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Informuję, że dn. 25.08.2015 r. (wtorek) o godz. 10.00 na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku odbędzie się spotkanie z rodzicami w sprawie 
organizacji dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w roku szkolnym 2015/2016.
Podczas spotkania będzie możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o organizację dowozu – prosimy o zabranie niezbędnych dokumentów, wymie-
nionych we wniosku. Nabór wniosków potrwa do 26.08.2015 r. Złożenie wniosku jest możliwe już teraz – wniosek można pobrać ze strony interneto-
wej lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Chełmku pok. 108 Referat Oświaty. Zapraszamy zainteresowanych rodziców.

 Referat Oświaty

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

115 lecie OSP Bobrek

Do 22 czerwca czekaliśmy na pomysły od mieszkańców na wykorzy-
stanie budynku byłego dworca PKP w Chełmku, który od niedawna 
jest własnością gminy. Zadanie związane z modernizacją budynku 
chcielibyśmy włączyć do Programu Rewitalizacji Miasta Chełmek 
oraz aplikować o środki pomocowe w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
W sumie wpłynęło 16 propozycji, które dostępne są poniżej.
Nadesłane propozycje:
- Świetlica dla dzieci i młodzieży
- Klub bilardowy z kręgielnią
- Niezależna galeria sztuki oraz ozdobienie elewacji budynku autor-
skimi graffiti
- Bilard, kręgielnia, squash
- Klub młodzieżowy
- Filia banku
- Pracownia Orange (w drodze konkursu można uzyskać wyposaże-
nie pracowni komputerowej, ogólnodostępnej dla mieszkańców)
- Klub fitness
- Biblioteka z częścią dla najmłodszych
- Automat do biletów
- Kiosk z prasą oraz artykułami spożywczymi
- Toalety publiczne
- Muzeum historii miasta Chełmek
- Siłownia
- Bar mleczny w ramach spółdzielni socjalnej
- Wydzierżawienie budynku firmie komercyjnej.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie przesłane propozycje. Pomy-
sły zostaną przedstawione Radnym Rady Miejskiej w Chełmku celem 
dalszej konsultacji i zaopiniowania. Równocześnie wciąż czekamy na 
nowe propozycje jak moglibyśmy zagospodarować wspomniany bu-
dynek. Pomysły można kierować na adres Urzędu Miejskiego ul. Kra-
kowska 11 lub mailowo: promocja@chelmek.pl

Inf. UM

W sobotę, 14 czerwca 2015 roku, przy pięknej, słonecznej pogodzenia 
i lazurowym niebie, na terenie Domu Ludowego w Bobrku, odbyła 
się niecodzienna uroczystość - Jubileusz  115 lat istnienia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bobrku.
Jubileusz strażacki zaszczycili swoją obecnością: posłowie na Sejm 
Dorota Niedziela, Tadeusz Arkit, Robert Maciaszek oraz Jacek Pyrek 
dyr. Biura Poselskiego Beaty Szydło, Marszałek Małopolski Marek 
Sowa, Komendant wojewódzki PSP w Krakowie gen. Andrzej Mróz, 
Kom. Powiatowy PSP bryg. Piotr Filipek, Starosta Oświęcimski Zbi-
gniew Starzec, Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, Proboszcz Para-
fii Bobreckiej ks Stanisław Szklany, Wiceprezes Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska Naturalnego i Gospodarki Wodnej Jan 
Musiał oraz Wiceprezes Zarządu Powiatowego  Zw. OSP RP w Oświę-
cimiu Jerzy Obstarczyk i Zarz. Oddziału Gminnego Roman Witkowski. 
Obecni byli także radni Rady Miejskiej z jej Przewodniczącym Mar-
kiem Palką na czele.
Jubileusz Zgromadził także rzeszę delegacji strażackich z pocztami 
sztandarowymi z zaprzyjaźnionych OSP, obecne było Koło  Gospo-
dyń Wiejskich, dużo młodzieży szkolnej liczne grono mieszkańców 
Bobrka. Obecność na uroczystości tak licznego grona notabli, de-
legacji strażackich i społeczeństwa, na pewno satysfakcjonuje trud 
strażackiego zaangażowania w ochronę przeciwpożarową terenu, bo 
jest i  formą uznania za ich działalność i formą podziękowania spo-
łecznego dla strażaków za to że są w każdej chwili gotowi spieszyć 
z pomocą w potrzebie.
W dowód uznania za tę bezinteresowność strażacką były odznacze-
nia korporacyjne, podziękowania od gości honorowych i prezenty 
oraz życzenia dla wszystkich  druhów.

Do wiązanki życzeń i gratulacji jubileuszowych Bobrka szczere gra-
tulacje  z okazji 115 lat istnienia OSP Bobrek dołącza także Zarząd 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Chełmku i życzy wszystkiego 
najlepszego druhom i ich rodzinom. Gratuluje także wyróżnionym 
druhom przyznanych odznaczeń korporacyjnych.

Prezes
Oddziału Gminnego Zw. OSP RP 

Roman Witkowski.

 Pomysły na dworzec
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Informacja dla rodziców dzieci urodzonych w 2011 roku
Drodzy Rodzice,
W trosce o zdrowie Waszych dzieci został przygotowany program promocji zdrowia dotyczący szczepień profilaktycznych.
Program zakłada, że w 2015 roku wszystkie dzieci w wieku 4 lat, tj. urodzone od stycznia 2011 r. do końca grudnia 2011 r. mogą być zaszczepione 
przeciwko bakteriom Neisseria Meningitidis typ C, których zakażenie powodują bardzo poważne powikłania zdrowotne.
Informuję Państwa, że 50% kosztu zakupu szczepionki przeciwko zarażeniom bakteriami meningokokowymi finansuje Gmina Chełmek, po-
zostałą kwotę pokrywają rodzice.
Dla osób w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej, korzystający z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku, szczepienia 
mogą być bezpłatne. Osoby te powinny zgłosić się do MOPS w Chełmku w celu otrzymania stosownego zaświadczenia.
Szczepienia dzieci (rocznik 2011) odbywają się w Poradni Dziecka SGZOZ w Chełmku od kwietnia do końca listopada 2016 r. od poniedział-
ku do piątku między godz. 11.00 a 14.00, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z punktem szczepień (numer telefonu 33 846 12 02).

Inf. SG ZOZ w Chełmku

Burmistrz Chełmka wraz z Zarządami Osiedli, Sołtysami oraz Radami Sołeckimi ogłasza konkurs na najpiękniejszy ogród lub balkon na terenie Gminy 
Chełmek. Konkurs podzielono na 4 rejony: Osiedle Nowe Miasto, Osiedle Stare Miasto, Sołectwo Gorzów i Sołectwo Bobrek. Organizacją, opracowa-
niem regulaminu i przeprowadzeniem konkursu zajmować się będą komisje powołane przez Zarządy Osiedli oraz Rady Sołeckie.
Spośród uczestników konkursu z rejonu Osiedla Nowe Miasto wyłonionych zostanie trzech laureatów w trzech kategoriach: najpiękniejszy ogród 
przy domu prywatnym, najpiękniejszy balkon oraz najpiękniejszy ogród przy bloku. W pozostałych rejonach nagrody i dyplomy otrzymają właści-
ciele trzech najpiękniejszych ogrodów.
Nagrody dla laureatów z terenu  Sołectw (Bobrek, Gorzów) zostaną wręczone przez Burmistrza Chełmka przy okazji obchodów uroczystości dożyn-
kowych. Natomiast nagrody dla laureatów z terenu Miasta Chełmek (Osiedle Stare Miasto i Osiedle Nowe Miasto) zostaną wręczone przez Burmistrza 
Chełmka podczas Folklorystycznych Spotkań nad Przemszą. 
Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o kontakt z przedstawicielami Zarządów Osiedli lub Rad Sołeckich.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Inf. UM

