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B U R M I S T R Z  C H E Ł M K A

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJĘ)
Na dzierżawę, z przeznaczeniem na cele rolnicze, fragmentu nieru-

chomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów, prowadzonej 
przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, jako działka nr: 172/52 
o pow. 11.4921 ha, położony w Bobrku przy ul. Kolistej, w tym grunty 
klasy ŁIII o pow. 11.3108, ŁIV o pow. 0.1813 ha, dla której prowadzona 
jest w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu w Wydziale V Ksiąg Wieczystych 
KW Nr KR1E/00023988/0. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń 
i zobowiązań. Wydzierżawiający odtworzy granice terenu we własnym 
zakresie.  

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego została określona jako śred-
nia w stosunku do stawek czynszu podanych w wykazie nieruchomo-
ści, przeznaczonych do dzierżawy z dnia 18 marca 2011 roku i wynosi 
1.390,55 złotych netto. 

W przypadku, gdy umowa zawierana będzie z rolnikiem indywidu-
alnym w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształ-
towaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592 z późn. zm.) 
nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy podlega zwolnieniu z 
podatku VAT. W każdym innym przypadku do czynszu dzierżawnego 
doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2011 roku o godz. 10.30 w 
Urzędzie Miejskim w Chełmku, ul. Krakowska 11, sala sesyjna. Uczest-
nicy przetargu winni:

Posiadać dowód wpłaty wadium (wadium powinno być widoczne na 
rachunku Urzędu Miejskiego co najmniej przed dniem 13 maja 2011 
roku), wpłata wadium równoznaczna jest z zapoznaniem się wpłacają-
cego z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych 
konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, pod 
warunkiem przedstawienia na piśmie pełnomocnictwa małżonki/a na 
dokonanie czynności w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomo-
ści 172/52. 

Legitymować się dowodami osobistymi, nr NIP (Numer Identyfikacji 
Podatkowej), w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
nie posiadającej osobowości prawnej, podlegającym wpisom do reje-
strów – przedstawienie aktualnego wypisu z właściwego rejestru, sto-
sownego pełnomocnictwa (ewentualnie zgodę organów statutowych 
na nabycie przedmiotowej nieruchomości), dowodu tożsamości osoby 
reprezentującej podmiot. Za aktualne uważa się dokumenty, odpis z 
KRS-U, zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, wydane 
nie wcześniej niż 3 m-ce przed dniem przetargu. Dokumenty, o których 
mowa wyżej powinny być przedłożone w oryginałach.

Wadium w wysokości 600,00 złotych słownie: sześćset złotych 
00/100 należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Chełmku Nr 34 
8123 0000 0000 1283 2000 0030 Bank Spółdzielczy Oświęcim z do-
piskiem “wadium – 172/52, z dopiskiem „rolnik”, „osoba fizyczna” 
lub „osoba prawna”. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, 
zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego w roku 2011, a po-
zostałym uczestnikom niezwłocznie zostanie zwrócone. 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy. Wysokość minimal-
nego postąpienia (przebicia) w przetargu ustala się na kwotę 15,00 
złotych. Umowa dzierżawy gruntu będzie obowiązywała do dnia 31 
grudnia 2013 roku, która zostanie zawarta nie wcześniej niż dnia 30 
maja 2011 roku (roczny czynsz dzierżawny w roku 2011 zostanie 
wyliczony proporcjonalnie do ilości miesięcy przypadających w 
tym roku dzierżawnym).

Umowa może zostać rozwiązana za trzymiesięcznym okresem wy-
powiedzenia w przypadku podjęcia przez Wydzierżawiającego decyzji 
o przeznaczeniu przedmiotu dzierżawy do sprzedaży. Pożytki przy-
sługujące z płatności w ramach środków z Unii Europejskiej (płatności 
obszarowe) pobierać będzie Dzierżawca. Czynsz dzierżawny będzie 
płatny rocznie za całość przedmiotu dzierżawy do dnia 30 września 
danego roku. Czynsz dzierżawny może wzrastać jeden raz w roku o 
wzrost wskaźników inflacji artykułów konsumpcyjnych ogłoszonych 
przez prezesa GUS, bez konieczności stosowania wypowiedzenia. 
Oprócz czynszu dzierżawnego, Dzierżawca uiszczał będzie proporcjo-
nalnie do okresu dzierżawy podatki i inne opłaty publiczne związane z 
przedmiotem dzierżawy. Właściciel w/w nieruchomości zastrzega sobie 
prawo odwołania lub unieważnienia ogłoszonego przetargu. Dodatko-
wych informacji związanych z przetargiem uzyskać można w Urzędzie 
Miejskim w Chełmku pok. nr 14 lub pod nr tel. 0 33 844-90-33 lub 34.

Inf.UM

I N F O R M A C J A
Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz w wykonaniu 
uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopa-
da 2007 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania 
nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż okres 3 lat przeznacza w 
dzierżawę następujące fragmenty nieruchomości:

Fragment nieruchomości oznaczony w ewidencji gruntów jako dział-
ka nr 2975 oraz 2977 w granicach posadowienia garażu wraz z drogą 
dojazdową do niego, obręb Chełmek, położony w Chełmku rejon ul. 
Bolesława Chrobrego. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 2975 
uwidoczniona jest w Lwh 18, nieruchomość oznaczona jako działka nr 
2977 uwidoczniona jest w Lwh 398, prowadzonym w Wydziale V Ksiąg 
Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, 

Fragment nieruchomości oznaczony w ewidencji gruntów jako działka 
nr 1269/86 o pow. 100 m2, obręb Libiąż Wielki, położony w Chełmku, 
rejon ul. Ofiar Faszyzmu. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie 
Rejonowym w Oświęcimiu, w wydziale V Ksiąg Wieczystych prowa-
dzona jest KW nr KR1E/00037647/9. Nieruchomości niezabudowana. 
Dzierżawa z przeznaczeniem jako plac pod tymczasowe składowanie 
materiałów budowlanych. 

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 11 maja 2011 roku do dnia 31 maja 2011 roku. Bliższych 
informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicznie pod numerem 
telefonu 0-33 844-90-33 lub 34 osoba do kontaktu Naczelnik Wydziału 
Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w 
Chełmku. 

Inf.UM

Czyste rowy i rurociągi odwadniające
Sołectwo Bobrek objęte jest systemem odwadniającym, mają-

cym na celu likwidację ujemnych skutków piętrzenia wody na rze-
ce Wiśle.  W skład tego systemu wchodzą: rowy otwarte, rurociągi i 
drenaże wraz z pompownią.

Administrator w/w systemu - Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodne w Krakowie Zarząd Zlewni Wisły Krakowskiej z/s w Krakowie 
stwierdził, że z części gospodarstw domowych w Bobrku do systemu 
odwadniającego wprowadzane są ścieki bytowo-gospodarcze, które 
wpływają na szybsze zamulenie i zarastanie dna rowów, zamulenie 
rurociągów oraz przyspieszenie niszczenia urządzeń pompowni Bo-
brek, a w konsekwencji utrudniony spływ wód i zalewanie terenów.

W związku z powyższym Urząd Miejski w Chełmku zwraca się 
do wszystkim właścicieli nieruchomości odprowadzających ścieki 
bytowe do systemu odwadniającego o niezwłoczną likwidację 
nielegalnych urządzeń odprowadzających ścieki bytowe do 
rowów i rurociągów.

Ograniczenie populacji komarów.
W maju br. specjalistyczna firma przystąpi do walki z komarami. 

Akcja zwalczania komarów na terenie gminy Chełmek prowadzona 
jest corocznie od 2003 r. i ma celu ograniczenie populacji komarów, 
uciążliwych dla mieszkańców. Zwalczanie komarów polegać  będzie 
na niszczeniu larw komarów środkiem w postaci wlewki do cieków, 
wód stojących i rozlewisk oraz niszczeniu dorosłych osobników po-
przez odymianie terenów otwartych zadrzewionych i zakrzewionych.  

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego na terenie Gminy 

Na terenie Gminy Chełmek w miesiącu czerwcu zostanie przepro-
wadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Zbiórka organizowana jest przez specjalistyczną firmę CRT Recykling, 
w formie objazdu wszystkich posesji w Chełmku, Bobrku i Gorzowie.

Harmonogram zbiórki:
03.06.2011 r. - Gorzów
04.06.2011 r. - Bobrek
10.06.2011 r. -  Chełmek Stare Miasto
11.06.2011 r. - Chełmek Nowe Miasto
Szczegółowe informacje na temat zbiórki znajdują się na stronie 

internetowej www.chelmek.pl
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Strażacy  świętowali
W dniu Św. Floriana Strażacy obcho-

dzą swoje święto. Druhowie z OSP 
Chełmek obchody rozpoczęli przed Domem 
Pamięci Baty skąd w uroczystym pochodzie 
ze sztandarem przeszli do kościoła pw. NMP 
Królowej Polski na uroczystą mszę św. Nabo-
żeństwo prowadzili ks. kapelan chełmeckich 
strażaków Dariusz Burda, ks proboszcz Bog-
dan Leśniak oraz ks. Rafał Wierzbiak.  

Po mszy strażacy oraz zaproszeni go-
ście udali się do Domu Pamięci Baty gdzie 
odbyła się dalsza cześć imprezy. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się m.in. bur-
mistrz Chełmka Andrzej Saternus, starosta 
oświęcimski Józef Krawczyk, wicestarosta 
Zbigniew Starzec, członek zarządu Powiatu 
Andrzej Skrzypiński.

Strażackie święto to również dobra oka-
zja do przyznania odznaczeń oraz podzięko-
wań dla wspomagających OSP.

Brązowe medale za Zasługi dla Pożarnic-
twa – otrzymali:

- Anna Słowińska z firmy ANSPOL  -za 
długoletnie sponsorowanie działalności 
OSP Chełmek.

- Bożena Smoleń – żona Naczelnika OSP 
oraz matka, której czterej członkowie rodziny 
od wielu lat służą w OSP

- Joanna Gąska – członkini OSP zajmują-
ca się promocją OSP oraz pracą z młodzieżą.

- Leonard Postupalski  - członek wspie-
rający OSP Chełmek i jej długoletni sponsor.

Odznaką „Wzorowy Strażak”  odznacze-
ni zostali Radosław Gąska, Krzysztof Lączak 
oraz Lechosław Oleksy.

Oprócz odznaczeń prezes OSP Chełmek 
wręczył podziękowania i pamiątkowe statu-
etki długoletnim sponsorom OSP Chełmek 
Annie Słotwińskiej i Leonardowi Postupal-
skiemu za finansowe wsparcie w latach 2006 
-2010. Prezes odczytał również list pochwal-
ny do obojga sponsorów wystosowany przez 
Prezesa Zarządu Głównego OSP RP Walde-
mara Pawlaka.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI URODZONYCH W 2007 R
Burmistrz Chełmka oraz Dyrektor Samo-

dzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Chełmku informują, iż w okresie od 
1 czerwca 2011 r. do 30 listopada 2011 r. w 
siedzibie SG ZOZ w Chełmku przy ul. Staicha 
1  odbywać się będą szczepienia dzieci uro-
dzonych w 2007 roku przeciwko bakteriom 
Neisseria Meningitidis typ C, a to w ramach 
programu promocji zdrowia dotyczącego 
szczepień profilaktycznych.

Zachorowania wywołane przez me-
ningokoki występują najczęściej zimą 
i na wiosnę. W tym okresie dochodzi 
do masowych infekcji  górnych dróg 
oddechowych i zarazki przenoszą się 
najczęściej w trakcie kaszlu.

Jeśli zdecydują się Państwo na zakup 

ści ceny szczepionki przypadającej na Ro-
dziców. W celu skorzystania z takiej formy 
pomocy społecznej  należy pobrać z MOPS 
stosowne zaświadczenie. 

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opie-
ki Zdrowotnej  w Chełmku przy ul. Staicha 
1 lub pod numerem telefonu: 33 846 12 02.

Dyrektor SG ZOZ Michał Bochenek
Burmistrz Chełmka  Andrzej Saternus

wymienionej wyżej szczepionki w SG ZOZ 
w Chełmku, koszt szczepionki w 50% zo-
stanie zrefundowany ze środków z budżetu 
Gminy Chełmek. Pozostałą część 50% ceny 
szczepionki poniosą Rodzice.

W przypadku występowania trudnej sy-
tuacji finansowej oraz korzystania z pomocy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Chełmku istnieje możliwość pokrycia czę-

Święto strażaków w Gorzowie
W dniu 3 maja w kościele w Gorzowie 

ks. Proboszcz Stanisław Rapacz odprawił 
mszę św. w intencji strażaków. W przeded-
niu święta św. Floriana podziękował stra-
żakom za pomoc niesioną mieszkańcom 

w trudnych sytuacjach oraz błogosławił 
ich poczynaniom na następny rok. Po uro-
czystości odbyło się spotkanie wszystkich 
strażaków z władzami Gminy. 

Adam Łękawa
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B U R M I S T R Z   C H E Ł M K A   O G Ł A S Z A :
I.

 II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na 
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozna-
czonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo 
Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr: 

1158/78 o pow. 0.0980 ha za cenę wywoławczą 
33.504,09 złotych brutto.

1158/79 o pow. 0.1614 ha za cenę wywoławczą 
46.742,21 złotych brutto.

1158/80 o pow. 0.2436 ha za cenę wywoławczą 
70.547,20 złotych brutto.

W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wy-
sokości 23 %. 

I przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym 
odbył się w dniu 16 marca 2011 roku w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11.

Cena wywoławcza do II przetargu została obniżona o 15 
% w stosunku do wartości nieruchomości określonej w for-
mie operatu szacunkowego z dnia 11 października 2010 roku. 

Przedmiotowe działki położone są w obrębie Gorzów, 
przy ulicy Nowowiejskiej.

