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W tym roku podczas gali rozdania „Złotych 
Sakiewek” burmistrz Chełmka Andrzej Sa-
ternus wręczył po raz pierwszy statuetkę 
„Otwarte Serca”.
Nagrodę ta przyznawaną będzie podmio-
tom niosącym pomoc, działającym na rzecz 
potrzebujących mieszkańców gminy Cheł-
mek oraz udzielającym wsparcia materialne-
go i duchowego. Pierwsza w historii Gminy 
statuetka „OTWARTE SERCA 2011” trafiła do 
Parafialnego Klubu CARITAS przy Parafii pw. 
Miłosierdzia Bożego w Chełmku. 
Działalność klubu rozpoczęła się w 29 listo-
pada 1995 roku. Wówczas był to Zespół Cha-
rytatywny działający przy Parafii. 27 sierpnia 
2009 roku powstał Parafialny Zespół CARI-
TAS, w którym działa w sumie 9 osób.

Instytucja zajmuje się szeroko pojętym 
niesieniem pomocy osobom ubogim, cho-
rym, samotnym, rodzinom wielodzietnym 
– wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. 
Udzielane jest wsparcie materialne (np. roz-
dawanie żywności) oraz pomoc duchowa 
– spotkania przy kościele, dzień chorego, 
spotkania integracyjne. Bardzo często osoby 
działające 
w Zespole odwiedzają chorych w domu, 
świadcząc pomoc w obowiązkach do-
mowych oraz dotrzymując towarzystwa 
osobom, którym wiek lub stan fizyczny 
uniemożliwia wychodzenie na zewnątrz. 
Klub współpracuje z MOPS w Chełmku oraz  
z Rodziną Kolpinga w Chełmku.
Od 5 lat Klub realizuje program unijny PEAD 
– Europejski Program Pomocy Żywnościo-
wej, którego głównym celem jest niesienie 
pomocy związanej z rozdzielaniem żyw-
ności wśród najuboższych osób. W roku 
2011 w gminie Chełmek rozdano ok. 23 ton 
żywności za kwotę ok. 65 tys. zł, w roku 2010 
rozdano ok. 21 ton żywności za kwotę ok. 72 
tys. zł dla 200 osób. Głównie są to artykuły 
spożywcze pierwszej potrzeby.
Od 10 lat Klub prowadzi akcję sobotniego 
rozdawania pieczywa – ok. 1000 bochen-
ków rocznie plus inne rodzaje pieczywa.

Mieszkaniec Gorzowa Pan Józef Matyja 
dołączył w tym roku do elitarnego gro-
na mieszkańców gminy Chełmek, któ-
rzy ukończyli setny rok życia. Z okazji 
tego pięknego jubileuszu Pana Józefa 
odwiedzili burmistrz Chełmka Andrzej 
Saternus, przedstawicielki Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych z Oświęcimia 
oraz delegacja Związku  Kombatantów 
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więź-
niów Politycznych w osobach Edwarda 

Marchlewicza i Romana Borowca. Bur-
mistrz Andrzej Saternus odczytał panu 
Józefowi listy gratulacyjne od Premiera 
RP Donalda Tuska oraz Wojewody Mało-
polskiego Jerzego Millera a także dołą-
czył swoje życzenia i gratulacje wręcza-
jąc dostojnemu jubilatowi prezent oraz 
kwiaty.
Pan Józef przepracował 40 lat w Połu-
dniowych Zakładach Przemysłu Skórza-
nego w Chełmku gdzie m.in. wykonywał 
wzory obuwia. Dochował się 2 synów, 
czwórki wnuków, trójki prawnuków oraz 
jednego praprawnuka. 
Mimo swojego wieku pan Józef tryska 
humorem, pogoda ducha oraz zdro-
wiem.
– Może wyglądam na swój wiek ale  
w środku czuję się jak trzydziestolatek – 
mówi z uśmiechem.
I właśnie takiej pogody ducha , zdrowia,  
szczęścia i dwustu lat życia życzymy do-
stojnemu jubilatowi.

