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stokrotkowy czas

nie depczcie stokrotek
są takie małe
a tak wiele w nich
słońca się ukrywa

nie układajcie z nich
pięknych bukietów
różom oddajcie
ten ludzki przywilej

nie zaznaczajcie nimi stronic
w dziejowych księgach
minionych czasów

oddajcie im łąki zielone
i bladość nieba
by wznosząc w górę
swe smukłe ramiona
były ozdobą.

Iweetta Musiał
maj 2004
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05.05 – W Chełmku na pl. Kilińskiego doko-
nano zniszczenia elewacji sklepu – straty 
1 000 zł

08.05 – W Bobrku na ul. Lipowej zatrzymano 
nietrzeźwego rowerzystę – 2,6 promila

10.05  -W Chełmku na ul. Mickiewicza doko-
nano zniszczenia klamki w samochodzie 
– sprawca ustalony

14.05 – W Bobrku na ul. Spacerowej zatrzy-
mano nietrzeźwego kierującego rowe-
rem – 1,9 promila

14.05 – W Gorzowie na ul. Gorzowskiej za-
trzymano nietrzeźwego rowerzystę – 1,7 
promila

14.05 – W Chełmku na ul. Krakowskiej za-
trzymano nietrzeźwego kierującego sa-
mochodem marki Ford – 1,9 promila 

15.05 – W Chełmku na ul. Powstańców Ślą-
skich dokonano przywłaszczenia maszy-
ny wartości 7 000 zł – sprawca ustalony

17.05 – W Chełmku na ul. Brzozowej do-
konano kradzieży niezabezpieczonego 
roweru wartości 1 000 zł

17.05 – W Chełmku na ul. Brzozowej za-
trzymano nietrzeźwego rowerzystę 1,3 
promila

19.05 – W Chełmku na pl. Kilińskiego doko-
nano kradzieży paliwa z  zaparkowanego 
samochodu marki DAF – straty 1 300 zł

19.05 – W Chełmku na pl. Kilińskiego doko-
nano kradzieży z włamaniem do maga-
zynu jednej z firm – straty 1 230 zł

21.05 – W Bobrku na ul. Cichej dokonano 
krótkotrwałego użycia pojazdu marki 
Fiat – pojazd porzucono w Bobrku na 
ul. Nowopole

21.05 – W Chełmku na ul. Przemysłowej 
ujawniono skradziony w Libiążu samo-
chód marki Fiat 126 p

23.05 – W Chełmku na ul. Przemysłowej 
zatrzymano nietrzeźwego rowerzystę 
0,6 promila

25.05 – W Gorzowie na ul. Szkolnej dokona-
no zniszczenia elewacji kościoła – straty 
2 000 zł

26.05 – W Gorzowie na ul. Nowowiejskiej 
zatrzymano nietrzeźwego kierującego 
rowerem 2,2 promila

28.05 – W Chełmku na ul. Mickiewicza za-
trzymano nietrzeźwego rowerzystę – 
1,5 promila

29.05 – W Chełmku na ul. Brzozowej zatrzy-
mano nietrzeźwego kierującego rowe-
rem – 0,8 promila

30.05 – W Chełmku na ul. Chrobrego za-
trzymano nietrzeźwego rowerzystę 1,6 
promila

31.05 – W Bobrku na ul. Nadwiślańskiej 
zatrzymano nietrzeźwego rowerzystę 
1,8 promila

Plaża „Na stawach”
Chełmeckie stawy to prawdziwa ostroja 

przyrody aż trudno uwierzyć ze tak urokliwe 
miejsce leży zaledwie kilkaset metrów od 
strefy przemysłowej. Mieszkańcy, którzy pa-
miętają widok stawów z lat 70 z sentymen-
tem wspominają tętniący życiem ośrodek 
rekreacyjny. Dzisiaj już tylko nieliczni wspo-
minają kawiarnię „Muszelka”, rowery wodne, 
czerwone kajaki i tłumy plażowiczów. 

Obecnie stawy to prawdziwy raj dla 
wędkarzy i szukających ciszy spacerowi-
czów. Prowadzona tu od wielu lat wzorowa 
działalność chełmeckiego koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego sprawiła, że akwen 
wodny, nie zamienił się w porosłe szuwara-
mi grzęzawisko.

Od wielu lat trwają ożywione dyskusje 
nad przywróceniem rekreacyjnego cha-

Taka ryba
Ciepły, spokojny piątkowy poranek 27 

czerwca. Na brzegu pierwszego stawu w 
Chełmku Piotr Niemczyk cierpliwie czeka 
na „branie”. Nastawia się na łowienie karpia, 
ale nie wie jeszcze ze uda mu się wyciągnąć 
znacznie większą rybę. Około godz. 9 spła-
wik poszedł pod wodę, pan Piotr złapał 
wędkę i już po chwili wiedział, że zaciął coś 
większego niż karp. 

Po 30 minutach walki i pomocy kolegi, 
który przybiegł z podbierakiem i pomógł 
wyciągnąć na brzeg wspaniałego suma. 
Ryba miała 120 cm długości i ważyła 14 kg, 
po chwili wokół pana Piotra zgromadzili się 
koledzy wędkarze z gratulując wyciągnięcia 
tak okazałej sztuki.

- Sum jeszcze przez kilka dni był w okresie 
ochronnym i wrócił do wody, jednak i po okre-
sie ochronnym wpuściłbym ją do wody. Szko-
da było by za zabić tak piękną rybę – mówi 
dumny wędkarz.

- Chciałbym podziękować mojemu kole-
dze Piotrowi Krawczykowi, który podbiegł z 
podbierakiem i pomógł mi wyciągnąć suma 
na brzeg -  kończy Piotr Niemczyk

Sum olbrzym to pierwszy tak duży oaz 
wyciągnięty przez 34 letniego Piotra Niem-
czyka, który na chełmeckich stawach łowi 
od 2 lat. 

Po zważeniu i zmierzeniu sum został 
wpuszczony do stawu nr 2.

Panu Piotrowi gratulujemy i życzymy 
jeszcze nie jednej tak okazałej ryby.

Warto wiedzieć
Żmija zygzakowata (Vipera berus) 

powraca do naszego środowiska. Od 
pewnego czasu spotykamy ją w lasach i 
na łąkach. Przypominamy, że ten jedyny 
w naszym kraju jadowity wąż występuje 
w nieskażonym środowisku i znajduje się 
pod ścisłą ochroną. Udając się  na łono na-
tury, pamiętajmy o odpowiednim obuwiu 
i zachowaniu ostrożności. W przypadku 
ukąszenia należy bezzwłocznie udać się 
do lekarza. Żmija atakuje w ostateczno-
ści, jedynie gdy czuje się niepokojona i 
zagrożona.

wr

rakteru tego miejsca. W lipcu pojawiła się 
pierwsza jaskółka. Dzięki staraniom samo-
rządu przystąpiono do odtworzenia nabrze-
ża i piaszczystej plaży przy „pierwszym” sta-
wie. Nim na brzegu pojawiło się ponad 200 
ton czystego piachu, wykarczowano całe 
stosy zarośli i trzcin. Przy użyciu ciężkiego 
sprzętu została zdarta warstwa ziemi i wy-
modelowane nabrzeże.  

Wygląd plaży został tak przemyślany, by 
do złudzenia przypominał dzieło natury. 

Zachęcamy mieszkańców do korzysta-
nia ze słonecznych kąpieli, oczywiście z 
zachowaniem wszelkich zasad ostrożności 
i ustanowionego regulaminu.
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GOSPODarka WODNO – ŚCIEkOWa GMINy CHEŁMEk

Gmina Chełmek podjęła starania celem 
pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej 
na realizację projektu dotyczącego gospodarki 
wodno – ściekowej w gminie. W grudniu 2007 
roku przystąpiono do opracowania studium 
wykonalności dla przedmiotowego zadania, 
jako niezbędnego dokumentu przy aplikowa-
niu o środki zewnętrzne. 26 maja br. Miejski 
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w 
Chełmku, będący spółką gminną ze 100% jej 
udziałem, złożył wniosek aplikacyjny w I turze 
naboru do Osi priorytetowej I – Gospodarka 
wodno – ściekowa, Działanie 1.1 – Gospodarka 
wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 
15 tys. RLM w ramach Programu Operacyjne-
go „Infrastruktura i Środowisko”. W przypadku 
pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej 
aplikacji, umowa o dofinansowanie zostanie 
podpisana we wrześniu br. Przewiduje się, 
że inwestycja przy udziale Funduszu Spójno-
ści. zostanie zrealizowana na przestrzeni lat 
2009– 2012. Całkowity koszt projektu szacuje 
się na poziomie ponad 57 mln. zł. Wkład wła-
sny beneficjenta będzie wynosił 10 660 tys. zł. 
Aby go zbilansować gmina Chełmek zamierza 
skorzystać z pożyczki Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie. W budżecie Gminy na rok 2008 
zabezpieczono środki finansowe w wysokości 
954 tys. zł. Wnioskowana kwota dofinansowa-
nia z Funduszu Spójności to ok. 46 600 tys. zł. 
Ponad 40 % zakresu inwestycji objętych jest 
prawomocnymi pozwoleniami na budowę.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia podzie-
lić należy na 3 główne elementy scalone, 
mianowicie:

I. Gospodarka wodna - z kompleksowym 
uwzględnieniem modernizacji i rozbudowy 
istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę 
wraz z inwestycjami niezbędnymi dla pozyska-
nia nowych źródeł czystej i taniej wody:
a) modernizacja i rozbudowa sieci wodociągo-
wej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
b) modernizacja stacji uzdatniania wody 
(SUW) przy ul. Żeromskiego w Chełmku,
c) realizacja rezerwowego zasilania gminy Chełmek 
w wodę pitną z magistrali KRAK (dokończenie inwe-
stycji do SUW w Chełmku).

II. Sieć kanalizacyjna - modernizacja i 
rozbudowa urządzeń i sieci wodno - kanali-

zacyjnej:
a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mie-
ście Chełmek wraz z systemem tłoczni ście-
ków,
b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w so-
łectwie Gorzów i Bobrek wraz z systemem 
tłoczni ścieków,

III. Przywrócenie terenów przebiegu kana-
lizacji i wodociągów (w tym dróg i chodników) 
do pierwotnego stanu.

W wyniku realizacji projektu powstanie 
34,2 km nowej kanalizacji sanitarnej, wybu-
dowane zostanie 0,85 km sieci wodociągowej, 
natomiast przebudowanej sieci wodociągowej 
będzie 7,2 km. 

Koszt zadania:
Całkowity koszt projektu to ok. 57 mln zł.
Wkład własny beneficjenta to 10 mln 660 
tys. zł.
W budżecie gminy na rok 2008 zabezpieczono 
kwotę 954 tys. zł.
Wnioskowana kwota z Funduszu Spójności to 
– 46 mln 600 tys. zł. 

PrzEbuDOWa DróG POWIaTOWyCH
– ul. Jaworznickiej i ul. Mickiewicza w Chełmku – 

najdogodniejszego dojazdu do autostrady a4
Powiat oświęcimski wraz z gminą Chełmek 

podjęły starania celem pozyskania dofinanso-
wania na realizację zadania p.n. „Przebudowa 
dróg powiatowych nr 1907K, 1902K w Chełm-
ku na odcinku od DW nr 780 do autostrady 
A4” w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, 
Oś Priorytetowa 4 – Infrastruktura dla roz-
woju gospodarczego, Działanie 4.1. – Rozwój 
infrastruktury drogowej, schemat A – Drogi o 
znaczeniu regionalnym. W marcu br. została 
złożona w Urzędzie Marszałkowskim w Kra-
kowie karta projektu, która zajęła pierwsze 
miejsce w ocenie wśród 22 dopuszczonych 
do dalszego etapu konkursu, uzyskując 81,55 
% punktów.

W ramach projektu zgłoszonego do MRPO 
planowana jest kompleksowa przebudowa 
dwóch dróg powiatowych – ul. Jaworznickiej 
oraz Mickiewicza w Chełmku, stanowiących 
bezpośrednie połączenie z autostradą A4 
oraz drogą wojewódzką nr 780 z Krakowa w 
kierunku Śląska. Realizacja zadania usprawni 
obsługę Miejskiej Strefy Aktywności Gospo-
darczej, mieszczącej się przy Placu Kilińskiego i 
ul. Przemysłowej w Chełmku oraz komunikację 
turystów odwiedzających Oświęcim, jak rów-
nież mieszkańców gminy Chełmek i powiatu 
oświęcimskiego.

Zakres inwestycji obejmie przebudowę 
nawierzchni ul. Jaworznickiej na całej jej dłu-
gości (tj. ok. 3 km), przebudowę systemu od-
wodnienia drogi wraz z budową kanalizacji 
deszczowej (ok. 340 m), budowę chodników 
dla pieszych (o długości ok 430 m). Jeżeli cho-
dzi o modernizację ul. Mickiewicza, to przewi-
dziano przebudowę odcinka drogi na długości 

ok. 1400 mb, przebudowę skrzyżowań, prze-
budowę chodnika dla pieszych, przebudowę 
zjazdów, kanalizacji deszczowej, budowa za-
toki autobusowej, zagospodarowanie zieleni 
przydrożnej.

W związku z zakwalifikowaniem przedmio-
towego projektu do drugiego etapu oceny, 
powiat oświęcimski zobowiązany jest złożyć 
w Krakowie pełną dokumentację aplikacyjną 
wraz z koniecznymi załącznikami w terminie 
do 15 lipca br. Ocena wniosku potrwa przez 
kilka miesięcy.  Realizacja przedmiotowego 
projektu jest bardzo istotna z punktu widzenia 
dalszego rozwoju społeczno – gospodarcze-
go całej gminy, powiatu i regionu. Inwestycja 
spowoduje poprawę dostępności transpor-
towej (związanej z dostawami towarów oraz 
odbiorem wyrobów) do terenu 27 ha strefy 
przemysłowej w Chełmku oraz jej sąsiedztwa, 
gdzie swoją siedzibę ma ponad 120 podmio-
tów gospodarczych, zatrudniających ok. 2,5 
tys. osób. 

Na przestrzeni lat 2003 – 2006 w gminie 
Chełmek zostały zrealizowane projekty doty-
czące przebudowy układu komunikacyjnego. 
Był to pierwszy etap modernizacji sieci dróg, 
stanowiących bezpośrednie połączenie mię-
dzy w/w strefą przemysłową, a autostradą. W 
ramach Poddziałania 3.3.2. „Rewitalizacja ob-
szarów poprzemysłowych i powojskowych” 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego wykonano projekt 
p.n. „Rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Go-
spodarczej w Chełmku”. Przebudowano m.in. 
układ dróg, chodników i parkingów na przed-
polu strefy. Ponadto w ramach Poddziałania 
1.1.1. „Infrastruktura drogowa” ZPORR oraz 

Kontraktu Wojewódzkiego Województwa 
Małopolskiego przebudowano drogę woje-
wódzką nr 780.

Dzięki podejmowanym przez gminę 
Chełmek inicjatywom, współfinansowanym 
przez Unię Europejską usprawniony został 
częściowo dojazd do MSAG, co ma znaczenie 
dla podmiotów w niej funkcjonujących oraz 
działających w jej najbliższym otoczeniu, po-
tencjalnych inwestorów oraz klientów. Została 
również podniesiona atrakcyjność gospodar-
cza terenu. W strefie oraz w jej najbliższym 
otoczeniu swoją siedzibę znalazło dodatkowo 
kilkadziesiąt nowych firm. 

