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Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszelkiej pomyślności, 

nadziei i miłości
oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny.

Niech Zmartwychwstały Chrystus 
obdarzy Was łaską i błogosławieństwem.

Życzą 
Burmistrz Chełmka 

oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
wraz z Radnymi 



Echo Chełmka | nr 3 (102) / 2012

2

Mieszkanka Chełmka Maja Janaszek została 
II vice Miss Polonia Podbeskidzia 2012. To nie 
pierwszy sukces pięknej mieszkanki Chełm-
ka. W 2011 Maja został II Vice Miss Nastolatek 
Ziemi Oświęcimskiej 2011, natomiast w 2009 
Maja znalazła się w TOP 10 – Miss Polski Na-
stolatek.
Maja Janaszek ma 18 lat - wymiary (174, 
84/62/88). Uczy się w Liceum w Powiato-
wym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących 
Mistrzostwa Sportowego i Technicznych  
w Oświęcimiu.
Maja interesuje się teatrem - marzy o dosta-
niu się do Szkoły Teatralnej. Obecnie uczest-
niczy w zajęciach grupy teatralnej działającej 
przy Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Re-
kreacji w Chełmku.

Początek nowego roku 2012 to czas rozliczania po-
datków za 2011 rok. Jest to okazja dla nas wszyst-
kich do wsparcia jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych poprzez odpis 1% podatku dochodo-
wego w rocznych zeznaniach podatkowych. Wy-
starczy we „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PO-
DATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI 
POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje 
się na końcu każdego zeznania rocznego, wpi-
sać numer KRS Związku OSP RP tj:  0000116212.  
W części „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, wpisze-

my „Cel szczegółowy 1%”. Wystarczy podać skró-
coną nazwę jednostki, np. OSP w Chełmku, OSP 
w Bobrku Lub OSP 
w Gorzowie i kod pocztowy.

 Związek OSP RP pozyskane środki  
w roku 2012 – 2013 zgodnie z regulaminem  
„1% podatku na rzecz Związku OSP RP” przekaże 
Ochotniczym Strażom Pożarnym i innym jed-
nostkom na cele statutowe zgodnie z wskaza-
nym przez podatnika celem szczegółowym.

Rozpoczęła się przebudowa mostu nad 
rzeką Przemszą w Chełmku. Symbo-
licznego wbicia łopaty i otwarcia prac 
dokonali marszałek województwa ma-
łopolskiego Marek Sowa oraz burmistrz 
Chełmka Andrzej Saternus. Most stano-
wi bezpośrednie połączenie komunika-
cyjne pomiędzy województwem mało-
polskim i województwem śląskim.  
W ramach inwestycji, na rzece Przemsza, 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 780 Kra-
ków-Chełmek przebudowany zostanie 
obecny most, który znajduje się w złym 
stanie technicznym i nie jest przystoso-
wany do przejazdu pojazdów o bardzo 
dużym tonażu. Całe przedsięwzięcie 
oprócz przebudowy mostu obejmie 
swoim zakresem modernizację odcinka 
DW nr 780 i skrzyżowania z ul. Oświę-
cimską i ul. Mieszka I w Chełmku.
W najbliższych miesiącach najważniej-
szym z planowanych zadań będzie bu-
dowa mostu tymczasowego dla pojaz-
dów o ciężarze do 3,5 tony, który będzie 
zlokalizowany obok istniejącego mostu. 
Pojazdy powyżej 3,5 tony w czasie re-
montu objazdów będą zmuszone korzy-
stać z objazdów.
Planowany termin zakończenia prac 
to czerwiec 2013 roku. Koszt inwestycji 
realizowanej przez Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Krakowie szacowany jest na 
blisko 10 mln zł.

Maja Janaszek 
II vice Miss 
Podbeskidzia 2012

Przebudowa mostu rozpoczęta.

1% dla Ochotniczych Straży Pożarnych

wizualizacja mostu na Przemszy
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Burmistrz Chełmka działając na podstawie 
art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościa-
mi (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 
poz. 651 z późn. zm.) oraz w wykonaniu 
uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej 
w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku 
przeznacza w dzierżawę fragment nieru-
chomości oznaczonej w ewidencji grun-
tów i budynków jako działka nr 834/112  
o pow. 0.0110 ha obręb Chełmek, położo-
ny w Chełmku przy ul. Kochanowskiego  

z przeznaczeniem na ekspozycję ogrodzeń. 
Przedmiotowy wykaz został wywieszo-
ny na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 
02 marca 2012 roku do dnia 23 marca 
2012 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakow-
ska 11, a ponadto informacja o wywiesze-
niu wykazu została podana do publicznej 
wiadomości przez ogłoszenie w prasie 
lokalnej oraz niniejszy wykaz został wy-
wieszony na tablicach ogłoszeń na terenie 
całej gminy, w BIP i na stronie internetowej 

urzędu www.chelmek.pl.
Dodatkowych informacji w sprawie dzier-
żawy wymienionego wyżej fragmentu 
nieruchomości można uzyskać w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakow-
ska 11, w pokoju nr 14 lub telefonicznie pod 
numerem telefonu 844-90-31 lub 35 osoba 
do kontaktu Naczelnik Wydziału Architek-
tury, Geodezji i Zasobów Komunalnych 
Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

Burmistrz Chełmka działając na pod-
stawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz 
w wykonaniu:
1. Uchwały Nr XVI/123/2012 Rady Miej-
skiej w Chełmku z dnia 16 lutego 2012 
roku w sprawie sprzedaży w trybie bez-
przetargowym przeznacza do sprzedaży 
nieruchomość oznaczoną w ewiden-
cji gruntów i budynków, prowadzonej 
przez Starostwo Powiatowe w Oświęci-
miu jako działka nr 204/69 o pow. 0,0022 
ha obręb Gorzów, położona w Gorzo-
wie przy ul. Krzywej. Działka objęta jest 
Księgą Wieczystą nr KR1E/00029400/7 
prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczy-
stych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.
2. Uchwały Nr XVI/124/2012 Rady Miej-
skiej w Chełmku z dnia 16 lutego 2012 
roku oraz Uchwała Nr VI/36/2011 z dnia 

03 marca 2011 roku w sprawie sprzeda-
ży mienia komunalnego w trybie prze-
targowym przeznacza do sprzedaży 
nieruchomość oznaczoną w ewiden-
cji gruntów i budynków, prowadzonej 
przez Starostwo Powiatowe w Oświęci-
miu jako działki 26/15 i 26/16 o łącznej 
pow. 0,0779 ha obręb Bobrek, położo-
nej w Bobrku przy ul. Starowiejskiej. 
Działka objęta jest Księgą Wieczystą nr 
KR1E/00052618/8 prowadzoną w Wy-
dziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejono-
wego w Oświęcimiu.
Sprzedaż działki wymienionej w punk-
cie 1 nastąpi w trybie art.37 ust.2 pkt 6, 
a działek wymienionych w punkcie 2 na-
stąpi w trybie art.37 ust.1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
Przedmiotowy wykaz został wywieszo-
ny na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 

21 marca do dnia 11 kwietnia 2012 roku  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełm-
ku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, 
a ponadto informacja o wywieszeniu 
wykazu została podana do publicznej 
wiadomości przez ogłoszenie w prasie 
lokalnej oraz niniejszy wykaz został wy-
wieszony na tablicach ogłoszeń na tere-
nie całej gminy, w BIP i na stronie inter-
netowej urzędu www.chelmek.pl.
Dodatkowych informacji w sprawie 
sprzedaży wymienionych wyżej nieru-
chomości można uzyskać w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Kra-
kowska 11, w pokoju nr 14 lub telefo-
nicznie pod numerem telefonu 844-90-
31 lub 35 osoba do kontaktu Naczelnik 
Wydziału Architektury, Geodezji i Zaso-
bów Komunalnych Urzędu Miejskiego  
w Chełmku.

Inf.UM

Jesteśmy świadkami budzącego się 
życia w przyrodzie. Na naszych po-
lach i łąkach pojawiać się będzie coraz 
więcej zieleni. Wielu też mieszkańców 
naszej miejscowości będzie się starało 
porządkować swoje posiadłości. Mimo 
zakazów i konsekwencji prawnych oraz 
corocznych apeli z ubolewaniem stwier-
dzamy, że wypalanie traw jest nadal do-
konywane. Ogień zabija żyjące w trawie 
zwierzęta i mikro organizmy. Niszczy 
miejsca lęgowe wielu gatunków pta-
ków gnieżdżących się na ziemi lub też 
w strefie krzewów. Palą się też gniaz-
da zasiedzone, (w których znajdują się 
jaja lub pisklęta - np. lubiany przez nas 
skowronek). Dym uniemożliwia pszczo-
łom oblatywanie łąk. Owady giną w pło-
mieniach jak też zwierzęta, które przy-
padkowo znajdują się w zasięgu ognia, 
ponieważ tracą orientacje w dymie i ule-

gają zaczadzeniu. Pożary traw i nieużyt-
ków z uwagi na ich charakter i zazwyczaj 
duże rozmiary angażuje znaczną liczbę 
sił i środków straży pożarnej. Każda in-
terwencja to poważny wydatek finan-
sowy. Strażacy zaangażowani w akcje 
gaszenia traw, łąk i nieużytków, w tym 
samym czasie mogą być potrzebni do 
ratowania życia i mienia ludzkiego w in-
nym miejscu. Może się zdążyć, że przez 
lekkomyślność ludzi nie dojedziemy  
z pomocą na czas tam, gdzie będziemy 
naprawdę niezbędni. Efektem wypa-
lania traw są często niekontrolowane 
pożary, skutkujące dużymi stratami ma-
terialnymi spowodowanymi przerzuca-
niem się ognia na zabudowania lub lasy. 
Obowiązek dbania o środowisko natu-
ralne przed dewastacją spoczywa na nas 
wszystkich.

