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Radosnych, pełnych miłości 
Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją 
budzącej się wiosny.
Niech Zmartwychwstały 
Chrystus napełni Was pokojem
i pozwoli z ufnością patrzeć 
w przyszłość.

Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus
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 W Samorządowym Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 w Chełmku 
odbyło się uroczyste  przekazanie nowych komputerów do pracowni 
informatycznej. Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus w obecności 
zaproszonych gości i dyrekcji szkoły przekazał sprzęt komputero-
wy uczniom kl. I a gimnazjum - przecinając symboliczną wstęgę do 
pracowni. Zakupione z środków gminnych nowoczesne komputery 
wraz z oprogramowaniem kosztowały około 25 000 zł. Pracownia li-
czy obecnie 22 komputery w systemie Windows 7 i 11 w systemie Mac.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy 
Państwu samych dobrych chwil,
a także wiosennego optymizmu.

Niech ten szczególny czas będzie 
okresem wyciszenia, wypoczynku 

oraz radości ze Zmartwychwstania Pańskiego.
Życzy Przewodniczący RM w Chełmku 

Marek Palka wraz z Radnymi RM

Nowy sprzęt komputerowy

Zaproszenie do ogrodów Konkurs fotograficzny 
Chełmek - moja gmina

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz w wyko-
naniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 
listopada 2007 roku przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargo-
wym następujący fragment nieruchomości, oznaczonej w ewiden-
cji gruntów i budynków, prowadzonej w Starostwie Powiatowym 
w Oświęcimiu, jako działka nr 2509 o pow. 37,50 m2, obręb Chełmek 
położony w Chełmku przy ul. Sadowej.
 Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: 
w terminie od dnia 09 kwietnia 2014 roku do dnia 30 kwietnia 2014 
roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. 

Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została 
podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokal-
nej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na 
terenie całej gminy, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chel-
mek.pl.
 Bliższych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości 
można uzyskać w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Kra-
kowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-00 
lub 10 wew. 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunal-
nych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf. UM

INFORMACJA

Zarząd Ogrodów Działkowych ul. Krakowskiej i przy ul. Broniewskie-
go zaprasza przedszkolaków i dzieci klas początkowych szkół pod-
stawowych naszego miasta i gminy wraz z opiekunami do aktyw-
nych zajęć z przyrody na terenie naszych ogródków działkowych. Już 
od wielu lat przedszkolaki odwiedzają nasze ogrody ale dotychczas 
odbywało się to sporadycznie i nie zawsze opiekunowie wiedzieli czy 
jest taka możliwość. Otóż od tej wiosny otwieramy bramki naszych 
ogródków działkowych dla dzieci szczególnie, że działki z roku na rok 
stają się coraz ładniejsze a niektóre wręcz wyglądają jak z bajki. 
Zgłoszenie na zwiedzanie ogrodów prosimy kierować do gospoda-
rza ogrodów. 

Inf. Zarząd Ogrodów Działkowych

Maciej Dworniczek, Miejski Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji w  Chełm-
ku oraz  Klub Miłośników Fotografii 
w Chełmku zapraszają uczniów szkół 
podstawowych oraz gimnazjów z tere-
nu gminy Chełmek do udziału w  kon-
kursie fotograficznym pn: „Chełmek 
moja gmina”.
Na finalistów czekają cenne nagrody !!! 
(w tym cyfrowy aparat fotograficzny) 
Regulamin konkursu na stronie www.
moksir.chelmek.pl

Wielu radosnych i niepowtarzalnych 
chwil na Święta Wielkanocne, 
serdecznych spotkań rodzinnych 

przy świątecznym stole 
oraz wszelkiej pomyślności życzy

Radny RM w Chełmku Maciej Dworniczek
2
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Oddano do użytku zmodernizowaną stację uzdatniania wody 
w Chełmku na ul. Żeromskiego.
Umowa na realizację Kontraktu W3 została podpisana w dniu 
06.09.2011r, w ramach, której od 09.10.2013r. do 05.03.2014r. trwały 
pracę na SUW w zakresie modernizacji technologii. W trakcie moder-
nizacji technologicznej SUW całość zasilania Gminy w wodę zostało 
przejęte przez PWIK w Oświęcimiu (poprzez dokończoną w ramach 
projektu magistralę KRAK). Koszt modernizacji stacji to 8 483 336 zł 
netto dodatkowo wykonano również modernizację ujęcia Wody 
GAMROT, którego koszt wyniósł 1 399 722 zł netto.
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody zmieniła sposób uzdatniania 
wody.  Jednostopniowy proces filtracji w filtrach pospiesznych za-
mkniętych zastąpiono dwustopniową filtracją pospieszną w filtrach 
otwartych. Zmieniono również środek stosowany do dezynfekcji 
wody. Stosowany dotychczas podchloryn sodu został zastąpiony 
dwutlenkiem chloru.
Przyjęto dwa stopnie filtracji, każdy składający się z trzech filtrów 
otwartych o wymiarach 4 x 2 m. Woda napływa na 3 filtry otwarte 
I stopnia grawitacyjnie, a następnie  przepompowywana jest na II 
stopień filtracyjny za pomocą pomp przerzutowych.  Po przefiltro-
waniu  na II stopniu filtracyjnym oraz dezynfekcji za pomocą lampy 
UV  woda przepompowywana jest do zbiornika wody czystej. Dwu-
tlenek chloru dozowany jest bezpośrednio do rurociągu tłocznego 
pompowni sieciowej. Wytwarzany jest on w dwóch generatorach, 
powstaje w wyniku reakcji pomiędzy  9% r-em kwasu solnego i  7,5 % 
r-ru chlorynu sodu.

Dwutlenek chloru po-
siada silne własności 
bakterio i wirusobój-
cze (2,5 raza  silniejsze 
niż podchloryn sodu), 
skutecznie niszczy 
również  formy prze-
trwalnikowe bakterii. 
Charakteryzuje go 
brak wpływu pH na 
efektywność jego 
działania (działa sku-
tecznie w szerokim 
zakresie pH) , dodat-
kowo działa utlenia-
jąco a nie chlorująco 
co znacznie ogranicza 
powstawanie pro-
duktów ubocznych 
dezynfekcji oraz zna-
cząco poprawia smak 
i zapach wody.

Modernizacja syste-
mu wodociągowego 
zapewnia obecnie 
dwa, niezależne źró-
dła zasilania w wodę 
tj. zbiornik Dziećko-
wice (woda surowa 
uzdatniania w Stacji 
Uzdatniania Wody 
(SUW)  Chełmek) oraz 
wodociąg grupowy 
KRAK (woda uzdat-
niona  z wodociągów 
Oświęcim). Wody 
z   tych dwóch źró-
deł różnią się przede 
wszystkim twardością. 
Woda z wodociągów 

Oświęcim przepompowywana wodociągiem KRAK jest wodą twardą 
powodującą wytrącanie się węglanów (biały osad), które jednak nie 
mają negatywnego wpływu zdrowotnego. Natomiast woda produ-
kowana w SUW w Chełmku jest wodą miękką niewymagającą sto-
sowania zmiękczaczy w urządzeniach gospodarstwa domowego 
(pralki, zmywarki), jej skład nie powoduje powstawania kamienia 
kotłowego. Dobowa produkcja wody w SUW Chełmek wynosi około 
2 000 m3 na dobę.
Zmodernizowano i znacznie powiększono zbiornik wody wykorzy-
stywany podczas awarii lub przerw w dostawie wody z ujęcia.  Przed 
wykonaniem prac modernizacyjnych zbiornik miał pojemność 16 m3, 
obecnie nowo wybudowany zbiornik posiada pojemność 1 500 m3, 
co zapewnia dostawę wody w Gminie Chełmek w przypadku awarii 
bądź skażenia na ujęciu wody na czas około 20 godzin, co umożliwia 
płynne przejście na zasilanie z PWiK Oświęcim. Pozwala to na pełną 
dywersyfikację dostawy wody dla Gminy Chełmek.
Modernizowana i rozbudowana Stacja Uzdatniania Wody jest jedną 
z najlepiej zautomatyzowanych stacji w Polsce.  Pomimo tego obo-
wiązujące od maja 2013 r. ceny wody nie ulegają zmianie, przepro-
wadzona modernizacja nie skutkuje wzrostem cen. W ogólnej oce-
nie cena wody jest elementem istotnym i ważne, że udało się – przy 
tak poważnej inwestycji  SUW – zachować ceny na niezmienionym 
poziomie. Ważniejszym elementem jest to , że udało się zapewnić 
mieszkańcom naszej Gminy, drugie, niezależne i rezerwowe zasila-
nie w wodę, zapewniające ciągłość jej dostaw. Kluczowe parametry 
wody są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 mar-
ca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi, jednakże zawyżono parametry dotyczące mętności (dopusz-
czalna mętność 1 NTU) wartość tego parametru wody po filtracji na 
SUW w Chełmku wynosi 0,3 NTU.
Produkcja wody jest monitorowana przez system komputerowy, a jej 
jakość badana przez   SANEPID oraz niezależne, akredytowane labo-
ratoria zewnętrzne zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi.
Woda wpływająca  do sieci miejskiej może być bez obaw  spożywana 
bezpośrednio, bez przegotowania czy dodatkowego filtrowania.
Podczas modernizacji SUW i sieci wodociągowej zastosowano  urzą-
dzenia i materiały o wysokim standardzie uznanych i cenionych pro-
ducentów. Większość ważnych urządzeń SUW, które potencjalnie 
mogą ulec awarii zakłócając tym samym tok produkcji została zdu-
blowana i pracują one naprzemiennie.
SUW posiada całodobową obsługę, stały monitoring pracy urządzeń 
stacji i obiektów zewnętrznych, w tym podgląd wizyjny wszystkich 
obiektów z kilkunastu kamer (wyposażonych w podczerwień) i czuj-
ników ruchu.
Prace modernizacyjne i budowlane sieci wodociągowych i kanaliza-
cyjnych trwają nadal , a efekty końcowe planowane są do uzyskania 
do końca 2015 r.