Obecnie istnieje konieczność dalszej mo-
dernizacji układu komunikacyjnego, niezbęd-
nego dla prawidłowego funkcjonowania ob-
szaru gospodarczego. Projekt jest bardzo waż-
ny z punktu widzenia potencjalnych inwesto-
rów oraz planowanego poszerzenia obszaru 
strefy przemysłowej o kolejne 12 ha. Realizuje 
bowiem cel, jakim jest kreowanie korzystnych 
warunków do lokowania inwestycji na obsza-
rze gminy, a tym samym regionu. 

Koszt zadania:
Całkowitą wartość projektu brutto szacuje 

się na kwotę 18 306 145 zł. 
Wnioskowana kwota dotacji w ramach Ma-

łopolskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego wynosi 11 898 994 zł, co stanowi 65% 
ogólnych wydatków inwestycji. Udział własny 
w wysokości 6 407 151 zł zostanie pokryty po 
50% ze środków powiatu oświęcimskiego oraz 
gminy Chełmek, tj. po 3 203 575,50 zł. 
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rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej w Chełmku

Orlik 2012 w Chełmku
W związku z przyznaniem Polsce i Ukrainie prawa do organi-

zacji  Mistrzostw Europy  w Piłce Nożnej EURO 2012, opracowany 
został przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Program „Moje boisko 
Orlik 2012”. 

Na realizację Programu w 2008 roku Samorząd Województwa 
Małopolskiego planuje przeznaczyć środki w wysokości 10 mln 
zł.  Na terenie naszego Województwa ma powstać około 30 iden-
tycznych kompleksów sportowych, w skład każdego wejdą dwa 
boiska – piłkarskie o powierzchni 30 x 62 m oraz wielofunkcyjne 
o wymiarach 19,1 x 32,1 m. Koncepcja kompleksu sportowego 
została przygotowana przez Ministerstwo i w swoich założeniach 
przyjmuje identyczną formę dla wszystkich wnioskujących Gmin 
(jak na załączonym zdjęciu). Przewidywana jest również budowa 
budynku sanitarno – szatniowego składającego się z segmentów 
o łącznej powierzchni około 60 m². Program „Moje Boisko – Orlik 
2012” będzie realizowany w kraju przez kilka lat. Gmina Chełmek  
włączyła  się efektywnie w rywalizację o przyznanie dofinansowania 
budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego. W lutym br. wystą-
piła z aplikacją do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Decyzją 
Zarządu Województwa, Gmina Chełmek znalazła się wśród typo-
wanych do dofinansowania. Decyzja ta, została umocniona mar-
cową uchwałą Sejmiku, która zawiera ostateczną listę odbiorców, 
otrzymujących pomoc w ramach pierwszej edycji Programu „Moje 
boisko Orlik 2012”. 

Docelowym miejscem 
lokalizacji innowacyj-
nego projektu w naszej 
Gminie jest teren przy  
ul.  Marszałka Piłsud-
skiego, znajdujący się w 
ścisłym sąsiedztwie Sa-
morządowego Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego 
nr 2 w Chełmku. 

Koszt budowy dwóch 
boisk syntetycznych – 
boiska piłkarskiego i bo-
iska wielofunkcyjnego  
a także budynku sani-
tarno - szatniowego z 
wyposażeniem stałym 
i ogrodzeniem szacu-
je się na łączną kwotę 
1 480 tys. zł. Faktyczne wydatki realizacji zadania znane będą  
w chwili wyłonienia wykonawcy w wyniku postępowania przetar-
gowego (planowana data: lipiec/sierpień 2008). 

Źródła finansowania: 33% ogólnych nakładów inwestycji 
zostanie dofinansowana w ramach przedmiotowego Progra-
mu przez Ministra Sportu i Turystyki, 33% sfinansowane będzie  
z budżetu Województwa Małopolskiego. Pozostała część wydat-
ków musi być pokryta ze środków własnych wnioskodawcy i wy-
nosi 816 tys. zł. 

Jednym z warunków otrzymania wsparcia finansowego jest termin 
powstania kompleksu sportowego - do 31 grudnia br. Przy rozpatrywaniu 
wniosków priorytet został nadany m.in. tym zadaniom inwestycyjnym, któ-
re realizowane są na terenie Gmin, nie posiadających boiska z nawierzch-
nią sztuczną, zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych  
i powojskowych, jak również dużych kompleksów mieszkaniowych. 

Lokalizacja kompleksu przy ul. Piłsudskiego zapewnia bezpiecz-
ny i łatwy dojazd do obiektu (dzieci i młodzież mogą bez opieki 
dorosłych dojechać lub dojść do obiektu usytuowanego   przy 
szkole). Zatrudnienie trenera środowiskowego będzie miało na 
celu profesjonalne prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na obiekcie 
(w szczególności dzieciom i młodzieży). Kompleks ma być ogólno-

dostępny, a korzystanie z niego będzie bezpłatne.
Koszt zadania: Koszt zadania wyniesie ok. 1,48 mln zł. 33 % kosz-

tów kwalifikowanych pokryje Ministerstwo Sportu i Turystyki, 33 
% kosztów kwalifikowanych pokryje Województwo Małopolskie, 
reszta kosztów, tj. ok. 816 tys. zł zostanie pokryta ze środków wła-
snych gminy Chełmek.

B o i s k o  w i e l o f u n k c yj n e  o r a z  p l a c  z a -
B aw  p r z y  s a m o r z ą d o w y m  z e s p o l e  s z k ó ł  
im. a.mickiewicza w chełmku przy ul. chroBrego

W bieżącym roku planowana jest budowa boiska wie-
lofunkcyjnego oraz placu zabaw przy sali gimnastycznej 
z l o k a l i zow a n e j  p r z y  S a m o r z ą d ow y m  Ze s p o l e  S z k ó ł  
im. A. Mickiewicza w Chełmku przy ul. Chrobrego. Planuje się, 
żeby podstawa boiska miała wymiary zewnętrzne 17x28 m. Na tej 
przestrzeni umiejscowione będą: boiska do piłki koszykowej o wy-
miarach 14x26 m, boiska do piłki siatkowej o wymiarach 9 x 18m 
oraz kort tenisowy o wymiarach 10,97 x 23,78 m. Nawierzchnia 
będzie wykonana z trawy syntetycznej, odpornej na mróz oraz na 
wysokie temperatury. Do boisk prowadzić będzie dojście z kostki 
betonowej. 

W bezpośrednim sąsiedztwie boiska zostanie zlokalizowany 
plac zabaw, który wyposażony będzie w typowe urządzenia: huś-
tawkę wagonową, komik + kaczka, piaskownicę.

Koszt zadania: W budżecie gminy Cheł-
mek na rok 2008 zabezpieczono kwotę 350 
tys. zł (koszt całego zadania).

modernizacja parku miejskie-
go w chełmku

Gmina Chełmek planuje moderniza-
cję Parku Miejskiego, jako pierwszy etap 
kompleksowego zadania pn. „Rewitaliza-
cja centrum miasta Chełmek”. 

Przedmiotowy projekt polegać będzie 
na przebudowie istniejącej oraz budowie 
nowej, niezbędnej infrastruktury, w tym: 
przebudowie i zadaszeniu muszli kon-
certowej, powstanie węzła sanitarnego, 
wytyczenie i wykonanie ścieżek rowero-
wo – spacerowych,  zaopatrzenie parku 
w niezbędne media,  wykonanie obiek-
tów typu oczko wodne, skate park, ogród 

japoński, budowa budynku dla działalności handlowo - usługowej 
(np. kawiarni).

Wartość inwestycji oszacowano na poziomie ok. 5 mln zł. W 
budżecie Gminy Chełmek na rok 2008 zabezpieczono środki na 
realizację zadania w wysokości 1 mln zł. W limitach wydatków 
na wieloletnie programy inwestycyjne na 2009 rok przewidziano 
kwotę 700 tys. zł. Gmina Chełmek planuje pozyskać dofinansowa-
nie z Unii Europejskiej na przebudowę Parku Miejskiego w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 
6.1 „Rozwój miast:, schemat A „Projekty realizowane wyłącznie w 
ramach programów rewitalizacji”, w wysokości 70% wartości kosz-
tów kwalifikowanych projektu. Nabór wniosków będzie ogłoszony 
w październiku br. Realizację zadania przewiduje się w latach 2008 
– 2010. Gmina Chełmek posiada pełną dokumentację techniczną 
wraz z prawomocnymi pozwoleniami na budowę. W bieżącym roku 
planuje się powstanie ścieżek rowerowo – spacerowych. 

Koszt zadania: Orientacyjny koszt zadania wyniesie – 5 mln zł. 
W budżecie gminy na rok 2008 zabezpieczono kwotę 1 mln zł.

Gmina będzie starać się o dofinansowanie zadania w ramach 
MRPO na lata 2007- 2013, działanie 6.1. „Rozwój Miast”, schemat 
A „Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewita-
lizacji”.
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kompleks sportowy w Chełmku
gmina chełmek planuje budowę kompleksu sportowego na terenach znajdują-

cych się w sąsiedztwie stadionu sportowego oraz powiatowego zespołu nr 8 szkół 
zawodowych i ogólnokształcących w chełmku. Będzie to pierwszy etap komplek-
sowego projektu p.n. „rewitalizacja centrum miasta chełmek”, w którym znajdzie 
się również zadanie związane z modernizacją parku miejskiego.

Planowany skład centrum sportowe-
go to:

* 3 boiska piłkarskie, w tym dwa o na-
wierzchni naturalnej – trawiastej, jedno 

o sztucznej nawierzchni, 
* boisko wielofunkcyjne poliuretanowe 

(w okresie zimowym lodowisko odkryte), 
* budynek zaplecza socjalno-biurowe-

go,
* cztery korty tenisowe, w tym jeden 

kryty,
* zostanie również wydzielona rezerwa 

terenowa pod budowę w przyszłości base-
nu krytego.

Powstanie niezbędna infrastruktura dro-
gowa i towarzysząca – drogi, chodniki, par-
kingi, place. Wykonane zostanie ogrodzenie 
obiektu. W budżecie gminy Chełmek na rok 
bieżący zabezpieczono kwotę w wysokości 
800 tys. zł na realizację przedmiotowego 
przedsięwzięcia.

Planuje się pozyskanie dofinansowania 
(w wysokości do 70 % kosztów kwalifikowa-
nych) na projekt w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego, 
działanie 6.1 „Rozwój miast:, schemat A 
„Projekty realizowane wyłącznie w ramach 
programów rewitalizacji”. Uzyskanie wspar-
cia pozwoli na maksymalne skrócenie czasu 
realizacji zaplanowanych działań. W chwili 
obecnej trwają prace przygotowawcze do 
złożenia aplikacji do w/w działania. Nabór 
wniosków będzie ogłoszony w październi-
ku br. Realizację zadania przewiduje się w 
latach 2008 – 2010.

8 maja br. została oddana do użytku 
pełnowymiarowa hala widowiskowo - spor-
towa przy Powiatowym Zespole nr 8 Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących. Nowa 
hala to gmach o wymiarach 36 na 44 m 
i wysokości ponad 11,5 m. Powierzchnia 
użytkowa obiektu to 1 869,48 m2, pełno-

I N F O r M a C J a

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” 
ustawy o samorządzie gminnym oraz w wykonaniu uchwały Nr 
XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 
roku przeznacza w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nierucho-
mość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 842/217 o 
pow. 0.1584 ha obręb Chełmek, położoną w Chełmku przy ul. Bro-
niewskiego zabudowaną budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 
382,94 m2, powierzchni zabudowy 430,40 m2.

Wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Chełmku oraz na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy na 
okres 21 dni tj. w terminie: od dnia 25 czerwca 2008 roku do dnia 
16 lipca 2008 roku. 

Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub te-
lefonicznie pod numerem telefonu 844-90-30 lub 844-90-33 osoba 
do kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury Geodezji i Zasobów 
Komunalnych Sławomir Kalemba.

Inf.UM

wymiarowa sala sportowa to 1 161,08 m2. 
Dla publiczności przewidziano 260 miejsc 
siedzących oraz dodatkowe 94 na wysuwa-
nych trybunach. 

Był to pierwszy etap budowy kompleksu 
sportowego. Budowa została sfinansowana 
ze środków Powiatu Oświęcimskiego, Gmi-
ny Chełmek oraz z Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju 
Bazy Sportowej Województwa małopolskie-
go. Inwestycja rozpoczęła się w maju 2006 
r., a zakończyła się w grudniu 2007r. Łączny 
koszt realizacji wyniósł 4 227 339 zł.

Koszt  zadania:
Orientacyjny koszt zadania wyniesie ok. 

10 mln zł.
Na rok w 2008 zabezpieczono w budże-

cie gminy Chełmek 800 tys. zł.
Gmina będzie starać się o dofinanso-

wanie zadania w ramach MRPO na lata 
2007-2013, działanie 6.1. „Rozwój Miast”, 
schemat A „Projekty realizowane wyłącznie 
w ramach programów rewitalizacji”.

Koszt wybudowanej hali sportowej wy-
niósł 4 227 339,00 zł.

Sołtys bobrka wyróżniona
W Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu odbyło się cyklicz-

ne spotkanie władz powiatu oświęcimskiego z sołtysami. W jego 
trakcie 4 czerwca uhonorowano uczestników konkursu na najlep-
szego sołtysa w województwie, a także omówiono głównie inwe-
stycje prowadzone, bądź zaplanowane do realizacji na drogach 
powiatowych.

S z c z e g ó l n e 
podziękowania 
od starosty otrzy-
mała sołtys Bobr-
ka Helena Szew-
czyk, która zdo-
była III miejsce w 
konkursie “Naj-
lepszy sołtys wo-
jewództwa mało-
polskiego w roku 
2007”.

Przypomina-
my że pani Helena 
dzięki swojej pasji 
i zapałowi wkła-
danemu w prace 
w sołectwie zy-
skuje duże uzna-
nie i  już od kilku 
edycji konkursu 
zajmuje wysokie 
lokaty.

Wzorem lat ubiegłych burmistrz Chełmka wraz z Zarządami 
Osiedli, sołtysami oraz Radami Sołeckimi ogłasza konkurs na naj-
piękniejszy ogród lub balkon na terenie Gminy Chełmek.

Konkurs podzielono na 4 rejony: Osiedle Nowe Miasto, Osiedle 
Stare Miasto, Sołectwo Gorzów i Sołectwo Bobrek. Organizacją, 
opracowaniem regulaminu i przeprowadzeniem konkursu zajmo-
wać się będą komisje powołane przez Zarządy Osiedli oraz Rady 
Sołeckie.

Z uczestników konkursu Osiedla Nowe Miasto wyłonionych 
zostanie trzech laureatów w dwóch kategoriach: najpiękniejszy 
ogród i balkon. W pozostałych rejonach nagrody i dyplomy otrzy-
mają właściciele trzech najpiękniejszych ogrodów. Dyplomy zosta-
ną wręczone przy okazji obchodów uroczystości dożynkowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Przyjęcia weselne, uroczystości 
rodzinne w Domu Ludowym w bobrku

Zainteresowanych prosimy o kontakt: 
MOKSiR tel 33 846 12 96 M
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60 Lecie GS w Chełmku
w dniu 14 czerwca w restauracji „kaprys”odbyło się uroczyste spotkanie z okazji ju-

bileuszu 60-lecia istnienia gminnej spółdzielni „samopomoc chłopska” w chełmku.