 Inf. OSP Chełmek

DRODZY MIESZKAŃCY CHEŁMKA

INFORMACJA

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU
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INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI URODZONYCH W 2008 ROKU

NASI DZIELNICOWI

Burmistrz Chełmka informuje że od 
połowy marca została uruchomiona 
bezpłatna zbiórka przeterminowanych 
leków. Przeterminowane leki to odpady 
niebezpieczne i nie można ich wyrzucać 
do śmieci ani wylewać do kanalizacji, za-
wierają szereg związków chemicznych, 
które po upływie terminu ważności 
mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia  
i życia ludzi w szczególności dzieci. Zor-

ganizowana zbiórka ma na celu ograni-
czenie ilości przeterminowanych leków 
trafiających na składowisko odpadów 
lub w inny niekontrolowany sposób 
przedostających się do środowiska. 
Gmina zakupiła pięć specjalistycznych 
pojemników – konfiskatorów - służą-
cych do zbiórki przeterminowanych 
leków. W/w pojemniki będą opróżnia-
ne przez firmę posiadającą stosowne 

uprawnienia, z częstotliwością zależną 
od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
na kwartał. Całość kosztów związanych  
z zakupem i obsługą pojemników pono-
si Gmina. Konfiskatory zostały ustawio-
ne we wszystkich aptekach na terenie 
gminy, poniżej zamieszczono wykaz ap-
tek prowadzących zbiórkę wraz z godzi-
nami otwarcia. 

Burmistrz Chełmka oraz Dyrektor Sa-
modzielnego Gminnego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej w Chełmku informują, iż  
w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 30 listo-
pada 2012 r. w siedzibie SG ZOZ w Chełm-
ku przy ul. Staicha 1 odbywać się będą 
szczepienia dzieci urodzonych w 2008 
roku w celu zbudowania odporności 
przeciwko bakterii Neisseria Meningitidis 
typ C, a to w ramach programu promocji 
zdrowia dotyczącego szczepień profilak-
tycznych. Zachorowania wywołane przez 
w/w meningokoki występują najczęściej 

zimą i na wiosnę. W tym okresie dochodzi 
do częstych infekcji górnych dróg odde-
chowych i zarazki przenoszone są drogą 
kropelkową – najczęściej j w trakcie kasz-
lu. Jeśli zdecydują się Państwo na szcze-
pienie zakupionymi dla Państwa dzieci 
przez SG ZOZ w Chełmku szczepionkami, 
koszt szczepionki w 50% zostanie zre-
fundowany ze środków z budżetu Gmi-
ny Chełmek. Pozostałą 50% część ceny 
szczepionki ponoszą Rodzice.
W przypadku występowania trudnej sy-
tuacji finansowej oraz korzystania z po-

mocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Chełmku istnieje możliwość 
pomocy w pokryciu kosztu szczepionki 
przypadającej na Rodziców. W celu sko-
rzystania z takiej formy pomocy społecz-
nej  należy pobrać z MOPS stosowne za-
świadczenie. 
Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Samodzielnym Gminnym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej  w Chełmku przy ul. 
Staicha 1 lub pod numerem telefonu: 33 
846 12 02.

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus

Starszy sierżant 
Krystian Piekarski
Lat 29. Staż w Policji 8 lat

Rejon nr 1
Chełmek Osiedle: ulice: Krakowska (nume-
ry nieparzyste), Piłsudskiego, Powstańców 
Śląskich, Brzozowa, 25 Stycznia, 11 – go 
Listopada, Andersa, Boczna, Topolowa, 
Głogowa, Kolejowa, Wojska Polskiego, 
Kościuszki, Ofiar Faszyzmu, Paprotnik.

„Śmierć nie jest nocą, ale światłem;
nie jest końcem, ale początkiem;
nie jest nicością, ale wiecznością”

/Viktor Hugo/

Z głębi serca płynące wyrazy współczucia
i szczere słowa otuchy
dla Pani Otylii Dudzik
w trudnych dniach żałoby po śmierci Męża
składa Sołtys, Rada Sołecka, 
pracownice Wiejskiego Domu Ludowego
i cała społeczność wsi Gorzów.

Uwaga !!!
Do konfiskatorów MOŻNA wrzucać: 
- leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek 
 w opakowaniach lub luzem, 
- syropy, krople, roztwory i maści w zamkniętych 
 opakowaniach.
Wszystkie leki należy wrzucać bez kartonowych opakowań 
oraz ulotek.

Do konfiskatorów NIE MOŻNA wrzucać: 
- termometrów,
- areozoli,
- zużytych strzykawek i igieł,
- zużytych materiałów opatrunkowych i higienicznych 
 (np. pampersy). 

Inf.UM

ZBIÓRKA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW W GMINIE CHEŁMEK

Lp. Nazwa   Adres Godz. otwarcia 
 1 Apteka Prywatna s.c. Stanisława, Kazimierz Opitek ul. Staicha 1, 32-660 Chełmek Pn-Pt: 7.30 - 19.00 
 2.  Apteka „CENTRUM” Sp.J. Punkt Apteczny Bobrek ul. Nadwiślańska 5, 32-661 Bobrek Pn-Pt: 9.00-17.00 
    So: 9.00 – 13.00
 3.  Apteka „Pod Kasztanem”  ul. Piastowska 2, 32-660 Chełmek Pn-Pt: 9.00-17.00 
    So: 9.00 – 13.00 
 4.  Apteka „Ziołolek”  ul. Krakowska 26 32-660 Chełmek Pn-Pt: 800-1900
    So: 800 – 1500
 5.  Apteka NOWA S.C. W. Kosek, E. Kosek Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek Pn-Pt: 8.00- 20.00 
    So: 800 – 1500  
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Od wieków piękno świata człowiek chciał za-
mknąć w swoich obrazach, budowlach itd. Tak-
że człowiek budował wspaniałe dzieła, upięk-
szając je, jeśli chodziło o oddanie czci bóstwom 
czy Bogu. Jesteśmy świadkami, wspaniałych 
dzieł sztuki, często Kościół był nazywany  
„mecenasem sztuki”. Piękno wystroju świątyń, 
przybliżało wyobrażenie piękna Pana Boga  
i pomagało w modlitwie. Przez wieki zetknięcie 
z obrazem, malowidłem, witrażem było jedy-
nym zetknięciem człowieka z wielką sztuką.
W kościele Miłosierdzia Bożego w Chełmku  
w latach 2010 -2011 powstały trzy duże witraże 
,dwa po około 15 m2. każdy i jeden ponad 20 m2 . 
Zaprojektowane przez Barbarę Popczyk ma-
larka , konserwatorka dzieł sztuki, wraz z Ewą 
Nikiel - Orpich artystką, witrażystką. Projekty 
uzyskały zatwierdzenie wydziału sztuki ko-
ścielnej w Kurii Metropolitalnej w Krakowie.  
A w prywatnej rozmowie ks. biskup Józef Guz-
dek , przewodniczący tego wydziału stwierdził, 
że w ostatnim czasie , nie widział tak ładnych 
projektów. Witraże wykonano w pracowni, wi-
trażów Ewy Nikiel - Orpich , i ta artystka je wy-
konała. Warto zwrócić uwagę , czym są witraże, 
popularnie określa się , że to kolorowe szkieł-

ka układa się w ołowiu , to tylko popularne  
i uproszczone stwierdzenie , technika jest dużo 
więcej skomplikowana i wymaga ręki i duszy 
artysty.
Kościół Miłosierdzia Bożego , jest bryłą radosną 
z dużą ilością światła i to światło potrzeba było 
umieścić w kościele. Równocześnie usytuowa-
nie kościoła, wśród lasu , zieleni, jesiennych 
kolorowych barwach znalazło także wyraz  
w obrazie .
Witraż od strony wschodniej nasycony ziele-
nią, wschodzące słońce , ożywcza zieleń - bu-
dzi radość , uspokaja, rodzi optymizm . Dlate-
go motywem przewodnim jest Duch Święty  
w postaci gołębicy. To Bóg nocą Ducha Święte-
go, umacnia, i ożywia maleńki kościółek, nasz  
i wstęga w kierunku niego od Ducha Świętego 
z napisem , przypomnianym przez Sługę Boże-
go Jana Pawła II „Nie lękajcie się „ Ileż wymowy 
w tych słowach, bo ile lęków w naszej parafii  
i nie tylko ma człowiek.
Po przeciwnej stronie, zachodniej dominuje 
kolor żółty, dojrzałość , kłosy ,winogrona -ele-
menty sprawowania Eucharystii, chleba co-
dziennego człowieka - dlatego centralne miej-
sce zajmuje symbol Opatrzności Bożej - trzy ramiona trójkąta - Trójca Święta i „oko” - oko 

Opatrzności Bożej, Boga, który zna wszystko  
i czuwa.  
Środkowy witraż od południowej strony, łączy 
w kolorystyce poprzednie dwa witraże a cen-
tralne miejsce zajmuje postać bł. Jana Pawła 
II, niestrudzonego orędownika Miłosierdzia 
Bożego. Wszak nasz kościół ma wezwanie Mi-
łosierdzia Bożego, to On Jan Paweł II, swoim 
życiem , przykładem z Łagiewnik , gdzie jest 
to centrum , prowadzi nas także przez nasz ko-
ściół, to tego źródła łask , łask miłosierdzia.
Witraże pobłogosławił w listopadzie podczas 
wizytacji biskupiej ks. bp Jan Szkodoń. W dobie 
dyskusji o finansach kościoła, chciałem zazna-
czyć, że jest to dzieło tylko Parafian , tych którzy 
wybudowali świątynię i w niej się modlą i jest 
dla nich domem. A dyskusje, że można wydać 
inaczej, to już Jezusowi wyrzucali, nawet jego 
apostoł, ewangelista dodaje, bo „był złodzie-
jem „. A Pan Jezus powiedział biednych zawsze 
będziecie mieli wśród was. A o pomocy, w/w 
pismo już pisało.

ks. Andrzej Leśny
proboszcz parafii pw. 

Miłosierdzia Bożego w Chełmku

Witraże w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Chełmku

DRODZY MIESZKAŃCY 
GMINY CHEŁMEK!

Rada Rodziców przy Samorządowym Ze-
spole Szkolno – Przedszkolnym  nr 2 
w Chełmku zwraca się z prośbą 
o przekazanie 1% podatku na rzecz nasze-
go zespołu.
Jak to możliwe?
Wystarczy wpisać w rozliczeniu rocznym 
w polu nazwa OPP:
„Stowarzyszenie Pomocy Szkole 
„MAŁOPOLSKA”
w polu KRS: 0000052078

a w informacjach uzupełniających nazwę 
naszego zespołu: 
Samorządowy Zespół Szkolno – Przed-
szkolny nr 2 w Chełmku 
Pragniemy zaznaczyć, że całkowity dochód 
z odpisów zostanie przeznaczony
na zakup pomocy dydaktycznych,
organizację konkursów oraz doposażenie 
naszych oddziałów.
Szczegółowych informacji można zasię-
gnąć na stronie 
www.szspchelmek.pl oraz w sekretariacie 
szkoły.
Wspomóżmy NASZ zespół !!!

