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BURMISTRZ CHEŁMKA OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów
prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr:
1073/5 o pow. 0.0827 ha za cenę wyw. 32.000,00 złotych brutto
1073/6 o pow. 0.0798 ha za cenę wyw. 31.000,00 złotych brutto
1073/7 o pow. 0.0793 ha za cenę wyw. 30.500,00 złotych brutto
1073/8 o pow. 0.0792 ha za cenę wyw. 30.500,00 złotych brutto
1073/9 o pow. 0.0798 ha za cenę wyw. 31.000,00 złotych brutto
1073/10 o pow. 0.1066 ha za cenę wyw. 38.000,00 złotych brutto
1073/11 o pow. 0.0938 ha za cenę wyw. 35.000,00 złotych brutto
1073/12 o pow. 0.0719 ha za cenę wyw. 28.000,00 złotych brutto
1073/13 o pow. 0.0750 ha za cenę wyw. 29.000,00 złotych brutto
1073/14 o pow. 0.0844 ha za cenę wyw. 32.500,00 złotych brutto
1073/15 o pow. 0.0772 ha za cenę wyw. 30.000,00 złotych brutto
1073/16 o pow. 0.0839 ha za cenę wyw. 32.100,00 złotych brutto
1073/17 o pow. 0.1241 ha za cenę wyw. 41.500,00 złotych brutto
1073/18 o pow. 0.0840 ha za cenę wyw. 31.000,00 złotych brutto
1073/19 o pow. 0.0796 ha za cenę wyw. 30.500,00 złotych brutto
1073/20 o pow. 0.0756 ha za cenę wyw. 29.000,00 złotych brutto
1073/21 o pow. 0.0733 ha za cenę wyw. 27.000,00 złotych brutto
1073/22 o pow. 0.0735 ha za cenę wyw. 27.000,00 złotych brutto
W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 22 %.
Dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych nr KR1E/00018689/6.
W/w nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań. Działki
znajdują się na terenach dla których Gmina Chełmek nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W w/w planie
działki znajdowały się na terenach oznaczonych następującymi symbolami: A54, MN,U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami
Zabudowa przedmiotowych działek jest możliwa po uzyskaniu decyzji
o warunkach zabudowy. Przedmiotowe działki tworzą nowe osiedle
mieszkaniowe przeznaczone pod zabudowę 18-tu budynków jednorodzinnych z wydzieloną drogą gminną. Dojazd do nieruchomości ulicą Leśną i Księdza Wcisło. Wydzielona droga gminna, obsługująca osiedle, nie
została urządzona. Gmina wykona drogę wew. dla obsługi w/w terenu.
Od strony wschodniej przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia, przy czym strefa ochronna nie obejmuje przedmiotowych działek.
Od strony południowej usytuowany jest rów odwadniający. Wjazd na
osiedle wymaga budowy przepustu i mostku nad rowem odwadniającym. Przepust i mostek w drodze obsługującej osiedle wykona Gmina,
natomiast dla działek nr 1073/17, 1073/18, 1073/21, 1073/22 dostęp do
drogi zapewniony będzie poprzez przejazd przez rów, który wykonany
zostanie przez Gminę Chełmek (orurowanie). Koszt wykonania włączenia
do drogi obciąży inwestora. Dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej: przyłączenie do sieci energetycznej zapewnione przez ENION S.
A., włączenie do sieci wodociągowej PVC Φ 110 mm przebiegającej przy
południowej granicy osiedla do sieci w pasie drogowym ulicy Księdza
Wcisło, odprowadzenie ścieków sanitarnych do szczelnych, bezodpływowych zbiorników osadowych, do chwili wybudowania kanalizacji miejskiej, nie przewiduje się zaopatrzenia przedmiotowej inwestycji w gaz,
Zgodnie z postanowieniem dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego
w Katowicach przedmiotowy teren należy do czwartej kategorii deformacji terenu górniczego. W dniu 25 czerwca 2010 roku upłynął termin
do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w
nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z
2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 524/3 o pow. 0.0704
ha obręb Gorzów, położona w Gorzowie przy ul. Gorzowskiej. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem byłego przedszkola. Jest to budynek
parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, powierzchnia
użytkowa budynku 174,50 m2 w tym: parter: 123,20 m2, poddasze: 51,30
m2, powierzchnia użytkowa kotłowni: 8,70 m2, stan techniczny budynku
średni, budynek ogrzewany za pomocą instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z własnej kotłowni za cenę wywoławczą 136.000,00 złotych.
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
I przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym odbył się w
dniu 05 maja 2010 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku ul.
Krakowska 11. Cena wywoławcza do II przetargu została obniżona o 20
% w stosunku do wartości nieruchomości określonej w formie operatu
szacunkowego z dnia 10 sierpnia 2009 roku. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział

V Ksiąg Wieczystych KW Nr 41 584. W dziale II przedmiotowej księgi
znajduje się wpis „w trwałym zarządzie na czas nieoznaczony Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Gorzowie przy ul. Szkolnej 3”. Przedmiotowy wpis zostanie wykreślony przy
zawarciu umowy kupna – sprzedaży. Działka będąca przedmiotem
przetargu powstała w wyniku: zniesienia p.gr. oznaczonej jako 522/2
i p.gr. 1975 do p.gr. 524/1, która następnie podzieliła się na nowe p.gr.
oznaczone jako 524/3 o pow. 0.0704 i 524/2 o pow. 0.0923 ha, decyzją
Burmistrza Chełmka znak: AGK. 7430-1-17/2009 z dnia 17 czerwca 2009
roku. Działka znajduje się na terenach dla których Gmina Chełmek nie
posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W
nieobowiązującym planie działka znajdowała się na terenach oznaczonych następującymi symbolami: B 31 MM – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i zagrodowa. Przebudowa istniejącego budynku możliwa
po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. W dniu 18 marca 2010
roku upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.
34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej
przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 283/3 o pow.
0.0892 ha obręb Chełmek, położonej w Chełmku przy ul. Jaworznickiej
za cenę wywoławczą 16.000,00 złotych brutto. W cenie wywoławczej
mieści się podatek VAT w wysokości 22%. Przedmiotowa działka usytuowana jest w odległości około 100 m od pasa drogowego, nie ma
bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, jest niezabudowana, aktualnie stanowi nieużytkowaną łąkę, dostęp do uzbrojenia utrudniony.
Dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych nr KW 29 263. W/w
nieruchomości jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Działka będąca
przedmiotem przetargu powstała w wyniku rozgraniczenia: p.gr. oznaczona jako 283/1 zmieniała powierzchnię i oznaczenie na 283/3 o pow.
0.0892 ha. Decyzja Burmistrza Chełmka znak: AGK. 7430-2-9/2007/2008
z dnia 17 czerwca 2008 roku. Działka znajduje się na terenach dla których Gmina Chełmek nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 29 kwietnia 2010 roku upłynął termin
do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w
nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z
2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
Postanowienia ogólne: Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie: Dowodu wpłaty wadium. Dowodu tożsamości. Aktualnego wypisu
z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot zamierzający nabyć nieruchomość. Wadium, uprawniające do uczestnictwa w przetargu, w kwocie:
dla nieruchomości opisanej w punkcie nr I od nr 1 do nr 18 wynosi
3.500,00 złotych, dla nieruchomości opisanej w punkcie nr II wynosi:
13.600,00 złotych, dla nieruchomości opisanej w punkcie nr III wynosi:
1.600,00 złotych, dla każdej działki osobno, należy wpłacić najpóźniej
do dnia 05 sierpnia 2010 roku na konto Urzędu Miejskiego w Chełmku
Nr 34 8123 0000 0000 1283 2000 0030 Bank Spółdzielczy Oświęcim z
dopiskiem ”wadium - nr nieruchomości”. 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 09 sierpnia 2010 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 punktu Nr I. 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. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie
prawo do odwołania ogłoszonego przetargu lub jego unieważnienia.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości oraz
wpisów do ksiąg wieczystych ponosi nabywca nieruchomości. Przetarg
zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku,
Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) Szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w pok. 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub
pod nr tel. 844-90-33, 844-90-34. 			
Inf. UM
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XX lecie samorządu terytorialnego
W dniu 10 czerwca 2010 roku, w sali Miejskiego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Chełmku, o godz. 15.00 odbyła się uroczystość
upamiętniająca 20 lecie istnienia samorządu terytorialnego. Był to
wyjątkowy dzień dla wszystkich osób związanych z gminą Chełmek,
jej historią oraz funkcjonowaniem.

znaczone panie: Renata Krupa, Zyta Magdoń. Medalem brązowym
zostali odznaczeni: Pani Jolanta Chrobak, Pan Sławomir Kalemba,
Pani Zofia Kaleta, Pani Barbara Markiewicz. Gala była doskonałą
okazją do złożenia podziękowań Radnym Rady Miejskiej pięciu kadencji, w latach 1990 – 2010, za ich pracę dla dobra społeczności
lokalnej. Każdy z nich otrzymał pamiątkowe zdjęcie. Podczas uroczystości przemówienie wygłosił Burmistrz Andrzej Saternus, który
mówił o tym jak silny jest obecnie Chełmek, jak pozytywnie wpłynęła na naszą gminę reforma ustrojowa sprzed 20 lat, ile ważnych
dla społeczności lokalnej inwestycji zostało wykonanych. „20 lat
funkcjonowania samorządu to nie tylko nowe prawo, inwestycje czy
struktury, to przede wszystkim zmiany w sposobie myślenia i mentalności ludzi” – mówił Burmistrz Chełmka. Słowa Burmistrza zostały
następnie zobrazowane prezentacją multimedialną, która przedstawiła w formie zdjęć jak Chełmek wyglądał kiedyś, jaki jest teraz oraz
co planowane jest do wykonania w następnych latach. Głos zabrał
również Marek Sowa, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, który jest mieszkańcem gminy Chełmek oraz od wielu lat jest
w bardzo silny sposób związany z lokalnym samorządem – przez
kilka lat był sołtysem swojej rodzinnej miejscowości Bobrek oraz
Radnym Rady Miejskiej w Chełmku. Po oficjalnej części obchodów
XX - lecia istnienia Samorządu Terytorialnego rozpoczęła się część
kulturalna, którą uświetnił swoim występem Jacek Wójcicki, znany
i ceniony krakowski aktor i śpiewak.