Działki będące przedmiotem przetargu powstały w wy-
niku: zniesienia p.gr. 1158/53, 1158/54, 1158/65, 1158/71, 
1158/73, 1158/74, 1158/75 do p.gr. 1158/77 i podziału jej 
na nowe nieruchomości, zatwierdzonego decyzją Burmi-
strza Chełmka znak: AGK/RGK. 7430-1-18/2010 z dnia 31 
sierpnia 2010 roku. 

Dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest 
przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wie-
czystych nr KR1E/00040155/7. 

W/w nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Działki znajdują się na terenach dla których Gmina 

Chełmek nie posiada miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. W obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 
roku miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
działki znajdowały się na terenach oznaczonych na rysunku 
planu następującymi symbolami: B 25 MN, U – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna z usługami, tereny zainwesto-
wane zabudową mieszkaniową i mieszkalno – usługową.

Przeznaczenie działki w studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek 
– kierunki rozwoju zabudowy mieszkaniowej, obszary prze-
znaczone do zabudowy, przewidziane do obowiązkowego 
objęcia miejscowymi planami zagospodarowania prze-
strzennego pod budownictwo jednorodzinne w pierwszej 
kolejności.

Zabudowa przedmiotowych działek jest możliwa po 
uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. 

Dojazd do nieruchomości odbywa się od ulicy Krakow-
skiej poprzez ulice Podkomorską, Krótką i Graniczną lub 
bezpośrednio z ulicy Nowowiejskiej. 

Dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej:
- przyłączenie do sieci energetycznej zapewnione 

przez ENION S.A., 
- włączenie do sieci wodociągowej z istniejącego wo-

dociągu PVCΦ110/150 mm,
- odprowadzenie ścieków sanitarnych do szczelnych, 

bezodpływowych zbiorników osadowych, do chwili wybu-
dowania kanalizacji miejskiej,

- nie przewiduje się zaopatrzenia przedmiotowej 
inwestycji w gaz (sieć gazowa przebiega w najbliższym 
sąsiedztwie).

Zgodnie z postanowieniem dyrektora Okręgowego 
Urzędu Górniczego w Katowicach na przedmiotowym te-
renie nie prowadzono i nie przewiduje się prowadzenia 
eksploatacji górniczej.

Opis działek:
Działki nr 1158/78 o pow. 0.0980 ha, nr 1158/79 o pow. 

0.1614 ha, 1158/80 o pow. 0.2436 ha – kształt działek niere-
gularny, teren płaski. Teren działek podmokły, przy obfitych 
opadach deszczu lub roztopach śniegu mogą gromadzić się 
wody opadowe i może nastąpić lokalne podtopienie grun-
tów. Odwodnienie dla danej działki nabywca wykona we 
własnym zakresie i na własny koszt.

W dniu 25 listopada 2010 roku upłynął termin do złoże-
nia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 
poz. 651 z późn. zm.).  

II.
I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w 
ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powia-
towe w Oświęcimiu jako działka nr: 842/287 o pow. 0.0654 
ha za cenę wywoławczą 37.500,00 złotych brutto. W cenie 
wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %. 

Przedmiotowa działka jest niezabudowana, położona w 
obrębie Chełmek przy ul. Tetmajera w Chełmku.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest 
przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wie-
czystych nr KR1E/00028575/7. 

W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobo-
wiązań.

Działka znajduje się na terenach dla których Gmina 
Chełmek nie posiada miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. W obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 
roku miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
działka znajdowała się na terenach oznaczonych na rysunku 
planu następującymi symbolami: A 44 MN, U – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna z usługami.

Przeznaczenie działki w studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego – KIERUNKI 
ROZWOJU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ, obszary zabudowy 
ukształtowanej z możliwością dokonywania uzupełnień w 
lukach budowlanych, rozbudowy i modernizacji zabudowy 
jednorodzinnej. 

Zabudowa przedmiotowej działki jest możliwa po uzy-
skaniu decyzji o warunkach zabudowy.  

Opis działki:
Działka nr 842/287 o pow. 0.0654 ha jest niezabudo-

wana, teren płaski. Działka porośnięta jest drzewostanem, 
w tym świerki w ilości 6 szt., sosna w ilości 1 szt. i jesion w 
ilości 1 szt. Wzdłuż północnej i wschodniej granicy działki 
przebiega gazociąg niskoprężny. Odległości podstawowe 
gazociągów od obrysów obiektów terenowych określa 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listo-
pada 1995 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 1995 r. Nr 139, 
poz 686). W przypadku realizacji budynku mieszkalnego 
odległość projektowanego budynku od przedmiotowej, 
istniejącej sieci gazowej wynosi min. 1,5 m. 

W dniu 23 lutego 2011 roku upłynął termin do złożenia 
wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w 
nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 
1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku.

Postanowienia ogólne: 
 Uczestnicy przetargu winni:
Posiadać dowód wpłaty wadium, wpłata wadium rów-

noznaczna jest z zapoznaniem się wpłacającego z warunka-
mi przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Dowód wpłaty 
winien zawierać: w przypadku osób fizycznych – imię, na-
zwisko i adres, w przypadku osób prawnych – pełną nazwę 
firmy oraz jej siedzibę i dopisek ”wadium - nr nieruchomości”.

W przypadku małżonków, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków 
lub jednego z nich, pod warunkiem przedłożenia na piśmie w 
formie aktu notarialnego zgody małżonki/a na zakup danej 
nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nie-
ruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia doku-
mentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. 

Legitymować się dowodami osobistymi, nr NIP (Numer 
Identyfikacji Podatkowej), w przypadku nabywania nieru-
chomość przez osoby prawne pełny, aktualny, odpis z Krajo-
wego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących 
działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób 

fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywil-
nej – dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowania 
do działania w imieniu spółki. O ile przepisy tego wymagają 
konieczne jest okazanie zgody organów statutowych na 
nabycie przedmiotowej nieruchomości. Za aktualne uważa 
się dokumenty, odpis z KRS-U, zaświadczenie o wpisie do 
działalności gospodarczej, wydane nie wcześniej niż 3 m-ce 
przed dniem przetargu. Dokumenty, o których mowa wyżej 
winny być przedłożone w oryginałach.

W przetargu można brać udział osobiście lub na pod-
stawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w 
dniu przetargu.

Wadium, uprawniające do uczestnictwa w przetargu, 
w kwocie:

dla nieruchomości opisanych w punkcie nr I dla działki 
w punkcie 1 i 2 wynosi: 4.000,00, dla działki oznaczonej w 
punkcie 3 wynosi: 7.500,00 złotych, 

dla nieruchomości opisanej w punkcie nr II wynosi 
4.000,00 złotych, 

dla każdej działki osobno, należy wpłacić w takim 
terminie, aby środki widoczne były na rachunku Urzędu co 
najmniej przed dniem 12 czerwca 2011 roku, wpłaty nale-
ży dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Chełmku Nr 04 
8110 1023 2006 0300 1283 0014 z dopiskiem ”wadium - nr 
nieruchomości”.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy prze-
targu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 
% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2011 roku w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 
i będzie trwał od godz. 10.30 w odstępach czasu co 10 mi-
nut dla poszczególnej nieruchomości licząc od punktu Nr I.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w prze-
targu na tą nieruchomość. W przypadku gdy dana osoba 
zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nie-
ruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nierucho-
mość z osobna z zaznaczeniem jej numeru.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet nabycia nieru-
chomości, pozostałym uczestnikom niezwłocznie zwrócone. 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.

Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo do 
odwołania ogłoszonego przetargu lub jego unieważnienia.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności 
nieruchomości oraz wpisów do ksiąg wieczystych ponosi 
nabywca nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 
2108 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje związane z przetargiem uzy-
skać można w pok. 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod 
nr tel. 844-90-33, 844-90-34 Wydział Architektury Geodezji 
i Zasobów Komunalnym Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

IR-BUD
 Usługi remontowo – 

wykończeniowe

Tel. 790 206 885 lub    
        33 846 15 83

- układanie płytek 
     (glazura, terakota, gres)
        - malowanie
               - szpachlowanie

- tynkowanie
   - bezpyłowe szlifowanie 
                                           ścian
        - układanie kamienia
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„WIOSNA” dla klientów banku
Każdy z nas wie, ile pieniędzy ma do swojej dyspozycji i jak należy nimi gospoda-

rować. Czasami jednak zdarza się, że w natłoku czynności związanych z pracą 
czy rodziną zapominamy o zapłaceniu rachunków w terminie, wypłaceniu pieniędzy z 
konta przed rozpoczynającym się właśnie weekendem … Może się również przytrafić 
niespodziewana sytuacja, nieplanowany wydatek.

Dlatego też warto co jakiś czas zrobić 
porządki w swoich finansach i zastanowić 
się nad uruchomieniem pewnych usług ban-
kowych. Nie musimy korzystać z wszystkich, 
które Bank ma w swojej ofercie. Wystarczy 
kilka, ale funkcjonalnych, bezpiecznych i ta-
nich. A takie na pewno znajdziemy w ofercie 
Banku Spółdzielczego w Andrychowie, który 
od zeszłego roku posiada już dwie placówki 
na terenie Chełmka. ROR – Konto, System 
Bankowości Internetowej, karty płatnicze 
oraz zlecenia stałe i polecenia zapłaty to pod-
stawa prowadzenia osobistych finansów.

Pytaliśmy klientów Filii Banku Spółdziel-
czego w Chełmku, z jakich usług korzystają 
i co robią, żeby regulować rachunki na czas.

Pani Renata – jest klientem Banku od 
1997r. Nigdy nie miała wątpliwości, że to 
instytucja bezpieczna, która dba o dobro 
swoich klientów. 

- Nigdy nie miałam wątpliwości, że jeśli 
będę potrzebowała porady w sprawach finan-
sowych, to warto porozmawiać z pracownika-
mi naszego Banku Spółdzielczego. Ponadto 
jego klienci to ludzie, których spotykam na 
co dzień – moi sąsiedzi, znajomi, właściciele 
firm, rolnicy, samorządowcy – a to najlepsza 
dla mnie rekomendacja. 

Z jakich usług Pani korzysta?
- W Banku korzystam z kilku usług, z któ-

rych jestem bardzo zadowolona. Mam przede 
wszystkim ROR- Konto, za pomocą którego 
prowadzę swoje osobiste finanse. Od począt-
ku, zaraz po jego otwarciu założyłam kilka sta-
łych zleceń. Dzięki temu unikam problemów 
z nieterminowym regulowaniem rachunków 
za prąd, wodę, gaz, czynsz czy telefon. Teraz 

kiedy dodatkowo uzy-
skałam dostęp do konta 
przez Internet, nie muszę 
już wypełniać żadnych 
druków, a płatności re-
alizuję sama w dowol-
nym momencie, nieza-
leżnie od godzin pracy 
Banku. Jest to świetne 
rozwiązanie dla tych, 
którzy pracują w godzi-
nach otwarcia placówki 
i mogliby mieć problem 
z odwiedzeniem jej oso-
biście i złożeniem prze-
lewu. Dodatkowo jest 
to tańsze rozwiązanie, jeśli weźmiemy pod 
uwagę koszt opłat za przelewy realizowane w 
placówce i porównamy z opłatami za Internet. 
Ponadto w każdej chwili mogę sprawdzić, czy 
na konto wpłynęły mi pieniądze tytułem wy-
nagrodzenia. Nie muszę już dzwonić do Banku 
i tracić pieniędzy na rozmowy telefoniczne. A 
gotówkę wypłacam kartą z bankomatu. Naj-
częściej jednak dokonuję płatności kartą w 
kasach sklepowych. Wbrew pozorom to dzie-
cinnie łatwe i co najważniejsze - bezpieczne.

Czy poleciłaby Pani Bank Spółdzielczy 
w Andrychowie jako dobrego partnera w 
finansach osobistych?

- Bez chwili namysłu! Moje dzieci są dla 
mnie najważniejsze, jeśli więc ich edukację 
finansową powierzyłam Bankowi Spółdziel-
czemu to najlepszy dowód na to, że mój Bank 
jest godny polecenia. Asia i Przemek naukę 
gospodarności rozpoczęli od konta ROR – Ju-
nior – specjalnego rachunku stworzonego z 

myślą o młodzieży po 13 – nastym roku życia. 
Zamiast dawać im kieszonkowe do ręki, prze-
lewałam pieniądze na konto. Dzięki wyciągom 
bankowym miałam możliwość obserwować i 
kontrolować wydatki realizowane przez nich 
specjalną kartą Maestro Junior. Moje dzieci 
były dumne z tego, że w tak młodym wieku 
posiadały nie tylko konto, ale również karty 

bankomatowe. Z czasem samodzielnie już 
przekształcili wspomniane rachunki w konto 
studenckie. Za jego pośrednictwem mają do-
stęp do różnych usług, o których wspomina-
łam wcześniej, czyli dostępu do konta przez 
Internet, kart płatniczych, polecenia zapłaty, 
stałych zleceń. Kredyt STUDENCKI z dopłatami 
również mają w Banku Spółdzielczym.

Czy zastanawia się Pani jeszcze nad 
jakimiś produktami z palety usług Banku?

- Ostatnio coraz częściej zaczęłam zasta-
nawiać się nad oszczędzaniem. To bardzo 
ważne, aby w różnych kryzysowych sytuacjach 
mieć świadomość, że ma się jakieś oszczędno-
ści. A skoro uczę tego swoje dzieci, to powin-
nam również od siebie wymagać. Kiedy więc 
pracownik w moim Banku powiedział mi o 
lokacie SKARBONKA, która umożliwia syste-
matyczne oszczędzanie nawet najmniejszych 
kwot, przy atrakcyjnym oprocentowaniu, 
ucieszyłam się. Dzięki temu będę się mogła 
zabezpieczyć na wypadek nieplanowanych 
wydatków. 