5

Podziękowanie
Prawdziwych przyjaciół...

Pragnę wyrazić głęboką wdzięczność Panu 
Jerzemu Mazgajowi i Panu Karolowi Ba-
czewskiemu oraz Pani Halinie Kasza i Panu 
Edwardowi Calikowi za pomoc i życzliwość 
okazaną podczas choroby mojego męża 
Artura. Dziękuję również wszystkim, któ-
rzy wzięli udział w uroczystościach pogrze-
bowych.

Irena Foryś z rodziną.
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Jesienią ubiegłego roku uczniowie klas 
I-IV Samorządowego Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku włą-
czyli się w akcję „Pomagamy zwierzę-
tom przetrwać zimę” zorganizowaną 
przez Koło Łowieckie „ŁOŚ” z Libiąża.
Głównym celem przedsięwzięcia  było 
kształtowanie właściwej postawy i wdra-
żanie do odpowiedzialnej opieki nad 
zwierzętami leśnymi. W ramach akcji 
uczniowie zebrali ponad 1500 kg kasz-
tanów i żołędzi, którymi dokarmiano 
zwierzęta zimą.  Najlepszymi zbieracza-
mi jesiennych skarbów okazały się dzieci  
z klas drugich. W nagrodę, w dniu 22.03.12r  
Prezes Koła Łowieckiego „Łoś”  z Libiąża 
Janusz Kisała oraz skarbnik koła Krzysz-

tof Wojtas zaprosili biorących udział  
w akcji drugoklasistów na chełmec-
kie stawy.  Panowie z koła łowieckiego 
zorganizowali tam dla drugoklasistów  
pokaz trofeów myśliwskich oraz  opo-
wiadali o zwyczajach zwierzyny żyjącej  
w naszych lasach. Podczas spotkania 
przeprowadzono również konkursy 
przyrodnicze z nagrodami i przygoto-
wano smaczny poczęstunek. Dyrekcja, 
wychowacy i uczniowie dziękują  za zor-
ganizowanie akcji „Pomagamy  zwierzę-
tom przetrwać zimę”. Podjęte przedsię-
wzięcie przyczynia się do kształtowania 
pozytywnych postaw dziecka wobec 
środowiska przyrodniczego i propaguje 
wartości ekologiczne.

Burmistrz Chełmka wraz z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmku 
organizują bezpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. 
Odpady wielkogabarytowe zbierane będą w formie objazdu wszystkich posesji. 
Harmonogram zbiórki odpadów:
16 kwietnia  tj. poniedziałek - Gorzów,
17 kwietnia tj. wtorek - Bobrek,
18 kwietnia tj. środa -   Chełmek Stare Miasto,
19 kwietnia tj. czwartek - Chełmek: Nowopole, ul. Krakowska, ul. Marii Dąbrowskiej, 
ul. Kościuszki i ul. Ofiar Faszyzmu.
Odpady należy wystawić do godziny 8:00 przed posesję. 
Odpady wystawione po tej godzinie nie zostaną odebrane. 
Zbierane będą następujące odpady wielkogabarytowe: 
meble, wersalki, fotele, stoły, ramy okienne- bez szyb, itp. 
Wszystkie meble muszą być rozebrane na części pierwsze. 
Nie będą przyjmowane: eternit, akumulatory, opony samochodowe itp.

Inf.UM

Dyrekcja Samorządowego 
Zespołu  Szkół w Bobrku 
prosi o wpłatę 1 % na szkołę:
Nr. KRS 0000052078  
Stowarzyszenie 
na Rzecz Pomocy Szkole Małopolska
Z dopiskiem 
dla Samorządowego Zespołu Szkół 
w Bobrku. 
Komenda Związku Drużyn Chełmek 
zwraca się z uprzejmą prośbą 
o przekazanie 1% 
na  konto KRS  nr 0000 27 34 92 
z dopiskiem 
ZHP Związek Drużyn Chełmek
Za przekazaną kwotę serdecznie
dziękujemy.

Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!

W siedzibie OSP Chełmek odbył się 
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – eli-
minacje gminne, których organizatorem 
był Zarząd Gminny OSP RP w Chełmku. 
W Turnieju udział wzięli laureaci elimi-
nacji szkolnych ze szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz szkoły średniej z terenu 
gminy Chełmek. Pierwszym etapem był 

test pisemny. Z każdej grupy wiekowej 
do dalszych rozgrywek przechodziło 5 
osób.
W oczekiwaniu na wyniki młodzież 
zwiedziła Dom Pamięci Baty.
Drugi, ustny etap wyłonił po dwie osoby 
z każdej grupy wiekowej, które awanso-
wały do eliminacji powiatowych.
Wśród Laureatów znaleźli się:
Szkoła podstawowa
I miejsce: Wojciech Mańkut – Samorzą-
dowy Zespół Szkół  w Bobrku 
II miejsce: Izabela Słowik - Samorządowy 
Zespół Szkół w Gorzowie
III miejsce: Aleksandra Siuda - Samorzą-
dowy Zespół Szkół  w Bobrku 
Gimnazjum
I miejsce: Przemysław Rożniewski -  
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie
II miejsce: Patryk Szumlakowski - Samo-
rządowy Zespół Szkół w Gorzowie

III miejsce – Sebastian Chylaszek - Samo-
rządowy Zespół Szkół  Bobrku 
Szkoła średnia
I miejsce: Mateusz Wątroba - Powiatowy 
Zespół nr 8 Szkół Zawodowych i Ogól-
nokształcących w Chełmku 
II miejsce: Justyna Mańkut - Powiatowy 
Zespół nr 8 Szkół Zawodowych i Ogól-
nokształcących w Chełmku 
III miejsce: Michał Korczyk - Powiatowy 
Zespół nr 8 Szkół Zawodowych i Ogól-
nokształcących w Chełmku.
Nagrody ufundowali: OSP Chełmek, OSP 
Bobrek i OSP Gorzów, Gmina Chełmek 
oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu  
i Rekreacji w Chełmku.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy  
i życzymy powodzenia na szczeblu po-
wiatowym. 

POMAGAMY ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - etap gminny

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
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ASY Z TRZECIEJ KLASY

Nauki ścisłe - nic trudnego

Wakacje z harcerzami !!!

Krzysztof Gomółka, 15 lat, uczeń klasy 3b Publicznego Gimnazjum nr 2 im. C.K. Norwida w Chełmku. 
Finalista etapu wojewódzkiego konkursów organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty z informatyki i fizyki. 

- Opowiedz mi o swoich zainteresowa-
niach naukami ścisłymi?
- Nauka przedmiotów takich jak mate-
matyka, fizyka czy chemia przychodzi 
mi z dużą łatwością. Można powiedzieć, 
że mam „ścisły umysł”. Interesuję się róż-
nymi zagadnieniami 
z obszaru przedmiotów ścisłych, udaje 
mi się dostawać dużo dobrych ocen tak-
że szóstek. 

- Lubisz rywalizację? W jakich konkur-
sach już startowałeś?
- Startuję w wielu konkursach nie tylko 
w związanych z naukami ścisłymi, poza 
matematyką, fizyką, informatyką czy 
chemią startowałem również w kon-
kursach o tematyce humanistycznej (ję-
zyk polski, historia). W organizowanym 
przez Małopolskiego Kuratora Oświaty 
konkursie z informatyki i fizyki awan-
sowałem na szczebel wojewódzki i zo-
stałem finalistą. Szczególnie żal jest mi 
konkursu z fizyki, bo zabrakło mi jedynie 
4 punktów, by zostać laureatem tegoż 
konkursu. Takie porażki bolą, ale rów-
nież mobilizują do dalszej pracy. 
- Czy możesz liczyć na pomoc nauczy-
cieli twojej szkoły w przygotowaniach 
do konkursów?
- Uważam że nauczyciele pomagają  
w moich przygotowaniach, motywują 

i dopingują. Potrafią być wymagający 
i niekiedy złoszczą się, kiedy nie dość 
intensywnie przykładam się do nauki 
przedmiotów których uczą. Podsumo-
wując prawdziwym jest stwierdzenie, 
że nauczyciele oraz baza dydaktyczna, 
którą dysponuje szkoła są mi wielce po-
mocne. 
- Jakieś plany związane z dalszą eduka-
cją?
- Po ukończeniu gimnazjum zamierzam 
uczyć się w jednym z oświęcimskich li-
ceów, później studia, raczej związane  
z naukami ścisłymi. To będzie na pewno 
przemyślana decyzja, która 
w konsekwencji pozwoli znaleźć mi  
w przyszłości ciekawą pracę. 
   
  

Dziękuję za rozmowę.
PW

Dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej 
z terenu gminy Chełmek.

Dnia 22 marca 2012 roku w Samorzą-
dowym Zespole Szkół w Bobrku po raz 
trzynasty odbył się II etap międzysz-

kolnego konkursu „Asy z trzeciej klasy”, 
którego współorganizatorem jest MOK-
Si R w Chełmku, a organizatorem jest 
pani mgr Lucyna Zamarlik, która po raz 
kolejny przeprowadziła ten konkurs w 
swojej placówce. W konkursie wzięło 
udział 20 uczniów z gminy Chełmek, z 
klas trzecich – edukacji wczesnoszkol-
nej. Konkurs ma za zadanie wyłonienie 
najlepszych uczniów, którzy będą repre-
zentować miasto i gminę Chełmek na 
szczeblu powiatowym w Brzeszczach. 
Jeszcze nie znamy laureatów, III etapu, 
jeśli tylko zostaną wyłonieni, to w pra-
sie lokalnej ukaże się informacja, kto  
z uczniów etapu II był najlepszy w roku 
2011/2012.

My jednak już wszystkim gratuluje-
my, gdyż sam fakt, że dzieci dostały 
się do II etapu i reprezentowały szkołę 
na międzyszkolnym konkursie jest już 
wielkim sukcesem! Jeszcze raz gratu-
lujemy wszystkim, którzy brali udział                              
w tegorocznym konkursie „Asy z trzeciej 
klasy”!
Dziękujemy wszystkim nauczycielom, któ-
rzy przyczynili się do tego, aby ten konkurs 
mógł się odbyć i którzy wytrwale praco-
wali i czuwali nad prawidłową organiza-
cją i sprawnym przebiegiem konkursu. 