Dwadzieścia lat temu miała miejsce reforma administracji publicznej, przywracająca samorząd terytorialny w naszym kraju. Uznawana ona jest za jedną z najważniejszych reform wprowadzonych
w III RP. W tym czasie został ukształtowany model, który umożliwił
skuteczną działalność urzędów, co ma bezpośredni wpływ na prawidłowy rozwój społeczeństwa. Wśród wielu zaproszonych gości
był Stanisław Sorys - Wojewoda Małopolski, Marek Sowa – Członek
Zarządu Województwa Małopolskiego, Burmistrzowie Chełmka poprzednich kadencji, Burmistrzowie oraz Wójtowie zaprzyjaźnionych
z Chełmkiem gmin oraz wiele osób związanych z naszą gminą oraz
jej funkcjonowaniem. Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe dla zasłużonych pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku. Medale za długoletnią służbę i dbanie o dobry
wizerunek jednostki samorządowej wręczył Wojewoda Małopolski
– Stanisław Sorys.
Medalem złotym zostały odznaczone panie:Halina Czornik,
Emilia Mąka, Helena Piwowarczyk. Medalem srebrnym zostały od-

Orlik im. Łukasza Hobory
1 czerwca, prawie rok po tragicznej śmierci Łukasza Hobory uroczyście nazwano jego imieniem kompleks boisk Orlik przy SZS – P
nr 2 w Chełmku. Przecięcia wstęgi przy pamiątkowej tablicy dokonali burmistrz Chełmka Andrzej Saternus oraz rodzice i siostra śp.
Łukasza Hobory.
Łukasz był nauczycielem wychowania fizycznego w szkole podstawowej w SZS – P nr 2 w Chełmku. Zawsze uśmiechnięty, wrażliwy,
pełen zapału, kochający sport, któremu poświęcał każdą chwilę. Był
nie tylko pedagogiem, ale także pełnym pasji trenerem. Uczniowie
nazywali go „Hobi”. Dawał im przykład swoją postawą, budząc w
nich ducha sportowej rywalizacji. Chłopcy lubili przychodzić na
prowadzone przez niego w szkole dodatkowe zajęcia piłki nożnej i
siatkówki. Wielokrotnie zdobywał z nimi mistrzostwo powiatu. Nie
tylko piłka była jego pasją. Przygotowywał również uczniów do zawodów w innych dyscyplinach sportowych. Ich największym sukcesem było zdobycie brązowych medali w Wojewódzkich Zawodach
w Czwórboju Lekkoatletycznym.
Łukasz był zawodnikiem KS Chełmek, ale także trenerem najmłodszej grupy piłkarzy „Żaki”, z którą brał udział w rozgrywkach
ligowych. Rokrocznie zdobywał z nimi wysokie miejsca. Był również
gminnym organizatorem sportu szkolnego w ramach Powiatowego Związku SKS.
- W minionym roku szkolnym pełnił funkcję opiekuna Samorządu
Szkolnego. Otrzymał przyznawany przez uczniów zaszczytny tytuł
Nauczyciela Roku. Kto go znał, mógł mówić o nim tylko dobrze. Nie

ma go już wśród nas, jednak na zawsze pozostanie w naszych sercach
i pamięci – mówił podczas uroczystości dyrektor SZS – P nr 2 w
Chełmku Marek Idzik.
Po uroczystym nadaniem imienia Łukasza Hobory boiskom,
uczniowie z gminnych gimnazjów rywalizowali w rozgrywkach piłki
nożnej w I memoriale Łukasza Hobory.
Łukasz zginął tragicznie pod kołami samochodu 12 lipca 2009
roku. Miał 28 lat. Sprawca wypadku uciekł, nie udzielając mu pomocy.
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Oświata w Gminie Chełmek
Szanowni Państwo
Dobiega koniec roku szkolnego 2009/2010. Jest to dobra okazja do refleksji nad stanem naszej gminnej oświaty. Funkcjonowanie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na odpowiednio
wysokim poziomie jest jednym z najważniejszych zadań naszego
samorządu. Oświata jest jednym z priorytetowych zadań.
Wydatki na edukację stanowią prawie jedną trzecią ogólnych
wydatków Gminy. Samorząd lokalny, zgodnie z kompetencjami w
zakresie oświaty jest odpowiedzialny za działalność szkół lub placówek oświatowych, a w szczególności odpowiada za:
1. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
2. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
3. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki,
4. wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i
sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.
Obecnie Gmina prowadzi 4 zespoły szkół. Są to:
Samorządowy Zespól Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Chełmku, w
skład którego wchodzą:
Przedszkole Samorządowe liczące 190 dzieci i 8 oddziałów
Szkoła Podstawowa
		
349
17
Publiczne Gimnazjum			
196
8
Razem				
735
33
Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku im. Adama Mickiewicza,
w skład którego wchodzą:
Przedszkole Samorządowe liczące
75 dzieci i 3 oddziały
Szkoła Podstawowa			
169
7
Publiczne Gimnazjum			
100
7
Razem				
344
14
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie im. Marii Konopnickiej, w
skład którego wchodzą:
Przedszkole Samorządowe liczące
27 dzieci i 1 oddział
Szkoła Podstawowa			
105
6 oddziałów
Publiczne Gimnazjum			
58
3 oddziały
Razem				
190
10oddziałów
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku im. Kardynała Adama Stefana
Sapiehy, w skład którego wchodzą:
Przedszkole Samorządowe liczące
59 dzieci i 3 oddziały
Szkoła Podstawowa			
116
6 oddziałów
Publiczne Gimnazjum			
74
3 oddziały
Razem				
249
12oddziałów
W szkołach pracuje łącznie 151 nauczycieli oraz 50 osób obsługi.
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Środki własne Gminy

Osiągnięcia uczniów

Bardzo ważną sferą działalności szkół jest osiąganie przez
uczniów wysokich wyników nauczania, nabywanie umiejętności i
kompetencji w zakresie obowiązujących podstaw programowych.
Uczniowie naszych szkół sięgają po laury i wyróżnienia w różnego
rodzaju konkursach przedmiotowych i artystycznych. Oto kilka
przykładów:
SZS nr 1 Izabela Pawluśkiewicz.- I miejsce w konkursie ogólnopolskim plastycznym”Art. - Talent 2010”, Maksymilian Paździor- II
miejsce w województwie w biegach przełajowych, Piotr Adryan - finalista Małopolskiego Konkursu Informatycznego, Partycja Bunalska
- finalistka Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego.
SZS-P nr 2 Dominika Radziun - I miejsce w finale powiatowego
konkursu ortograficznego MISTRZ ORTOGRAFII, Krzysztof Gomółka - bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUREK, Patryk Plaszczak - reprezentant Polski w piłce
ręcznej, Marcin Potoczny - stypendysta Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso .
SZS Bobrek Krzysztof Satała - 1 miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim i Poezji Śpiewanej „Muzyka słów”, Mariola Latko - udział w etapie rejonowym w konkursie języka angielskiego,
Aleksandra Dziędziel i Sylwia Piątek - wyróżnienie w eliminacjach
powiatowych w Małopolskim Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2010”.
SZS Gorzów Joanna Palka- wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim w Ogólnopolskim Konkursie „Losy Bliskich i Dalekich”, Paweł
Domagała- wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie historycznym
„II Wojna Światowa”, Przemysław Rożniewski - laureat w ogólnopolskim konkursie historycznym „II Wojna Światowa”, Kamila Skotarska - 8 miejsce w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z
języka polskiego.
Za szczególne osiągnięcia edukacyjne, udział konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz wyniki w nauce Burmistrz Chełmka
przyznał nagrody dla: Piotra Adryana i Patrycji Bunalskiej z SZS nr
1, Krzysztofa Satały i Sylwii Piątek z SZS w Bobrku, Darii Gajc i Przemysława Rożniewskiego z SZS w Gorzowie, Natalii Mroczek, Justyny
Ryszka, Dominiki Radziun, , Karoliny Czeszek, Krzysztofa Gomółki i
Mateusza Kosowskiego z SZS-P nr 2 w Chełmku.
Za najlepszy wynik z egzaminu gimnazjalnego nagrodę otrzymał
Piotr Adryan, uzyskując 139 punktów na 150 możliwych
Za najlepszy wynik ze sprawdzianu po klasie 6 nagrody Burmistrza Chełmka otrzymali: Karol Cupiał, Klaudia Knapik - SZS nr 1 w
Chełmku, Monika Palka, Kamila Skotarska, Miłosz Zabawski - SZS w
Gorzowie, otrzymując po 37 punktów na 40 możliwych.

Nakłady na oświatę

W ostatnich latach, pomimo zmniejszającej się liczby uczniów,
znacząco rosną nakłady na oświatę (od 2006 roku o 1 milion 500
tyś). Zdecydowana część budżetów szkół przeznaczona jest na
płace i utrzymanie obiektów. Znaczne kwoty przeznacza się na
remonty ( w 2009 roku 190004,47 zł) oraz zakup pomocy dydaktycznych(43705,44 zł). Ponadto Gmina ponosi znaczne wydatki na
inwestycje w ramach których:
-wybudowano kompleks sportowy „Orlik 2012” przy SZS-P nr 2
w Chełmku na kwotę 1 160 000 zł,
- wybudowano boisko wielofunkcyjne przy SZS nr 1 w Chełmku
i utwardzono plac zabaw za kwotę 151375 zł,
- przeprowadzono remonty kuchni w szkołach w Gorzowie (4148
zł) oraz w Bobrku (33811zł),
- przeprowadzono remont przedszkola oraz wykonano pochylnię
w budynkach zespołu przy ul. Brzozowej 7/9 (396928zł).
4
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ligencji i jest skierowany do najmłodszych uczniów w klasach I – III.
Główna idea tego programu skupia się wokół stwierdzeń, że każde
dziecko ma prawo być zdolne i mądre oraz, że jakość pierwszych edukacyjnych doświadczeń ma kapitalne znaczenie dla dalszej kariery
szkolnej i życiowej dziecka. W tych dwóch zespołach prowadzone są
dodatkowe zajęcia, pozyskano również nowe pomoce dydaktyczne.
W dniu 18 czerwca br. nastąpiło uroczyste zakończenie projektu „Szkoła na 6”, finansowanego ze środków unijnych, o wartości
981 323,36 zł . W ramach projektu przeprowadzono 8176 godzin
zajęć dodatkowych z uczniami oraz zakupiono pomoce naukowe
za kwotę 70 000zł. Uczniowie brali udział w różnorodnych formach
zajęć edukacyjnych. Wśród nich były zajęcia warsztatowe, spotkania z psychologami i pedagogami, wycieczki edukacyjne do teatru
i kina, zajęcia artystyczne. Zorganizowano gminne olimpiady: matematyczną, humanistyczną, Globtrotera oraz z języka angielskiego i
niemieckiego. Ofertę zajęć warsztatowych wzbogacono o wyjazdy
edukacyjne na wernisaże, do teatru, muzeów oraz spotkania w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. W ramach
Szkolnych Ośrodków Kariery przeprowadzone zostały zajęcia mające
na celu ułatwienie absolwentom gimnazjów wyboru przyszłej szkoły
ponadgimnazjalnej.

Stypendia naukowe i sportowe

Burmistrz Chełmka dla najzdolniejszych uczniów ufundował
stypendia naukowe, które otrzymało 17 uczniów zespołów szkół:
Monika Palka, Natalia Wojtyczko, Kamila Idzik, Martyna Symula,
Aleksander Symula, Kordian Łysak, Igor Łopuszyński, Krzysztof
Mordoń, Patrycja Bunalska, Agnieszka Bunalska, Katarzyna Sarna,
Mariola Bojdys, Karolina Czeszek, Kamila Grygier, Agata Szyjka, Karolina Kruk, Justyna Ryszka.
Kolejną formą uznania są stypendia sportowe za wyniki w sporcie kwalifikowanym. Takie stypendium, w wysokości 800 zł otrzymał Wojciech Żydzik – zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Siódemka” w Chełmku. Nagrody Burmistrza dla Nauczycieli przyznawane są za szczególne osiągnięcia w dziedzinie oświaty z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Nagrodzeni zostali: dyrektorzy: Lucyna
Elżbieciak oraz Marek Idzik. Nauczyciele: Małgorzata Wojdyła, Ewa
Piwowarczyk, Lucyna Zamarlik i Ewa Rola.

