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Egzemplarz bezpłatny - nakład 2000

NasI  dzIelNIcowI

11.04. – w Chełmku na ul. Jaworznickiej za-
trzymano nietrzeźwego kierującego sa-
mochodem marki VW Golf , pobrano krew 
do analizy;

14.04. – w Bobrku na ul. Kolistej w barze „Georg” 
dokonano kradzieży portfela, straty 1 000 zł, 
sprawca ustalony;

z 19 na 20.04. – w Chełmku na ul. Polnej doko-
nano kradzieży z włamaniem do wiaty na 
posesji. Skradziono elektronarzędzia war-
tości 4 000 zł. 

20.04. – w Chełmku przy ul. Wojska Polskiego 
dokonano kradzieży anteny z zaparkowa-
nego samochodu – starty 150 zł;

22.04. – w Chełmku na ul. Staffa zatrzymano 
nietrzeźwego kierującego rowerem, 0,8 pro-
mila – sprawca nie zastosował się także do 
wcześniejszego wyroku sądu zakazującego 
mu prowadzenia pojazdów;

25.04. – w Chełmku na ul. Krakowskiej włama-
no się do zaparkowanego samochodu – 
łupem sprawcy padło radio samochodowe 
wartości 250 zł;

27.04. – w Chełmku na ul. Wojska Polskiego w 
dwóch mieszkaniach ujawniono kradzież 
energii elektrycznej;

27.04 – w Chełmku na ul. Przemysłowej spraw-
ca włamał się do zaparkowanego samocho-
du z którego skradł nawigację samochodo-
wą – starty 1 500 zł;

28.04 – w Chełmku na ul. Głogowej dokonano 
kradzieży pianki montażowej, starty 200 zł;

29.04  - w Chełmku na ul. Krakowskiej zatrzy-
mano mężczyznę, przy którym ujawniono 
środki odurzające

09.05. – w Chełmku na ul. Brzozowej w sklepie 
Żabka dokonano kradzieży, a łupem spraw-
cy padły towary wartości 85 zł;

14.05. – w Chełmku na ul. Piastowskiej doko-
nano kradzieży z włamaniem do stojaka z 
butlami gazowymi, straty 1 415 zł;

17.05. – w Chełmku na ul. Piastowskiej zatrzy-
mano nietrzeźwego kierującego samocho-
dem marki Opel – 1,5 promila;

17.05. – w Bobrku na ul. Krakowskiej nietrzeźwy 
kierujący samochodem marki Mercedes był 
sprawcą kolizji drogowej – badanie alkoma-
tem wykazało 2,4 promila;

17.05. – w Bobrku na ul. Krakowskiej zatrzymano 
nietrzeźwego motorowerzystę – 2,1 promila;

18.05. – w Chełmku na ul. Klonowej zatrzyma-
no nietrzeźwego kierującego samochodem 
marki Ford – 0,8 promila;

22.05. – w Chełmku na ul. Powstańców Śląskich 
nietrzeźwy kierujący samochodem marki 
Łada spowodował kolizję drogową, w wydy-
chanym powietrzu miał 2,9 promila;

23.05. – w Chełmku na ul. Piłsudskiego skra-
dziono rower wartości 500 zł;

24.05. – w Chełmku na ul. Reymonta zatrzyma-
no nietrzeźwego kierującego samochodem 
marki Ford – 1,1 promila;

24.05. – w Chełmku na ul. Krakowskiej zatrzymano 
nietrzeźwego kierującego samochodem mar-
ki Fiat – 1,2 promila. Wobec sprawcy sąd wcze-
śniej wydał zakaz prowadzenia pojazdów;

27.05. – w Chełmku na ul. Piłsudskiego do-
konano kradzież telefonu wartości 280 zł. 
Sprawca ustalony;

INFormacJa  o  wywIeszeNIu  wykazu
Burmistrz Chełmka działając na podsta-

wie 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 wyko-
naniu Uchwały Nr XV/120/2004 Rady Miej-
skiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku 
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych 
stanowiących własność Gminy Chełmek, 
przeznacza do sprzedaży w drodze bezprze-
targowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny 

położony w Chełmku przy:  ul. Bocznej 1/15 
o powierzchni użytkowej 50,01 m2.

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

Inf.UM

INFormacJa  o  wywIeszeNIu  wykazu
Burmistrz Chełmka działając na podsta-

wie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 rok o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. 
zm.) przeznacza do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej następującą nieruchomość 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 
nr 3245/1 o pow. 0.0060 ha obręb Chełmek, 
położoną w Chełmku przy skrzyżowaniu  ul. 
Struga i Reymonta.

Przedmiotowa nieruchomość jest zabu-
dowana kontenerową stacją transformatoro-
wą stanowiącą nakłady ENION S.A.

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 
26 czerwca 2009 roku do dnia 18 lipca 2009 
roku.  Bliższych informacji w sprawie sprze-
daży w/w nieruchomości można uzyskać w 
siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. 
Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicznie 
pod numerem telefonu 844-90-30 lub 844-
90-33 osoba do kontaktu Naczelnik Wydziału 
Architektury Geodezji i Zasobów Komunal-
nych Sławomir Kalemba.

Inf.UM

I N F o r m a c J a
Burmistrz Chełmka działając na podsta-

wie 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 fragment 
nieruchomości gruntowej, oznaczonego w 
ewidencji gruntów jako działka nr 3259 o 
pow. 0.0057 ha, położonego w Chełmku przy 
ul. Kasprowicza w drodze bezprzetargowej.  
Wykaz został wywieszony w siedzibie Urzę-

du Miejskiego w Chełmku oraz na tablicach 
ogłoszeń na terenie całej gminy na okres 21 
dni tj. w terminie: od dnia 01 lipca 2009 roku 
do dnia 22 lipca 2009 roku. 

Bliższych informacji w sprawie można 
uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Chełmku ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub 
telefonicznie pod numerem telefonu 844-
90-30 lub 844-90-33 osoba do kontaktu Na-
czelnik Wydziału Architektury Geodezji i Za-
sobów Komunalnych Sławomir Kalemba.

Inf.UM

Młodszy aspirant

Tomasz malik
Lat 36

Staż w Policji 11 lat
Rewir nr 2 – Nowopole

Ulice: Krakowska (parzyste numery), 
Dąbrowskiej, Żeromskiego, Kasprowicza, 
Broniewskiego, Wyspiańskiego, Staffa, Tet-
majera, Orkana, Rydla, Zapolskiej, Struga, 
Reymonta.
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pożegnanie proboszcza stanisława strojka
 W niedziele 28 czerwca 2009 r. poże-

gnalną mszę św. w parafii  pw. Miłosierdzia 
Bożego w Chełmku odprawił ks. proboszcz 
Stanisław Strojek.  Po prawie 18 latach po-
sługi kapłańskiej w Chełmku o proboszczu 
Stanisławie można mówić w samych super-
latywach. Dzięki swojej pracowitości, wy-
trwałości i rzetelności dokończył budowę 
świątyni. 

Konsekracji kościoła 28 października 2006 
roku dokonał Arcybiskup Metropolita Krakow-
ski Kardynał Stanisław Dziwisz. Wraz z parafia-
nami obok świątyni wybudował kapliczkę z 
Zatroskaną Matką Miłosierdzia – kapliczkę tą 
poświęcił 6 maja 2005 rok abp Józef Guzek. 
Proboszcz Stanisław Strojek dał się poznać nie 
tylko jako budowniczy, ale też kapłan, którego 
pogoda ducha, serdeczna osobowość i wielka 
skromność pomagają wiernym odnaleźć sens 
wiary we współczesnym świecie i żywić nadzie-
ję na lepsze dni. 

Jako proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia 
Bożego organizował życie religijne i kultural-
ne parafian, integrując mieszkańców tworzył 
więzi wspólnotowe. Przejawiał dużą troskę o 
działalność i rozwój organizacji działających 
na terenie parafii: Stowarzyszenia „Rodzina 
Kolpinga”,  scholii „Miseriocordias”, grup dzie-
cięcych i młodzieżowych oraz wspólnot for-
macyjnych ludzi dorosłych. Nie sposób tu nie 
wspomnieć o festiwalu Pieśni o Miłosierdziu 
Bożym, organizowanym corocznie w kościele 
pod patronatem proboszcza.

Ks. proboszcz Stanisław Strojek wysoko 
oceniany jest nie tylko przez władze kościel-
ne, ale i świeckie. W 2006 roku ks. proboszcz 
odebrał z rąk Burmistrz Chełmka Andrzeja 
Saternusa Medal Zasługi Dla Rozwoju Gmi-
ny Chełmek.

Od 1 lipca 2009 r. ks. proboszcz Stanisław 
Strojek obejmuje parafie pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Nowym Targu.

proboszcz ryszard Gaweł odchodzi
28 czerwca 2009 r. pożegnalną mszę w 

kościele pw. św. Królowej Jadwigi w Gorzo-
wie odprawił ks. Ryszard Gaweł. Metropoli-
ta Krakowski ks. Kardynał Stanisław Dziwisz 
powierzył mu misję poprowadzenia parafii 
pw. św. Barbary w Krystynowie.

Ksiądz Ryszard proboszczem gorzow-
skiej parafii był przez pięć lat. W ciągu swojej 
kapłańskiej posługi przeprowadził wiele prac 
remontowych w kościele. Dzięki jego stara-
niom powstała nowa kotłownia, odnowiona 
została również plebania, a we wnętrzu świą-
tyni stanął okazały ołtarz oraz organy. 

Ks. proboszcz Ryszard Gaweł brał też 
udział w życiu sołectwa. Dzięki jego sta-
raniom oraz pani organistki Joanny Miki 
w gorzowskiej parafii powstała schola. 
Każdego roku czynnie uczestniczył w 
uroczystościach dożynkowych w Gorzo-
wie, a w kościele organizował jasełka czy 
wieczorki papieskie.

W czasie pożegnalnej mszy za kapłań-
ską posługę ks. proboszczowi Ryszardowi 
Gawłowi podziękowali parafianie i władze 
sołeckie Gorzowa.

współpraca dla pracy
W dniach 29 i 30 maja 2009 roku w Hotelu Galicja w Oświęcimiu 

odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu realizowanego 
przez Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Chełmku, które nosi ty-
tuł „Współpraca dla pracy”. Celem podstawowym seminarium było 
opracowanie wstępnej diagnozy dotyczącej lokalnego rynku pracy, 
określenie obszarów, możliwości i planu współpracy w ramach sieci 
lokalnej na 3 lata. Osobami prowadzącymi byli pani Agata Otrębska, 
trenerka fundraisingu i prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia 
Fundraisingu pan Robert Kawałko. Zaproszenie przyjął także kie-
rownik działu pośrednictwa oraz koordynator programu „Ułatwienie 
matkom powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub 
wychowaniem dzieci” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu 
pani Zofia Bułka, kierownik projektów w Zespole Reintegracji Spo-
łecznej i Zawodowej w Oświęcimiu pani Ewa Ocylok, pracownik 
socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku pani 
Małgorzata Wilczak oraz terapeuta i pracownik Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Chełmku pani Anna Waligóra.

Zaproszenie do współpracy w ramach sieci przyjęły następu-
jące organizacje: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku, 
Stowarzyszenie Szansa z Oświęcimia, Stowarzyszenie Kulturalno 
- Oświatowe „Spichlerz” z Bobrku, Warsztaty Terapii Zajęciowej w 
Chełmku, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z Libiążu i oczywi-
ście Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga z Chełmka.

Każde ze stowarzyszeń miało wyłonić ze swojego grona osoby, 
które będą reprezentować organizacje i uczestniczyć w specjalistycz-
nych szkoleniach dla managerów i specjalistów, by  w przyszłości 

opracowywać i pisać wnioski na pozyskanie środków finansowych 
na dalszą działalność sieci.

Celem założonej sieci współpracy jest pomoc dla osób bezrobot-
nych i poszukując nowych miejsc pracy, jednak żeby należycie się 
do tego przygotować, trzeba się profesjonalnie przeszkolić i nabyć 
umiejętności pozyskiwania środków finansowych.

Na początku spotkania wystąpiła pani Zofia Bułka, która scharak-
teryzowała lokalny rynek pracy i jego otoczenie, wskazała przyczyny 
wzrostu liczby osób bezrobotnych, udzielała wszelkich informacji i 
odpowiedzi na pytania uczestników.

Kolejnymi etapami spotkania było określenie celów strategicz-
nych sieci oraz opracowanie ogólnych założeń planu działania i 
wyznaczenie wskaźników realizacji oraz osób odpowiedzialnych 
za wykonanie zadań.

Postawiliśmy sobie bardzo ambitne cele, mamy wiele zapału do 
pracy, a  nasza grupa składa się z osób odważnych, pracowitych i 
pełnych pomysłów na dalszą działalność, dlatego wierzę, że razem  
potrafimy wiele dobrego zdziałać na rynku pracy i pomóc osobom 
pozostającym bez pracy, które straciły wszelką nadzieję na lepsze 
jutro - mówiła Wiola Kosowska-Maca (animator współpracy)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Inf. Kolping
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XXXII sesja rm w chełmku
28 maja w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku odbyła się XXXII sesja V kadencji 

RM w Chełmku. Po przywitaniu radnych oraz przybyłych gości przewodnicząca RM Zofia 
Urbańczyk otworzyła obrady.

lokalnym Małopolskiego Programu Przeciw-
działaniu Przemocy w rodzinie na lata 2009 
– 2013, ramowego programu ochrony ofiar 
przemocy oraz oddziaływań korekcyjno – 
edukacyjnych wobec osób stosujących prze-
moc w rodzinie poprzez powołanie lokalnej 
koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie w Gminie Chełmek. Po dyskusji 
radni zagłosowali za przyjęciem programu.

radni pracowali
11 maja 2009 r. komisja handlu, usług, rolnictwa, ładu i porząd-

ku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku wzięła udział w komisji 
objazdowej po terenie gminy Chełmek.

W skład komisji pod przewodnictwem Heleny Szewczyk weszli 
radni oraz przedstawiciel komisariatu Policji w Chełmku.