 

Lucyna Zamarlik- organizator

Zapraszamy na bazę obozową do Wicia
Związek Drużyn w Chełmku organizu-
je obóz dla harcerzy ,dzieci i młodzieży 
niezrzeszonej w Wiciu. Wicie położone 
jest zaledwie 10 km od Darłówka i 7 km 
od Jarosławca. Nie jest to wielki kurort,
 lecz mała miejscowość położona wśród 
lasów sosnowych. To świetne miejsce 
dla osób, które chciałyby po prostu od-
począć i dobrze się bawić. 
Termin: 
wyjazd 26.07 – przyjazd 11.08.2012r.
Koszt obozu 950,- zł + wpisowe 20,- zł

Wpłat na obóz można dokonywać tylko 
w II ratach;
I rata do 25.05 2012r., 
II rata do 10.07.2012r. na konto
Bank Pekao S.A. o/ Chełmek Nr konta:
35124041551111001022783869
Wpisowe należy wpłacać do 31.04.2012r.
Grażyna Firek SZS nr 1 Chełmek
oraz w każdy piątek w Domu Harcerza 
w godzinach  
od 17:00 do 18:00.

inf. ZHP Chełmek

Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie 
od czterech lat współpracuje z Małopol-
skim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole 
dzięki czemu pozyskujemy 1% podatku od 
osób które chcą wspomóc naszą szkołę. 
Przekazane pieniądze są wykorzystywane 
w celu doposażenia placówki. Na dzień 
dzisiejszy już wszyscy uczniowie klas I-III 
Szkoły Podstawowej korzystają z indywi-
dualnych szafek ubraniowych.

Dyrektor SZS Gorzów 
Lucyna Elżbieciak

Krzysztof z nauczycielami Renatą Banaś 
i Zbigniewem Krawczykiem

7
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„Od grzechu zaczął się jej świat,
A że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał,
Jest więc odtąd na wieki i grzeszna, i święta…”

- tak o kobiecie pisał w „Wierszu dla Ewy” 
Julian Tuwim. 8 marca w remizie strażac-
kiej w Gorzowie spotkały się dojrzałe pa-
nie zrzeszone Związku Emerytów i Ren-
cistów, żeby rozważyć, skomentować  
i podsumować powyższe stwierdze-
nie. W obawie przed męską ingerencją  
w kształtowanie poglądów na rolę mężczyzny 
w naszym życiu zaproszono tylko mężczyzn 
o nieskazitelnej w tej materii opinii: burmi-
strza- pana Andrzeja Saternusa, sołtysa wsi i 
przewodniczącego Rady Miejskiej- pana Mar-
ka Palkę oraz prezesa OSP i radnego wsi Go-
rzów- pana Andrzeja Rybaka. Panie przyjęły 
serdeczne życzenia, słodkości i kwiaty od za-

proszonych panów. Przewodnicząca gorzow-
skiego koła ZEiR pani Zofia Markiel przedsta-
wiła wakacyjne propozycje adresowane do 
członków Koła, zaprosiła na organizowane 
wycieczki, a następnie oddała salę pani Mał-
gorzacie Wabik, która prowadziła spotkanie. 
Zaczynając od stworzenia świata, przez oce-
nę męskich atrybutów, do żartów i anegdot, 
a kończąc na dowcipnych zabawach panie 
świętowały w doskonałych nastrojach. Żal 
było się rozstawać… ale rok przecież dopiero 
się zaczął, a nasze Koło przygotowało jeszcze 
wiele atrakcji. 

Zapraszamy.

Cenione krakowskie pismo „Autoportret” 
oraz Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK 
w Krakowie byli organizatorami spotkania 
poświęconego śląskiej architekturze współ-
czesnej po 89 roku. Gośćmi Doroty Leśniak-
-Rychlak, redaktor naczelnej „A” byli Anna 
Syska i Przemo Łukasik. Znana większości 
czytelników „EC” Anna Syska jest architektką 
oraz pracownikiem  Śląskiego Centrum Dzie-
dzictwa Kulturowego w Katowicach. Zajmuje 
się historią architektury XX wieku w woje-
wództwie śląskim. Wśród jej zainteresowań 
naukowych są także: architektura koncernu 
Bata, zabytki techniki oraz międzywojenne 

obiekty sportowe rozumiane jako przykład 
budownictwa podążającego za zmianami 
obyczajowymi. Anna Syska jest mocno zwią-
zana z Chełmkiem i ma ogromny wkład w 
zachowanie naszej historii i tożsamości. 29 
lutego przy licznie przybyli słuchacze uczest-
niczyli w fascynującej dyskusji o fenomenie 
współczesnej śląskiej szkoły architektonicz-
nej. Mieszkance Chełmka towarzyszył Prze-
mo Łukasik − znany architekt, absolwent Po-
litechniki Śląskiej w Gliwicach, stypendysta 
Rządu Francuskiego, praktyki odbywał we 
francuskich i niemieckich pracowniach archi-
tektonicznych (P.P. Pabel Architekten w Ber-

linie, Jean Nouvel Architecture w Paryżu). W 
2008 roku był visiting professor w Ecole Spe-
ciale d’Architecture w Paryżu. W 1997 roku 
wraz z Łukaszem Zagałą założył autorską 
pracownię medusa group, która zrealizowała 
wiele nagradzanych budynków: biurowiec 
wasko w Gliwicach, dom w Żernicy, lofty  
w dawnym spichlerzu w Gliwicach. Autor, 
inwestor i użytkownik ikonicznego już loftu 
„Bolko” w Bytomiu. Pani Annie Sysce gra-
tulujemy prestiżowego wystąpienia a Pań-
stwu gorąco polecamy lekturę Autoportretu 
1[36]/2012.

wr

01.02 – W Chełmku na ul. Sadowej zatrzymano nietrzeźwego rowerzy-
stę 0,8 promila również 0,8 promila miał w wydychanym powietrzu 
rowerzysta zatrzymany tego samego dnia na ul. Brzozowej w Chełmku.
02.02 – W Chełmku na ul. Krakowskiej skradziono telefon wartości 300 
zł. Telefon odzyskano.
02.02 – W Gorzowie na ul. Nowowiejskiej nieznany zamaskowany 
sprawca dokonał kradzieży kasy fiskalnej ze sklepu – straty 1000 zł.
02.02 – W Chełmku na ul. Reymonta zatrzymano cztery osoby przy któ-
rych ujawniono narkotyki – 0,679 gr marihuany.
05.02 – W Chełmku na ul. Zygmunta Starego dokonano kradzieży z 
włamaniem do domu jednorodzinnego. Łupem sprawców padły biżu-

teria oraz pieniądze. Straty 5 000 zł.
05.02 – Chełmku na ul. Krakowskiej na stacji paliw dokonano kradzieży 
paliwa wartości 45 zł.
08.02 – W Chełmku na ul. Krakowskiej skradziono telefon wartości 475 zł. 
08.02 – W Chełmku na ul Krakowskiej na stacji paliw dokonano kra-
dzieży paliwa wartości 120 zł.
13.02 – W Gorzowie na ul. Nowowiejskiej zatrzymano nietrzeźwego 
kierującego samochodem marki Fiat 126p – 1,1 promila
17.02 – W Chełmku na ul. Świerkowej dokonano kradzieży z wła-
maniem do domu jednorodzinnego skradziono pieniądze i laptop.  
Straty 7 000 zł.

„Tak, wszyscy wracamy do gwiazd, ale... Ale 
tuż przed zamienieniem się w kosmiczny 
proch wszyscy wracamy do swoich gniazd, 
z których wyfrunęliśmy w świat.” To zdanie 
zaczerpnięte z tekstu Tadeusza Staicha pt. 
„Wszyscy wracamy do gniazd...” publiko-
wanego w Echu Chełmka Nr 16/17 (1022/23) 
15.09.1984. Bobrek, Gorzów i Chełmek był 
rodzinnym gniazdem poety, pisarza, dzienni-
karza, radiowca, żołnierza, sługi słowa, prze-
wodnika, historyka i wielkiego miłośnika gór. 
Te słowa nabrały szczególnego znaczenia w 
marcowy wieczór w krakowskiej kamienicy 
przy ul. Jagielońskiej 6. 8 marca w siedzi-
bie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej 
PTTK odbył się wieczór wspomnień oraz pre-
zentacja drugiego, na nowo zredagowanego 

i opracowanego wydania książki Tadeusza 
Staicha „Dębno cudami słynące”. Spotkanie 
prowadzili: Zofia Stojakowska-Staichowa, 
Stanisława Trebunia-Staszel, Katarzyna Wi-
wer, Rafał Monita oraz Wiesław A. Wójcik. 
Z każdym referatem, wystąpieniem, strofą 
wiersza i muzyczną frazą potęgowała się 
magia bliskości i przyjaźni. Z fascynacją od-
czuwaliśmy żar wspomnień i żywej pamięci 
bliskich i przyjaciół autora. Nie zabrakło tak 
umiłowanej przez poetę gawędy i góralskiej 
muzyki a Katarzyna Wiwer wykonała pieśni 
Stanisława Gaigera. Dla skromnej reprezen-
tacji naszej gminy, ten wieczór był wido-
mym znakiem, że Tadeusz Staich, chodź tak 
ukochał piękno gór i kulturę skalnej ziemi, 
bacznie spogląda na Chełmek i okolice. Za-

chęcając Państwa do lektury książki „Dębno 
cudami słynące” przywołam fragment recen-
zji Jacka Kolbuszewskiego „Wchodząc z Ta-
deuszem Staichem, poetą-przewodnikiem, 
do zabytkowego kościółka w Dębnie, perły 
sztuki polskiej, jednego z najcudowniejszych 
i najwspanialszych zabytków na całej ziemi 
polskiej, wkraczamy do Arkadii czystego, jak-
że przecież ludzkiego, Piękna”. 

wr

Tadeusz Staich
DĘBNO CUDAMI SŁYNĄCE
ISBN 978-83-60569-39-9, Kraków 2011
format 235X165, 64 stron

Wszyscy wracamy do gniazd.

CIEMNA STRONA GMINY

Kobieto, puchu marny?