Pomoc socjalna dla uczniów - stypendium socjalne

W gminnej oświacie realizowana jest polityka socjalna, mająca na celu pomoc najuboższym uczniom, udzielana w formie
stypendium szkolnego oraz wyprawki szkolnej. W roku szkolnym
2009/2010 ze stypendium szkolnego korzystało 47 uczniów. Jest
to pomoc finansowa, mająca na celu wyrównywanie szans w edukacji uczniów, przeznaczona w szczególności na zakup pomocy
szkolnych, podręczników a także pokrycia kosztów udziału uczniów
w wycieczkach edukacyjnych, wyjazdów na basen, do teatru, itp.
Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 34 024 zł .
Kolejną formą wspierania uczniów z najuboższych rodzin jest
zwrot kosztów zakupu podręczników – wyprawka szkolna. Z tej
formy pomocy w roku szkolnym skorzystało 28 uczniów. Wypłacono rodzicom kwotę 4 721 zł.
Oprócz stypendiów Gmina prowadzi stołówkę w SZS-P nr 2 w
Chełmku, która wydaje dziennie ponad 300 obiadów dla uczniów.
Koszty ogólne prowadzenia stołówki w ciągu roku przekraczają
330 000zł. Uczeń płaci wyłącznie wsad do kotła, pozostałe koszty
pokrywa Gmina. Z posiłków korzystają uczniowie wszystkich szkół.
Dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizowany jest Rządowy Program Dożywiania Dzieci, dzięki któremu
dzieci z rodzin o niskich dochodach jedzą posiłki za darmo.

Dodatkowe zadania Gminy wspierające oświatę

Pomoc młodocianym pracownikom
Burmistrz Chełmka, na wniosek pracodawcy, przyznaje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Wypłacono
dofinansowanie dla 2 pracodawców za kształcenie 2 młodocianych
pracowników na łączną kwotę 9649 zł.
W celu wsparcia nauczycieli w pracy dydaktyczno- wychowawczej w powołano Gminny Zespól Konsultantów. Zorganizowano 5
konferencji, w których przeszkolono 55 nauczycieli oraz przeprowadzono 16 konsultacji indywidualnych.
Dla uczniów mających problemy zdrowotne Burmistrz przydzielił nauczanie indywidualne. W tym roku szkolnym zostało nim objętych 9 uczniów. Kolejnym 9 uczniom, mającym problemy w nauce,
przydzielono cotygodniowe zajęcia rewalidacyjne na indywidualną
pracę z nauczycielem.
Ponadto Gmina prowadzi dowóz uczniów do szkół specjalnych w
Oświęcimiu i specjalnego ośrodka w Krakowie. Dowożonych jest 30
uczniów, a łączna kwota przeznaczona na dowóz przekracza 75 000
zł. Gmina pokrywa także koszty uczęszczania 13 dzieci do przedszkoli
niepublicznych w Oświęcimiu w wysokości 88 000 rocznie.
W celu aktywizacji uczniów do działań ekologicznych na rzecz
środowiska i społeczności lokalnej co roku odbywa się Gminny Konkurs Ekologiczny. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Chełmka,
a wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe. Nagrodzono
64 uczniów w sześciu kategoriach tematycznych.
Głównym celem polityki oświatowej Gminy Chełmek jest wysoka
jakość kształcenia i zapewnienie uczniom jak najlepszego startu do
szkół ponadgimnazjalnych oraz zdobycie jak najlepszego wykształcenia spełniającego oczekiwania rynku pracy i dającego gwarancję zatrudnienia. W znaczący sposób Gmina wykorzystuje środki
unijne do realizacji zadań dodatkowych i zwiększania atrakcyjności
prowadzonych placówek. Ma to także wpływ na wyniki uczniów w
sprawdzianie i egzaminach zewnętrznych. W bieżącym roku średni
wynik egzaminu gimnazjalnego(31,43) był zdecydowanie wyższy
od średniej powiatu (30) i województwa (29). Szczególnie gratulacje należą się nauczycielom SZS Nr 1 w Chełmku, za uzyskanie najwyższych wyników w gminie. Gratuluję także pozostałym szkołom
udanych sprawdzianów i egzaminów. Kończąc pragnę serdecznie
podziękować wszystkim osobom i organizacjom, które przyczyniły
się do sukcesów naszej edukacji. W sposób szczególny dziękuję nauczycielom, pracownikom oświaty, rodzicom, dyrektorom zespołów,
przedstawicielom Rad Szkół i Rad Rodziców, organizacjom związkowym oraz gminnym instytucjom i stowarzyszeniom aktywnie
włączającym się w proces nauczania, wychowania i opieki naszego
młodego pokolenia.
Wam Drodzy Uczniowie życzę wesołych i bezpiecznych wakacji. Wypoczywajcie aktywnie i z nowymi siłami wracajcie do szkoły.
Burmistrz Chełmka, Andrzej Saternus

Udział w programach

„Już pływam”. Gmina Chełmek pozyskała środki finansowe w
wysokości 9 150 zł z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zajęć rekreacyjno- sportowych dla dzieci w formie nauki
pływania w ramach realizacji programu „Już pływam”. Całkowity
koszt realizacji programu wynosi 22 600 zł a kwota 13450 zł została
dołożona z budżetu Gminy.
„Radosna Szkoła”. Wszystkie szkoły Gminy Chełmek otrzymały
środki finansowe na wyposażenie miejsc zabaw dla najmłodszych
uczniów w pomoce dydaktyczne. Zostaną zakupione m.in. akcesoria sportowe do gier i zabaw, zestawy ruchowe, piłki, materace,
przeszkody, tunele, maty piankowe, duże piankowe figury geometryczne, klocki logiczne, gry dydaktyczne, gry zręcznościowe,
układanki, klocki konstrukcyjne, labirynty, książeczki do czytania.
Wartość wszystkich zakupionych pomocy wyniesie 34 882 zł. Gmina
w ramach rzeczowego wkładu własnego zapewni przygotowanie
sali w szkole z przeznaczeniem na miejsce zabaw.
„Owoce w szkole” i „Szklanka mleka”. W szkołach realizowany
jest program Agencji Rynku Rolnego „Owoce w szkole”. W ramach
programu uczniowie nieodpłatnie otrzymują jednorazowo porcję,
składającą się z wybranego produktu owocowego i warzywnego.
Kolejnym programem jest „Szklanka mleka”- zapewniającym codzienne wypicie za darmo kartonika mleka białego, a za niewielką
dopłatą – mleka smakowego.
Program „Diament”. Wszystkie szkoły przystąpiły do programu wspierającego uczniów zdolnych, który ma na celu wyłonienie
uczniów bardzo zdolnych i specjalną pomoc dla nich.
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” – projekt realizowany przez SZS – P nr 2 w Chełmku i SZS w Gorzowie,
finansowany ze środków UE. Opiera się na Teorii Wielorakich Inte5
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Podsumowanie „Szkoły na 6”

Gmina Chełmek zrealizowała projekt edukacyjny „Szkoła na 6”,
który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, tj. Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Zadanie realizowane było od 01 września 2008 r. do 30 czerwca 2010 r., a jego
wartość wyniosła 981 323,36 zł. Zrealizowano łącznie 8 276 godzin
zajęć o charakterze warsztatowym, w ramach których nauczyciele,
psycholodzy i logopedzi skupiali się na rozwiązywaniu problemów,
z którymi borykają się uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
Ponadto zwracano uwagę na poszerzenie zainteresowań i umiejętności uczniów w różnych dziedzinach nauki i sztuki. Realizowane
były zajęcia matematyczne, humanistyczne, artystyczne, językowe,
biologiczne, a także zajęcia wyrównawcze dla dzieci z klas I-III szkoły
podstawowej, zajęcia z psychologiem, pedagogiem i logopedą oraz
informatyczne. Uruchomione zostały również Szkolne Ośrodki Kariery. Zakupiono szereg pomocy dydaktycznych, wspierających procesy
dydaktyczno – wychowawcze, jak również zrealizowano 52 wyjazdy
edukacyjne. Zajęcia prowadzone były w 4 zespołach szkół z terenu
naszej gminy: Samorządowym Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr
2 w Chełmku, Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku, Samo-

rządowym Zespole Szkół w Bobrku i Samorządowym Zespole Szkół
w Gorzowie. Działania edukacyjne miały na celu w szczególności
zmniejszenie braków edukacyjnych dzieci i młodzieży, wspieranie
rozwoju ucznia zdolnego, ukierunkowanie na rozwój kompetencji
kluczowych (m. in. języki obce, informatyka, nauki matematyczno
– przyrodnicze), stworzenie warunków rozwoju edukacyjno - zawodowego i ukierunkowanie ścieżki zawodowej oraz wyrównanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych. W ramach zajęć
organizowano gminne olimpiady: matematyczne, humanistyczne,
Globtrotera oraz z języka angielskiego i niemieckiego.
Ofertę zajęć warsztatowych w znakomity sposób uzupełniały
wyjazdy edukacyjne na wernisaże, do kin, teatru, muzeów oraz wizyty w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.
Zwieńczeniem projektu była uroczysta gala, która odbyła się 18
czerwca 2010 r. w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w
Chełmku, gdzie zaprezentowano rezultaty i zakładane cele oraz osiągnięcia wypracowane podczas projektu. Na gali wystąpili uczniowie
wszystkich szkół, do których kierowany był projekt, pokazując swoje
umiejętności wokalne, teatralne i taneczne. Ponadto dla uczestników gali, w tym zaproszonych gości, czekał poczęstunek. Punktem
kończącym imprezę była dyskoteka dla dzieci.
Kierownikiem projektu „Szkoła na 6” jest Sławomir Włodarz.

„Nasza Gmina – Moje Miejsce”

Dobiegł końca gminny konkursu poetycki „Nasza Gmina – Moje Miejsce” organizowany
przez Biblioteki Publiczne w Chełmku, Bobrku i Gorzowie. Jury składające się z pań polonistek w osobach Zofia Urbańczyk, Agnieszka Krzyściak – Kalemba oraz Danuta Krężlewicz
dokonało wyboru 6 wierszy z 37 nadesłanych. Nagrody oraz dyplomy dla zwycięzców zostały wręczone na scenie muszli koncertowej podczas obchodów Dni Chełmka 2010. Poniżej prezentujemy część wyróżnionych wierszy, następne w kolejnych numerach „Echa”.

I-III KLASA
I m-ce: Bartłomiej Bąk SZS nr 2 w Chełmku
List do…
Drogie Miasteczko!
Jesteś moim miejscem na ziemi.
Masz dla mnie niespodzianek wiele.
Lubię chodzić na spacery dalekie.
Wąchać kwiaty na łące kwiecistej.
Zwiedzać miejsca memu sercu bliskie.
Wyróżnienie: Martyna Szczepanek SZS nr 2 w
Chełmku
Moje miasto
Moje miasto
a w nim park,
choć malutkie
jak dolina kwiatów.
wiele tajemnic kryje.
Jest tu kino,
Moje miasto
moja szkoła,
jest jak marzenie
która uśmiechem woła.
małej dziewczynki.
IV – VI KLASA
Moje miasto
I m-ce: Kacper Miłak, SZS nr 2 w Chełmku
O dwóch takich…
Aby móc się znaleźć w lokalnej gazecie,
musiałem napisać najciekawszy wiersz na świecie.