Komisja handlu zgodnie z planem pracy na 2009 r. dokonała ob-
jazdu i wizytacji  Gminy Chełmek pod kątem estetyki miasta.

Pierwszym wizytowanym terenem był teren w okolicy Skały w 
Chełmku.

- komisja stwierdziła, że teren w okolicy Skały jest bardzo zaśmie-
cony, w dołach po wydobytym kamieniu widoczne są odpady, stare 
pustaki itp. Komisja wnioskowała o zamontowanie tablic zakazują-
cych wysypywanie odpadów pod karą grzywny.

- w celu zapobiegania wywożenia odpadów na „Skałę”, radni za-
sugerowali postawienie znaku zakazu wjazdu pojazdów w okolicy 
skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Grunwaldzką. Patrole Policji będą 
mogły obserwować i reagować na znajdujące się w tym rejonie sa-
mochody, którymi być może przywożone są odpady. W związku z 
tym, że w tej okolicy są prywatne działki, na znaku należy umieścić 
napis: „nie dotyczy dojazdu do pól”.

- obok cmentarza, przy zjeździe w dół ulicą Na Skałce radni 
wnioskowali o usunięcie znaku „Zakaz ruchu”, a wstawienie  „Droga 
jednokierunkowa”.

- komisja wnioskowała o przedstawienie informacji nt. stanu 
własności nieruchomości położonych w okolicy Skały, tj. od no-
wego cmentarza do drogi polnej, która jest przedłużeniem ul. Sło-
wackiego.

Następnie radni udali się do sołectwa Bobrek, gdzie kontrolo-
wano wysypisko odpadów przemysłowych byłego PZPS „Chełmek”. 
Radni stwierdzili zaśmiecenie odpadami komunalnymi terenu za 

siatką ogrodzeniową, widoczne porozrzucane stare meble, części 
sprzętu AGD, worki foliowe.

Ostatnim przystankiem komisji były ogródki działkowe „Czer-
wony Kapturek” przy ul. Reymonta w Chełmku. Podczas wizytacji 
stwierdzono, iż teren ogródków jest zadbany, estetyczny. Komisja na 
terenie ogródków spotkała się z przedstawicielami Zarządu ROD pre-
zesem Janem Gackiem, zastępcą prezesa Zbigniewem Skoczylasem i 
sekretarz Józefą Ostrowska, którzy poinformowali, że działkowicze 
są bardzo zadowoleni z doprowadzenia wodociągu. Jednak jest jesz-
cze wiele rzeczy do wykonania w najbliższym czasie, a priorytetem 
jest wybudowanie „Domu Działkowca”,  tj. altanki o pow. ok. 35 m2. 
Innymi inwestycjami na terenie działek powinno być utwardzenia 
parkingu przed bramą ogrodów oraz naprawa drogi głównej na te-
renie ogrodu. Istnieje również potrzeba naprawy - remontu  ulicy 
prowadzącej od ul. Broniewskiego do  ogrodu „Czerwony Kapturek” 
przez las w stronę Bobrka.

Pierwszym punktem sesji był projekt w 
sprawie nadania nazwy ulicy na terenie mia-
sta. Zarząd Osiedla „Nowe Miasto” zwrócił się 
z wnioskiem o nadanie nazwy „Paprotnik” 
ulicy położonej w tym rejonie. Przedmio-
towa droga została ujęta w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego 
„Paprotnik” w Chełmku. Zlecone zostało wy-
konanie operatu numeracji nieruchomości 
biegnących wzdłuż w/w ulicy, opracowany 
jest również projekt budowlany drogi. Rad-
ni zagłosowali za przyznaniem nowej ulicy 
nazwy „Paprotnik”.

Następnie radni dyskutowali nad pro-
jektem ustanowienia hipoteki na nierucho-
mościach gminy w celu zabezpieczenia zo-
bowiązań Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej sp. z o.o. w postaci weksla in 
blanco na 4 000 000 zł będącego zabezpie-
czeniem zobowiązań  spółki z tytułu umowy 
o dofinansowanie dla projektu „Gospodarka 
wodno – ściekowa Gminy Chełmek”. Hipo-
teka zostanie ustanowiona na nieruchomo-
ściach zabudowanych Domem Pamięci Baty, 
siedzibą MOKSiR – u oraz placem targowym 
w Chełmku. Radni zagłosowali za przyjęciem 
uchwały.

Kolejny punkt obrad obejmował projekt 
uchwały w sprawie wdrożenia na poziomie 

W trakcie dalszych obrad radni zapoznali 
się z informacjami o organizacji akcji letniej 
dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cheł-

mek, sprawozdaniem z realizacji uchwał i 
wniosków oraz wysłuchali sprawozdania z 
działalności burmistrza i Urzędu Miejskie-
go.

Na zakończenie obrad w punkcie in-
terpelacje i wolne wnioski radni poruszali 
sprawy związane z czystością gminy Cheł-
mek, interesowali się sprawą odkomarzania 
gminy Chełmek, remontem dróg na terenie 
miasta i sołectw.
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szaNowNI rodzIce!
W trosce o zdrowie wszystkich dzieci w ubiegłym roku, został 

przygotowany program promocji zdrowia dotyczący szczepień profi-
laktycznych, który zakłada, że w 2009 roku wszystkie dzieci w wieku 
4 lat tj. urodzone od 01.01.2005 do 31.12.2005r. będą mogły być za-
szczepione przeciwko bakteriom Neisseria Meningitidis typ.C.

Zachorowania wywołane przez meningokoki występują najczę-
ściej zimą i na wiosnę.

W tym okresie dochodzi do masowych infekcji górnych dróg od-
dechowych i zarazki przenoszą się w trakcie kichania lub kaszlu.

Koszt  szczepionki kształtuje się w granicach 114zł
Informuję, że 50% kosztów zakupu szczepionki przeciwko zara-

żeniom bakteriami meningokokowym sfinansuje Gmina Chełmek, 
a 50 % rodzice (57,00 zł).

Niemniej jednak rodzice w trudnej sytuacji finansowej i korzy-
stający z pomocy MOPS w Chełmku będą mogli zaszczepić dzieci 
bez ponoszenia kosztów. Osoby te winny zgłosić się do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku celem pobrania stosow-
nego zaświadczenia.

Szczepienia dzieci w wieku 4 lat odbywać się będą od maja do 
listopada w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  
w Chełmku ul. Staicha 1, w każdy dzień pracy punktu szczepień mię-
dzy godz. 11.00  a 14.00.

Burmistrz Chełmka, Andrzej Saternus

INFormacJa  
o  wywIeszeNIu  wykazu

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: 

* ul. Marszałka Piłsudskiego 8/20 o powierzchni użytkowej 
36,88 m2.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku oraz na tablicach ogłoszeń na terenie całej 
gminy i w BIP na stronie internetowej www.chelmek.pl na okres 21 
dni tj. w terminie od dnia 15 czerwca 2009 roku do dnia 06 lipca 
2009 roku.

Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie  Urzę-
du Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefo-
nicznie pod numerem telefonu 844-90-30 lub 844-90-33 osoba do 
kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury Geodezji i Zasobów Ko-
munalnych Sławomir Kalemba.

Inf.UM

komunikat komendanta komisariatu policji w chełmku
Czas wakacji to okres, w którym corocznie w policyjnych staty-

stykach odnotowuje się zwiększoną ilość przestępstw w kilku kate-
goriach. Dlatego w trosce o Państwa bezpieczeństwo po raz kolejny 
pozwolę sobie zwrócić Waszą uwagę na następujące zagrożenia.

I. kradzieże.
Czas wakacji jest okresem 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 dozoru, 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 miesz-

kania osoby, których nie  znamy. Zwykle są to ludzie, którzy oferują 
coś do sprzedaży, bądź podają się za przedstawicieli różnych insty-
tucji, np. ZUS-u, Pomocy Społecznej itp. lub próbujący uzyskać od 
nas pomoc. Osoby te potrafią tak skutecznie odwrócić naszą uwagę, 
że niezauważalnie okradają nam  mieszkania.

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

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 zainte-

resowanie sąsiadów są o wiele skuteczniejsze niż jakiekolwiek za-
bezpieczenia techniczne.

Pamiętajmy również o samochodach. Zmniejszymy prawdopo-
dobieństwo włamania do auta, jeśli w samochodzie nie pozostawi-
my na widoku toreb, saszetek, etui na dokumenty, odzieży, itp. Jeśli 
nawet rzeczy te nie przedstawiają dużej wartości, to potencjalny 
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 prawdopodobień-
stwo włamania.

IV. bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Podczas wakacji na polskich drogach co roku dochodzi do za-

straszającej ilości wypadków. Często sprawcami tych zdarzeń drogo-
wych 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 nieprawidłowo wy-
konany manewr wyprzedzania. Zwykle są wynikiem brawury i braku 
wyobraźni. Proszę pamiętać, że do wypadków dochodzi 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.
Na kąpieliskach  wodnych należy korzystać tylko w miejscach 

specjalnie wyznaczonych. Szczególną troska należy otoczyć dzieci. 
Wchodząc do wody, trzeba liczyć siły na zamiary. Wybierając zbyt 
ambitną trasę pływacką narażamy się na skurcze mięśni lub po pro-
stu na utratę sił.  Apeluje o bezwzględną rezygnację z kąpieli przez 
osoby będące pod działaniem alkoholu lub narkotyków. Proszę in-
formować Policję o dzikich kąpieliskach – szczególnie gdy korzysta-
ją z nich dzieci, które mają często zbyt mało wyobraźni, by ocenić 
zagrożenie. Co roku, pomimo podejmowanych w tym zakresie akcji 
medialnych, wzrasta liczba osób poszkodowanych wskutek skoków 
do wody. Pamiętajmy o zachowaniu rozwagi i ostrożności.

Życzę państwu, w swoim imieniu i podległych mi policjan-
tów, udanych i bezpiecznych wakacji oraz szczęśliwych powro-
tów do domu.

Komendant Komisariatu Policji  w Chełmku
podinsp. Piotr Grabowski
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złoTy zNak zwIĄzku dla d-ha JózeFa JĘdrusIka
Zarząd OSP Chełmek z satysfakcją informuje, że w dniu 4 maja 

2009 r. - Dzień Strażaka -d-h Józef Jędrusik - Honorowy Czło-
nek i Honorowy Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Chełmku odznaczony został najwyższym odznaczeniem 
strażackim - „Złotym Znakiem Związku” Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie 
nadane zostało d-howi Jędrusikowi przez Zarząd Główny 
Związku na wniosek Zarządu OSP Chełmek, a wręczenia 
dokonano w czasie uroczystych obchodów święta strażac-
kiego na Placu Matejki w Krakowie.

Przybliżając sylwetkę odznaczonego, pragniemy przy-
pomnieć, że d-h Jędrusik jest członkiem naszej or-
ganizacji od 50 lat i pełnił w niej szereg funkcji, 
od członka zwyczajnego, poprzez opieku-
na młodzieży, gospodarza, wiceprezesa i 
przez 20 lat prezesował zarządowi OSP. 
Funkcję Prezesa pełnił w bardzo trud-
nym okresie, bo od 1985 roku, w czasach 
napięć społecznych, a potem przemian 
ustrojowych aż do 2005 roku. Prócz an-
gażowania się w sprawy ochrony prze-
ciwpożarowej i udział w wielkich akcjach 
ratowniczo-gaśniczych jak: pożar Rafine-
rii Nafty w Trzebini 1961 r. wypadek ko-
lejowy między Libiążem a Chełmkiem w 
1964 r., pożar Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach w 1971 
r. oraz pożar lasów w Kuźni Raciborskiej w 1992 r., była w jego życiu 
przynajmniej setka innych, bardziej lub mniej groźnych pożarów i 

inne działania. Należą do nich zawody sportowo pożarnicze, na 
których jego sekcja zdobywała pierwsze miejsca na szczeblu 

gminnym, powiatowym i wojewódzkim, a nawet II miejsce 
na Ogólnopolskich Zawodach Krajowych w 1972 r.

Listę działalności strażackiej należy uzupełnić o oso-
bisty udział przy budowie basenów przeciwpożarowych 
w latach 60 ub. wieku i remizy tymczasowej przy ul. A. 
Mickiewicza w latach 1963 - 1965, a następnie jej remon-
ty i modernizację aż do jej opuszczenia i przeniesienia się 

do nowej siedziby przy ul. Staicha 3.
Zanim OSP przeniosła się do nowego obiektu, o 
budowę którego dh Józef Jędrusik zabiegał przez 

kilka lat i zaangażował się w jego ukończenie 
i oddanie do użytku, wcześniej z pozytyw-

nym skutkiem zabiegał o nowe samochody 
dla OSP.

Druh Józef jest powszechnie lubiany i 
szanowany, zawsze skory do żartów i spie-
szenia z pomocą tym, którzy jej potrzebują. 
W przeszłości był członkiem regionalnego 
zespołu śpiewaczego i tanecznego „Chełm-
kowianie”.

Za pracę zawodową i społeczną w 
Straży został wyróżniony licznymi odzna-

czeniami: państwowymi - Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem 
Zasługi dwa razy, strażackimi:  Brązowym, Srebrnym i Złotym Me-
dalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Za Zasługi dla Województwa 
Bielskiego.

Prywatnie d-h Józef jest głową licznej rodziny, przykładnym 
Ojcem i społecznikiem. Przybył do Chełmka jako młody człowiek 
z terenu wschodniej Małopolski, w okresie powojennej migracji 
młodzieży za pracą i za lepszym bytem. Tu poznał swoją przyszłą 
żonę Marię, w młodości również działaczkę strażacką i tu zapuścił 
na zawsze swoje korzenie. 

Z takich ludzi możemy być dumni i życzyć Chełmkowi więcej 
tak zaangażowanych obywateli.

Druhu Józefie, dziękujemy w imieniu strażaków za Twoje zaan-
gażowanie społeczne, gratulujemy odznaczenia i życzymy długich 
lat życia.

Zarząd OSP Chełmek

„Sztandar to symbol, 
sztandar to zwycięstwo, sztandar to znak, 

pod którym się zbieramy” 
– takie słowa padły  6 czerwca 2009 r. kiedy „Rodzina Kolpinga” 

w Chełmku przeżywała bardzo radosną i ważną uroczystość po-
święcenia sztandaru. 