Anna Syska w krakowskim MOCAKu
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Dobiegła końca tegoroczna kampania „Dru-
gie życie”, koordynowana przez Ogólnopol-
skie Stowarzyszenie Osób Dializowanych.  
W akcję propagującą ideę transplantacji 
zaangażowały się po raz kolejny uczennice 
II klasy Liceum Ogólnokształcącego Powia-
towego Zespołu nr 8 w Chełmku – Marlena 
Niewitała, Maria Szymczyk, Barbara Binger, 
Ewelina Piekłowska, Aleksandra Wikiera i Na-
talia Kamińska.
Dzięki uprzejmości Dyrektorów i Nauczycieli 
Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie, 
Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku  
i Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 
w Chełmku w ostatnim czasie dziewczyny 
odwiedziły uczniów z klas II i III gimnazjum. 
Na lekcjach wychowawczych dzieliły się  
z nimi wiedzą na temat przeszczepów. 
Dlaczego rozmawiamy o oddaniu narządów 
po śmierci i transplantacji? Dlatego, że prze-
szczepy ratują życie. Ważna jest edukacja na 
temat dawstwa narządów i tkanek oraz świa-
domość czemu służy ich przeszczepianie. 
Tymi słowami Marlena i Marysia podsumo-
wują akcję, która przeprowadziły w gimna-
zjach.
Uczennice wyjaśniały nastolatkom czym jest 
transplantacja, jakie narządy i tkanki można 
przeszczepiać, kto może być dawcą. Rozwie-

wały wątpliwości natury etycznej i religijnej 
związane z tym problemem. Za autorytet  
w dziedzinie moralności służyły im słowa 
papieża Jana Pawła II: Jednym ze sposobów 
kształcenia prawdziwej kultury życia jest 
dawanie organów w sposób dopuszczalny 
z etycznego punktu widzenia, a mianowicie 
mając na uwadze stwarzanie szansy na zdro-
wie a nawet życie osobom chorym, które 
często nie mają żadnej innej nadziei. Marysia 
przedstawiała historię przeszczepów. Marle-
na wspominała nieżyjącego już doktora Zbi-
gniewa Religę i przeprowadzone przez niego 

transplantacje serca. Dziewczęta przedstawi-
ły Przemysława Saletę i Jarka Jakimowicza 
jako dawców organów dla swoich bliskich. 
Zwróciły również uwagę na znanych bior-
ców szpiku kostnego – Agatę Mróz, Adama 
Darskiego – i na mniej znanych w świecie po-
trzebujących, którzy mieszkają w Chełmku. 
Rozmowy o transplantacji kończyły się roz-
dawaniem oświadczeń woli – małych kar-
tek określających gotowość do oddania po 
śmierci swoich narządów i tkanek do prze-
szczepu. Uczennice apelowały, by stały się 
one okazją do przedyskutowania w gronie 
bliskich stosunku do transplantacji. 

Z pewnością zajęcia przeprowadzone przez 
dziewczyny dały młodzieży merytoryczne 
podstawy do świadomego wyboru: akcep-
tacji lub sprzeciwu wobec deklaracji oświad-
czenia woli. Cel akcji „Drugie życie” został 
osiągnięty, świadczą o tym poniższe wypo-
wiedzi:
Uważam, że transplantacja jest bardzo po-
trzebna i jestem całkowicie „za”. Już jakiś czas 
temu podjęłam decyzję o zgodzie – Kamila, 
kl. II gimnazjum.
Mój stosunek do transplantacji jest oczywi-
sty – popieram przeszczepy i transfuzje – 
Przemysław, kl. II gimnazjum.
Zastanowiłem się i chcę dać przykład innym, 
żeby zgadzali się na transplantację – Łukasz, 
kl. III gimnazjum.
 Marysia i Marlena przekonały wielu gimna-
zjalistów do poparcia kampanii, dowodem 
może być fakt, że młodzi ludzie przychodzili 
z prośbą o oświadczenia woli dla tych, któ-
rych sami przekonali do propagowania idei 
transplantacji. 
Mimo że skończyła się tegoroczna kampania 
„Drugie życie”, uczennice PZ nr 8 nie zawie-
szają działań edukacyjnych. Odwiedzą kolej-
nych uczniów na lekcjach wychowawczych, 
bowiem zostały zaproszone przez Gimna-
zjum nr 2 w Libiążu.

Powiatowy Zespół nr 8 Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego 
w Chełmku zaprasza na Dzień Otwarty. Im-
preza odbędzie się 27 kwietnia 2012 roku 
(piątek) od godziny 9.00 do 12.00. 

Podczas Dnia Otwartego uczniowie poznają 
zasady rekrutacji, dowiedzą się wszystkiego 
na temat typów szkół i kierunków nauczania 
w PZ nr 8, poznają także nauczycieli, będą 
mogli zwiedzić szkołę i halę widowiskowo 
– sportową. Ponadto młodzież będzie miała 
okazję przyjrzeć się eksperymentom che-
micznym i pokazowym modułom edukacyj-
nym. Nie zabraknie też sportowych emocji, 
gier komputerowych i tradycyjnej gry w sza-
chy.

Miło nam będzie gościć gimnazjalistów, ich 
rodziców oraz nauczycieli. Zapraszamy!

Zapraszamy do udziału w kolejnej Akcji 
Krwiodawstwa - 19 kwietnia od godz. 13.30 
w PZ 8 przy ul. Krakowskiej 18 w Chełmku. 
Konieczny jest dobry stan zdrowia, waga 
powyżej 50 kg, dowód osobisty. Można 
otrzymać zwolnienie z pracy czy z zajęć  
w tym samym lub nastęnym dniu. Szcze-
gółowe warunki, które musi spełnić Krwio-
dawca na stronach: dawca.pl, krwiodawcy.
info, oddajkrew.pl
W Akcji wezmą udział Strażacy z OSP 
w Chełmku!
Pora zakasać rękawy i dołączyć do nas! :)

Rozmowy młodzieży o transplantacji.

ZAPROSZENIE
na Dzień Otwarty

Samorządowy Zespół Szkół nr 1  
w Chełmku prosi informacji o przekaza-
nie 1% podatku na naszą placówkę.
W rocznym zeznaniu podatkowym PIT 
na ostatniej stronie wypełniamy pola:
* Nazwa OPP- wpisujemy STOWARZY-
SZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA
*Numer KRS - wpisujemy 0000052078
*Wnioskowana kwota - wpisujemy obli-
czona kwotę zaokrąglając do pełnych 10 
gr w dół.
*Cel szczegółowy 1% - w tym polu pi-
szemy: 1% dla Samorządowego Zespołu 
Szkół nr 1 w Chełmku

1 % podatku ofiarowany Naszej Szko-
le przez każdego z nas ma o tyle swoją 
dużą wartość, ponieważ jego funda-
mentem jast nasze poczucie odpowie-
dzialności za wychowanie oraz kształce-
nie młodego pokolenia

Dziękujemy

9
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„Poezja – wzruszenie i powiew, który w trzech 
kropkach mieszka za przecinkiem…” to słowa 
Czesława Miłosza, które towarzyszyły podczas 
II Wieczoru Poezji Własnej organizowanego 
przez Bibliotekę Publiczną MOKSiR w Chełmku.                      
Atmosfera kawiarenki, cichutka muzyka w tle  
i bogactwo twórczości naszych gości. Podczas 
wieczoru poezji przedstawione nam wiersze,  
poruszały wiele zagadnień związanych z ży-
ciem, wiarą, radością, nadzieją, miłością, ale 
także bólem, tęsknotą czy śmiercią. 
„Młodzi” Poeci, którzy zechcieli podzielić się  
z nami swoją twórczością to Patrycja Trojańska, 

Judyta Mazurkiewicz, Klaudia Czardyban oraz 
Dariusz Niemczyk. W świat poetyckich słów, 
przenieśli nas dzięki pięknej recytacji Karolina 
Gradek, Aleksandra Pactwa, Justyna Ryszka 
oraz Anita Dulęba.
Ideą Wieczoru było uwrażliwienie przybyłych 
gości, jak również nas samych na piękno słowa 
poetyckiego, co mamy nadzieję się udało.
Autorom wierszy gratulujemy weny twórczej 
życząc dalszych pisarskich sukcesów. Wszyst-
kim zaangażowanym w pomoc przy organiza-
cji wieczorku serdecznie dziękujemy.

Samorządowy Zespół Szkół im. M. Konopnic-
kiej w Gorzowie ubiega się o certyfikat „ Szkoła 
przyjazna dla dziecka sześcioletniego” przyzna-
wany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty 
w ramach Programu Małopolskiej Kampanii
„ Sześciolatek w szkole” 
Nasza szkoła:
Jest przygotowana na wprowadzenie obniże-
nia wieku szkolnego dziecka.
Posiada odpowiednie warunki lokalowe i bazo-
we dostosowane do dzieci 6- letnich.
Sala lekcyjna jest podzielona na części- edu-
kacyjną i rekreacyjną, wyposażenie sali w po-
moce dydaktyczne jest zgodne z zalecanymi 
warunkami i sposobami realizacji podstawy 
programowej, w sali są miejsca na pozostawie-
nie podręczników i przyborów.
Współpracuje z rodzicami dzieci 5 i 6 letnich 
przekazując im informacje o ofercie edukacyj-

nej i opiekuńczej 
szkoły.
Szkoła opracowuje  
i upowszechnia ma-
teriały dla rodziców 
„Szkoła przyjaznym 
miejscem dla dziec-
ka sześcioletniego”. 
Nauczyciel prowa-
dzi zajęcia otwarte 
dla rodziców dzieci 
5 i 6l. Szkoła organi-
zuje dni otwarte.
Poprzez różnorod-
ne środki przekazu 
upowszechnia informacje o edukacji i opiece 
nad dziećmi 6- letnimi.
Szkoła opracowuje ulotki, plakaty informacyj-
ne i informacje do lokalnej prasy,

prezentacje na temat przygotowania jej do 
przyjęcia dzieci sześcioletnich i umieszcza te 
informacje na swojej stronie internetowej 
www. szsgorzow.pl 

Wieczór poezji w Bibliotece

Przy okazji święta zakochanych nauczyciel 
biblioteki szkolnej SZS nr 1 w Chełmku za-
inspirował uczniów do aktywności twórczej. 
Został zorganizowany konkurs na samodziel-
nie napisany wiersz miłosny. Jury wyłoniło 
laureatów konkursu. Zostały wyróżnione 
wiersze uczennic: Emilki Matusyk  kl V, Judyty 
Mazurkiewicz kl. II g, Karoliny Borciuch kl.III g. 
Poniżej prezentujemy wiersze w/w autorów. 