W uroczystościach wzięli udział człon-
kowie Spółdzielni oraz kierownictwo, pra-
cownicy i kontrahenci firmy. Spotkanie 
uświetnili swoją obecnością znakomici 
goście, między innymi Burmistrz Chełmka 
Pan Andrzej Saternus, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Pani Zofia Urbańczyk, Poseł na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Pan Stanisław Rydzoń, Staro-
sta Oświęcimski Pan Józef Kała, 
radni Rady Miejskiej oraz Rady 
Powiatu Oświęcimskiego Pa-
nowie Mariusz Sajak i Dominik 
Swoszowski, a także działacze 
ruchu Spółdzielczego z terenu 
Śląska i Małopolski.

Spotkanie otworzył Prezes 
Zarządu Pan Tomasz Warzecha, 
a następnie gratulacje i życze-
nia dla wszystkich spółdzielców 
oraz pracowników firmy złożyli 
przedstawiciele władz samo-
rządowych, poseł na Sejm oraz 
przedstawiciele ruchu spółdziel-
czego. Wieloletni członkowie GS 
„SCh” w Chełmku zostali wyróż-
nieni odznakami Zasłużony dla 
Spółdzielczości „Samopomoc 
Chłopska” oraz Zasłużony Dzia-
łacz Ruchu Spółdzielczego.

Kolebką Gminnej Spółdziel-
ni „Samopomoc Chłopska” w 
Chełmku jest wieś Gromiec. Tam 
w 1948 roku założycielami spół-
dzielni byli Panowie FranciszeK 
Szymutko, Michał Mańka, Alojzy 
Szyjka. Według dokumentów 
spółdzielnia zarejestrowana 
została w karcie rejestracyj- nej nr 284 
Urzędu Skarbowego w Chrzanowie z dnia 
9 stycznia 1948 roku. Spółdzielnia działała 
według określonego statutu. Zarząd składał 
się z prezesa i dwóch członków wybieranych 
przez radę nadzorczą Prezes kierował cało-
ścią prac Zarządu. Spółdzielnia obejmowała 
działalnością handlową wieś Gromiec i czę-
ściowo miejscowość Chełmek. W spółdzielni 
działały wówczas 3 sklepy i 2 filie. 

W tym czasie na terenie Chełmka po-
wstaje spółdzielnia Spożywców „Obuw-
nik”, która prowadzi działalność handlową i 
gastronomiczną dla pracowników Zakładu 
Obuwia w Chełmku. 

W wyniku porozumienia kierownictw 
obu wymienionych spółdzielni następuje 
połączenie działalności w jedną spółdziel-
nię o nazwie Gminna Spółdzielnia „Samo-
pomoc Chłopska” z siedzibą w Chełmku. 
W 1950 roku Gminna Spółdzielnia „Samo-
pomoc Chłopska” działała już na terenach 
wsi Gromiec, Bobrek, Gorzów i na obszarze 
osiedla Chełmek. Systematycznie zwiększa-
ła się ilość członków ze 180 w 1948 roku do 
962 w 1950 roku. Wówczas już prowadzono 

działalność detaliczną poprzez 19 placówek 
handlowych i 2 magazyny towarów, dzia-
łalność produkcyjną poprzez piekarnię w 
Chełmku i zakład przetwórstwa mięsnego 
w bobrku a także prowadzono skup bydła i 
żywca. W 1961 roku następuje zmiana statu-
tu Spółdzielni i zmiana nazwy na Rejonową 

Spółdzielnię zaopatrzenia i Zbytu, w 1973 
roku nastąpiło ponowne przemianowanie 
Spółdzielni z Rejonowej na Gminną.

W tamtym czasie Spółdzielnia świadczy-
ła usługi w zakresie:

* zaopatrzenia indywidualnych gospo-
darstw rolnych w środki do produkcji rolnej 
i materiały inwestycyjne,

* kontraktacji i skupu produktów rolnych 
i handlowych oraz surowców wtórnych, 
organizowania zbytu produkcji rolniczej i 
handlowej dla zaspokojenia potrzeb prze-
mysłu i ludności,

* zaopatrzenia mieszkańców miasta i 
wsi w artykuły konsumpcyjne poprzez sieć 
detaliczną – 35 placówek, 

* gastronomii poprzez 3 zakłady gastro-
nomiczne,

* zaopatrzenia mieszkańców miasta i wsi 
w wyroby piekarnicze,

Ponadto prowadziła usługi związane 
z potrzebami gospodarstw domowych 
poprzez dziewiarstwo, krawiectwo punkt 
napraw rtv.  

 Z działalnością gospodarczą wiązała się 
ściśle działalność społeczna.

Gminna Spółdzielnia rozwijala różne 
formy działalności prowadząc kluby rolnika, 
Ośrodek Nowoczesna Gospodyni, i Spół-
dzielnie Uczniowskie. Na dzień 31 grudnia 
1984 roku Spółdzielnia zrzeszała 1593 człon-
ków, a zatrudniała 175 osób.

Dziś coraz powszechniej przyznaje się, 
że spółdzielczość stanowi jeden 
ze współczesnych podstaw roz-
woju gospodarczego i nie tylko 
dlatego, że jest częścią biznesu. 
Stanowi ona niezbędny kompo-
nent społeczeństwa obywatelskie-
go, przyczyniając się do budowy 
państwa bardziej przyjaznego dla 
ludzi. Stwarza szanse aktywności 
społecznej i zawodowej dla wie-
lu ludzi, daje większe poczucie 
bezpieczeństwa i stabilizacji oraz 
możliwość uczestniczenia w pro-
cesie gospodarowania. Zasady zaś 
i wartości jakimi kierują się spół-
dzielnie są praktycznie tożsame z 
wartościami będącymi podstawą 
budowania społeczeństwa oby-
watelskiego.  

GS „SCh” zrzesza 74 członków, 
zatrudnia ponad 80 pracowników, 
jest najstarszą funkcjonującą firmą 
na terenie gminy. Należy do Banku 
Spółdzielczego w Oświęcimiu,  sie-
ci handlowej Beskidy i jest udzia-
łowcem Spółki “Sieć Handlowa 
Beskidy Sp. z o.o.,  Sieci Handlowej 
Delikatesy Centrum (w ramach 
której modernizuje swoje placówki 
detaliczne),  Handlowo-Usługowej 
Spółdzielni Osób Prawnych w War-
szawie. Piekarnia GS „SCh” produ-

kuje miesięcznie ponad 110 ton dobrego 
pieczywa, prowadzi, cieszącą się uznaniem 
konsumentów, produkcję cukierniczą.

Najpowszechniejszą obecnie odmia-
ną spółdzielni w Polsce są spółdzielnie 
mieszkaniowe w liczbie 4310, na drugim 
miejscupod względem ilości plasują się 
–  w liczbie 1608, dalej kolejno Spółdziel-
nie Pracy i Usług 1350, Rolnicze Spółdziel-
nie Produkcyjne 1264, Spółdzielnie Kółek 
Rolniczych 1087, Banki Spółdzielcze 588, 
Spółdzielczość Spożywców „Spolem” 387, 
Spółdzielnie Inwalidów i Niewidomych 338, 
Spółdzielnie Rzemiosła 291, Spółdzielnie 
Mleczarskie 225, Spółdzielnie Ogrodniczo- 
Pszczelarskie 145, Spółdzielnie Socjalne 90, 
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kre-
dytowe 85, Spółdzielnie „Cepelia” 40 i inne 
spółdzielnie w liczbie 42. W sumie spółdziel-
czość stanowi w Polsce sektor składający się 
z 11 923 podmiotów gospodarczych dzia-
łających w 15 branżach, sektor skupiający 9 
mln członków w całym kraju.

Oprac. GS Chełmek
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mgr bożena bartula

Oferuje i prowadzi:
- kompleksową obsługę prawną firm
- sprawy własnościowe, spadkowe, 

- sprawy rozwodowe, alimentacyjne, pracownicze
- pisma sądowe i urzędowe

Mieścimy się w Chrzanowie, 
przy ul. 3-go Maja 14, 

tel. 032 753 99 05, 609 497 757

XX sesja rady Miejskiej
26 czerwca w sali sesyjnej urzędu miejskiego w Chełmku odbyła 

się XX sesja RM w Chełmku.
W jednych z pierwszych punktów radni przyjęli do realizacji 

„Program aktywności lokalnej dla gminy Chełmek na lata 2008 – 
2013” oraz przystąpienie do realizacji programu w ramach projektu 
„Kapitał ludzki”.

Następnie radni przegłosowali sprzedaż mienia komunalnego, 
nieruchomości położonych w Bobrku na ul. Podkomorskiej. O moż-
liwość zakupu w/w nieruchomości zwrócili się sami dzierżawcy. 
Grunt ten jest obecnie wykorzystywany jako dojazdy do posesji, 
przejścia, drogi, place.

Kolejny punkt również obejmował sprzedaż mienia komunal-
nego w Bobrku tym razem przy ul. Kasztanowej. Działka o pow. 
0.1180 ha znajduje się przy budynku „Czworaków”. Nieruchomość 
ma zostać przeznaczona na powiększenie istniejącego skansenu. 

Radni zagłosowali za sprzedażą nieruchomości. Radni zadecydowali 
również o sprzedaży dwóch działek przy ul. Staicha i Mickiewicza 
pierwsza o pow. 0.1462 ha druga 0.066 ha.

W dalszej części sesji radni zaakceptowali plan rozwoju sołectw 
Gorzów na lata 2008 – 2015. 

A także udzielili pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu 
na realizację projektu „Przebudowa dróg powiatowych na odcinku 
drogi 780 do autostrady A4”.

 Radni wysłuchali również informacji o organizacji wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej. W interpelacjach i wolnych 
wnioskach radni poruszali sprawy związane z m.in  usterkami bu-
dowlanymi w na zapleczu socjalnym LKS Bobrek, remontem chod-
ników na terenie gminy, uporządkowanie terenów przy dworcu PKP 
a także problem kolejek na poczcie w Chełmku. 

I N F O r M a C J a

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” 
ustawy o samorządzie gminnym oraz w wykonaniu uchwały Nr 
XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 
roku przeznacza w dzierżawę w drodze bezprzetargowej frag-
ment nieruchomość oznaczony w ewidencji gruntów jako działka 
nr 1075/50 o pow. 60,75 m2 obręb Chełmek, położony w Chełmku 
przy ul. Leśnej. 

Wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Chełmku oraz na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy na 
okres 21 dni tj. w terminie: od dnia 05 czerwca 2008 roku do dnia 
26 czerwca 2008 roku. 

Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub te-
lefonicznie pod numerem telefonu 844-90-30 lub 844-90-33 osoba 
do kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury Geodezji i Zasobów 
Komunalnych Sławomir Kalemba.

I N F O r M a C J a

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 nieruchomościami oraz w wykonaniu Uchwały Nr 
XV/120/2004 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku 
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność 
Gminy Chełmek, przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargo-
wej na rzecz najemcy lokal mieszkalny położony w Chełmku przy 
ul. Marszałka Piłsudskiego 8/56 o powierzchni użytkowej 27,09 
m2.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku oraz na tablicach ogłoszeń na terenie całej 
gminy na okres 21 dni tj. w terminie: od dnia 06 czerwca 2008 roku 
do dnia 18 lipca 2008 roku. 

Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie  
Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub te-
lefonicznie pod numerem telefonu 844-90-30 lub 844-90-33 osoba 
do kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury Geodezji i Zasobów 
Komunalnych Sławomir Kalemba.

Inf.UM

Informacja o konsultacjach 
społecznych

Burmistrz Chełmka informuje, że w związku ze wszczęciem po-
stępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie uwarunkowań 
środowiskowych przedsięwzięcia polegającego na: zmianie spo-
sobu użytkowania hali przemysłowej, poprzez uruchomienie linii 
technologicznej do przerabiania odpadów elektrycznych i elektro-
nicznych w tym telewizorów i monitorów, informuję o możliwości 
zapoznania się z dokumentacją dotyczącą wyżej wymienionego 
przedsięwzięcia oraz wnoszenia  uwag w Urzędzie Miejskim w 
Chełmku ul. Krakowska 11, Wydział Architektury, Geodezji i Zaso-
bów Komunalnych – pok. 15  w godzinach pracy Urzędu.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie strefy przemy-
słowej w Chełmku przy ul. Przemysłowej, na działce nr 836/278 i 
będzie polegać na demontażu i segregacji zbieranych odpadów 
elektrycznych i elektronicznych wraz z ich czyszczeniem i przygo-
towaniem do dalszego odzysku i recyklingu. 

Inf.UM

Firma Saform w Gromcu zatrudni:

Ślusarzy,frezerów 
Zainteresowanych 

prosimy o kontakt pod nr 
tel.608-013-247 G
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I N F O r M a C J a
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 gospodar-
ce nieruchomościami oraz w wykonaniu Uchwały Nr XV/120/2004 
Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie 
sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Cheł-
mek, przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz 
najemcy lokal mieszkalny położony w Chełmku przy:  
1. ul. 11 Listopada 6/15 o powierzchni użytkowej 62,80 m2,
2. ul. Generała Andersa 1/11 o powierzchni użytkowej 48,25 m2,

Przedmiotowy wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku oraz na tablicach ogłoszeń na terenie całej 
gminy na okres 21 dni tj. w terminie: od dnia 18 czerwca 2008 roku 
do dnia 09 lipca 2008 roku. 

Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie  
Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub te-
lefonicznie pod numerem telefonu 844-90-30 lub 844-90-33 osoba 
do kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury Geodezji i Zasobów 
Komunalnych Sławomir Kalemba.

Inf.UM

komunikat komisariatu Policji w Chełmku
Czas wakacji, to okres, w którym corocznie w policyjnych staty-

stykach odnotowuje się zwiększoną ilość przestępstw w kilku ka-
tegoriach. Dlatego, w trosce o Państwa bezpieczeństwo pozwolę 
sobie zwrócić Waszą uwagę na następujące zagrożenia.

I. kradzieże

Czas wakacji jest czasem wzmożonej aktywności złodziei 
kieszonkowych. Sprawcy tych przestępstw wykorzystują tłok na 
dworcach, przystankach, w środkach komunikacji oraz lekkomyśl-
ność potencjalnych ofiar tych przestępstw. Apeluję o zachowanie 
ostrożności przy przechowywaniu pieniędzy. Złodzieje zawsze wy-
korzystują tłok i nieuwagę osób.  Rozważnie jest nosić przy  sobie 
tylko taką ilość gotówki jaka jest nam niezbędna.

Podczas podróży należy również zwracać ciągłą uwagę na swój 
bagaż. Pod żadnym pozorem nie wolno pozostawiać go bez do-
zoru, choćby na chwilę – złodziej właśnie czeka na  wykorzystanie 
takiego  momentu.

II. kradzieże mieszkaniowe

Wielokrotnie ostrzegałem Państwa przed tego typu zdarzenia-
mi. W ostatnim czasie do organów ścigania dochodzą sygnały o 
aktywności złodziei mieszkaniowych. 