Bo czy nie jest ciekawa ta opowiastka
o dwóch małych ludkach z chełmeckiego miastka?
Żyło dwóch utopców
nad brzegiem ruczaju, pośrodku bagien, w wiklinowym gaju.
Oto te utopce – przez ludzi tak zwane – nigdy
nic nie robiły, tylko się po głowach patykami biły.
Tak się biły, że aż na głowy hełmy założyły.
Wtedy już do woli mogły bić się po swych głowach.
Nie mogę tej próżności opisać w dwóch słowach!
Znudziły się wreszcie tą dziwną zabawą,
Kaski ułożyły nad zieloną trawą.
Przyszła wielka woda. Przemsza się rozlała
I hełmy z wikliny ze sobą zabrała.
Hełm ten mniejszy jest po naszej stronie,
A drugi po przeciwnej widać z daleka.
Tak to dzięki stworkom zielonym są dwie góry
i moja opowiastka o powstaniu nazwy chełmeckiego miastka.
GIMNAZJUM
I m-ce: Aleksandra Wabik SZS w Bobrku
„Bobrecki wiatr”
Ja – obywatelka Europy
Z sercem biało – czerwonym
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I losem mych Dziadów
Krwią uświęconym
Unoszę głowę
Do gwiazd na błękicie
Po dobrą radę
Na mądre życie…
A powiew wiatru
Z bobreckich pól
Szepce cichutko
„Poszukaj tu…
Gdzie dąb wiekowy
Historię zna
Gdzie wiara wieczna
W ludziach trwa,
Gdzie kos z radością
Wita dzień,
Gdzie się o wszystkich
Wszystko wie…
Gdzie wraca bocian
Do gniazda swego
Bo już nie znajdzie
Miejsca lepszego”
Wietrze bobrecki
W poszumie twym
Odnajdę pieśni
Prosty rym
Odnajdę mądrość i nadzieję…
I miłość w sercu swym zasieje…
I pielęgnować będę ją…
I nie odejdę nigdy stąd…
Ja – obywatelka Europy
Z sercem biało-czerwonym,
Co ponad wszystko
Umiłowała rodzinne strony.
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Komunikat Komendanta Komisariatu Policji w Chełmku
W trosce o Państwa bezpieczeństwo pozwolę sobie zwrócić Waszą uwagę na największe zagrożenia występujące podczas wakacji.

Bezpieczna podróż.

Czas wakacji to czas żniw złodziei kieszonkowych. Szczególną aktywnością wykazują się
na dworcach, w środkach komunikacji, w miejscach odpoczynku – na plażach, basenach, itd.
Apeluję po raz kolejny o zachowanie ostrożności przy przechowywaniu pieniędzy oraz
innych wartościowych przedmiotów. Złodzieje zawsze wykorzystują tłok i nieuwagę osób.
Rozważnie jest nosić przy sobie tylko taką ilość
gotówki jaka jest nam niezbędna. Stale należy
zwracać uwagę na swój bagaż. Pod żadnym pozorem nie wolno pozostawiać go bez dozoru,
choćby na chwilę – złodziej właśnie czeka na
wykorzystanie takiego momentu. Jeśli podróżujemy samochodem, zadbajmy o odpowiedni wypoczynek, zarówno przed wyjazdem
jak i w trakcie drogi. Wypoczęty organizm, to
lepsza koncentracja na drodze. Bezwzględnie
rezygnujemy z jazdy po spożyciu alkoholu. Na
drogach zachowujemy szczególną ostrożność i
dostosowujemy prędkość do warunków jazdy.
Parkując samochód, nie pozostawiajmy w nim
na widocznych miejscach żadnych rzeczy, nawet mało wartościowych – zmniejszymy w ten
sposób ryzyko włamania do tego auta.

Bezpieczny dom i mieszkanie.

Najlepszym zabezpieczeniem przeciwko
włamywaczom jest pomoc zaufanego sąsiada.
Poprośmy osoby, które mieszkają obok nas,
by miały „na oku” nasz dom czy mieszkanie.
Złodzieje orientują się, że kogoś przez dłuższy
czas nie ma w domu również po ulotkach reklamowych nie usuwanych regularnie sprzed
drzwi. Dlatego warto, by osoby opiekujące się
domami czy mieszkaniami swoich znajomych

regularnie tego typu materiały usuwały. Kolejna sprawa, to zażegnywanie potencjalnego
zagrożenia. Jeśli zaobserwujemy w rejonie
naszego miejsca zamieszkania podejrzane
osoby lub samochody, to powiadommy o tym
telefonicznie Policję ( nr 112 lub 997), zapiszmy numer rejestracyjny samochodu. Policja
wylegitymuje takie osoby prewencyjnie. Być
może będą to jacyś przypadkowi ludzie, ale
istnieje prawdopodobieństwo, że mogą to być
potencjalni włamywacze. Jeśli nie przyczyni
się to do ujęcia ewentualnego przestępcy, to
przynajmniej może go odstraszyć. Chodzi o to,
by reagować w momencie gdy te podejrzane
osoby jeszcze są w danym miejscu. Jeśli powiadomimy o tym po fakcie, to uniemożliwiamy
Policji podjęcie interwencji.

Bezpieczeństwo nad wodą.

Z kąpielisk wodnych należy korzystać tylko w miejscach wyznaczonych. Wchodząc do
wody trzeba liczyć siły na zamiary – wybierając zbyt ambitną trasę pływacką narażamy się
na skurcze mięśni lub po prostu na utratę sił.
Apeluje o bezwzględną rezygnację z kąpieli
przez osoby będące pod działaniem alkoholu
lub narkotyków. Proszę informować Policję o
dzikich kąpieliskach, stanowią one duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Co roku,
pomimo podejmowanych w tym zakresie akcji
medialnych, wzrasta liczba osób poszkodowanych wskutek skoków do wody. Szczególna
troską otoczmy dzieci, którym niejednokrotnie
brakuje wyobraźni. Pamiętajmy o zachowaniu
rozwagi i ostrożności.
Życzę Państwu, w swoim imieniu i podległych mi policjantów, udanych i bezpiecznych
wakacji oraz szczęśliwych powrotów do domu.

Komendant Komisariatu Policji w Chełmku
podinsp. Piotr Grabowski

Koordynatorki Charytatywnego Turnieju Piłki Ręcznej na rzecz Igorka Bartosza zorganizowanego 24 kwietnia 2010 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej
Powiatowego Zespołu nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana
Kilińskiego w Chełmku pragną gorąco podziękować wszystkim, którzy pomogli
przy organizacji w/w przedsięwzięcia.
ACME Jaskółka Bartłomiej – Oświęcim, AGENA – Oświęcim, ANAYA – Kielce, ANNA Zakład Fryzjerski – Chełmek, ANSPOL Zakład Produkcji Obuwia – Chełmek, ASFOR Poznański – Chełmek, AVANS –
Chełmek, BANK db kredyt nr 1 – Oświęcim, BANK SPÓŁDZIELCZY – Andrychów, BEATA Salon Fryzjerski – Chełmek, Bursztyński Zdzisław, CHROMAT – Oświęcim, DELIKATESY CENTRUM – Chełmek, DOM
POMOCY SPOŁECZNEJ – Bobrek, DRP Dudziak Patrycjusz – Chełmek, DSA Dudziak Stefan – Chełmek,
DUET AUTO-KOMIS – Chełmek, ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA w Chełmku, DZIENNY DOM POMOCY
– Oświęcim, EUROSTYL – Chełmek, FELIKS HURTOWNIA – Oświęcim, FERMA PRODUKCJI DROBIARSKIEJ - Libiąż-Kosówki, FUNDACJA BRATA ALBERTA w Chełmku, Gibas Anna, Gleba Bożena, Gondek
Ryszard, GOŚCINIEC NA ROZDROŻU – Libiąż, Gworek Józef – Chełmek, Gworek Marta– Chełmek, H.Z.B.
HOJKA – Chełmek, INVEST - BANK – Oświęcim, Jakobsen Małgorzata, JAŁOWIECKA MARIA USŁUGI
WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNE – Chełmek, JAMRÓZ DOMINK SKLEP KOSMETYCZNO-CHEMICZNY
– Chełmek, Jurka Dagmara i Piotr, KAPRYS Restauracja – Chełmek, KASIA Piekarnia – Chełmek, KINIA
Sklep – Chełmek, Krzemień Jadwiga, KSK SKÓRA KAZIMIERZ - Chełmek, Latko Monika, LING HOUSE –
Chełmek, MAGDA ZAJAZD – Bobrek, MARLEN Studio Urody - Chełmek, Matysik Jadwiga, MAWI STYLE
- Chełmek-Gorzów, MAXI SZKŁO – Oświęcim, MENUET Księgarnia - Oświęcim, MOBILTOP – Chełmek,
MOKSiR – Chełmek, Mucha Janusz, NOWA APTEKA – Chełmek, Nowak Danuta, PAJ Cukiernia – Chełmek, Pasternak Lucyna, Patyk Albert, PHU A. GRABOWSKA Sklep Rowerowy - Chełmek, PKO BP – Chełmek, PTYŚ – Chełmek, R.K.MEBLE – Chełmek, ROBOTNICZE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY W
CHEŁMKU, ROWERLAND Tokarz Piotr – Oświęcim, Rudyk Aurelia, Rudyk Waldemar, Rydzoń Stanisław
Poseł na Sejm RP, Sajak Mariusz, SALON U RENI – Chełmek, SKOK Kopernik – Oświęcim, SKOK Piast – Bieruń, Skuczyńska Danuta, SOWA MARTA – Chełmek, STANFORM Mleczek – Chełmek, SZAN – Chełmek,
Szołtysek Ilona, ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY – Chełmek, TEKRA Krawacka Teresa – Chełmek,
TRIADA Hurtowania – Oświęcim, TrucksBOOTS – Chełmek, URODA Studio Kosmetyczne Drabik Aneta –
Chełmek, URZĄD MIASTA I GMINY CHEŁMEK, VITAMINA – Oświęcim, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
w Chełmku, WARSZTATY TWÓRCZEGO MYŚLENIA w Chełmku, WIŚNIEWSKA ANNA MAŁA GASTRONOMIA - Chełmek,WITYCH GRZEGORZ Specjalistyczna Opieka Lekarska - Chełmek, Zespół Taneczny
DNA, Zespół Taneczny WOW, ZIOŁOLEK APTEKA – Chełmek, ZŁOM-MET – Chełmek, ochrona, wolontariusze, uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy z Powiatowego Zespołu nr 8 Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Chełmku, Bernadeta Sędrak–Legut, Sylwia Sajak
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03.05 – W Bobrku na ul. Nadwiślańskiej zatrzymano nietrzeźwego rowerzystę – 3,4‰.
05.05 – W Chełmku na ul. Żeromskiego zatrzymano nietrzeźwego kierującego samochodem marki Fiat – 2,9‰.
06.05 – W Chełmku na ul. Krętej zatrzymano
nietrzeźwego kierującego samochodem
marki Seat – 0,9‰.
08.05 – W Chełmku na ul. Mickiewicza zatrzymano nietrzeźwego rowerzystę 2 promile. Wobec mężczyzny sąd wcześniej wydał
zakaz prowadzenia pojazdów.
09.05 – W Chełmku na ul. Na Skałce – zatrzymano nietrzeźwego kierującego samochodem marki Opel – 1,5‰.
09.05 – W Chełmku na ul. Przemysłowej nieznany sprawca dokona zniszczenia zaparkowanego samochodu. Starty 3 000 zł.
10.05 – W Chełmku na pl. Kilińskiego zatrzymano nietrzeźwego rowerzystę – 2,6‰.
Już wcześniej mężczyzna miał odebrane
prawo prowadzenia pojazdów.
11.05 – W Chełmku na ul. Piastowskiej dokonano kradzieży notebooka wartości
1200zł. Sprawca ustalony.
11.05 – W Chełmku na ul. Chrobrego z SZS1 w
Chełmku skradziono drewno wart. 200 zł.
12.05 – W Chełmku na ul. Broniewskiego
zatrzymano nietrzeźwego kierującego
samochodem marki Opel – 1,4‰.
12.05 – W Chełmku na ul. Krakowskiej skradziono rower wart. 500 zł.
14.05 – Mieszkaniec ul. Rydla w Chełmku
padł ofiarą oszustwa na aukcji internetowej. Straty 1 318 zł.
22.05 – W Chełmku na ul. Przemysłowej zatrzymano osobę posiadająca przy sobie
6 g amfetaminy.
22.05 – W Bobrku na ul. Lipowej zatrzymano
nietrzeźwego rowerzystę 1,3‰.
23.05 – W Chełmku na ul. Brzozowej dokonano uszkodzenia 4 zaparkowanych samochodów. Sprawcę zatrzymano.
25.05 – W Chełmku na pl. Kilińskiego skradziono portfel. Straty 350 zł.
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Lato z moksir-em w lipcu 2010
DATA
9.07

MIEJSCO- MIEJSCE
WOŚĆ
CHEŁMEK MOKSiR

GODZ.

