu wyników zwycięzcom 
wręczone zostały pamiątkowe pu-
chary.

PW     

Uczniowski Klub Sportowy „Grun-
wald” Chełmek kończy sezon 2004/
2005 mocnym akcentem. I zespół gra-
jący w Oświęcimskiej Lidze kobiet po 
zajęciu w rundzie zasadniczej pierw-
szego miejsca w tabeli w półfinale 
azmierzył się z zespołem Piotrowic, 
pewnie zwyciężając 2:0 i awansując 
do finału tych rozgrywek. W meczu 
decydującym o mistrzostwie zawod-
niczki „Grunwaldu” spotkały się dru-
żyną ze Śląska „Gilusem”. Mecz był 
zacięty i stojący na wysokim pozio-
mie. Zawodniczki z Chełmka zwycię-
żyły 2:1, broniąc w ten sposób tytuły 
mistrzowskiego wywalczonego w po-
przednim sezonie.
Również zespół chłopców występują-
cy w lidze szkół średnich w barwach 
„Grunwaldu” Chełmek dotarł do fina-

Panie Prezesie, czy przewidziane są 
jakieś inwestycje na stadionie KS 
Chełmek w tym sezonie?
- Tak,  w tym sezonie zostanie zmo-
dernizowana murawa stadionu, wy-
remontowany dach budynku klubo-
wego oraz dokończone malowanie 
ogrodzenia. Na ten cel Rada Miej-
ska przeznaczyła 40 tys. zł w budże-
cie na 2005 rok. Dla komfortu i bez-
pieczeństwa zawodników najważniej-
sza jest modernizacja murawy, zgłosi-
ło się już kilka firm oferujących usłu-
gi w tym zakresie.
A jak prezentuje się drużyna KS Cheł-
mek po przerwie zimowej?
- Zespół prezentuje się dobrze. Podczas 
przerwy zimowej były małe roszady w 
zespole,  odeszli: Paweł Kulczyk do 
Fabloku Chrzanów oraz Łukasz Ho-
bora. Klub wzmocnili natomiast Ro-
bert Saternus stoper, który przeszedł 
z Janiny Libiąż  oraz wrócili do nas 
Bogdan Mazurkiewicz i Marek Dulę-
ba. KS Chełmek w rundzie wiosennej 
zanotował jedną porażkę, trzy remisy 

Wywiad z prezesem KS Chełmek  
Andrzejem Skrzypińskim

oraz odniósł 6 z rzędu zwycięstw, co 
świadczy o dobrze  przepracowanym 
okresie przygotowawczym w zimie  
i daje nadzieję na powrót w przyszłym 
sezonie do V ligi. Trzeba wspomnieć 
również że nadspodziewanie dobrze 
na wiosnę spisują się juniorzy, któ-
rzy trenują pod okiem nowego szko-
leniowca, pana Tadeusza Morgoła,  
a Żaczki walczą o pierwsze miejsce  
w swojej lidze.
Jakie są plany w tym sezonie? 
- W tym sezonie planowaliśmy awans 
do V ligi, ale z naszych planów nic nie 
wyszło, jednak nie zasypujemy gruszek 
w popiele. Wszystkie działania podej-
mowane obecnie przez nas mają na 
celu uzyskanie awansu w przyszłym 
sezonie. Chłopcy solidnie podchodzą do 
treningów, a przede wszystkim nabra-
li wiary we własne siły, żaden przeciw-
nik nie jest im już straszny.
Czy myśli pan, że poprawa wizualna 
stadionu wpłynie na grę drużyny?
- Zdecydowanie na to liczę, tyle że za-
planowane na ten rok prace nie mają 
na celu „wizualnej poprawy stadio-
nu”. Remont dachu i malowanie ogro-
dzenia to już konieczność, natomiast 
celu modernizacji płyty stadiony nie 
trzeba specjalnie tłumaczyć. Po prostu 
podejmujemy działania, która mają 
na celu poprawę warunków trenin-
gowych dla naszych czterech drużyn 
piłkarskich. 

Jednak działalność klubu to nie tylko 
rozgrywki ligowe, ostatnio KS Cheł-
mek organizował turnieje dla młodzie-
ży szkolnej.
- Tak, to ważny element  społecznej 
roli klubu, turnieje takie są doskona-
łą formą promocji dla młodych gra-
czy, a dla nas stwarzają one okazję 
do wyłowienia nowych talentów, któ-
re mogłyby w przyszłości zasilić dru-
żynę KS. W  tym roku zorganizowali-
śmy już dwa turnieje, jeden halowy, 
a jeden na boisku. W zeszłym roku 
odbył się, wymyślony i zorganizowa-
ny przez Piotra Byrskiego, wicepre-
zesa Klubu, turniej piłki nożnej dla 
chełmeckich przedsiębiorstw, który 
cieszył się ogromnym powodzeniem. 
Wiemy już,  że w tym roku turniej bę-
dzie miał jeszcze silniejszą obsadę niż 
w roku ubiegłym.