Podczas Mszy św. wiceprezes Zarządu Związku Centralnego 
Dzieła Kolpinga ks. Mirosław Niewiedział poświęcił sztandar, a 
przewodniczący Zarządu Józef Promny przekazał go „Rodzinie Kol-
pinga” w Chełmku. Mszę św. uświetnił swoim śpiewem chór z Kra-
kowa - Nowego Bieżanowa. Zaproszeni goście mieli okazję poznać 
sześcioletnią pracę Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga”, a po Mszy 
św. uczestniczyć w spotkaniu, które dzięki chórowi przerodziło się 
w przyjacielskie spotkanie wypełnione radosnym śpiewem.

Prezes ks. Tomasz Błażejowski oraz członkowie „Rodziny Kol-
pinga” z Chełmka serdecznie dziękują za obecność ks. Miłosławowi 
Niewiedziałowi, panu Józefowi Promnemu oraz zaprzyjaźnionym 
Rodzinom Kolpinga z Mysłowic-Wesołej, Sycowa, Krakowa - Nowe-
go Bieżanowa. Takie wspólne spotkania są świetną okazją do roz-
powszechniania idei bł. Adolpha Kolpinga, który mówił: Kto chce 
zdobyć ludzi, musi w zastaw dać własne serce.

szanowni mieszkańcy powiatu 
oświęcimskiego i chrzanowskiego

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce uprzejmie in-
formuje, że w ramach realizowanego projektu „Bliżej Obywatela 
– poradnictwo prawne i obywatelskie” udzielane są bezpłatne 
porady prawne i obywatelskie.

Wszystkich zainteresowanych konsultacjami i poradami za-
praszamy do Centrów Porad Prawnych i Obywatelskich w Oświę-
cimiu, Rynek Główny 2 oraz w Chełmku, przy ul. Krakowskiej 18 
(w budynku technikum).

centrum porad prawnych i obywatelskich w chełmku ul. 
krakowska 18 czynne od 12:00 do 18:00 rejestracja telefonicz-
na: 033 8461437

centrum porad prawnych i obywatelskich w oświęcimiu 
rynek Główny 2 czynne od 10:00 do 16:00 rejestracja telefo-
niczna: 033 8421930

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Informacja mops
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku od maja 2009 roku rozpoczął realizację 

projektu pod nazwą „Czas na aktywność – program rozwoju i upowszechniania aktywnej 
integracji w Gminie Chełmek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet 
VII – Promocja integracji społecznej. Projekt uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projek-
tów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Jest on współfinansowany przez Unię Euro-
pejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu wynosi 54.111,72 
zł, w tym wkład własny gminy stanowi kwota w wysokości 6.348,30 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększe-
nie aktywności zawodowej 7 osób bezro-
botnych, poszukujących pracy lub niepo-
zostających w zatrudnieniu, korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej (Benefi-
cjentów Ostatecznych). Zrealizowanie celu 
głównego projektu możliwe będzie dzięki 
osiągnięciu następujących celów szcze-
gółowych: wzmocnienie poczucia własnej 
wartości, analiza sytuacji osobistej i czynni-
ków na nią wpływających, określenie wła-
snych możliwości, potrzeb i umiejętności, 
umiejętne wyrażanie swoich myśli i uczuć, 
radzenie sobie w sytuacjach trudnych, 

zmiana własnego wizerunku zewnętrzne-
go, przełamanie strachu przed kontaktem 
z potencjalnym pracodawcą, zwiększenie 
motywacji do poszukiwania pracy, zdiagno-
zowanie predyspozycji celów zawodowych, 
sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, 
nabycie podstawowych umiejętności w za-
kresie obsługi komputera.

W celu pobudzenia aktywności zawodo-
wej beneficjentów planowane jest zorgani-
zowanie warsztatów psychologiczno-akty-
wizujących z udziałem psychologa, doradcy 
zawodowego, fryzjera i stylisty, mających na 
celu zmianę postaw życiowych, likwidację 

barier mentalnych związanych z poszuki-
waniem i podejmowaniem zatrudnienia. 
Podczas zajęć dla każdego z BO wyznaczo-
ne zostaną indywidualne ścieżki zawodowe. 
Odbędą się warsztaty z zakresu podstaw ob-
sługi komputera, pogadanka na temat higie-
ny i prowadzenia zdrowego trybu życia oraz 
dwa jednodniowe wyjazdy integracyjne. 

Uczestnicy projektu systemowego w 
okresie jego realizacji objęci zostaną w ra-
mach kontraktów socjalnych wsparciem fi-
nansowym, mającym na celu umożliwienie 
im aktywnego uczestnictwa we wszystkich 
zaplanowanych zajęciach. 

Projekt ma na uwadze wyprowadzenie 
klientów ośrodka z uzależnienia od świad-
czeń pomocy społecznej poprzez działa-
nia aktywizujące i umożliwienie wejścia na 
otwarty rynek pracy. Możliwości takie daje 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ra-
mach projektów systemowych.

Inf. MOPS

proGram  „uczeŃ Na wsI”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku przystępuje do kolejnej edycji w ramach 

obszaru A pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez 
osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.

Celem strategicznym programu jest 
wyrównywanie szans przez uczniów, będą-
cych osobami niepełnosprawnymi poprzez 
poprawę warunków kształcenia, umożli-
wienie uczestnictwa w zajęciach mających 
na celu podniesienie sprawności fizycznej i  
psychicznej uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z 
wyłączeniem szkół policealnych)

Przyznana pomoc finansowa ze środków 
PFRON w ramach programu, może obejmo-
wać następujące koszty:

- zakup przedmiotów ułatwiających lub 
umożliwiających naukę,

- uczestnictwo w zajęciach mających na 
celu podniesienie sprawności fizycznej lub 
psychicznej (w tym wakacyjne obozy reha-
bilitacyjne),

- dostęp do internetu (instalacja i abo-
nament, bez możliwości zakupu sprzętu 
komputerowego),

- kursy doszkalające w zakresie progra-
mu nauczania oraz kursy językowe,

- wyjazdy organizowane w ramach zajęć 
szkolnych.

W przypadku uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych przyznana pomoc finansowa 
może obejmować dodatkowe dofinanso-
wanie, które obejmuje:

-  opłaty za naukę (czesne), 
-  zakwaterowanie poza miejscem stałe-

go zameldowania ucznia,
- dojazdy do szkoły.
Do wniosku o dofinansowanie należy 

dołączyć następujące dokumenty:
- kserokopia ważnego orzeczenia o nie-

pełnosprawności lub orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności ucznia,

- oświadczenie o dochodzie brutto przy-
padającym na jednego członka rodziny po-
zostającego w gospodarstwie domowym,

- zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu 
nauki,

- kserokopia aktu urodzenia ucznia 
(dotyczy dzieci niepełnoletnich, w których 
imieniu o   

pomoc starają sie rodzice lub opiekuno-
wie prawni),

- kserokopia dokumentu o ustanowieniu 
opieki prawnej nad podopiecznym.

O dofinansowanie nie może ubiegać się 
osoba, która:

- w przeszłości była stroną umowy za-
wartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn 
leżących po jej stronie,

- posiada średnie miesięczne dochody 
brutto, przekraczające 120 % najniższego 
wynagrodzenia przypadającego na jednego 

członka rodziny pozostającego we wspól-
nym gospodarstwie domowym - kwotę 
1.531,20 złotych.

Program w roku szkolnym 2009/2010 
realizowany będzie w okresie od 1 września 
2009 roku do 30 czerwca 2010 roku.

Termin przyjmowania wniosków upływa 
30 września 2009 roku. 

Wnioski należy składać w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku, 
ul. Staicha 1, pokój 8, w godzinach 8.00 
-14.00, wtorek 9.00  -15.00. Bliższe informa-
cje można uzyskać pod numerem telefonu 
033/842 01 70.

Gmina Chełmek realizuje program po raz 
kolejny. W roku szkolnym 2008/2009 w pro-
gramie wzięło udział 7 uczniów - 3 uczniów 
szkoły podstawowej, 1 uczeń gimnazjum 
oraz  3 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przekazał na ten cel 
kwotę 6.495,91 złotych, z czego 90% środ-
ków przeznaczonych zostało na zakup 
przedmiotów ułatwiających lub umożliwia-
jących naukę.

Inf.MOPS

INFormacJa

lek. wet. mateusz urbańczyk
zaprasza do nowo otwartego

GabINeTu 
weTeryNaryJNeGo

przy ul. Jagiellońskiej 11 
(Stare Miasto)

tel. 791 696 035

Szanowni klienci! Informujemy, że nasz 
Salon Fryzjersko – Kosmetyczny

 „salon u reni” 
został przeniesiony 
do nowego lokalu 

przy ul. brzozowej 
(obok Pizzerii „Figaro”)

Salon otwarty jest w godzinach:
pon – pt 8.00 – 19.00, 

sob: 8.00 – 14.00.
SERDECZNIE ZAPRASZAMy !  
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mgr bożena bartula

Oferuje i prowadzi:
- pełną obsługę prawną firm

- sprawy własnościowe, spadkowe, 
- sprawy rozwodowe, alimentacyjne, pracownicze

- pisma sądowe i urzędowe

32-500 Chrzanów, ul. 3-go Maja 14, 
tel. 0 691 511 697, fax 032 612 18 83

drodzy ofiarodawcy !
Właśnie mijają 2 miesiące, jak odszedł od nas ukochany 

syn Szymon. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszyst-
kim ludziom za udzieloną nam pomoc w tych tragicznych 
chwilach. 

Musicie wiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co jest w ludz-
kiej mocy, żeby uratować życie naszego dziecka, a zebrane 
przy Waszej pomocy pieniądze wydaliśmy na ten jedyny i 
najważniejszy dla nas cel. 

Jest nam niewymownie przykro, że mimo tak wielu 
wspólnych wysiłków nie udało się uratować naszego syna. 
Tym razem wygrała choroba. Mamy tylko nadzieję, że na-
sze starania chociaż trochę ulżyły w chorobie naszemu 
dziecku.
Dziękujemy!

Zrozpaczeni rodzice Szymona

Nie umiera ten, kto żyje w sercach naszych
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 

28 maja 2009 roku zmarł w wieku 76 lat

Śp. włodzImIerz raŹNy
członek klubu Idei Tomasza baty w chełmku.

Msza żałobna została odprawiona w 
dniu 30 maja 2009 roku w kościele para-
fialnym p.w. św. Maksymiliana Kolbego 
w Oświęcimiu.

Zmarły został pochowany na cmen-
tarzu parafialnym w Oświęcimiu. Był 
absolwentem Batowakiej Szkoły Pracy 
w Partizansku na Słowacji, którą ukoń-
czył w 1951 r.

Włodzimierz był pracownikiem Południowych Zakładów 
Przemysłu Skórzanego „Chełmek” w Chełmku i Zakładów Che-
micznych w Oświęcimiu

Zmarły był prawym społecznym i życzliwym oraz aktyw-
nym działaczem

Cześć Jego pamięci !
Zarząd i członkowie Klubu Idei Tomasza Baty w Chełmku

Rodzinie zmarłego wyrazy serdecznego 
współczucia 1 żalu składają członkowie 

Klubu Idei Tomasza Baty oraz Przyjaciele.

spieszmy się kochać ludzi, 
tak szybko odchodzą…

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 
1 czerwca 2009 roku, przeżywszy 85 lat, odszedł od nas na zawsze

Śp. Tadeusz czerw
członek klubu Idei Tomasza baty w chełmku.

Zmarły był wieloletnim pracowni-
kiem Firmy Bata w Chełmku i Zakładów 
Przemysłu Skórzanego „Chełmek”. W 
Klubie Idei Tomasza Baty pełnił funkcje 
sekretarza i skarbnika Zarządu.

Tadeusz Czerw był znanym również 
w pracy społecznej na rzecz Klubu Spor-
towego „Chełmek” w Chełmku.

Zmarły Tadeusz pozostanie na 
zawsze w pamięci społeczności cheł-
meckiej.

Msza św. żałobna została odprawiona w dniu 3 czerwca 2009 
roku w kościele parafialnym Miłosierdzia Bożego w Chełmku, po 
czym nastąpiło odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego 
spoczynku.

Cześć Jego pamięci !
Zarząd i członkowie Klubu Idei Tomasza laty w Chełmku

Rodzinie i najbliższym zmarłego 
wyrazy współczucia składają 

Członkowie Klubu Idei Tomasza Baty w Chełmku

zbiórka zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego

W życie weszły nowe przepisy dotyczące elektrośmieci!
Pozostawienie obok śmietnika zepsutej lodówki może Cię kosz-

tować aż 5 000 zł !
Od 2 000 do 100 000 zł – tyle zapłaci osoba, która rozłoży ją na 

części i wyrzuci!
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmuje firma:
crT recykling sp. z o.o. ul. przemysłowej 33a
(na terenie byłych Południowych Zakładów Przemysłu Skórza-

nego „Chełmek” hala 33 A przy kominie)
Punkt czynny codziennie oprócz sobót w godzinach 9 – 14.
Przyjmowany jest każdy rodzaj zużytego sprzętu elektryczne-

go i elektronicznego: pralki, suszarki, wirówki, lodówki, zamrażarki, 
kuchenki, kuchenki mikrofalowe, żelazka, maszyny do szycia, toste-
ry, piece elektryczne, podgrzewacze wody użytkowej, telewizory, 
odbiorniki radiowe, sprzęt HI-FI, monitory komputerowe, sprzęt i 
osprzęt komputerowy, aparaty telefoniczne, telefony komórkowe, 
urządzenia biurowe, sprzęt oświetleniowy, elektronarzędzia, klima-
tyzatory, urządzenia nadzoru i kontroli, golarki elektryczne, wagi, od-
kurzacze, zegary, zabawki, instrumenty muzyczne, silniki elektryczne 
oraz inny sprzęt elektryczny i elektroniczny domowego użytku.