Emilka Matusyk                 
Miłość

Miłość to uczucie w środku
Miłość jest wtedy, gdy do niego mówisz kotku

Miłość łączy zakochanych
Miłość dotyka nawet rannych 

Miłość to pocałunki, uściski i randki
Miłość jest wtedy ktoś kupu-

je dziewczynie trampki
Miłość to ciągłe spacery

Miłość to w komórce numery
Miłość to rozmowy i kłótnie 

Miłość to złamane serce na płótnie 
Miłości nie da się uniknąć 

nawet, gdy ze świata chcesz zniknąć

Judyta Mazurkiewicz        
 Szklany obraz

Patrzę przez okno
Wokół nie ma nikogo

Otwieram wtedy swe oczy wyobraźni 
Widzę jak idziesz w żółtej swej koszulce

W ręku trzymasz bukiet róż
Myślisz, że twa miłość jest tuż, tuż

Lecz nie jesteś pewien
Czy jej chcesz 

Twa niepewność zjada
Twój urok, twój czar

I chyba to jest jakiś Boży dar 
Potrafisz śmiać się i płakać do łez

Jesteś przecudny w czapeczce i bez 
Siadasz pod drzewem

Róże dajesz obok
Patrzysz się we mnie

I widzisz mnie jak obłok 
Rozpływam się cała 

Widząc cię przede mną
Nigdy przy Tobie bym się nie bała

I nigdy na próżno bym nic nie zabrała

Karolina Borciuch 
Miłość

Chodzi zakochany po lesie,
bo sam nie wie, gdzie go miłość poniesie.

Obija się o krzaki i drzewa,
bo ode do miłości śpiewa. 
Serce w piersi  aż się pali,

gdy widzi ukochaną w oddali.
Gdy go miłość ciężarem przygniecie,

już go nic nie uratuje na świecie. 
Spadną na ziemię różowe okulary,

nie pokocha już żadnej Basi, ani Klary.
Sam zostanie na świecie, 

jak porzucone dziecię. 
Do lasu pobiegnie,

będzie biegał bezwiednie. 
O drzewa się obijając,

z miłości znowu wzdychając

Młodzi poeci piszą wiersze. 

Sześciolatek w szkole
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Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w 
Chełmku oraz Koło Naukowe Myśli Społeczno-
-Politycznej działające przy Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej im. Rotmistrza Witolda 
Pileckiego w Oświęcimiu zaprasza miłośników 
dobrego dokumentu na 10. Objazdowy Festi-
wal Filmowy WATCH DOCS „Prawa człowieka w 
filmie”. Po raz pierwszy w historii festiwal zawita 
do Chełmka w sobotę 21 kwietnia.
Organizowany przez Helsińską Fundację Praw 
Człowieka oraz Społeczny Instytut Filmowy fe-
stiwal WATCH DOCS jest jednym z najstarszych 
i największych festiwali poruszających tematy-
kę łamania praw człowieka w świecie, co roku 
gromadzi około 70 tys. widzów. 
Podczas festiwalu wyświetlone zostaną najlep-
sze światowe dokumenty dotyczące szeroko 
pojętej problematyki praw człowieka. - Filmy 
nie obalają nieludzkich reżimów i rzadko bez-
pośrednio wpływają na bieg wypadków w 
życiu społeczeństw. Są jednak jednym z naj-
potężniejszych czynników kształtujących na-

sze wyobrażenia, poglądy i wrażliwość.  Prawa 
człowieka również kształtują nasze poglądy, 
wrażliwość i wyobrażenia o tym, jak powin-
no wyglądać współczesne społeczeństwo. W 
filmach przestają być tylko abstrakcyjną ideą. 
Bo korzystanie z tych praw, albo konfrontacja 
z ich naruszaniem to realne życie bohaterów 
prezentowanych filmów – mówi mgr Zbigniew 
Klima - opiekun Koła Naukowego Myśli Spo-
łeczno - Politycznej w PWSZ. 
- Są to przede wszystkim produkcje dokumen-
talne. Mają walor świadectwa i unikalną siłę 
oddziaływania wynikającą ze społecznego 
odbioru sztuki dokumentu, jako wiernej reje-
stracji rzeczywistości. Korzystamy z tej siły, bo 
chcielibyśmy, żeby nasi widzowie spojrzeli na 
otaczającą rzeczywistość – bliższą i dalszą – po-
przez pryzmat praw człowieka, żeby zobaczyli i 
odczuli w nich coś ważnego i wspólnego. Cho-
dzi nam o świadomość, wiedzę i wrażliwość, a 
w konsekwencji – postawy – mówią członko-
wie KNMSP.

W dniach 19 i 20 kwietnia projekcje filmowe 
odbywać się będą w auli Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej (budynek Collegium sub 
Horologio) w Oświęcimiu. 
Natomiast 21 kwietnia festiwal przeniesie się 
do Kina „ Iluzja” w Chełmku. Filmy poprzedzo-
ne zostaną krótkim wstępem przygotowanym 
przez pracowników naukowych PWSZ oraz 
studentów z Kół Naukowych działających na 
oświęcimskiej uczelni. Wstęp na wszystkie pro-
jekcje jest BEZPŁATNY! Zaczynamy o godzinie 
15, przed nami PONAD 6 GODZIN FILMÓW!

ZOBACZYMY:
 
Bad Girls. Cela 77   
Polska, Francja, 2010, 85’

Czarna Córka
Polska 2011, 25’

Pocałunek May Irwin
USA 1896 2’

Jestem dziewczynką!
Holandia, 2010, 15’

Lot Specjalny
Szwajcaria 2011, 100’

Sprzedana
Szwecja 2010, 72’

Niepotrzebnych rzeczy podróż niezwykła
Polska – Niemcy 2010, 93’

X Objazdowy Festiwal Filmowy WATH DOCS 
- „Prawa człowieka w filmie” 
21 kwietnia, start: godz. 15.00, Kino Iluzja w Chełmku, WSTĘP WOLNY na wszystkie projekcje
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Z historii Chełmka

Na tropach chełmeckiego harcerstwa cz. VI
„Ledwo ucichł huk wojenny i tylko echo zda się dźwięczy w powietrzu, 
już wyszedł z ukrycia polski, młodzieńczy, harcerski duch, którego nie 
zdołała zdusić przemoc wroga. Począł znów żyć choć obdarty z mundu-
ru i wycieńczony ostatnimi latami harcerz, podjął się trudu na nowo.
Wróg zdziesiątkował nasze szeregi, wyrwał nam najlepszych synów,  
a przede wszystkim instruktorów i wyższych działaczy harcerskich - dziś 
jest nam ich brak, lecz trudno - my musimy ich zastąpić.”
Tak napisał w kronice drużyny 3. sierpnia 1945 roku późniejszy drużyno-
wy dh Stanisław Pawela, wyjeżdżając na kurs drużynowych i podharc-
mistrzów, w okolice Jeleniej Góry. Tam uzyskał stopień ćwika i ukończył 
kurs drużynowego oraz próbę drużynowego. 
Jak silny był ten duch harcerzy chełmeckich, który przetrwał okres oku-
pacji można było stwierdzić już w około 2 miesiące po uzyskaniu przez 
Chełmek niepodległości, gdy dołączyli do 300 tysięcznej rzeszy harcerzy  
po zaliczeniu ich po wojnie do Związku Harcerstwa Polskiego.
Znalazła się grupa młodych ludzi zaprawionych już przed wojną do pra-
cy harcerskiej - Henryk Soroka, Jan Ptasiński, Stanisław Pawela i Albin 
Piwowarczyk, do których dołączył kierownik szkoły w Chełmku dh Wła-
dysław Zając doświadczony  przedwojenny harcerz.
Pierwsza zbiórkę zwołano już 7. kwietnia, zgłosiło się na nią 25 harcerzy  
w wieku 13-18 lat, drużyna przyjęła imię Adama Mickiewicza, drużyno-
wym został dh Henryk Soroka, a jego przybocznymi: dh Jan Ptasiński  
i dh Stanisław Pawela. Po 2 tygodniach było juz 58 harcerzy i 32 zuchów, 
którymi zajął się dh Albin Piwowarczyk.
Harcerze z zapałem zabrali się do pracy, a szczególnie do tworzenia swej 
dyscypliny, opierając się na doświadczeniach przedwojennych.

Drużyna, od początku uzyskiwała pomoc od dyrekcji fabryki „Bata”, która 
już  w pierwszych miesiącach po przejściu frontu produkowała obuwie 
dla wojska rosyjskiego walczącego jeszcze na terenach zachodnich.
Dyrekcja zakładu, a szczególnie dyr Janota, w młodości przez 15 lat pa-
sjonujący się harcerstwem, doceniała działanie naszych harcerzy niosąc 
im pomoc rzeczową i finansową miedzy innymi w początkowym okresie 
ich działań przydzielając z zapasów zakładów tkaninę, z której po zafar-
bowaniu na kolor khaki, matki i siostry uszyły mundury. Później zakład 
mocno wspierał harcerzy, harcerki i zuchów finansując obozy i biwaki 
(transport, sprzęt obozowy, namioty i wyżywienie). 
Rozpoczęto bardzo intensywną pracę szkoleniową i wychowawczą, 
szczególnie ważną dla tych, którzy nie zetknęli się wcześniej z harcer-
stwem. Zorganizowano 2-tygodniowy kurs zastępowych, przygotowu-
jąc równocześnie harcerzy do przyrzeczenia, prowadzony przez przy-
bocznego dh Stanisława Pawelę.
Drużyna harcerzy, już przed oficjalnym zakończeniem wojny, brała 
udział w defiladach 1 Maja i 3 Maja, jak napisano w kronice „pięknie się 
prezentując, choć nie wszyscy jeszcze mieli mundury, a na czapki trzeba 
było jeszcze poczekać, bo na kieszeń rodziców były za drogie”.
21. maja odbyła się pierwsza jednodniowa wycieczka naszych harcerzy 
i zuchów aż pod Dąb i Libiąż. Zbiórka miała miejsce przed szkołą na Ko-
lonii, gdzie znaleźli przystań harcerze, gdy w 1945 roku podczas działań 
wojennych spłonęła szkoła w starej części Chełmka, a dom gminny, który 
służył także harcerzom uległ spaleniu w 1939 roku.