Dlatego przypominam po raz  kolejny.
Do przestępstw tego typu dochodzi, gdy wpuszczamy do 

mieszkania osoby, których nie  znamy. Zwykle są to ludzie, którzy 
oferują coś do sprzedaży, bądź podają się za przedstawicieli róż-
nych instytucji, np. ZUS-u, Pomocy Społecznej itp. lub próbujący 
uzyskać od nas pomoc.

Osoby te potrafią tak skutecznie odwrócić naszą uwagę, że nie-
zauważalnie okradają nam  mieszkania.

Proszę być krytycznym wobec nieznanych nam osób. Starajmy 
się nie wpuszczać ich do mieszkania. Gdy proszą np. o wodę, to 
spełniając ich prośbę, pozostawmy ich na zewnątrz. Tę uwagę kie-
ruje szczególnie do osób starszych, które najczęściej padają ofiarą 
tego typu przestępstw.

Przed tego typu zdarzeniami możemy się ustrzec nie wpusz-
czając obcych do mieszkania – dlatego w przypadkach kradzieży 
mieszkaniowych dużo zależy od naszej czujności.

Jeśli wydaje się nam, że pieniądze i kosztowne rzeczy mamy 
schowane w takim miejscu, że nikt się nie domyśli gdzie, to jesteśmy 
w błędzie. Złodzieje mieszkaniowi doskonale znają miejsca  ich prze-
chowywania i jeśli nie będziemy czujni, to nas przechytrzą. Zwykle są 

to osoby, które nie pochodzą z terenu, na którym działają, a potrafią 
przemieszczać się po terenie całego kraju. Dlatego ujęcie ich przez 
Policję, bez udziału pomocy ludzi jest prawie niemożliwe.

Jeśli zaobserwujemy w rejonie naszego miejsca zamieszkania 
podejrzane osoby lub samochody, to powiadommy o tym tele-
fonicznie Policję ( nr 112 lub 997) zapiszmy numer rejestracyjny 
samochodu. Policja wylegitymuje takie osoby prewencyjnie. Być 
może będą to jacyś przypadkowi ludzie, ale istnieje prawdopodo-
bieństwo, że mogą to być złodzieje lub oszuści. Jeśli nie przyczyni 
się to do ujęcia ewentualnego przestępcy, to przynajmniej może 
go odstraszyć. Chodzi o to, by reagować w momencie gdy te po-
dejrzane osoby jeszcze są w danym miejscu. Jeśli powiadomimy o 
tym po fakcie, to uniemożliwiamy Policji podjęcie interwencji.

III. kradzieże z włamaniem

W okresie wakacji  nasze mieszkania i domy są szczególnie na-
rażone na kradzieże z włamaniem – związane jest to z wyjazdami 
wakacyjnymi. Najlepszym sposobem na  zabezpieczenie się przed 
tego typu zdarzeniami jest pomoc sąsiedzka. Jeśli zauważycie Pań-
stwo podejrzane osoby kręcące się wokół opuszczonych domostw 
sąsiadów –  zawiadomcie o tym Policję. Wzajemna pomoc i zain-
teresowanie sąsiadów są  o wiele skuteczniejsze niż jakiekolwiek 
zabezpieczenia techniczne.

Pamiętajmy również o samochodach. Zmniejszymy prawdopo-
dobieństwo włamania do auta, jeśli w samochodzie nie pozosta-
wimy na widoku toreb, saszetek, etui na dokumenty, odzieży, itp. 
Jeśli nawet rzeczy te nie przedstawiają dużej wartości, to poten-
cjalny złodziej o tym nie wie i po to by się do nich dostać włamie 
się do auta. Stosowanie się do tej rady w 100 %  nie zagwarantuje 
nam bezpieczeństwa, ale z całą pewnością zmniejszy prawdopo-
dobieństwo włamania.

IV. bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym

Podczas wakacji, na polskich drogach, co roku dochodzi do 
zastraszającej ilości wypadków. Często sprawcami tych zdarzeń 
drogowych są nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego – zarówno 
kierujący pojazdami jak i piesi. Apeluję do Państwa o rozwagę i 
rozsądek na drodze. Oprócz alkoholu, jedną z głównych przyczyn 
wypadków komunikacyjnych jest nadmierna prędkość oraz niepra-
widłowo wykonany manewr wyprzedzania. Zwykle są wynikiem 
brawury i braku wyobraźni. Proszę pamiętać, że do wypadków do-
chodzi również z przemęczenia – dlatego kierowca  długą podróż 
winien rozpocząć od wypoczynku. Na trasie należy również robić 
przerwy na odpoczynek, lub zmieniać się podczas jazdy.

V. bezpieczeństwo nad wodą

Z kąpielisk wodnych należy korzystać tylko w miejscach prze-
znaczonych do tego Szczególną troska należy otoczyć dzieci. Wcho-
dząc do wody trzeba liczyć siły na zamiary – wybierając zbyt ambit-
ną trasę pływacką narażamy się na skurcze mięśni lub po prostu na 
utratę sił.  Apeluje o bezwzględną rezygnację z kąpieli przez osoby 
będące pod działaniem alkoholu lub narkotyków. Proszę informo-
wać Policję o dzikich kąpieliskach – szczególnie gdy korzystają z 
nich dzieci, które mają często zbyt mało wyobraźni, by ocenić za-
grożenie. Co roku, pomimo podejmowanych w tym zakresie akcji 
medialnych wzrasta liczba osób poszkodowanych wskutek skoków 
do wody. Pamiętajmy o zachowaniu rozwagi i ostrożności.

Na koniec życzę Państwu, w swoim imieniu i podległych mi 
policjantów, udanych i bezpiecznych wakacji oraz szczęśliwych 
powrotów do domu.

Komendant Komisariatu Policji w Chełmku 
nadkom. Piotr Grabowski
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Osiągnięcia uczniów w roku 2007/2008

SaMOrzĄDOWy zESPóŁ SzkóŁ Nr 1 
IM. aDaMa MICkIEWICza  

W CHEŁMku
szkoła podsTawowa
Najwyższe wyniki ze sprawdzianu po szkole podstawowej w 

gminie
Udział klasy I w XII Spotkaniach Teatralnych „Teatrałki 2008” 
Szymon Durak – Nagroda Burmistrza oraz Nagroda Dyrektora
Udział klasy IV w XII Spotkaniach Teatralnych „Teatrałki 2008
Aleksandra Gurgul - I miejsce w gminie i udział w etapie powia-

towym  konkursu ortograficznego 
Daria Knapik , Karolina Figa - Udział w etapie powiatowym kon-

kursu ortograficznego 
Aleksandra Gadocha, Agnieszka Ganobis, Patrycja Morawiec, 

Mateusz Szulakowski, Karolina Figa, Patrycja Piwowarczyk, Mał-
gorzata Mędela, Joanna Waligóra, Anna Adamczewska, Judyta 
Mazurkiewicz, Ewa Czaplajewicz, Joanna Mazurkiewicz -  Udział w 
gminnym etapie konkursu ortograficznego

Dorota Ponikowska - II miejsce w Powiatowym Konkursie Or-
tograficznym Corrida 2008

Małgorzata Mędela - Udział w gminnym etapie konkursu „Asy 
z trzeciej klasy”

Szymon Durak - 57 miejsce w województwie w konkursie Ję-
zyka angielskiego „Jersz”

Dorota Ponikowska, Igor Łopuszyński, Krzysztof Mordoń, Kon-
rad Saternus, Ewa Czaplajewicz, Wioletta Klimek - Wyróżnienie w 
konkursie plastycznym „Chrońmy życie”

Izabela Pawluśkiewicz, Krzysztof Mordoń, Klaudia Knapik - Na-
grodzeni w Gminnym Konkursie Ekologicznym w kategorii praca 
literacka

Izabela Pawluśkiewicz, Igor Łopuszyński, Wioletta Klimek - Na-
grodzeni w Gminnym Konkursie Ekologicznym w kategorii praca 
plastyczna

Kordian Łysak - I miejsce w całorocznym konkursie matema-
tycznym „Liga zadaniowa” kl. IV

Krzysztof Mordoń - I miejsce w całorocznym konkursie mate-
matycznym „Liga zadaniowa” kl. V

Karol Cupiał - Udział w etapie wojewódzkim biegów przeła-
jowych

Karolina Figa, Patrycja Piwowarczyk, Martyna Witkowska, Sabi-
na Czardyban, Mateusz Kapcia - Udział w ogólnopolskim konkursie 
„Orły – Stypendiada 2007”

Maria Skowrońska, Anna Pawłowicz, Justyna Kilarska, Kamila 
Kilarska, Katarzyna Subel, Kamila Dębska, Marcelina Arendarczyk, 
Agnieszka Kilarska - IV miejsce w Powiatowym Turnieju Mini Piłki 
Siatkowej dziewcząt

Gabriela Piwowarczyk, Kacper Poznański, Karolina Jakubow-
ska – Nagrodzeni w Gminnym Konkursie w kategorii wiedzy o 
recyklingu

gimnazjum
Najwyższe wyniki z egzaminu gimnazjalnego w części huma-

nistycznej i matematyczno – przyrodniczej w gminie
Klaudia Kliś – Nagroda Burmistrza
Iga Bunalska – Nagroda Dyrektora
Justyna Mazurkiewicz  - Nagroda Dyrektora

Udział uczniów w VII edycji konkursu „Z klasy do kasy” organizo-
wanego przez Narodowy Bank Polski i „Gazetę Wyborczą” 

Udział uczniów w programie „Młodzi głosują” 
Udział klasy Ia, IIa w XII Spotkaniach Teatralnych „Teatrałki 

2008” 

Iga Bunalska - III nagroda w konkursie na recenzję spektaklu 
„Wesele” ST. Wyspiańskiego

Iga Bunalska -  Udział w etapie rejonowym Małopolskiego Kon-
kursu Języka Angielskiego

Klaudia Kliś, Karolina Matyja, Agnieszka Bednarczyk - Udział w 
etapie rejonowym Małopolskiego Konkursu Matematycznego

Bartłomiej Wilczak, Iga Bunalska, Justyna Jeleń - Udział w II 
etapie Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego: „ Losy żołnierza 
i dzieje oręża polskiego”  

Kamil Brom - Udział w etapie rejonowym Małopolskiego Kon-
kursu „Wiem Więcej”.

Michał Suski - III lokata z kraju  w konkursie Języka angielskie-
go „Jersz”

Piotr Adryan - 4 miejsce w miejsce w województwie w konkursie 
Języka angielskiego „Jersz”

Michał Gurgul - 9 miejsce w miejsce w województwie w kon-
kursie Języka angielskiego „Jersz”

Jakub Fidyt - Laureat III stopnia Międzynarodowego Konkursu 
Test Historia Plus

Patrycja Bunalska - Laureat V stopnia Międzynarodowego Kon-
kursu Test Historia Plus

Karolina Piegza - Laureatka konkursu SU „Znajomość Statutu 
Spółdzielni”

Andżelika Waligórski, Nikola Jamróz - Laureatki konkursu pla-
stycznego „Chrońmy życie”

Agnieszka Bednarczyk - 28 miejsce w województwie w Mało-
polskiej Gimnazjadzie w szachach

Patryk Dęsoł - I miejsce w gminie w Indywidualnym Turnieju 
Tenisa Stołowego

Patryk Dęsoł, Bartosz Sojka - VI miejsce w Drużynowym Turnieju 
Tenisa Stołowego

Marta Hebda - I miejsce w gminie w Indywidualnym Turnieju 
Tenisa Stołowego

Anna Kotowska - II miejsce w gminie w Indywidualnym Turnieju 
Tenisa Stołowego

Patryk Dęsoł - Wygrana w Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar 
Przechodni MOKSiR

Anna Kotowska, Klaudia Kliś, Paulina Kliś, Marta Hebda, Beata 
Jeleń, Wioletta Matyja, Katarzyna Piecuch, Karolina Piegza, Paulina 
Walicha, Olga Wieczorek, Edyta Zielińska, Małgorzata Ponikowska, 
Agnieszka Duda, Natalia Bujak, Patrycja Szymczak, Patrycja Wróbel, 
Katarzyna Kozłowska - I miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie Mło-
dzieży Szkolnej w piłce siatkowej. I miejsce w Turnieju „Wiosna 2007” 
w piłce siatkowej. I miejsce w Oświęcimskiej  Lidze Siatkówki. I miej-
sce w Turnieju w ramach „Trzymaj formę”. II miejsce w Memoriale E. 
Hagno. II miejsce w zawodach rejonowych piłki siatkowej. III miejsce 
w Turnieju pod patronatem M. Śliwy z okazji 750 – lecia lokacji mia-
sta Krakowa. I miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy BKS Bielsko – Biała.

ciąg dalszy na str. 12

Rok szkolny już szczęśliwie za nami. Przedstawiamy Państwu imponującą listę osiągnięć uczniów szkół z 
terenu naszej gminy. Pamiętajmy, że szkolne sukcesy  związane są z ogromnym wkładem pracy dzieci, mło-
dzieży, nauczycieli i rodziców. Serdecznie gratulujemy.
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DNI CHEŁMka 2008
w obiektywie Pawła Waligóry
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SaMOrzĄDOWy zESPóŁ SzkOLNO 
PrzEDSzkOLNy Nr 2 W CHEŁMku