Wielokrotnie zwracali się Państwo do mnie z informacją dotyczącą trudności z rejestracją pacjen-
tów do lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Chełmku. Wsłuchując się w Państwa głosy zwróciłem się do Pani Dyrektor Katarzy-
ny Siaty z prośbą o wyjaśnienie istniejącej sytuacji. W odpowiedzi otrzymałem zapewnienie, że 
obecnie finalizowane są prace związane z dalszą rozbudową centrali telefonicznej, mające na celu 
poprawę możliwości rejestracji pacjentów do lekarzy. Ośrodek zdrowia, uruchamiając nieaktywne 
wcześniej możliwości urządzenia, dokonał następujących modyfikacji:
1. usprawniona została możliwość połączenia się na numery wewnętrzne, co znacząco odciąża re-
jestrację POZ (informacja o numerach dostępna jest na stronie internetowej SGZOZ);
2. wprowadzona jest zapowiedź poprzedzająca połączenia, która pozwala na dokonanie wyboru: 
oczekiwanie na zgłoszenie rejestracji lub wybór numeru wewnętrznego.
Z dalszych informacji, które otrzymałem wynika, że trwają też prace nad rozbudową centrali, któ-
ra pozwoli na dalsze usprawnienie komunikacji telefonicznej na linii Pacjent – przychodnia. „Po 
włączeniu urządzenia do sieci informatycznej możliwe będzie wprowadzenie tzw. kolejkowania 
rozmów (pacjent będzie słyszał informację o swojej pozycji na liście oczekujących na połączenie z 
rejestracją), jak również nagrywanie rozmów (ma to na celu spełnienie wymogów NFZ, jak również 
uniknięcie pojawiających się uwag o wzajemne, niewłaściwe traktowanie się rozmówców). Zdaje 
sobie sprawę, że dla sprawnego funkcjonowania komunikacji, najistotniejsze jest nie tylko działa-
jące urządzenie, ale przede wszystkim kompetentna i życzliwa relacja międzyludzka” – informuje 
Pani Dyrektor Katarzyna Siata.
Według zapewnień w ośrodku zdrowia prowadzone są szkolenia wewnętrzne, również z udzia-
łem przedstawiciela NFZ w Krakowie - kierownika działu skarg i wniosków (byłego Rzecznika Praw 
Pacjenta przy Małopolskim Oddziale NFZ). Pracownice rejestracji uczestniczyły również w szkole-
niach zewnętrznych, organizowanych przez płatnika (NFZ).
Równocześnie Pani Dyrektor przypomina, że „rejestracja kieruje się zasadami, w myśl których:
1. telefoniczne zapisy do lekarzy POZ rozpoczynają się od godz. 7:30 (tj. pół godziny po otwarciu 
okienka rejestracji) z zachowaniem miejsc dla osób telefonujących;
2.  istnieje możliwość zarejestrowania się z wyprzedzeniem do pięciu dni na przód;
3. działa rejestracja elektroniczna (e-rejestracja) dla pacjentów kierowanych do poradni specjali-
stycznych w SGZOZ w Chełmku”
Liczę więc, że wszelkie działania, prowadzone przez ośrodek zdrowia, poprawią sytuację związaną 
z rejestracją do lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Ze swojej strony obiecuję, że będę na 
bieżąco wsłuchiwał się w Państwa głosy, dotyczące tego zagadnienia. W przypadku występowania 
problemów proszę przekazywać takie informacje bezpośrednio do Dyrektora SGZOZ w Chełmku 
lub do Urzędu Miejskiego.

Inf. UM

 Konkurs na najpiękniejszy ogród

 Rejestracja pacjentów w SG ZOZ
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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  2014 r., poz. 518 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku 
przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym następujące nieruchomości:
1. fragment nieruchomości oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 836/487 o pow. 500,00 m2 zabudowany budynkiem 
mieszkalnym o pow. użytkowej 37,58 m2 oraz o pow. 300,00 m2  zabudowany budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 27,65 m2 obręb 
Chełmek, położona w Chełmku przy ul. Przemysłowej
2. fragment nieruchomości oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 362/3 o pow. 207,00 m2 , położona w Bobrku przy 
ul. Jarzębinowej.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 08 czerwca 2015 roku do dnia 29 czerwca 2015 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 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 nieruchomości 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

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami oraz w wykonaniu Uchwały Nr V/48/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie sprzedaży lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek, przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców, następujące 
lokale mieszkalne położone w Chełmku przy ul.:
1.  Powstańców Śląskich 2/49 o powierzchni użytkowej 64,00 m2,
2.  Wojska Polskiego 6/32 o powierzchni użytkowej 34,08 m2,
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 19 maja 2015 roku do dnia 09 czerwca 2015 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 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 można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicznie pod 
numerem telefonu 844-90-31 lub 35 osoba do kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego 
w Chełmku.

Inf.UM

 Informacja o wywieszeniu wykazu

Czerwiec sprzyjał obfitym połowom na chełmeckich stawach. Trójce 
wędkarzy udało się wyciągnąć z wody szczególnie duże okazy. Eugeniusz 
Moskalik złowił suma 142 cm i 22 kg, Eugeniusz Dzwonnik szczupaka 102 
cm i 13 kg natomiast Kazimierz Lach amura 99 cm i 11.90 kg. Szczęśliwym 
wędkarzom gratulujemy. Natomiast na stawach nie występują jedynie 
duże ryby ale także widziano tam niezwykle dużą wydrę. 

Blisko 200 dzieci uczestniczyło Dniu Dziecka na Chełmeckich stawach. 
Organizatorzy, czyli Polski Związek Wędkarski oddział w Chełmku przy-
gotował dl najmłodszych mnóstwo atrakcji. Poza zawodami wędkarski-
mi rozgrywanymi w dwóch kategoriach (dzieci i młodzież), przejażdżki 
na koniach z Paint Rancho Gromiec czy pływanie na łódce ze strażakami 
z OSP Gorzów,  nie zapomniano też o słodkim poczęstunku dla wszyst-
kich dzieci 

Wyniki zawodów wędkarskich 
dzieci do 10 lat   dzieci i młodzież 10-14  lat 
1 Florek Wiktoria    1 Gembołyś Wiktor
2 Piotrowska Marta    2 Zemła Wiktor
3 Piegzik Kacper   3 Moskalik Kordian
4 Krawiec Fabian    4 Głuch Jakub
5 Stachura Antonina  5 Regner Nina
6 Chmurski Vincent    6 Banasiuk Marcin
7 Majcherczyk Emilka   7 Witkowski Jakub
8 Chmurski Wiktor    8 Sławiński Filip
9 Witkowski Krzysztof   9 Kulczyk Bartosz
10 Gembołyś Oliwia    10 Ruchała Madzia

Sezon na grube ryby Dzień Dziecka z wędkarzami
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Rozważanie o czasie
Co tu panie ciekawego można oglądać, głośno zastanawiali się wra-
cający z zakupami z placu targowego, mieszkańcy Chełmka. Ich wy-
raźne zainteresowanie wzbudzały grupy przybyszów spacerujących 
między domami starej kolonii. Podobne reakcje tubylczej ciekawo-
ści odczuwali turyści zwiedzający Bobrek. Pan z plecakiem i planem 
miasta w ręku pytał przechodniów o wille prezesa Gabesama a mał-
żeństwo z dziećmi szukało ścieżki do grobu konia Atamana. Wiele 
osób próbowało zgłębić zagadki gminnej komunikacji i sposobów 
dotarcia spod fabrycznego komina do bobreckich czworaków. Przez 
dwa majowe dni zapanował w naszej gminie ruch i koloryt, jaki w tu-
rystycznych miejscowościach jest zjawiskiem codziennym. 16 i 17 
maja na terenie Chełmka i Bobrka odbywały się XVII Małopolskie Dni 
Dziedzictwa Kulturowego. Nasze miejscowości po raz pierwszy znala-
zły się na szlaku największego cyklicznego wydarzenia ukazującego 
i promującego bogactwo kulturowe Małopolski. Tematem przewod-
nim tegorocznej edycji był „czas” – jedna z uniwersalnych kategorii 
miary otaczającego nas świata. Każdego roku Małopolski Instytut 
Kultury w Krakowie stwarza możliwość turystom i koneserom od-
wiedzenia i zwiedzenia kilkunastu wybranych miejsc. Wśród udo-
stępnianych zabytków znajdują się często obiekty mało znane lub 
na co dzień niedostępne, pozostające często w rękach prywatnych. 
Pieczołowicie opracowane edycje są prawdziwymi wydarzeniami 
kulturalnymi. Towarzyszą im koncerty, spektakle, prelekcje, wystawy, 
gry miejskie. Przewodnikami są wybitni znawcy tematu i pasjonaci. 
Zwieńczeniem jest bogata ikonografia oraz cykl wydawnictw. Kroni-
ką i skarbnicą jest portal www.dnidziedzictwa.pl pokazuje wszystkie 
zabytkowe obiekty, które pojawiły się w dotychczasowych edycjach. 
Można tu znaleźć opisy zabytków, mapy z ich lokalizacją, fotogra-
fie, przewodniki i obszerną bibliografię. Podczas dwóch majowych 
weekendów, mimo kapryśnej pogody ponad 9200 osób odwiedziło 
Kraków, Jędrzejów, Oświęcim, Książ Wielki, Dalewice, Bobrek i Cheł-
mek. Świątynie, muzea, pałace, parki, dworskie kompleksy czy indu-
strialne przestrzenie były dostępne dla szerokich rzesz odbiorców. 
Często stawały się prawdziwym odkryciem dla mieszkańców. Roz-
poznawalna i znaczącą grupę stanowili stali uczestnicy. To dobitnie 
świadczy o marce i znaczeniu „Dni”. Dla Miejskiego Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji w Chełmku współpraca z Małopolskim Instytutem 
Kultury byłą prawdziwym sprawdzianem organizacyjnych możliwo-
ści i autentyczną przyjemnością. Prace i przygotowania rozpoczęły 
się jesienią ubiegłego roku. Wspólnym celem było opracowanie pro-
gramu, który zachęci do podróży po otchłaniach bobreckiej historii 
i  przybliży szorstkie piękno przemysłowej przeszłości Chełmka. Po-
nad 2000 osób, często z odległych zakątków kraju, odkrywało dla sie-
bie oraz dla nas, bogatą historie i kulturowe walory Bobrka i Chełmka. 
Po dawnej kolonii robotniczej oprowadzała architektka Anna Syska 
z Fundacji „Napraw Sobie Miasto” oraz historyczka sztuki Helena 
Postawka-Lech. Pozostałości fabryki Bata i Południowych Zakładów 
Przemysłu Skórzanego „Chełmek” ukazywał były pracownik, dyrektor 
kombinatu i wspaniały przewodnik PTTK Franciszek Matyja. Praw-
dziwym rarytasem były wizyty w fabrycznej kotłowni. Aleksander 
Brzezina i Sławomir Szkółka, szefowie Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej i Gospodarki Wodno – Ściekowej „ENWOS” ukazali piękno 
modernistycznej budowli i działanie unikalnych kotłów. To dzięki 
Nim oraz załodze ENWOS ocalał symbol przemysłowego dziedzictwa 
miejscowości – „buczek”. Żeliwny gwizdek regulujący rytm pracy i ży-
cia dawnych mieszkańców. Dziś jego dźwięk ma wartość historyczna 
i obwieszcza ważne dla naszej społeczności wydarzenia. Nie mogło 
charakterystycznego świstu i kłębów białej pary zabraknąć podczas 
Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Prawdziwe oblężenie 
przeżywały „Dom Pamięci Baty” i siedziba MOKSiR. Zgromadzone tu 
pamiątki, zwłaszcza dawne obuwnicze maszyny, budziły autentycz-
ny zachwyt. Szczególnie podziwiana była unikalna „dublerka”. Udo-