Jeśli zaś mowa o oszczędnościach, w 
kontekście okresu majowego i uroczysto-
ści komunijnych, warto zastanowić się czy 
to nie ten czas, kiedy można rozpocząć ze 
swoją pociechą edukację finansową i za-
chęcić ją do zdeponowania otrzymanych w 
prezencie pieniędzy na lokacie „Skarbonka” 
zamiast trzymać w „skarpecie” lub bezsen-
sownie wydać. 

Z kolei jeśli chodzi o wydatki, te planowa-
ne i te, które nas zupełnie zaskoczyły, Bank 
Spółdzielczy ma ciekawą ofertę kredytu 
gotówkowego „WIOSNA”. Umożliwia uzyska-
nie dodatkowych środków pieniężnych bez 
prowizji, posiada bezkonkurencyjne opro-
centowanie, a udzielany jest bez zbędnych 
formalności.

Reasumując, dobra znajomość oferty 
Banku jest zawsze punktem wyjścia do lep-
szego zarządzania domowym budżetem. 
Nie ma wątpliwości, że w Banku Spółdziel-
czym w Andrychowie, który posiada swoje 
placówki w Chełmku, zawsze można liczyć 
na uczciwe przedstawienie zakresu usług 
oferowanych Klientom i dobrą radę.

Dziękuję za rozmowę
Marta Owsiany

Problemy  to pomysły, pomysły to projekty...
Pod takim głównym hasłem w dniu 13,14 

maja b.r. w Oświęcimskim Centrum Kultury 
odbyło się kolejne szkolenie NGO w ramach 
projektu „Działamy lokalnie i profesjonalnie”  
realizowanego przez Związek Centralny Dzie-
ła Kolpinga.  Udział w szkoleniu wzięły osoby 
działające w organizacjach pozarządowych 
między innymi były to przedstawicielki Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej z Chełmka i Chrzano-
wa, Stowarzyszeń Rodzina Kolpinga z Libiąża 
i Chełmka a także członkini Kongresu Kobiet z 
Krakowa i z Polskiego Związku Niewidomych 
oddziału małopolskiego. Trenerem była nieza-
leżna ekspertka Regionalnego Ośrodka EFS z 
Krakowa Magdalena Szczudło. Celem szkolenia 
było nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie 
budowania projektów i skutecznego pozyski-
wania funduszy na działalność organizacji. W 
trakcie zajęć warsztatowych powstało wiele 

ciekawych propozycji między innymi projekty 
dla niepełnosprawnych, osób bezrobotnych 
oraz młodzieży. 

W Oświęcimiu od  kilku miesięcy działa 
Lokalne Centrum NGO, które zaprasza  osoby 
chętne do udziału w bezpłatnych szkoleniach  a 
także potrzebujące pomocy i wsparcia w reali-
zowaniu swoich pomysłów na różnego rodzaju 
projekt y dla swoich organizacji, jak również 
osoby, które chciałyby założyć własną organi-
zację.  Centrum znajduje się w Oświęcimiu na 
Rynku Głównym 2.

W najbliższym czasie planujemy szkolenie 
w zakresie fundraisingu, zdobywania  fundu-
szy na działalność organizacji pozarządowych 
prowadzone będzie przez prezesa Polskiego 
Stowarzyszenia Fundraisingu Roberta Kawałko.

Kierownik Lokalny Centrum NGO 

AUTORSKA FOTOGRAFIA ŚLUBNA
 ŁUKASZ  BEDNARCZYK

tel.kom. 602-228-968   
www.bednarczyk.org.pl 

Obecnie trwają zapisy na rok 2011 oraz 2012 
Istnieje możliwość umówienia spotkania u klienta.
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W dniu 12 maja 2011 r. w Miejskim 
Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji 

w Chełmku odbyło się uroczyste zakończe-
nie IV Gminnego Konkursu Ekologicznego 
pod hasłem 

„Myślę Perspektywicznie – działam eko-
logicznie”.

Patronat nad konkursem objął Burmistrz 
Chełmka, który ufundował ciekawe nagrody. 
Organizatorem konkursu był Urząd Miejski 
w Chełmku, Samorządowy Zespół Szkolno – 
Przedszkolny nr 2 w Chełmku, MOKSIR oraz 
MZGK Sp. z o.o.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów 
klas IV, V i VI szkół podstawowych Gminy 
Chełmek. Jego celem jest kształtowanie w 
uczniach świadomości ekologicznej oraz 
rozwijanie aktywnych postaw wobec ochro-
ny przyrody.

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie 
wyników, rozdanie nagród i dyplomów 
odbyło się w Sali kinowej MOKSiR w obec-
ności: p. Andrzeja Saternusa – Burmistrza 
Chełmka, p. Dariusza Mędrzaka – wizytato-
ra Kuratorium Oświaty, p. Adama Łękawy – 
Kierownika Referatu Oświaty, p. Krzysztofa 
Tokarskiego – prezesa MZGK Sp z o.o., dy-
rektorów szkół, a także nauczycieli i dzieci 
z klas IV-VI SP.

działam ekologicznie
Gminny Komitet Konkursowy, składający 

się z nauczycieli przyrody: p. Lucyny Filipek, 
p. Agnieszki Jura – Babińskiej, p. Kamila Pa-
rafiniuka, p. Anny Grochal i p. Anety Wróbel 
wyłonił zwycięzców.

Uczniowie nagrodzeni zostali w 6 kate-
goriach:

Test ekologiczny

• Grec Albert SZS w Bobrku
• Mańkut Wojciech SZS w Bobrku
• Kurzeja Kornelia SZS w Bobrku
• Ewa Stanek SZS w Gorzowie
• Ładocha Wiktoria SZS w Gorzowie
• Kulig Damian SZS w Gorzowie
• Matusyk Emilia SZS nr 1 w Chełmku
• Jawień Anna SZS nr 1 w Chełmku
• Pyrek Tomasz SZS nr 1 w Chełmku
• Legut Natalia SZS-P nr 2 w Chełmku
• Godlewski Patryk SZS-P nr 2 w Chełmku
• Szyjka Agata SZS-P nr 2 w Chełmku

Drzewo z odpadów
• Zabawska Kinga SZS w Bobrku
• Janiga Daniel SZS w Bobrku
• Grec Albert SZS w Bobrku
• Izabela Słowik SZS w Gorzowie
• Izabela Rybak SZS w Gorzowie
• Nicol Kania SZS w Gorzowie 
• Krzemień Angelika SZS nr 1 w Chełmku 
• Piwowarczyk Paweł SZS nr 1 w Chełmku

• Kobyłczyk Konrad SZS nr 1 w Chełmku
• Kruk Karolina SZS – P nr 2 w Chełmku
• Fedecka Justyna SZS – P nr 2 w Chełmku
• Sukiennik Natalia SZS – P nr 2 w Chełmku

Czy wiesz że… - książeczka
• Tłamacz Patrycja SZS w Bobrku
• Buchwald Klaudia  SZS w Bobrku
• Piątek Sylwia  SZS w Bobrku
• Ewa Stanek SZS w Gorzowie
• Agnieszka Chacuś  SZS w Gorzowie
• Krawczyk Daria SZS w Gorzowie
• Gurgul Aleksandra SZS nr 1 w Chełmku
• Gadocha Aleksandra SZS nr 1 w Chełmku
• Jawień Anna SZS nr 1 w Chełmku
• Bąk Aleksandra SZS – P nr 2 w Chełmku
• Kruk Karolina SZS – P nr 2 w Chełmku
• Byrski Maciej SZS – P nr 2 w Chełmku

Plakat
• Katarzyna Biedroń   SZS w Bobrku
• Magdalena Waliczek   SZS w Bobrku
• Patrycja Tłamacz   SZS w Bobrku
• Agnieszka Chacuś SZS w Gorzowie
• Ewa Stanek SZS w Gorzowie
• Natalia Piotrowicz SZS w Gorzowie
• Golda Karolina SZS nr 1 w Chełmku
• Hebda Julia SZS nr 1 w Chełmku
• Wilczak Konrad SZS nr 1 w Chełmku
• Grygier Kamila SZS – P nr 2 w Chełmku

Jasiek – Przytulanka
• Wanat Natalia SZS w Bobrku
• Wolarek Paulina SZS w Bobrku
• Jamróz Patrycja SZS w Bobrku
• Soszka Magdalena SZS w Gorzowie
• Kumor Klaudia SZS w Gorzowie
• Weronika Lukasek SZS w Gorzowie
• Opitek Klaudia SZS w Gorzowie
• Czernek Wiktoria SZS nr 1 w Chełmku
• Waligóra Izabela SZS nr 1 w Chełmku
• Norys Andrzej SZS nr 1 w Chełmku
• Marek Karolina SZS – P nr 2 w Chełmku
• Ważna Weronika SZS – P nr 2 w Chełmku
• Mastalerz Nikodem SZS – P nr 2 w Chełmku
• Bąk Aleksandra SZS – P nr 2 w Chełmku
• Legut Natalia SZS – P nr 2 w Chełmku

  Projekt naklejki
• Piotr Satała SZS w Bobrku
• Karolina Stachura SZS w Bobrku
• Klaudia Buchwald SZS w Bobrku
• Piotrowicz Natalia SZS w Gorzowie
• Krawczyk Daria SZS w Gorzowie
• Soszka Magdalena SZS w Gorzowie
• Gurgul Aleksandra SZS nr 1 w Chełmku
• Nycz Patrycja SZS nr 1 w Chełmku
• Figa Karolina SZS nr 1 w Chełmku
• Godlewski Patryk SZS – P  nr 2 w Chełmku
• Miłak Kacper SZS – P  nr 2 w Chełmku
• Saternus Wiktoria SZS – P  nr 2 w Chełmku

Na zakończenie uczestnicy obejrzeli 
program artystyczny w wykonaniu uczniów 
i przedszkolaków Samorządowego Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku 
przygotowanego przez p. Łucję Dydyńską, 
Barbarę Musiał i Urszulę Lasotę – Kulisz. 
Dekorację przygotowała p. Celina Rudyk.

Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz 
serdecznie gratulujemy i życzymy świa-
domych wyborów ekologicznych w życiu 
codziennym.

Referat Oświaty

Sklep SZAN Materiały Budowlane oraz Wykończenia – Łazienki - Elektryka
 przeniesiony:

Nowy adres: Plac Kilińskiego (naprzeciwko kina)
Tel. fax: 33 846 14 09; ZAPRASZAMY !!!
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„Zabawa i dobry humor znowu gościł w Gimnazjum nr2 w Chełmku”  

Fundacja w gimnazjum
Wychowankowie Fundacji im. Brata Alberta już po raz 

dwunasty gościli w SZSP nr 2 w Chełmku bawiąc się na 
spotkaniu integracyjnym przygotowanym przez gimnazjalistów 
z koła teatralnego „Awangarda” i Samorządu Szkolnego. 

W rozmowie za kulisami,  tuz przed występami,  uczniowie z 
przymrużeniem oka podkreślali fakt, że program został przygoto-
wany przez „prawie” dorosłych i „prawie” dojrzałych młodych ludzi, 
więc repertuar będzie także „prawie” dorosły. I tak też było. Podczas 
występów nie zabrakło miejsca na miłosne podboje, niespełnione 
marzenia i poślubne perypetie małżeńskie. Młodzież zainspirowana 
filmem pt. „Burlesca”  wprowadziła widzów w francuskie klimaty i 
świat paryskiej rewii. Podczas tego wieczoru nie zabrakło na scenie 
tańca, piosenki i dużej porcji dobrego humoru. Wśród adeptów sztu-
ki teatralnej znaleźli się także absolwenci gimnazjum, którzy mimo, 
że opuścili szkolne mury kilka lat temu, wciąż wracają na scenę gim-
nazjum i swoim talentem obdarowują widzów. 

Inicjatorka  imprezy i opiekunka koła teatralnego, pani Mariola 
Krzeczkowska  zaprosiła  gości na kolejne spotkanie za rok i zapew-
niła wszystkich, że pomimo iż to będzie 13 spotkanie na pewno 
będzie udane. W organizacji integracyjnego spotkania wzięli także 
udział nauczyciele: Ewa Pilch i Renata Księżarczyk, wiosenne upo-
minki przygotowała pani Izabella Tołwińska, a dekorację pani Celina 
Rudyk. Organizatorzy dziękują za duże zaangażowanie młodzieży 
w przygotowania występów dla podopiecznych Fundacji oraz za 
słodki poczęstunek sponsorowi, tj. prezesowi Gminnej Spółdzielni 
Chełmek, panu Tomaszowi Warzesze.

01.03 – W Gorzowie na ul. Nadwiślańskiej zatrzymano nietrzeźwego 
kierującego samochodem marki Polonez – 1,3 promila.

02.03 – W Chełmku na ul. Krakowskiej dokonano kradzieży alkoholu 
w sklepie – sprawca ukarany mkk 200 zł.
W Bobrku na ul. Krakowskiej dokonano kradzieży narzędzi wart. 
5 000 zł. Sprawca ustalony.

09.03 – W Bobrku na ul. Parkowej trzej nieletni sprawcy pobili nie-
letniego. Sprawcy ustaleni.

10.03 – Gorzowie na ul. Gorzowskiej zatrzymano nietrzeźwego ro-
werzystę – 1,1 promila.

13.03 – W Chełmku na ul. Ofiar Faszyzmu zatrzymano nietrzeźwego 
kierującego samochodem marki Ford – 0,9 promila.

16.03 – W Chełmku na ul. Kilińskiego uszkodzono samochód marki 
VW Caddy – sprawca nieznany.

16.03 – W Gorzowie na ul. Gorzowskiej podczas interwencji nastąpiło 
znieważenie i naruszenie nietykalności policjantów – sprawca 
zatrzymany.

24.03 - W Chełmku na ul. Krakowskiej zatrzymano nietrzeźwego 
rowerzystę – 1 promil.