Nowa stacja uzdatniania wody
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Od marca 2014 roku w szkołach Gminy Chełmek jest realizowany pro-
jekt „Już pływam”, w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży. Projektem objęte są: Samorządowy Ze-
spół Szkół Nr 1 w Chełmku, Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku oraz 
Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku.

Gmina Chełmek otrzymała od Zarządu Województwa Małopolskiego 
dotację celową w wysokości 8 510,00 zł, z której opłacone zostaną 
bilety wstępu na basen i wynagrodzenie instruktorów. Gmina sfinan-
suje koszty transportu. Pozostałe koszty wyjazdu na basen pokryją 
rodzice. Całkowity koszt projektu to 23 145 zł. Z nauki pływania w ra-
mach projektu korzysta 75 uczniów klas I-III szkół podstawowych. Za-
jęcia odbywają się w 15 osobowych grupach na krytych pływalniach 
w Oświęcimiu i Chrzanowie, w okresie od marca do końca czerwca. 

Celem programu jest nabycie podstawowych umiejętności pływac-
kich uczniów. Istotne jest również podniesienie świadomości dzieci 
z zakresu przestrzegania bezpieczeństwa podczas korzystania z ką-
pielisk. Ważnym aspektem programu jest profilaktyka wad postawy i 

skrzywień kręgosłupa. Ponad to pływanie wpływa korzystnie na pod-
niesienie sprawności fizycznej. Uczestniczenie w tego typu zajęciach 
jest aktywną formą spędzania wolnego czasu.
      Referat Oświaty

Urzędu Miejskiego w Chełmku

BURMISTRZ CHEŁMKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU 

USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ OPISANYCH NIŻEJ FRAGMENTÓW NIERUCHOMOŚCI T.J.: 
Fragmenty nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, pro-
wadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, jako działki nr: 
– 836/472 o pow. 3,00 m2 położony w Chełmku rejon ul. Baty,
– 1680 o pow. 1,50 m2 położony w Chełmku przy ul. Bolesława Chrobrego,
– 842/301 o pow. 1,50 m2 położony w Chełmku rejon ul. Tetmajera,
– 842/265 o pow. 1,50 m2 położony w Chełmku przy ul. Żeromskiego,
– 836/476 o pow. 3,00 m2 położony w Chełmku rejon ul. Wojska Polskiego ,
– 2643/18 o pow. 3,00 m2 położony w Chełmku przy ul. Marszałka Piłsudskiego,
– 2605/13 o pow. 3,00 m2 położony w Chełmku przy ul. Powstańców Śląskich,
– 2629/18 o pow. 1,50 m2 położony w Chełmku przy ul. Kościuszki,
– 172/28 o pow. 1,50 m2 położony w Bobrku przy ul. Nadwiślańskiej,
– 1088/71 o pow. 1,50 m2 położony w Bobrku przy ul. Księdza Wyszogrodzkiego,
– 789/23 o pow. 1,50 m2 położony w Gorzowie przy ul. Gorzowskiej.
a) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: Księga Wieczysta nr KR1E/00038170/1, nr KR1E/00024296/9, nr KR1E/00028575/7, 
nr KR1E/00033141/4, nr KR1E/00048996/0, nr KR1E/00024296/9, nr KR1E/00026946/5, Nr KR1E/00024296/9, nr KR1E/00023988/0, 
nr KR1E/00054585/1, nr KR1E/00049386/8, prowadzone w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
b) przeznaczenie nieruchomości: dzierżawa z przeznaczeniem na posadowienie kontenerów do zbiórki odzieży używanej: 
c) cena wywoławcza: 23,96 złotych netto. Do stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.
III. Termin i miejsce przetargu: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 KWIETNIA 2014 ROKU O GODZ. 
10.00 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11.
IV. Wysokość wadium: wadium, uprawniające do uczestnictwa w przetargu, w kwocie: 4,00 złotych słownie: cztery złote.
V. Informacje o miejscu wywieszenia publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto podane zostało do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie 
oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy i opublikowane w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
VI. Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: szczegółowe infor-
macje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 0-33 844-
90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

INFORMACJA

Gmina Chełmek w programie „Już pływam”
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Urząd Miejski w Chełmku informuje, iż w wyniku oględzin nierucho-
mości przeprowadzonych w 2013 roku przez pracowników Referatu 
podatkowego ujawniono wiele nieprawidłowości w zakresie zgło-
szonych do opodatkowania budynków zarówno mieszkalnych jak 
i gospodarczych. Na rok 2014 przewidziano kolejne kontrole w tym 
zakresie. Mając na uwadze powyższe, przypominamy, iż zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, podstawę opodatkowania dla budyn-
ków zarówno mieszkalnych jak i niemieszkalnych (garaże, przybu-
dówki, stodoły) stanowi jego powierzchnia użytkowa, mierzona po 
wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjąt-
kiem powierzchni klatek schodowych, przy czym za kondygnacje 
uważa się również piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Stwier-
dzenie „na wszystkich kondygnacjach” oznacza, iż w przypadku bu-
dynków gospodarczych dwukondygnacyjnych należy wykazać do 
opodatkowania powierzchnię każdej z kondygnacji. Jednocześnie 
przypominamy, że w przypadku podatników, którzy posiadają go-
spodarstwo rolne (grunty rolne powyżej 1 ha fizycznego bądź prze-
liczeniowego) zwolnieniu z opodatkowania podlegają budynki go-
spodarcze lub ich części, ale tylko w sytuacji, gdy służą działalności 
rolniczej. Zatem wyżej opisane zwolnienie nie przysługuje, gdy przy-
kładowo, stodoła pełni funkcje garażu dla samochodu osobowego. 
Bardzo wiele nieprawidłowości ujawniono również w zakresie opo-
datkowania nowowybudowanych budynków, zarówno mieszkal-
nych jak i niemieszkalnych. Należy pamiętać, że obowiązek podatko-
wy w takim przypadku powstanie od 1 stycznia roku następującego 
po roku, w którym zakończono budowę lub rozpoczęto użytkowanie 
(zamieszkano) przed ostatecznym wykończeniem. Z uwagi na kon-
strukcję ww. przepisu nie znajduje uzasadnienia tłumaczenie, że 
oficjalnie budowa nie została jeszcze zakończona, bowiem w tym 
przypadku decyduje moment faktycznego rozpoczęcia użytkowania 
nowego budynku. 
Kolejną nieprawidłowością wykazaną w toku czynności sprawdzają-

cych jest brak zgłoszenia do opodatkowania powierzchni kondygna-
cji budynków np. suteryn, które zostały zagospodarowane na cele 
mieszkalne. Należy podkreślić, że na mocy uchwały Rady Miejskiej 
w Chełmku piwnice i strychy zostały zwolnione z opodatkowania po-
datkiem od nieruchomości, jednakże przedmiotowa uchwała zawiera 
definicję, z której jednoznacznie wynika w jakich przypadkach moż-
na opisane zwolnienie zastosować. W myśl obowiązującej uchwały, 
przez piwnice należy rozumieć pomieszczenia znajdujące się poniżej 
parteru budynku mieszkalnego pod warunkiem, że wykorzystywane 
są na własne potrzeby gospodarcze takie jak zbiory warzyw, owo-
ców, opału, skład narzędzi gospodarczych. Przez strychy podlegające 
zwolnieniu z opodatkowania należy rozumieć pomieszczenie znaj-
dujące się bezpośrednio pod dachem budynku mieszkalnego. Jeżeli 
jednak w tej części zostaną wydzielone pomieszczenia użytkowe (np. 
na cele mieszkalne) to powierzchnię tych pomieszczeń wlicza się do 
podstawy opodatkowania. 
Chcąc sprawdzić, czy poprawnie zadeklarowali Państwo do opo-
datkowania nieruchomości, których jesteście właścicielami, należy 
porównać powierzchnie budynków, które widnieją na dostarczanej 
do Państwa co roku decyzji ustalającej podatek, z dokumentacją 
budowlaną wzniesionych budynków lub najlepiej samodzielnie do-
konać obmiaru każdego pomieszczenia po wewnętrznej długości 
ścian na każdej kondygnacji za wyjątkiem klatki schodowej, bowiem 
przeprowadzone oględziny nieruchomości często ujawniały rozbież-
ności pomiędzy dokumentacją budowlaną a stanem faktycznym                    
(w szczególności w stosunku do budynków, które zostały wzniesione 
przed 2000 rokiem). 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących opodatkowa-
nia Państwa nieruchomości prosimy o kontakt osobisty w Referacie 
podatkowym tut. Urzędu w pokoju nr 113  bądź telefoniczny pod nu-
merami telefonu: (33) 844 90 00, wew. 53 lub 56.

Inf. UM

Sygnał syreny kojarzy nam się głównie z po-
żarem. Jednak ta forma ostrzegania wykorzy-
stywana jest nie tylko na okoliczność walki 
z ogniem. Sygnały alarmowe mogą być rów-
nież wykorzystywane w  innych sytuacjach 
rzeczywistego zagrożenia tj:
– zagrożenia skażeniami,
– katastrofy naturalnej,
– awarii technicznej, 
– działań terrorystycznych
– zagrożenia wojennego lub wojny.
Komunikaty ostrzegawcze, w razie zastoso-
wanie, będą uprzedzały o prawdopodobnych 
zagrożeniach i zawierały zalecenia podjęcia 
działań zabezpieczających i ochronnych. 
Najczęściej takim sygnałem jest 3-minutowy 
sygnał syreny oraz powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna, zawierająca informacje 
o rodzaju zagrożenia i/lub instrukcję postę-
powania. Decyzje o wprowadzeniu lub ogło-
szeniu sygnału alarmowego lub komunikatu 
ostrzegawczego, a także o ich odwołaniu, 
podejmuje właściwy terytorialnie organ 
administracji publicznej. W  przypadku na-
szej gminy jest nim Burmistrz. Szczegółowo 
o rodzajach sygnałów i komunikatów ostrze-
gawczych mówi Rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie sys-
temów wykrywania skażeń i powiadamiania 
o ich wystąpieniu oraz właściwości organów 
w tych sprawach (Dz.U. z 2013r. poz.96). 