„Otwarte Serce” dla Caritas 

Setne urodziny pana Józefa
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Jednym z pierwszych punktów obrad był 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków na te-
renie przemysłowym przez ENWOS. Z-ca 
Prezesa PECiGWŚ „ENWOS” sp. z o.o. 
w Chełmku poinformował, że zastoso-
wano podwyżki jedynie na pokrycie 
kosztów zakupu wody, które zostały 
skalkulowane na ok. 2%. Pozostałe kosz-
ty  jak utrzymanie sieci i koszty obsługi 
firma pokryje z własnych środków - 
usług prowadzonych przez zakład.
Przedsiębiorstwo ENWOS złożyło wnio-
sek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe od-
prowadzanie ścieków na terenie prze-
mysłowym Gminy Chełmek na okres od  
1 kwietnia 2012 do 31 marca 2013 r. Wnio-
sek spełnia wymogi zgodnie z wytycz-
nymi. Wg przedstawionych taryf cena 
wody pitnej wzrasta o 0.51%, cena wody 
surowej wzrasta o 1,24% natomiast cena 
odprowadzania ścieków o 0.98% i wy-
nosić będą: woda pitna – 7,90 zł/m3 net-
to, woda surowa – 6,51 zł/m3 netto, ścieki 
– 9,30 zł/m3 netto
ENWOS przedłożył wniosek o zatwier-
dzenie tary 12.01.2012 r. W przypadku 
przyjęcia przez RM zaproponowanych 
taryf weszły by one w życie po 45 dniach. 
W razie braku zgody RM nowe stawki 
wejdą w życie po 70 dniach od dnia zło-
żenia wniosku.
Radni w głosowaniu nie poparli zapro-
ponowanych stawek.
Następnie radni debatowali o projekcie 
uchwały w sprawie sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym. Sprzedaż dotyczyła 
nieruchomości - grunt o pow. 22 m2 przy-
grodzony i od lat wykorzystywany jako 
dojazd do posesji. Zgodnie z uchwałą 
RM z 9 listopada 2011 r. w sprawie udzie-
lenia 50% bonifikaty przy nabyciu przy-

grodzonych nieruchomości – mieszkan-
ka ul. Krzywej w Gorzowie zwróciła się  
z wnioskiem o wykup nieruchomości. 
Radni w głosowa-
niu wyrazili zgo-
dę na sprzedaż 
bezprzetargową 
z bonifikatą. Na-
stępnie radni za-
jęli się projektem  
w sprawie sprze-
daży tym razem 
w trybie przetar-
gowym. Wymie-
nioną nierucho-
mość stanowi 
działka o pow. 
0,0524 ha położo-
na w Bobrku na 
ul. Starowiejskiej. 
Radni zagłosowa-
li za przyjęciem 
uchwały. Kolejnym punktem obrad był 
Projekt uchwały w sprawie dofinanso-
wania szczepień profilaktycznych dzieci 
z terenu Gminy Chełmek zgodnie z Pro-
gramem promocji zdrowia dotyczącym 
szczepień profilaktycznych przeciwko 
bakteriom Neisseria Meningitidis typ C.
Zgodnie z Programem promocji zdro-
wia  przyjętym  uchwałą RM  XVIII / 154 / 
2008 z 24 kwietnia 2008 r. Komisja zdro-
wia  na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 
2012 r.  wnioskowała o utrzymanie do-
finansowania w 2012 r. do szczepionek 
przeciwko bakteriom Neisseria Menin-
gitidis typu C. W związku z powyższym, 
wzorem lat ubiegłych, przygotowano 
projekt uchwały, w którym przeznaczo-
no kwotę 1 000 zł na dotację celową  
z przeznaczeniem na sfinansowanie  
50 % kosztów zakupu szczepionki oraz 
100 % w przypadku dzieci, których rodzi-
ce lub opiekunowie są w trudnej sytuacji 