25.03 – W Gorzowie na ul. Lipowej nastąpiło włamanie do budynku 
i kradzież kabla elektrycznego – straty 300 zł.

26.03 – W Chełmku na ul. Kościuszki zatrzymano nietrzeźwego kie-
rującego samochodem marki VW Golf – 2,6 promila.

27.03 – W Chełmku na ul. Krakowskiej Zatrzymano sprawcę wła-
mania do studzienki na terenie Libiąża i kradzież kabla wart. 
1 000 zł .

29.03 – W Chełmku na ul. Powstańców Śląskich skradziono samo-
chód Audi A4 wartości 35 000 zł.

31.03 – W Bobrku na ul. Kasztanowej ujawniono 0,790 g marihuany. 
Posiadający narkotyki mężczyzna został zatrzymany.

01.04 – W Chełmku na ul. Topolowej dwaj sprawcy dokonali rozboju. 
Sprawcy zatrzymani.

04.04 – W Chełmku na ul. Klonowej zatrzymano sprawcę, przy któ-
rym ujawniono 0,431 g marihuany.

05.04 -  W Chełmku na ul. Piastowskiej zatrzymano nietrzeźwego 
rowerzystę – 1,7 promila. 

07.04 – W Chełmku na ul. Krakowskiej dokonano oszustwa na szko-
dę firmy Transmet – starty 5 895 zł.

09.04 – W Chełmku na ul. Kasprowicza zatrzymano nietrzeźwego 
kierującego samochodem marki Renault 1,1 promila.

10.04 – W Chełmku na ul. Powstańców Śląskich sprawca zadał cios 
nożem swojemu bratu. Sprawca zatrzymany.

10.04 – W Chełmku na ul. Zygmunta Starego zatrzymano nietrzeź-
wego rowerzystę 2 promile.

10.04 – W Chełmku na ul. Wrzosowej zatrzymano nietrzeźwego ro-
werzystę 0,5 promila.

11.04 – W Chełmku na ul. Piastowskiej zatrzymano nietrzeźwego 
rowerzystę 1,2 promila.

12.04 – W Chełmku na ul. Andersa skradziono niezabezpieczony 
rower – straty 200 zł.

13.04  - W Chełmku na ul. Krakowskiej zatrzymano sprawcę kradną-
cego paliwo na stacji paliw.

14.04 – W Chełmku na ul. Przemysłowej nieznany sprawca usiłował 
włamać się do firmy Zet-Plast – straty 1 800 zł.

28.04 – W Chełmku na ul. Przemysłowej sprawca usiłował ukraść 
węgiel z wagonu kolejowego – sprawca zatrzymany.

28.04 – W Chełmku na ul. Zygmunta Starego skradziono kompresor 
wartości 2 700 zł z niezamkniętego zakładu. 

28.04 – W Bobrku na ul. Lipowej skradziono elementy poręczy 
wartości ok. 200 zł należącej do Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie.

29.04 – W Chełmku na ul. Krakowskiej zatrzymano nietrzeźwego 
rowerzystę  - 1,2 promila. W stosunku do zatrzymanego sąd już 
wcześnie wydał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

WYGRALI SPRZĘT DLA SZKOŁY 
W listopadzie 2010 r. Firma TESCO ogłosiła konkurs „Tesco dla szkół”. 

Nauczyciel SZS nr 1 w Chełmku Małgorzata Wójtowicz zachęciła gimna-
zjalistów do wykonania filmu ekologicznego na konkurs, który miał na 
celu propagowanie ekologicznych postaw w życiu codziennym. Zgłosiła 
się grupa uczniów, którzy zrobili film pt. „Ekojedynka-segregacja odpa-
dów”. Warto wspomnieć, że do konkursu zgłoszono 605 filmów z całej 
Polski. Wyboru nagrodzonych filmów dokonywali sami uczniowie, rodzi-
ce, nauczyciele i przyjaciele szkoły głosując przez Internet na nasz film. 
Znaleźliśmy się wśród 30 najlepszych, którzy zostali nagrodzeni. Szkoła 
otrzymała sprzęt wartości 12 tysięcy złotych tj. tablicę interaktywną z 
jezdną podstawą, multiprezenter, projektor. Ponadto gimnazjaliści-au-
torzy filmu: Kacper Poznański, Mateusz Dębski, Marcelina Arendarczyk, 

Gabriela Piwowarczyk, Alek-
sandra Pactwa otrzymali DVD 
Player. Dziękujemy wszystkim 
internautom, którzy głosowa-
li na nasz filmik  ekologiczny. 
Gratulujemy Firmie TESCO 
pomysłu na filmowy konkurs 
ekologiczny i dziękujemy za 
ufundowanie cennych nagród 
dla szkoły oraz indywidual-
nych nagród dla uczestników 
konkursu.

       Lucyna Kuligowska
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2 „Noc Muzeów” w Chełmku
Bardzo żałujemy, że dopiero w ubiegłym roku rozpoczęliśmy or-

ganizację „Nocy Muzeów” w Chełmku. Jedynym usprawiedliwieniem 
jest fakt, że w naszym miasteczku nie istniała placówka muzealna. 
Powstanie „Domu Pamięci Baty” stworzyło możliwość gromadzenia 
materiałów i eksponatów związanych z rodziną czeskich przemy-
słowców i historią gminy. Mamy nadzieję, że osoby, które skorzy-
stały z naszego zaproszenia będą miło wspominać tą majową noc. 
Rozpoczął ją wernisaż malarstwa katowickiej artystki Marty Zemły. 
Inspirowane naturą, kameralne i bardzo nastrojowe prace były ide-
alnym wprowadzeniem do czekającej nas wyprawy po Chełmku i 

okolicy. Licznie przybyli goście entuzjastycznie przyjęli towarzyszą-
cy wystawie koncert wokalistki Anity Wojciechowskiej i gitarzysty 
Adriana Kopacza. Na wyprawę w poszukiwaniu śladów działalności 
rodziny Bata wyruszyło pięćdziesiąt osób. Wizyta w para - muzeum 
poprzedziła spacer po industrialnych przestrzeniach dawnej fabryki 
obuwia. Wyłaniające się z ciemności modernistyczne sylwety bu-
dynków, plątanina ciepłociągów, rur i kabli, przypominały filmową 
scenografię. W strugach deszczu obserwowaliśmy minimalistycz-
ne bryły budynków robotniczej kolonii, wzniesionej przez Polską 
Spółkę Obuwia. O godz. 22, autokarem wyruszyliśmy do Bobrku. 
Leżąca trzy kilometry od Chełmka miejscowość ma bogatą historię 
i zachowała wiele cech wsi dworskiej. Wzniesiony w średniowieczu 
zamek był siedzibą znakomitego rodu Ligęzów w XVIII popadł w 
ruinę a na jego zgliszczach wzniesiono neoklasycystyczny pałac. Z 
dawnego folwarcznego zespołu zachował się skrzydło „czworaków”. 
Obiekt jest od kilku lat pieczołowicie restaurowany przez rodzinę 
Klimowiczów. W osiemnastowiecznych wnętrzach i obejściu ekspo-
nowane są unikalne zbiory dawnych narzędzi, urządzeń i maszyn 
rolniczych. Klimowiczowie uratowali od zniszczenia i zapomnienia 
bezcenne skarby naszej kultury i stworzyli naprawdę magiczne 
miejsce. Wszyscy w zachwycie odwiedzali kolejne izby urządzone 
tak by ilustrowały życie dawnej wsi. Obejrzeliśmy warsztat szewski, 
pracownię stolarsko – ciesielską, kuźnie, szafarnię, kuchnię, białą 
izbę, łaźnię. W sieni „Czworaków” czekał na nas smaczny poczęstu-
nek przygotowany przez Państwa Klimów. Przed północą w „białej 
izbie” odbył się koncert muzyczny w wykonaniu duetu „MiM” - Mar-
cin Boiński, Maciej Machowski.

WR

Plener fotograficzny w Bobrku
Ciepłe promienie wiosennego słońca przywitały członków 

chełmeckiego Klubu Miłośników Fotografii na plenerze 
fotograficznym w Bobrku. 

Pierwszym obiektem odwiedzonym przez klubowiczów była stadni-
na „Ikarion”.  Do stadniny fotografików zaprosiła właścicielka Agnieszka 
Wędzina. Pani Agnieszka po oprowadzeniu klubowiczów zaprezento-
wała posiadane konie. Na łące opodal stadniny fotograficy uwieczniali 
te przepiękne i szlachetne zwierzęta w ruchu, po czym  udali się do 
bobreckich „Czworaków”. Na miejscu czekał już właściciel Mirosław Kli-
mowicz. Pan Mirosław, miłośnik historii oraz kolekcjoner, oprowadził 
fotografików po izbach „Czworaków”, w których zgromadził unikalne 
zbiory związane z historią naszych terenów. 

Rodzina państwa Klimowiczów – Mirosław, Dorota oraz ich syn 
Franciszek nie szczędzą czasu i wysiłku w odnajdywaniu i ocalaniu 
od zapomnienia przedmiotów związanych z tradycją i historią gminy. 
Udostępniają również pomieszczenia „Czworaków” dla różnych przed-
sięwzięć kulturalnych. Za te działania państwo Klimowiczowie zostali 
wyróżnieni statuetką „Lidera” przyznawaną przez gminę Chełmek. Ko-
lejnym punktem pleneru była wizyta w chełmeckim parku, oraz foto-
grafowanie miejscowej flory i fauny. Po zajęciach w parku fotograficy 
wrócili do „Czworaków” na tradycyjne kiełbaski. 

Plener zakończył się w stadninie „Ikarion”. Klubowicze mieli tutaj 
okazję fotografować jeźdźców na koniach podczas jazdy.

„Magiczny krąg” w Parku 
Rodzinnym

W chełmeckim Parku Rodzinnym odbył sięsię plener malarsko 
- rzeźbiarski „Magiczny krąg”. Plener został zorganizowany 

przez Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Chełmku 
oraz Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku.

 Jako pierwsi do tworzenia przystąpili rzeźbiarze, którzy już od 
poniedziałku 9 maja wydobywali z drewnianych kloców niezwykłe 
formy, które oprócz walorów artystycznych będą funkcjonować jako 
miejsca do siedzenia i odpoczynku. Po zakończeniu pleneru rzeźby 
zostały ułożone w  „magiczny krąg”. W czwartek dołączyli do nich 
artyści malarze, przelewający na płótno malarskie swoje wyobraże-
nia o magicznym kręgu.

W plenerze rzeźbiarskim udział wzięli: Andrzej Ryszard Czerwiń-
ski (Tychy), Ryszard Gondek (Chełmek), Antoni Korycik (Chełmek), 
Robert Nowak (Brzeszcze), Grzegorz Sitek   (Chełmek), Kazimierz 
Szuszczewicz (Libiąż), Mirosław Wiszowaty (Rudy), Zbigniew Ziob 
(Chełm Śląski).

                            Kabaret Młodych Panów 
Sala widowiskowo-kinowa MOKSiR w Chełmku,

Pl. Kilińskiego 3, 17 czerwca, godz. 19.00. 
Bilety w cenie 38 zł w przedsprzedaży, 45 zł w dniu występu.
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W GMINIE POWOŁANO ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

Zobacz, co chcę Ci powiedzieć
Można by zacząć tak zupełnie trywialnie, 

że zapraszamy Państwa na wernisaż malar-
ski, który odbędzie się  dnia 7 czerwca w 
Środowiskowym Domu Samopomocy Pobyt 
Dzienny A w Chełmku o godz. 16:00. Taka 
formuła nie wyczerpuje jednak całego, jak 
sądzimy, głębokiego sensu tego spotkania. 
Sztuka jest tutaj tylko pretekstem, tłem, za-
chęta do lepszego poznania rzeczywistości, 
w której żyją osoby niepełnosprawne. Tym 
razem bohaterem będzie Pan Marek, który 
opowie nam o sobie poprzez swoje niezwy-
kłe abstrakcje. Jeżeli Państwo zdecydują się 
na przeżycie tego spotkania razem z Nami 
i naszym artystą, a wierzymy, że tak się sta-
nie, zachęcamy do tego, aby nie tylko obrazy 
oglądać. Bogactwo symboliki, zaskakująca 
kolorystyka, kompozycja, to wszystko są 
ukryte komunikaty, które możemy a nawet 
musimy odczytać, gdyż bez tego, zrozumie-
nie z jaką wrażliwością postrzega świat Pan 
Marek, jest niemożliwe.

Pragniemy jednocześnie bardzo serdecz-
nie podziękować wszystkim, którzy w dniu 

29 marca wzięli udział w wernisażu Pani 
Halinki. Dzięki Państwu artystka mogła po-
czuć, że to  był jej dzień i uwierzyć, że to co 
robi, może się podobać. Przeżycia związane 
z tym wydarzeniem na długo zapadły Pani 
Halince w pamięci, a wszystkie ciepłe słowa, 
które na swój temat usłyszała miały, można 
bez przesady stwierdzić, moc terapeutyczną.

Mamy nadzieję, że 7 czerwca będziemy 
Państwa gościć w Środowiskowym Domu 
Samopomocy i wspólnie odkrywać tą nie-
zwykłą przestrzeń, w której artysta tak wie-
le zawarł.