Inf. UM

INFORMACJA

Sygnały alarmowe 
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W dniu 28.03.2014r. w siedzibie OSP Chełmek odbył się Ogólnopolski 
Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje gminne, których organizato-
rem był Zarząd Gminny OSP RP w Chełmku. Do walki o przejście do 
kolejnego, powiatowego etapu stanęło 17 uczestników. Pierwszym 
etapem był test pisemny. Po jego rozstrzygnięciu osoby z najwięk-
szą ilością punktów zakwalifikowały się do części ustnej. W przerwie 
zawodnicy mieli okazję zobaczyć ekspozycję w Domu Pamięci Baty, 

po której oprowadził ich Pan Waldemar Rudyk - Dyrektor MOKSiR 
w Chełmku oraz obejrzeć sprzęt i wyposażenie jednostki OSP Cheł-
mek w towarzystwie Naczelnika Pana Stanisława Smolenia.
Do etapu powiatowego Turnieju awansowali ostatecznie:
I grupa wiekowa – szkoła podstawowa:
Damian Kotlarz – I miejsce (SZS w Gorzowie)
Sara Wójcik – II miejsce (SZS-P nr 2 w Chełmku)
II grupa wiekowa – gimnazjum:
Jzabela Słowik – I miejsce (SZS w Gorzowie)
Sebastian Augustyn – II miejsce (SZS-P nr 2 w Chełmku)
III grupa wiekowa - szkoła średnia:
Mariusz Data – I miejsce (PZ nr 8 w Chełmku)
Michał Korczyk – II miejsce (PZ nr 8 w Chełmku)
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy a zdobywcy 3 
pierwszych miejsc-strażackie statuetki.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia 
na kolejnym szczeblu, tym razem powiatowym. 

Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Chełmku 
Roman Witkowski

21 marca 2014 r. w OSP Chełmek odbyło się zebranie sprawozdawcze 
podczas którego dokonano podsumowania roku 2013.
W zebraniu oprócz członków OSP brali też udział: Burmistrz Chełmka 
- Andrzej Saternus, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku - Ma-
rek Palka, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu, dh 
Edmund Kalfas, Przedstawiciel PSP Oświęcim kpt Rafał Mazgaj. Radni 
Rady Miejskiej w Chełmku: Jadwiga Radwańska, Helena Szewczyk, 
Henryk Kowalski, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Chełmku – dh Ma-
rek Idzik, Delegacja z OSP Libiąż Moczydło. Podczas zebrania Prezes 
Zarządu OSP Chełmek przedstawił obszerne sprawozdanie z działal-
ności jednostki za 2013 rok. Podziękował strażakom za ich pracę oraz 
szybkość reakcji na zagrożenia. W minionym 2013 roku uczestniczono 
w 48 wyjazdach na akcje ratownicze w tym 24 do pożarów.
Na utrzymanie remizy, zakup sprzętu i umundurowania oraz dzia-
łalność statutową OSP Chełmek wydatkowała 134.046,13 zł. Środki 
te pozyskano ze składek członkowskich  – 880,00 zł, darowizn i 1% 
– 8.484,45 zł oraz dotacji – 101.458,77 zł, w tym: 
Związek OSP RP      3.000,00
KSRG         7.500,00
Firmy Ubezpieczeniowe       2.490,00
WFOŚ          3.907,77
UM Chełmek                          83.661,00
działalność gospodarcza OSP         21.084,49
W minionym roku w OSP Chełmek przeprowadzono szkolenia stra-
żaków ochotników: podstawowe, BHP, ratowników medycznych, do-
wódców i naczelników, ratownictwa technicznego
W okresie jesiennym przeprowadzono przegląd sprzętów i obiektu. 
Na działalność jednostki składa się także praca z młodzieżą. Opieku-
nami MDP są: dh Joanna Gaska, dh Radosław Gąska, dh Piotr Rożnaw-

ski. Jednak praca ta musi mieć wsparcie w szkołach. I tutaj szczególne 
podziękowania należą się Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Chełmku 
dh Marek Idzik. 
W trakcie dyskusji dh Roman Witkowski – sekretarz OSP Chełmek 
a  jednocześnie Prezes ZG ZOSP RP w Chełmku poruszył problemy 
nurtujące środowisko strażackie w całym kraju: czasochłonność wy-
konywania obowiązkowych badań lekarskich przez druhów ochotni-
ków (w ramach własnych urlopów w zakładzie pracy), podejście pra-
codawców przy zatrudnianiu ochotników do pracy, słaba promocja 
działań OSP w społeczeństwie.
Zarząd OSP Chełmek za udzielone wsparcie podziękował władzą 
samorządowym, sponsorom. Swoją wdzięczność za okazana po-
moc wyraził Prezes OSP Chełmek dla Prezesa ZŁOM-MET w Chełmku 
dh Leonardowi Postupalskiemu, który od lat wspiera OSP Chełmek. 
Prezes OISP Chełmek przedstawiając plan działania na 2014 rok OSP 
Chełmek podkreślił, że szczególnym wyzwaniem w 2014 roku będzie 
utworzenie orkiestry dętej na tworzenie której pozyskano środki unij-
ne w wysokości 40.000,00 zł o które Zarząd składał aplikacje  od 2012 
roku.
Działalność OSP Chełmek w krótkich wystąpieniach podsumowali:
– Burmistrz Chełmka
– Przedstawiciel PSP w Oświęcimiu
– Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
– Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu
– Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Chełmku, który wręczył podzięko-
wania za współpracę dh Joannie Gaska, dh Justynie Gąska, dh Rado-
sław Gąska, dh Piotr Rożnawski.

Inf. OSP Chełmek

Wydawać by się mogło, że w świecie kultury audiowizualnej książki to 
„przeżytek” i lekturowe uczniowskie tortury. Kto tak sądzi, powinien 
odwiedzić powiatową „Ósemkę” w Chełmku, by przekonać się, że ra-
cję miał Jarosław Iwaszkiewicz pisząc:  Czytanie to jest odnajdywa-
nie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych 
słów. Potwierdzają to „Zdrowo Zaczytani” uczniowie technikum, od-
najdujący i ukazujący własne bogactwo w realizowanym projekcie, 
polegającym na czytaniu dzieciom samodzielnie inscenizowanych 
bajek. Pomysł wsparło Wydawnictwo „Znak”, które przekazało mło-
dzieży pakiet książek dla najmłodszych. Zostaną one podarowane 
uczestniczącym w przedstawieniach grupom dzieci oraz małym pa-
cjentom szpitala w Oświęcimiu, dokąd zawitają z bajkami realizujący 
projekt: Dagmara Linowska z III kl. technikum, Kacper Szyjka z II kl. 

ZSZ oraz Faustyna Grzesiak, Krzysztof Biernat, Mariusz Data i Adam 
Kosowski z I kl. technikum.
Młodzi entuzjaści wspólnego czytania zgłosili swój projekt do konkur-
su, ogłoszonego przez Wydawnictwo Nowa Era. W tej chwili wszystko 
przygotowujemy samodzielnie z własnych środków i pomyśleliśmy, 
że dobrze byłoby zdobyć trochę grosza, choćby na stroje i dekora-
cje, nie mówiąc o jakimś sprzęcie technicznym, który ułatwiłby pracę 
nad inscenizacją – uzasadniają swój pomysł. O projekcie pod nazwą 
„Zdrowo Zaczytani”, który otrzymał numer 277 można przeczytać na 
stronie www.projektzklasa.pl, otwierając zakładkę Konkurs - „Galeria 
projektów”. Warto też pomóc młodzieży w otrzymaniu grantu, biorąc 
udział w internetowym głosowaniu, które potrwa do15 kwietnia.  

Inf. PZ nr 8

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - etap gminny

PODSUMOWANIE OSP CHEŁMEK ZA 2013 ROK

Zaczytani
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W wieku 67 lat odszedł od nas śp dh Stani-
sław Adamczyk. Pożegnaliśmy go na cmen-
tarzu w Bobrku 25 lutego 2014 r.
Można śmiało powiedzieć, że odszedł wielki 
społecznik, dlatego zarówno w nabożeń-
stwie żałobnym w kościele, jak i na cmenta-
rzu, żegnało go szerokie grono tych którzy 
go znali, którzy z nim współpracowali i przy-
jaźnili się.
W pogrzebie d-ha Stanisława można było 
spotkać obok rodziny i przyjaciół także Bur-
mistrza Chełmka i Marszałka Małopolskiego, 
delegacje ze sztandarami strażackimi z Bobr-
ka, Chełmka, Gorzowa i Moczydła, oraz dele-
gacje KG W i Kółka Rolniczego z całej Gminy.
Od z górą 45 lat był strażakiem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bobrku. Najpierw jako 
członek czynny, następnie naczelnik i wresz-

cie od blisko 30 lat prezes zarządu. Równo-
cześnie od 25 lat udzielał się w pracy zarządu 
Oddziału Gminnego, oraz prezydium Zarzą-
du Oddziału Powiatowego.
Jako prezes OSP Bobrek organizował życie 
jednostki do udziału w gaszeniu pożarów, 
zawodów sportowo-pożarniczych, uroczy-
stości lokalnych i kościelnych.
Za swoją aktywną pracę odznaczony został 
odznaką Strażak Wzorowy ora Medalami Za 
zasługi Dla Pożarnictwa - Brązowym Srebr-
nym i Złotym.
Rodzinie zmarłego szczere kondolencje 
w imieniu całej społeczności strażackie Gmi-
ny Chełmek składa:

Prezes Oddziału Gminnego Zw. 
OSP RP Roman Witkowski.

Znaliśmy go i cenili jako społecznika.