materialnej i korzystają z pomocy MOPS. 
W 2012 r. szczepieniu podlega 150 dzieci.  
W przypadku wykorzystania kwoty do-

tacji w I półroczu, zostanie przygotowa-
ny nowy projekt uchwały o zwiększeniu 
dotacji.
W głosowaniu radni wyrazili zgodę na 
przyznanie dotacji jednocześnie analizie 
zostanie poddana propozycja dofinan-
sowania szczepionki z budżetu gminy 
Chełmek na poziomie 70 %.
Na zakończenie sesji w interpelacjach, 
pytaniach i wolnych wnioskach radni 
poruszali sprawy związane z zimowym 
utrzymaniem dróg i chodników na tere-
nie gminy oraz postępów prac nad ka-
nalizowaniem gminy Chełmek. 

16 lutego w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku odbyła się XVI sesja VI kadencji RM w Chełmku. 

„Jesteś, żyjesz – póki Twoje serce bije”

Szanowny Pacjencie!
Jeżeli otrzymałeś imienne zaproszenie na 
badanie w programie Profilaktyki Chorób 
Układu Krążenia gorąco zachęcamy do sko-
rzystania z tego zaproszenia. Takie zaprosze-
nie możesz otrzymać tylko raz na 5 lat! 
Zgłoś się!

Zgodnie z zawartą w zaproszeniu informa-
cją ustal termin badania, przygotuj się do 
badania i odwiedź nas. Badanie jest finans0-

wane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 
nie ponosisz żadnych kosztów jeśli spełniasz 
kryteria określone w zaproszeniu czyli  aktu-
alnie masz 35, 40, 45, 50 lub 55 lat, nie choru-
jesz na chorobę układu krążenia, nie leczysz 
się w Poradni Kardiologicznej oraz  nie byłeś 
w szpitalu z powodów kardiologicznych – 
przyjdź do nas! Umów się, nr tel. 603-372-991.  
Zbadaj swój Układ Krążenia, zadbaj o swoje 
Zdrowie !

Inf. SG ZOZ

SG ZOZ w Chełmku zaprasza na badania profilaktyczne 

Sesja Rady Miasta
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PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI ZWIERZĄT

Na podstawie art. 32 ust. 1-3,art.. 35 ust. 1 usta-
wy z dnia 21.listopada 1967r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej 
(Dz. U. z 2004r. nr 241 poz.2416 z późn. zmia-
nami), oraz §2 ust 2 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji i Obro-
ny Narodowej z dnia 27.10,2011r. w sprawie 
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej  
w 2012r. , w dniach 4, 5 i 10 kwietnia 2012r. 
zostanie przeprowadzona Kwalifikacja Woj-
skowa osób z terenu gminy Chełmek. Kwalifi-
kację prowadzi  Powiatowa Komisja Lekarska 
dla powiatu oświęcimskiego.

Miejsce Kwalifikacji Wojskowej – Oświęcim, 
ul Bema 4 (Internat Powiatowego Zespołu 
nr 2 Szkół Ogólnokształcących, Mistrzostwa 
Sportowego i Technicznych)

Do stawienia do Kwalifikacji Wojskowej wzy-
wa się:

1. Mężczyzn urodzonych w 1993r.

2. Mężczyzn urodzonych w latach 1988 –  
 1992, którzy nie posiadają określonej 

 kategorii zdolności do czynnej służby  
 wojskowej,

3. kobiety urodzone w latach 1988–1993, 
 posiadające kwalifikacje przydatne do 
 czynnej służby wojskowej np. wykształ- 
 cenie medyczne, które otrzymały imien- 
 ne wezwania.

4. osoby, które skończyły 18 lat i zgłosiły się 
 na ochotnika do wojska.

Wezwania do stawienia się przed komisją 
przesyłane są imiennie, a ich nieodebranie 
nie zwalnia z obowiązku stawienia się.