OGŁOSZENIA DROBNE
v Sprzedam wózek inwalidzki, elektrycz-

ny nowej generacji OTTOBOCK B 500 
Tel. 602 117 682

v Profesjonalne Doradztwo Komputero-
we. Sprzedaż gotowych komputerów, 
podzespołów serwis komputery, lap-
topy  – kontakt 792 199 927

v Profesjonalne Usługi FOTO –VIDEO – 
DJ, Nagłośnienie - imprezy, wesela, 
chrzciny – kontakt 604 584 550

Na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz.U.2005r. Nr 180, poz. 1493 z 
późn. zm.) na gminy nałożony został obowiązek 
utworzenia zespołów interdyscyplinarnych. Jak 
wynika z doświadczeń różnych specjalistów w 
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
najefektywniejszą formą świadczenia pomocy 
osobom doświadczającym przemocy w rodzi-
nie jest współdziałanie przedstawicieli instytu-
cji w zespole interdyscyplinarnym. Współpraca 
przedstawicieli różnych służb w zespole sprzyja 
postawieniu trafniejszej diagnozy sytuacji ro-
dziny oraz zaplanowaniu działań, których ce-
lem jest przerwanie przemocy i zapobieganie 
jej wystąpieniu oraz skoordynowanie działań 
poszczególnych służb. Praca w zespołach za-
pobiega powielaniu działań poszczególnych 
instytucji działających na rzecz przeciwdzia-
łania przemocy, umożliwia szybki przepływ 
informacji między tymi instytucjami, podnosi 
efektywność podejmowanych działań. Człon-
kowie takiego zespołu nadal wypełniają swe 
role zawodowe i działają w ramach kompetencji 
reprezentowanej instytucji. Forma pracy zespo-
łowej niesie korzyści zarówno dla klienta jak i 
dla członków zespołu. Rada Miejska w Chełmku 
określiła w drodze uchwały Nr VI/34/2011 z dnia 
3 marca 2011 roku, tryb, sposób powoływania 
i odwoływania członków zespołu interdyscy-
plinarnego oraz szczegółowe warunki jego 
funkcjonowania. 

Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.2011 z 
dnia 21 marca 2011 r. w gminie Chełmek został 
powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego 
wchodzą:
1) p. Joanna Saternus – starszy pracownik so-

cjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Chełmku,

2) p. Renata Mistecka- specjalista pracy socjal-
nej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Chełmku,

3) p. Tomasz Malik - dzielnicowy w Komisariacie 
Policji w Chełmku ,

4) p. Katarzyna Linchard - pedagog szkolny w 
Samorządowym Zespole Szkolno- Przed-
szkolnym Nr 2 w Chełmku , w Samorządo-
wym Zespole Szkół Nr 1 w Chełmku, w Sa-
morządowym Zespole Szkół w Bobrku, w 
Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie, 

5) p. Emilia Mąka – członek Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w 
Chełmku,

6) p. Janina Świerz -przewodnicząca Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Chełmku, 

7) p. Beata Dźwigońska - kurator zawodowy dla 
dorosłych w Sądzie Rejonowym w Oświęci-
miu - p. Beata Dźwigońska 

8) p. Anna Filipek -kurator zawodowy rodzinny 
w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu,

9) p. Małgorzata Dziąba - pielęgniarka w Sa-
modzielnym Gminnym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Chełmku,

10) p. Michał Kaczmarczyk – dyrektor Powia-
towego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i 
Ogólnokształcących w Chełmku,

11) p. Lucyna Stokłosa - pedagog szkolny w Po-
wiatowym Zespole Nr 8 Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących w Chełmku,

12) p. Dorota Pietrzyk- przewodnicząca Stowa-
rzyszenia ,,Rodzina Kolpinga” w Chełmku.
Zespół interdyscyplinarny działa na pod-

stawie porozumień zawartych między burmi-
strzem miasta a podmiotami, których przed-
stawiciele wchodzą w skład zespołu.

Zespół interdyscyplinarny to zespół strate-
giczny, którego zadaniem jest integrowanie i 
koordynowanie działań w/w podmiotów oraz 
specjalistów w zakresie przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie, w szczególności przez:
- diagnozowanie problemu przemocy
- podejmowanie działań w środowisku zagro-

żonym przemocą w rodzinie
- inicjowanie interwencji w środowisku do-

tkniętym przemocą w rodzinie

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, 
osobach i możliwościach udzielenia pomocy 
w środowisku lokalnym

- inicjowanie działań w stosunku do osób sto-
sujących przemoc w rodzinie.
Zespół interdyscyplinarny może tworzyć 

grupy robocze w celu rozwiązywania proble-
mów związanych z wystąpieniem przemocy 
w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 
Prace w grupach roboczych prowadzone są w 
zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół 
interdyscyplinarny.

Do zadań grup roboczych należy:
- opracowanie i realizacja planu pomocy w in-

dywidualnych przypadkach
- monitorowanie sytuacji rodzin
- dokumentowanie działań podejmowanych 

wobec rodzin, w których dochodzi do prze-
mocy.
Członkowie zespołu interdyscyplinarne-

go oraz grup roboczych wykonują zadania w 
ramach obowiązków służbowych lub zawo-
dowych. Posiedzenia zespołu odbywają się 
przynajmniej raz na kwartał, w zależności od 
potrzeb. Obsługę organizacyjno-techniczną 
zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecz-
nej. Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscy-
plinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie w Gminie Chełmek odbyło się w dniu 
13 kwietnia 2011 r. w Miejskim Ośrodku Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Chełmku. Spotkanie rozpo-
czął Burmistrz Chełmka - p. Andrzej Saternus. 
W trakcie spotkania spośród jego członków w 
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów 
wybrany został przewodniczący zespołu i jego 
zastępca. Przewodniczącą zespołu została p. 
Joanna Saternus, zastępcą - p. Renata Mistecka.

SPRAWY DO ROZPATRZENIA PRZEZ ZESPÓŁ MOŻNA ZGŁASZAĆ 
U PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU W MIEJSKIM OŚRODKU PO-

MOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMKU 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU  W GODZ. 7.30 - 11.30.

IX ARCHIDIECEZJALNY FESTIWAL 
PIEŚNI O MIŁOSIERDZIU BOŻYM

11 czerwca, godz. 14.00 
Park Rodzinny w Chełmku

Prezentacja artystyczna 
Młodzieżowego Teatru Ruchu 
Sala widowiskowo-kinowa MOKSiR 
w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3, 
17 czerwca, godz. 17.00.
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Dzielą się swoją 
radością

Młodzi krwiodawcy z Powiatowego Zespołu nr 8 w Chełmku, 
sympatycy Klubu HDK „Ósemka” oraz wolontariusze spotkali się 14 
kwietnia, aby podsumować dotychczasowe działania. Spotkanie 
zaszczycił prezes ZR PCK w Oświęcimiu Jerzy Płaszczyca, który wrę-
czał najbardziej zasłużonym krwiodawcom dyplomy oraz upominki. 
Odbyło się również uroczyste „przyjęcie do grona krwiodawców” 
nowych, ofiarnych osób. Aby tradycji stało się zadość, trzeba było 
wypić kubeczek buraczkowego soku oraz uścisnąć dłoń pluszowej 
kropelce. Dzielnie temu wyzwaniu sprostali m.in. Paweł Legut, radny 
Rady Miejskiej w Chełmku, Sylwia Sajak, nauczycielka w PZ 8 oraz 
uczniowie: Paulina Jamróz i Przemysław Niemczyk. Do elity najbar-
dziej zasłużonych krwiodawców należą: Maciek Trębacz oraz Paweł 
Cichy z IV technikum informatycznego, który oddali już łącznie 2250 
ml krwi, Kamil Sowa z tej samej klasy – 1800 ml krwi oraz Daniel 
Smółka, Dawid Szyjka i Aleksander Żywioł – wszyscy po 1350 ml krwi.

Dwukrotnie krew ofiarowali: Kamil Kaczor, Marek Jagodziński, 
Michał Sibik, Mateusz Wójcik. Kończymy już naszą karierę szkolną, 
ale nadal zamierzamy brać udział w organizowanych akcjach. Musimy 
przyznać, że pomaganie „wciąga”, tej satysfakcji nie da się z niczym po-
równać. W szkolnej codzienności nie zawsze możemy „błysnąć” i poczuć 
dumę z własnych osiągnięć, a w tej dziedzinie czujemy się potrzebni i 
docenieni. To niesamowita radość, kiedy ktoś patrzy na nas z podziwem 
i wdzięcznością. Chyba jesteśmy już uzależnieni od tej przyjemności – 
weszła nam w krew! – śmieją się chłopaki. 

Kolejna akcja zaplanowana jest na październik. Organizatorzy 
cieszą się, że społeczność Chełmka jest tak serdeczna i otwarta na 
potrzeby innych. Dzięki tej życzliwości, która nas otacza, możemy czuć 
się bezpiecznie, jak w dobrej, kochającej się rodzinie – podkreślają. 

-Mieszkańcy Chełmka są niezawodni! Warto też dodać, że bardzo 
cenimy sobie wsparcie władz miasta z Burmistrzem Andrzejem Sater-
nusem i przewodniczącym RM Markiem Palką na czele. Niezmiernie 
ważna jest dla nas  życzliwość sponsorów: Piekarni GS Chełmek oraz 
Cukierni „Ptyś” w Chełmku. Słodkie poczęstunki poprawiają nastrój i 
świat od razu robi się piękniejszy! Prawdą jest stwierdzenie, że dobro 
powraca, i to w zwielokrotnionym wymiarze! Kto jeszcze nie miał szczę-
ścia tego doświadczyć, niech przyjdzie do nas – czekamy w powiatowej 
Ósemce przy ul.Krakowskiej. 

„Podział ziemi” w PZ nr 8
„Podział ziemi” w V Międzyszkolnym Konkursie Interpre-
tacji Poezji Niemieckojęzycznej
Uczniowie 5 szkół gmin Chełmek i Libiąż wzięli udział w organizo-

wanym przez Powiatowy Zespół nr 8 konkursie języka niemieckiego, 
w którym  młodzież interpretuje  wiersze i ballady znanych poetów 
obszaru niemieckojęzycznego w wersji oryginalnej. Konkurs objął 
honorowym patronatem burmistrz Chełmka Andrzej Saternus. W 
tym roku  zadaniem uczniów było przedstawienie z pomocą słowa, 
gry aktorskiej i rekwizytów wiersza Friedricha Schillera „Die Teilung 
der Erde” („Podział ziemi”).  W ciekawych interpretacjach uczniowie 
wykorzystywali także muzykę, prezentacje multimedialne i stroje. 

Popisy młodzieży oceniało jury w składzie: dyrektor PZ8 Michał 
Kaczmarczyk, opiekunka młodzieży z gimnazjum nr 1 w Libiążu 
Edyta Rostecka (wybrana w drodze losowania spośród opiekunów 
uczniów ze szkół gimnazjalnych) oraz wolontariusze Międzynaro-
dowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu – Isabella Riedl 
z Austrii Niklas Krekeler z Niemiec. Najwyższe uznanie w oczach 
jurorów zyskała interpretacja uczniów gimnazjum nr 1 w Chełmku 
(Dorota Ponikowska, Igor Łopuszyński, Krzysztof Mordoń, Damian 
Dejnerowicz op. Elżbieta Syska). Drugie i trzecie miejsce przypadały 
kolejno uczniom z gimnazjum nr 1 w Libiążu (Ewa Matyaszek, Ad-
rianna Klewińska, Joanna Apolińska, Jan Zając, op. Edyta Rostecka) i 
PZ8 (Anna Zając, Emilia Stolarek, Justyna Matusiak, Łukasz Duraj op. 
Elżbieta Kubas). Nagrodzone interpretacje uczniów były różnorodne; 
od tej wiernej oryginałowi, gdzie tytułowy Zeus w pięknym stroju 
dzieli świat, bujając na pięknym białym obłoku (Igor Łopuszyński z 
gimnazjum nr 1 w Chełmku), po bardzo uwspółcześnioną, w której 
podział ziemi relacjonowany jest w wiadomościach, a Zeus wystę-
puje jako szef rządu (wykonanie uczniów z PZ8). Poza konkursem 
publiczność podziwiać mogła indywidualną interpretację wiersza 
w wykonaniu Ani Zając z PZ8.Wolontariusze MDSM przyznali tak-
że Ewie Matyaszek z gimnazjum w Libiążu indywidualną nagrodę 
za umiejętności językowe, a Igor Łopuszyński  z gimnazjum nr 1 w 
Chełmku za grę aktorską i piękny strój nagrodzony został przez pu-
bliczność. Upominkami ufundowanymi przez Burmistrza Chełmka 
nagrodzeni zostali najmłodsi uczestnicy konkursu w poszczególnych 
typach szkół: Wiktoria Gamalczyk, Justyna Rola, Igor Łopuszyński i 
Łukasz Duraj. Po raz pierwszy od wielu lat nie miałam  po obejrzeniu 
wszystkich występów swoich typów co do zwycięzców, gdyż poziom 

był bardzo wyrównany. Cieszę się, że co roku są chętni, którzy chcą 
doskonalić swoje umiejętności językowe, także w taki sposób. Kon-
kurs ma pokazywać młodzieży nowe formy nauki języka; w głowie 
pozostanie kilka nowych słówek, a przy tym można rozwijać swoją 
wyobraźnię, kreatywność, umiejętność pracy zespołowej i dobrze 
się bawić mówi Elżbieta Kubas, nauczycielka języka niemieckiego w 
PZ8, która konkurs poprowadziła i jest jego pomysłodawcą. Dziękuję 
wszystkim bez wyjątku młodym ludziom, którzy wzbogacili konkurs 
swoimi pomysłami oraz ich opiekunom za ciężką pracę, a dyrekcjom 
szkół za życzliwość i delegowanie zespołów uczniowskich. Dyrekto-
rowi Michałowi Kaczmarczykowi pragnę podziękować za życzliwe 
wsparcie i pomoc w organizacji tego językowego przedsięwzięcia 
- dodaje. Uczestnicy konkursu mogli w czasie oczekiwania na wer-
dykt jury zwiedzić szkołę i nowoczesną halę widowiskowo-sportową 
oraz zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły. Michał Kaczmarczyk 
wręczając nagrody młodym ludziom zachęcał ich podjęcia nauki 
w PZ8.Dodatkowym impulsem do intensyfikacji swoich starań są 
dla  uczestników konkursu zawsze nagrody, które  ufundowała dla 
nich po raz kolejny  firma VG Polska z Chełmka oraz Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne.  