Sprzedam mieszkanie 28 m2 przy ulicy 
Piłsudskiego 10 w Chełmku. Po remoncie. 

Tel. 665 555 892

OgłOSzeNIa drObNe

Serdeczne podziękowania 
za udział w ostatniej drodze 

naszej ukochanej Mamy 

Śp. Filomeny Nowak 
składają córka i zięć.

Serdeczne podziękowania 
dla wszystkich, którzy 

uczestniczyli w pogrzebie 

Śp. Danuty Baran 
składają mąż dzieci oraz wnuki

„Wolą Boga jest nasze rozstanie, 
nadzieją dusz naszych - ponowne spotkanie”

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy dzielili ze mną smutek i żal w bolesnych dla mnie chwilach, 

okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli 
w ceremonii pogrzebowej, 

odprowadzają na miejsce wiecznego spoczynku 
mojego Męża 

Śp. Tadeusza Urzędowskiego 
Żona z rodziną

Śp.

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  
Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr 
XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku prze-
znacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym następujące fragmenty nie-
ruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej w 
Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, jako działki nr:
1. 595/18 o pow. 49,25 m2, obręb Bobrek położony w Bobrku przy  
 skrzyżowaniu ul. Długiej i Ogrodowej,
2. 1717/5 o pow. 105 m2, obręb Chełmek, położony w Chełmku rejon 
 ul. Bolesława Chrobrego.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od 
dnia 03 kwietnia 2014 roku do dnia 24 kwietnia 2014 roku w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto infor-
macja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości 
przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony 
na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, w BIP i na stronie internetowej 
urzędu www.chelmek.pl. Bliższych informacji w sprawie dzierżawy w/w nie-
ruchomości można uzyskać w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. 
Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-00 lub 
10 wew. 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu 
Miejskiego w Chełmku.

Inf. UM

INFORMACJA
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W środę 12 marca br. w SZS nr 1 odbył się Wieczór eksperymentów dla 
klas 4-6 szkoły podstawowej i I-III  gimnazjum. Pani B. Babiuch i pani 
M. Lizis wprowadziły  uczniów  w tajniki nauki poprzez szereg ekspe-
rymentów i doświadczeń z zakresu fizyki i chemii. 
Na pokazach chemicznych uczniowie mogli zobaczyć m.in. wykrywa-
nie pH roztworu za pomocą naturalnego wskaźnika (soku z czerwonej 
kapusty)  oraz skrobi, spalanie magnezu w tlenie, „Burzę w probówce” 
i  ciecz nienewtonowską. Na zajęciach z fizyki zapoznano młodzież z 
działaniem kuli plazmowej, termometru Galileusza, kołyski Newtona  
i podziwiano  m.in. lewitującą piłeczkę, zegar ekologiczny podłączo-
ny do cytryny, środek ciężkości jajka, wirujący balon. 
Wieczór eksperymentów pokazał uczestnikom, że nauka jest kopal-
nią fascynujących tematów. Niejednokrotnie potrafi zadziwić nowy-
mi odkryciami oraz inspirować i pobudzać  do ciągłych poszukiwań 
i działań.
Inspiracją zorganizowania wieczoru eksperymentów była Małopol-
ska Noc Naukowców, w której corocznie klasy trzecie gimnazjum 
uczestniczą. Zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży przerosło 
oczekiwania organizatorów.

Beata Babiuch

Z okazji Światowego Dnia Kota  Samorząd Uczniowski SZS nr 1 
w  Chełmku zorganizował cykl imprez dla przedszkolaków oraz 
uczniów. W tym dniu można było przyjść do szkoły w przebraniu kota 
oraz przynieść ze sobą maskotkę lub figurkę z jego wizerunkiem. 
Starsze koleżanki zorganizowały młodszym dzieciom „kocie igraszki”, 
urządzając  im zabawy z KOTEM w roli głównej. Przedszkolaki m. in. 
wykonywały kocie maski. Wysłuchały także bajek i wierszy o  tych 
zwierzątkach, opowiadały o swoich ulubieńcach oraz podziwiały 
piękne fotografie futrzaków. Nietuzinkową atrakcją dla uczniów spo-
tkanie z weterynarzem panem Mateuszem Urbańczykiem, który za-
szczycił nas swoją obecnością. W rozmowie z uczniami klas „O”, I-III 
SP oraz z przedszkolakami, przybliżył kulisy swojej pracy zawodowej. 
Przedstawił także informację na temat schroniska dla zwierząt ANI-
MALS  w Oświęcimiu, z którym współpracuje. Aby uwrażliwić wszyst-
kich na potrzeby zwierząt oraz propagować ideę  niesienia im pomo-
cy, Szkolne Koło PCK po raz kolejny zorganizowało zbiórkę karmy, 
środków czystości oraz innych artykułów dla zwierząt ze schroniska 
ANIMALS w Oświęcimiu. Za okazane potrzebującym zwierzętom ser-
ce, gorąco dziękujemy przedszkolakom, uczniom oraz ich rodzicom. 

Dzień Babci i Dziadka to święto obchodzone dla uhonorowania Babć 
i Dziadków. Wnuczęta pamiętają o swoich dziadziusiach i babciach, 
obdarzając ich upominkami, kwiatami i laurkami. Uczniowie klasy 1a 
i 1b, wraz z wychowawczyniami przygotowali uroczysty występ, któ-
ry zachwycił wszystkich. Dzieci pięknie recytowały wiersze, śpiewały 
piosenki oraz zaprezentowały taniec. Na zakończenie uroczystości 
nasi seniorzy mieli okazję oglądać prezentacje multimedialne przy-

gotowane przez p. K. Chylaszek i p. A. Juszyńską. Dziadkowie zobaczy-
li zdjęcia z realizacji zajęć związanych z programem ,,Owoce w szkole” 
oraz fotografie z zajęć dotyczących  bezpiecznego poruszania się do 
drogach pt.  „Bezpieczny pierwszoklasista”. Wzruszeń było co niemia-
ra. W doskonałych humorach nasi mili goście wrócili do domu.

Katarzyna Chylaszek, Agata Juszyńska

Grupy Taneczne z Centrum Edukacji Ling House odniosły kolejny  
sukces na tanecznym parkiecie. Grupy Cytrynki i Stars reprezento-
wały Chełmek w przeglądzie Talentów Małopolski w Brzeszczach. Po 
prezentacji Cytrynki zostały zakwalifikowane do finałów na szczeblu 
wojewódzkim. Wystąpią 11.05.2014 r. w Dobczycach. Natomiast Stars 
otrzymały wyróżnienie. Natomiast w konkursie The Best Dance Con-
test w Olkuszu. Cytrynki zajęły I miejsce natomiast Stars III miejsce 
będąc w kategorii z formacjami parowymi.
Gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszych konkursach oraz na 
finałach wojewódzkich w Dobczycach.

Wieczór eksperymentów

Dzień kota

Dzień Babci i Dziadka u pierwszaków w SZS nr 1 w Chełmku

Roztańczony Ling House
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Ponad 100 dzieci – uczniów klas I-III SZS-P nr 2 w Chełmku odwie-
dziło w czwartek i piątek PZ 8 - Technikum przy Krakowskiej, aby 
wziąć udział w przygotowanym przez młodzież spotkaniu z bajkami. 
„Zdrowo Zaczytani” realizatorzy projektu w składzie: Dagmara Linow-
ska, Faustyna Grzesiak, Adam Kosowski, Krzysztof Biernat, Sebastian 
Mastalerz, Mariusz Data i Kacper Szyjka zaprezentowali gościom 
opowieści  Janoscha o Misiu i Tygrysku, poszukujących skarbu i kra-
ju marzeń. Sympatyczna publiczność z uwagą śledziła poczynania 
pary przyjaciół, wyobrażonych za pomocą kartonowych kukiełek. 
Oszczędność zastosowanych środków scenicznych pozwoliła na uru-
chomienie wyobraźni. O tym, że przedstawienia były udane, najlepiej 
świadczyły pełne skupienia twarze dzieci i żywe reakcje na zabawne 
perypetie sympatycznych bohaterów.
Inscenizacja bajek była możliwa dzięki wspólnej pracy realizatorów 
projektu, którzy samodzielnie wykonali kartonowe kukiełki, a w opra-
wie scenograficznej wsparcia udzieliła pani Małgorzata Dziędziel-Ga-
bryszak. Słodki upominek i podziękowania od dyrekcji i nauczycieli 
SZS-P nr 2 były nagrodą dla wykonawców przedstawienia.
Dziękując za miłe odwiedziny dyrektor szkoły Urszula Matwiejczyk 
przekazała gościom pakiet książek, podarowanych przez Wydawnic-
two Znak na potrzeby realizacji projektu.  
Zapoczątkowane w ten sposób „bajkowe spotkania” na stałe zagosz-
czą w szkolnym kalendarzu obu szkół. Dlaczego? Tego typu działania 
pozwalają na kształcenie i doskonalenie wielu umiejętności – zazna-
cza Urszula Guja - opiekun projektu, polonistka w PZ 8 – Młodzi „baj-
koczytacze” ćwiczą wymowę, sposoby wyrażania emocji, elementy 
animacji, proste zadania aktorskie, które są bardzo przydatne w życiu, 
choćby w rozmowach kwalifikacyjnych czy podczas nawiązywania 
znajomości. Ponadto uczniowie muszą być dobrze zorganizowani i 
zgodni w tym, co chcą osiągnąć, a to wymaga dyscypliny, odpowie-
dzialności i zdolności do kompromisu. Tym jednak, co mnie najbar-
dziej raduje – dodaje polonistka - jest odkrywanie niezwykłych możli-
wości, jakie tkwią w młodych ludziach. Tego nie zauważy się w czasie 

lekcji. Poza tym – ja też mam okazję nie ‘belferzyć’ i mówić ludzkim 
głosem nie tylko w wigilijną noc ;) Chcę też podkreślić znaczenie 
współpracy wielu osób, dzięki czemu tworzą się bardzo przyjazne re-
lacje w naszej małej, rodzinnej wręcz szkole. Scenograficzne wsparcie 
uzyskaliśmy od Małgorzaty Dziędziel-Gabryszak, nauczycielki histo-
rii, a w dziedzinie multimediów jak zawsze niezawodna była Jolanta 
Materkowska-Bonar, ucząca informatyki. Cieszy też każdy przejaw 
sympatycznego zainteresowania i oferowanej pomocy.
Realizujący projekt uczniowie mówią, że fajnie jest pośmiać się 
wspólnie z zabawnych sytuacji, wynikających na przykład z przejęzy-
czeń i pomyłek, a poza tym miło poczuć się takim „dużym” względem 
maluchów. Być dla nich autorytetem i zobaczyć ich miny – bezcenne!
„Zdrowo Zaczytani” będą działać tak długo, jak długo będą chętni, by 
propagować taką formę czytania . Już teraz zapraszają do swojego 
grona wszystkich zainteresowanych. Wystarczy zgłosić się do nich do 
szkoły – Powiatowy Zespół nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcą-
cych, ul. Krakowska 18. Pozytywne emocje zapewnione