9.00-19.00
16.30-19.00
Dom Ludowy 13.00-18.00
Stawy Miejskie 15.00-19.00

BOBREK SZS
10-11.07 CHEŁMEK Kino „ILUZJA”
12.07 CHEŁMEK MOKSiR

15.00-18.00
18.00
9.00-19.00
18.00
Korty Tenisowe 15.30-17.30
Dom Ludowy 13.00-18.00
18.00
Stawy Miejskie 15.00-19.00

13.07

14.07

15.07

GORZÓW Remiza OSP
CHEŁMEK MOKSiR

16.00-19.00
9.00-19.00
12.00

16.00-18.00
Korty Tenisowe 16.00-20.00
Biblioteka
12.00-14.00
Dom Ludowy 13.00-18.00
19.30
BOBREK SZS
15.00-18.00
CHEŁMEK MOKSiR
9.00-19.00
12.00
Kino „Iluzja”
10.00
Korty Tenisowe 16.00-20.00
Dom Ludowy 13.00-18.00
16.00
GORZÓW Remiza OSP
16.00-19.00
CHEŁMEK MOKSiR
9.00-19.00
Korty Tenisowe 16.00-20.00
Biblioteka
12.00-14.00
Dom Ludowy

16.07

13.00-18.00
16.00-19.00
19.00
GORZÓW Remiza OSP
16.00-19.00
CHEŁMEK MOKSiR
9.00-19.00
16.30-19.00
Dom Ludowy 13.00-18.00
Stawy Miejskie 15.00-19.00

17.07

BOBREK SZS
CHEŁMEK Kino „ILUZJA”

15.00-18.00
17.00

18.07

CHEŁMEK Kino „ILUZJA”

17.00

19.07

CHEŁMEK MOKSiR

20.07

9.00-13.00
18.00
Korty Tenisowe 15.30-17.30
Dom Ludowy 13.00-18.00
Stawy Miejskie 15.00-19.00

GORZÓW Remiza OSP
CHEŁMEK MOKSiR

16.00-19.00
9.00-19.00
12.00
16.00-18.00

RODZAJ ZAJĘĆ

Korty Tenisowe 16.00-20.00 Szkółka tenisa ziemnego
Dom Ludowy 13.00-18.00 Tenis stołowy, piłkarzyki

Tenis stołowy, piłkarzyki,
Wakacyjny Klub Fantastyki
Tenis stołowy, piłkarzyki
„Wak acje z wędk ą” –
szkółka wędk.
Zajęcia świetlicowe, gry,
Projekcja filmu pt. „Bracia”
Tenis stołowy, piłkarzyki
Nordic Walking
Szkółka tenisa ziemnego
Tenis stołowy, piłkarzyki
Warsztaty filcowania
„Wak acje z wędk ą” –
szkółka wędkar.
Zajęcia świetlicowe, gry,
Tenis stołowy, piłkarzyki
Wakacyjny Turniej Tenisa
Stołowego
Zajęcia plastyczne
Szkółka tenisa ziemnego
Lato z biblioteką
Tenis stołowy, piłkarzyki
Aerobik
Zajęcia świetlicowe, gry,
Tenis stołowy, piłkarzyki
Wakacyjny Turniej Piłkarzyków Stoł.
Wakacje z filmem
Szkółka tenisa ziemnego
Tenis stołowy, piłkarzyki
Zajęcia plastyczne
Zajęcia świetlicowe, gry,
Tenis stołowy, piłkarzyki
Szkółka tenisa ziemnego
Lato z biblioteką

22.07

GORZÓW
CHEŁMEK

23.07

GORZÓW
CHEŁMEK

24.07

BOBREK SZS
CHEŁMEK Kino „ILUZJA”

15.00-18.00
20.00

Aerobik
Zajęcia świetlicowe, gry,
Tenis stołowy, piłkarzyki
Wakacyjny Turniej Piłkarzyków Stoł.
Wakacje z filmem
Szkółka tenisa ziemnego
Tenis stołowy, piłkarzyki
Zajęcia plastyczne
Zajęcia świetlicowe, gry,
Tenis stołowy, piłkarzyki
Szkółka tenisa ziemnego
Tenis stołowy, piłkarzyki
„Spotkanie z rękodziełem
Aerobik
Zajęcia świetlicowe, gry,
Tenis stołowy, piłkarzyki
Wakacyjny Klub Fantastyki
Tenis stołowy, piłkarzyki
„Wakacje z wędką” szkółka wędkarska.
Zajęcia świetlicowe, gry,
„Książę Persji: Piaski Czasu”

25.07

CHEŁMEK MOKSiR

9.00

II ZLOT NORDIC WALKING

26.07

Kino „ILUZJA”
CHEŁMEK MOKSiR

21.07

27.07

Tenis stołowy, piłkarzyki
„Spotkanie z rękodziełem
Aerobik
Zajęcia świetlicowe, gry,
Tenis stołowy, piłkarzyki
Wakacyjny Klub Fantastyki
Tenis stołowy, piłkarzyki
„Wak acje z wędk ą” –
szkółkawędkar.
Zajęcia świetlicowe, gry,
Projekcja filmu pt. „Disco
robaczki”.
Projekcja filmu pt. „Disco
robaczki”. Bilet 10 z
Tenis stołowy, piłkarzyki
Nordic Walking
Szkółka tenisa ziemnego
Tenis stołowy, piłkarzyki
„Wak acje z wędk ą” –
szkółka wędkar.
Zajęcia świetlicowe, gry,
Tenis stołowy, piłkarzyki
Wakacyjny Turniej Tenisa
Stołowego
Zajęcia plastyczne

28.07

29.07

30.07

31.07
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BOBREK SZS
CHEŁMEK MOKSiR

19.30
15.00-18.00
9.00-19.00
12.00

Kino „Iluzja”
10.00
Korty Tenisowe 16.00-20.00
Dom Ludowy 13.00-18.00
16.00
Remiza OSP
16.00-19.00
MOKSiR
9.00-13.00
Korty Tenisowe 16.00-20.00
Dom Ludowy 13.00-18.00
16.00-19.00
19.00
Remiza OSP
16.00-19.00
MOKSiR
9.00-19.00
16.30-19.00
Dom Ludowy 13.00-18.00
Stawy Miejskie 15.00-19.00

20.00
9.00-19.00
18.00
Korty Tenisowe 15.30-17.30
Dom Ludowy 13.00-18.00
Stawy Miejskie 15.00-19.00

GORZÓW Remiza OSP
CHEŁMEK MOKSiR
Korty Tenisowe
Dom Ludowy

16.00-19.00
9.00-19.00
16.00-20.00
13.00-18.00
19.30
GORZÓW Remiza OSP
16.00-19.00
BOBREK SZS
15.00-18.00
CHEŁMEK MOKSiR
9.00-19.00
Kino „Iluzja”
10.00
Korty Tenisowe 16.00-20.00
Dom Ludowy 13.00-18.00
16.00
GORZÓW Remiza OSP
16.00-19.00
CHEŁMEK MOKSiR
9.00-13.00
Korty Tenisowe 16.00-20.00
Dom Ludowy 13.00-18.00
16.00-19.00
19.00
GORZÓW Remiza OSP
16.00-19.00
CHEŁMEK MOKSiR
9.00-19.00
16.30-19.00
Dom Ludowy 13.00-18.00
Stawy Miejskie 15.00-19.00
BOBREK SZS
CHEŁMEK Kino „ILUZJA”

15.00-18.00
20.00

„Książę Persji: Piaski Czasu”.
Tenis stołowy, piłkarzyki
Nordic Walking
Szkółka tenisa ziemnego
Tenis stołowy, piłkarzyki
„Wakacje z wędką” –
szkółka wędkar.
Zajęcia świetlicowe
Tenis stołowy, piłkarzyki
Szkółka tenisa ziemnego
Tenis stołowy, piłkarzyki
Aerobik
Zajęcia świetlicowe
Zajęcia świetlicowe, gry,
Tenis stołowy, piłkarzyki
Wakacje z filmem
Szkółka tenisa ziemnego
Tenis stołowy, piłkarzyki
Zajęcia plastyczne
Zajęcia świetlicowe, gry,
Tenis stołowy, piłkarzyki
Szkółka tenisa ziemnego
Tenis stołowy, piłkarzyki
„Spotkanie z rękodziełem
Aerobik
Zajęcia świetlicowe, gry,
Tenis stołowy, piłkarzyki
Wakacyjny Klub Fantastyki
Tenis stołowy, piłkarzyki
„Wakacje z wędką” –
szkółka wędkar.
Zajęcia świetlicowe, gry,
„Pan i Pani Kiler

6/2010

Lato z moksir-em w sierpniu 2010
2.08

CHEŁMEK MOKSiR
8.00-19.00 Tenis stołowy, piłkarzyki
Stawy Miejskie 15.00-19.00 „Wak acje z wędk ą” –

3.08

Dom Ludowy
GORZÓW Remiza OSP
CHEŁMEK MOKSiR

4.08

BOBREK
CHEŁMEK

5.08

GORZÓW
CHEŁMEK

6.08

GORZÓW
CHEŁMEK

7-8.08
9.08

10.08

11.08

13.08

GORZÓW
CHEŁMEK

17.08

szkółka wędarska
Tenis stołowy, piłkarzyki
Zajęcia świetlicowe, gry,
Projekcja filmu. Bilet 10 zł
Tenis stołowy, piłkarzyki
Tenis stołowy, piłkarzyki
„Wak acje z wędk ą” –

16.00-19.00
8.00-19.00
13.00-18.00
15.00-18.00
8.00-19.00
10.00
16.00-19.00
13.00-18.00
16.00
Remiza OSP
16.00-19.00
MOKSiR
8.00-19.00
Dom Ludowy 13.00-18.00
Remiza OSP
16.00-19.00
MOKSiR
8.00-19.00
16.30-19.00
Dom Ludowy 13.00-18.00
Stawy Miejskie 15.00-19.00

szkółka wędkarska
Zajęcia świetlicowe
Tenis stołowy, piłkarzyki
Tenis stołowy, piłkarzyki
Zajęcia świetlicowe, gry,
Tenis stołowy, piłkarzyki
Wakacje z filmem
Szkółka tenisa ziemnego
Tenis stołowy, piłkarzyki
Zajęcia plastyczne
Zajęcia świetlicowe, gry,
Tenis stołowy, piłkarzyki
Tenis stołowy, piłkarzyki
Zajęcia świetlicowe, gry,
Tenis stołowy, piłkarzyki
Wakacyjny Klub Fantastyki
Tenis stołowy, piłkarzyki
„Wak acje z wędk ą” –