Przed wyruszeniem na wycieczkę.

„Adwokat” w ofensywie Wolne zajęcia
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Po podchodach, meczach w piłkę nożną, boksowaniu i innych zajęciach 
dyscyplinujących harcerzy i zuchów przemaszerowano na Skałę, gdzie 
wspólnie z innymi organizacjami urządzono „Sobótki”, bo był to drugi 
dzień Zielonych Świątek. Przy zapalonym wielkim ognisku śpiewano, 
wykonywano różne „hece” i skecze, a o 23-ciej zakończono je odśpiewa-
niem pieśni „Idzie noc”.
8. lipca 1945 roku po raz pierwszy po wojnie nasze drużyny harcerzy, 
harcerek i zuchów brały udział w obchodzonym w Chrzanowie „Dniu 
Harcerza”. Należeli już wtedy do Hufca Chrzanowskiego -  występując  
w mundurach i czapkach, pięknie się prezentowali.  
Harcerze, z wielkim zapałem pomagali w organizowaniu różnych uro-
czystości w naszej miejscowości. Na prośbę  ks. proboszcza Eugeniusza 
Wcisły przygotowywali bramę powitalną, przystrajali kościół i jego oto-
czenie na przyjazd Biskupa na bierzmowanie. Wkrótce zajęli się przygo-
towaniami uroczystości z okazji przyjmowania przedstawicieli Wojska 
Polskiego w Chełmku. Druh przyboczny Stanisław Pawela wraz z druży-
ną witał wojskowych kwiatami, ciepłymi słowami i pozdrowieniem har-
cerskim „Czuwaj”.

Wspólnie udano się na stadion, gdzie odbyła się Msza św. polowa.

Drużyny harcerskie przemaszerowały przed trybuną Dowódz-
twa Wojska Polskiego, a wieczorem w Jadalni Fabrycznej od-
było się spotkanie chełmkowian z wojskiem i znów dh Sta-
nisław Pawela pięknie deklamował wiersz pt. „Czuwaj”, który 
wywołał duży aplauz słuchaczy.

Był to pierwszy po wojnie obóz zorganizowany niedaleko  
Chełmka, w pobliżu malowniczych ruin zamku w Lipowcu. 
Brało w nim udział 70. harcerzy i kilku zuchów.

Kierownictwo obozu składało się z kierownika szkoły dh Wła-
dysława Zająca i dh Jana Ptasińskiego, a do pomocy mieli oni 
tylko kilku starszych harcerzy, reszta musiała się zaprawić do 
życia obozowego, a to się im mocno podobało, choć byli jesz-
cze bardzo „zieleni”. Musieli przygotować miejsce obozowania, 
rozbić namioty, przygotować prowizoryczną kuchnię, latrynę 
oraz wykonywać wszystkie inne prace obozowe.
Obóz został całkowicie sfinansowany przez dyrekcję zakładu 
„Bata” (dostali kilka namiotów, kuchnię polową i zapasy żyw-
ności).
Zorganizowano w pięknej scenerii Lipowca ognisko, na które 
zaproszono drużyny z Babic, a przy 
nim wspólnie śpiewano i wykonywano różne skecze.

cdn Hah

Powitanie Wojska Polskiego

Rozbijanie namiotów W „ogonku” po kawę

Drużyny harcerskie na stadionie podczas Mszy św.

Uczestnicy obozu w Lipowcu - pierwszy z prawej dh Władysław Zając

Odwiedziny harcerzy pod wieżą zamku w Lipowcu
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Podium dla naszych siatkarzy.
Antoni Polak rozmawia z Maciejem Rzędzic-
kim, trenerem i jednocześnie czynnym za-
wodnikiem Grunwaldu Chełmek.
W tym sezonie, siatkarze Grunwaldu Chełmek, 
sportową rywalizację w ramach  III ligi Małopol-
skiego Związku Piłki Siatkowej ostatecznie za-
kończyli na trzecim miejscu, ustępując jedynie 
pola doświadczonym zespołom z Andrychowa 
i Olkusza.
Rok temu, kiedy drużyna nasza jeszcze w roli 
debiutanta w rozgrywkach ligowych zajęła  
ostatecznie 9 lokatę, tylko nieliczni obserwa-
torzy sportowego życia w Chełmku patrzyli  
z optymizmem  w przyszłość  dla tej dyscypli-
ny w naszym mieście. Na szczęście wiara w to, 
że może być tylko lepiej nie opuściła samych 
zawodników, a przede wszystkim trenera, Ma-
cieja Rzędzickiego, który zapewnił  działaczy, 
kibiców i władze samorządowe, że odpowied-
nio stworzone im warunki i sportowy potencjał 
budowanej drużyny w kolejnym sezonie przy-
niesie z pewnością klubowi i miastu wyłącznie 
satysfakcję w postaci miejsca na podium.  Sło-
wa dotrzymał i cel w dobrym sportowym stylu 
został osiągnięty.

AP - Panie trenerze gratuluję dobrego wyniku 
sportowego, ale tak naprawdę trzecie miejsce 
nie premiuje drużyny do dalszej walki o awans 
na drugoligowe parkiety?

MRz - To prawda choć szanse jeszcze są, ponie-
waż może się zdarzyć jak w innych latach, że 
któraś z drużyn  z różnych powodów nie przy-
stąpi do dalszej rywalizacji o drugą ligę. Wtedy 
my jesteśmy gotowi zastąpić taki zespół w roz-
grywkach o bezpośredni awans. Odpowiednie 
pismo w tej sprawie już poszło do Polskiego 
Związku.
Z drugiej jednak strony proszę pamiętać, że dla 
klubu i męskiej siatkówki jest to dopiero drugi 
sezon w rozgrywkach ligowych i z tego punktu 
widzenia zajęcie trzeciego miejsca tak dla mnie 
jak i dla drużyny jest bardzo dobrym sporto-
wym wynikiem.

AP - Rozmawiając z panem w sierpniu zeszłego 
roku, a więc tuż przed rozpoczęciem właśnie 
tego udanego sezonu mówił pan, że sporto-
wo będziecie przygotowani wygrywać rywali-
zację na parkiecie, do tego jednak potrzebne 
będzie wsparcie gminy, sponsorów i kibiców, 
bo dobry klimat wokół sportu jak pan to wte-
dy określił, wyzwoli w zawodnikach podwójną 
motywację.

MRz – Na ten dobry, końcowy wynik nie złożyły 
się tylko nasze umiejętności i ambicje sporto-
we choć to właśnie te czynniki głównie decy-
dowały o wygranej lub przegranej na parkie-
cie. Doceniam  to jak postrzegają  nas władze 
gminy, kierownictwo klubu czy wreszcie sami 
kibice. Czujemy pozytywny klimat wokół nas  i 
to co najbardziej cieszy, że jest w nas wiara, że 
nie gramy tylko i wyłącznie dla siebie. Bardzo 
chcemy by również nasze wyniki sportowe po-

zytywnie oddziaływały na szeroko 
rozumiane życie miasta.

AP – Kiedy, panie trenerze możemy 
się spodziewać , że w Chełmku, na 
stałe zadomowi się druga liga siat-
kówki. Jakie muszą być spełnione 
przesłanki by ten cel osiągnąć.

MRz – Po pierwsze trzeba skomple-
tować zespół na dobrym poziomie. 
Nam  do tego by  mieć drużynę 
komplementarną , dobrych  za-
wodników i zmienników na każdej 
pozycji dużo nie brakuje. To jest 
kwestia dwóch, trzech wzmocnień. 
Po drugie drużyna musi mieć strate-
gicznego sponsora i tu  nie chodzi  
o jakieś duże pieniądze. W warun-
kach Chełmka  szansę na pozy-
skanie takiego sponsora lub spon-
sorów widzę tylko przy wsparciu  
władz gminy. I po trzecie,  my spor-
towcy, ale i działacze sportowi, na-
uczyciele wychowania fizycznego 
musimy zadbać by widowiska spor-
towe oglądało więcej ludzi w tym 
jak największa rzesza młodzieży. To 
są podstawowe warunki  do speł-
nienia by sięgać po tak postawione  
w  pana pytaniu cele . W moim 
przekonaniu jeśli zjednoczymy się   
w realizacji  tych przesłanek  to dru-
ga liga w Chełmku może być szybko. 

AP – Proszę  powiedzieć teraz  parę słów o dru-
żynie, która w niespełna przecież dwa lata z de-
biutanta wyrosła na faworyta rozgrywek trze-
ciej ligi i na polu walki pozostawiła pokonane 
tak doświadczone zespoły jak: Hutnik Kraków, 
Janinę Libiąż czy Kęty.

MRz – Nasza siła bierze się z dobrej proporcji 
doświadczenia i młodości w drużynie. Zespół 
bowiem z jednej strony składa się z takich za-
wodników jak Marek Nowak, Michał Skrzypiń-
ski oraz z mojej osoby jako grającego trenera, 
gdzie mamy za sobą dość długi okres gry  
w pierwszej lidze. Dalej z Kuby Wabika, Alek-
sandra Słysza i Michaela Ghantousa,  a więc  
z zawodników dość dobrze już zaprawionych 
w ligowych bojach.  Z drugiej zaś strony mamy 
młodych, bardzo ambitnych i rządnych suk-
cesów siatkarzy takich jak Paweł Rejdych, Łu-
kasz Boroń czy Michał Romański. Jeśli dodamy 
do tego wszechstronność i umiejętność gry 
na prawie każdej pozycji Marka Adamaszka  
i  Łukasza Sarny, który z rozgrywacza  z bardzo 
dobrym skutkiem przeszedł na pozycję ataku-
jącego,  to mamy obraz drużyny, która dzisiaj 
przy niewielkich wzmocnieniach może sięgać 
po najwyższe cele.  Warto zatem w ten zespół 
trochę mocniej zainwestować. I trudu trener-
skiego, co zależy  głównie ode mnie i środków 
finansowych, które mam nadzieję przyjdą od 
sponsorów.

AP – Na zakończenie rozmowy - czego należa-
łoby życzyć siatkarzom z Chełmka w  perspek-
tywie kolejnego sezonu?