Za rozmowę dziękuję. 
PW

Szachowa majówka

łu Ligi Oświęcimskiej, w którym ry-
walizuje z Osiekiem. Po pierwszych 
dwóch meczach stan rywalizacji jest 
remisowy 1:1 i o mistrzostwie zadecy-
duje trzeci pojedynek.
W tym sezonie najmłodsze dziewczę-
ta (rocznik 92 i 93) po udanych wystę-
pach w turniejach w swojej kategorii 
wiekowej (między innymi I miejsce w 
międzywojewódzkim turnieju mini pił-
ki siatkowej rozegranym w Osieku) zo-
stały zgłoszone do Ligi Chrzanowskiej, 
w której uczestniczą drużyny z Libią-
ża, Chrzanowa, Trzebini i po ośmiu 
meczach nasze młode siatkarki zaj-
mują miejsca w środku tabeli.
Na uwagę zasługuje fakt, iż w tym zespole 
po raz pierwszy występują razem dziew-
częta z SZS nr 1 i SP nr 2 w Chełmku.

Mariusz Janik

UKS „GRUNWALD” kończy sezon
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II  PIŁKARSKI PIKNIK  TURNIEJ O PUCHAR KLUBU SPORTOWEGO CHEŁMEK

II Piłkarski Piknik o Puchar 
Klubu Sportowego Chełmek  

W tym roku po raz drugi organizowany 
jest piłkarski piknik na stadionie spor-
towym, który jest okazją do spotkania 
się załóg firm w całej naszej gminy i nie 
tylko.
Gdy w tamtym roku planowaliśmy zor-
ganizowanie takiego pikniku liczyliśmy, 
że drużyn będzie może cztery. Zainte-
resowanie przeszło nasze oczekiwania 
a nasza propozycja okazała się dobrym 
pomysłem. Za największy sukces uwa-
żamy fakt, że czynny wypoczynek został 
zaakceptowany jako forma miłego spę-
dzenia wolnego czasu.
Na pierwsze spotkanie zjawiło się dzie-
więć drużyn: Dermex, Gumipol, Stanform 
Mleczek, Alma Polska, Wizopol, Mecha-
nik, Saform, VG Polska oraz Przyjaciele 
Klubu Sportowego. Po emocjonujących 
rozgrywkach, stojących często na wy-
sokim poziomie naszą zabawę wygrała 
drużyna firmy pana prezesa Kazimierza 
Zamarlika DERMEX po złotej bramce 
Przemysława Baczewskiego z firmą Gu-
mipol. Trzecie miejsce zajęli nasi koledzy 
z Gromca firma Saform po karnych z 
przyjaciółmi Klubu Sportowego.
Tych dziewięć drużyn potwierdza po-
trzebę organizowania takich spotkań, 
a jednocześnie umożliwia pracownikom 
firm spędzenie wolnego czasu we wła-
snym gronie.
Mimo pewnych niedociągnięć organiza-
cyjnych, które mam nadzieję państwo 
nam wybaczyli, atmosfera podczas 
pikniku była dobra i była zasługą nas 
wszystkich, a przede wszystkim członków 
i sędziującym piłkarzom naszego klubu. 
To dzięki tym chłopakom, czyli Kubie 
Zawadzkiemu i Sebastianowi Kaługa 
turniej był sędziowany prawidłowo.
Piknik jest również organizowany przez 
was. Możliwość zorganizowania „swojego 
grilla” jest według mnie jednym z ele-
mentów takiego spotkania. W tym roku 
zapraszamy również wszystkie dzieci, te 
młodsze jak i te starsze. Przewidujemy 
dla nich blok imprez, w których wspomo-
że nas Grupa Młody Kolping. Chciałbym 
żeby zwycięzca poprzedniego turnieju 
ufundował nagrody dla najmłodszych