Nie przyjmujemy:
Żarówek, świetlówek i innych źródeł światła, przyrządów me-

dycznych skażonych i wszczepianych.
Pamiętaj – oddając zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do 

utylizacji uprawnionym i przygotowanym do tego instytucjom
- zmniejszasz szkodliwe oddziaływanie odpadów również nie-

bezpiecznych na ludzi i środowisko
- przyczyniasz się do zwiększenia świadomości ekologicznej 

społeczeństwa
- uczestniczysz w poprawie estetyki i wizerunku miasta
- zwiększasz oszczędności finansowe dla siebie i otoczenia, w 

którym żyjesz z tytułu usuwania i gospodarowania odpadami.
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młodzi euroentuzjaści
W sobotę 9 maja 2009 r.  w Warszawie odbyła się Parada Schuma-

na. Była to już 10 parada, w której uczestniczyła przede wszystkim 
młodzież ze Szkolnych Klubów Europejskich z całej Polski. Wśród 
uczestników parady nie mogło zabraknąć naszej Eurodwójki. Mło-
dzież z Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkonego nr 2 w 
Chełmku już po raz czwarty uczestniczyła w tym wspaniałym wy-
darzeniu. 

W tym roku Klub zaprosił także na wyjazd euroentzjastów z 
SZS nr 1 w Chełmku oraz z SZS w Bobrku. Parada była więc okazją 
do integracji młodzieży z różnych szkół naszej gminy, co udało się 
znakomicie, gdyż uczestnicy wycieczki już w drodze powrotnej pla-
nowali wyjazd na na rok przyszły.

Barwny korowód ponad 1,5 tys. entuzjastów Unii Europej-
skiej  zebrał się na Placu Zamkowym w Warszawie. Wszędzie można 
było dostrzec powiewające flagi Polski, Unii i poszczególnych krajów 
członkowskich. Z Placu Zamkowego parada ruszyła  Krakowskim 
Przedmieściem. Na czele korowodu można było zauważyć Tadeusza 
Mazowieckiego, marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, pre-
zydenta Warszawy Hanne Gronkiewicz-Waltz, sędziego Europejskie-
go Trybunału Sprawiedliwości Marka Safiana, a także kandydatów do 
europarlamentu. Przemarsz zakończyły oficjalne uroczystości pro-
wadzone na Rondzie de Gaull’a przez Jolantę Fajkowską - najstarszą 
stażem wolontariuszkę fundacji, z którą nasza młodzież miała okazję 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia i poprosić o autograf.

Po wielkich emocjach młodzi euroentuzjasci udali się na spacer 
ulicami stolicy i ruszyli w stronę autokaru, by wrócić do domu i po-
dzielić się swoimi wrażeniami z najbliższymi.

boisko wielofunkcyjne 
przy samorządowym zespole szkół 

im. a. mickiewicza przy ul. chrobrego w chełmku 
6 maja nastąpiło uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjne-

go przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1 W Chełmku. Przecię-
cia wstęgi i symbolicznego otwarcia obiektu dokonali Burmistrz 
Chełmka Andrzej Saternus oraz dyrektor SZS nr 1 w Chełmku Lu-
cyna Kuligowska. 

Boisko poświecił proboszcz parafi pw. NMP Królowej Polski w 
Chełmku ks. Bogdan Leśniak.

Nowe boisko wielofunkcyjne posiada nawierzchnie z trawy syn-
tetycznej odpornej na mróz oraz na wysokie temperatury. Łączna 
powierzchnia boiska to 476 m2. Na tej przestrzeni umiejscowione 
są boiska do piłki koszykowej oraz do piłki siatkowej. Obiekt został 
ogrodzony siatką wysokości 4 m. W ramach przedmiotowej inwe-
stycji wykonano dojście do boiska z kostki brukowej. Łączny koszt 
inwestycji wyniósł 142 369 zł. 

W bezpośrednim sąsiedztwie boiska funkcjonuje nowy plac za-
baw dla dzieci wyposażony  w typowe urządzenia: huśtawkę wago-
nową, komik + kaczka, piaskownicę.

młodzi głosują 2009 w szs nr 1 w chełmku

2 czerwca 2009 roku gimnazjaliści Samorządowego Zespołu 
Szkół nr1 w Chełmku brali udział w młodzieżowych wyborach do 
Parlamentu Europejskiego Młodzi głosują 2009. Program ten daje 
uczniom możliwość wypowiedzenia się w ważnych dla naszego 
kraju sprawach. W ramach projektu uczniowie przygotowali i prze-
prowadzili w okresie poprzedzającym wybory działania edukacyjne 
na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demo-
kratycznych, jak również prowadzili lokalny projekt zachęcający do 

uczestnictwa w wyborach. Celem projektu jest zmiana postawy spo-
łeczeństwa, a w szczególności stosunku młodych ludzi do wyborów 
oraz działalności obywatelskiej. Organizując młodzieżowe wybory, 
uczniowie poznają w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podej-
mują - często po raz pierwszy - ważną aktywność obywatelską. 

SZS nr 1 w Chełmku,  Beata Pawluśkiewicz
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pierwszy rok projektu “szkoła na 6” za nami
Projekt “Szkoła na 6” kierowany jest do uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Cheł-
mek. W założeniach projektu ujęto 8176 godzin zajęć 

pozalekcyjnych prowadzonych w formie warsztato-
wej, skupiając się na kluczowych problemach, z którymi 

borykają się uczniowie oraz poszerzenie ich zainteresowań 
i predyspozycji, stwarzając przy tym warunki do ogólnego rozwoju 
edukacyjno – zawodowego, wykorzystując nowoczesne pomoce 
dydaktyczne i multimedialne. W ramach zadań projektowych re-
alizowane są warsztaty humanistyczne, matematyczne, językowe 
-„Poliglota”, teatralne, koło przyjaciół przyrody, informatyczne, wy-
równawcze zajęcia edukacyjne dla klas I-III szkoły podstawowej, 
zajęcia z logopedą i psychologiem, szkolne ośrodki kariery. W ra-
mach poszczególnych zajęć dodatkowo organizowane są ciekawe 
wycieczki, wyjazdy o charakterze edukacyjnym i obóz językowy 
nad morzem.

Projekt realizowany jest od 1.09.2008 do 30.06.2010 r. Wartość 
projektu wynosi 981 323,36 zł. Zadania, jakimi się zajmowali, obejmowały całokształt poczynań, 

rozliczeń, kontrolę i wszelką pomoc realizatorom zajęć warsztato-
wych - nauczycielom oraz beneficjentom ostatecznym – uczniom. 
Nad całością działań nauczycieli i koordynatorów czuwał kierownik 

Nazwa olimpiady Laureaci Szkoła

Językowa - Poliglota:
j.angielski

j.niemiecki:

  I miejsce  - Mariola Latko
 II miejsce  - Piotr Adryan
III miejsce - Patrycja Bunalska

SZS Bobrek
SZS 1 Chełmek
SZS 1 Chełmek

  I miejsce  - Dominika Smalcerz
 II miejsce  - Magdalena Waliczek
III miejsce - Judyta Mazurkiewicz

SZS 1 Chełmek
SZS Bobrek
SZS 1 Chełmek

Globtroter
- gimnazjum

- szkoła podstawowa

  I miejsce  - Justyna Kondzielnik
 II miejsce  - Aleksander Symula
III miejsce- Patrycja Bujalska
Joanna Waligóra
Kordian Łysak
Krzysztof Mordoń

SZS-P nr 2 w Chełmku
SZS Bobrek
SZS nr 1 w Chełmku
SZS Gorzów
SZS 1 Chełmek
SZS 1 Chełmek

Matematyczna

  I miejsce  - Katarzyna Baranowska
 II miejsce  - Barbara Rudnicka
III miejsce - Martyna Symula

SZS Gorzów
SZS Bobrek
SZS Bobrek

Humanistyczna

  I miejsce  - drużyna
 II miejsce  - drużyna
III miejsce - drużyna
IV miejsce - drużyna

SZS Bobrek
SZS-P 2 Chełmek
SZS Gorzów
SZS 1 Chełmek

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyj-
nych i pobudzenie aspiracji uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjów Gminy Chełmek oraz zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych.  W ramach projektu oprócz setek godzin zajęć dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zorganizowano 5 olim-
piad gminnych: j. angielski, j. niemiecki, globtroter, matematyka, hu-
manistyczna. Laureatami olimpiad są następujący uczniowie szkół 
z terenu naszej gminy:

Każdy zespół szkół w gminie miał swojego koordynatora. Byli nimi:
SZS nr 1 w Chełmku - Małgorzata Wojtowicz
SZS-P nr 2 w Chełmku - Joanna Czarnota
SZS Bobrek - Ewa Gwóźdź
SZS Gorzów - Agnieszka Kajdas
Koordynatorzy dbali, aby realizacja zadań przebiegała w spo-

sób prawidłowy.

projektu Sławomir Włodarz, a nad sprawami promocji i ewaluacji 
działań projektowych Bogdan Kowalczyk.

Wszystkie zamierzenia na ten rok szkolny zostały pomyślnie zre-
alizowane i będą stanowieć podstawę do działań w kolejnym roku. 
Serdeczne podziękowania należą się wszystkim nauczycielom biorą-
cym udział w prowadzeniu warsztatów i zajęć oraz uczniom, którzy 
rozumieją, jak widać, potencjalne korzyści płynące z uczestnictwa 
w projekcie „Szkoła na 6”. Rodzice uczniów podeszli do zaoferowa-
nej pomocy i różnorodnej oferty zajęć w sposób dojrzały i wyrazili 
zgodę na uczestnictwo dzieci w warsztatach. Pozostaje mieć tylko 
nadzieję, że uczniowie jak najwięcej skorzystają z proponowanych 
zajęć. Kolejny etap projektu zapowiada się także ciekawie. 
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Chcesz podnieść, zmienić lub poszerzyć swoje kwalifikacje!
Zapoznaj się z naszymi bezpłatnymi propozycjami kształcenia!
Powiatowy Zespół Nr 8  Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 

im. Jana Kilińskiego w Chełmku ogłasza 

nabór do szkół 
dla dorosłych!

Zapraszamy do :

- liceum uzupełniającego dla dorosłych
( cztery semestry nauki, zajęcia w poniedziałki, wtorki i czwart-

ki w godzinach popołudniowych – propozycja dla absolwentów 
ZSZ )

- liceum ogólnokształcące dla dorosłych
( sześć semestrów nauki w systemie zaocznym tj. 4-5 dni zajęć 

w miesiącu – propozycja dla osób dorosłych zainteresowanych wy-
kształceniem średnim)

- szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej 
w zawodach :

(propozycja dla absolwentów szkół średnich – nie jest wyma-
gana matura , cztery semestry nauki w systemie zaocznym tj. 4-5 
dni zajęć w miesiącu

- Technik administracji
- Technik informatyk
- Opiekun/ka/ dzieci
- Opiekun/ka/ osób starszych i niepełnosprawnych
- Opiekun/ka/ w domu pomocy społecznej
Zapisy w siedzibie szkoły lub elektronicznie: ……………. 
Termin naboru na semestr jesienny: do 28 sierpnia 2009 r.
( zajęcia rozpoczynają się we wrześniu )
Termin naboru na semestr wiosenny : do 29 stycznia 2010 r.
(zajęcia rozpoczynają się w lutym 2010 r.)
Szczegółowe informacje dla zainteresowanych  w siedzibie 

szkoły lub pod numerem telefonu 33/8461171 od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.oo- 15.oo

Z   a  p  r  a  s  z  a  m  y

dni otwarte w chełmeckiej „ 8”
W dniach 8-10 maja br. Powiatowy Zespół nr 8 Szkół Zawodo-

wych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku zaprosił 
wszystkich zainteresowanych  do zapoznania się z bazą szkoły, spo-
tkania z uczniami i nauczycielami oraz wspólnej zabawy.

8 maja odwiedziło szkołę wielu gimnazjalistów z Chełmka, Bobr-
ku, Gorzowa, Oświęcimia i Libiążą. Obejrzeli pracownie uczestniczyli 
w pokazie zajęć z informatyki i fizyki. Zapoznali się także z historią 
i aktualną ofertą edukacyjną szkoły. Szczególne emocje towarzy-
szyły rozgrywanemu tego dnia turniejowi sprawnościowemu, do 
którego ambitne reprezentacje wystawiły wszystkie goszczące w 
szkole gimnazja. Przeciąganie liny, sztafetę z przewrotami, zagadki 
i zadania matematyczne oraz wiele innych konkurencji najlepiej ro-
zegrali i  rozwiązali gimnazjaliści z „Jedynki” w Chełmku. Gratulujemy 
chełmeckiej „Jedynce”, choć warto zaznaczyć że wszystkie drużyny 
walczyły bardzo ambitnie i popisały się wieloma umiejętnościami.

Kolejny dzień dni otwartych stał pod znakiem aktywności arty-
stycznej i sportowej. We współpracy z chełmeckim Robotniczym Sto-
warzyszeniem Twórców Kultury, przy pięknej majowej pogodzie na 

dziedzińcu szkoły – odbywał się plener malarski, rzeźby i rękodzieła 
artystycznego. Mili i bardzo wyrozumiali, zwłaszcza dla początkują-
cych i licznych „oglądaczy” artyści uwieczniali szkołę i jej najbliższe 
otoczenie, materializowali także inne, własne wizje artystyczne.

W tym samym czasie w hali sportowej rozgrywano Turniej Piłki 
Nożnej Halowej, w którym najlepsza okazała się drużyna reprezen-
tująca klasę IV technikum. Gratulujemy piłkarzom, którzy faktycznie 
kilka dni wcześniej ukończyli szkołę.

W ostatnim dniu wszyscy zainteresowani mogli zobaczyć halę 
sportową, a przede wszystkim ruchowo się w niej uaktywnić. Piłka 
nożna, piłka ręczna, w której szkoła zamierza się specjalizować, pił-
ka siatkowa, unihokej to główne przygotowane przez szkołę pro-
pozycje.

Całe przedsięwzięcie należy uznać za interesujące i bardzo udane. 
Odbyło się przy dużym zaangażowaniu zarówno gości jak i organi-
zatorów. Warto pamiętać, że mamy w Chełmku przyjazną i  bardzo 
nowoczesną szkołę z wieloletnimi tradycjami.
Gimnazjalisto, wybierając szkołę, pomyśl także o propozycjach „8”.