GORZÓW Remiza OSP
CHEŁMEK MOKSiR
Dom Ludowy
BOBREK SZS
CHEŁMEK MOKSiR
Kino „Iluzja”
Korty Tenisowe
Dom Ludowy
GORZÓW
CHEŁMEK

szkółka wędkar.
Tenis stołowy, piłkarzyki
Zajęcia świetlicowe, ,
Tenis stołowy, piłkarzyki
Zajęcia plastyczne
Tenis stołowy, piłkarzyki
Zajęcia świetlicowe, gry,
Tenis stołowy, piłkarzyki
Wakacje z filmem
Tenis stołowy, piłkarzyki
Zajęcia plastyczne
Zajęcia świetlicowe, gry,
Tenis stołowy, piłkarzyki
Tenis stołowy, piłkarzyki
Zajęcia świetlicowe, gry,
Tenis stołowy, piłkarzyki
Wakacyjny Klub Fantastyki
„Wak acje z wędk ą” –

13.00-18.00
15.00-18.00
20.00
8.00-19.00
13.00-18.00
15.00-19.00

Dom Ludowy
BOBREK SZS
CHEŁMEK Kino „ILUZJA”
CHEŁMEK OKSiR
Dom Ludowy
Stawy Miejskie

12.08

14.08
15.08
16.08

13.00-18.00
16.00-19.00
8.00-19.00
16.00-18.00
Dom Ludowy 13.00-18.00
SZS
15.00-18.00
MOKSiR
8.00-19.00
Kino „Iluzja”
10.00
Dom Ludowy 13.00-18.00
16.00
Remiza OSP
16.00-19.00
MOKSiR
8.00-19.00
Dom Ludowy 13.00-18.00
Remiza OSP
16.00-19.00
MOKSiR
8.00-19.00
16.30-19.00
Stawy Miejskie 15.00-19.00

BOBREK SZS
CHEŁMEK Kino „ILUZJA”
BOBREK
CHEŁMEK MOKSiR

15.00-18.00
20.00
11.00
8.00-19.00
18.00
Korty Tenisowe 15.30-17.30
Dom Ludowy 13.00-18.00
Stawy Miejskie 15.00-19.00

GORZÓW Remiza OSP
CHEŁMEK MOKSiR

18.08

19.08

20.08

Korty Tenisowe
Dom Ludowy
BOBREK SZS
CHEŁMEK MOKSiR
Kino „Iluzja”
Korty Tenisowe
Dom Ludowy

16.00-20.00
13.00-18.00
15.00-18.00
8.00-19.00
10.00
16.00-20.00
11.00-19.00
16.00
GORZÓW Remiza OSP
16.00-19.00
CHEŁMEK MOKSiR
8.00-19.00
Korty Tenisowe 16.00-20.00
Dom Ludowy 13.00-18.00
GORZÓW Remiza OSP
16.00-19.00
CHEŁMEK MOKSiR
8.00-19.00
16.30-19.00
Boisko „Orlik” 10.00-11.00
Dom Ludowy 13.00-18.00
Stawy Miejskie 15.00-19.00

BOBREK SZS
21-22.08 CHEŁMEK Kino „ILUZJA”
22,08 GORZÓW
23.08 CHEŁMEK MOKSiR

15.00-18.00
20.00
11.00
8.00-1.00
18.00
Korty Tenisowe 15.30-17.30
Stawy Miejskie 15.00-19.00

24.08

GORZÓW Remiza OSP
CHEŁMEK MOKSiR

16.00-19.00
8.00-19.00
16.00-18.00
Korty Tenisowe 16.00-20.00
SZS
15.00-18.00
MOKSiR
8.00-19.00
Kino „Iluzja”
10.00
Korty Tenisowe 16.00-20.00
Remiza OSP
16.00-19.00
MOKSiR
8.00-19.00
Korty Tenisowe 16.00-20.00
Remiza OSP
16.00-19.00
MOKSiR
8.00-19.00
16.30-19.00
Stadion Sportowy 9.00

25.08

BOBREK
CHEŁMEK

26.08

GORZÓW
CHEŁMEK

27.08

GORZÓW
CHEŁMEK

Szkółka tenisa ziemnego
Tenis stołowy, piłkarzyki
Zajęcia świetlicowe, gry,
Tenis stołowy, piłkarzyki
Wakacje z filmem
Szkółka tenisa ziemnego
Tenis stołowy, piłkarzyki
Zajęcia plastyczne
Zajęcia świetlicowe, gry,
Tenis stołowy, piłkarzyki
Szkółka tenisa ziemnego
Tenis stołowy, piłkarzyki
Zajęcia świetlicowe, gry,
Tenis stołowy, piłkarzyki
Wakacyjny Klub Fantastyki
Turniej Dzikiej Koszykówki
Tenis stołowy, piłkarzyki
„Wak acje z wędką” –
szkółka wędkarska
Zajęcia świetlicowe, gry,
Projekcja filmu. Bilet 10 zł
Uroczystości Dożynkowe
Tenis stołowy, piłkarzyki
Nordic Walking
Szkółka tenisa ziemnego
„Wak acje z wędką” –
szkółka wędkarska
Zajęcia świetlicowe
Tenis stołowy, piłkarzyki
Zajęcia plastyczne
Szkółka tenisa ziemnego
Zajęcia świetlicowe, gry,
Tenis stołowy, piłkarzyki
Wakacje z filmem
Szkółka tenisa ziemnego
Zajęcia świetlicowe, gry,
Tenis stołowy, piłkarzyki
Szkółka tenisa ziemnego
Zajęcia świetlicowe, gry,
Tenis stołowy, piłkarzyki
Wakacyjny Klub Fantastyki
OTWARTY TURNIEJ SIAT-

KÓWKI PLAŻOWEJ
Stawy Miejskie 15.00-19.00 „Wak acje z wędką” –

szkółka wędkarska
Zajęcia świetlicowe, gry,
Projekcja filmu. Bilet 10 zł
Uroczystości Dożynkowe
Tenis stołowy, piłkarzyki
Nordic Walking
Szkółka tenisa ziemnego
Tenis stołowy, piłkarzyki
„Wak acje z wędk ą” –

BOBREK SZS
28-29.08 CHEŁMEK Kino „ILUZJA”
30.08 CHEŁMEK MOKSiR

15.00-18.00
20.00
8.00-19.00
18.00
Korty Tenisowe 15.30-17.30
Stawy Miejskie 15.00-19.00

31.08

szkółka wędkarska
16.00-19.00 Zajęcia świetlicowe, gry,
8.00-19.00 Tenis stołowy, piłkarzyki
16.00-18.00 Zajęcia plastyczne

GORZÓW Remiza OSP
CHEŁMEK MOKSiR

BOBREK
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16.00-19.00
8.00-19.00
16.00-18.00
Korty Tenisowe 16.00-20.00
Dom Ludowy 11.00-19.00
SZS
15.00-18.00

szkółka wędkarska
Zajęcia świetlicowe, gry,
Projekcja filmu. Bilet 10 zł
Tenis stołowy, piłkarzyki
Nordic Walking
Szkółka tenisa ziemnego
„Wak acje z wędką” –
szkółka wędkarska
Zajęcia świetlicowe
Tenis stołowy, piłkarzyki
Zajęcia plastyczne
Szkółka tenisa ziemnego
Tenis stołowy, piłkarzyki
Zajęcia świetlicowe, gry,

Na dobre i na złe...

Tym razem to nie tytuł serialu telewizyjnego, ale zasada obowiązująca w bobreckim Kole Gospodyń Wiejskich. Od przeszło trzydziestu pięciu lat istnieje i rozwija się więź łącząca kobiety skupione
wokół wspólnych spraw. Przeżywając tegoroczne zagrożenie powodziowe, pani Helena Sowa wspominała lata, kiedy Wisła często
występowała z brzegów zalewając wiele domów. Opowiada, jak
wtedy pomagano sobie nawzajem: „Byłyśmy dużo młodsze i nie
bałyśmy się najcięższej pracy. Wspólnie z mężczyznami, a często i
bez nich zabezpieczałyśmy domostwa najbardziej zagrożone zalaniem. Pamiętam, jak podkładaliśmy pod meble cegły i deski, żeby
nie dosięgła ich woda. Podwieszałyśmy też sprzęty pod sufitem,
chroniąc w ten sposób przed zatopieniem.” Połączone przyjaźnią i
wzajemną odpowiedzialnością za siebie trwają razem na dobre i na
złe... Ostatnio na szczęście, więcej dobra niż zła spływa na nie. A właściwie, to wypracowują to dobro, budują jego solidne fundamenty
podczas codziennego uczestnictwa w życiu wsi, parafii, gminy.
W zwyczaju „Bobrowianek” jest wspólne świętowanie, pamięć
o imieninach, jubileuszach, uroczystościach. 29 maja gościły więc
u swojej najstarszej członkini – pani Stanisławy Buchty i jej męża
Alojzego z okazji sześćdziesiątej rocznicy ich pożycia małżeńskiego
i osiemdziesiątej rocznicy jej urodzin. W intencji szacownych Jubilatów w Kościele Trójcy Przenajświętrzej w Bobrku mszę świętą koncelebrowali : ks. Stanisław Szklany – proboszcz parafii bobreckiej,
ks. Andrzej Zemła – wikary oraz ks. Wawrzyniec Gut pochodzący
z Bobrka proposzcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Biórkowie Wielkim. Powierzając zdrowie i szczęście Rodziny Buchtów, wyrażano
uznanie dla przykładnego życia owocującego zarówno sukcesami
osobistymi, jak i efektami pracy społecznej i artystycznej.
„Bobrowianki” z wielkim wzruszeniem składały Jubilatom
szczere życzenia wielu wspólnych lat małżeńskiego szczęścia.
Uroczystości dopełniła radosna biesiada w gościnnych podwojach
restauracji „Magda”.
6 czerwca bobrecka parafia świętowała 25-lecie kapłaństwa naszego krajana, Wawrzyńca Guta – od 2007 roku proboszcza parafii w
Biórków Wielki. „Bobrowianki” ze szczególną radością uczestniczyły
w obchodach tego jubileuszu z dwóch powodów: po pierwsze –
ksiądz Wawrzyniec dorastał i kształtował swą osobowość „na ich
oczach”, a serdeczna przyjaźń Zespołu Śpiewaczego z Księdzem
nie osłabła mimo dużej odległości zamieszkania, po drugie – matkę księdza Wawrzyńca – Genowefę Gut łączy z „Bobrowiankami”
wielka wzajemna sympatia i współpraca.
1czerwca panie z bobreckiego Koła Gospodyń wspólnie z Radą
Sołecką przygotowały spotkanie z okazji Dnia Dziecka. Zaproszony
miejscowy kogut – rozrabiaka bawił dzieci, które chętnie malowały
jego portret, a potem rzucały jajkami prosto do koszyka gospodyni.
Na wesołej zabawie szybko upłynęło rodzinne popołudnie
okraszone zafundowanymi przez organizatorów słodkościami.
Oby radosny uśmiech rozjaśniający twarze dzieci oraz ich mam i
babć towarzyszących milusińskim przetrwał do przyszłego roku.
A „Bobrowianki” już zabierają się do następnego przedsięwzięcia... wszak dożynki tuż, tuż, więc i pracy sporo. Na szczęście pracy
to one się nie boją, a i imprezy organizują śpiewająco.
Helena Sowa,
Małgorzata Wabik
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Sukces w skali kraju…