Osoba stająca do Kwalifikacji winna posiadać 
ze sobą:

1. dowód osobisty lub inny dokument 
 stwierdzający tożsamość,

2. posiadaną dokumentację lekarską, wyni- 
 ki badań itp…

3. aktualną fotografię o wymiarach 3x4 bez 
 nakrycia głowy,

4. dokumenty potwierdzające poziom wy- 
 kształcenia i kwalifikacje zawodowe.

5. Posiadane Prawo Jazdy.
W trakcie badań lekarskich zostaną określo-
ne kategorie zdrowia a w toku ich trwania 
nastąpi także założenie ewidencji wojsko-
wej i wydanie książeczki wojskowej. Osoby, 
wobec których orzeczona zostanie kate-
goria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej 
służby wojskowej, po uprawomocnieniu się 
orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej, 
zostaną z urzędu przeniesione do rezerwy,  
a w związku z tym będą posiadały uregulo-
wany stosunek do służby wojskowej.
Za niestawienie się do kwalifikacji wojsko-
wej, grozi kara grzywny lub ograniczenia 
wolności. 

Wobec osób, które bez usprawiedliwienia  
nie stawiły się do kwalifikacji, zarządza się 
przymusowe doprowadzenie przez policję. 
Osoby, które w przeszłości uchylały się od 
służby zasadniczej, nie zostały objęte „abo-
licją”.

mjr rez. Zbigniew Kościański

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( t. j. DZ. U. z 2003 r. Nr 10, poz. 1002 z późn. zm.) reguluje obowiązki właścicieli zwierząt 
gospodarskich oraz domowych. 

Zwierzęta gospodarskie

Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do zapewnienia im 
takich warunków chowu i hodowli, które nie mogą powodować urazów 
i uszkodzeń lub innych cierpień. Zabrania się importu zwierząt i produk-
tów zwierzęcych uzyskanych w wyniku chowu lub hodowli z narusze-
niem przepisów. Ponadto utrzymujący zwierzę gospodarskie zobowią-
zany jest przechowywać przez okres 3 lat dokumentację weterynaryjną 
dotyczącą leczenia, zabiegów weterynaryjnych oraz padłych zwierząt. 
Sposób i warunki używania zwierząt do pracy nie mogą stwarzać nieuza-
sadnionego zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.

Zwierzęta domowe

Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały 
dłużej niż 12 godz. w ciągu doby lub powodujący uszkodzenia ciała, cier-
pienia oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość 
uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. W razie napotkania porzuconego 
psa lub kota dana osoba  ma obowiązek powiadomić o tym Urząd Miej-
ski, Komisariat Policji lub najbliższe schronisko dla zwierząt.

                                                                                                                                                        

Wścieklizna jest jedną z najgroźniejszych chorób wirusowych ludzi  
i zwierząt, która zawsze kończy się śmiercią. Na mocy art.56, ust.2 ustawy 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U.2008.213.1342 j.t. ) posiadacze psów zobo-
wiązani są do ich zaszczepienia. Szczepienie musi być przeprowadzone  
w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a na-
stępnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od ostatniego szczepienia.

W roku 2012 Powiatowy Inspektorat Weterynarii planuje przeprowadze-
nie wyrywkowych kontroli, podczas których sprawdzona będzie doku-
mentacja potwierdzająca terminowe szczepienie psów przeciw wście-

kliźnie. Uchylanie się od obowiązku ochronnego szczepienia psów może 
skutkować nałożeniem mandatu karnego w wysokości do 500 zł.

Inf. UM

Przypomina się, że prowadzenie hodowli lub posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez burmistrza, 
na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

Niedozwolone jest sprzedawanie lub nabywanie zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach,a także  wprowadzenie do obrotu 
zwierząt w wyżej wymienionych miejscach. Ponadto zabronione  jest  rozmnażanie psów i kotów w celach handlowych oraz wprowadzanie ich 
sprzedaży poza miejscami ich chowu i hodowli.

Na właścicielach psów spoczywa, także obowiązek sprzątania odchodów po swoich czworonogach.     

Inf. UM

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2012 r.