1. Miedzy narodowy Konkurs Matematyczny „Oxford” – laureat II 
stopnia:  Krzysztof Gomółka, IV stopnia:  Dawid Szyndler , Katarzy-
na Mazur , Bartosz Bożek
2. Miedzy narodowy Konkurs Matematyczny „ Kangur 2008” – wy-
różnienie: Krzysztof Gomółka 
3. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Fox”- 24 lokata na 
700 startujących : Martyna Kula, finalistka: Marta Chwierut
4. Ogólnopolski Konkurs „Panda” -  11 lokata na 1910 startujących: 
Artur Chylaszek , 15 lokata na 1735 startujących: Mateusz Sarna, 
finalista: Krzysztof Gomółka
5. Małopolski  Konkurs Geograficzny –  finaliści: Łukasz Malisz, Na-
talia Żurawik
6. Małopolski Konkurs Chemiczny –  finaliści: Marek Pytka, Paweł 
Youssef
7. IX Małopolskie Spotkanie Teatrów Gimnazjalnych – wyróżnienie 
dla koła teatralnego „Awangarda”: Justyna Gworek, Krystian Pia-
secki, Tomasz Kapusta, Tomasz Malczyk, Amanda Szkopek , Klaudia 
Jugas, Karolina Kłusek, Karolina Kuras, Jakub Horodeński, Kamil 
Gabryś, Szymon Sikora, Michał Lorek oraz nagroda specjalna dla 
ucznia: Krystiana Piaseckiego
8. Wojewódzki konkurs Biblijny – uczeń finalistą: Dawid Szyndler
9. Wojewódzkie biegi przełajowe – III miejsce
10. I miejsce w powiecie w Szachach, finalistka województwa –Pau-
lina Karweta
11. Udział w finale wojewódzkim turnieju piłki nożnej” Mleczny 
start”
12. Wojewódzkie zawody w biegach przełajowych – laureaci: Patryk 
Banaś, Agnieszka Borys
13. Wojewódzki Konkurs o zdrowiu człowieka -  finalistka: Justyna 
Gworek
14. Wojewódzki Konkurs Informatyczny –  finalista: Tomasz Kapusta 
15.  Powiatowe Igrzyska Młodzieżowe w Szachach - II miejsce: Bo-
gumiła Karweta,  III miejsce: Dagmara Linowska
16. Powiatowy Konkurs „ Auschwitz- moja ziemia” – wyróżnienie: 
Edyta Deda, Justyna Gworek, Justyna Zielińska, Tomasz Malisz, To-
masz Kapusta
17. Powiatowe  zawody  w mini piłce ręcznej chłopców – I miejsce i 
Rejonowe zawody -  IV miejsce: Banaś, Król, Kania, Olejarz, Gil, Baba, 
Książek, Łapiński, Gut, Muniak
18. Powiatowe zawody w  mini piłce ręcznej dziewcząt  - V miejsce 
i Gminne zawody  dziewcząt i chłopców– I miejsce: Chwierut, Szy-
mański, Łysak, Sarna, Biały, Mańkut, Stręciwilk, Kowalik, Janoszka, 
Wolna
19. Powiatowy Konkurs Gazetek  szkolnych – I miejsce dla redakcji 
gazetki „Hermes”: Tomasz Kapusta, Tomasz Malczyk, Justyna Gwo-
rek, Jakub Horodeński, Szymon Kozub, Edyta Deda, Karolina Kuras, 
Paulina Misiek, Paulina Kulas, Dominika Radziun,
20. Powiatowy Konkurs Ortograficzny w Oświęcimiu – finalistka: 
Dominika Radziun
21. Powiatowy Konkurs Ortograficzny „ ortograficzna Corida” –  lau-
reatka: Mariola Bojdys , Weronika Wiatr, Krzysztof Gomółka, wyróż-
nienia: Dawid Szyndler, Marta Chwierut. 
22. Powiatowy Konkurs  Wiedzy Poż. - I m. : Agnieszka Sarna  
23. Powiatowy konkurs „ Hej kolęda, kolęda’ – wyróżnienie: Mateusz 
Mroczek, Jakub Zajas
24. Teatrałki  2008, MOKSiR: przedstawienie „Wyspana królewna”  - 
wyróżnienie Burmistrza dla koła teatralnego Awangarda: Justyna 
Gworek, Krystian Piasecki, Tomasz Kapusta, Tomasz Malczyk, Aman-
da Szkopek , Klaudia Jugas, Karolina Kłusek, Karolina Kuras, Jakub 
Horodeński, Kamil Gabryś, Szymon Sikora, Michał Lorek  
25. Gminny konkurs „Chrońmy życie” – Gimnazjum - Nagrody: Mar-
tyna Mańkut, Roksana Butryn, Aleksandra Szklarczyk, Katarzyna 

Mikula, Karolina Kuras, Kamila Mikulska. Wyróżnienia: Aleksandra 
Wikiera, Sylwia Skrzekut, Robert Piwowarczyk, Paulina Zajas. Szkoła 
podstawowa  - Nagrody: Natalia Mroczek, Justyna Mańkut, Alicja 
Guździk, Karolina Twardy. Wyróżnienia: Justyna Ryszka, Patrycja 
Trojańska, Joanna Góźdź, Gabriela Wlezień, Weronika Wiatr
26. Ogólnopolski Konkurs ekologiczny  „Eko – Planeta”– wyróżnie-
nie: Justyna Parzyło, Bogumiła Karweta, Karolina Twardy, Paulina 
Wrzesień, Konrad Bradecki
27. Rejonowy etap Ogólnopolskiego  Konkursu  Historycznego  „ 
Dzieje oręża…”: - finaliści: Justyna Zielińska, Patryk Czarnota, Ka-
rol Michalski
28. Rejonowy konkurs Interdyscyplinarny „Wiem więcej” – finaliści: 
Tomasz Kapusta, Tomasz Malisz
29. Rejonowy Konkurs Matematyczny -  finalista: Tomasz Kapusta
30. Rejonowy Małopolski Konkurs Humanistyczny  - finalistka: 
Agnieszka Sarna
31. Szkolny konkurs „Jestem wolny od nałogów” –  I miejsce: Alicja 
Guździk, II miejsce: Krzysztof Gomułka, III miejsce: Aleksandra Pa-
tyk, wyróżnienia: Gabriela Wlezień, Karolina Twardy, Joanna Góźdź 
, Nikola Gut
32. Szkolny konkurs  „1 z 10” – I miejsce: Tomasz Kapusta, II miejsce: 
Łukasz Malisz, III miejsce: Tomasz Malczyk
33. Szkolna  Liga Zadaniowa klas I –  I miejsce: Dominika Radziun 
34. Szkolna  Liga Zadaniowa klas V – l miejsce: Krzysztof Gomółka
35. Szkolna  Liga Zadaniowa klas VI – I miejsce: Dawid Szyndler, II 
miejsce: Katarzyna Mazur, III miejsce: Agnieszka Sarna
36. „Odważmy się być wolnymi”- Konkurs Muzeum Warszawa: 
finaliści: Kornel Świder, Paulina Misiek, Robert Butryn, Robert Pi-
wowarczyk

SaMOrzĄDOWy zESPóŁ SzkóŁ 
W bObrku

Patronat i coroczna organizacja gminnego konkursu „ASY Z TRZE-
CIEJ KLASY” przy współudziale MOKSi R w Chełmku, który odbywa 
się e w miesiącu marcu bądź kwietniu. Dalszy etap odbywa się  w 
Brzeszczach. Odpowiedzialna za ten konkurs w szkole jest nauczy-
ciel mgr Lucyna Zamarlik, która już przeprowadziła 6 etapów tego 
konkursu w swojej szkole. A uczniowie bardzo chętnie biorą udział i 
zajmują wysokie lokaty w tym konkursie. Konkursie ubiegłym roku 
szkolnym mieliśmy „Asa” na szczeblu powiatowym, była to uczen-
nica Patrycja Mańkut.
samorządowe przedszkole w BoBrku
GRUPA 3,4,5- LATKI
Zorganizowanie przedstawienia dla chorych dzieci w ramach akcji 
„Pomagając innym, pomagasz sobie”.
Zbiórka książek do biblioteki szpitalnej.
Udział w konkursie gminnym „Poznajemy znaki drogowe” – wyróż-
nienie dla Miłosza Kaczmarczyka.
Udział w konkursie „Złota Polska Jesień”
Zorganizowanie zabawy andrzejkowej, dochodowej na rzecz 
przedszkola.
Zorganizowanie „Misteriów wielkanocnych” w połączeniu z aukcją, 
której dochód przeznaczono na rzecz przedszkola.
Nauczycielki mgr Beata Szyjka i mgr Urszula Mańkut uczestniczyły 
w szkoleniach „Praca z dzieckiem z ADHD”, „Wspieranie roz-
woju zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowej na pierw-
szych etapach edukacji”, oraz konferencjach „ Łamanie szyfru, czyli 
od zabawy do symbolu”, „ Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo 
w przedszkolu”.
OSIĄGNIĘCIA  SPORTOWE  UCZNIÓW  SAMORZĄDOWEGO  ZESPO-
ŁU  SZKÓŁ W  BOBRKU 
POZIOM  WOJEWÓDZKI
Udział na szczeblu województwa dwóch uczennic klasy I gimna-
zjum ( Żaneta Malik , Klaudia Kozłowska ) w indywidualnych bie-
gach przełajowych .
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POZIOM  POWIATOWY
III miejsce w powiecie w piłce koszykowej dziewcząt (gimna-
zjum)
III , IV, VI miejsce w powiecie w indywidualnych biegach przeła-
jowych ( I gimnazjum , Żaneta Malik , Klaudia Kozłowska , Magda 
Dulęba ).
VI miejsce w powiecie w indywidualnych biegach przełajowych 
chłopców ( I gimnazjum , Przemysław Mąsior)
Półfinał powiatu w piłce koszykowej chłopców ( gimnazjum)
Udział w halowej piłce nożnej dziewcząt ( gimnazjum )
POZIOM  GMINNY
I miejsce w piłce koszykowej dziewcząt ( gimnazjum )
I miejsce w piłce koszykowej  chłopców ( gimnazjum )
I miejsce w halowej piłce nożnej dziewcząt (gimnazjum )
II miejsce w piłce ręcznej dziewcząt ( gimnazjum )
II miejsce w halowej piłce nożnej chłopców ( szkoła podst. )
II miejsce w mini piłce nożnej chłopców (  szkoła podstawowa )
II miejsce w Igrzyskach Sportowych z okazji Dni Chełmka ( gimna-
zjum + szkoła podstawowa , organizator MOKSiR Chełmek)
Osiągnięcia artystyczne
1. Powiatowy Konkurs Kolęd Polskich i pastorałek „Hej kolęda” 
w Oświęcimskim Centrum Kultury -  III nagroda Elżbieta Wilczak 
uczennica klasy III gimnazjum, Wyróżnienie – Mariola Latko, uczen-
nica klasy II gimnazjum
2. XXI Małopolski Festiwal Form Muzycznych  i Tanecznych „Talenty 
Małopolski 2008 Wyróżnienie w eliminacjach powiatowych  - Ma-
riola Latko, Nominacja do udziału w eliminacjach wojewódzkich  
- Elżbieta Wilczak.
3. Udział w eliminacjach wojewódzkich – Elżbieta Wilczak
4. Powiatowy Konkurs Recytatorów  i  Poezji Śpiewanej „W żółtych 
płomieniach liści” Wyróżnienie w kategorii recytatorów – Krzysz-
tof Satała
Osiągnięcia uczniów klasy trzeciej w roku szkolnym 2007/2008
- udział w konkursie gminnym „Mały mistrz ortografii”,
- zajęcie 1 miejsca przez Patrycję Tłamacz w konkursie gminnym 
„Asy z trzeciej klasy”, zakwalifikowanie do etapu powiatowego,
- przygotowanie uroczystości środowiskowych Dzień Babci i Dziad-
ka, Dzień Kobiet, 
Dzień Matki - kultywowanie na nich tradycji ludowych, 
- udzał w szkolnym konkursie plastycznym „Najładniejsza choinka” 
- zajęcie 1 miejsca,
- zorganizowanie spotkania z Amazonkami - realizowanie zadania 
pod hasłem 
„Dbamy o nasze mamy”,
- praca na rzecz organizacji PCK i SK Caritas.
Osiągnięcia w przedmiotach matematycznych – klasa II SP
Uczeń klasy drugiej SZS w Bobrku- Tomasz Gołowieszko (II SP)zdo-
był 18 lokatę w grupie startujących w naszym regionie w Międzyna-
rodowym Konkursie Matematycznym „KANGUREK”, co kwalifikuje 
go do grupy dzieci nagrodzonych z wynikiem bardzo dobrym.
Nagrody dla najlepszych w szkole otrzymali startujący w „KANGU-
RZE”- Daniel Chylaszek (z klasy szóstej) i Krzysztof Matysik  z klasy 
drugiej gimnazjum.

SaMOrzĄDOWy zESPóŁ SzkóŁ 
W GOrzOWIE

- udział w powiatowych zawodach w indywidualnych biegach 
przełajowych /Palka Monika, Szyjka Weronika, Pawela Małgorzata, 
Krawczyk Magda/

- udział w wojewódzkich indywidualnych biegach przełajowych 
/Ryszka Bartosz – awans z zawodów powiatowych III miejsce/

- II miejsce w gminie w mini piłce ręcznej dziewcząt /Płonka 
Aleksandra, Tempa Edyta, Jasielska Agnieszka, Waligóra Ewelina, 

Garbuz Katarzyna, Kciuk Magda, Waligóra Joanna, Sojka Katarzyna, 
Wojtyczko Natalia/

- I miejsce w gminie w piłce nożnej chłopców
- udział w zawodach powiatowych w piłce nożnej chłopców
- II miejsce w gminie w mini piłce nożnej chłopców
- I miejsce w mini spartakiadzie Dzieci i Młodzieży z okazji Dni 

Chełmka: Krzysztof Dżus, Kinga Rybak, Dawid Dżus, Weronika Szyjka, 
Joanna Palka, Jakub Jachemczak, Justyna Mańkut, Jakub Żabiński, 
Jarosław Staszewski, Karolina Szyjka, Tomasz Opitek, Magdalena 
Krucka.

Nauczanie początkowe
6 III zorganizowanie w szkole gminnego konkursu ortograficz-

nego „Mały mistrz fotografii” 
dla klas I – III – przejście uczennicy Ewy Stanek do konkursu 

powiatowego, a tam 
wyróżnienie
12 VI „2 Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas I – III
17 VI „2 Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas I – III
- udział w Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Ortograficz-

na Corrida” (3 etap konkursu) – Joanna Palka
- 8 miejsce (wyróżnienie) w Ogólnopolskim Konkursie Przed-

miotowym z języka polskiego EDI 2008 Kamila Skotarska
- udział w Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Mistrz Or-

tografii” w Oświęcimskim Centrum Kultury – Monika Sroczyńska, 
Magdalena Krawczyk

- udział 24 uczniów w konkursie matematycznym OXFORD. 
Najlepszy wynik w szkole uzyskał Radosław Mika – uczeń klasy 
szóstej – 96/100 pkt

- udział w Młodzieżowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej. I miejsce 
zdobył Przemysław Różniewski z klasy IV i Konrad Karaśkiewicz II 
miejsce w gimnazjum.

POWIaTOWy zESPóŁ Nr 
8 SzkóŁ zaWODOWyCH I 

OGóLNOkSzTaŁCĄCyCH W CHEŁMku 
Osiągnięcia sportowe
W ramach prowadzonych zajęć SKS z uczniami pracowali na-

uczyciele: Elżbieta Poznańska-Gondek, Włodzimierz Wojtala, Ma-
rek Nowotarski.