Justyna Gworek, Anna Zając, Klaudia Czardyban i Piotr Zając
z PZ8 otrzymali wyróżnienie II stopnia w IV edycji Historii Bliskiej,
konkursu ogólnopolskiego organizowanego przez Ośrodek Karta
w Warszawie. Ania, Klaudia, Justyna i Piotrek przygotowali pod kierunkiem Elżbiety Kubas pracę konkursową p.t. „Wojenne losy mieszkańców Chełmka i okolic”. Losy swoich rozmówców przedstawili z
pomocą słowa pisanego i taśmy filmowej. Sukces uczniów jest tym
większy, że tegoroczna edycja konkursu cieszyła się niezwykłym zainteresowaniem i rywalizowali oni w nim z ponad 400 zespołami ze
szkół całej Polski. Uczniowie pracując nad konkursem przeprowadzili
wywiady z mieszkańcami naszego miasta i wysłuchali wielu wzruszających opowieści o wojennych przeżyciach i doświadczeniach
swoich rozmówców oraz bliskich im osób. Ta żywa lekcja historii na
długo pozostanie w ich pamięci, tym bardziej, że ich starania doceniło także jury konkursu w składzie: prof. Jacek Kochanowicz, prof.
Jerzy Kochanowski, prof. Cezary Eugeniusz Król i red. Zbigniew Gluza,
przyznając im wyróżnienie.

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM

”WYPRAWKA SZKOLNA”

Pomoc w formie DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym
2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasie II
gimnazjum.
Pomocy udziela się uczniom, pochodzącym z rodzin, w których
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł.
Pomoc może być też udzielona uczniom, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium,
tj. 351 zł. Jednak liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc
w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 10% ogólnej
liczby uczniów spełniających kryterium dochodowe. (Wówczas do
wniosku należy dołączyć uzasadnienie).
Niezależnie od dochodu pomoc mogą także otrzymać uczniowie, którzy POSIADAJĄ ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA
SPECJALNEGO, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, realizującym w roku szkolnym
2010/2011 obowiązek szkolny.
WARTOŚĆ POMOCY NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ:
170 zł – dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej
310 zł – dla ucznia klasy II gimnazjum
310 zł – dla ucznia klasy I-III gimnazjum posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
200 zł – dla ucznia klasy IV-VI szkoły podstawowej posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zainteresowanych rodziców prosimy o pobranie wniosku z sekretariatu szkoły do której uczęszcza dziecko i złożenie go w szkole
w terminie od 1 do 15 września 2010 r.
Uwaga!!! Informacje o dochodach (zaświadczenia itd.) muszą
być wystawione za miesiąc sierpień.
Informację przygotowano na podstawie ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania
pomocy finansowej uczniom za zakup podręczników oraz wypłaty uczniom
zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. Nr 95, poz. 612)

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
w Chełmku

Nowy Sklep

wystawia do sprzedaży działkę

Bielizna i odzież dziecięca,
damska, męska

o powierzchni 1714m2 zabudowana budynkiem gospodarczym zlokalizowana w Chełmku przy ul. Krakowskiej 1 (droga dojazdowa).
Forma własności gruntu użytkowanie wieczyste.
Oferty zakupu prosimy składać do dnia
31 lipca 2010 roku pod nr tel.338461739 wew. 32 lub 664959800
albo w siedzibie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
Chełmek ul. Krakowska 26.

ul. Krakowska 26 - Pawilon I piętro
pon – pt 9.30 – 17.00
sob. 9.00 – 13.00

Zapraszamy
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Tęczowe Przymierze
21 czerwca 2010 odnowiono Tęczowe Przymierze zawiązane 25maja 2009roku przez DPS z
Krakowa, Fundację Brata Alberta z Chełmka, ŚDS Pobyt Dzienny A z Chełmka, Samorządowy Zespół Szkół z Gorzowa, Ochotniczą Straż Pożarną z Gorzowa, Dom Ludowy z Chełmka oraz świetlicę
chełmeckiego MOKSiR-u z Gorzowa i Koło Wolontariatu PZ nr 8 z Chełmka.
Tęcza od zawsze symbolizuje nadzieję. Ta
optymistyczna wstęga łączy dwa krańce świata,
a pod jej barwnym łukiem jest miejsce na szczęśliwe życie dla każdego człowieka. Dla każdego
– bez względu na wiek, pozycję społeczną i materialną, wygląd i stan zdrowia. Każdy ma prawo
do swojego miejsca wśród ludzi i każdy pragnie
kontaktu z drugim człowiekiem. Osamotnienie
bywa przyczyną depresji, a samotność może
odebrać chęć do życia. Trzeba więc ciągłej wrażliwości, czujności w obcowaniu z bliźnim.
Tęczowe Przymierze jest odpowiedzią na
jedną z najważniejszych ludzkich potrzeb – potrzebę akceptacji. Tegoroczny piknik przebiegał
pod hasłem„Radość fundamentem życia”, a jego
najistotniejszym celem było wspólne odkrywanie różnych źródeł radości. Wymierny efekt
podejmowanych działań to przede wszystkim
uśmiech na twarzach uczestników, a czasem i
łzy wzruszenia. A wszystko zaczęło się od trzyletniego Nikodema Dońca, który po czternastomiesięcznej walce z chorobą nowotworową
odszedł 12sierpnia 2006roku. Niespełnionym
marzeniem Nikusia była przejażdżka wozem
strażackim. Kiedy więc Ochotnicza Straż Pożarna
z Gorzowa szukała wykonawcy strony internetowej, ojciec Nikodema – Tomek Doniec – podjął się zadania i poprosił w zamian o spełnienie
marzeń chorych dzieci. Prezes gorzowskiej OSP
Andrzej Rybak zgodził się bez wahania i słowa
dotrzymał. Pierwsze Tęczowe Przymierze odbyło
się w maju 2009roku, a jego najważniejszą atrakcją był wyjazd strażackim wozem bojowym.
Takie same emocje towarzyszyły tegorocznej
przejażdżce. Wielka radość na długo pozostanie w pamięci pasażerów czerwonego auta z
niebieskim „kogutem”. Druh Marcin Bożek w
stroju bojowym i z pogodnym uśmiechem na
twarzy realizował marzenia przechowywane w
dziecięcej pamięci.
Niezwykłych wrażeń dostarczył też spektakl
muzyczno-ruchowy oparty na motywach baśni
o śpiącej królewnie. Opracowanie scenariusza,
przygotowanie zespołu małych tancerzy to
dzieło nauczycielek Samorządowego Zespołu Szkolnego z Gorzowa, które profesjonalnie
zrealizowały pomysł dyrektorki szkoły Lucyny
Elżbieciak.Trzydziestoosobowy zespół małych
aktorów wystąpił pod opieką pań : Anny Piecuch
i Katarzyny Wojtyczko. Barwne, zwiewne stroje
podkreślały grację i wdzięk młodych aktorów
– uczniów Szkoły Podstawowej z Gorzowa. Interesującą formę przybrało samo odnowienie
Przymierza- każdy z uczestników nadmuchiwał
kolorowy balon i malował na nim najweselszą
buźkę, a potem dowiązywał je w barwny łańcuch łączący zebranych. Zabawy, tańce, rysowanie wspólnego obrazka, „obrona skarbów”, wykonanie serduszka dla przyjaciela, „wyprawa w
morze” z barwną płachtą do zabaw ruchowych
– to tylko niektóre atrakcje pikniku.
Podczas tańców pojawił się kogut zapraszający do wspólnego odtańczenia popularnych
„kaczuch”, a piosenka o farmie Donalda stała się
pretekstem do malowania zwierzątek gospodarskich. Niezwykłe emocje towarzyszyły też bitwie
na jajka rzekomo zniesione przez wspomnianego wyżej koguta. Musiało w nich „coś” być, bo