II miejsce 
w województwie!
Ania Zając, Justyna Gworek, Kasia Chylaszek, Klaudia Kościel-

ny i Piotr Kubas  z PZ8 w Chełmku zostali na etapie wojewódzkim 
zdobywcami II miejsca w Młodzieżowym Ogólnopolskim Konkursie 
Krajoznawczym „Poznaj Ojcowiznę”. W swojej pracy zatytułowanej  
Chełmek – historie ludzi i miejsc wpisane w krajobraz naszej małej 
ojczyzny przedstawili miejsca znajdujące się w Chełmku i okolicy 
oraz ich historię. Autorzy wędrują szlakiem przydrożnych krzyży, 
kapliczek, opisują historie pomników i kościołów. 

W dziale Moje ulubione ścieżki krajoznawcze odbywają spacer 
w towarzystwie pani Haliny Pluty do tzw. „punku zero”, niezwykłego  
miejsca, gdzie Przemsza wpada do Wisły, a dwie rzeki łączą swoje 
wody. Z wrażliwością godną krajoznawcy zachwycają się pięknem 
innego zakątka na mapie naszej małej ojczyzny, jakim są Stawy, za-
praszają do zwiedzenia. Podziwiają też okoliczne widoki ze wzgórza 
Skała. Ciekawość zaprowadziła ich leśnym szlakiem do Bobrku, gdzie 
poznają historię znajdującego się tam, zaniedbanego, lecz ciągle uro-
kliwego kompleksu pałacowo-parkowego. Swoje wędrówki młodzi 
krajoznawcy dokumentują nie tylko słowem, lecz także obrazem na 
zdjęciach zrobionych przez Justynę Gworek. 

Przedstawiając swoją ojcowiznę, nie zapominają o ludziach, któ-
rzy pielęgnują miejscowe tradycje, dbają o rozwój kultury i troszczą 
się o to, by historię zapisaną w pamięci mieszkańców ocalić od za-
pomnienia; rozmawiają z członkiniami zespołu „Chełmkowianki”, 
dyrektorem MOKSiR Waldemarem Rudykiem, autorką artykułów 
zamieszczanych na łamach „Echa Chełmka” W widłach Wisły i Prze-
mszy Haliną Hebdą.  Historie namalowane słowem i obrazem przez 
młodzież spodobały się konkursowemu  jury  w Krakowie, gdyż 
uczniowie zaproszeni zostali do siedziby PTTK, gdzie uroczyście 
odebrali nagrody za II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjal-
nych województwa małopolskiego. W uroczystości rozdania nagród 
towarzyszyli młodzieży Elżbieta Kubas, pod kierunkiem której praca 
została napisana i dyrektor szkoły  Michał Kaczmarczyk. 

Restauracja 
Kaprys

zaprasza codziennie od 12.00 – 22.00
Oferujemy dania kuchni tradycyjnej. 

Organizujemy wesela i imprezy okolicznościowe. 
Najniższe ceny w okolicy.

Kontakt: tel. kom. 503 994 700; 507 090 386
www.kaprys.aanet.pl

Sprzedam działki o łącznej powierzchni 0,6131 ha 
położone w Bobrku przy ul. Granicznej.

Telefon kontaktowy 791 971 255
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wyniki II Gminnego konkursu ekologicznego

 „Śmieci mniej, ziemi lżej”
W dniu 7 maja 2009 r. w Miejskim Ośrod-

ku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku od-
było się uroczyste podsumowanie II Gmin-
nego Konkursu Ekologicznego pod hasłem 
„Śmieci mniej, Ziemi lżej”.  

Patronat nad konkursem objął bur-
mistrz Chełmka, który ufundował nagrody 
dla uczestników. Organizatorem konkursu 
był Urząd Miejski w Chełmku, Samorządo-
wy Zespół Szkół  w Gorzowie,  MOKSIR oraz  
MZGK Sp. z o.o. 

Konkurs  przeznaczony był dla uczniów 
klas IV, V i VI szkół podstawowych Gminy 
Chełmek, a jego celem jest kształtowanie 
świadomości ekologicznej oraz rozwija-
nie aktywnych   postaw   wobec  ochrony 
przyrody.

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie 
wyników, rozdanie nagród i dyplomów 
odbyło się            w sali kinowej MOKSiR w 
obecności: p. Dariusza Mędrzaka – wizyta-
tora Kuratorium Oświaty, p. Adama Łękawy 
– inspektora referatu oświaty, p. Krzysztofa 
Tokarskiego – prezesa MZGK Sp z o.o., dy-
rektorów szkół, a także nauczycieli i dzieci 
z klas IV-VI.

Gminny Komitet Konkursowy składający 
się z nauczycieli przyrody: p. L. Filipek, p. U. 
Kowalskiej, p. A. Stanek oraz przewodniczą-
cej komisji p. E. Kustry – Potocznej wyłonił 
zwycięzców.

uczniowie nagrodzeni zostali w 
6 kategoriach:

Test ekologiczny
Mateusz Piątek SZS w Bobrku
Gabriela Gucwa SZS w Bobrku
Karol Rudnicki SZS w Bobrku
Ewa Stanek SZS w Gorzowie
Kamila Skotarska SZS w Gorzowie
Joanna Waligóra SZS w Gorzowie
Kordian Łysak SZS nr 1 w Chełmku
Dorota Ponikowska SZS nr 1 w Chełmku
Agnieszka Ganobis SZS nr 1 w Chełmku
Maria Bożek SZS-P nr 2 w Chełmku

Karolina Fyda SZS-P nr 2 w Chełmku
Krzysztof  Gomółka SZS-P nr 2 w Chełmku

komiks rysunkowy
Kamila Idzik SZS w Bobrku
Daria Tocka SZS w Bobrku
Ewa Stanek SZS w Gorzowie
Magdalena Kciuk SZS w Gorzowie
Joanna Waligóra SZS w Gorzowie
Dorota Ponikowska SZS nr 1 w Chełmku
Krzysztof Mordoń SZS nr 1 w Chełmku
Gabriela Grzesiak SZS nr 1 w Chełmku
Karolina Trojańska SZS-P nr 2 w Chełmku
Gabriela Wlezień SZS-P nr 2 w Chełmku

książeczka „ekologiczne znamy zasa-
dy i sprzątamy wszelkie odpady”
Martyna Symula  SZS w Bobrku
Kamila Idzik SZS w Bobrku
Karolina Dubiel SZS w Bobrku
Dominik Toporek SZS w Gorzowie
Monika Palka SZS w Gorzowie
Dawid Dżus SZS w Gorzowie
Wioletta Klimek SZS nr 1 w Chełmku

Klaudia Buchwald SZS w Bobrku
Sebastian Chylaszek SZS w Bobrku
Joanna Waligóra SZS w Gorzowie
Ewa Stanek SZS w Gorzowie
Agnieszka Chacuś SZS w Gorzowie
Kordian Łysak SZS nr 1 w Chełmku

Ewa Czaplajewicz SZS nr 1 w Chełmku
Igor Łopuszyński SZS nr 1 w Chełmku
Wiktoria Goc SZS-P nr 2 w Chełmku
Konrad Bradecki SZS-P nr 2 w Chełmku
Mateusz Mroczek SZS-P nr 2 w Chełmku

ulotka „ograniczamy śmieci w domu 
i w szkole”
Gabriela Korczak SZS w Bobrku

Joanna Mazurkiewicz SZS nr 1 w Chełmku
Tomasz Hebda SZS nr 1 w Chełmku
Wioletta Horodelska SZS-P nr 2 w Chełmku
Joanna Gwizdom SZS-P nr 2 w Chełmku
Natalia Makielak SZS-P nr 2 w Chełmku

Instrument muzyczny z odpadów
Dominik Toporek SZS w Gorzowie
Agnieszka Chacuś SZS w Gorzowie
 Krzysztof Mordoń  SZS nr 1 w Chełmku
Wioletta Klimek SZS nr 1 w Chełmku
Kordian Łysak SZS nr 1 w Chełmku
Konrad Bradecki SZS-P nr2 w Chełmku
Wiktoria Goc SZS-P nr 2 w Chełmku

Podczas uroczystości zostały również 
przedstawione wyniki ankiety dotyczącej 
zachowań ekologicznych przeprowadzonej 
wśród uczniów i rodziców Gminy Chełmek. 
Na  zakończenie uczestnicy obejrzeli pro-
gram artystyczny w wykonaniu uczniów i 
przedszkolaków Samorządowego Zespołu 
Szkół w Gorzowie.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gra-
tulujemy i życzymy świadomych wyborów 
ekologicznych w życiu codziennym.
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Nagrody burmistrza chełmka za najlepsze osiągnięcia szkolne

 SZS-P nr 2 w Chełmku -  Patrycja Trojańska

SZS-P nr 2 w Chełmku – Kornelia Bloch

SZS Bobrek - Mariola Latko 

SZS Gorzów -  Katarzyna Baranowska

SZS nr 1 w Chełmku – Marta Hebda
SZS nr 1 w Chełmku - Dorota Ponikowska
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międzyszkolny konkurs Interpretacji Języka Niemieckiego 
Erlkönig na wiele sposobów, czyli III Międzyszkolny Konkurs In-

terpretacji Języka Niemieckiego w PZ8 w Chełmku. Konkursowymi 
zmaganiami w języku niemieckim rozpoczęły się Otwarte Dni Szkoły 
w Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcą-
cych w Chełmku. Do konkursu stanęła młodzież szkół gimnazjalnych 
i ponadgimazjalnych z terenu gminy Chełmek. Młodzież z gimnazjów 
z Chełmka i Gorzowa oraz z PZ8 interpretowała w 2 kategoriach  -ze-
społowej i indywidualnej - balladę J. W. Goethego Erlkönig w wersji  
oryginalnej. Pomysły młodzieży na przedstawienie tej ballady, któ-
rej tytuł w tłumaczeniu na język polski brzmi Król Olch, były bardzo 
oryginalne i ciekawe; od wersji wiernej oryginałowi, utrzymanej w 
konwencji romantycznej, po uwspółcześnione, gdzie tytułowy król 
Olch uosabiał zagrożenia i pokusy, jakim poddawana jest dzisiejsza 
młodzież. Uczniowie wykorzystywali dla lepszego efektu swoich 
interpretacji różnorodne rekwizyty, muzykę, stroje a nawet prezen-
tacje multimedialne. 

Jury w składzie: niemiecka wolontariuszka z Międzynarodowego 
Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu Isabelle von Looz, Stanisł-
wa Pędrys-Kalisiak z Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Chełm-
ku oraz dyrektor PZ8 Michał Kaczmarczyk, oceniało poprawność 
językową i oryginalność interpretacji. Laureatami 1, 2 i 3 miejsca w 
kategorii indywidualnej zostali kolejno Katarzyna Gunia (I LO PZ8), 
Przemek Zych (II TI PZ8) oraz Karolina Czeszek (II kl. Gimnazjum nr 2 
w Chełmku).  W kategorii zespołowej największe  uznanie w oczach 
jurorów uzyskało wykonanie ballady przez zespół w składzie: Aga-
ta Jagodzińska, Kornelia Bloch, Justyna Matusiak i Wioletta Karaś z 
Gimnazjum nr 2 w Chełmku. Laureatami drugiego i trzeciego miejsca 
zostały zespoły: z Gimnazjum w Gorzowie (Sandra Bębenek, Daria 
Gajc, Paulina Włodarska i Marek Soszka) i PZ8 (Anna Zając, Klaudia 
Kościelny, Katarzyna Gunia i Paulina Jamróz). Gusta jury podzieliła 
publiczność, przydzielając swoje nagrody laureatom pierwszych 
miejsc w obu kategoriach z PZ8 i Gimnazjum nr 2 w Chełmku (K. Gu-
nia,  A. Jagodzinska, K. Bloch, J. Matusiak, W. Karaś) oraz zespołowi z 
Gimnazjum nr 1 w Chełmku (Urszula Pisarek, Martyna Piwowarczyk, 
Żaneta Piwowarczyk, Patrycja Bunalska). 

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus ufundował nagrody dla 
najmłodszego uczestnika konkursu, którym okazała się Ania Wolna, 
uczennica z I kl. gimnazjum nr 2 w Chełmku i zdobywcy pierwsze-

go miejsca w kategorii indywidualnej Kasi Gunia z PZ8. Nagrody w 
imieniu burmistrza wręczył pan Adam Łękawa. Isabelle von Looz po-
chwaliła umiejętności językowe  i teatralne młodych ludzi oraz gra-
tulowała pomysłu Elżbiecie Kubas, nauczycielce języka niemieckiego 
w PZ8, która konkurs przygotowała i przeprowadziła. Taka forma 
„szlifowania”  języka spodobała jej się tak bardzo, iż obiecała zamie-
ścić artykuł na jego temat w gazecie ukazującej się w jej rodzinnym 
Münster w Niemczech. Dyrektor PZ8 Michał Kaczmarczyk,  wręczając 
nagrody młodym ludziom, chwalił ich kreatywność i podkreślał, że 
drzwi szkoły są dla nich zawsze otwarte. Dziękował także opieku-
nom: Annie Droździewicz, Elżbiecie Sysce, Marioli Krzeczkowskiej, 
Urszuli Gui, Annie Filipeckiej-Legut i Elżbiecie Kubas za trud i serce 
włożone w przygotowanie młodzieży do konkursowych zmagań. 
Nagrody dla uczestników konkursu ufundował Instytut Gothego w 
Krakowie, który co roku wspiera podejmowane przez szkołę przed-
sięwzięcia w zakresie popularyzacji języka niemieckiego, oraz firma 
VG w Chełmku i dyrektor PZ8.

wieczór z fotografią
Bobreckie „czworaki” były miejscem ciekawego spotkania z foto-

grafią. Wieczorem 22 maja właściciel „czworaków” Mirosław Klimo-
wicz, mieszkaniec Bobrka Jan Lorek oraz dyrektor MOKSiR w Chełm-
ku Waldemar Rudyk zorganizowali w zabytkowych zabudowaniach 
multimedialny pokaz fotografii nieżyjącego już bobreckiego foto-
grafa Antoniego Chylaszka.  Pomysłodawcą przedsięwzięcia był Jan 
Lorek - wnuk Antoniego Chylaszka, który poprzez prezentację zdjęć 
chciał przypomnieć swojego dziadka oraz zaprezentować przybyłym 
historię sołectwa uwiecznioną na błonie fotograficznej.