                Zakończyły się zmagania w VII. edycji  Międzyszkolnego  
Konkursu Interpretacji Poezji Niemieckojęzycznej.  Tym razem uczest-
nicy konkursu, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,     
interpretowali aktorsko z wykorzystaniem różnorakich rekwizytów, 
strojów, muzyki i prezentacji  multimedialnych balladę niemieckie-
go poety J. W. Goethego „Erlkönig” w  oryginalnej wersji językowej. 
Pomysły młodzieży były ciekawe i zaskakujące; od najbliższej ory-
ginałowi romantycznej, mrocznej scenerii wiersza, po współczesne 
odsłony, w których  tytułowy Król Olch uosabiał pokusy dzisiejszego 
świata, którym poddawani są nieustannie  młodzi ludzie. Jury kon-
kursowe oceniało przede wszystkim umiejętności językowe uczest-
ników konkursu, ale ważnymi elementami oceny były także inwencja 
artystyczna i gra aktorska. Laureatami 3 pierwszych miejsc zostali ko-
lejno: uczniowie PZ8: Dominika Wrona, Dominika Lebica, Daniel Ba-
naś, Zdzisław Dyczka (op. Elżbieta Kubas), zespół uczniowski Samo-
rządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku: Maria 
Kapusta, Weronika Śniadek, Kacper Śniadek, Mateusz Olszak (op. Ewa 
Pilch), zespół PZ8: Faustyna Grzesiak, Adam Kosowski, Bartłomiej Gol-
da, Samuel Piecha (op. Elżbieta Kubas).  Publiczność przyznała swoja  
nagrodę za najlepszą grę aktorską uczennicy zwycięskiego zespołu 
Dominice Wronie. Konkurs to okazja do   szlifowania języka niemiec-
kiego, zaprezentowania swojej kreatywności i odpowiedzialności za 
wspólne dokonania, bo sukces gwarantowała tylko gra zespołowa. 
                 Konkurs objął honorowym patronatem burmistrz Chełmka 

Andrzej Saternus, który wraz z dyrektor PZ8 Urszulą Matwiejczyk wrę-
czył nagrody laureatom konkursu. Oboje też pogratulowali młodym 
ludziom dokonań językowych i artystycznych. Atrakcyjne nagrody 
rzeczowe dla uczestników konkursu ufundowała firma VG Polska 
z Chełmka oraz burmistrz Chełmka.  

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza do 
udziału w 52 wyjeździe studyjnym z cyklu „Szlakami dziedzictwa kul-
turowego Śląska, Zagłębia i Małopolski”  Miasto węgla, sztuki i stali - 
artystyczna podróż do Zabrza Wyjazd w piątek 25 kwietnia 2014 roku 
o godz. 16.00 spod siedziby MOKSiR w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3

Poznaj z bliska Misia i Tygryska

Teatrałki po niemiecku 

Miasto węgla, sztuki i stali – artystyczna podróż do Zabrza 

9
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Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób 
wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem prze-
konanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie 
błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym 
– ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do 
atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również 
przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach 
śmierć ponosi kilkanaście osób. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegeta-
cji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzro-
stem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek. Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą 
się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują się na wypalanie traw, przekonane 
są, że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Niestety mylą sie i czasami kończy się to tragedią. W przypadku gwał-
townej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i prznoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie 
w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.  Wypalanie traw to 
także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Z uwagi na znaczne zalesienie niektórych województw, tereny upraw rolniczych i leśnych dość często 
ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie 
bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat. Podczas pożaru powstaje także duże zadymienie, które jest 
szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia.  Powoduje 
ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. 
Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są to po-
żary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Ponadto, w przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze regeneruje 
się przez kilka lat, to pokłady torfu potrzebują na to kilku tysięcy lat.   
WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE! 
Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwencjami. O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi 
m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, 
pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, 
nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”. Art. 30 ust. 3 ustawy z 
dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 
100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, 
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”. 
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. 
zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób 
albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. 
W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się  także Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi 
zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest 
system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. 
w dobrej kulturze rolnej - art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.).   
PAMIĘTAJMY!!
CO ROKU W POŻARACH WYWOŁANYCH WYPALANIEM TRAW GINĄ LUDZIE, W TYM PODPALACZE, PRZYPADKOWE OSOBY ORAZ STRAŻACY!!!
NIE WARTO RYZYKOWAĆ - NA SKUTEK JEDNEJ, NIEODPOWIEDZIALNEJ DECYZJI BARDZO ŁATWO STRACIĆ DOROBEK SWOJEGO ŻYCIA, 
ALE I... SAMO ŻYCIE!

www.straz.gov.pl

STOP wypalaniu traw

Mimo, że luty jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych chwil, są 
takie dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to 
święto naszych kochanych Babć i Dziadków. Dlatego dzieci z grupy 

maluszków, starszaków i zerówki z niecierpliwością oczekiwali na ten 
dzień. Do Przedszkola Samorządowego w Bobrku przybywali wy-
jątkowi goście - Babcie i Dziadkowie. Czekały na nich uśmiechnięte 
wnuczęta, które na tę okazję przygotowały specjalne występy, laurki 
i słodki poczęstunek. Dzieci z wszystkich grup przedszkolnych bar-
dzo się starały. Widać było, że miłość i wdzięczność wypełnia ich małe 
serduszka. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły, 
a Szanowni Jubilaci ze wzruszeniem śledzili popisy swoich wnucząt. 
Na zakończenie maluchy obdarowały swoich gości własnoręcznie 
wykonanymi laurkami i zaprosiły na słodki poczęstunek.
W piątek 28.02.2014r. czarownice, superbohaterowie, wróżki i wiele 
innych postaci znanych z telewizji i bajek bawiło się na Balu Karnawa-
łowym w Przedszkolu Samorządowym w Bobrku. Na zabawie nie za-
brakło chyba żadnych bajkowych postaci, a pomysłowość rodziców 
na stroje, nie miała granic. 
Wszystkie dzieci z najmłodszej grupy „Kotki” świetnie się bawiły, 
chętnie uczestnicząc we wszystkich zabawach i konkursach. Dzieci 
z niecierpliwością oczekują następnego balu, który odbędzie się już 
za rok... 

Mgr Beata Szyjka
Mgr Monika Boratyńska

Dzień babci i dziadka w przedszkolu w Bobrku
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Papier, choć jest dziś artykułem powszechnie dostępnym, wręcz 
wszechobecnym, pozostaje idealnym wynalazkiem naszej cywilizacji. 
Pochylając się nad czystą kartką, by przelać na nią nasze myśli, może-
my doświadczyć uczucia niekończącej się wędrówki. Stawiając znaki, 
litery, wyrazy i zdania, często nie skupiamy się nad materią, struktu-
ra, fakturą, barwą czy zapachem papieru. Jego urodę i wyjątkowość 
dostrzegają artyści, od setek lat, używając, jako nośnika, a ostatnimi 
czasy, czyniąc go treścią swej sztuki. Od kilku dni w chełmeckiej ga-
lerii „Epicentrum” można zwiedzać wystawę noszącą tytuł „Misterium 
Papieru”, jej autorką jest Irena Zguda. Absolwentka Wychowania Pla-

stycznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie prezentuje prace 
inspirowane ludowymi tradycjami papierowych wycinanek Mizrach. 
W kulturze żydowskiej Mizrach oznacza misterną technikę zdobień 
i ażurowych wycinanek w papierze, pełną symboli i znaczeń religij-
nych. Artystka podkreśla, że fascynacja kulturą żydowską była przy-
czynkiem do własnej drogi i poszukiwań twórczych, mocno osadzo-
nych w katolickiej religii i tradycji. Jej prace są również, a może przede 
wszystkim, bardzo osobistym odniesieniem do miejsca rodzinnego 
– Lanckorony. Kto z Państwa, choć raz stanął na bruku stromego ryn-
ku, przyzna rację Markowi Grechucie, „miasteczko jak ze snu…”. W 
surowej przestrzeni galerii unoszą się zwiewne instalacje anielskich 
istot. Utkane z tysięcy precyzyjnych cięć, uformowane z papierowej 
mgławicy, tworzą eteryczny byt. Instalacja towarzyszą dwuwymiaro-
we formy ukazujące izomorficzne motywy, sceny religijne i lancko-
rońskie wzgórze zwieńczone ruinami zamku. Dominantą jest biel i 
materia papieru. Użyte środki oraz wielość znaczeń i motywów, two-
rzą nastrój ciszy i zadumy.  Wernisaż wystawy był wspaniałą okazją do 
spotkania naszego środowiska z artystką oraz licznym gronem gości 
z Lanckorony i okolic. Zwieńczeniem wieczoru był niezapomniany 
koncert Anny Krawczyk. Wokalistka i gitarzystka oczarowała publicz-
ność, a nastrojowa ballada „Song to the siren” pozostanie trwałym 
wspomnieniem tego wieczoru. Rodząca się wiosna, to idealna pora, 
by podczas spaceru odwiedzić naszą galerię i w skupieniu przeżyć 
„misterium papieru”. Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do 
piątku od 8.00 do 19.00 do 6 maja. 