nie dosyć, że miały kolorowe ubranka, to mimo
gwałtownych upadków żadne się nie rozbiło (na
co liczyli niektórzy). Dużym zainteresowaniem
cieszyła się wystawa prac podopiecznych ŚDS
z Chełmka. Różne techniki plastyczne zastosowane do wykonania notesów, szkatułek, toreb
i obrazków budziły podziw i uznanie wśród
uczestników spotkania oraz gości. Dekorację
uświetnił pociąg ilustrujący wiersz „Lokomotywa”, a wykonany przez dzieci podczas zajęć
plastycznych prowadzonych przez Ewę Miszutę.
W gorzowskiej świetlicy można też było
obejrzeć wystawkę prac przygotowanych przez
uczestników zajęć świetlicowych.Wiele pracy i
twórczego wysiłku włożono w Tęczowe Przymierze, aby radość stała się rzeczywistym fundamentem życia. Źródłem radości jest zabawa
angażująca wyobraźnię i zapokajająca naturalną
potrzebę ruchu, wesoła piosenka, zwycięstwo w
grze, piękno obrazka namalowanego wspólnym
wysiłkiem, taniec wirujących barwnych postaci i
jazda prawdziwym strażackim samochodem bojowym. Największą jednak i najbardziej stymulującą do życia oraz działania jest radość doświadczania bliskości drugiego człowieka, możliwość
wymiany uśmiechu, spojrzeń, przyjacielskich
gestów. Zacierając granice wytyczane przez
ułomność ciała i łamiąc bariery budowane przez
zwykły ludzki egoizm czy lęk przez konfrontacją z cudzym cierpieniem , każdy z nas może
stać się czyjąś radością. I nie chodzi tu o wielkie przedsięwzięcia albo kosztowne akcje, ale
o zwyczajną akceptację fizycznej i psychicznej
odmienności człowieka dotkniętego chorobą,
inwalidztwem, psychicznym niedomaganiem.
Tęczowe Przymierze daje radość wszystkim
uczestnikom. Jedni przekonują się o istnieniu
bezinteresownej, szczerej przyjaźni, drudzy wyrywają się z letargu rezygnacji i spontanicznie
tworzą, tańczą, śmieją się, a inni znów wyciszają
emocje, aby swą radość odkryć w zapatrzeniu
w zasłuchaniu , aby na moment zatrzymać rozbiegane myśli i uczucia, doznać wewnętrznego
wyzwolenia z nadruchliwości psycho-motorycznej. Tu integracja opiera się na wspólnym przeżyciu tego samego inaczej. To tak jak w życiu
– widzimy i słyszymy to samo, ale przeżywamy
inaczej, czujemy inaczej, inaczej interpretujemy,
a jeszcze inaczej oddziałuje to na naszą psychikę.
Tęczowe Przymierze to po prostu spotkanie
człowieka z człowiekiem w poszukiwaniu i odkrywaniu mocnych fundamentów zwyczajnego
życia. Dlatego Patrycja na wózku inwalidzkim z
wdziękiem tańczy z Anią, Basia, którą podobno trudno zmobilizować do wyjścia z łóżka i
ubrania się, uśmiecha się i wiruje do upadłego,
Gosia pochyla się nad Grzesiem, podając mu
kredki i podtrzymując zsuwający się z kolan papier... To nic, że Stefciu upatrzył sobie samotny
stolik w przedsionku Sali i stamtąd obserwuje
przyjaciół... to nic, bo Stefciu nie jest tam sam,
są przy nim wszyscy przechodzący – rozmawiają, przynoszą drożdżówkę i kiełbaski. Jak to na
zwyczajnym spotkaniu towarzyskim. Wszyscy
szanują wybór Stefcia. Wszyscy szanują się nawzajem i wszyscy traktowani są tak samo – jak
uczestnicy radosnego pikniku. A jest się z czego cieszyć, bo tegoroczne Tęczowe Przymierze
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zbratało ponad stu przedstawicieli z dziewięciu
różnych instytucji.
Powie ktoś: „I cóż w tym nadzwyczajnego?
Takich akcji jest wiele.” Nieprawda! Tęczowe
Przymierze nie ma bowiem żadnego budżetu i
opiera się wyłącznie na pracy wolontariatu oraz
finansowym i meterialnym wsparciu sponsorów.
To naprawdę bezinteresowna idea przeradzająca się w bratnie współistnienie i współtworzenie ludzi uważanych za dwa różne światy i
dzielonych na dwa różne światy – zdrowych i
upośledzonych. Pod Tęczowym Przymierzem
jest tylko jeden świat. Nie ma tu żadnych podziałów. Odnosi się nawet wrażenie, że hojność
sponsorów, ich otwartość i zaangażowanie
to sprawka jakiegoś dobrego Anioła Stróża. A
może to opieka Aniołka Nikodema, którego
wizerunek uwieczniła autorka loga Przymierza
Aleksandra Wabik? Logo Tęczowego to tęczowy motyl z wkomponowaną sylwetką Nikusia.
Motyl symbolizuje kruchość ludzkiego życia,
zwłaszcza życia chorego, dotkniętego przez los
dziecka. Tęczowe barwy motyla symbolizują nadzieję, która przecież umiera ostatnia i póki tli
się najmniejsza choćby szansa ratunku, trzeba
w nią wierzyć. Nadzieja pozwala każdemu z nas
podnosić się z upadków, wytrwać w cierpieniu,
dzielić się sobą.
Doświadczenie cudzego losu pozwala odkrywać niezgłębione tajemnice ludzkiej duszy
rozwijającej się w cierpieniu... ale to cierpienie
nie może nas od siebie oddalać – ono musi zbliżać, żeby prawdziwy sens istnienia nie zginął w
zalewie materialistycznej pogoni za niewolnictwem rzeczy. Często gubimy się w dążeniu do
sukcesu za wszelką cenę. A przecież każdy z nas
tęskni za poczuciem bezpiecznego współistnienia społecznego, bo zbyt często doświadczamy
rozczarowań wynikających z braku akceptacji i
zrozumienia. Tęczowe Przymierze jest doskonałym sposobem współtworzenia ludzkiego
szczęścia. Dlatego Cukiernia „Ptyś” i GS „Samopomoc Chłopska” z Chełmka podarowały chleb
i drożdżówki, państwo Wilanowscy, właściciele
Eurosklepu z Gorzowa zaopatrzyli w soki i napoje chłodzące. Panie Maria Pawela, Halina Kubas,
Anna Kopciewicz i Beata Cebula czuwały, aby
nikt nie był głodny czy spragniony, Barbara Orlik
właścicielka salonu firan z Jaworzna podzieliła
się tkaninami, Jacek Wojtków właściciel firmy
Kwadrat z Chełmu Śląskiego dał plawil, na który Ewa Miszuta naniosła logo i nazwę pikniku.
Zakład Optyczny „Rozmus” wsparł finansowo
Tęczowe Przymierze a Ewelina Wabik – kierowniczka zakładu w Oświęcimiu przebadała bezpłatnie wzrok uczestników spotkania i dzieci z
gorzowskiej szkoły, zgłaszających się z rodzicami na ogłoszone wcześniej konsultacje. Swoją
opieką objął imprezę burmistrz Chełmka zawsze
chętnie wspierający działalność na rzecz dzieci.
Do nich wszystkich , do tych, którzy bez wahania otoczyli imprezę swoją opieką, kierujemy
najserdeczniejsze podziękowania i najgorętsze
tęczowe pozdrowienia.
Tęczowe Przymierze spełnia się tylko dzięki
dobrym ludziom. Choć umilkł już radosny zgiełk
towarzyszący zabawie, z parkietu zniknęli tancerze, rozwiał się zapach smażonych kiełbasek
i umilkł gromki śmiech, to przecież wciąż pozostaje tęczowa nadzieja na przyszłoroczne spotkanie. Tęcza łączy dwa końce dwóch światów,
a pod jej barwnym łukiem jest miejsce dla każdego – dla ciebie też.
Małgorzata Wabik, Organizatorka Tęczowego
Przymierza

6/2010

KS Chełmek w V lidze!
Drużyna piłkarska KS Chełmek zajęła pierwsze miejsce w VI lidze wadowickiej i uzyskała awans do wyższej klasy rozgrywkowej.
Gracze chełmeckiego klubu wykazali się wielką wolą walki i konsekwencją w grze. Runda rewanżowa, czyli wiosna 2010 roku okazała
się kluczowa w kontekście zajęcia miejsca, promowanego awansem.
W ostatnich meczach sezonu drużyna kroczyła od zwycięstwa do
zwycięstwa i szybko zgubiła peleton pościgowy, na którego czele
usadowiła się Unia Oświęcim. Przypominamy, że awans w bieżącym
sezonie uzyskały dwa zespoły, które zajęły kolejno 1 i 2 miejsce w
gronie 16 drużyn. Różnica w dorobku punktowym chełmeckiej ekipy nad „grupą pościgową” wyniosła aż 9 „oczek”. Trzeba przyznać, iż
aktualna dyspozycja podopiecznych trenera Dobrowolskiego rozbudziła apetyty lokalnej publiczności. Miejscowi działacze, w tym
Prezes Klubu Marek Poznański, konsekwentnie budują i wzmacniają
drużynę. Piłkarze mogą liczyć na wsparcie Zarządu, co przekłada się
na wyniki sportowe. Warto dodać, że równolegle z drużyną podnosi
się również standard kompleksu sportowego przy ul. Krakowskiej. W
niedalekiej przyszłości ma tutaj powstać spełniające wysokie standardy centrum sportowo – rekreacyjne ze znakomitą bazą treningową i zapleczem szatniowym. Oczywiście Klub może liczyć na wsparcie władz miejskich, które inicjują rozwój sportu i przede wszystkim
piłki nożnej w gminie Chełmek. Ponadto Burmistrz Andrzej Saternus

oraz Z-ca Burmistrza Andrzej Skrzypiński są wiernymi fanami „KS-u”
i niejednokrotnie dopingują zawodników z wysokości trybun. Czy
aktualna drużyna może nawiązać do czasów świetności chełmeckiej piłki? Odpowiedź na pytanie poznamy już w sierpniu bieżącego
roku, kiedy to ruszą rozgrywki o mistrzostwo V ligi.
Pozostałe drużyny z Gminy Chełmek grające w klasie A zajęły:
LKS Bobrek drugie miejsce i wicemistrzostwo klasy A natomiast LKS
Gorzów uplasował się na dziesiątym miejscu w tabeli rozgrywek.

Młodziczki GRUNWALDU górą

Zakończenie sezonu gimnazjalistek

W Gilowicach 12 czerwca nasze młodziczki w składzie K. Frączek,
A. Janik , K. Śmietana, A. Baran, D. Wojdyła wystąpiły w turnieju zorganizowanym przez MUKS GILOWICE . W zawodach wzięło udział 12
zespołów , które grały systemem ,,każdy z każdym”. Nasze dziewczęta
okazały się bezkonkurencyjne i po bardzo dobrej grze zakończyły
turniej na I miejscu zdobywając złote medale .

W poniedziałek 7 czerwca na hali w Chemiku odbył się turniej
piłki siatkowej szkół gimnazjalnych z udziałem 9 zespołów. Nasza
drużyna reprezentująca gimnazjum nr 1 w Chełmku dotarła do finału wygrywając po drodze cztery mecze . Dopiero w meczu o złoty
medal zespół z Chełmka przegrał z Brzeszczami 2:1 zajmując ostatecznie drugą pozycję . skład drużyny : A. Duda , P. Szymczak, U. Pisarek , P. Wróbel, K . Kilarska , A. Kilarska , A. Pawłowicz ,A. Pawłowska

Seniorki grały w Brzeszczach

Zespół seniorek UKS ,,GRUNWALD” Chełmek w ramach przygotowań do nowego sezonu rozegrał kolejny mecz kontrolny tym
razem rywalkami były zawodniczki z Brzeszcz . Mecz zakończył się
zwycięstwem Chełmka 3:1 . Do GRUNWALDU dołączyła rozgrywająca
M. Hebda, atakująca K. Wesecka, środkowe M. Haftek oraz M. Ponikowska. Od 16 do 27 sierpnia drużyna będzie trenowała na obozie
dochodzącym mającym na celu ostateczne zgranie zespołu przed
pierwszym meczem ligowym w IV lidze .

Rodzinny turniej dwójek
siatkarskich

UKS ,,GRUNWALD” Chełmek zaprasza na
rodzinny turniej dwójek siatkarskich , który
odbędzie się 17 lipca o godzinie 10.00 na
sali gimnastycznej przy SZS nr 1 w Chełmku.
Drużyny należy zgłaszać telefonicznie do 16
lipca do godziny 20.00 . System gry będzie
uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów. Warunkiem dopuszczenia drużyny do
zawodów jest pokrewieństwo zawodników .
Tel. kontaktowy 692285982
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tel. 501 424 838
po godz. 14.00
e-mail: biuro@archikont.pl
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Nagrody Burmistrza za szczególne wyniki w nauce

SZS Bobrek Krzysztof Satała KL. III gim, SZS Bobrek Sylwia Piątek
KL. VI sp, SZS Gorzów Daria Gajc KL. III gim, SZS Gorzów Przemysław Rożniewski KL. VI sp, SZS Nr 1 w Chełmku Piotr Adryan KL. III
gim, SZS Nr 1 w Chełmku Patrycja Bunalska KL. III gim, SZS- P nr 2
Natalia Mroczek KL. VI sp, SZS- P nr 2 Justyna Ryszka KL. VI sp, SZS- P
nr 2 Krzysztof Gomółka kl. I gim, SZS- P nr 2 Dominika Radziun KL.
III gim, SZS- P nr 2 Karolina Czeszek KL. III gim, SZS- P nr 2 Mateusz
Kosowski KL. III gim.
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W górnym rzędzie od lewej: Stanisław Niedźwiedź – gospodarz, Andrzej Kustra – członek zarządu, Marek Bajorek – skarbnik, Rafał Poznański – członek zarządu, Marek Poznański – prezes, Andrzej
Saternus – Burmistrz Chełmka, Piotr Byrski – w-ce prezes, radny Rady Miejskiej, Stanisław Stokłosa – dobry duch zespołu
w środkowym rzędzie: Łukasz Zawadzki, Miłosz Siwoń, Tymoteusz Tomsia, Kustra Tomasz, Miłosz Musiał, Kamil Kaczor, Janusz Kukiełka – kierownik drużyny,
dolny rząd: Mateusz Telbyło, Patryk Żołneczko, Kamil Górski, Jacek Dobrowolski – trener, Dariusz Łukaszka, Tomasz Kulig, Bartosz Chylaszek, Mateusz Kłapacz, Jakub Zawadzki, Ariel Afeltowicz.
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