Obowiązek szczepienia ochronnego psów przeciwko wściekliźnie 

PRZYJMOWANIE ZEZNAŃ PODATKOWYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHEŁMKU
Pracownicy Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu będą 
pełnić dyżury w dniu 14 marca 2012 roku, w godzinach 
8:00 - 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku.
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Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwa-
ły Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 
roku przeznacza w najem, w trybie bezprzetargowym z przeznacze-
niem wyłącznie na prowadzenie ekspozytury Banku nieruchomość 
lokalową, lokal użytkowy, zlokalizowany na parterze, od strony pół-
nocnej, budynku Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11. 
Lokal składa się z biur oznaczonych numerami 19, 20, 21, 22 i 23 oraz holi 
o łącznej pow. użytkowej 148,55 m2. 
 Budynek Urzędu Miejskiego położony jest na nieruchomości 
gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów, prowadzonej przez Sta-
rostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działki nr 836/66 i 836/67. Dla 
przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, w 
wydziale V Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW nr KR1E/00024296/9.
 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 17 lutego 2012 roku do dnia 09 marca 2012 roku, a po-
nadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej 
wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz 
został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, w BIP i 
na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
 Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy wymienionej 
wyżej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Chełmku ul. Krakowska 11, w pokoju nr 14 lub telefonicznie pod nume-
rem telefonu 844-90-31 lub 35 osoba do kontaktu Naczelnik Wydziału 
Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w 
Chełmku.

Inf.UM

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu przypomina o obowiąz-
kowym badaniu mięsa świń, nutrii i dzików, w celu produkcji mięsa na 
użytek własny, na obecność włośni. (Dz. U. z 2010 r. Nr 207 poz. 1370). 
Ubojowi na terenie gospodarstwa  w celu produkcji mięsa na użytek 
własny poddaje się zwierzęta zdrowe oraz  po upływie karencji, jeżeli 
przed poddaniem ubojowi zwierzęta były leczone produktami lecz-
niczymi weterynaryjnymi. Próbkę do badań pobiera posiadacz tego 
mięsa o ile nie zleci całego badania poubojowego lekarzowi, zgodnie 
z instrukcją pobierania próbek mięsa podaną na stronie internetowej 
piw.oswiecim.pl w zakładce aktualności lub w wyżej wymienionym 
rozporządzaniu) i dostarcza do urzędowego lekarza weterynarii (lista 
urzędowych lekarzy weterynarii uprawnionych do wykonania bada-
nia mięsa na obecność włośni poniżej). Koszt badania pokrywa posia-
dacz tego mięsa. Urzędowy lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie  
o przeprowadzeniu badania próbek mięsa w kierunku włośni. Mięso 
świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych nie 
może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem zaświadcze-
nia. Ponadto właściciel zwierzęcia zobowiązany jest co najmniej na 24 
godziny przed dokonaniem uboju zwierząt poinformować, albo Powia-
towego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu o zamiarze przeprowadze-
nia uboju, albo najbliższego urzędowego lekarza weterynarii na terenie 
powiatu oświęcimskiego wyznaczonego do badania zwierząt rzeźnych 
i mięsa na użytek własny. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia 
przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego § 1 pkt 34 zł tj. nie-
spełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek 
własny zagrożone jest karą pieniężną w wysokości od 100 do 2 000 zł.  

Ponadto zapraszamy Państwa do odwiedzania naszej strony interneto-
wej piw.oswiecim.pl, gdzie znajdują się aktualne informacje związane  
z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej.