Na pokaz licznie przybyli mieszkańcy Bobrka oraz goście spoza 
sołectwa. Wszyscy  oprócz prezentacji multimedialnej mieli moż-
liwość zwiedzenia „czworaków”, w których znajdują się unikalne 
zbiory zabytkowych maszyn, urządzeń oraz narzędzi kolekcjono-
wanych przez Mirosława Klimowicza, a także uczestniczyć w de-
gustacji miejscowych przysmaków. Pokazowi towarzyszył koncert 
muzyki elektronicznej. 

bobrowianki w czołówce
Kolejny sukces pań z Zespołu Śpiewaczego „Bobrowianki”. Na 

IX Powiatowym Przeglądzie Ludowych Zespołów Artystycznych w 
Brzeszczach nasze panie „wyśpiewały” drugie miejsce. 

W przeglądzie wzięło udział 13 zespołów z powiatu Oświęcim-
skiego:   w kategorii: chóry i zespoły śpiewacze – zespół „Stawowian-
ki”, „Tęcza”, „Bobrowianki” „Rajskowianki”, „Bielaneczki”, „Same Swoje”, 
„Iskierkowa Familia”,  w kategorii: zespoły taneczne – Zespół Pieśni i 
Tańca „Kęty” i „Holan”,  w kategorii: zespoły obrzędowe – „Brzeszczan-
ki” i „Przecieszynianki”. Całość występów oceniała Powiatowa Komisja 
Konkursowa. W jej składzie znaleźli się: Zofia Skwarło – regionalista, 
Jadwiga Adamczyk – muzyk, Benedykt Kafel – etnograf oraz Wie-
sława Hazuka – choreograf.  Laureatami kategorii: chóry i zespoły 
śpiewacze : I miejsce – „Iskierkowa Familia”, II miejsce – „Bobrowianki”, 
III miejsce – „Same Swoje”. W kategorii: zespoły taneczne :  I miejsce 
zdobył zespół „Holan”,,  II miejsce zajął Zespół Pieśni i Tańca „Kęty”.  
                 Gratulujemy.

INFormacJa
Burmistrz Chełmka, działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 

35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy o gospo-
darce 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: 

* ul. Wojska Polskiego 3/11 o powierzchni użytkowej 34,85 m2,

* ul. Klonowa 6/5 o powierzchni użytkowej 39,46 
Przedmiotowy wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Chełmku oraz na tablicach ogłoszeń na terenie całej 
gminy i w BIP na stronie internetowej www.chelmek.pl na okres 21 
dni tj. w terminie od dnia 23 czerwca 2009 roku do dnia 15 lipca 
2009 roku. Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzi-
bie  Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub 
telefonicznie pod numerem telefonu 844-90-30 lub 844-90-33 osoba 
do kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury Geodezji i Zasobów 
Komunalnych Sławomir Kalemba.   Inf.UM
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dotyczy zdjęcia 
„mieszkańcy i ich pojazdy”.

W numerze nr 2(70)/2009 Echa Chełmka pod powyższym tytu-
łem zamieszczono zdjęcie sań śnieżnych amatorskiego wykonania 
z informacją o jego konstruktorze i pilocie.

My niżej podpisani przyjęliśmy tę informację z przyjemnym za-
skoczeniem, ale i zażenowaniem, gdyż zarówno pojazd, jak i jego 
konstruktor i właściciel, są nam dobrze znani. Na zdjęciu rozpo-
znajemy bowiem zmarłego w ubiegłym roku, mieszkańca Młynów, 
Franciszka Piwowarczyka, który był i konstruktorem i wykonawcą 
prezentowanych sań. Był on nam znany osobiście jako kolega z pra-
cy w Wydziale Mechanicznym PZPS „CHEŁMEK”.

Z pojazdem tym związana jest historia, która jako żywo odpowia-
da znanemu powiedzeniu, że „potrzeba jest matką wynalazków”.

Otóż Franciszek Piwowarczyk w początku lat 60 ub. wieku w 
poszukiwaniu lepszego zarobku zatrudnił się na jednej z kopalń na 
terenie Jaworzna. Do pracy musiał więc dojeżdżać. W lecie czynił to 
na rowerze albo motorowerem, ale w zimie było to bardzo utrud-
nione, a autobusowe przewozy pracownicze wówczas jeszcze nie 
funkcjonowały na taką skalę jak dzisiaj. Wymyślił więc pojazd i sam 
go wykonał, którym w okresie zimy, drogą przez las, a potem Dąb i 
Jeleń przez około dwa zimowe sezony przemierzał trasę z Chełmka 
do Jaworzna tam i z powrotem. Wzbudzał przy tym niemałe zain-
teresowanie, aż w końcu stał się atrakcją dla przechodniów na tej 
trasie, a „Gazeta Krakowska” z tamtego okresu udokumentowała ten 
fakt jako ciekawostkę i sensację.

Poznajemy zdjęcie z „Gazety” (lata 1962 – 1965). Pan Franci-
szek po dwóch lub trzech sezonach zimowych ze względu na stan 
zdrowia i uciążliwość dojazdu do pracy przeniósł się do pracy bliżej 
domu, a sanie wykorzystywał już tylko jako atrakcję zimową dla dzie-
ci, aż w końcu się ich pozbył. Przekazał komuś albo sprzedał.

Zwracając się do autora publikowanego artykułu i zdjęcia, pra-
gniemy go przeprosić, aby nie czuł się urażony naszym sprostowa-
niem i podziękować za to, że wydobył z niepamięci jedną z cieka-
wostek Chełmka i pamięć o naszym koledze. 

R.Witkowski i J. Figa.

Jazda 09 
Towarzyszący Dniom Chełmka plenerowy pokaz zabytkowych 

narzędzi, urządzeń i pojazdów JAZDA 09 spotkał się z dużym zainte-
resowaniem i życzliwym przyjęciem mieszkańców. To kolejna udana, 
cenna inicjatywa chełmeckiego grona miłośników dawnej motory-
zacji. Piotr „Iwo” Cebrat, pomysłodawca i komisarz wystawy, zaprosił 
do Chełmka pasjonatów z bliższych i dalszych okolic. Organizatorzy 
uhonorowali uczestników licznymi nagrodami i wyróżnieniami. 

Tytuł seniora imprezy uzyskał Władysław Skubis. Siedemdziesię-
ciodwuletni mieszkaniec Jaworzna jest posiadaczem kolekcji niemal 
wszystkich motocykli z epoki PRL-u. Puchar burmistrza otrzymał 
najstarszy motocykl ARDIE TM 500 z 1928 r. prezentowany przez 
Marcina Łęskiego z Częstochowy. Motocykl ten posiada unikalne 
karbidowe oświetlenie. W obecnych warunkach można się nim 
poruszać jedynie w ciągu dnia.

Puchar Burmistrza za najlepiej odrestaurowany pojazd Opel 
Olimpia otrzymał Piotr Legędziewicz z Chełmka. Za najlepiej za-
chowany pojazd w stanie oryginalnym SHL M11 puchar burmi-
strza odebrał Andrzej Ganobis z Chełmka. Najładniejszym pojaz-
dem zlotu okazał się motocykl DKW SB 350 z 1934 r. Jakuba Paska 
z Ryczowa.

Duże zainteresowanie uczestników wzbudziły pojazdy DKW 200 
z 1938 r. Macieja Paska z Ryczowa, WANDERER lata 30 ubiegłego 
wieku Sebastiana Syski z Chełmka, WFM Marcina Mazura z Chełm-
ka, komar Damiana Kobyłczyka z Chełmka, junak   Rafała Matyji 
z Chełmka, CZ Macieja Szczurka z Chełmka, Honda Gold Wing Wie-
sława Pidły z Chełmka, Wartburg Edwarda Szczurka z Chełmka. Nie 
zabrakło również Fiatów 125 i syren. Wśród motocykli szczególna 
uwagę wzbudziło BMW R 51 z lat 40 w stylu militarnym, któremu 

do pełnego kompletu brakowało jedynie RKM–u. Właścicielem bo-
jowego motocykla jest Krzysztof Mańkut z Gorzowa.

Wystawę wzbogacił, pokaz pracy stacjonarnego silnika rolnicze-
go pieczołowicie odrestaurowanego przez rodzinę Serugów z No-
wopola. Okazale prezentowały się zbiory komisarza imprezy Piotra 
„Iwo” Cebrata. Iwo odtworzył klimat warsztatu mechanicznego z lat 
30 ubiegłego wieku. Obok oryginalnych narzędzi, części i przedmio-
tów zaprezentował świetnie odrestaurowany motocykl ZUNDAPP 
37V. Zbiory oraz organizacyjne zaangażowanie Piotra Cebrata zostały 
nagrodzone pucharem MOKSiR. Właściciele nagrodzonych pojazdów 
zostali również obdarowani pamiątkowymi plakietami wykonanymi 
przez chełmecką firmę eS4.

mieszkańcy i ich pojazdy
Jan Lorek po-

dzielił się z nami 
unikalną fotogra-
fią. Zdjęcie wy-
konano w latach 
pięćdziesiątych 
XX wieku. Ukazu-
je mieszkańców 
Bobrka, Antonie-
g o  C hy l a s z e k a 
i Romana Ryskę  
obok motocykla 
„Jawa”. Dla kone-
serów motoryza-
cji to prawdziwa 
gratka!

Piotr „Iwo” Ce-
brat udzielił nam 
ciekawych i wy-
czerpujących in-
formacji na temat 
„kultowej” dziś 
Jawy 350 - tzw 
„Peraka”. Nazwa 
perak pochodzi od 
słowa „pero” to znaczy sprężyna lub resor. Pojazd posiadał ramę 
spawaną z rur o przekroju prostokątnym, nowatorskie teleskopowe 
zawieszenie zintegrowane z lampą przednią oraz tylne zawieszenie 
suwakowe stąd wspomniany przydomek. Silnik o pojemności 344 
cm3 rozwijał moc 12 KM i pozwalał rozwinąć prędkość 110 km/h 
spalając przy tym 3,5-4,5 litra benzyny na 100 km. W motocyklu 
zastosowano wiele innowacyjnych rozwiązań technicznych. Jawa 
malowana była w kolorze ciemnej wiśni, motocykl był produkowany 
w latach 1948-1956 i przechodził liczne modyfikacje, egzemplarze 
produkowane od roku 1950 posiadały odmienne malowanie oraz 
szereg zmian w silniku co spowodowało wzrost mocy do 14 KM 
następnie 15 KM 
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Tęczowe przymierze zawiązane
25 maja 2009 r. przy remizie strażackiej w Gorzowie  zawią-

zano „Tęczowe Przymierze”. Siedem (tyle jest barw tęczy) różnych 
wspólnot: DPS z Krakowa z ulicy Łanowej, Fundacja Brata Alberta z 
Chełmka, Samorządowy Zespół Szkół z Gorzowa, ŚDS Pobyt Dzien-
ny z Chełmka, Dom Ludowy z Chełmka, OSP Gorzów i gorzowska 
świetlica środowiskowa przystąpiły do jedynego w swoim rodzaju 
przymierza.  Potwierdzeniem tego aktu było przewiązanie kolorowej 
wstążeczki, odbicie (odrysowanie na kartonie) własnej dłoni z pod-
pisem i złożenie podpisów przez przedstawicieli uczestniczących w 
zabawie wspólnot na Akcie Zawiązania Tęczowego Przymierza. 

Tęcza symbolizuje nierozerwalny związek człowieka ze swoim 
Stwórcą, ale jest też symbolem nadziei. A nadziei potrzeba każdemu 
z nas. Dlatego logo „Tęczowego Przymierza” to motyl z motywem 
zmarłego na chorobę nowotworową trzyletniego Nikodema. Ży-
cie motyla i życie chorego dziecka łączy krótkotrwałość i subtelna 
kruchość. Logo opracowane przez Aleksandrę Wabik ma przypo-
minać o ulotności chwil szczęścia, na jakie czeka chory człowiek, 
a dziecko w szczególności. Szczęście zaś daje się zbudować tylko 
wspólnymi siłami. Trzeba połączyć dwa końce świata - powiedział 
Tomek Doniec, ojciec Nikodema, kiedy w ubiegłym roku zakładał 
stronę internetową w darze na 85-lecie OSP w Gorzowie. Nie chciał 
zapłaty, tylko spełnienia marzeń chorych dzieci. I udało się - dwa 
odległe końce świata łączą dwa końce tęczy, ale pod jej barwnym 
łukiem jest bardzo dużo miejsca dla naszego Przymierza łączącego 
ludzi – zdrowych i chorych, radosnych i cierpiących, mogących dać 
szczęście i tego szczęścia z utęsknieniem wyczekujących.

Jednym z istotnych źródeł radości, zarówno dla dorosłych jak i 
dzieci, jest zabawa. Nie mogło więc jej zabraknąć przy takiej okazji. 
Rzut do celu miał wyrobić celność wyboru przyjaciół. Przeciąganie 
liny uczyło wykorzystania siły fizycznej do wzbudzania śmiechu, 
a rysowanie rodzinnych stron pozwalało poznać miejsca bliskie i 
serdeczne. Do tańca nie trzeba było nikogo zmuszać, bo zainspiro-
wani mistrzowskimi występem Kasi Baranowskiej uczestnicy spotka-
nia z ochotą ruszyli „na parkiet”. Największe wrażenie zrobił taniec 
Grzesia na wózku inwalidzkim i popisy niesłyszącego Pawełka. Nie 
ustępowały im uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji 
Brata Alberta w Chełmku, które z wielkim wdziękiem i gracją prezen-
towały swoje umiejętności taneczne. Wszystkich połączyła zabawa 
prowadzona przez panią Edytę Jarnot, studentkę filologii polskiej UJ. 
Rozpostarte przez nią tęczowe koło o średnicy 5 metrów  falowało, 
wznosiło się i opadało, poruszane rękami dzieci i dorosłych, wzbu-
dzając  przy tym salwy śmiechu przeplatane okrzykami emocji.