stępniona przez Andrzeja Ganobisa obrabiarka z 1938 roku zachwyca 
swym technicznym pięknem. Nie sposób wymienić wszystkich cheł-
meckich atrakcji. Wielu gości zapamięta niezwykłą wizytę w mieszka-
niu Pani Janiny Kały na starej kolonii. Na długo w pamięci pozostanie 
fantastyczna wyprawa z Markiem Szuwarzyńskim, geologiem, eru-
dytą, po wzgórzu „Skała”. Jeden z cudów geologicznego dziedzictwa 
wciąż czeka na swoje odkrycie i docenienie. W tym samym czasie 
trwało intensywne i wnikliwe zwiedzanie podworskiego komplek-
su w Bobrku. Centralnym miejscem, punktem konsultacyjnym i  in-
formacyjnym MIK były „Czworaki”. To miejsce wręcz gwarantowało 
podróż w przeszłość. Bogactwo i autentyzm zachowanych wnętrz 
oraz ogromna kolekcja dawnych sprzętów, wyposażenia chłopskich 
obejść, maszyn i urządzeń wzbudzało powszechne uznanie. Go-
spodarze „Czworaków”, Państwo Dorota i Mirosław Klimowiczowie 
stworzyli pasją i pracą kawałek „lepszego świata”. Setki osób chłonęło 
klimat tego miejsca, podziwiało rzeźbiarski kunszt Antoniego Kory-
cika i Ryszarda Gondka, kosztowało przysmaków tradycyjnej kuchni. 
Bogatą przeszłość bobreckiego klucza ukazywał historyk Aleksander 
Babiński. Turyści mieli wyjątkowa okazje wspinać się stromymi scho-
dami na kościelna wieżę i podziwiać piękno klasycystycznej świątyni. 
Kolejki ustawiały się by uczestniczyć w zwiedzaniu „Czworaków” z et-
nografką Anną Grochal oraz Beatą Skoczeń-Marchewką. Bezcennego 
dla mieszkańców sołectwa odkrycia dokonał historyka dr. Remigiusz 
Kasprzycki. Opracowując wykład „Przyjaciele zwierząt w II RP” natra-
fił na archiwalną informację prasowa świadczącą o utworzeniu na 
terenie Bobrka pierwszego w Galicji towarzystwa ochrony zwierząt. 
Tematyka wykładu dr. Kasprzyka nie była przypadkowa. W głębi zdzi-
czałego dziś angielskiego parku znajduje się grób konia. Kamienna 
płyta jest jednym z nielicznych tego rodzaju obiektów. Piękną klamrą 
spinającą wszystkie miejsca i wydarzenia na kulturowym szlaku jest 
książka Katarzyny Kobylarczyk pt. „Był sobie czas” Składa się na nią 
dziesięć opowieści rozgrywających się w Krakowie oraz w większych 
i mniejszych miejscowościach historycznej Małopolski (Książ Wielki, 
Jędrzejów, Dalewice, Chełmek, Bobrek, Oświęcim). Historie łączy po-
stać narratora – wędrowca i zegarmistrza, który pragnie zgłębić istotę 
czasu. 
Doświadczenia zdobyte podczas minionych Małopolskich Dni Dzie-
dzictwa Kulturowego zachęciły MOKSiR do złożenia aplikacji udziału 
w tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Już 
20 września na terenie naszego miasteczka realizowany będzie pro-
jekt pt. „Chełmek Fabryka”- modernistyczna wizja Baty i obuwniczy 
kombinat czasu PRL. Szczegółowy program i więcej informacji znaj-
dziecie Państwa na stronie http://edd.nid.pl/
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Uwaga 
Poszukiwani Pracownicy Produkcyjni na terenie Chełmka 

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej  725 253 908 

Lub napisz biuro.chelmek@aasystems.pl 

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania rodzinie, przyjaciołom, kolegom, 

jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wszystkim tym, 
którzy łączyli się z nami w bólu i uczestniczyli w uroczystości 

pogrzebowej naszego ukochanego męża, ojca i dziadka

 śp. Alojzego Macy 
składają pogrążeni w smutku Żona i  synowie z rodzinami
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Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r., poz. 782 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 przetargowym następujące nieruchomości, stanowiące własność Gminy Chełmek tj. działki nr: 
184/1 o pow. 0,0611 ha (klasa ŁV, ŁVI), KW nr KR1E/00037909, 184/2 o pow. 0,0651 ha (klasa ŁV, ŁVI), KW nr KR1E/00037909, 185/1 o pow. 0,0960 
ha (klasa ŁV, ŁVI), KW nr KR1E/00037909, 185/3 o pow. 0,0960 ha (klasa ŁV, ŁVI), KW nr KR1E/00035823, 185/2 o pow. 0,1931 ha (klasa ŁV, ŁVI), KW 
nr KR1E/00035823, 189 o pow. 0,4600 ha (klasa ŁV), KW nr KR1E/00026373, 192/1 o pow. 0,3046 ha (klasa ŁV), KW nr KR1E/00035823,  193/2 o pow. 
0,3241 ha (klasa ŁV), KW nr KR1E/00035823, 193/3 o pow. 0,2114 ha (klasa ŁV), KW nr KR1E/00035823, 197/10 o pow. 0,0683 ha (klasa ŁV), KW nr 
KR1E/00035823, 197/9 o pow. 0,0639 ha (klasa ŁV, ŁVI), KW nr KR1E/00035823, 230/1 o pow. 0,2429 ha (klasa ŁVI), KW nr KR1E/00035823,  202 
o pow. 0,1378 ha (klasa ŁV), KW nr KR1E/00027669, 208 o pow. 0,2154 ha (klasa ŁV), KW nr KR1E/00035823, 207 o pow. 0,0295 ha (klasa ŁV), KW nr 
KR1E/00035823, 217 o pow 0,0252 ha (klasa N), KW nr KR1E/00035823, 216 o pow. 0,1460 ha (klasa N), KW nr KR1E/00035823, 215 o pow. 0,0432 ha 
(klasa N), KW nr KR1E/00035823, 213/1 o pow. 0,1182 ha (klasa N), KW nr KR1E/00035823, 210/1 o pow. 0,0714 ha (klasa ŁV), KW nr KR1E/00035823,  
200 o pow. 0,0586 ha (klasa ŁV), KW nr KR1E/00027669, 199/1 o pow. 0,0103 ha (klasa ŁV), KW nr KR1E/00027669
Łączna powierzchnia działek wynosi 3,0421ha obręb Chełmek. Działki położone są w Chełmku przy ul. Jaworznickiej. 
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 22 czerwca 2015 roku do dnia 13 lipca 2015 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 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 nieruchomości 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 Miejskie-
go w Chełmku.
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 Informacja