R

„Misterium Papieru”

Już po raz XV Miejski Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji w Chełmku miał okazję zaprezen-

tować prace artystów amatorów  na Wiosen-
nym Przeglądzie Sztuki Nieprofesjonalnej. 

Podczas wernisażu wystawy zebrani goście 
mogli mieli okazję zobacyć obrazy, grafiki 
i rzeźby stworzone przez 40 twórców amto-
rów. Wernisażowi towarzyszył spektakl „Spo-
wiedź W drewnie” Teatru Ludowego Tradycja 
z Okleśnej.  

UCZESTNICY WYSTAWY:
Teresa Daniek — Chełmek, Elżbieta Swo-
rzeniowska — Chełmek, Barbara Urbańczyk 
— Chełmek, Józef Gaweł — Libiąż, Aurelia 
Rudyk – Chełmek, Wanda Sucharek — Libiąż, 
Józefa Momot — Podolsze, Marian Majkut – 
Oświęcim, Urszula Mayerberg — Chełmek, 
Stanisława Wąsik – Oświęcim, Zbigniew Ziob 
- Chełm Śląski, Joanna Jamróz — Bobrek, 
Urszula Drzyżdżyk-Dziudziel – Oświęcim, 
Piotr Łaciak – Bobrek, Patryk Szpak – Bobrek, 
Danuta Nowak — Chełmek, Mieczysław Ja-
kuczek — Oświęcim, Wiesława Waliczek — 
Gorzów, Stanisław Wojtas — Trzebinia, Zbi-
gniew Krawiec — Trzebinia, Felicja Kozielska 
- Wodzisław Śląski, Wiesław Koneczny — Li-
biąż, Genowefa Koneczna — Libiąż, Bolesław 
Fraszczyński — Jaworzno, Irena Filipecka 
— Brzeszcze, Aneta Jamróz-Ziaja — Cheł-
mek, Józef Pawlik – Chełmek, Jolanta Kućka-
-Noworyta — Oświęcim, Józefa Ostrowska 
— Chełmek, Anna Nosal-Tobiasz — Oświę-
cim, Danuta Skuczyńska — Libiąż, Leszek 
Skuczyński — Libiąż, Genowefa Podskal-
na — Chełmek, Elżbieta Krawczyk – Babice, 
Antoni Korycik – Chełmek, Kazimierz Szusz-
czewicz — Libiąż, Piotr Zgudziak – Chełmek, 
Bernadetta Karweta — Chełmek, Zdzisław 
Bursztyński – Chełmek, Ryszard Gondek — 
Chełmek

Wystawa sztuki nieprofesjonalnej 
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Wśród rzemiosł ludowych ciekawym zjawiskiem jest tzw. obraźnic-
two, czyli wykonywanie i zbyt prostych w formie obrazków dewocyj-
nych. Źródeł zawodu należy doszukiwać się w latach kontrreformacji 
w kościele. W XVI i XVII wieku w drukarniach klasztornych, rozpoczę-
to druk obrazów o charakterze dewocyjnym. Rozpowszechnianie ich 
na szeroką skalę przez Kościół miało utwierdzić lud w pobożności. 
Obrazki szybko zaadoptowały się pod strzechami, a handel i pro-
dukcja tego towaru kwitły. Pierwszy ośrodek obraźniczy istniał już 
prawdopodobnie w XVIIw. w Sukulsku w woj. Kaliskim.  Obraźnictwo 
rozwój przeżywało w wiekach XVII i XVIII. Pojawili się wówczas ob-
raźnicy amatorzy, którzy we własnych domach produkowali malunki 
albo drzeworyty. Najstarsze wiadomości na temat drzeworytników 
z  Bobrka przekazał w 1841 roku Ambroży Grabowski. Była to jedna 
z pierwszych wzmianek na temat ludowego drzeworytnictwa na 
ziemiach polskich, sporządzona w okresie, kiedy jeszcze zjawisko to 
było dość powszechne. Grabowski w swoich „Wspomnieniach” odno-
tował: „We wsi Bobrków na zachód od Krakowa o mil 3 lub 4 miejsco-
wi włościanie trudnią się wyrabianiem tak zwanych u ludu wiejskie-
go kołderek, czyli obiciów papierowych i obrazków świętych, czem w 
naszych czasach odznacza się włościanin bobrecki Sagan, a są prócz 
niego i inni, którzy się tem trudnią. Taki artysta własną ręką wyroby 
takowe wytwarza: wyrzyna formę w drzewie, odciski robi za pomocą 
prostego sposobu, kolorami nawodzi i rozprzedażą obiega jarmarki, 
targi i odpusty, gdzie tylko spodziewa się znaleźć zgromadzenie lu-
dzi. Tak n. p. wieśniak we wsi Bobrku w Rzpltej (Rzeczpospolitej) kra-
kowskiej, nazwiskiem Wojciech Bryndza, drukuje sam drzeworyty. Na 
formie drzewianej odciska na wilgotnym papierze ręką lub szmatą 
albo czem podobnem, ale bez pomocy prasy, obrazki świętych wiel-
kości dwu-arkuszowej, które potem ze sobą zlepia w jeden obrazek. 
Iluminuje je zaś pędzlem zapomocą patronów różnemi jaskrawemi 
farbami”1 . Niektórzy badacze drzeworytnictwa ludowego wniosko-
wali na podstawie notatki Ambrożego Grabowskiego, że w Bobrku 
musiał znajdować się większy ośrodek tego rodzaju wytwórczości 
chłopskiej. Jednakże brak bliższych danych źródłowych oraz niewiel-
ka liczba odbitek drzeworytniczych, których pochodzenie można by 
wiązać z tą miejscowością, nie pozwalają wysuwać takich wniosków 

1 A. Grabowski, Wspomnienia, Kraków 1909, t. II, s. 376

i orzekać o skali tego zjawiska. Z zachowanych informacji wynika, że 
we wsi działało kilku drzeworytników, spośród których znamy nazwi-
ska (przezwiska?) dwóch: Wojciech Bryndza i Sagan. Grabowski nie 
cenił wysoko sztuki drzeworytniczej, gdyż – jak zauważył – cechuje 
się ona stagnacją; nie rozwijają oni ani nie unowocześniają technik 
sztuki, zadowalając się prostym powielaniem podpatrzonych wzo-
rów np. świętych obrazów. Jednakże to w owej prostocie zawiera się 
szlachetność drzeworytów. Obrazki produkowane były masowo cały 
rok przez rodzinę obraźnika i jego samego. Malował jedynie w okre-
sie zimowym, przez resztę roku wyruszał w wędrówkę, podczas której 
sprzedawał towar. Obraźnicy odwiedzali zarówno chłopskie domy, 
jak i dwory. Przychodzili zazwyczaj pieszo. Z tego powodu często nie 
przenosili całych obrazów, ale tylko pomalowane papiery, do których 
miejscowy stolarz dorabiał ramy. Obraźnicy nieraz sami wybierali 
domy, w których próbowali coś sprzedać. Stosowali przy tym sztucz-
kę jakoby to święty obrazek sam wybrał sobie dom. Przy tym poda-
wali kilkukrotnie zawyżoną cenę obrazka, po czym zmniejszali ją tłu-
macząc, że robią to po to, aby mógł znaleźć się w miejscu, które sam 
sobie wybrał. Zabobonni i pobożni ludzie postawieni w takiej sytuacji 
nie mogli odmówić zakupu, dochodziło nawet do przypadków zapo-
życzania się, aby móc nabyć obrazek. Obraźnicy w XIX, a także praw-
dopodobnie w XVII i XVIII w ubierali i zachowywali się tak jak wypada-
ło sługom kościelnym. Witali się w sposób pobożny, często wplatając 
w to łacińskie zwroty. Ubierali się jak organiści, na piersiach nosili 
często duże krzyże.  To wszystko miało sprawić wrażenie, że klient ma 
do czynienia z osobą spełniającą funkcję duchowną. Z taką osobą nie 
wypadało się targować; należało oddawać jej szacunek. Duża liczba 
obrazków podnosiła rangę domu. Były one zatem symbolem zamoż-
ności i pobożności rodziny. Przed nimi żegnano się, oraz odprawiano 
modły. Dom który nie miał obrazków nie cieszył się dobrą opinią. Ob-
razów nie można było sprzedawać, ani się ich pozbywać. Stanowiłoby 
to świętokradztwo. Wierzono także w magiczną moc obrazów. Miały 
odwracać zło i sprowadzać dobro, przywracać zdrowie, chronić przed 
pożarem, burzą i piorunami. Moc tę zawdzięczały cudownym miej-
scom z których pochodziły, zatem walory estetyczne obrazków miały 
znaczenie drugorzędne.