W pierwszym semestrze uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w 
pierwszym semestrze w 12-stu imprezach sportowych, natomiast 
w drugim semestrze w 5-ciu.. Wyniki sportowe naszej młodzieży 
wypracowały bardzo mocną pozycję PZNR8 pośród innych szkół 
w powiecie.
Wyniki zawodów 2007/2008:
1. Wrzesień 2007-Drużynowy Bieg Przełajowy w Oświęcimiu - Mar-
cin Budek-IV miejsce.
2. Wrzesień 2007-Drużynowa Liga La w Oświęcimiu - Mężczyźni-II 
miejsce, Kobiety III miejsce.
3. Październik 2007-Drużynowy Tenis Stołowy w Oświęcimiu- Męż-
czyźni-IV miejsce, Kobiety V miejsce.
4. Październik 2007-piłka nożna ( 11-osobowa) Brzeszcze - II miej-
sce
5. Październik 2007- Indywidualny Bieg Przełajowy w Oświęcimiu- 
Marcin Budek-III miejsce
6. Listopad 2007-Bieg Niepodległości w Chełmku- M.Budek III 
miejsce.
7. Listopad 2007-Trójbój La hala Brzeszcze- Mężczyźni II m., Kobie-
ty IV m.
8. Listopad 2007-turniej szachowy w Oświęcimiu-Sebastian Gabryś- 
III m., Mateusz Kornaś- VI m.
9. Grudzień 2007-Licealiada Halowa La indywidualna:
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5/2008
-Skok wzwyż kobiet: Barbara Rola-Im., Marta Krok IIm., Karolina 
Sukiennik-IIIm.
-Skok wzwyż mężczyzn: Daniel Juraszek- I m., Michał Jankowski- II m.
-Skok w dal mężczyzn: Patryk Żołneczko- I m.
-Pchniecie kulą kobiet: Karolina Halemba- IIm.
-Pchniecie kulą mężczyzn: Mateusz Telbyło- IIm.
10. Marzec 2008- Bieg Poszukiwaczy Wiosny-Marcin Budek IIm., 
Karolina Halemba- IIIm.
11. Kwiecień 2008-Turniej halowy piłki nożnej w Oświęcimiu -IIIm.
12. Maj 2008-Powiatowa Licealiada Indywidualna La w Oświęci-
miu
-skok w dal: Michał Kłusek-Im, Patryk Żołneczko-IIm.
-Bieg 1500m-Marcin Budek Im., Tomasz Raszpunda-IIIm.
-Pchniecie kulą-Karolina Halemba IIm., Michał Kłusek IIIm.
-Bieg 400m-Andrzej Mańkut-IIIm.
-Rzut oszczepem-Karolina Halemba-IIIm.
-Sztafeta 4x100 kobiet- Amanda Majcherek, Barbara Purat, Marta 
Krok, Barbara Rola-IIm.
-Sztafeta 4x100 mężczyzn-Daniel Juraszek, Miłosz Musiał, Mateusz 
Ptasiński, Bartłomiej Wiśniewski-IIIm.
13. Licealiada Zespołowa La w Oświęcimiu- Mężczyźni IV m. 
Osiągnięcia w innych konkursach i olimpiadach
- Konkurs Wiedzy o Małopolsce ( nauczyciel odpowiedzialny-Krzysz-
tof Buczek)- etap powiatowy: Przemysław Zych-I m., Patrycja Ko-
czwara- IIm. Do konkursu zakwalifikowali się również Daniel Smółka 
oraz Kacper Wilczak.
- Turniej Wiedzy Pożarniczej – do eliminacji powiatowych zakwalifi-
kowali się: Piotr Zgoda, Wojciech Rostecki, Radosław Bziziak.
- Całoroczny konkurs z Jezyka niemieckiego „Liga zadaniowa”- zwy-
cięzcy: Mateusz Matyja, Justyna Pilarczyk, Patrycja Koczwara, Piotr 
Kubas, Joanna Sibik. Konkurs organizowała Elzbieta Kubas.
- Uczniowie: Joanna Sibik, Piotr Kubas, Mariusz Dynak, pod kierow-
nictwem nauczyciela Elżbiety Kubas, otrzymali wyróżnienie II stop-
nia za pracę konkursową pt. „Losy Batowców na tle historii Chełmka 
w latach 1931-1947” w XII Ogólnopolskiej edycji konkursu „Historii 
bliskiej- Mała ojczyzna w pamięci i świadectwach”
- Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych: Kacper Wil-
czak- Im., Mariusz Dynak- IIm., Grzegorz Dziąba -IIIm., Andrzej 
Mańkut- IVm.
- Szkolny konkurs wiedzy o Niemczech: Patrycja Koczwara-Im., Piotr 
Kubas-IIm., Kacper Wilczak- IIIm., 
- Powiatowy konkurs polonistyczny-Daniel Wróbel-V m., Grzegorz 
Dziąba i Maciej Dziąba zakwalifikowali się do eliminacji na szcze-
blu powiatowym.
- Szkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości S. Wyspiańskim-Kata-
rzyna Biesik, Emilaia Pidło, Anna Lindner - I m., Patrycja Koczwara, 
Joanna Sibik, Anna Jasinska-II m.
- Anna Jasińska – I miejsce w szkolnym konkursie czytelnictwa.
- Konkurs „Fizyka w sporcie”- Agnieszka Wilk-I m., Grzegorz Dziąba-
IIm., Marcin Dynak-III m.
- Uczniowie z Zasadniczej szkoły zawodowej-I miejsce w wieloboju 
„ uwolnij oddech, postaw serce na nogi” podczas szkolnego dnia 
promocji zdrowia.
- Wyróżnienie dla uczniów: Katarzyna Biesik, Aneta Ziajka, Anna 
Wójcik, Amadeusz Szewczak, Przemysław Niemczyk, Anna Jasin-
ska, Patrycja Koczwara, Anna Stelmach, Piotr Kamiński za udział w 
projekcie „ Ale sztuka”.
- Wyróżnienie dla Alberta Patyka za współprace z MOKSiR w Chełm-
ku w dziedzinie elektro-akustyki i muzycznej oprawy wernisaży i 
imprez okolicznościowych
- Uczniowie pod opieka nauczyciela, Zbigniewa Wacławka, brali 
udział w akcji sadzenia 300 drzew na terenie leśnictwa Żarki.
- Szkoła brała udział w programie „ Zbieram Wodę” w ramach kam-

panii wodnej PAH- zbieranie funduszy na tworzenie studni w połu-
dniowym Sudanie- nauczyciel organizujący- Zbigniew Wacławek.
- W szkole działa Szkolny Klub HDK „Ósemka”-pod kierunkiem Zbi-
gniewa Wacławka- w 4 akcjach oddalśsmy łącznie 13500 ml krwi, 
braliśmy udział w akcji oddania krwi dla chłopca z Chełmka cho-
rego na białaczkę.
- Nauczyciel, Urszula Guja ,została wyróżniona za twórcze zaangażo-
wanie oraz propagowanie artystycznych działań wśród młodzieży 
w ramach projektu „Ale sztuka”
- Nauczyciele; Agnieszka Malik oraz Anna Filipecka Legut zorgani-
zowały wyjazd grupy uczniów na targi CeBIT do Hannoweru- naj-
większą  światową imprezę z zakresu nowych technologii.
- Przez cały rok szkolny PZNR8 realizował projekt EFS „ Szkoły Ja-
giellońskie”, którego koordynatorem jest Izabela Sieranc. Szkoła 
otrzymała dyplom uznania przyznany przez Starostę Oświęcim-
skiego za zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez re-
alizacje Projektu „Szkoły jagiellońskie” oraz uzyskanie wyróżnienia 
przyznanego przez organizatora projektu w postaci tytułu i statu-
etki „ Szkół Jagiellońskich.
- Już kolejny rok szkoła bierze udział w kampanii społecznej pod 
tytułem „ Szkoła bez przemocy”, którego koordynatorem na terenie 
PZNr8 jest Lucyna Stokłosa, pedagog szkolny.

Nie palę!
„Uwolnij oddech – postaw serce na nogi!” – pod tym hasłem 

w powiatowej ósemce odbywał się kolejny szkolny dzień promo-
cji zdrowia. Zorganizowany przed Światowym Dniem bez Tytoniu 
nawiązywał do problematyki palenia tytoniu, ale przede wszystkim 
zdrowego stylu życia, którego podstawę stanowi zdrowa dieta, ak-
tywność fizyczna i intelektualna oraz badania profilaktyczne.

Zgromadzona w 
hali widowiskowo – 
sportowej młodzież 
wsz ystk ich szkół 
„8”, a także goście 
z oświęcimskiego 
gimnazjum nr 2 mo-
gli wysłuchać wykła-
du pt. „Palenie albo 
zdrowie – wybór jest 
oczywisty”, który wy-
głosił pan Krzysztof 
Karkoszka – Dyrek-
tor Samodzielnego 
Gminnego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej 
w Chełmku.

Reprezentacje 
szkół rozegrały wie-
lobój, w którym wy-
kazały się wieloraką 

sprawnością fizyczną, wiedzą na temat zdrowego stylu życia, po-
mysłowością w układaniu haseł o zdrowiui zdolnościami plastycz-
nymi wykorzystanymi przy malowaniu plakatów.

W wieloboju niepokonana okazała się reprezentacja Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej – gratulujemy! Wszyscy uczestnicy wieloboju 
otrzymali okazjonalne koszulki przekazane szkole przez powiatowy 
SANEPID, który w szkolnym dniu promocji zdrowia reprezentowały 
Panie Dorota Kram i Ewa Grzywa. Wszyscy zostali także nagrodzeni 
smakowitymi owocami i zdrowymi napojami.

Zainteresowani mogli wykonać pomiar ciśnienia krwi oraz ba-
danie pirometryczne – pomiar pojemności płuc.

Za współpracę przy organizowaniu tego przedsięwzięcia dzię-
kujemy Dyrekcji SGZOZ w Chełmku, Powiatowej Stacji SANEPID 
oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Najlepsi dziennikarze 

z Gimnazjum nr 2 
w Chełmku

Gazetka „Hermes” to szkolne pismo wydawane w Gimnazjum 
nr 2 w Chełmku od sześciu lat. Nie było w tym nic zadziwiającego 
gdyby nie fakt, że gazetka przez te wszystkie lata wciąż utrzymuje 
się na czołowych miejscach w rankingach najlepszych gazetek. Tak 
też było i w tym razem,  pismo zajęło pierwsze miejsce w Powia-
towym Konkursie na Szkolną Gazetkę, nad którym patronat objął 
Starosta Oświęcimski oraz Dziennik Polski Jak podkreśla pani Ma-
riola Krzeczkowska, która zajmuje się techniczną stroną gazetki i 
procesem wydawniczym, ten sukces, to przede wszystkim zasługa 
młodzieży, która stanowi mocny i zgrany zespół. 

Redakto-
rzy naczelni tj. 
Tomasz Kapu-
sta i Tomasz 
Malczyk czu-
wają nad ca-
łością, to oni 
nadają pismu 
ostateczny wi-
zerunek. Ju-
styna Gworek 
to fotorepor-
terka, która z 
aparatem fo-
tograficznym 
m o ż e  z n a -
leźć się wszę-
dzie i nic nie 
u m k n i e  j e j 
obiektywowi. 
Szymon Ko-
zub to dosko-
nały rysownik, 
który poprzez 
swoje ryciny 
pokazuje rze-
c z y w i s t o ś ć 
w k rz ywym 

zwierciadle. Edyta Deda wyszukuje uczniów, którzy poprzez swo-
ją twórczość poetycką odkrywają swoje wnętrze. Dominika Radziun 
dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat literatury, muzyki, filmu 
czy teatru z czytelnikami. Karolina Kuras, Paulina Misiek i Paulina 
Kulas w dziale muzycznym są odpowiedzialne za Top Listę Przebo-
jów Gimnazjalistów. Z kolei Jakub Horodelski w sposób satyryczny 
pokazuje życie ucznia. 

Uczniowie pracują w grupach, odpowiedzialnych za poszcze-
gólne zadania. W tym roku szkolnym pojawiły się nowe działy, mię-
dzy innymi takie, gdzie młodzi redaktorzy dzielą się z czytelnikami 
swoją pasją, recenzjami na temat przeczytanej książki, obejrzanej 
sztuki czy też zachęcają do posłuchania muzyki. 

Gazetka jest też swoistym kalendarium wszelkich imprez, 
które mają miejsce w szkole, a w których młodzież bierze czynny 
udział. Artykuły, które są tego odzwierciedleniem, pod względem 
merytorycznym sprawdza pani Aneta Kowalczyk. Poza tym grupa 
fotoreporterów na bieżąco utrwala wszelkie szkolne wydarzenia. 
„Hermes” cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, któ-
rzy chętnie czytają artykuły swoich rówieśników czy też odnajdują 
się na zdjęciach w fotogalerii. 

Założeniem pań opiekujących się tym szkolnym pismem jest 
przede wszystkim nabycie przez młodych dziennikarzy umiejęt-
ności rzetelnego przekazu informacji, wzbudzenie w nich zainte-
resowania tą medialną formą przekazu, a w przyszłości być może 
do zachęcenia pójścia dziennikarskim tropem. 

„Wielka wyprawa 
do bajlandii”

W dniu 2007.06.12 w ogrodzie naszego przedszkola o godz. 
17:00 spotkały się wszystkie przedszkolaki wraz ze swoimi rodzi-
cami na pikniku pt. „Wielka wyprawa do Bajlandii”

Aktorzy teatru „Skrzat” z Krakowa dbali o oprawę muzyczną, ma-
lowanie buzi małych gości oraz organizacje konkursów dla dzieci 
i ich rodziców. 

Rada Rodziców SZSP nr 2 w Chełmku o zadbała o pełne brzusz-
ki gości pikniku. Były kiełbaski z grila i mała kawiarenka, w której 
można było kupić kawę, herbatę, soki, słodycze a przede wszystkim 
pyszne ciasto przygotowane przez rodziców dzieci uczęszczających 
do przedszkola.

Na pikniku był również dmuchany zamek, na którym podsko-
ków, salt i uciechy nie było końca.

Wszyscy doskonale się bawili, a gdy zabawa się kończyła pytano, 
„ Kiedy znowu będzie taka cudowna zabawa?

Wszyscy wracali do domu uśmiechnięci i pełni nadziei na za-
bawę za rok. 

CHEŁMEK, PLAC KILIŃSKIEGO 3, 
TEL. (33) 846 12 96
www.moksir.chelmek.pl   
2 lipca, godz. 10:00 „I Ty możesz zostać bohate-
rem”
4 -6 lipca, godz. 18:00 „Opowieści z Narnii: Ksiązę 
Kaspian”   
9 lipca, godz. 10:00 „Wojownicze żółwie Ninja” 
12 lipca, godz. 18:00 Horton słyszy Ktosia
13 lipca, godz. 18:00 Horton słyszy Ktosia
16 lipca, godz. 10:00 Wakacje z filmem - wstęp 
wolny
19 lipca, godz. 20:00 2 dni w Paryżu
20 lipca, godz. 20:00 2 dni w Paryżu
23 lipca, godz. 10:00 Wakacje z filmem - wstęp 
wolny   
26 - 27 lipca, godz. 20:00 W dolinie Elah
30 lipca, godz. 10:00 Wakacje z filmem - wstęp 
wolny
 bilety: 10 zł     2, 9 lipca - bilet: 3 zł
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uczniowie Pz8 znów wśród najlepszych w kraju
Joanna Sibik z klasy  II LO oraz Mariusz Dynak i Piotr Kubas z 

III klasy technikum informatycznego z PZ 8 w Chełmku otrzymali 
za swoją pracę pt.”Losy Batowców na tle historii Chełmka w latach 
1931-47” wyróżnienie II stopnia w XII edycji ogólnopolskiego kon-
kursu „Historii Bliskiej” - „Mała Ojczyzna w pamięci i świadectwach”. 
Konkurs ten zorganizowany został przez ośrodek KARTA w War-
szawie we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i 
Fundacją Bankową im. Kronenberga.

Sukces uczniów z Chełmka jest duży, gdyż na konkurs nadesła-
nych zostało 359 prac z całego kraju.

Zgłoszone prace były analizowane i oceniane dwuetapowo: 
najpierw przez historyków - pracowników i współpracowników 
ośrodka KARTA, a następnie przez jury finałowe w którym zasiada-
li min. tak znani historycy jak Anna Radziwił, Zbigniew Gluza czy 
Jacek Kochanowicz. 