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, 
poz. 594 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zasad 
wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż okres 3 lat przeznacza w dzierżawę następujący fragment 
nieruchomość stanowiący własność Gminy Chełmek w drodze bezprzetargowej:
1. Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3290 o pow. 728,00 m2 obręb Chełmek, położona 
w Chełmku przy ul. Kochanowskiego 1A
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 23 czerwca 2015 roku do dnia 14 lipca 2015 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 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 nieruchomości 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 Miejskie-
go w Chełmku.
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6-17 Hufiec Pracy w Oświęcimiu ogłasza nabór na rok szkolny 2015/2016 
do zasadniczej szkoły zawodowej. Oferta skierowana jest do uczniów 
w wieku 15-18 lat, którzy chcą kształcić się w takich zawodach, jak 
fryzjer, sprzedawca, fotograf, kucharz, cukiernik, piekarz, wędliniarz, 
mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, bla-
charz samochodowy, elektromechanik samochodowy, monter sieci 
instalacji i urządzeń sanitarnych, monter izolacji budowlanych, mon-
ter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz wiele 
innych. Bliższych informacji o naborze można uzyskać pod adresem: 
6-17 Hufiec Pracy w Oświęcimiu, ul. Partyzantów 1, tel. 33 848 54 95 oraz 
e-mail: hp6-17@ohp.pl. Jednym z podstawowych zadań Ochotniczych 
Hufców Pracy jest stworzenie młodym ludziom możliwości zdobycia 
wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych. Opieką OHP objęta jest 
młodzież, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wy-
chowawczych ukończyła 15 lat i nie ukończyła 18 lat. W czasie pobytu 
uczestnicy mają szansę rozwijać różnorodne zainteresowania kultural-
ne, sportowe i rekreacyjne. Mogą również uczestniczyć w projektach 
wymian międzynarodowych i projektach współfinansowanych przez 
Unię Europejską. Oferują także pomoc doradcy zawodowego w wybo-
rze odpowiedniej ścieżki rozwoju zawodowego.

Tuż przed oddaniem do druku „Echa Chełmka” do naszego ośrodka kultu-
ry trafił niezwykły eksponat. Jest nim autentyczny kołowrót do podnosze-
nia kotwicy i cumowania galara. Urządzenie zainstalowane było na dzio-
bie rzecznego statku należącego do Józefa Madejczyka z Chełmka. Cenny 
obiekt przekazali nam Państwo Niziołkowie. Po wykonaniu prac konser-
wacyjnych, kołowrót będzie można oglądać w Domu Pamięci Baty. To bez-
cenna, jedna z niewielu materialnych pamiątek świadczących o dawnych 
flisackich tradycjach naszej gminy. Naszym marzeniem jest odnalezienie 
kotwicy. Może nie wszystkie zniknęły w czeluściach hutniczych pieców? 
Kontynuując tematy wodne, z ogromną przyjemnością informujemy, że 
MOKSiR został laureatem konkursu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę 2015”. 
Nagroda „znak wodny” przypadła nam za zorganizowanie pierwszego od 
ponad 50 lat rejsu galara na rzece Przemszy. Komisja doceniła też nasze 
próby zachowania miejscowych tradycji flisackich.
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 Informacja

 Hufiec pracy

Serdecznie podziękowania 
WSZYSTKIM BLISKIM, PRZYJACIOŁOM 

SĄSIADOM I  ZNAJOMYM 
którzy okazali wiele życzliwości oraz uczestniczyli w ostatniej drodze

śp. Zdzisława Hebdy
Państwa obecność i współczucie były dla nas waż-

nym wsparciem w tych trudnych chwilach.
 Z wyrazami szacunku i dozgonnej wdzięczności skła-

dają  żona,  syn oraz  córką z rodzinami

Czy odnajdzie się kotwica?
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Z okazji dnia Mamusi i Tatusia w przedszkolu odbyły się spotkania 
w poszczególnych grupach. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały 
piosenki , tańczyły. Przedszkolaki w czasie uroczystości okazywa-
ły swoim kochanym rodzicom wdzięczność i miłość za trud oraz 
poświęcenie. Występy pociech bardzo podobały się rodzicom. Po 
części artystycznej, na dzieci i rodziców, czekał słodki poczęstunek.

Mama jest jak słońce,
które grzejąc w dni gorące
sprawia, że ożywa wszystko,
tak jak mama gdy jest blisko.
Tata jest jak księżyc w pełni,
który nawet w środku nocy
tworzy jasność w samej czerni,
gotów zawsze do pomocy.

Dzień Mamy i Taty

Bez pracy nie ma kołaczy 
– czyli sukcesy zespołów śpiewaczych Bobrowianki, Chełmkowianki i Malwa

„Bez pracy nie ma kołaczy” - powiadają ludzie pracowici i świadomi, ile wy-
siłku wymaga sukces. Jedna z teorii głosi, że sukces to 1% polotu i 99 % 
potu. Cenę sukcesu najlepiej znają jednak nasze Zespoły Śpiewacze, któ-
re systematyczną pracą i wielotygodniowymi przygotowaniami okupują 
nagrody i wyróżnienia, a jest ich w tym sezonie naprawdę dużo. Pierw-
szym poważnym wyzwaniem dla Zespołów był udział w VI Wojewódzkim 
Przeglądzie Zespołów Regionalnych KGW, który odbył się 23 maja 2015 r, 
w Wiśle. Wzięły w nim udział 52 zespoły prezentujące charakterystyczne 
dla swojego regionu utwory. Bobrowianki, Chełmkowianki i Malwy przed-
stawiły piękny repertuar, który rozgrzał widownię i został nagrodzony 
gromkimi brawami. Dyplomy i drobne upominki przygotowane przez 
organizatorów długo będą przypominać o miłym spotkaniu z folklorem 
żywieckim, cieszyńskim, górnośląskim, częstochowskim , laskim, kra-
kowskim. Przeglądowi towarzyszyła sentencja: „Gdzie słyszysz śpiew, tam 
wstąp, tam dobre serca mają. Źli ludzie-wierzaj mi – ci nigdy nie śpiewają.” 
Gdzie słyszysz śpiew,tam wstąp – powtarzamy zaproszenie do współpracy 
z naszymi Zespołami. Warto dołączyć do ambasadorów naszej gminy pro-
mujących chełmecka kulturę. Ciężka praca wszystkich Zespołów została 
też doceniona przez jury XXI edycji Przeglądu Zespołów Obrzędowych „Po 
krakowsku” , który odbył się 24 maja w Nadwiślańskim Parku Etnograficz-
nym w Wygiełzowie. II miejsce zajął Zespół Śpiewaczy Malwa za insceni-
zację „Gorzowskiej Nocy Świętojańskiej”. Jury doceniło umiejętnie oddany 
nastrój tego niezwykle tajemniczego, pełnego magii i uroku obrzędu. Wi-
dowiskowo przemyślany spektakl oddawał nastrój, przywoływał ludowe 
wierzenia związane z mocą ziół, siłą miłości i wierzeniami o kwiecie papro-
ci, który zakwitał tylko w tę jedną, jedyną noc. Wysoko oceniono wesołe 
przyśpiewki doskonale wykonane przez młodych i dorosłych artystów. 
Wielkim atutem występu gorzowskiej grupy obrzędowej był udział mło-
dzieży SZS im. Marii Konopnickiej w Gorzowie : Darii Czopek , Lidii Klima, 
Hani Gołąb i Karoliny Tarkowskiej oraz Konrada Piwowarczyka, Jakuba 
Śniadka, Karola Bożka i Krzysztofa Buchty. Młodzi aktorzy udowodnili, że 
potrafią śpiewać, tańczyć i dobrze się bawić, a przede wszystkim ciężko 
pracować na wspólny sukces. W spektaklu wzięli również udział panowie: 