Ks. Piotr Maroszek

Obraźnicy-drzeworytnicy z Bobrka
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Po siedemdziesięciu pięciu latach intensywnego użytkowania, prze-
szedł na zasłużony odpoczynek, magiel ze starej kolonii. W 1938 roku 
został zainstalowany w piwnicy jednego z osiedlowych domów, by 
służyć mieszkańcom Chełmka. Prozaiczna i ciężka czynność maglo-
wania stała się przyczynkiem do rozwoju życia towarzyskiego. Jak 
wspominają, zwłaszcza starsi, piwnica tętniła życiem i pełniła rolę 
osiedlowego klubu. Solidna, drewniana konstrukcja i maszyneria 
zostały wykonane w znanej fabryce maszyn rolniczych i rowerów J. 
Barteckiego w Żorach. Zarząd fabryki w trosce o komfort życia pra-

cowników zlecił zakup i montaż urządzenia firmie „Klimecki”. Dzięki 
świetnie zachowanej tabliczce znamionowej, wiemy, że dostawca 
udzielił 36 miesięcy gwarancji. W ubiegłym roku Administracja Do-
mów mieszkalnych oraz wspólnota mieszkańców budynku przy ul. 
Klonowej 4, przekazała mocno wyeksploatowany magiel do zbiorów 
„Domu Pamięci Baty”. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji pod-
jął działania w celu ratowania i zachowania dla następnych pokoleń 
zabytkowego obiektu. Demontażu, transportu, prac renowacyjnych 
oraz ponownego montażu podjęła się chełmecka firma Państwa Ce-
bratów „Naprawa rzeczy pięknych”. Walcząc z kornikami i mikroustro-
jami, z zakamarków, szczelin i przepastnej skrzyni, wydobyli całą 
kolekcje „skarbów”. Pożółkłe biletóy komunikacji miejskiej, drobne 
monety z orłem w koronie i bez oraz stosy papierków po zapomnia-
nych już rodzajach cukierków. Długi proces konserwacji przyniósł 
wspaniały efekt. Uratowana maszyna jest świadectwem naszej lo-
kalnej historii, jest piękna i można ją podziwiać w naszych zbiorach. 
Zapraszamy Państwa do zwiedzania po uprzednim telefonicznym 
uzgodnieniu terminu – tel. 601661771

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku pragnie go-
rąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zachowania 
unikalnego obiektu. 
W szczególności dziękujemy Państwu Urszuli i Piotrowi „Iwo” Cebra-
tom, Sławomirowi Kalembie, Maciejowi Dworniczakowi i mieszkań-
com domu przy ul. Klonowej 4.

Z przyjemnością informujemy, że znamy już wyniki Konkursu Granto-
wego „Aktywna Biblioteka”. Wszystkie wnioski zostały ocenione przez 
ekspercką Komisję Grantową, która zarekomendowała do dofinanso-
wania  82 projekty z 164 aplikowanych wniosków.  
To prawdziwy sukces bowiem Biblioteka Publiczna MOKSiR znalazła 
się w gronie finalistów dwóch projektów. „Cooltowa strefa przygody” 
to aktywizujące metody spotkań dla młodzieży, która będzie odkry-
wać piękno i bogactwo lokalnych atrakcji dziedzictwa kulturowego 
swojej okolicy. Zapraszamy  ich do świata przygody i wyzwań wykra-
czających poza schemat standardowej lekcji regionalizmu.
Drugi projekt to „Topolowa Akademia Malucha”  czyli zajęcia dla dzie-
ci do 5 roku życia i ich opiekunów, które nie korzystają z edukacji 
przedszkolnej. Biblioteka stanie się bezpieczną, przyjazną,  estetycz-
ną przestrzenią dla najmłodszych. Założeniem projektu jest  urucho-
mienie tzw. Grup Zabawowych w bibliotece.

Każda biblioteka uczestnicząca w III rundzie PRB mogła złożyć 
2 wnioski o dotację do 4 500 zł każdy! Łączna suma dofinansowanych 
projektów złożonych przez naszą bibliotekę to kwota 8,784. Ważną 
kwestią  jest informacja iż wkładem własnym niefinansowym jest tu-
taj praca bibliotekarzy i wolontariuszy na rzecz projektu.
Konkurs Grantowy jest dla bibliotek szansą na pozyskanie nowych 
czytelników, nawiązanie nowych partnerstw i zrealizowanie działań, 
na które dotychczas nie było środków.
Daje bibliotekom możliwość rozwoju, odkrycia nowych płaszczyzn 
działania i aktywizacji lokalnych społeczności oraz otwiera dla nich 
zupełnie nowe perspektywy.
Konkurs Grantowy „Aktywna Biblioteka” realizowany przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce jest skierowany do bibliotek uczestni-
czących w III rundzie Programu Rozwoju Bibliotek.

W dniu 28.03.2014 r. w Przedszkolu w Gorzowie rozstrzygnięto kon-
kurs literacki” Moja sportowa rodzinka” dla dzieci 4,5,6 letnich oraz ich 
rodziców w ramach realizacji programu „Ćwiczyć każdy może”. Celem 
konkursu było przede wszystkim promowanie w środowisku  aktyw-
ności fizycznej oraz zachęcenie dzieci i rodziców do podejmowania
działań z zakresu aktywnego trybu życia. Uczestnicy konkursu ukła-
dali krótki wierszyk o tematyce promującej aktywność fizyczną swo-
jej rodziny. Zwycięzcą z grupy 5, 6 latków - „zerówki” został Szymon 
Goryl z rodzicami za wiersz „Moja sportowa rodzinka” natomiast 
z  grupy 4-latków Piotr Piskorek z rodzicami za wiersz „Medalista”. 
Z pracami konkursowymi można się zapoznać na wystawie w biblio-
tece publicznej w Gorzowie do 18.04.2014 r.

 Zapraszamy 
 Małgorzata Borkowska, Anna Piecuch, Alicja Klima

Drugie życie chełmeckiego magla.

Aktywna biblioteka

“Moja sportowa rodzinka”

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza w tym szczególnym dniu na wędrówkę i wspólne przeżywanie dzieła 
Bożego, wśród wzgórz i dolin Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Będziemy przemierzać malownicze tereny Pasma Olsztyńsko Mirow-
skiego będącego enklawą przyrody i jurajskiego krajobrazu. Wyjazd uczestników z Chełmka z parkingu spod siedziby MOKSiR 
przy pl. Kilińskiego 3 w niedzielę 27 kwietnia 2014 r. o godz. 8.00.  Rajd ma charakter rekreacyjno – krajoznawczy, trasa wynosi ok. 18 km. 
Wyruszamy z miejscowości Góra Włodowska, by po przebyciu ok. 18 km dotrzeć do Kromołowa pod Zawierciem. 
Koszt 25 zł (transport + ubezpieczenie). Zapisy i informacje moksir@chelmek.pl tel. +601-661-771, +509-934-789  
Wpłaty można dokonywać na konto nr 50 8110 1023 2006 0317 6590 0001 
w ABS Banku Spółdzielczym w Andrychowie z dopiskiem Orle gniazda. Mile widziane kamizelki odblaskowe.

XXXV RAJD NORDIC WALKING „W stronę Orlich Gniazd”
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W samo południe 21 marca  wystartował  XVI Bieg Poszukiwaczy Wio-
sny. Na starcie stanęło 90 zawodników z Bobrku, Chełmka, Czecho-
wic -Dziedzic, Zatora, Libiąża. Trasa biegu liczyła 2500 m w kategorii 
szkół gimnazjalnych, w kategorii szkół gimnazjalnych ponad gimna-
zjalnych 3500, 1000 m w kategorii szkół podstawowych. Bieg został 
zorganizowany przez Powiatowy Zespół nr 8 Szkół Zawodowych i 
Ogólnokształcących w Chełmku oraz Miejski Ośrodek Kultury Sporty 
i Rekreacji w Chełmku.
Kategoria dziewcząt szkół podstawowych:
I miejsce Julia Marek Czechowice-Dziedzice
II Miejsce Zosia Gajda Czechowic-Dziedzic
III Miejsce Magdalena Szpaczek Czechowic-Dziedzic
Kategoria dziewcząt szkół gimnazjalnych:
I miejsce Justyna Gąsiorek Chełmek
II miejsce Daria Szkatuła Chełmek
III miejsce Natalia Grobarczyk Chełmek

Kategoria dziewcząt szkół ponad gimnazjalnych:
I miejsce Aneta Gumułka Chełmek
II miejsce Magdalena Rybak Chełmek
III miejsce Faustyna Grzesiak Chełmka
Kategoria chłopców szkół podstawowych:
I miejsce Stachera Michał Chełmek
II miejsce Patryk Warso Chełmek
III miejsce Bęben Bartosz Chełmek
Kategoria chłopców szkół gimnazjalnych:
I miejsce Krystian Kupczewski Czechowice-Dziedzice
II miejsce Kępka Grzegorz Chełmek
III miejsce Rudnicki Karol Bobrek
Kategoria chłopców szkół ponad gimnazjalnych:
I miejsce Mastalerz Sebastian Chełmek
II miejsce Wandas Daniel Chełmek
III miejsce Bęben Szymon Chełmek

UKS Grunwald Chełmek po zwycięstwie nad liderem w Olkuszu awan-
sował do turnieju barażowego o II ligę. Drużyna prowadzona przez 
Michała Skrzypińskiego zakończyła bowiem rozgrywki na drugim 
miejscu w tabeli. To historyczne osiągnięcie siatkarzy z Zachodniej 
Małopolski jest efektem ciężkiej pracy i dobrej atmosfery w zespole. 
Już w ubiegłym sezonie drużyna sygnalizowała, że na trzecioligo-
wych parkietach nie zamierza być tylko dostarczycielem punktów. 
Zawodnicy Grunwaldu grali równo, wygrywając ze słabszymi i zdoby-
wając doświadczenie w spotkaniach z faworytami. To zaowocowało 
awansem do czołowej szóstki gdzie walczono o prawo do barażów 
do II ligi. Ostatecznie marzeń o awansie zrealizować się nie udało, ale 
co się odwlecze...
Na początku obecnych rozgrywek doszło do roszady na fotelu trene-
ra. Dotychczasowego szkoleniowca UKS Macieja Rzędzickiego zastą-
pił Michał Skrzypiński. Zawodnik ten piastował wcześniej zaszczytną 
rolę kapitana drużyny i jako lider zespołu postanowił połączyć te obie 
funkcje. W przedsezonowych wypowiedziach jednoznacznie wskazy-

wał, że zbliżające się rozgrywki mają służyć głównie budowie druży-
ny. Chcielibyśmy znaleźć się w czołówce III ligi i „zahaczyć” o walkę o 
awans, bo o samym awansie nie ma co mówić – stwierdził na łamach 
www.sportkrakowski.pl. 
Siatkarze z Chełmka sezon rozpoczęli od przegranej w Bobowej, jed-
nak były to ewidentnie złe miłego początki. Zespół zgrywał się z każ-
dą kolejką, dobrze prezentując się na własnym parkiecie i przywożąc 
punkty nawet z bardzo niegościnnych terenów. Pokonali Hutnika i 
Politechnikę w Krakowie, wygrali u siebie z Kętami. Dzięki dobrej po-
stawie, na początku lutego po raz pierwszy w swej historii zasiedli w 
fotelu lidera. Pozycja ta była wynikiem zwycięstwa w Mszanie Dolnej 
z miejscową Mszanką. To właśnie z tym zespołem Grunwald do ostat-
niej kolejki rywalizował o drugie miejsce dające awans do półfinału 
barażowego o drugą ligę. Cel udało się osiągnąć po zwycięstwie nad 
liderem w Olkuszu. Dzięki temu 11 kwietnia UKS rozpocznie w Sędzi-
szowie Małopolskim walkę o awans do II ligi!