Nauka pływania przedszkolaków
Dzieci zerówkowe z grupy „Króliczki” z Przedszkola Samorządow-

wgo nr 1 wraz z podopiecznymi z przedszkola językowo-artystycz-
nego prowadzone przez panią Agnieszkę Kuczyńską – Gońdzik, z 
inicjatywy pań Katarzyny Żołdak i Katarzyny Lamparskiej uczęszczają  
na „Kursu Nauki Pływania Przedszkolaków”. 

Zajęcia odbywają się na basenie w Chrzanowie. Dzieci pływają 
raz w tygodniu pod opieką instruktorów oraz Mistrzyni Polski w 
pływaniu pani Moniki Sujkowskiej.

Zajęcia te są starannie przemyślane i przygotowane tak, by na 
początku zachęcić dzieci do zabawy w wodzie  i swobodnego za-
chowania przy wykorzystaniu skrzydełek pływackich, makaronów, 
deseczek, piłek i innych zabawek wodnych. Pierwszy etap zajęć na 
basenie to pojednanie z wodą i przełamanie lęków przed zamo-
czeniem włosów, uszu, oczu.   Stopniowo oswajane z wodą dzieci  
dobrze radzą sobie w wodzie, nie przeraża ich nawet duży basen. 
Pływają na plecach, grzbiecie, kraulem, chętnie nurkują , skaczą do 
wody i wszystkie bardzo lubią kontakt z wodą.

12 czerw
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Przedszkolaki śpiewają 
dla Tymka

Ponad 5 tys. złotych udał zebrać się podczas akcji charytatyw-
nej „Przedszkolaki śpiewają dla Tymka” zorganizowanej przez Małą 
Orkiestrę Wielkiej Pomocy na rzecz młodego mieszkańca Chełmka 
Tymoteusza Szkopka. Głównymi organizatorkami imprezy w cheł-
meckim MOKSiRze były aktywne wolontariuszki i jedne z podpór 
MOWP Bernadeta Sędrak – Legut oraz Sylwia Sajak. Spotkanie otwo-
rzył prezes MOWP Albert Bartosz, który przedstawił małego Tymo-
teusza, podziękował organizatorom za przygotowanie tak wspa-
niałego przedsięwzięcia, a także licznie przybyłym widzom. Zaraz 
po tym na scenę wkroczyły przedszkolaki z SZS-P nr 2 w Chełmku, 
które oczarowały widzów kolorowymi strojami udanymi występami. 
Pomiędzy grupami wolontariuszki przeprowadzały licytację przeka-
zanych na   akcję przedmiotów. Natomiast przed wejściem do sali 
wolontariusze z PZ nr 8 w Chełmku oraz Rodziny Kolpinga sprzeda-
wali na rzecz Tymka wyroby rękodzieła artystycznego. 

W imieniu Fundacji „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy” pragnie-
my gorąco podziękować wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji 
charytatywnej „Przedszkolaki śpiewają dla Tymka” zorganizowanej 
14 maja 2011 r. w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Chełmku. Szczególnie dziękujemy utalentowanym przedszkolakom 
za wspaniały występ oraz publiczności, która okazała jak wielkie i 
gorące serce mają mieszkańcy Chełmka. To dzięki Wam udało się 
zebrać 5.450 zł.! (Nazwiska w kolejności alfabetycznej).

Współorganizatorzy dziecięcego spektaklu:
Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku
Dyrekcja: Bochenek Iwona, Nauczyciele i pracownicy szkoły: Adam-
czyk Danuta, Bolek Elżbieta, Gudyka Teresa, Janaszek Elżbieta,  Ło-
puszyńska Violetta, Musiał Barbara, Pawlak Dorota, Pędziałek–Krysta 
Eliza, Szklarczyk Dorota, Wolna Jolanta, Wójcik Joanna, Zielińska 
Renata, Zoń Dorota.
Powiatowy Zespół nr 8 Szkól Zawodowych i Ogólnokształcących 
im. Jana Kilińskiego w Chełmku, Dyrektor  - Kaczmarczyk Michał, 
Nauczyciele i pracownicy szkoły: Ciepiela–Babińska Anna, Filipec-
ka–Legut Anna, Materkowska–Bonar Jolanta, Pietrzyk Dorota, Py-
rek Sylwia.
Wolontariusze z Koła Wolontariatu PROMETEUSZ , absolwenci i 
przyjaciele szkoły: Gawełek Marcin, Kamińska Natalia, Kapcia Janusz, 
Mekla Magdalena, Rostecki Bartłomiej, Subel Katarzyna, Waligóra 
Marta, Wójcik Anna, Wójcik Kacper, Wójcik Przemysław, Zając Piotr,
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, Dyrektor  – 
Rudyk Waldemar, Pracownicy: Jeż Marcin, Oszkandy Celina, Patyk 
Albert, Pędys–Klisiak Stanisława, Swoszowski Dominik, Waligóra 
Paweł, Maria Kołodziejczyk

Nasi sponsorzy, darczyńcy i przyjaciele: Dzieci, które przekazały 
swoje prace: Piotrowska Aleksandra, Piotrowska Marta, Socha Sylwia.
Lokalni artyści z Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w 
Chełmku, którzy przekazali swoje prace: Koneczna Genowefa, Ko-
neczny Wiesław, Kurnik Lidia, Sucherek Wanda, Alicja Ziob.
Stowarzyszenie Rodzina Kolpiga w Chełmku, Świetlica Środowi-
skowa w Chełmku

Sponsorzy: ACME – Jaskółka Bartłomiej, DWORNIK – Dwornik 
Henryk – Libiąż, KWIATOWE WNĘTRZA Pracownia Florystyczna – 
Pasterak Lucyna LING HOUSE – Centrum Edukacji, Łysak Marcin, 
ORIFLAME – Biuro Regionalne – Chełmek, Piekarnia J. M. Drabiec 
– Mętków, Piekarnia KASIA – Dyrcz Katarzyna, Zając Przemysław, 
RALF Lombard – telefony pawilon, ROWERLAND – Tokarz Piotr – 
Broszkowice, Suska Wioletta.

Pozostałe osoby, o których nie można zapomnieć: 
Opitek Urszula, Piotrowska Anna, Piwowarczyk Monika i Łukasz.

W imieniu Tymka oraz Rodziców z całego serca dziękujemy
Sylwia Sajak oraz Bernadeta Sędrak–Legut.

W hołdzie JP II
1 maja w dniu beatyfikacji Jana Pawła II  proboszcz Bogdan 

Leśniak z parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski wraz z 
gronem współpracowników oraz znanym krakowskim muzykiem 
Pawłem Orkiszem zaprosił parafian na wspaniały  koncert. Na sce-
nie przygotowanej obok kościoła Paweł Orkisz wraz z przyjaciółmi 
oczarowali tłum ponad 600 osób niezwykłym wykonaniem ballad i 
pieśni religijnych. Koncert dopełniała gra świateł i efektów specjal-
nych. O 21.37 w godzinie śmierci JP II zgromadzeni uczcili pamięć 
o tym wielkim Polaku i Papieżu minutą ciszy. Nie obyło się rów-
nież bez wspólnego odspiewnia „Barki”, a wśród przybyłych roz-
losowano niezwykłą pamiatkę- krzyż poświęcony na grobie JP II.

Ten piękny i wyjątkowy koncert, mógł się odbyć dzięki życzliwej 
i bezinteresownej pomocy wielu osób. W zorganizowaniu koncertu 
swój udział mają: Franciszek Babiuch, Grzegorz Bożek, Robert Ba-
biuch, Ewa i Wiesław Gmerek, Łukasz Latko, Waldemar Rudyk, Albert 
Patyk, Antoni Knapik, Justyna Bożek, Adam Marcyniuk, Adam Bo-
żek. W imieniu własnym i uczestników koncertu, składam serdeczne 
wyrazy wdzięczności.

Wolontariusze z Rumunii, Serbii, Węgier, Albanii, Niemiec, 
Litwy, Austrii i Polski pomagają Tymkowi

Wizyta wolontariuszy Kolpinga
 01.05.2011 r.zakończyło się w Krakowie  Zebranie Kontynentalne 

Europejskiego Dzieła Kolpinga  – najważniejsze doroczne obrady 
przedstawicieli Związków Dzieła Kolpinga z całej Europy.  Obecni 
byli: Hubert Tintelott - sekretarz generalny Międzynarodowego 
Dzieła Kolpinga  oraz prezes – ks. Ottmar Dillenburg. W zebraniu 
uczestniczyli  delegaci z  14 krajów: Albanii, Austrii, Litwy, Niemiec, 
Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, 
Ukrainy, Węgier oraz Włoch. Wymiernym efektem spotkania stała 
się  praca społeczna, którą delegaci wykonali wolontarystycznie w 
sobotnie przedpołudnie 30.04. Zostali podzieleni na 4 kilkuosobowe 
grupy i każda udała się do innej polskiej „Rodziny Kolpinga”. Jedna  
z nich zawitała do „Rodziny Kolpinga” w Chełmku do Parafii Miło-
sierdzia Bożego. Przygotowaliśmy wspólnie naręcza  bibułowych 
kwiatów oraz prace plastyczne metodą decoupage na kiermasz cha-
rytatywny na rzecz  Tymka - chorego małego mieszkańca naszego 
miasta. Wykonane prace zostały sprzedane 14.05 na kiermaszu w 
MOKSiR. Zebranie Kontynentalne zakończyło się przedstawieniem 
apelu do narodowych związków Europy o podjęcie w Rodzinach 
Kolpinga prac społecznych i wolontarystycznych na rzecz lokalnych 
środowisk pod hasłem „ Kolping coś robi”. 

Dorota Pietrzyk-przewodnicząca RK

1 czerwca Dzień Dziecka 
            w Kinie Iluzja – projekcja filmu pt. „Planeta 51”
Kino Iluzja w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3, godz. 16.00. 

Cena biletu 5 zł.
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Skąd się wziął Chełmek i jego przysiółki(4)
Wykonanie wszystkich czynności przy wyrobie galaru trwało po-

nad 2 tygodnie. Ostatnią fazą tej pracy było montowanie wyposażenia 
galaru, do którego należały:  ster, znajdował się z tyłu galaru, był rodza-
jem drewnianej, odpowiednio wymodelowanej dźwigni, której część 
zanurzona była w wodzie, a drugą częścią operował sternik. Ruch steru 
decydował o głównym kierunku zwrotu galaru.

Wiosła umożliwiały większą precyzję manewrowania galarem, np. 
podczas przybijania do brzegu czy odpływaniu. Jedno z nich znajdo-
wało się z przodu, a drugie z tyłu nazywane „drygawką”.

Dwa drewniane drągi (laski) o długości 3,5m, służące do odpychania 
galaru od brzegu lub omijania przeszkód na rzece. 

Herful, to z niemiecka brzmiące, a może gwarowe określenie urzą-
dzenia służącego do zatrzymywania galaru i kotwiczenia go przy brzegu. 
Był to gruby, okuty kołek brzozowy o długości około 1,5m, z metalową 
,około 20m liną. Flisak (galarnik) wyskakiwał na brzeg rzeki, wbijał kołek, 
a równocześnie wrzucano łańcuchy i wtedy następowało hamowanie, 
zatrzymywanie i cumowanie. 

Galary na Przemszy nie miały kotwicy, gdyż jej dno było kamieniste 
i zawierało korzenie potężnych drzew (głównie dębów). W przypadku 
zarzucenia kotwicy zahaczała się ona o kamienie i zamiast hamować 
po prostu się urywała. W dodatku kotwice były za drogie na kieszeń 
galarnika, a w dodatku trudno było je zdobyć. Chełmeccy galarnicy z 
powodzeniem stosowali zamiast kotwicy potężne 400kg łańcuchy, które 
ciągnione przez galar po dnie rzeki spełniały rolę kotwicy. 

Gdy galar był gotowy odbywało się jego wodowanie tj. spychanie go 
na rzekę przez 20 do 25 mężczyzn na posmarowanych mułem belkach. 
 Galary używane na Przemszy miały mniejsze wymiary niż te pływają-
ce na większych i głębszych wodach np. na Wiśle. Miały one wymiary 
21x7m, wysokość burty 70cm, a ładowność 50 ton (takie wyrabiano w 
Chełmku), były też większe o wymiarach 30x8m, wysokość burty 70 
cm, zaś ładowność 70 ton. Galary o większej ładowności nie mogły być 
używane ze względu na małą głębokość Przemszy.

Wyraźny rozwój galarnictwa w Chełmku nastąpił po 1928r, już po 
wybudowaniu i poświęceniu metalowego mostu na Przemszy, w miej-
scu poprzedniego drewnianego między Chełmkiem i Chełmem Małym, 
będącego kontynuacją drewnianych mostów istniejących już tutaj od 
XVI wieku. 

W tym też roku, w czerwcu został zatwierdzony projekt ładowni wę-
gla z szybów kopalni „Piast” w 5,5km. rzeki Przemszy, pod Chełmem (od 
strony północnej mostu). Był to po prostu wyznaczony teren, odpowied-
nio utwardzony i wyprofilowany, na który po drogach, od strony Chełmu 
Małego samochodami przywożono węgiel z kopalni „Piast” w Lędzinach 
oddalonej 15,5km, przez Hołdunów, Imielin, Chełm Wielki i Kopciowice. 

drewnianej ładowni taśmociągiem był on bezpośrednio dostarczany na 
galary, a większe kęsy węgla zsypywano szeroką, metalową rynną, której 
wyloty sięgały na galar stojący pod ładownią. Przeładownia znajdowała 
się po chełmskiej stronie rzeki, z północnej strony mostu. 

  Most na Przemszy, po lewej stronie Chełmu Małego, załadownia i 
oczekujące galary. Po stronie Chełmka zabytkowa kapliczka. 