Krzysztof Kubek i Przemysław Niemczyk.  III miejsce w Przeglądzie zajął 
Zespół Śpiewaczy Bobrowianki, który przedstawił „Bobreckie moje i mo-
iki”. Majowa obrzędowość jest w bobreckiej tradycji bardzo bogata – na 
1 maja praktykowano ściąganie bramek u panien, wieszanie na drzwiach  
niesympatycznych kawalerów „bab”, a na drzwiach niesympatycznych 
panien”chłopa”, malowanie szyb w oknach wapnem, albo zatykanie ich 
wiechciami słomy. Kawaler, który przypadł pannie do serca rankiem znaj-
dował przed wejściem pięknego „moika” wykonanego z czubka świerka 
i ozdobionego wstążeczkami z bibuły. Te wszystkie zwyczaje zostały zapre-
zentowane przez bobrecki Zespół, który brawurową grą aktorską wsparl: 
Maciuś Wanat i Piotr Satała. Jury wysoko oceniło interesujące dialogi od-
dające klimat majowych zwyczajów oraz umiejętnie oddane treści etno-
graficzne. Podobał się humor i język gwarowy oraz naturalność aktorów. 
Zespół Śpiewaczy Chełmkowianki przygotował doskonałą scenicznie in-
scenizację pt. „Chełmecki koszyczek wielkanocny i otrzymał wyróżnienie. 
Jury doceniło doskonałą grę aktorską, zróżnicowaną akcję, dynamikę oraz 
dbałość o szczegóły. Wielkim atutem był udział różnych grup wiekowych, 
a bogate dialogi zawierały istotne dla spektaklu informacje, dzięki czemu 
wszystkie treści były przekazywane przez aktorów, a nie przez narratora. 
Niezwykłe kreacje stworzył zaprzyjaźnieni z Zespołem Aktorzy odtwarza-
jący Księdza i Syna Gospodyni. Rolę Gospodarza z wielkim zaangażowanie 
zagrał pan Aleksander Kobyłczyk, który wspierał Zespół cennymi uwaga-
mi podczas prób. Sukcesy są efektem pracy wszystkich członków Zespo-
łów, ich wzajemnego wsparcia i wspólnego poszukiwania rozwiązań sce-
nicznych najlepiej oddających nastrój i wyrażających treści etnograficzne. 
Dodatkowym utrudnieniem dla aktorów był język gwarowy, który w ob-
rębie gminy nie jest identyczny we wszystkich miejscowościach. Sporym 
ograniczeniem było tez kryterium czasowe – 20 minut na zbudowanie 
ciekawej akcji, to bardzo mało... ale naszym Zespołom żadne trudności nie 
są straszne! Potrafią tak długo doskonalić swoje umiejętności, aż wzbudzą 
uznanie i podziw.
Ostatni weekend majowy był dla Zespołów kolejnym wydarzeniem ar-
tystycznym, bo 30 maja wzięły udział w Przeglądzie Twórczości Seniorów 
w Chrzanowie, gdzie Bobrowianki wyśpiewały II miejsce, a Chełmkowianki 
i Zespół Malwa otrzymały wyróżnienie. 14 czerwca odbył się w Skansenie 
w Wygiełzowie XXI Konkurs Potraw Regionalnych „Przy Chłopskim Stole”. 
Zespół Śpiewaczy Chełmkowianki przygotował bardzo smaczny barszcz 
z serem, a Zespół Śpiewaczy „Bobrowianki” ugotował pyszną kartoflan-
kę z grzybkiem. Oprócz przygotowanych potraw, Zespoły prezentowały 
też wybrane piosenki, a przede wszystkim przybliżały publiczności i jury 
przepisy na podawane potrawy. Kolejki ustawiające się do stoisk z naszymi 
potrawami najlepiej świadczyły o wysokich umiejętnościach kucharskich 
pań z Zespołów. W tym konkursie Zespół Śpiewaczy Chełmkowianki zdo-
był II miejsce i uznanie publiczności. 
Gratulujemy sukcesów i dziękujemy za promocję naszej gminy. Ciężka 
praca przynosi wymierne efekty a wytrwałość w przygotowywaniu rekwi-
zytów i dekoracji oraz cierpliwość w codziennych prawie próbach daje wy-
sokie oceny komisji konkursowych. Wszystkich, którzy cenią tradycję i folk-
lor, zapraszamy do współpracy i powtarzamy :„Gdzie słyszysz śpiew, tam 
wstąp, tam dobre serca mają. Źli ludzie-wierzaj mi – ci nigdy nie śpiewają.”
 

Małgorzata Wabik

Echo Chełmka | nr 6 (129) / 2014

7



Echo Chełmka | nr 6 (140) / 2015

8



Echo Chełmka | nr 6 (140) / 2015

9



Sobotnie przedpołudnie 30 maja można zaliczyć do udanych. Grupa 
licząca ponad osiemdziesiąt osób wyruszyła z Parku Rodzinnego na 
IV  Rajd Rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”, organizowany przez Biblio-
tekę Publiczną MOKSIR w Chełmku. Każdy uczestnik na starcie otrzymał 
pamiątkowy odblask i chorągiewkę w ramach akcji ogólnopolskiej zapo-
czątkowanej w 2012 roku przez Sekcję Bibliotek Niepaństwowych Szkół 
Wyższych w Łodzi. W tym roku zgłoszono blisko 300 lokalnych edycji raj-
du w całej Polsce. Tegoroczna trasa wiodła przez leśne ścieżki rowerowe 
naszej okolicy i liczyła ok. 20 km. Na mecie każdy otrzymał porcję pysz-
nego żurku i mógł wylosować symboliczny rowerowy gadżet oraz wziąć 
udział w akcji Bookcrosingu.  „Odjazdowy Bibliotekarz” to rajd pasjona-
tów książek, słowa pisanego i dwóch kółek. Ale jest to także ciekawa pro-

pozycja zdrowego i aktywnego spędzenia czasu wolnego społeczności 
lokalnej.  Najmłodszym uczestnikiem rajdu była roczna Ola – jej i wszyst-
kim uczestnikom tegorocznej lokalnej edycji serdecznie gratulujemy 
ukończenia trasy i zapraszamy za rok. Patronat Medialny tegorocznej 
edycji rajdu objął „Przełom” - Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej.
Jak zawsze nie zawiedli nas Nasi Sponsorzy, którym gorąco dziękujemy:
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Chełmku, Bernadeta Sędrak-Legut, Krzysztof Kaleta – Radni Rady Miej-
skiej w  Chełmku. Plac Targowy, Stoisko warzywne: Małgorzata i Jacek 
Bienieccy, APS Bartosz Janiczek - Galeria Niwa, Stanisław Melon, Marzena 
Ptasińska, Cukiernia „Ptyś”, Restauracja Pizzeria Ciżemka, ABS Bank Spół-
dzielczy w Andrychowie

25 czerwca zakończyła się II edycja Grupy Zabawowej w bibliotece. Od 
stycznia Jasiu, Kamil, Pawełek, Martynka , Ola G., Alicja, Amelka i Ola K. 
dzielnie przychodzili z opiekunami na czwartkowe spotkania w Książni-
cy. Był to czas kiedy dzieci uczyły się poprzez zabawę. Poznawały m.in. 
zasady dobrego wychowania, pory roku, obchodziliśmy wspólnie Dzień 
Babci, Dzień Matki, Mikołajki. Były również poruszane tematy z ekologii, 
dzieci uczyły się jak segregować śmieci. Usprawniały zdolności manu-
alne poprzez wykorzystywanie nie typowych pomocy do zabawy; np 
.dzieci przesiewały kasze, ryż, robiły babki z piasku kinetycznego, prace 
plastyczne. Nie zabrakło również zabaw ruchowych i twórczej gimnasty-
ki.  Dużą frajdą dla dzieci był tunel oraz chusta Klanzy. 
Mamy nadzieję, że czas spędzony w  Topolowej Akademii Malucha po-
zwolił dzieciom na zdobycie większej samodzielności, odwagi i kreatyw-
ności  co ułatwi im lepszą adaptację w edukacji przedszkolnej. 
Wszystkim uczestnikom Grupy Zabawowej dziękujemy za wspólnie  spę-
dzony czas, jednocześnie zapraszamy na III edycję TAM już we wrześniu.

Odjazdowy bibliotekarz

Topolowa Akademia Malucha w Bibliotece

Integracja oznacza scalenie
Integracja oznacza scalenie, tworzenie całości  z wielu części. Jesteśmy 
dumni, że jedną z tych części stanowimy właśnie my!- Takie słowa skie-
rowała młodzież SZSP nr 2 w Chełmku do zaproszonych gości to jest 
wychowanków oraz opiekunów Fundacji im Brata Alberta w Chełmku 
podczas 15-stego już spotkania integracyjnego. 
           Impreza zorganizowana w MOKSiRze została przygotowane przez 
gimnazjalistów pod kierunkiem Marioli Krzeczkowskiej.  Sztukę przed-
stawioną na występach przygotował Dawid Szydło, absolwent szkoły, 
który prowadzi oratoryjne koło teatralne przy  Zespole Szkół Zawodo-
wych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu. Spektakl „Terapia” po-
kazał proste ale wyraziste relacje i historie o dużym ładunku emocjonal-
nym, przemawiające do młodych ludzi. 
Podczas wystepów prezentowali się uczniowie w tancu towarzyskim 
gdzie zatańczyli do muzyki  filmowej oraz pokazali  swój talent wokalny.
       Wychowankowie Fundacji i ich opiekunowie otrzymali podziękowa-
nia za wspólne 15 lat współpracy, za wspólny czas, występy artystyczne 

oraz  wspólne chwile. Młodzież dziękowała także za ich  talent artystycz-
ny, który  był często natchnieniem a Ich kreatywność była twórczą inspi-
racją dla uczniów.
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W 2015 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmku uzyskał do-
finansowanie w ramach ogólnopolskiego Programu Narodowego Cen-
trum Kultury Dom Kultury +
Inicjatywy Lokalne 2015. Celem strategicznym Programu jest inicjowanie 
działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie 
społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kul-
turowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. 
Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić 
nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przepro-
wadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane 
na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności 
lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez 
dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie któ-
rych działają. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecz-
nego owocować ma stworzeniem wspólnych projektów na rzecz spo-
łeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.
Realizacja projektu „Chełmek kierunek kultura” zakładała przeprowadze-
nie diagnozy potencjału kulturotwórczego gminy Chełmek w czterech 
społecznościach: Chełmka „Starego Miasta”, Chełmka „Nowego Miasta”, 
sołectwa Bobrek i sołectwa Gorzów różniących się pod względem spe-
cyfiki, zasobów i potrzeb ich mieszkańców. Dzięki niej możliwa stała się 
inwentaryzacja lokalnych zasobów ludzkich i instytucjonalnych waż-
nych dla rozwijania kapitału kulturowo-społecznego gminy, zebranie 
informacji o grupach nieformalnych i indywidualnych osobach: liderach, 
animatorach, działaczach lokalnych, artystach, twórcach nieprofesjo-
nalnych, osobach posiadających ciekawe pasje i talenty działających na 
rzecz swojej społeczności. Przeanalizowano również zasoby infrastruktu-
ralne oraz przestrzeń publiczną w poszukiwaniu miejsc, którym można 
by nadać nowe funkcje kulturalne. Pełny tekst raportu został opubliko-
wany na stronie internetowej www.moksir.chelmek.pl
Zwycięskie projekty „Chełmek-kierunek kultura”
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ogłasza wyniki konkursu 