Sobota, 25 czerwca 2005 r., godz. 9.00
Stadion miejski

Chełmek, ul. Krakowska 22

 Turniej piłkarski   Konkurs rzutów karnych   Zabawy i konkursy dla dzieci 

Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować 
wszystkim naszym kolegom z klubu spor-
towego i nie tylko, którzy uczestniczyli 
w przygotowaniu poprzedniego Piłkar-
skiego Pikniku i mamy nadzieję znów 
pomogą w zorganizowaniu tegorocznego 
a w szczególności naszemu przyjacie-
lowi Aleksandrowi Wierzbie z Żarek a 
także gospodarzowi klubu Zygmuntowi 
Zawadzkiemu, radnemu Henrykowi Wi-
śniewskiemu, Arturowi Kapitanowi, Vice 
Prezesowi Piotrowi Krzeczkowskiemu, a 
za pomoc sędziowską trenerowi Krzyszto-
fowi Siwoniowi oraz burmistrzowi miasta 
Chełmek Andrzejowi Saternusowi, który 
swoją wizytą uświetnił nasz piknik. Bez 
waszej pomocy byłoby nam o wiele trud-
niej stworzyć podobną imprezę integra-
cyjną chełmeckiego środowiska.

Uczestnikom turnieju życzymy w tym 
roku równie udanej zabawy i rywalizacji 
w duchu Fair Play, a wszystkich innych 
zachęcamy do gorącego kibicowania.
     
 Do zobaczenia na stadionie
   Piotr Byrski

II Piłkarski Piknik o Puchar 
Klubu Sportowego Chełmek  

PROGRAM TURNIEJU
Termin: 25 czerwca 2005 (sobota), go-
dzina 9.00
Miejsce: Stadion Miejski, Chełmek ul. 
Krakowska 22
Uczestnicy: Zawodnicy – uprawnieni 
przez Komitet Organizacyjny.
Ekipa uczestnicząca: dwunastu zgło-
szonych i potwierdzonych zawodników 
poszczególnych zespołów przez komitet 
organizacyjny. Listy uczestników należy 
dostarczyć do komitetu organizacyjnego. 
Wpisowe: 600 PLN od drużyny gotówką 
w kasie klubu lub przelewem na konto: 

Bank Spółdzielczy Oświęcim 298123 
0000 0017 0820 2000 0010.
Uwaga: Weryfikacja zawodników na pod-
stawie zgłoszonych i zatwierdzonych list 
nastąpi przez komitet organizacyjny.
Zasady gry: Podczas meczu na boisku 
występuje 7 zawodników (bramkarz + 6 
zawodników z pola). Zmiany systemem 
„hokejowym”. Liczba zmian – dowolna.
Przepisy gry: Zgodnie z przepisami 
PZPN. Czas gry: 2x10 minut z 3 minu-
tową przerwą. Nie obowiązuje przepis o 
spalonym, nie ma wślizgów. Sędziowie: 
wyznaczeni przez organizatorów. Wszel-
kie sprawy sporne na boisku rozstrzyga 
sędzia spotkania.
Zespoły poprzez losowanie zostaną po-
dzielone na grupy eliminacyjne. Zespoły, 
które zajmą dwa pierwsze miejsca w gru-
pach awansują do półfinałów. Drużyny, 
które wygrają mecze półfinałowe zagrają 
w finale turnieju. Drużyny, przegrane po 
półfinałach zagrają o miejsca 3-4.
O KOLEJNOŚCI ZESPOŁÓW DECY-
DUJE
liczba punktów (3 pkt. za zwycięstwo, 1 
za remis, 0 pkt. za przegraną),
bezpośredni pojedynek,
różnica bramek,
większa liczba strzelonych bramek,
rzuty karne – po 3, a potem ewentualnie 
po 1 do uzyskania przewagi.
Turniej rozrywany jest zgodnie z progra-
mem minutowym.
Podczas turnieju zostanie wybrany 
najlepszy zawodnik (z dwóch występu-
jących w finale) oraz najlepszy strzelec 
turnieju.
Wszelkie kwestie sporne są rozstrzygane 
natychmiast po ich wystąpieniu przez 
Komitet Organizacyjny.
Organizator zastrzega sobie zmiany w 
regulaminie w zależności od ilości drużyn 
uczestniczących w turnieju.
Osoby kontaktowe:
Piotr Byrski 0-607-296-519
Andrzej Skrzypiński 0-697-074-697

Wakacyjna Liga Piłki Nożnej Pięcioosobowej
MOKSiR w Chełmku zaprasza młodzież ponadgimnazjalną do udziału w wakacyjnej Lidze Piłki Nożnej.

Rozgrywki trwać będą od 4 do 29 lipca i rozgrywane będą na boisku szkolnym przy Gimnazjum nr 2 w Chełmku.
Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie MOKSiR przy pl. Kilińskiego 3 do 30 czerwca 2005 r. 

Na zdjęciu zwycięska drużyna I pikniku piłkarskiego firma DERMEX
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