MRz – Przede wszystkim takiego wyniku spor-
towego, który będzie nas uprawniał do bezpo-
średniej walki o drugą ligę. Sportowo będzie-
my do tego przygotowani. Natomiast w sferze 
organizacyjnej z pewnością marzy nam się by 
z drużyną siatkówki związał się  wreszcie  jakiś  
strategiczny sponsor. I to życzenie jeśli by się 
zrealizowało w kolejnej odsłonie rozgrywek 
ligowych, miałoby kapitalne znaczenie  dla 
wszystkiego co chcemy jako klub i drużyna 
osiągnąć w najbliższym sezonie.

Ap – Dziękując za rozmowę niech zatem te 
życzenia  i marzenia, które pan tu wyraził sta-
ną się w nieodległej perspektywie faktem, bo 
siatkówka w Chełmku i w ogóle w skali kraju 
zasługuje na wyjątkowe traktowanie.

PS – Wywiad z trenerem Maciejem Rzędzic-
kim został przeprowadzony bezpośrednio 
po zakończeniu rozgrywek. W tamtym czasie 
Grunwald starał się o szansę gry w barażach w 
walce o drugą ligę. Niestety teraz już wiemy, że 
w wyniku losowania nasz zespół nie znalazł się 
w grupie trzech drużyn dokooptowanych do 
rozgrywek barażowych.
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Zwycięzcy biegu:
Dziewczęta szkoła gimnazjalna:
I. Paulina Kozioł z Czechowic - Dziedzic
II. Aleksandra Bartosik z Libiąża
III. Karolina Głupczyk z Czechowic-Dziedzic
Dziewczęta szkoła średnia:
I. Kamila Przemyk z Czechowic-Dziedzic
II. Joanna Gałuszka z Oświęcimia
III. Marlena Niewitała  z Chełmka

Chłopcy szkoła gimnazjalna:
I. Maksymilian Paździor z  Chełmka
II. Konrad Richert z Chełmka
III. Szymon Rokitka z Czechowic-Dziedzic
Chłopcy szkoła średnia:
I. Marcin Londzin z Czechowic -Dziedzic
II. Mariusz Skoczylas z Chełmka
III. Stanisław Mańkut z Chełmka

Ciepłe promienie wiosennego słońca przywitały uczestników XIV Biegu Poszukiwaczy Wiosny.
23 marca na starcie zawodów w Parku Rodzinnym stawiło się 70 zawodników z Chełmka, Libią-
ża , Gorzowa, Bobrku, Oświęcimia oraz Żarek. Rywalizacja odbywała się w czterech kategoriach  
a trasa biegu liczyła 2 km. Na mecie biegu na najlepszych czekały medale oraz nagrody rzeczowe, 
natomiast każdy z uczestników biegu mógł liczyć na kubek herbaty oraz drogówkę. Nagrody zwy-
cięzcom wręczali Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji w Chełmku Waldemar Rudyk.

XIV Bieg Poszukiwaczy Wiosny

I Turniej Szachowy o puchar Dyrektora
MOKSiR

Propozycje programowe MOKSiR w kwietniu

3 KWIETNIA:
„FILMOWY DYCHANEK” – KINO CZESKIE
“ŁÓŻKO” (“POSTEL”)
90 min / Dramat surrealistyczny / Komedia/
Czechy/Niemcy 1998, 
godz. 18.15, od 15 lat WSTĘP WOLNY!

14, 15 KWIETNIA:
W CIEMNOŚCI
145 min / Dramat wojenny/ 
Francja/ Kanada/ Niemcy/ Polska 
godz. 18.00, od 15 lat

21 KWIETNIA:
WATCH DOCS / 10 Objazdowy Festiwal Filmowy
PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE
startujemy o 15.00, ponad 6 godzin filmów
WSTĘP WOLNY!

22 KWIETNIA:
BIG LOVE
100 min /Melodramat/ Thriller/ 
Polska 
godz. 18.00, od 15 lat 

28,29 KWIETNIA:
RÓŻA
98 min /Dramat / 
Polska 
godz. 19.00, od 15 lat 

bilety 12 zł

Jacek Stachańczyk z MCKiS Jaworzno został 
zwycięzcą I Turnieju Szachowego o Puchar 
Dyrektora MOKSiR w Chełmku. Zawody,  
w których udział wzięło 35 szachistów z terenu 

śląska i małopolski. Turniej rozgrywano syste-
mem szwajcarskim, rozegrano 9 rund, tempo 
gry 15 min.

3 kwietnia „FILMOWY DYCHANEK” – „Łóżko/
Postel”. Kino Iluzja w Chełmku, 
Pl. Kilińskiego 3, godz. 18.15. Wstęp wolny.
10 kwietnia Hip Hop-Zumba-Aerobik 
dla dzieci i młodzieży. Siedziba MOKSiR  
w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3, godz. 11.00. 
13 kwietnia XVI SPOTKANIA TEATRALNE 
- „TEATRAŁKI”. Sala widowiskowo-kinowa 
MOKSiR w Chełmku, Plac Kilińskiego 3, godz. 
9.00.
13 kwietnia Otwarcie Wystawy Prac Człon-
ków Klubu Miłośników Fotografii. Galeria 
„Epicentrum” MOKSiR w Chełmku Pl. Kiliń-
skiego 3, godz. 18.00.                
14 kwietnia „TEATRALNY AUTOBUS” – wyjazd 
do Teatru Rozrywki w Chorzowie na spektakl  
pt. „Kogut w rosole”. 
15 kwietnia XIV Rajd Nordic Walking „Lasy 
Murckowskie”. Wyruszamy z parkingu obok 
MOKSiR przy pl. Kilińskiego 3, o godz. 7.00.  
20 kwietnia Koncert THE LEON HENDRIX 
BAND. Sala widowiskowo-kinowa MOKSiR 
w Chełmku, Plac Kilińskiego 3, godz. 19.00.
Bilety w cenie 40 zł.
21 kwietnia 11. Międzynarodowy Festiwal Fil-
mowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Fil-
mie. Kino Iluzja w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3, 
godz. 15.00. Wstęp wolny. 
25 kwietnia Spotkanie Klubu Miłośników Ziemi 
Chełmeckiej. MOKSiR w Chełmku, Plac 
Kilińskiego 3, godz. 16.00.
27 kwietnia Wyjazd studyjny z cyklu „Szla-
kami dziedzictwa kulturowego Śląska, 
Zagłębia i Małopolski”. Tym razem pro-
ponujemy Państwu wizytę w Rudzie 
Śląskiej. Wyjazd spod siedziby MOKSiR  
w Chełmku, pl. Kilińskiego 3, godz. 8.00. 
27 kwietnia Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego 
dla Dzieci i Młodzieży. MOKSiR w Chełmku, Pl. 

Kilińskiego 3, godz. 15.30.
29 kwietnia SPEKTAKL TEATRALNY pt. „Zapo-
mniany Diabeł” w wykonaniu grypy teatral-
nej Czwarta Ściana z Brzeszcz. Reżyseria ks. 

Mirosław Wądrzyk. Sala widowiskowo-kino-
wa MOKSiR w Chełmku, Plac Kilińskiego 3, 
godz. 16.00. Dochód zostanie przeznaczony 
na rzecz Łukasza Kopciewicza.                             



Wiosenny Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej
Już od trzynastu lat w GaleriiEpicentrum 
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Chełmku odbywają się Wiosen-
ne Przeglądy Sztuki Nieprofesjonalnej. 
Z satysfakcją stwierdzamy, że coroczne 
wystawy należą do największych pre-
zentacji amatorskiego środowiska pla-
stycznego ziemi oświęcimskiej. Trzyna-
sty Przegląd ukazuje prace 45 plastyków 
z terenu Chełmka, Oświęcimia, Chrza-
nowa, Libiąża, Bobrka, Babic, Jaworzna, 
Osieka, Tychów, Chełmu Śląskiego, Trze-
bini, Podolsza, Brzeszcz.

Ekspozycja w naszej galerii ukazuje róż-
norodność twórczych postaw a przede 
wszystkim niezwykłą witalność, energię 
i artystyczną świeżość.

Swoje prace na wystawie zaprezentowali: 
Magdalena Skóra, Jerzy Skóra, Genowe-
fa Podskalna, Wiesław Koneczny, Antoni 
Korycik, Lidia Kurnik, Anna Nosal-To-
biasz, Zofia Wiksel, Aneta Jamróz-Ziaja, 
Teresa Daniek, Genowefa Wenecka, Jo-
anna Jamróz, Genowefa Podskalna, Ali-
cja Ziob, Zbigniew Ziob, Bolesław Frasz-
czyński, Ryszard Gondek, Marian Majkut, 
Józefa Momot, Urszula Mayerberg, Zbi-
gniew Krawiec, Janusz Musialik, Elżbieta 
Krawczyk, Grażyna Pustelnik, Zdzisław 
Bursztyński, Anna Wcisło, Małgorzata Ba-
naś, Piotr Zgudziak, Helena Ciecia, Józe-
fa Ostrowska, Stanisław Wojtas, Jadwiga 
Smolik, Genowefa Koneczna, Kazimierz 
Szuszczewicz, Danuta Nowak, Andżelika 
Nowak, Martyna Żydzik, Irena Filipecka, 
Józef Pawlik, Jolanta Kućka-Noworyta-
,Stanisław Najda,Andrzej Ryszard Czer-
wiński, Aurelia Rudyk,Andrzej Cichy, 
Zdzisław Sak.

Każdy może rozwijać swoje pasje- wystawa prac plastycznych w ŚDS 

Wystawa prac Piotra Zgudziaka 
Wystawa prac plastycznych Pana Piotra Zgudziaka jest wydarzeniem wyjątkowym, 
ze względu na postać autora. Pan Piotr mimo swojej niepełnosprawności ruchowej 
wkłada całe serce w wykonanie swoich obrazów. Wysiłek włożony w tworzenie jest 
ogromny i wymaga z jego strony siły woli i samozaparcia, a także pasji którą widać 
w pracach.
Mimo, iż wystawa Pana Zgudziaka nie jest pierwszą zorganizowaną w ŚDS, jest na 
pewno szczególną, ponieważ autor rozpoczął swoją przygodę z malarstwem cał-
kiem niedawno. Mamy nadzieję, że będzie to początek jego nowej twórczej drogi, 
czego szczerze mu wszyscy życzymy.
Zainteresowanych twórczością Pana Piotra zapraszamy w każdy wtorek od godz. 
16.00 do 18.00 do ŚDS ul. Krakowska 16 w Chełmku.

(zew)