 (zdjęcie z około 1934roku) 
Wysypany z samochodów i przyczep węgiel był ładowany specjalnymi 

widłami na taczki i wieziony w stronę rzeki ku oczekującym galarom i drew-
nianymi pomostami przewożono go na galar. Czynność tę wykonywał ga-
larnik oraz pomocnicy. Załadunek galaru o ładowności 50ton trwał 2 dni. 
Ten sposób załadunku galarów był pracochłonny, drogi, a w dodatku 
uciążliwy dla ludności z miejscowości, przez które prymitywnymi droga-
mi przejeżdżały samochody. Aby wyeliminować wszystkie te trudności, 
decyzją kopalni „Piast” w Lędzinach już w roku 1931 postanowiono wpro-
wadzić bardziej racjonalny system dostarczania węgla do „portu” w Cheł-
mie. Zdecydowano, że transport ten będzie przeprowadzany kolejką lino-
wą bezpośrednio na galary, co udało się zrealizować dopiero w 1935 roku. 
Trasa kolejki wynosiła 9km, uzyskując wydajność dostarczania 30ton 
węgla na godzinę. Do wagoników wchodziło 500kg węgla, a z niego w 

  Załadownia węgla na galary z kolejki linowej w 1938 roku 
po wiosennym wylewie Przemszy. 

Flisacy, nazywani w literaturze rzecznymi żeglarzami „to ci, któ-
rzy na tratwach spławiają kłody drzew, a rzadziej inne towary, lub 
też na galarach przewożą różne surowce i wyroby. Dzielili się oni na 
flisaków i oryli. Flisak, nazywany flisem był to człowiek po przeszko-
leniu, często przez swojego ojca, bo zawód ten z reguły przechodził 
z ojca na syna i uzyskiwał staż pracy po jego okiem. Flisowie byli 
też najmowani przez właścicieli galarów. Oprócz flisaka, na galarze 
pracowali oryle - pomocnicy wykonujący mniej ważne czynności. 
W naszej okolicy, na Przemszy gdzie spławiano towary galarami za-
trudniani na nich ludzie nazywani byli galarnikami. Praca galarnika nie 
była łatwa - wymagała dużej sprawności, siły i specyficznej mądrości, 
gdy trzeba było walczyć z falami, wichurą i utknięciem na mieliźnie. 
Najbardziej znanymi galarnikami w Chełmku byli:  - Madejczykowie, 
właściciele galarów i flisacy, Franciszek i jego synowie - Józef, Stanisław i 
Franciszek, - Bebakowie, właściciele galarów i sporadycznie flisacy m.in. 
Jan Bebak, - Sworzeniowie, budowniczowie, właściciele galarów i spo-
radycznie flisacy - Wojciech i jego synowie Adolf i Stefan. 

Choć w naszej wsi nie było wielu właścicieli galarów (ok. 5), to jed-
nak galarnictwo tkwiło w zainteresowaniach i folklorze jej mieszkań-
ców. Jeszcze do dzisiaj starsze osoby pamiętają o przesuwających się 
z wielkim spokojem galarach i nucą nastrojowe piosenki z tamtych lat, 
oto jedna z nich opracowana przez Wincentego Pola: 

 Mijaj flisie, mijaj grody, kościoły i dworki
 Bo na twoje bursztynowe czekają paciorki.
 Przeorałeś flisie, Wisłę aż do Gdańska,
 A teraz przygrywaj na skrzypeczkach z pańska.

Największy ruch galarów na Przemszy rozpoczął się w roku 
1937, powstała wtedy, jak napisano w „Echo Chełmka”, swe -
go rodzaju „węglowa droga wodna”. Było już wtedy nad Prze-
mszą 8 przeładowni nabrzeżnych - w Sielcu, Mysłowicach, Ję-
zorze, Brzezince k/Mysłowic (dwie), Jeleniu i Chełmie Małym. 
W tym czasie rozpoczęto budowę Centralnego Okręgu Przemysło-
wego (COP) na terenie 44 powiatów województw: kieleckiego, kra-
kowskiego, lubelskiego i lwowskiego. Skoncentrowano tam prze-
mysł zbrojeniowy, maszynowy i produkcję energii, równocześnie 
powstawały zakłady innych branż. Rozpoczęto też budowę zakładu 
obuwniczego „Bata” w Wólce Gołębiowskiej w pobliżu Puław, a wcze-
śniej w Radomiu powstał zakład produkujący obuwie oraz szkolący 
przyszłych pracowników współdziałający z chełmecką fabryką „Bata”. 
W związku z dużym zapotrzebowaniem na węgiel i kamień do budowy 
dróg, budowli i domów mieszkalnych nasi galarnicy, którzy przeważnie 
spławiali węgiel do Krakowa, teraz dostarczali węgiel i kamień wapienny 
także do Kazimierza Dolnego, Puław i Sandomierza (w COP). W drodze 
powrotnej na Wiśle galary były ciągnione przez statki żeglugi śródlądo-
wej - „Stanisław”, „Książę Józef Poniatowski”, „Piast”, „Melsztyn”, a od mo-
stu w Bobrku (punkt „O”) przez niewielkie parowe stateczki „Zosia” i „Ka-
sia”, które miały mniejsze zanurzenie (do 40 cm) toteż mogły płynąc po 
Przemszy holować 3 galary do Chełmka, Jaworzna i dalej do Mysłowic. 
 Od grudnia1938 roku pojawił się pierwszy na Przemszy motorowy 
holownik o nazwie „Olza” o zanurzeniu 40 cm, służący do wyciągania 
w górę rzeki galarów węglowych. Kursujący na Przemszy i Wiśle, od 
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Brzezinki pod Mysłowicami do Puław, oraz na Sanie, do Stalowej Woli 
w COP. Holownik mógł wyciągać pod prąd 17 próżnych galarów o ła-
downości do 70 ton. 

i urządzenia, które miały wyjechać do Wólki Gołębiowskiej, gdzie znaj-
dowała się jeszcze nieukończona fabryka „Bata”. Okazało się jednak, że 1. 
września w godzinach popołudniowych dworzec w Trzebini, przez który 
miał przejeżdżać pociąg, został zbombardowany i w efekcie ten sposób 
ewakuacji zakładu stał się niemożliwy. Przypomniano sobie wtedy, że 
jest jeszcze inny sposób ewakuacji tj. Przemszą na galarach oczekują-
cych na rzece w pobliżu mostu. 2. września rozpoczęto demontowanie 
urządzeń i maszyn gumowni, które w gadzinach popołudniowych za-
częto przewozić na galary, podobnie jak materiały i część ważniejszego 
dobytku osób, które już pracowały w COP. Galary te odpłynęły rankiem 
3. września przy wtórze wybuchu granatów i kanonady dział w pobli-
skich miejscowościach. W godzinach południowych nastąpił atak nie-
miecki na Chełmek, a o godzinie 1600 polscy żołnierze wysadzili most, 
aby zatrzymać czołgi zbliżające się już do niego. Galary dopłynęły tylko 
pod Kraków, gdzie zostały zbombardowane przez lotnictwo niemieckie, 
część z nich została zatopiona, a to co pozostało zostało rozkradzione. 
3. września, po wysadzeniu trwałego, okazałego, metalowego mostu 
rozpoczęła się zacięta walka o Chełmek, która spowodowała prawie 
60. procentowe zniszczenie części wsi leżącej nad Przemszą - spłonęły 
w ogromnej części chałupy i inne zabudowania drewniane kryte słomą 
m. in. ta, która znajdowała się najbliżej rzeki, należąca do kowala. Z po-
żogi wojennej uratowała się stojąca w pobliżu rzeki niewielka kapliczka 
wymurowana z kamienia, z półokrągłą absydą, dachem trójspadowym 
pierwotnie krytym gontami, a później - na początku XX wieku dachów-
ką podarowaną przez księżnę Ogińską. W niezbyt obszernym wnętrzu 
znajdował się piękny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. W kilka dni 
po przejściu frontu, kapliczka została zburzona przez Niemców, ale wcze-
śniej mieszkańcom Wygiełzowa, z trudem i pod osłoną nocy, udało się 
wynieść obraz i w zmyślny sposób go przechować u państwa Jagodów.

 Mieszkańcy Chełmka na galarach
Chełmek w pierwszych dniach września 1939 roku 
(zdjęcie wykonane przez żołnierza niemieckiego).

 Stateczek „Zosia” 
Jednym z powodów, które wpłynęły na decyzję Tomasza Baty o za-

łożeniu w Chełmku fabryki mechanicznej produkcji obuwia, była m. in. 
możliwość wykorzystania, w miarę potrzeby, płynącej w niedalekiej od 
niej odległości spławnej rzeki Przemszy. Przez następne 7 lat istnienia fa-
bryki w Chełmku rzeka miała, według decyzji jej kierownictwa, głównie 
znaczenie rekreacyjne dla tych, którzy zjechali do niej często z bardzo 
odległych terenów w kraju, ale też dla rodowitych mieszkańców wsi. 
„Echo Chełmka” zamieszczało w tamtych latach różne wiadomości o 
tym, co działo się wówczas na rzece. Galary, umajone gałązkami brzo-
zowymi, płynące z pracownikami „Baty” często ubranymi w stroje kra-
kowskie, udającymi się Przemszą i Wisłą do kościoła w Bobrku z okazji 
różnych świąt i uroczystości. Z Chełmka płynęły też galary z młodymi 
ludźmi na Kamionkę, którzy już w drodze tańczyli i śpiewali przy wtó-
rze akordeonu.

Odbywały się też wyścigi kajakowe z metą w Jazie, w których brali 
udział także chełmkowianie. Największą atrakcją dla chełmeckich dzieci 
szkolnych były wycieczki na galarach, organizowane w najbliższe oko-
lice. Jedną z takich wycieczek widzimy na poniższym zdjęciu, gdzie na 
galarze znajduje się duża grupa dzieci udających się na wycieczkę z 
kierownikiem szkoły Kazimierzem Staichem w roku 1936 pod opieką 
galarnika pana Stanisława Madejczyka. 

W tragicznych dniach najazdu Niemiec hitlerowskich na Polskę 
okazało się, że Przemsza może mieć znaczenie dla zakładu „Bata”. W 
pierwszym dniu wojny dyrekcja zakładu zadecydowała, że jego ewa-
kuacja odbędzie się drogą kolejową, zaczęto więc załadowywać na 
podstawione wagony ważniejsze materiały i rozmontowane maszyny 

Dzień grubej ryby
Na chełmeckich stawach rozpoczął się sezon na grube ryby. 21 

kwietnia o godz. 15 łowiący na stawie nr 4 Adam Trybuś z Chełmka 
po zaciętej walce wyciągnął  103 cm tołpygę. 

- Ryba ważyła 15 kg i udało się ją wy-
ciągnąć po 20 minutowej walce, gdyby 
nie asysta kolegi z podbierakiem - Wło-
dzimierza Sitka, sam nie dałbym rady – 
wspomina Adam Trybuś.

 - Dawno już nie czułem takiej ad-
renaliny, ta ryba to mój rekord życiowy 
– poprzednim był 11 kg amur złowiony 
na Gamrocie – podsumowuje szczęśli-
wy wędkarz.

Tego samego dnia na stawie nr 2 
Zdzisław Kręźlewiecz z Chełmka rów-
nież wyciągnął tołpygę – 98 cm i 12 
kg.

Obu szczęśliwcom gratulujemy, 
życząc jednocześnie jeszcze nie jednej 
tak dużej ryby.

II Memoriał imienia Łukasza Hobory 
w piłce nożnej szkół podstawowych i gimnazjów. 

Boisko Orlik w Chełmku, ul. Piłsudskiego
1 czerwca , godz. 9.00.
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czy dysleksją, dysortografią czy problemami 
z nauką. U podstaw każdego zaburzenia leży 
nieprawidłowe napięcie mięśniowe, które to 
napięcie „naprawia” (normalizuje) koń. Mamy 
wielu specjalistów, z resztą ja jestem mgr re-
habilitacji (fizjoterapii wg nowego nazewnic-
twa) i pedagogiem. Mamy tutaj pedagoga 
specjalnego, magistra resocjalizacji, drugiego 
rehabilitanta oraz oligofrenopedagoga więc 
tak naprawdę terapię możemy dostosować do 
każdego dzieciaka, który ma jakieś problemy, 
zaburzenia. Pod tym względem mogę powie-
dzieć, że hipoterapia jest prawie dla każdego. 

Rozumiem. W jakich dniach można korzy-
stać ze stadniny?

- Pracujemy od wtorku do niedzieli, w go-
dzinach w szczególności popołudniowych. W 
weekendy cały dzień. Staramy się, żeby każdy 
mógł znaleźć taki czas, że będzie mógł sko-
rzystać. Żeby nie mógł powiedzieć, „Jest za-
mknięte, nie przychodzę.”  Jesteśmy otwarci i 
elastyczni w godzinach pracy więc myślę, że 
każdy znajdzie godzinę dla siebie, kiedy będzie 
mu pasowało.

Gdzie można was spotkać konno?
-Staramy się wyjeżdżać w tereny, stara-

my się, żeby ludzie nas widzieli. Z resztą to 
jest duża przyjemność także dla jeźdźca, dla 
pacjenta jak korzysta z sesji hipoterapii. Nie 
tylko jazda w kółko. Mamy jednak problem z 
nadleśnictwem ale staramy się to  rozwiązać 
więc myślę, że pójdziemy na ustępstwa z jed-
nej i z drugiej strony i znajdziemy zadowalają-
ce rozwiązanie. Troszkę dziwne jest to, że koń 
nie może jeździć po lesie no ale…

Ile jest takich osób, które zaczęły tu swoją 
przygodę z jazdą konną, zostały nią oczarowane 
i nie wyobrażają sobie życia bez was?