na inicjatywy w projekcie „Chełmek-kierunek kultura” w ramach progra-
mu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 W dniu 18 czerwca o godz. 
16:00 w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku odbyło 
się posiedzenie komisji konkursowej  w sprawie wyboru inicjatyw kul-
turalnych zgłaszanych przez mieszkańców  gminy w ramach projektu 
„Chełmek-kierunek kultura”. Do konkursu zostało zgłoszonych 8 projek-
tów: 1.„Nakręceni” – autor Urszula Hagno-Cebrat 
2. „Chełmek Not Dead” – autor Radosław Dudziak
3. „Kamień, obraz I dźwięk”- autor Maciej Zamarlik
4. „Z Aleksandrem Głowackim w dawnej Polsce”- autor Urszula Guja
5. „Poprzez taniec czyli wakacje z muzyką i tańcem” – autor Barbara 
Adamczyk- Mastalerz
6. „Echa obuwniczej przeszłości” – autor Agnieszka Mucha
7. „Ludowa sielanka w dolinie Przemszy” – autor Robert Babiuch
8. „Akademia Małego Naukowca i Artysty” autor Agnieszka Kuczyńska - 
Gondzik
Komisja w składzie: Iwona Kusak - animator Narodowego Centrum Kul-
tury - Przewodnicząca, Patrycja Poznańska – kierownik Referatu Roz-
woju UM w Chełmku, Mirosław Witoń – gł. specjalista do spraw progra-
mowych w TCK, Urszula Bialik – koordynator projektu dokonała oceny 
w/w wydarzeń kulturalnych biorąc pod uwagę kryteria projektu podję-
ła decyzję o zakwalifikowaniu do dofinansowania 7 projektów. Projekt 
pn” Chełmek Not Dead” został włączony do projektu „Echa obuwniczej 
przeszłości”, ze względu na podobny charakter przedsięwzięć grafitii 
mówiące o obuwniczych tradycjach Chełmka. Realizacja artystycznych 
przedsięwzięć prowadzona będzie od sierpnia br.

29 czerwca (poniedziałek) – 3 lipca
 „Wakacje w Australii”, cykl zajęć sportowych i artystycznych dla dzieci 
i młodzieży.  MOKSiR, godz. 11.00 – 14.00 koszt 50 zł.
4 lipca (sobota) 
VI edycja Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar „Gospodarzy” Korty Teniso-
we Moksir w Chełmku ul. Brzozowa 2, godz. 9.30, Wpisowe: dorośli 20 zł/ 
młodzież 10 zł.
9 lipca (czwartek) 
„Czwartkowe kino niespodzianek”, bajkowe spotkania dla dzieci, MOK-
SiR godz. 10.00 i 16.00 Wstęp wolny.
11 lipca (sobota) 
„Muzyczo – taneczny wieczór z Dj Remisem i Dj Rolbą” Park Rodzinny, 
godz. 19.00, wstęp wolny.
15 lipca (środa) 
„Wakacje młodych odkrywców”, wakacyjny cykl zajęć dla dzieci. Spo-
tkanie 1 pt. „Skąd się bierze woda”, MOKSiR, godz. 10.00 do 12.00, wstęp  
wolny.
16 lipca (czwartek) 
„Czwartkowe kino niespodzianek”, bajkowe spotkania dla dzieci, MOK-
SiR godz. 10.00 i 16.00 Wstęp wolny.
17 lipca (piątek) 
„Sarenki i dom czterdziestu wieszczów”– wieczorny wypad do Krakowa 
w ramach cyklu „Szlakami Dziedzictwa Kulturowego Śląska, Zagłębia 
i Małopolski” i „Teatralnego autobusu”. Wyjazd spod siedziby MOKSiR, 
godz. 16.00, cena 60 i 70 zł.
21 lipca (wtorek) 
„Warsztaty plastyczne”, MOKSiR, godz. 16.00, wstęp  wolny.

22 lipca (środa) 
„Wakacje młodych odkrywców”, wakacyjny cykl zajęć dla dzieci. Spo-
tkanie 2, pt. „Domki dla dzikich zapylaczy”, MOKSiR, godz. 10.00 do 12.00, 
wstęp wolny.
23 lipca (czwartek) 
„Czwartkowe kino niespodzianek”, bajkowe spotkania dla dzieci, MOK-
SiR godz. 10.00 i 16.00 Wstęp wolny.
25 lipca (sobota)  
„Wakacyjny Turniej Piłki Plażowej”, Centrum Sportowe ul. Krakowska 22 
w Chełmku, start godz. 12.00, wstęp wolny.
29 lipca (środa) 
„Wakacje młodych odkrywców”, cykl zajęć dla dzieci. Spotkanie 3, pt. „Ta-
jemnica starej szafy”, MOKSiR, godz. 10.00 do 12.00, wstęp  wolny.
30 lipca (czwartek) 
„Czwartkowe kino niespodzianek”, bajkowe spotkania dla dzieci, MOK-
SiR godz. 10.00 i 16.00 Wstęp wolny.
31 lipca (piątek) 
„Muzyczo – taneczny wieczór z Dj Remisem i Dj Rolbą” Park Rodzinny, 
godz. 19.00, wstęp wolny.
7, 14, 21, 28 lipca 
„Babski salonik”, cykl spotkań niestety tylko dla pań w trakcie których 
prezentowane będą tajniki technik zdobniczych. Wiejski Dom Kultury 
w Gorzowie, w godz. od 16.00 do 20.00. Wstęp wolny.
1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 lipca 
„Dziecięca akademia rękodzieła”, wakacyjny cykl zajęć dla najmłodszych 
w trakcie których uczestnicy wyplatają, lepią w masie solnej, szyją i ma-
lują. Wiejski Dom Kultury w Gorzowie, w godz. od 10.00 do 12.00. Wstęp 
wolny.

Chełmek - kierunek kultura

PROGRAMOWE PROPOZYCJE NA LIPIEC 2015 r.
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Bezpieczne wakacje

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Przedszkole w Samorządowym Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 
Chełmku uczestniczyło w akcji  prowadzonej pod patronatem MEN pt. 
„Bezpieczne wakacje”. Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeń-
stwa spędzania wolnego czasu przez, dzieci, młodzież i dorosłych. Jed-
nym z punktów programu było spotkanie z ratownikami z cyklu  „Bezpie-
czeństwo i pies” 11 maja 2015r. w naszym przedszkolu gościli Ratownicy z 
Sekcji Psów Ratowniczych z Dąbrowy Górniczej. Dzieci 5  – 6 letnie miały 
okazję poznać tzw. psy wodne, które sprawdzają się jako psy holujące do 
brzegu zarówno sprzęt jak też osoby znajdujące się w wodzie. Oglądały 
sprzęt ratowniczy potrzebny w razie udzielania pomocy tonącym.
Przypomniały jak należy oswajać się z wodą podczas kąpieli słonecznych.
Przedszkolaki poznały:
 – podstawowe zasady jakie powinien spełnić odpowiedzialny opie-
kun zwierzęcia
 – potencjalne niebezpieczne sytuacje, wskazując sposoby ich uniknię-
cia lub wyjścia z nich.
Przedszkolaki miały okazję poczęstować psa ciasteczkiem, pogłaskać, 
przytulić jednocześnie przestrzegając wyuczonych zasad kontaktu 
z psem.
Dziękujemy Rodzicom za wsparcie finansowe w wysokości 130zł które 
zostały przekazane dla schroniska zwierząt zaprzyjaźnionemu z Ratow-
nikami.
Kolejnym punktem dnia było rozwiązanie  konkursu gminnego pt. 
„Dbam o swoje bezpieczeństwo  – profilaktyka uzależnień i ryzykownych 
zachowań”.
Sponsorem nagród była Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz Rada Rodziców SZSP nr 
2 w Chełmku.
Konkurs skierowany był do dzieci 3 –6 letnich i ich rodziców. Wpłynęło 51 
prac plastycznych.
Komisja konkursowa w składzie:
1. mgr Iwona Bochenek  – zastępca dyr. SZSP nr2 w Chełmku
2. mgr Izabela Tołwińska  – nauczyciel – bibliotekarz SZSP w Chełmku
3. Grażyna Śniadek  – rodzic
wyłoniła laureatów i przydzieliła miejsca:

1 miejsce: Filip Bisaga z Przedszkola nr2 w Chełmku
2 miejsce: Mateusz Andre z Przedszkola nr2 w Chełmku
3 miejsce: Milena Tenerowicz z Przedszkola nr2 w Chełmku

przyznała 9 wyróżnień:
 – Jakub Korczewski z Przedszkola Językowo  – Artystycznego 
 „Akademia Przedszkolaka”;
 – Kacper Dul z Przedszkola w Bobrku;
 – Daniel Wróbel, Maksymilian Mech z Przedszkola w Gorzowie;
 – Aleksandra Korczewska, Wojciech Pawela z Przedszkolami 
 w Chełmku;
 – Karolina Leltt, Zofia Lamparska, Wiktoria Andre z Przedszkola nr2
 w Chełmku.
Nagrodzone zostały również dzieci:
z Przedszkola Językowo  – Artystycznego – Weronika Świdergał, Adrian 
Matyja, Tomasz Szkarłat;
z Przedszkola w Bobrku  – Alan Dziędziel, Mateusz Bagnicki, Wiktor Kor-
czyk, Julia Staroń, Kamila Syska, Daniel Księżarczyk;
z Przedszkola w Gorzowie – Paulina Mech, Zofia Czerw, Roksana Chodur, 
Milena Dubiel, Aleksander Bonar, Jakub Gołda;
z Przedszkola nr1 w Chełmku – Katarzyna Sitek, Bartosz Sitek, Szymon 
Gondzik, Karol Sukiennik;
z Przedszkola nr2 w Chełmku – Eliza Ortman, Colin Tocicki, Justyna Kalita, 
Julia Moskal, Oskar Kozub, Anita Kowalik, Milena Maca, Natalka Ortman, 
Szymon Kołodziejczyk, Amelia Smołkowicz, Aleksandra Szemiot, Hanna 
Bogacz, Samanta Wierzba, Paulina Mądrala, Oliwia Kawa, Daria Rem-
biecha, Kamila Jóźwiak, Paulina Soroka, Julia Kaczmarczyk, Lena Swo-
szowska.
Organizatorki konkursu: mgr Jolanta Wolna, mgr Dorota Pawiak, mgr 
Wioletta Suska
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom. 
Wystawę prac plastycznych można było oglądać w holu naszego przed-
szkola.

W ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz 
działań Ministra Spraw Wewnętrznych w ramach rządowego programu 
ograniczania przestępczości  i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecz-
niej”,  dnia 23 czerwca 2015 r. po raz kolejny  w Samorządowym Zespole 
Szkół w Gorzowie zorganizowany został „Dzień Bezpieczeństwa”.

Działania przeprowadzone w tym dniu miały na celu zwrócenie uwagi 
uczniów  na zagrożenia z jakimi dzieci oraz młodzież może się spotkać 
w codziennym życiu oraz  w jaki sposób można im zapobiegać. 
W tym dniu nie mogło w naszej szkole zabraknąć przedstawicieli służb 
strzegących bezpieczeństwa takich jak: Policji i Straży Pożarnej. Przybyły 
po raz kolejny do naszej placówki kom. Mariusz Milowski - na co dzień 
wykładowca Szkoły Policji w Katowicach, przybliżył specyfikę służby 
policjanta oraz zaprezentował uczniom wyposażenie używane przez 
Policjantów w trakcie ich codziennej służby. Uczestnicy dnia bezpieczeń-
stwa dzięki uprzejmości Komendanta Komisariatu Policji w Chełmku 
asp. sztab. Tomasza Balona, mieli okazję zapoznać się również z radiowo-
zem policyjnym, który zaprezentował sierż. sztab. Krystian Szostek z KP 
w Chełmku. 
Komisarz Mariusz Milowski wygłosił również prelekcję na temat cyber-
przemocy oraz zachowania się dzieci i młodzieży w sytuacji zagrożenia 
m.in. w czasie wtargnięcia uzbrojonego napastnika na teren szkoły. 
Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, zadając mnóstwo nurtują-
cych ich pytań, a najmłodsi uczestnicy Dnia Bezpieczeństwa, poinstru-
owani przez prowadzącego, przeprowadzili próbną ewakuację z za-
grożonego miejsca, zbierając tym samym burzę oklasków pozostałych 
uczestników szkolenia.  Strażacy OSP Chełmek natomiast przeprowadzili 
prelekcję dotyczącą zapobiegania pożarom oraz utonięciom podczas 
wakacji oraz przedstawili wóz bojowy straży pożarnej.

Anna Milowska
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Dzień Rodziny w Bobrku 

Piknik Europejski

W dniu 30 maja 2015r. w Samorządowym Zespole Szkół w Bobrku odbyła 
się coroczna impreza pod nazwą Dzień Rodziny 2015 integrująca środo-
wisko lokalne Bobrka.  W programie imprezy znalazły się m.in. kule na 
wodzie, przejażdżki konne, konkurs dojenia krowy, rozgrywki sportowe 
rodzice vs uczniowie, zjeżdżalnie dla dzieci, basen z piłeczkami, malo-
wanie samochodu, strzelanie do celu i wiele innych. W imprezie wzięło 
udział ponad 200 osób. 
Nagrody i upominki w konkursach ufundowali m.in. Sołtys Bobrka-
(słodycze dla wszystkich dzieci biorących udział w imprezie (wręczono 
w dniu 1.06.2015r w Dniu Dziecka), Stowarzyszenie Spichlerz, Przedsię-
biorstwo Metali Nieżelaznych, Zajazd Magda w Bobrku, GS Chełmek, 
Janusz Szostek. Ikarion zorganizował dzieciom przejażdżki na koniach  
w czasie imprezy. 
Imprezę zaszczycili swoją obecnością m.in. Marek Sowa Marszałek Woje-
wództwa Małopolskiego, Andrzej Starernus - burmistrz Chełmka, radni 
Rady Miejskiej w Chełmku Helena Szewczyk, Władysław Wiśniowski, Soł-
tys Bobrka Tomasz Szostek, kierownik referatu oświaty w UM Chełmek 
Adam Łękawa.

W dniu 2 czerwca 2015r. społeczność szkolna SZS-P nr 2 i rodzice spotka-
li się na cyklicznym Pikniku Europejskim. Na  przygotowany program 
artystyczny składały się piosenki w języku angielskim, pokaz taneczny, 
całość zakończył „taniec belgijski” zaprezentowany przez dużą grupę 
dzieci i młodzieży. Dodatkową atrakcją był mecz piłki nożnej rozegrany 
pomiędzy UKS Chełmek i Akademią Piłkarską z Oświęcimia. Dzieci wzię-
ły również udział w wielu konkurencjach sportowych i zręcznościowych 
przygotowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego.
Na pikniku można było zasmakować ciast przygotowanych przez ro-
dziców naszych uczniów, a także spożyć smaczne kiełbaski z grilla. Nad 
sprawną obsługą czuwała Rada Rodziców. W tym roku dopisała także po-
goda, więc po wspólnej zabawie wszyscy uczestnicy pikniku w dobrych 
humorach wracali do domu i umówili się na kolejne spotkanie za rok.

W SZS nr 1 w Chełmku uczniowie na zajęciach dodatkowych finansowa-
nych przez Gminę Chełmek poznają m.in. japońską sztukę origami czyli 
sztukę składania papieru. 
Cuda z papieru stworzone przez podopiecznych nauczycielki pani Beaty 
Babiuch zostały wysoko nagrodzone w różnych konkursach: 
Patrycja Kuligowska ucz. kl. 1 – I miejsce w kategorii dzieci kl. 1 
w IV Ogólnopolskim Konkursie Origami „Magia zamknięta w papierze” 
w Gliwicach, Klaudia Helbin ucz. kl. 6 – II miejsce w kategorii origami mo-
dułowe-szkoły podstawowe kl. IV-VI w III Ogólnopolskim Festiwalu Ori-
gami w Żarowie; nagroda w konkursie origami „3D - papierowe rzeźby” 
zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie; wyróż-
nienie w kategorii IV-VI szkoły podstawowej w IV Międzyszkolnym Kon-
kursie Origami w Świętoszówce; Victor Chmurski ucz. kl. 3 – wyróżnienie 
w kategorii dzieci kl. 2-3  w IV Ogólnopolskim Konkursie Origami „Magia 
zamknięta w papierze” w Gliwicach Aleksandra Konik ucz. kl. 6 – I miejsce 
w kategorii IV-VI szkoły podstawowej w IV Międzyszkolnym Konkursie 
Origami w Świętoszówce Maria Kalemba ucz. kl. 6 - wyróżnienie w kate-
gorii IV-VI szkoły podstawowej w IV Międzyszkolnym Konkursie Origami 
w Świętoszówce 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku informuje, że w dniu 21 maja 2015 r. Rada Miejska w Chełmku jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr 
VII/73/2015 w sprawie programu osłonowego, mającego na celu wspieranie uczniów z rodzin wielodzietnych 3 + w zakresie zwiększania ich szans 
edukacyjnych oraz realizację projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 
2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego.
Wymieniony program zakłada wsparcie rodzin i uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych, 
wychowujących przynajmniej 3 dzieci, w których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ustalanego zgodnie 
z przepisami ustawy o pomocy społecznej, tj. 684 zł. W MOPS w Chełmku można uzyskać szczegółowe informacje na temat wymienionego wyżej 
projektu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, które kwalifikują się uzyskania pomocy prosimy o zgłoszenie się do MOPS w Chełmku przy 
ul. Staicha 1.