 Asia, Mariusz i Piotrek przedstawili w swej pracy losy „batow-
ców” czyli pierwszych pracowników Tomasza Baty, który w 1931 
roku zbudował w Chełmku swoją fabrykę obuwia. Zafascynowani 
osobowością i przedsiębiorczością tego czeskiego producenta obu-
wia dociekali, poprzez rozmowy z mieszkańcami miasta, jak bardzo 
wpływał on na ich losy oraz ich bliskich. Zmiany, jakie dokonywały 
się w ich mieście za sprawą Baty, analizowali na tle historii miasta, 
odkrywając przy tym miejsca znaczące dla przemian dziejowych, 
jak np. pomnik Grunwaldu czy most na rzece Przemsza. Ze space-
ru śladami historii Chełmka, który odbyli w towarzystwie Haliny 
Hebdy, autorki artykułów o dziejach miasta, uczniowie nakręcili 
fotoreportaż, stanowiący integralną część ich pracy konkursowej. 
Mariusz Dynak i Piotr Kubas wspominają, że przygotowanie pra-
cy trwało kilka miesięcy i nie było łatwe, ale bardzo interesujące. 
Gdyby nie ten konkurs, być może nigdy nie poznaliby wielu faktów 
dotyczących ich małej ojczyzny. W chwilach trudnych zawsze mogli 
liczyć na pomoc swojego opiekuna - Elżbiety Kubas, nauczycielki 
języka niemieckiego w PZ8, która to zainspirowała ich do poznawa-
nia swoich korzeni. W tym miejscu warto wspomnieć, że uczniowie 

„Ósemki” pod jej kierunkiem już dwukrotnie sięgali po nagrody w 
konkursach ogólnopolskich: w 2006 r. było to trzecie miejsce w kon-
kursie „Podróż po Europie” za prace poświęconą Austrii, a w 2007r. 
pierwsze miejsce w konkursie „Folklor Mojego Regionu- historie 
ludzi i miejsc” za prace pt. „Chełmek moja mała ojczyzna”. W obu 
tych przypadkach organizatorem był portal edukacyjny Interklasa i 
Parlament Europejski. Zarówno Elżbieta Kubas, jak i jej podopiecz-
ni deklarują, że nie spoczną na laurach. Sukces uczniów zauważył 
także dyrektor MOKSiR w Chełmku Waldemar Rudyk, zapraszając 
ich na uroczystość otwarcia II części ekspozycji poświęconej Bacie 
w Domu  jego Pamięci w Chełmku. Będą oni mogli wtedy zapre-
zentować swoją pracę i opowiedzieć o wrażeniach związanych z 
jej powstawaniem

Dyrektor PZ8 Michał Kaczmarczyk nie kryje dumy z osiągnięć 
swoich uczniów i cieszy się, że wykorzystują oni do realizacji swoich 
pomysłów i i rozwijania swoich zainteresowań nowoczesną bazę 
informatyczną i audiowizualną, jakimi dysponuje szkoła. 

Więcej historii
25 czerwca w Domu Pamięci Baty przy Miejski Ośrodek Kultu-

ry Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenie Klub Idei Tomasza Baty i 
Klub Miłośników Ziemi Chełmeckiej uroczyście otwarli nową eks-
pozycję związaną z historią Chełmka i zakładów obuwniczych Bata 
w Chełmku.

Podczas spotkania dyrektor MOKSiR w Chełmku Waldemar Ru-
dyk wręczył dyplomy i specjalne podziękowania osobom, które 
przez przekazanie materiałów archiwalnych i eksponatów przyczy-
niły się do powstania ekspozycji. Otwarciu wystawy towarzyszyła 
promocja folderu i płyty DVD pt.„Dom Pamięci Baty miejscem za-
chowania obuwniczych tradycji i historii Ziemi Chełmeckiej. Opra-
cowanie zawiera kilkaset archiwalnych fotografii oraz teksty i ese-
je.  Na zakończenie części oficjalnej zebrani goście wysłuchali relacji 
pt. „Losy Batowców na tle historii Chełmka w latach 1931 – 1947” 
autorstwa uczniów Powiatowego Zespołu nr 8 Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących w Chełmku, wyróżnionej  w XII edycji ogól-
nopolskiego konkursu „Historii Bliskiej”.

Rozbudowa ekspozycji była możliwa dzięki finansowemu 
wsparciu rodziny Bata udzielonemu za pośrednictwem Fundacji 
Tomasza Baty w Zlinie. Do jej powstania szczególnie przyczynili się: 
Halina Hebda, Maria Klimas, Anna Syska, Danuta Kręźlewicz,

Halina Ptasińska, Agnieszka Bąk, Dorota Pietrzyk, Urszula i Piotr 
Cebratowie, Jan Polański, Michał Kaczmarczyk, Roman Witkowski, 
Jerzy Cholewa, Mirosław Gąsiewski, Ludwik Pactwa , Piotr Tarczyń-
ski, Eugeniusz Kowalik, Euzebiusz Krupa, Rafał Matyja, Józef Pawlik 
Marian Kasica.

galeria „wilson” w katowickiej dzielnicy janów 
to niezwykłe miejsce. Nieczynny już kopalniany szyb stał się znaczą-
cym artystycznym centrum. Pobliski Nikiszowiec i Giszowiec

tworzą strefę „magicznego Śląska”. 27 czerwca w galerii odbyło 
się otwarcie Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Naiwnej „Nikisz – 
For”. Ponad stu artystów z dwudziestu krajów eksponuje swe prace 
w pięknej i surowej scenerii szybu.

Chełmeckim akcentem festiwalu 
jest sześć malarskich prac zmarłego 
w 1994 roku Włodzimierza Czer-
wa. Gorąco zachęcamy Państwa 
do odwiedzenie wystawy. Warto 
spojrzeć

na prace Czerwa w kontekście 
dokonań innych twórców oraz miej-
sca, które myślę, przypadło by mu do 
gustu. Festiwal trwa do końca lipca. 
Więcej informacji na stronach

www.szybwilson.org
www.nikisz-for.pl
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bliżej nieba i ziemi
Olbrzymie samoloty latające tysiące metrów nad naszymi gło-

wami a także krople wody i kilkumilimetrowe owady żyjące głę-
boko w trawie. To wszystko można było zobaczyć 13 czerwca w 
Galerii Epicentrum Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 
w Chełmku, gdzie odbył się wernisaż zdjęć Anji Grzejdak i Piotra 
Tarczyńskiego, pt „Bliżej”. 

Dla przybyłych na otwarcie wystawy gości, autorzy przygoto-
wali wiele atrakcji. Można było samemu zrobić zdjęcie kropli wody, 
obejrzeć pokaz zdjęć na dużym ekranie a także zasięgnąć fachowej 
wiedzy na temat fotografii. 

-  Poznaliśmy się w Warszawie 21 lipca 2006 roku. Jednym z naj-
ważniejszych tematów rozmowy były... samoloty latające nad naszymi 
głowami. I tak rozmawiamy do dziś.  

Pierwsze wspólne zdjęcia maszyn sunących po niebie zrobili-
śmy 9 września 2006 roku na Skale w Chełmku i tego samego dnia 
na zamku w Lipowcu. 

Jeśli pogoda pozwala, polujemy z aparatem na samoloty na 
wysokościach przelotowych. Najczęściej przy drodze UL984. 

To, co w spottingu pociąga nas najbardziej, to ogromna sa-
tysfakcja, gdy wracamy do domu z udanym zdjęciem. To również 
radość, gdy na podstawie fotografii i po długim szperaniu w inter-
necie uda się „rozkminić: nieznany statek powietrzny. 

Częste przebywanie na świeżym powietrzu i długie spacery - to 
dodatkowa korzyść dla zdrowia – mówią o swojej pasji Anja i Piotr

Anja Grzejdak dzieciństwo i młodość spędziła w Radzyniu Pod-
laskim. Z wykształcenia jest grafikiem komputerowym. Obecnie 

studiuje germanistykę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Oświęcimiu.

Piotr Tarczyński jest rodowitym oświęcimianinem. Ukończył filo-
logię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Aktualnie 
dziennikarz Tygodnika Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”.

Galerie zdjęć Anji i Piotra można oglądać również w internecie 
na stronach:

http://my.opera.com/AnjaiPiotrek/blog/
http://my.opera.com/AnjaiPiotrek/albums/ 

koło plastyczne
„rodziny kolpinga”

19 czerwca w PZ nr 8 SZiO w Chełmku odbyło się ostatnie przed 
wakacjami spotkanie koła plastycznego działającego przy Stowa-
rzyszeniu Rodzina Kolpinga w Chełmku.

Podczas zakończenia podziękowania dla prowadzącej koło 
plastyczne pani Aleksandrze Pisarek gorące podziękowania zło-
żyli dyrektor PZ nr 8 SZiO w Chełmku Michał Kaczmarczyk, prezes 
Rodziny Kolpinga w Chełmku ks. Tomasz Błażejowski oraz zastęp-
ca dyrektora PZ nr 8 SZiO a zarazem prezes stowarzyszenia Młody 
Kolping Dorota Pietrzyk.

Po gorących podziękowaniach zaproszeni rodzice oraz goście 
mogli zobaczyć przygotowane przez dzieci przedstawienie.

Po prezentacji Aleksandra Pisarek rozdała dzieciom upominki 
oraz dyplomy za uczestnictwo w zajęciach. 

W roku szkolnym 2007/08 program zajęć w kółku plastycznym 
Rodzina Kolpinga obejmował:

- prace z modeliny, masy solnej
- prace malarskie pastelami, olej
- sztukę składania papieru orgiami i kirigami
- wykonywanie dekoracji stołu świątecznego
- wykonywanie elementów dekoracyjnych choinki
- wykonywanie upominków sztuką origami
- wykonywanie pocztówek świątecznych
- wykonywanie plakatów okolicznościowych
- malowanie szkła
- wykonywanie wycinanek reschelie celem dekoracji okien
Grupa liczyła 13 – 16 osób w różnym wieku. Zajęcia cieszyły się 

zaangażowaniem dzieci a także rodziców.

Poświęcenie WTz 
w Chełmku - Oświęcimiu

Dnia 16 czerwca 2008 roku odbyło się poświęcenie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Oświęcimiu, które są filią WZT w Chełmku.

Uroczystość rozpoczęła msza święta, na której zgromadzili się 
przedstawiciele władz samorządowych, powiatowych, kościelnych, 
fundacyjnych oraz osoby niepełnosprawne uczęszczające do WZT 
wraz z rodzicami.

Nabożeństwo celebrowali ksiądz Jerzy Brońka, proboszcz para-
fii pw Wniebowzięcia NMP oraz ksiądz Tadeusz Isakowicz – Zaleski 
prezes Fundacji im. Brata Alberta.

Mszę świętą polową, która odbywała się w wyjątkowej scenerii 
parku, przy grobowcu rodzinny Hallerów, uświetniła śpiewem za-
przyjaźniona grupa muzyczna „Śpiewające Jeziora” z Przeciszowa 
prowadzona przez panią Urszulę Daczyńską.

Po zakończeniu misterium pani kierownik WZT Beata Ciura po-
dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania warsz-
tatu w Oświęcimiu, a szczególnie:

Januszowi Marszałkowi – prezydentowi Oświęcimia
Józefowi Kale – staroście powiatu oświęcimskiego
Elżbiecie Kos – Dyrektor PCPR w Oświęcimiu
Były także życzenia dla księdza prezesa Tadeusza z okazji 25 le-

cia święceń kapłańskich.
Uroczystego poświęcenia nowootwartych WZT dokonał ks. 

Jerzy Brońka.
Po dokonaniu poświęcenia zaproszeni goście udali się na smacz-

ny poczęstunek przygotowany dla wszystkich przez pracowników 
i wolontariuszy.

Ewa Janik
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Art. z Tygodnika Krapkowickiego
…o Tobie, o nas, o regionie…

kraPkOWICE * Wspomnienia

„Chełmek” pomaga „Otmętowi”
Do Otmętu przywieziono mnie w czasie wojny w kwietniu 1940 

roku z fabryki obuwia w Chełmku wraz z grupą robotników na przy-
musowe roboty. W fabryce pracowałem przy montaż u obuwia na 
maszynie „dubeltówce”, która zszywała cholewkę podeszwą.

Jako robotnicy przymusowi pracowaliśmy 9 godzin dziennie 
z godzinną przerwą na obiad, który najczęściej stanowiła zupa 
nazwana „eintopf”. Początkowo mieszkaliśmy w zabudowaniach 
majątku gospodarczego 
na „Emilówce” około 3 
km od zakładu. Później 
przeniesiono do drew-
nianych baraków, gdzie 
mieszkali z nami robot-
nicy innych narodowo-
ści: Jugosłowianie, Czesi 
i Rosjanie.

nacje oznaczone
Z kilku narodowości 

tylko Polacy, Żydzi i Ro-
sjanie musieli nosić na 
swych ubraniach przy-
szyte oznaczenia swej 
narodowości. Polacy no-
sili literę „P”, Żydzi gwiaz-
dę Dawida, a Rosjanie 
napis „OST”. Nie wolno 
było nam oddalać się od swych baraków. Były to ciężkie czasy, szcze-
gólnie ciężko było z wyżywieniem. Śniadanie to chleb z margaryną, 
czarna kawa, obiad – zupa z chlebem, kolacja – chleb z marmola-
dą, kawa. Praca przy taśmach i w akordzie bardzo nas wyczerpy-
wała, jednak wszelkie oznaki zmęczenia ukrywaliśmy, bowiem za 
niewykonanie wyznaczonych prac grożono wysłaniem do obozu 
koncentracyjnego, W takich wyczerpujących warunkach pracy, my 
młodzi chętnie i z wielką nadzieją spotykaliśmy się z grupą starszych 
robotników – Polaków, którzy podtrzymywali nas na duchu.

informacje z bibuły ak
Od tych starszych, do których należeli Stanisław Nabzdyk, Zema-

nek otrzymywaliśmy do przeczytania tajną gazetkę Armii Krajowej 
pt.: „Nad Odr a czuwa straż”. Dowiadywaliśmy się z niej o postę-
pach sprzymierzonych na różnych frontach. Ludności miejscowej, 
z którą pracowaliśmy na warsztatach zabroniono do nas mówić po 
polsku. Mimo tego zakazu ludzie ukradkiem rozmawiali, a nawet 
podawano nam żywność. Robotnik Jan Bolończyk z Karłubca czy 
Jan Grandek z Otmętu przychodzili wcześniej do pracy i ukradkiem 
wkładali do szuflad maszyn, na których pracowali Polacy, chleb i 
inne artykuły spożywcze. Tak nawiązała się nasza przyjaźń z lud-
nością miejscową.

odwiedzali nas po wojnie
A jak losy potoczyły się, że po zakończeniu wojny wróciłem po-

nownie do Otmętu? Otóż w styczniu 1945 r. po wkroczeniu wojsk 
radzieckich do Otmętu, wraz z grupą kolegów pieszo przez 7 dni 
wracaliśmy w rodzinne strony, ja do Oświęcimia. Zaraz po przyjściu 
zgłosiłem się do pracy w naszym macierzystym zakładzie „Bata” w 
Chełmku, gdzie pracowałem na poprzednio zajmowanym stano-
wisku. W maju wraz z kolegami Hermanem Kowalikiem i Józefem 
Wronką otrzymaliśmy upoważnienie Komitety Ekonomicznego 
Rady Ministrów do spraw przemysłu i oddelegowano nas do za-
bezpieczania i uruchomienia byłej fabryki „Bata” w Otmęcie na zie-
miach odzyskanych. Jakie miłe były podziękowania, kiedy po wojnie 
wróciliśmy do tych zakładów, aby je uruchomić. W tym pierwszym 
trudnym okresie spieszyliśmy z pomocą właśnie tym, którzy tej po-
mocy nam udzielali w okresie robot przymusowych.

nie wierzyli
Wraz z nami samochodem udał się również Julian Janota – czło-

nek dyrekcji fabryki Chełmka, który kierował całością prac związa-
nych z uruchomieniem fabryki. „Ołta” przedstawiała żałosny widok. 
Fabryka, która jeszcze tak niedawno tętniła życiem była mocno 
zniszczona. Na halach produkcyjnych zardzewiałe resztki urządzeń, 
okna bez szyb, popękane przewody wodne i ogólny nieporządek. 