- Powiem, że dużo. Czasami jest to nawet 
przez przypadek, gdy ludzie przyjeżdżają za-
łatwić całkiem inną sprawę. Napatrzyli się na 
miejscu, że ktoś jeździ i wciągnęło ich to tak, 
że ci ludzi sami mają swoje konie i myślą o 
przyszłości, że konie są na zawsze. Jednak to 
wciąga. Myślę, że to miejsce ma jakiś taki swój 
urok. Ta cisza, spokój, zwierzęta. No i przede 
wszystkim na pewno to jest fajny sport. Jest 
niesamowite gdy wyjedzie się w las, widzi się, 
że ten koń, który waży 600/ 800 kilo pozwala 
nam się prowadzić, idzie tam, gdzie my chce-
my a nie gdzie on chce. Ufa nam na tyle, by być 
posłusznym. Przez to wydaje mi się, że jest to 
fantastyczne przeżycie. Takie wielkie zwierze 
jednak nas słucha. Idzie gdzie chcemy, robi 
co chcemy i myślę, że to jest najwspanialsze 
w tym wszystkim. 

Możemy więc tylko zachęcić do jazdy konnej 
i wizyty w stadninie.

- Naprawdę zapraszam. Nie ma się czego 
bać. Dużo osób pyta się czy jest to bezpiecz-
ne. Wiadomo, że są to konie, są to zwierzęta i 
nie da się zawsze przewidzieć reakcji konia. 
Staramy się je tutaj i ćwiczyć i wszystkie moż-
liwe względy bezpieczeństwa zapewnić. Przy 
hipoterapii zawsze jest jedna osoba, która 
asekuruje a na naukę jazdy mamy spokojne 
konie. Zawsze jednak trzeba brać pod uwagę, 
że to jest sport najwyższej grupy ryzyka. Mamy 
kaski, kamizelki ochronne. Czasami zdarzają 
się wypadki ale to tak jak na rowerze zawsze 
ktoś się może przewrócić, poślizgnąć albo ktoś 
może w niego wjechać więc myślę, że nie ma 
się czego obawiać ale trzeba wziąć pod uwagę, 
że zdarza się spaść. Staramy się, żeby te upadki 
nie były bolesne, aczkolwiek są nieuniknione.

 Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z Agnieszką Wędziną rehabilitantką i pedagogiem, właścicielką stadniny „Ikarion” w Bobrku.

Marzenia się spełniają
PW: Skąd pomysł założenia stadniny?
Agnieszka Wędzina: Pomysł był zawsze. 

Odkąd zaczęłam się pasjonować końmi. Ma-
rzyłam o tym, żeby mieć swojego konia, mieć 
swoją stajnię, najlepiej pełno koni i nic nie robić 
cały dzień tylko jeździć. W międzyczasie jakoś 
zmieniły się priorytety bo bardziej wciągnęła 
mnie rehabilitacja. Oczywiście też przez konie. 
Podczas jazdy niefortunnie spadłam z konia, 
zwichnęłam łokieć i musiałam chodzić na za-
biegi. Przekonałam się, że jest to bardzo ważny 
element leczenia. Nie dość, że pomaga wrócić 
do zdrowia to jeszcze jest to interesujące pod 
względem samej pracy z ludźmi. Przez pewien 
czas nastawiałam się tylko na rehabilitację, ale 
koni ciągle brakowało. Niby jeździłam, ale jed-
nak to nie było to. W końcu ukończyłam kurs 
instruktora hipoterapii, dzięki temu udało mi 
się połączyć i rehabilitację i konie. Codziennie 
mogę mieć wszystko to co lubię, czyli ćwicze-
nia, kontakt z ludźmi oraz te piękne zwierzęta 
jakimi są konie. Nagle stwierdziłam, że trze-
ba znaleźć się takie miejsce, gdzie można by 
otworzyć coś swojego. Próbowałam w innych 
stajniach, jednak albo konie nie miały dobrych 
warunków lub hipoterapia „kulała”. Stwierdzi-
łam, że jak chcę, aby wszystko było ok, żeby dla 
mnie było dobrze, a dla moich koni było jesz-
cze lepiej, to muszę otworzyć własny ośrodek. 
Docelowo w stadninie będzie też sala rehabi-
litacyjna, aby połączyć hipoterapię, rehabilita-
cję i  jazdę konną. W związku z tym marzenia 
rosły, zaczęły się przeobrażać w realizację i tak 
ruszyliśmy pełną parą.

 Skąd to miejsce?
- Przez przypadek jak większość rzeczy w 

moim życiu. Szukaliśmy jakiegoś miejsca na 
stajnie i stwierdziliśmy, że chcemy coś zrobić, 
że czas się wziąć za to wszystko. Szukaliśmy 
miejsca i tak jeździliśmy a to po Gorzowie a 
to po Bobrku. Trochę szukaliśmy w Chełmku, 
żeby było blisko ale też, żeby były miejsca na 
łąki. Jeździliśmy po ulicy Kasztanowej i już 
chcieliśmy zawrócić, wjechaliśmy tutaj na plac 
i to była miłość od pierwszego wejrzenia z tym 
miejscem i stwierdziliśmy, że jak gdzieś stajnia 
musi być, to na pewno tutaj. Jest blisko las, są 
łąki, jest blisko do domu. Jest to najlepsze miej-
sca jakie mogłabym znaleźć.

Ile ma Pani teraz koni?
- Obecnie moich koni jest sześć. Trzy konie 

są na pensjonacie. Całe stadko liczy dziewięć 
koni. W planie jest jeszcze powiększenie. Moż-
liwe, że przed wakacjami dobijemy do dzie-
sięciu koni.

Ma Pani  swoich ulubieńców?
- Tak. Chyba każdy ma swojego ulubieńca. 

Zawsze jakiś koń bardziej podbija serce. Moim  
takim ulubieńcem jest Magnat. Jest to koń ma-
łopolski, po championie Polski w skokach przez 
przeszkody. Pracuję z nim od trzech lat. Moją 
własnością jest od półtora roku. Nikt na nim 
nie jeździ. To trochę takie egoistyczne ale jest 
tylko mój i tyle. Resztą się dzielę ale tym nie.

Kto może uczestniczyć w hipoterapii, w jeź-
dzie. Dla kogo to jest skierowane?

- Chciałabym zaprosić wszystkich. Jako ta-
kich ograniczeń nie ma. Na pewno niepohamo-

wany lęk, czy uczulenie na sierść konia. Jest to 
bariera, której jednak nie można przeskoczyć. 
Mimo wszystko myślę, że jazda konna jest to 
dla każdego, kto chce  poprawić kondycję, kto 
chce wyjść na świeże powietrze, wyjść z domu. 
Jeżeli rodzice z dziećmi nauczą się jeździć to 
może być wspaniałe spędzenie weekendu, cała 
rodzina może pojechać sobie na rajd. Dzięki 
jeździe konnej można się też nauczyć wrażli-
wości do zwierząt. Koń to żywe stworzenie. Nie 
możemy odstawić go jak rower i nie myśleć o 
nim. Koń to istota żywa, którą musimy trakto-
wać z szacunkiem i miłością Staramy się, żeby 
zawsze ktoś przyniósł marchewkę dla konia z 
dwóch powodów – po pierwsze żeby zawsze 
nagrodzić konia za jego ciężką pracę, a po 
drugie żeby też w domu pamiętać o naszym 
współtowarzyszu.  Należy pamiętać o tym, że 
to jest zwierzę a nie tak, że przyjdzie, pojeździ, 
schodzi, zapłaci i idzie do domu. 

Natomiast jeżeli chodzi o hipoterapię to 
najlepsze rezultaty widać w przypadku dzieci z 
rozpoznanym dziecięcym porażeniem mózgo-
wym, oraz wszędzie tam gdzie wystepują zabu-
rzenia chodzenia.  Wtedy koń odgrywa bardzo 
ważną rolę podczas kodowania w mózgu pra-
widłowego wzorca chodu, co jest nieosiągalne 
w żadnej innej terapii. Koń także normalizuje 
napięcie mięśniowe, czyli u dzieci z podwyż-
szonym napięciem mięśniowym (np. dzieci 
spastyczne)  obniża , a u dzieci z obniżonym 
(np. dzieci wiotkie) podnosi napięcie mięśni 
potrzebne do prawidłowego funkcjonowania 
organizmu. Podczas mojego 4 letniego do-
świadczenia w zawodzie hipoterapeuty zauwa-
żyłam iż hipoterapia pozytywnie wpływa na 
osoby z problemami mowy (mowa nie wyraź-
na, jąkanie się. Obecnie obserwujemy korzyst-
ne wyniki hipoterapii w problemach z nauką 

Spływ kajakowy Przemszą–wyprawa krajoznawczo-turystyczna. 
Zbiórka uczestników 26 czerwca, o godz. 7.00 MOKSiR w Chełmku. 

Szczegółowe informacje zapisy tel. 601 661 771
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Siódemka Chełmek 
w finałach Mistrzostw Polski!

Podopieczni Miłosza Waligóry i Henryka 
Bromboszcza zajęli drugie miejsce w turnieju 
półfinałowym i znaleźli się w gronie ośmiu naj-
lepszych zespołów w Polsce.Po trzech wysoko 
wygranych meczach ćwierćfinałowych, zawod-
nicy Siódemki również w roli gospodarza zma-
gali się w kolejnej fazie krajowych rozgrywek. Z 
zamiarem pokonania aktualnego mistrza Pol-
ski do Chełmka zawitały zespoły z Piotrkowa 
Trybunalskiego, Kielc i Gdańska. Cieszący się 
sporym zainteresowaniem turniej rozpoczął 
się 6 maja. W piątkowe popołudnie jako pierw-
si na parkiet hali przy ulicy Krakowskiej wyszli 
szczypiorniści z Kielc  i Gdańska. Po zaciętym 
i emocjonującym meczu, zwycięska okazała 
się ekipa Vive, która pokonała zawodników z 
Pomorza - 29:25.W drugim meczu tego dnia 
MKS Piotrkowianin udowodnił gospodarzom, 
że w tym etapie rozgrywek nie ma przypadko-
wych zespołów. Pierwsza połowa ku zdziwieniu 
licznie zgromadzonych i żywiołowo dopingują-
cych kibiców, była bardzo wyrównana. Jednak 
w drugiej połowie przyjezdni nie wytrzymali 
tempa spotkania, co pozwoliło miejscowym 
na uzyskanie przewagi, której nie oddali już do 
końca i wygrali mecz 32:27.Następnego dnia w 
oczekiwaniu na szlagier Siódemka-Vive, widzo-
wie mieli okazję obejrzeć ciekawe, zakończone 
remisem (32:32) spotkanie Piotrkowianina z 
Gdańskiem.Gdy hala wypełniła się już w pełni, 

na parkiet wybiegli chełmeccy zawodnicy. Obie 
ekipy były w pełni zmobilizowane i gotowe na 
walkę o każdy metr boiska. Wzmocniona kilko-
ma klasowymi graczami drużyna z Kielc, chciała 
zrewanżować się za przegrany 2 lata temu finał.
Już po kilku pierwszych minutach, można było 
zauważyć, że zmęczonych piątkowym meczem 
gospodarzy czeka arcytrudne zadanie. Goście 
wygrali mecz 38:30, okazali się zespołem bar-
dziej kompletnym, a przede wszystkim mieli 
szerszą ławkę rezerwowych. W niedzielę Vive 
pewnie pokonało Piotrkowianina (39:23) i 
wiadomo było, że walka o drugie, premiowa-
ne awansem miejsce rozegra się pomiędzy 
Siódemką Chełmek, a Conradem Gdańsk.Miej-
scowi szczypiorniści, mimo iż dzień wcześniej 
zostawili na parkiecie sporo zdrowia, grali w 
pierwszej połowie skutecznie i mądrze, dzięki 
czemu schodzili na przerwę prowadząc 16:12. 
Jednak w drugiej odsłonie meczu, zawodnicy 
z Gdańska pokazali, że nie przejechali niemal 
całej Polski, by poddać się bez walki. Po sku-
tecznych akcjach, raz po raz odrabiali straty. 
Rozrzucał się także Mbanefo i gdy na 3 minu-
ty przed końcem na tablicy widniał remis, na 
twarzach zawodników Siódemki, którzy chyba 
za wcześnie uznali mecz za wygrany, rysowała 
się niepewność. Na szczęście wzięli sprawy w 
swoje ręce i po celnych rzutach z dość trudnych 
pozycji Wilczaka zdążyli odskoczyć rywalom. 

Sami stworzyli sobie nerwową końcówkę, z 
której wyszli obronną ręką, wygrywając mecz 
(30:27), a tym samym uzyskując awans do tur-
nieju finałowego. 

Tabela końcowa:
1. KS Vive Targi Kielce, 106-78, 6 pkt
2. UKS Siódemka Chełmek, 92-92, 4 pkt
3. UKS Conrad Gdańsk, 84-91, 1 pkt
4. MKS Piotrkowianin Piotrków Tryb., 82-103, 1 pkt

Nagrody indywidualne:
Wiktor Malinowski (KS Vive Targi Kielce) - 

najlepszy zawodnik
Patryk Plaszczak (UKS Siódemka Cheł-

mek) - najlepszy bramkarz (oddał nagrodę 
bramkarzowi z Kielc!)

Paul Mbanefo (UKS Conrad Gdańsk) - król 
strzelców

Grupy finałowe:
Grupa M

1. KS Vive Targi Kielce 
2. SKF Wisła Płock 
3. UKS Victoria Tomaszów 
4. MKS Sambor Tczew

Grupa N
1. MKS MOS Wrocław
2. KSSPR Końskie
3. UKS Siódemka Chełmek
4. MKS Zagłębie Lubin Kamil Joniec
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Spotkanie z Arturem Barcisiem 
                    w ramach 
X Ogólnopolskiego Tygodnia
         czytania dzieciom. 

Park Rodzinny w Chełmku, 
5 czerwca, godz. 16.00.teatrałki 2011
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