Inf. MOPS

 Pierwszy dzwonek

Origami 
w SZS nr 1
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W niedzielę zawodnicy LKS Bobrek przypieczętowali awans do V ligi wygrywając na własnym boisku ostatni mecz z drużyną LKS Zgoda 
Malec 4:1. Tym razem jednak to nie wynik był najważniejszy, ale wspólne świętowanie historycznego sukcesu, do którego dołączyli 
się między innymi Andrzej Saternus, burmistrz Chełmka oraz Marek Sowa, marszałek województwa małopolskiego. W tym dniu nie 
zabrakło więc nie tylko sportowych emocji, ale także wspólnej, rodzinnej zabawy.

W dniu 1 czerwca 2015 r. w Samorządowym Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Chełmku został rozegrany VI Memoriał im. Łukasza Hobory. 
Sportowa rywalizacja toczyła się na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum w duchu fair play. Grali zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Na 
zakończenie pamiątkowe dyplomy wszystkim klasom biorącym udział w turnieju wręczyli rodzice oraz babcia tragicznie zmarłego nauczyciela. 

Kolejny sukces zawodników reprezentujących sporty walki. Tym razem na Otwartym Pucharze Polski Południowej I Mistrzostwa Tychów w Brazy-
lijskim jiu jitsu dwóm mieszkańcom Chełmka udało się zająć miejsca na podium 2 miejsce Patryk Hryniewicki: kat. 76 kg purpurowe pasy oraz 3 
miejsce  Kuba Kubica  kat 74 juniorzy białe pasy. W zawodach wzięło udział blisko 170 zawodników. To nie pierwszy sukces zawodników i trenerów 
stowarzyszenia MMA BJJ z Chełmka. Sami założyciele działającego od 3 lat stowarzyszenia mogą pochwalić się wieloma sukcesami na zawodach 
rangi krajowej i międzynarodowej.  Trener Patryk Hryniewicki – ważniejsze sukcesy: I miejsce - Ogólnopolski Turniej Karate Kyoukushin - Włoda-
wa 2005, I miejsce - X Mistrzostwa Polski w Sportowym Jiu Jitsu - Chrzanów 2011, III miejsce - Otwarte Mistrzostwa Śląska - Rybnik 2012, I miejsce 
- Puchar Górnego Śląska MMA i BJJ (ALMMA 62- bez kimona) - Katowice 2014, MMA: I miejsce - Ogólnopolski Turniej SHIDO LIGA XIV - Katowice 
2010. Zwycięska Walka Klasy B - V liga Shooto Drużynowy Puchar Polski -2009, Trener Łukasz Ormaniec – ważniejsze sukcesy: 1m - Puchar polski 
„No problem Cup” - Gniezno 2006, 2m - VIII Międzynarodowy turniej Hadaka Waza - Bytom 2009, 2m - X Międzynarodowy turniej Hadaka Waza - 
Bytom 2011, 3m - Mistrzostwa polski w Brazylijskim jiu jitsu - Jaworzno 2011. 
Stowarzyszenie zaprasza wszystkich zainteresowanych sportami walki do swojej siedziby w Powiatowym Zespole nr 8 szkół Zawodowych i Ogól-
nokształcących w Chełmku. Po okresie wakacyjnym treningi zostaną wznowione od września w poniedziałki, środy i piątki serdecznie zaprasza-
my również na facebook: MMA BJJ Chełmek.

Piłkarze LKS Bobrek przypieczętowali awans do V ligi

VI Memoriał im. Łukasza Hobory 

Waleczny Chełmek
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W południe 25 czerwca w powiatowej Ósemce miała miejsce debata, 
zorganizowana z inicjatywy związków zawodowych, której celem było 
nakreślenie przyszłości Szkoły w związku z trudnościami, jakie powo-
duje niż demograficzny. W spotkaniu uczestniczyły władze samorzą-
dowe: Zbigniew Starzec – Starosta Oświęcimski, Jarosław Jurzak – Wi-
cestarosta, Jacek Pyrek – Członek Zarządu, Monika Stalica – Naczelnik 
Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, Andrzej Saternus – 
Burmistrz Chełmka, Andrzej Skrzypinski – Radny Powiatu, Marek Palka 
– Przewodniczący Rady Miejskiej, Adam Łękawa – Kierownik Referatu 
Oświaty w Chełmku, Bernadetta Sędrak-Legut – radna Gminy Chełmek.
Dyrektor Szkoły Urszula Matwiejczyk, przedstawicielki Związków Za-
wodowych, nauczyciele PZ 8 oraz przewodniczący Rady Rodziców 
zainteresowani byli stanowiskiem władz powiatowych i gminnych 
w  sprawie utrzymania działalności placówki w najbliższych latach. 
Podkreślano, że wieloletnia tradycja Szkoły oraz systematyczne pod-
noszenie jakości nauczania i wyposażenia dydaktycznego (najnowo-
cześniejszy sprzęt komputerowy w powiecie, dostosowanie do po-
trzeb kształcenia wielozawodowego, pełnowymiarowa hala sportowa) 
zasługują na uznanie i wszechstronne wsparcie działalności placówki. 
- Dzięki Panu Burmistrzowi Andrzejowi Saternusowi i Radzie Gminy 
otrzymaliśmy dofinansowanie, które pozwoliło zakupić super szybkie 
komputery o specjalnej konfiguracji pozwalającej na wykorzystanie we 
wszystkich możliwych wariantach zastosowań tzn. jako  stacja robocza, 
graficzna, multimedialna oraz jako serwer. W najbliższym roku szkolnym 
nasze technikum informatyczne będzie kształcić przyszłych specjalistów 
IT w oparciu o maszyny wirtualne. To pozwali m.in. na nauczanie pięciu 
systemów operacyjnymi równocześnie metodą porównawczą. Zaprasza-
my gimnazjalistów do naszej szkoły. Tutaj macie wszystko co potrzeba do 
kształcenia i rozwoju w wybranych specjalizacjach przy mocnym wspar-

ciu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wykwalifikowanych 
nauczycieli z pasją – mówi  nauczyciel przedmiotów informatycznych 
mgr Jerzy Majczak.
Efektem gorących dyskusji były deklaracje, złożone przez przedstawi-
cieli władz: Andrzej Saternus zapewnił o gotowości wsparcia finanso-
wego dla szkoły, Zbigniew Starzec wyraził zgodę na przedłużenie re-
krutacji do technikum i szkoły zawodowej do połowy sierpnia. 
 - Niestety nastawienie pana Starosty Zbigniewa Starca, jego zastępcy 
pana Jarosława Jurzaka oraz członka zarządu pana Jacka Pyrka nie na-
pawa optymizmem. Stwierdzili wprost, że nie mają żadnej propozycji na 
polepszenie funkcjonowania szkoły, zasłaniając się jedynie niżem demo-
graficznym – podsumował burmistrz Andrzej Saternus.
Mając na względzie komfortowe warunki nauczania, oferowane 
w „Kilińskim”, warto, by uczniowie, podejmujący decyzję o dalszym 
kształceniu, przemyśleli racjonalnie swój wybór. Atrakcje, oferowane 
w  chełmeckim zespole, wykraczają daleko poza powszechnie dostęp-
ne formy nauczania, czego przykładem może być turniej gier kompu-
terowych, cieszący się niebywałym powodzeniem wśród młodzieży. 
Dodać należy, że szkoła potrafi sprostać wyzwaniom rozwijającej się 
technologii i odpowiadać na potrzeby współczesnego rynku pracy, 
proponując kształcenie w najbardziej poszukiwanych zawodach, jak 
technik informatyk czy mechanik. Szkoła zawodowa oferuje kształce-
nie w wybranych specjalizacjach przemysłowych, o czym można prze-
czytać na stronie internetowej www.jkilinski.edu.pl.
Wszystkich, którzy chcieliby podjąć naukę w PZ 8 zapraszamy do od-
wiedzin w szkole i złożenia odpowiednich dokumentów w sekretaria-
cie do połowy sierpnia. Więcej informacji można uzyskać w placówce 
przy ul. Krakowskiej 18 bądź telefonicznie: 33/ 84611 71(2)

„Kiliński” dba o wartości, nowocześnie kształci
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