Nikomu nie brakło zapału ani sił, dzięki sponsorom chętnie ob-
darowującym imprezę. Dziękujemy Zakładowi Optycznemu Rozmus 
z Oświęcimia, Państwu Wilanowskim – właścicielom Eurosklepu z 
Gorzowa, Państwu Gołębiowskim – właścicielom cukierni „Ptyś” z 
Chełmka, GS „Samopomoc Chłopska”  z Chełmka i Państwu Halinie 
i Bronisławowi Skoczkom z Oświęcimia.

Szczególne wyrazy wdzięczności składamy burmistrzowi gmi-
ny Chełmek Panu Andrzejowi Saternusowi za wielkie serce zawsze 
otwarte na potrzeby naszych dzieci i młodzieży. Tęczowe przymie-
rze połączyło, miejmy nadzieję że na zawsze, dwa końce tęczowe-
go świata.

Imprezę uświetniła wystawa prac uczestników terapii zajęciowej 
ŚDS Pobyt Dzienny A z Chełmka. Drewniane anioły, koty, szkatułki 
zdobione techniką decoupage, fantazyjne obrazki wykonane tech-
niką guillingu, obrazy kwiatów, pejzaże i martwa natura, odlewy 
gipsowe precyzyjnie malowane – to tylko niektóre z wystawionych 
wyrobów artystycznych. Wzbudziły szczery podziw oglądających i 
dopytujących o szczegóły tworzenia gości. 

W sali gorzowskiej świetlicy wyeksponowano również prace 
gorzowskich dzieci-  uczestników zajęć świetlicowych. Znalazły się 
wśród nich aniołki, serduszka, diabły i czarownice z masy solnej, 
obrazy i obrazki wykonane różnymi technikami, lalki z gałganków, 
odlewy gipsowe, robótki szydełkowe i duma świetlicowa – kwiaty 
z krepiny i bibuły oraz kwiaty z liści klonu. Wszystkie bukiety w „ta-
jemniczy” sposób zniknęły z wystawy, a znalazły się w rękach gości. 

Wykonane przez dzieci małe różyczki były tez nagrodą za udział w 
konkursach. 

Tęcza towarzysząca imprezie była wciąż obecna. Najpiękniej 
rozpięli ją strażacy OSP Gorzów podczas pokazu przygotowane-
go specjalnie na tę okoliczność. W kropelkach wody tryskającej ze 
strażackiej armaty wodnej rozbłysła tęcza i położyła się barwnym 
łukiem u stóp zebranych. Chłopcy z krakowskiego DPS-u oniemieli 
– jedni zamarli w bezruchu, a inni podbiegli do wozu strażackiego. 
Naczelnik OSP Gorzów druh Ryszard Diabełek osobiście zaprosił do 
przejażdżki. Włożywszy hełmy strażackie, kolejno wsiadali do auta, 
żeby spełnić swoje marzenie. Prezes OSP Gorzów Andrzej Rybak 
wyraził gotowość strażaków do stałej współpracy w spełnieniu ma-
rzeń dziecięcych 

Dołączyły do niego wolontariuszki z gorzowskiej szkoły, nie-
zwykle odpowiedzialnie traktujące swoją misję. Kiedy odjeżdżali 
ostatni goście, Ada, wolontariuszka i wierna uczestniczka zajęć 
świetlicowych, powiedziała: Nie wiedziałam, że tak niewiele trzeba 
zrobić, żeby dać im tak wiele radości. Ma rację Ada…życie motyla 
trwa krótko, ale nie jest smutne… Życie chorego bywa równie krót-
kie i dzięki naszej wspólnej pracy nie musi być szare i ponure. Niech 
nas połączy Tęczowe Przymierze zawarte przez siedem wspólnot 
pełnych ciepła i serdeczności. Pamiętajmy, że tęcza ma niezliczoną 
ilość odcieni, dlatego wszyscy mogą w niej znaleźć miejsce dla sie-
bie, Zapraszamy.

Autorka projektu „Tęczowe Przymierze”  organizatorka imprezy 
Małgorzata Wabik

pTTk informuje

Zgodnie z kalendarzem imprez na rok 2009 informujemy czy-
telników Echa Chełmka o odbywającym się co miesiąc imprezach 
organizowanych przez Koło Miejskie w Chełmku. W ostatnim okre-
sie szczególnym zainteresowaniem cieszyły się dwie wycieczki 
„Szlakiem Orlich Gniazd” na Wyżynę Krakowsko – Częstochowską. 
Zdjęcia z tych wycieczek można zobaczyć na stronie internetowej 
www.moksir.chelmek.pl. Również wycieczka w Bieszczady, która 
odbędzie się w dniach 20 – 24 lipca, ma już komplet uczestników. 
My chcemy Państwa zaprosić na ciekawą wycieczkę górska, która 
odbędzie się 9 sierpnia do Zawoi i na Babią Górę. Przewidziano dla 
turystów zaawansowanych szlak przez szczyt Babiej Góry ( 1725 m 
n.p.m ) oraz dla mniej zaawansowanych do schroniska na Marko-
wych Szczawinach i Zawoi. Zapraszamy!       Inf. PTTK
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buty i utopia nowoczesności - polska spółka obuwia „bata” w chełmku
W okresie międzywojennym działalność 

wielkich zakładów przemysłowych wraz z re-
alizowanymi przez nie programami socjalnymi 
mogła wydać się próbą implementacji moder-
nistycznych utopii społecznych. Wyjątkowym 
przykładem takiego przedsiębiorstwa była firma 
obuwnicza Tomasza Baty, która potrafiła wykorzy-
stać osiągnięcia współczesnej architektury i sztuk 
wizualnych do propagowania zarówno swoich 
produktów jak i modelu zarządzania zakładem 
pracy oraz jego pracownikami, nazywanego czę-
sto „batyzmem”. 

Działalność firmy „Bata” w okresie międzywo-
jennym bywa z reguły omawiana na przykładzie 
rozwoju jej głównej siedziby w Zlinie na Mora-
wach. Można ją jednak także ocenić na podsta-
wie historii zagranicznych filii koncernu, powsta-
jących w związku z jego globalną ekspansją od 
początku lat 30-tych. Do 1938 roku takie właśnie 
zakłady Baty, wraz z robotniczymi osiedlami i 
usługową infrastrukturą, zbudowano głównie 
w Europie (m.in. w Niemczech, Anglii czy Szwaj-
carii), ale również w Azji (Batanagar w Indiach) i 
Stanach Zjednoczonych (Belcamp). Jeden z nich 
powstał w południowej Polsce, w miejscowości 
Chełmek.

Zakłady w Chełmku ufundowała Polska 
Spółka Obuwia „Bata” S.A. z siedzibą w Krakowie, 
założona w grudniu 1929 roku, która w ciągu 
pierwszego roku działalności nabyła odpowied-
nie tereny od Adama Zygmunta Sapiehy i roz-
poczęła przygotowania do produkcji. Chełmek 
został wybrany przede wszystkim z uwagi na 
dogodne warunki komunikacyjne (linia kolejo-
wa, spławna rzeka, bliskość dużych aglomeracji 
miejskich) oraz możliwość szybkiego znalezienia 
taniej siły roboczej. Jeszcze przed uruchomieniem 
właściwej działalności zakładu wykształcono jego 
pierwszych pracowników w Zlinie, a na początku 
1932 roku grono wykwalifikowanych szewców 
oraz mechaników rozpoczęło w Chełmku pro-
dukcję różnych gatunków obuwia gumowego, 
tekstylno-gumowego i skórzanego. W okresie naj-
większego rozkwitu, pod koniec lat trzydziestych, 
firma zatrudniała ponad 2 tysiące osób. W 1937 
roku roczna produkcja wszystkich par butów wy-
niosła ponad dwa miliony sto tysięcy par butów. 
Były one sprzedawane głównie we własnej sieci 
sklepów w ponad stu sześćdziesięciu miejsco-
wościach w Polsce. W tym czasie Bata rozpoczął 
przygotowania do otwarcia kolejnych fabryk w 
Centralnym Okręgu Przemysłowym w okolicach 
Radomia i Puław. Prace te zostały przerwane przez 
wybuch II wojny światowej. 

W Chełmku doskonale uwidoczniły się naj-
ważniejsze elementy systemu Baty, który łączył 
w sobie zarówno troskę o robotników jak i pre-
cyzyjny dozór nad ich życiem zawodowym, a 
w dużej mierze również i prywatnym. System 
organizacji pracy zakładał podział na szereg 
autonomicznych oddziałów i warsztatów, które 
odpowiadały za indywidualny bilans zysków i 
strat, a jednocześnie konkurowały między sobą 
o najlepsze wyniki produkcyjne. Na bieżąco pro-
wadzono też drobiazgową kontrolę, obliczając 
wyniki finansowe poszczególnych oddziałów raz 
w tygodniu. Równolegle funkcjonował plan pro-
dukcyjny, opracowywany z dokładnością do po-
jedynczego dnia pracy w fabryce. Praca przy no-
woczesnych maszynach, w tempie wyższym niż 
w fabrykach obuwia w Stanach Zjednoczonych, 
trwała przez pięć dni w tygodniu od godziny 7 
do 17 z przerwą na obiad w firmowej stołówce. 

Wynagrodzenie było zdecydowanie wyższe niż 
w innych gałęziach przemysłu i pozwalało ro-
botnikom na radykalną poprawę materialnego 
statusu i, co za tym idzie, na społeczny awans, 
dodatkowo gwarantowany przez firmowy sys-
tem emerytalny.  Każdy pracownik Baty musiał 
rozpocząć swoją pracę od najniższego stanowiska 
przy taśmie produkcyjnej. Indywidualna kontrola 
nad zatrudnionymi pozwalała stopniowo wybrać 
najbardziej uzdolnionych, których awansowano, 
doceniając nie tylko pracowitość, ale także cechy 
charakteru, jak odpowiedzialność czy uczciwość 
oceniane m.in. przy pomocy specjalnych testów 
psychotechnicznych.  Wybrani ochotnicy wyjeż-
dżali pobierać nauki w międzynarodowej Szkole 
Pracy w Zlinie, by po trzyletniej edukacji wrócić 
do Chełmka i objąć kluczowe stanowiska w firmie. 
Do 1938 w Polsce pracowało 180 absolwentów 
zlińskiej szkoły, wynoszących z niej nie tylko 
znajomość technik obuwniczych, ale także zna-
jomość dwóch języków obcych (niemieckiego i 
angielskiego) i dobrych manier.

Bata nie chciał bowiem kształcić swoich pra-
cowników tylko pod kątem umiejętności zawo-
dowych. W Chełmku, podobnie jak w każdym 
oddziale firmy, zatrudnieni mieli stać się człon-
kami zintegrowanej wspólnoty, w której obowią-
zywały określone wartości i zasady etyczne. Przy-
pominały o nich hasła zawieszane w zakładach, 
wzywające m.in. do oszczędności, czystości czy 
pilności w pracy, ale także podkreślanie związku 
między robotnikami (których należało nazywać 
„współpracownikami”) a zarządem, nawet dy-
rektor zakładu musiał, co pewien czas, wykonać 
parę butów. Budowie tożsamości firmy służyły też 
wydawane przez nią wysokonakładowe pisma, 
rozprowadzane przez sieć własnych sklepów. Ty-
godnik „Echo Chełmka” publikował bieżące wia-
domości ze świata, ale przede wszystkim teksty o 
firmie, jej twórcach czy bieżących osiągnięciach 
zakładu. Ważną rolę odgrywały regularne infor-
macje o wyróżniających się pracownikach, czy to 
ze względu na osiągnięcia produkcyjne, czy też 
stawanie na ślubnym kobiercu, zwłaszcza jeżeli 
młoda para poznała się podczas pracy „u Baty”. 
Pismo „Sprzedawca” adresowano natomiast do 
pracowników sklepów firmowych, a zamiesz-
czane artykuły pouczały o tym, jak organizować 
pracę sklepu i troszczyć się o klientów. Zgodnie 
z modernistycznymi standardami Bata dbał też 
o zdrowie i kondycję fizyczną swoich pracowni-
ków, zapewniając odpowiednią infrastrukturę do 
uprawiania sportów, m.in. boisko, basen kąpielo-
wy czy skocznię narciarską. Najważniejszą inwe-
stycją była jednak budowa kortów tenisowych w 
bezpośrednim sąsiedztwie robotniczego osiedla, 
a gra w tenisa stała się popularną rozrywką miesz-
kańców Chełmka.  W 1936 roku otwarto Stację 
Opieki nad Matką i Dzieckiem, która zajmowała 
się opieką lekarską i dożywianiem dzieci z ubo-
gich rodzin, a od 1938 roku funkcjonowało przed-
szkole. Bata współfinansował również budowę 
kościoła katolickiego w Chełmku. 

Zarówno twórca firmy Tomasz, jak i jego na-
stępca Jan Bata, konstruując robotniczą wspól-
notę wokół własnych zakładów, zdecydowanie 
sprzeciwiali się działalności związków zawodo-
wych, zwłaszcza inspirowanych przez partie ko-
munistyczne. W Zlinie w 1930 roku firma wykupiła 
i zburzyła kamienicę, w której mieściła się siedziba 
lokalnego oddziału partii komunistycznej, pozo-
stawiając na jej miejscu pasaż nazwany „Burzymy 
zło przeszłości”. W historii Chełmka znaczący był 

strajk załogi w czerwcu 1936 roku na tle zatargów 
płacowych i zakazu działalności robotniczego 
samorządu, który zakończyła dopiero osobista 
interwencja szefa koncernu Jana Baty. W efekcie 
uregulowano kwestie finansowe i utworzono za-
miast związku zawodowego organizację „Rodzina 
Szewska”, która miała pośredniczyć w kontaktach 
między pracownikami a zarządem fabryki. Firma 
wspomagała działalność „Rodziny Szewskiej”, któ-
ra zajmowała się m.in. publikacją własnego czaso-
pisma oraz dostarczaniem rozrywek kulturalnych 
i sportowych pracownikom PSO „Bata”. 