Kolejne sukcesy odnoszą uczniowie klasy sportowej w SZS-P nr 2 
w  Chełmku. Uczniowie szkoły podstawowej trenowani przez Pawła 
Sidorowicza przewodzą tabeli I ligi młodzików Małopolski Zachod-
niej w piłce nożnej ( w jedenastu meczach odnieśli jedenaście zwy-
cięstw). Młodzi sportowcy nie odpuszczają również w innych dys-
cyplinach i  tak w powiecie oświęcimskim nie mają sobie równych 
w  koszykówce, piłce ręcznej oraz siatkówce. W rozgrywkach woje-
wódzkich plasują się na czołowych miejscach.  

XVI Bieg Poszukiwaczy Wiosny

Historyczny sukces Grunwaldu Chełmek

Sukcesy klasy sportowej



Pod czujnym okiem opiekunów 17 dzieci w  wieku 7-10 lat wzięło 
udział w „Nocy z Andersenem”. Nazwa imprezy przypomina o święcie 
książki dziecięcej, które obchodzone jest na całym świecie 2 kwietnia 
dla upamiętnienia dnia urodzenia duńskiego baśniopisarza  Hansa 
Christiana Andersena. Celem imprezy jest wspieranie czytelnictwa 
dziecięcego, promowanie systematycznego czytania, zwiększenie 
zainteresowania książką i  biblioteką oraz aktywizacja twórcza dzie-
ci. Pomysł akcji zrodził się w Czechach i spopularyzował się w wielu 

europejskich państwach, w tym również w Polsce. Impreza czytelni-
cza zaczęła się od uroczystego powitania uczestników, rodziców i za-
proszonego gościa panią Helenę Szewczyk oraz zasadzenie drzewka 
będącego częścią „Baśniowego lasu”. Program imprezy przewidywał 
szereg atrakcyjnych zajęć: konkursy, quizy, zabawy z chustą KLANZY,  
baśniowy pokaz mody, zajęcia plastyczne w ramach których dzieci 
pod okiem pani Anny Piotrowskiej wykonały zakładki do książek. 
Dużo emocji dostarczyła dzieciom nocna wyprawa  do Parku Ro-
dzinnego w poszukiwaniu tajemniczego listu pozostawionego przez 
Andersena. Jak co roku nie zabrakło również urodzinowego tortu 
oraz odśpiewania 100 lat. Przewidywane na godzinę 24.00 spanie 
przesunęło się w czasie, ze względu na niespożytą energię młodych 
uczestników akcji. Dzieci zasnęły między bibliotecznymi regałami by 
już wczesnym rankiem wstać, zjeść śniadanko i przygotować się do 
powrotu do domu. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał  pa-
miątkowy dyplom oraz słodki upominek.  Wszystkie dzieci świetnie 
się bawiły i przy pożegnaniu deklarowały powrót za rok.
Jak co roku mogliśmy liczyć na pomoc i wsparcie darczyńców.
Serdecznie dziękujemy: Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych W Chełmku, Gminnej Spółdzielni Sa-
mopomoc Chłopska” w Chełmku, Firmie „Szan”, Restauracji „Ciżemka”, 
Państwu Anecie I Wojciechowi Kuras, Państwu Monice i Dominikowi 
Jamróz, Pani Sylwii Król, Pani Annie Piotrowskiej, Panu Władysławo-
wi Bogusławskiemu, Panu Mirosławowi Trybuś, Pani Jadwidze Korba, 
Fundacji Brata Alberta, Przedszkolu Artystyczno-Językowemu Ling 
House, Wolontariuszom: Annie Jawień, Dariuszowi Niemczykowi 

Które zawody są najbardziej przyszłościowe? Gdzie się uczyć? Co stu-
diować, aby w przyszłości mieć nie tylko pracę, ale i satysfakcję z tego, 
co się robi? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z pla-
nowaniem swojej kariery zawodowej szukali uczestnicy spotkania, 
które odbyło się w Bibliotece Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji w Chełmku.
Krzysztof Polasik jest jednym z 30 młodych profesjonalistów, którzy 
w całej Polsce odwiedzają biblioteki, szkoły i domy kultury. To mło-
dzi ludzie mający ciekawą, przyszłościową pracę związaną z nowo-
czesnymi technologiami. Wszystkich łączy charyzma, pasja i ważne 
doświadczenia zawodowe, mogące być inspiracją dla młodzieży.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie gimnazjum i szkół średnich – 

z SZS nr 1 w Chełmku oraz PZ nr 8 w Chełmku. Dowiedzieli się, jak 
wygląda dzień pracy młodego profesjonalisty, wspólnie rozmawia-
li o nowych zawodach i zastanawiali się, które z nich są najbardziej 
przyszłościowe. Całość miała charakter warsztatowy – były quizy, py-
tania, wspólne ćwiczenia.
Spotkanie było elementem drugiej edycji projektu „Link do przy-
szłości. Młodzi, Internet, Kariera”, w którym uczestniczy Biblioteka 
Publiczna MOKSiR w Chełmku. Jest to przedsięwzięcie Fundacji Roz-
woju Społeczeństwa Informacyjnego, realizowane dzięki środkom 
firmy Microsoft i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, objęte pa-
tronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej. 

„Poezja – wzruszenie i powiew, który w trzech kropkach mieszka za 
przecinkiem…” Czesław Miłosz. W piątek  21 marca w dniu Światowe-
go Dnia Poezji w Bibliotece Publicznej MOKSiR w Chełmku odbył się 
IV Wieczór Poezji Własnej. Było to wielkie święto poezji i miłośników 
słowa pisanego. W tym roku było to szczególne wydarzenie, bowiem 

międzypokoleniowe. Młodzież oraz osoby starsze zaprezentowały 
swoje talenty pisarskie… wśród których byli Patrycja Trojanowska, 
Emilia Matusyk, Angelika Krzemień, Dariusz Niemczyk. Przyjemnie 
było posłuchać twórczości pań Haliny Cudak, Józefy Ostrowskiej, Ma-
rianny Sitek, Walentyny Iwanek, Barbary Urbańczyk oraz pana Miro-
sława Trybuś. W rolę recytatorów niektórych wierszy wcieliły się Anna 
Jawień, Aleksandra Banaś, Faustyna Grzesiak.
Wysłuchane wiersze przeniosły na w świat nadziei, radości, miłości, 
przemijania, refleksji i samotności. Jak zawsze spotkaniu towarzyszy-
ła dyskusja o poezji i nie tylko. Wszystkim towarzyszył humor i dobra 
energia. Najkrótsza recenzja tego wieczoru powinna brzmieć nastę-
pująco: są ludzie, którzy poetami bywają i są tacy, którzy poetami po 
prostą są. Nasi goście należą do tej drugiej grupy. Dziękujemy wszyst-
kim za udział w spotkaniu życząc spotkania za rok. Serdeczne podzię-
kowania składamy na ręce pani Marii Borowskiej za wypożyczenie 
dekoracji, która uświetniła nam wieczór oraz osobom zaangażowa-
nym w przygotowanie spotkania. Na zakończenie fragment jednego 
z wierszy ”…Ty Boże znasz wszystkie moje wady, słabości i marzenia , 
by łatwiej mi było przeżyć, wspiera mnie wiara i nadzieja. Proszę, żeby 
wiara nigdy mnie nie opuszczała, a nadzieja pocieszała, dawała wiarę 
na lepsze jutro, mniej rozczarowywała.” 

Bibliotekarze: Urszula Bialik , Bogusława Cygan, Jadwiga Sroka

Noc z Andersenem 

ROZMAWIALI O KARIERZE

IV Wieczór Poezji Własnej



III Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP
15 marca w hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 8 odbył się 
turniej halowej piłki nożnej drużyn OSP. Organizatorem rozgrywek 
była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku.
Celem turnieju była integracja środowiska OSP oraz rozwijanie ak-
tywności sportowej strażaków. W walce o puchar stanęło 7 drużyn. 
Zmagania o pierwsze miejsce były bardzo zacięte.
W efekcie na najwyższym stopniu podium stanęła Grupa Oświęcim, 
która odebrała Puchar Starosty Oświęcimskiego z rąk Członka Za-
rządu Powiatu Oświęcimskiego – dh Andrzeja Skrzypińskiego. Na II 
miejscu uplasowali się gospodarze – drużyna OSP Chełmek, która 
otrzymała Puchar Burmistrza Chełmka, natomiast III miejsce i Puchar 

Prezesa OSP Chełmek, z rąk Pana Krzysztofa Gąski, odebrała drużyna 
druhów z  OSP Janowice. Pozostałe miejsca wg kolejności przedsta-
wiają się następująco:
IV miejsce OSP Kaniów
V miejsce OSP Bestwinka
VI miejsce OSP Radziechowy
VII miejsce OSP Brzeszcze
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary za udział, które 
wręczył Prezes ZGZ OSP RP w Chełmku dh Roman Witkowski.