Po przejęciu zakładu 
od wojsk radzieckich 
nastąpiło stopniowe 
jego zabezpieczenie 
przed dalszym znisz-
czeniem. Z Chełmka 
przybywały następne 
grupy remontowo-
budowlane na czele 
z brygadzistami Osa-
dzińskim i Szyjką, któ-
re z poświęceniem, 
nie patrząc na godziny 
pracy, zabezpieczały 
wszystko, co można 
było uratować. Zor-
ganizowano stołów-
kę dla pracowników 
i sklep. Aprowizację 
dla stołówki i sklepu 

dowoziłem najętą furmankę ze Strzelec Opolskich. Przyjmowani 
do pracy miejscowi pracownicy po zobaczeniu wnętrz hal produk-
cyjnych nie dawali wiary w uruchomienie fabryki.

dziennie 1000 par
Z fachowcami z Chełmka przyjeżdżały urządzenia i maszyny 

do uruchomienia pierwszego warsztatu. W pracy przy organizo-
waniu pierwszej produkcji wiele wysiłku poświęcił Herman Kowa-
lik. PO niespełna 12 miesiącach niestrudzonej pracy, pracowników 
miejscowych, którzy ofiarnie pracowali, jak i fachowców Chełmka, 
(których nie sposób tu wszystkich wymienić) w dniu 8 maja 1946 
r. ruszyła pierwsza taśma produkując dziennie 1000 par obuwia. 
Dzień ten zakończył się wielkim świętem i zabawą wszystkich pra-
cowników w stołówce zakładowej. Po tym wydarzeniu następowa-
ły uruchomienia następnych działów produkcyjnych. Walcownię 
gumy uruchamiał: Bolesław Bujak, sztuczną skórę: Franciszek Ku-
śmierczyk, produkcję klejów: Alojzy Nikiel, dział mechaniczny: Jan 
Żmija, Józef Giżycki, Stanisław Syska, laboratorium: Roman Radwiń-
ski, Jan Mucha, dział finansowy: Feliks Korczmitowicz. Pierwszym 
dyrektorem był Mieczysław Szyndler.

Życie związali z „Otmętem”
Tak oto (w skróconej relacji) zakład w Chełmku swoją kadrą i 

pomocą techniczną uruchomił zniszczony zakład „Otmętu” na Zie-
miach Odzyskanych w okresie kiedy i on musiał pokonywać swoje 
trudności. W następnych latach przybywali  do Otmętu fachowcy z 
Chełmka, długoletni pracownicy posiadający za sobą szkołę „Baty” 
w Czechosłowacji, założyciela fabryk w Chełmku i Otmęcie. Życie 
z „Otmętem związali m. In. Władysław Piechota, który przez długie 
lata dyrektorował i przyczynił się do rozwoju zakładów, Stefan, 
Matysik, który pełnił funkcję szefa jakości produkcji, Franciszek Kos 
kierownik manipulacji. Stefan Radwiński, Stefan Kruszczyk. Wielu 
też spoczęło w Otmętowskiej ziemi: Stanisław Syska, Adolf Ptasz-
nik, Roman Radwański, Zenon Dudzik i inni.

Nad. Józef Balon
Autor był pracownikiem zakładów obuwniczych w Chełmku, 

później w Prudniku. Aktualnie mieszka w Niemczech.



19

3/20085/2008
WaLNE zEbraNIE kLubu IDEI TOMaSza baTy w Chełmku
W bieżącym roku Klub Idei Tomasza Baty w Chełmku będzie 

obchodził piętnastolecie swojej działalności. Powstał bowiem w 
1993 roku z inicjatywy Tadeusza Siekiery, Romana Liszki, Edmunda 
Cholewy, Henryka Pokrywki i innych „batowców”. Pierwszy lokal, 
który Klub zajmował, znajdował się w biurowcu PZPS „Chełmek”. 
Po paru latach przeniósł swą siedzibę na ulicę Topolową 6 do willi 
byłego dyrektora Firmy „Bata” – Alojzego Gabesama. Od momentu 
przekazania do użytku Domu Pamięci Tomasza Baty Klub znalazł w 
nim pomieszczenia na swoją siedzibę. W Domu Pamięci Tomasza 
Baty 18 kwietnia 2008 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawoz-
dawczo – Wyborcze Klubu idei Tomasza Baty.

Zebranie zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: Za-
stępca Burmistrza Chełmka – pan Andrzej Skrzypiński oraz sympa-
tyk i przyjaciel Klubu pan Adam Cyra – kierownik do współpracy z 
byłymi więźniami KL Auschwitz – Birkenau w Państwowym Muzeum 
w Oświęcimiu. Klub Idei Tomasza Baty na koniec 2007 roku zrzeszał 
60 członków. Większość z nich to mieszkańcy Chełmka i Gorzowa. 
Pozostali pochodzą z Chrzanowa, Oświęcimia, Jawiszowic, Gnie-
zna, Zakopanego i Zakopanego poza granic Polski (Anglia, Niemcy, 
Szwecja). W Rzeszowie i Krakowie Klub ma swoje grupy zrzeszające 
członków. Obradom Walnego Zebrania przewodniczył kol. Zdzisław 
Wróbel., powołany i wybrany przez zgromadzonych na Sali człon-
ków Klubu. Władze Klubu: Zarząd Klubu, Komisja Rewizyjna i Sąd 
Koleżeński oraz skarbnik przedstawili obradującym sprawozdania 
ze swej działalności za okres minionej kadencji. W sprawozdaniu z 
działalności Zarządu Klubu Idei Tomasza Baty prezes kol. Euzebiusz 
Krupa podsumował dwuletni okres pracy Stowarzyszenia.

Do najważniejszych czynności należy zaliczyć: wydawanie Biu-
letynu przez zespół redakcyjny: Adam Matyja, Zdzisław Wróbel 
i Euzebiusz Krupa. Biuletyn, który jest odzwierciedleniem pracy 
Klubu, ukazuje się drukiem 2 razy w roku (czerwiec – grudzień), 
nawiązywanie nowych kontaktów i współpracy np. z Marketin-
giem Bata, Sp. z o.o. w Warszawie – mające na celu krzewienie idei 
Batowskiej, współpraca z Klubami Absolwentów Batowskiej Szkoły 
w Czechach i Słowacji, udział Klubu w organizowaniu izby pamięci 
Baty związanej z dziejami uprzemysłowienia Chełmka w otwartym 
w roku 2006 Domu Pamięci Tomasza Baty (pomoc w gromadzeniu 
eksponatów i w wykonaniu gablot).

Zarząd Klubu organizował raz w roku wyjazdowe zebrania – 
spotkania z członkami grupy krakowskiej i rzeszowskiej. Ważnym 
wydarzeniem dla Klubu była 18 października 2007 r. wizyta Toma-

sza Jan Baty w Chełmku, podczas której władze miasta wręczyły Mu 
Honorowe Obywatelstwo Gminy Chełmek. Walne Zebranie Spra-
wozdawczo – Wyborcze zatwierdziło wniosek, podjęty przez Zarząd 
Klubu nadanie wszystkim członkom, którzy ukończyli 80 lat, jak 
również osobom współpracującym i pomagającym w działalności 
Stowarzyszenia: burmistrzowi miasta Chełmek – panu Andrzejowi 
Saternusowi i mgr Waldemarowi Redykowi – dyrektorowi MOKSiR 
w Chełmku tytułu HONOROWEGO CZŁONKA KLUBU IDEI TOMASZA 
BATY w Chełmku. Walne Zebranie nadało tytuł HONOROWEGO 
CZŁONKA niżej wymienionym członkom Klubu: Szopie Tomaszowi 
(pośmiertnie), Pokrywce Henrykowi. Józefowi Balonowi, Niemczy-
kowi Stanisławowi, Szymutce Stanisławowi. Czerwowi Tadeuszowi, 
Niemczykowi Albinowi, Rybakowi Józefowi i Graczykowi Jerzemu. 
Głos w dyskusji zabierali: Czesław Dąbrowski - przedstawiciel gru-
py rzeszowskiej, Roman Witkowski, Zdzisław Wróbel, Stanisława 
Kmiecim – Serafin – przedstawicielka grupy krakowskiej, Euzebiusz 
Krupa i Jerzy Cholewa.

Zastępca burmistrza Chełmka, pan Andrzej Skrzypiński, w 
swoim wystąpieniu podziękował ustępującemu Zarządowi Klubu 
za pracę i udział w życiu społecznym na rzecz Gminy Chełmek, za 
podtrzymywanie tradycji i szerzenia idei Batowskiej, za aktywny 
udział w organizowaniu izby pamięci Baty. Podał do wiadomości 
zebranym, że Urząd Miasta w bieżącym roku przeznaczy ze środków 
pomocowych dotację na działalność klubu. Następnie pan Andrzej 
Skrzypiński złożył gratulacje nowo powołanym władzom Klubu, 
życząc im dużo sukcesów w ich działalności.

Na zakończenie swego wystąpienia przekazał od burmistrza 
Miasta Chełmek dla członków Klubu uczestniczącym w Walnym 
Zebraniu serdeczne pozdrowienia.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE w jawnym 
głosowaniu wybrało nowe władze Klubu:

Zarząd: Krupa Euzebiusz prezes,  Najda Stanisław wiceprezes, 
Cholewa Jerzy sekretarz, Baram Janina skarbnik, Pawela Jan czło-
nek, Klima Tadeusz członek, Wróbel Zdzisław członek. 

Komisja Rewizyjna:  Biel Kazimierz członek, Kobyłczyk Stanisław 
sekretarz, Wilkosz Wiesław członek.

Sąd koleżeński: Pisarek Henryk przewodniczący, Baran Zdzisław 
sekretarz, Laska Tadeusz członek.

Zarząd Klubu Idei Tomasza Baty

O czym milczą kamienne tablice?
Surowa, prosta, betonowa bryła pomnika „Ofiar faszyzmu” zda-

je się wrastać w skraj paprotnickiego lasu. Dla wielu mieszkańców 
istnieje od „zawsze”. Tu uroczyście obchodzi się kolejne wrześniowe 
rocznice i wspomina zakończenie II Wojny Światowej.

Kamienne, a niegdyś mosiężne tablice przywołują długa listę 
mieszkańców poległych w czasie wojny i okupacji. Odsłonięty w 
1969 roku pomnik upamiętnia również ofiary i miejsce istnienia 
niemieckiego obozu pracy „Aussenkommando Chelmek”. 

Wykutą listę rozpoczyna nazwisko Stefana Babiucha. Jego naj-
bliższa rodzina, po wielu latach przymusowego milczenia, wyznała, 
że siedmioletni Stefan zginął z ręki radzieckiego żołnierza. 

Był mroźny początek stycznia 1945 - wspomina, a właściwie 
przytacza za swoimi rodzicami, Wanda Bober. Ojciec Franciszek 
Babich, znany i szanowany w Chełmku mistrz stolarski, wyruszył 
saniami wraz z synem do pobliskiego tartaku po drewno. W trakcie 
drogi zdarzył się wypadek.

Sanki zawadziły o przydrożny słup i Stefan złamał nogę. Zamiast 
do tartaku, zaprzęg dotarł  do chrzanowskiego szpitala. Lekarze 
pocieszali zatroskanego ojca, że młody organizm szybko przezwy-
cięży kryzys i pozostaje spokojnie czekać na zakończenie leczenia. 
W połowie stycznia mieszkańcy Chełmka i okolic z niepokojem na-
słuchiwali zbliżającego się frontu. 24 styczna czerwonoarmiści byli 
już w Chrzanowie. W pogoni za „germancami”, wkroczyli do szpitala. 

Łamiąc wszelkie wojenne konwencje i ludzkie zasady, zażądali od 
lekarzy i sióstr zakonnych wydania Niemców. Na nic zdały się bła-
gania i tłumaczenia personelu, że tu leżą ranni i chorzy Polacy.

Otworzyli ogień do pacjentów. Cudem ocalał z masakry miesz-
kaniec Chełmka (imię?) Klaja. To on  przekazał rodzinie Babiuchów 
dramatyczną relację śmierci ich dziecka. Pijany radziecki żołnierz 
zamordował je strzałem z rewolweru w głowę. Nie wiedzący nic o 
dramacie ojciec próbował odwiedzić syna w szpitalu. Odsyłano go 
niejasno tłumacząc, że nie może dziś spotkać się z chorym.

Wreszcie ktoś ujawnił prawdę! Ojciec odszukał syna w kostnicy 
na dnie stosu ciał pomordowanych. Chłopak miał zabandażowana 
głową. Lekarze próbowali ratować jego życie, ale operacja już nie 
pomogła. W pośpiesznie zbitej trumience, omijając rosyjskie po-
sterunki, zwłoki przewiezione do Chełmka. Ksiądz Wcisło dokonał 
w nocy potajemnego pochówku.

Pani Wanda, mimo że minęło tyle lat nie może spokojnie opo-
wiadać o tragedii. Nigdy nie poznała swojego brata, przyszła na 
świat po jego śmierci. Rodzina skrywała prawdę przed jej matką. 

Chciano ochronić ciężarną kobietę przed tak straszną wieścią.
Czarny napis na białym tle pomnika brzmi „Ofiarą Faszyzmu”, 

pani Wanda wie, że przyszedł wreszcie czas na prawdę.
wr
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Nagrody burmistrza w dziedzinie 
oświaty za rok szkolny 2007/2008

* za wybitne wyniki w nauce
1. Magdalena Krawczyk – Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie
2. Tomasz Kapusta – Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny 
nr 2 w Chełmku
3. Dawid Szyndler – Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny 
nr 2 w Chełmku
- za wybitne osiągnięcia sportowe
1. Klaudia Kliś – Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Chełmku
2. Marcin Potoczny – Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny 
nr 2 w Chełmku

* za szczególne osiągnięcia artystyczne
1. Elżbieta Wilczak – Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku
-  za najwyższy wynik  sprawdzianu po klasie VI : 
1. Joanna Palka – Samorządowy Zespół Szkól w Gorzowie

2. Mariola Bojdys – Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny 
nr 2 w Chełmku
3. Mariola Kała – Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie
4. Szymon Durak – Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Chełmku

Wymienieni powyżej uczniowie uzyskali najwyższy, taki sam 
wynik ze sprawdzianu po klasie VI – 38 pkt / 40

Nagrody za najwyższy wynik egzaminu gimnazjalnego :
1. Marek Pytka – Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny 

nr 2 w Chełmku
2. Tomasz Kapusta - Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkol-

ny nr 2 w Chełmku
Uczniowie uzyskali równorzędny wynik – po 94 pkt / 100 – naj-

wyższy w Gminie.
Tekst i fotoreportaż: Paweł Waligóra

W ostatnim dniu roku szkolnego  Andrzej Skrzypiński zastępca burmistrza Chełmka odwiedził wszystkie placówki szkolne w gminie.