Stopniowo, wraz z rozwojem fabryki, zmie-
niała się też miejscowość, w której powstało cha-
rakterystyczne osiedle robotnicze, zabudowane 
dziewiętnastoma typowymi domami zaprojekto-
wanymi w zlinskiej centrali przez Františka  Lydie 
Gahurę, opartymi na module 6,15 x 6,15 m. Wy-
konane w cegle wielorodzinne domy, z kuchniami 
i łazienkami, otoczone zielenią, były ucieleśnie-
niem awangardowej idei mieszkania minimum, 
a jednocześnie nawiązywały do koncepcji mia-
sta-ogrodu i osiedla socjalnego. Bata wykluczał 
jednak budowę wielkich bloków mieszkalnych, 
uważając, że kolektywizm obowiązywać może w 
zakładzie pracy, natomiast poza nim robotnicy 
powinni mieszkać indywidualnie, w otoczeniu 
swoich rodzin. Osiedle w Chełmku różniło się 
tylko w szczegółach od bliźniaczych komplek-
sów rozsianych po całym świecie, a modułowa 
architektura ustawiona w regularnych rzędach 
przypominała o przynależności pojedynczego 
domu do globalnej sieci, z centrum usytuowa-
nym w Zlinie. Modernistyczna architektura sta-
ła się też znakiem rozpoznawczym firmowych 
sklepów Baty w różnych miastach Polski, wśród 
których wyróżniał się pawilon w Gdyni-Orłowie 
z 1935 roku.  Bata perfekcyjnie wykorzystywał 
osiągnięcia współczesnego projektowania gra-
ficznego i architektury wnętrz do promocji swoich 
produktów. Stanowiska handlowe Baty na targach 
czy wystawy sklepowe były bardzo precyzyjnie 
komponowane według najnowszych wzorów, 
nawiązujących do osiągnięć czeskiej awangardy 
jak i współczesnej reklamy komercyjnej w Europie 
i Stanach Zjednoczonych.  

Fenomen powstania i ekspansji firmy To-
masza Baty można traktować jako pars pro toto 
procesu radykalnej modernizacji, jaka dokonała 
się w pierwszych dekadach XX wieku. Awan-
gardowa architektura czy ikonosfera wpływały 
wtedy na kształt bardzo różnych dziedziny ży-
cia, stąd też nowoczesna fabryka mogła wydać 
się próbą realizacji awangardowej utopii, nawet 
jeżeli źródła jej sukcesu tkwiły w pragmatycznej 
ekonomii i paternalistycznej trosce o robotnika. 
Przykład Baty wskazuje również na skompliko-
wane związki między modernizacją a postawa-
mi stricte politycznymi. Nie zawsze musiały mieć 
one radykalnie skrajny charakter, ale mogły być 
poszukiwaniem „trzeciej drogi”, którą chciał być 
„batyzm”. Modernizacja á la Bata przypominała 
także, że nowoczesność niekoniecznie musi przy-
nieść nieograniczone możliwości indywidualnego 
rozwoju. Wyzwolone mechanizmy modernizacyj-
ne potrafiły bowiem doprowadzić do powstania 
„nowego człowieka”, którego potrzeby można 
było dowolnie programować i zaspokajać, bu-
dując w ten sposób masowe społeczeństwo ludzi 
szczęśliwych, w którym rozróżnienie między wol-
nością a zniewoleniem bynajmniej nie okazywało 
się jasne i czytelne. 

Andrzej Szczerski
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niał ją głośny dopingiem. Emocji nie bra-
kowało również na parkiecie. W pierwszym 
meczu „Siódemka” nie dała szans SKF Wisła 
Płock, wygrywając 27-23. Następnego dnia 
po raz pierwszy w turnieju szczypiorniści 
Chełmka doznali porażki,     przegrywając z  
Jurandem Ciechanów 34-37. Jednak większa 
liczba punktów w grupie dała jej przepustkę 
do półfinału. W meczu półfinałowym nasi 
piłkarze ręczni spotkali się z KSSPR Końskie 
i po zaciętym meczu pokonali drużynę go-
ści dwiema bramkami 27-25. W niedziele 7 
czerwca w samo południe w meczu o puchar 
naprzeciw siebie stanęły drużyny UKS „Sió-
demka” Chełmek oraz Vive Kielce. I jak to już 
miało miejsce w  turnieju półfinałowym Vive 
Kielce – drużyna młodzików 7 -  krotnego 
Mistrza Polski musiała uznać wyższość „Sió-
demki”  Chełmek, przegrywając 21 – 27. W 
ten sposób stało się to, w co jeszcze nie tak 
dawno mało kto wierzył – UKS „Siódemka” 
Chełmek zdobyła Puchar Polski! 

Gratulujemy zawodnikom, trenerom, 
sztabowi medycznemu oraz zarządowi tak 
wielkiego sukcesu i promocji miasta Cheł-
mek. 

wIelkI sukces - Trzy druŻyNy awaNsuJĄ!!
Trzy drużyny z  gminy Chełmek awansowały w rozgrywkach 

piłki nożnej. Awans do A Klasy wywalczyły zespoły LKS Bobrek i 
LKS Gorzów natomiast drużyna KS Chełmek po znakomitej rundzie 
wiosennej rozgrywek oświęcimskiej klasy „A” wywalczył awans do 
VI ligi. Gratulujemy!

Wiele lat trwała banicja zespołu z Chełmka w „A” klasie. Podejmo-
wane próby awansu kończyły się fiaskiem, czasami wręcz niespoty-
kanym pechem. W kuluarach mówiło się o złym fatum, które ciążyło 
nad zasłużonym Klubem. Sezon 2008/2009 okazał się przełomowy. 
Drużyna prowadzona przez trenera Jacka Dobrowolskiego była zde-
cydowanie najlepszym zespołem w całej stawce, bijąc wiele rekor-
dów. Za popularnym „KS-em” przemawiają następujące statystyki: 
najwięcej zdobytych punktów, najwięcej zwycięstw (21), najwięcej 
zdobytych goli (79) i jednocześnie najmniej straconych (12). Zespół 
przed własną publicznością tylko raz podzielił się punktami z prze-
ciwnikiem, tracąc jedną bramkę. W pozostałych meczach odniósł 
komplet zwycięstw, nie tracąc gola. Na indywidualne wyróżnienie 
zasłużył napastnik „KS” - Dariusz Łukaszka, który może pochwalić się 
„koroną” króla strzelców (24 gole).

Jakie czynniki zdecydowały o awansie do VI ligi? 
W minionym sezonie drużyna uniknęła „wpadek” z ligowymi „sła-

beuszami”. „KS” nie uznawał kompromisów i w większości spotkań 
potrafił przechylić szalę zwycięstwa na własną korzyść.  Tylko 2 remi-
sy i aż 21 zwycięstw ma swoją wymowę. Wielkim atutem była również 
wyrównana i odpowiednio szeroka, jak na tą klasę rozgrywkową, 
kadra. W drużynie zachowane były odpowiednie proporcje – bram-
kostrzelny duet napastników, kreatywna i ofensywnie usposobiona 

linia pomocy, stanowiąca kolektyw i niezwykle efektywna defensy-
wa (najmniej straconych goli) a także pewny i będący w wysokiej 
formie bramkarz. Również zmiennicy podstawowych zawodników 
wnosili wiele do zespołu. Warto pamiętać, że tegoroczny sukces to 
również zasługa całego sztabu ludzi związanych z drużyną: praca 
szkoleniowa trenera Dobrowolskiego, wysiłek kierownika Wojciecha 
Waligóry oraz Stanisława Niedźwiedzia i Stanisława Stokłosy. Wiel-
kie słowa uznania należą się szczególnie Prezesowi Klubu – Marko-
wi Poznańskiemu oraz całemu Zarządowi. Ich prężne i skuteczne 
działania zapewniły KS Chełmek stabilizację, rozwój i umocnienie 
pozycji na futbolowej mapie regionu.

przełomowy moment rozgrywek. kiedy drużyna poczuła 
wiatr w żagle i awans stał się jak  najbardziej realny? 

Był to mecz z Zatorem wygrany na własnym stadionie w sposób 
bezdyskusyjny: 3 : 0. Pełna dominacja „KS-u” w spotkaniu na szczycie 
i piękna, momentami porywająca gra pozwoliły uwierzyć w awans 
nie tylko piłkarzom, ale także kibicom i wszystkim ludziom zwią-
zanym z klubem. Nie od dziś wiadomo, że aby osiągnąć sukces w 
każdej dziedzinie życia, najważniejsza jest wiara w sukces i własne 
możliwości. Po tym meczu zawodnicy z Chełmka uwierzyli w siebie 
w przeciwieństwie do ich głównego konkurenta, który na finiszu 
rozgrywek nawet stracił miejsce w strefie barażowej.

co dalej? 
W chwili obecnej zespół opromieniony sukcesem kończy okres 

roztrenowania i udaje się na zasłużony wypoczynek. Przygotowania 
do rundy jesiennej w VI lidze rozpoczną się 17 lipca 2009 roku. 

uks ,,GruNwald 
w finale wojewódzkim

Miłą niespodziankę sprawiły dziewczęta 
grające 10 maja 2009 r. w Kętach w rozgryw-
kach szczebla rejonowego organizowanych 
przez Małopolski Związek Piłki Siatkowej .

siódemka z pucharem polski!

Zawody rozgrywane były systemem 
,,każdy z każdym”, a stawką był bezpośred-
ni awans do finału wojewódzkiego. GRUN-
WALD Chełmek wystąpił w składzie: Aleksan-
dra Pawłowska, Adrianna Wilczak, Agnieszka 
Kilarska, Kamila Dębska, Marta Opitek, Anna 
Adamczewska, Paulina Załuska, Wioletta 
Szczurek.      

Trener – Mariusz Janik

 Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Siódemka” Chełmek wywalczyli 
Puchar Polski Młodzików w Piłce Ręcznej. Na 
drodze po trofeum zespół trenowany przez 
Miłosza Waligórę pokonał młodzików takich 
potęg w piłce ręcznej jak Vive Kielce, SKF Wi-
sła Płock, MKS Zagłębie Lubin czy UKS Ani-
lana Łódź. Dzięki wyśmienitej grze naszych 
zawodników, nowoczesnej hali sportowej 
przy PZ nr 8 SZiO w Chełmku oraz gorącemu 
dopingowi Chełmek miał okazję być gospo-
darzem turnieju półfinałowego oraz finału. 
Marsz po zwycięstwo w półfinałach zawod-
nicy „Siódemki” zaczęli 22 maja od pokona-
nia Victorii Tomaszów Mazowiecki 28 – 22. 23 
maja wyższość naszych zawodników musieli 
uznać młodzi zawodnicy z Vive Kielce gdzie 
po pięknym i emocjonującym meczy „Sió-
demka” wygrała 25 – 23, a już przysłowiową 
kropkę nad i nasi szczypiorniści postawili 23 
maja, pokonując UKS Anilana Łódź 27-24.

Turniej finałowy rozgrywany 4 – 7 czerw-
ca cieszył się takim zainteresowaniem ki-
biców, iż na meczach „Siódemki” Chełmek 
trudno było znaleźć, choć trochę wolnego 
miejsca na widowni. Cała hala żyła, wypeł-

dyrektor powiatowego zespołu nr 8 szkół zawodowych i ogólnokształcących w 
chełmku oraz zarząd klubu sportowego „siódemka” chełmek składają serdeczne 
podziękowania za wydatna pomoc okazaną przez starostę oświęcimskiego Józefa 
kałę oraz burmistrza chełmka andrzeja saternusa w organizacji pucharu polski 
młodzików w piłce ręcznej. po raz pierwszy w historii nasza szkoła i hala wido-
wiskowo – sportowa była godnym miejscem rozgrywania zawodów tak wysokiej 
rangi, które jednocześnie zakończyły się zdobyciem przez nasz zespół pucharu pol-
ski. aktywność i życzliwe wspieranie przedsięwzięcia przez władze powiatu oraz 
gminy chełmek przyczyniły się do promocji naszego regionu, gdzie zamierzamy 
propagować sporty zespołowe, w tym piłkę ręczną. dziękujemy za zrozumienie i 
okazane wsparcie z jednoczesną nadzieją na dalszą współpracę.

Dyrektor PZ nr 8 SZiO w Chełmku, Michał Kaczmarczyk
Prezes Klubu Sportowego „Siódemka” Chełmek, Krzysztof Ślósarczyk
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Góra od lewej: Stanisław Wilczak, Andrzej Saternus, Jarosław Księżarczyk, Łukasz Bużyk, Dariusz Dębosz, Rafał 
Tomasik, Łukasz Kaczmarczyk, Śławuś Włodarz, Piotr Zając, Jacek Piwowarczyk, Stanisław Olejarz, Rafał Zając, 
Mirosław Trybuś, Jarosław Chowaniec, Wiktor Pawela, Stanisław Kądzior, Łukasz Kopciewicz, Marek Idzik, Jan 

Opitek, Danuta Trzebuniak
dół od lewej: Krzysztof Ciaputa, Jerzy Piotrowski, Paweł Wierzbic, Remigiusz Dziędziel, Rafał Sergiel, Jacek 
Linczowski, Jarosław Zabawski, Marek sowa, Konrad Toporek, Dawid Bielawa, Artur Kowalczyk, Jacek Boczarski, 

leży: Jarosław Cygan

stoją od lewej: Stanisław Waliczek – V-ce Prezes, Bogdan Dulęba – były Prezes, Kazimierz Szewczyk 
– Prezes, Adam Wanat – członek Zarządu, Przemysław Liszka, Arkadiusz Mańkut, Ireneusz Palka (Król 

Strzelców B klasy - 32 bramki), Bartłomiej Waliczek, Marcin Baran, Bartłomiej Czopek, Szymon Zamarlik, 
Łukasz Baran, Mirosław Dłubisz, Wiesław Liszka (grający trener), 

klęczą od lewej: Piotr Wesecki, Jakub Dulęba, Łukasz Opitek, Maciej Kowalik, Szymon Wilczak, Jacek 
Wrona, Tomasz Opitek, Michał Czucz (kapitan) 

lks bobrek 

lks Gorzów
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