INFORMACJA INFORMACJA
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KILIŃSKI ZAPRASZA!
Powiatowy Zespół nr 8 szkół zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku zaprasza absolwentów gimnazjów.
SZKOŁA PROWADZI REKRUTACJĘ ELEKTRONICZNĄ – ZAPRASZAMY DO NAS 

na specjalnie przygotowanym dla Ciebie stanowisku rekrutacyjnym pomożemy Ci zarejestrować się do naszej bazy kandydatów do szkół

W tym roku szkolnym planujemy rekrutację do następujących typów szkół:
1)  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA w zawodach:
  ŚLUSARZ, OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH w tym CNC (GWARANCJA PRACY)
 WIELOZAWODOWA w zawodach. NOWOŚĆ 
  OGRODNIK, SPRZEDAWCA, TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH, KAMIENIARZ,  MURARZ - TYNKARZ,  CIEŚLA, I INNE (GWARANCJA PRACY)
2)  TECHNIKUM w zawodach:
a.  TECHNIK WIERTNIK - WYDOBYCIE GAZÓW ŁUPKOWYCH - partnerstwo AGH w Krakowie. (NOWOŚĆ)
b.  TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY – praktyki w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. (NOWOŚĆ)
c.  TECHNIK MECHANIK – specjalność budowa maszyn - praktyki zawodowe u pracodawców lokalnych, w firmach Fiat Auto Poland, Brembo.  
  (GWARANCJA PRACY)
d.  TECHNIK INFORMATYK specjalność grafika komputerowa z rozszerzonym językiem angielskim. Możliwość uzyskania certyfikatu egzaminu ECDL.
3)  TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE
-  TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY  (NOWOŚĆ),  TECHNIK MECHANIK
4)  LICEUM
a.  OGÓLNE / JĘZYKOWE: z rozszerzonym językiem niemieckim , językiem angielskim ( możliwość uzyskania certyfikatu egzaminu międzynarodowego PTE). 
b.  POŻARNICZE: (zajęcia praktyczne realizowane przy współpracy Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku) 
  z możliwością kontynuacji nauki w Szkole Policealnej Technik Pożarnictwa w Chełmku. NOWOŚĆ
c.  SPORTOWE: (w dyscyplinach piłka ręczna, piłka siatkowa), współpraca z klubami sportowymi KS Siódemka, UKS Grunwald oraz z Akademią  
  Wychowania Fizycznego w Krakowie.
  Egzamin sprawnościowy dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy I LO – sportowej, profil piłka ręczna dziewcząt i chłopców odbędzie się  
  25.05.2011 r (ŚRODA) godz. 10:00

LO: klasa sportowa, klasa ogólna, klasa pożarniczo-ratownicza

Technikum: technik wiertnik, technik renowacji elementów architektury, technik mechanik - maszyny CNC, technik informatyk

ZSZ - ślusarz, operator obrabiarek skrawających, wielozawodowa (wszystkie zawody)

LO dla dorosłych - klasa ogólna

Technikum Uzupełniające - technik renowacji elementów architektury, technik ochrony  
fizycznej osób i mienia, opiekunka środowiskowa.

TECHNIK WIERTNIK - WYDOBYCIE GAZÓW ŁUPKOWYCH:

Patronat nad tym kierunkiem objęła AGH w Krakowie! 

Poszukiwania nowych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego to jeden z najbardziej dochodowych 
zawodów na świecie. Absolwenci pracować mogą na platformach wiertniczych na szelfach 
mórz i oceanów przy poszukiwaniu złóż surowców naturalnych w większości obszarów świata. 
Wiele osób może również pracować przy poszukiwaniu wód geotermalnych. Po naszej specjal-
ności możesz pracować w wielu działach geologii i geotermii. Obecnie nastąpił dynamiczny 
rozwój poszukiwań naftowych i energii geotermalnej, co wynika z przełomu technologicznego 
w dziedzinach technik prac poszukiwawczych umożliwiających wiercenia na obszarach do-
tychczas niedostępnych oraz szerokiej interpretacji otrzymanych wyników. Wiąże się to z zapo-
trzebowaniem na wykształconą kadrę techniczną i łatwością znalezienia atrakcyjnej, dobrze płatnej pracy.

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi zakwaterowania uczniów grupy sportowej w internacie w Oświęcimiu, 
pragniemy poinformować, iż wszystkie formalności załatwiane są przez Powiatowy Zespół nr 8 w Chełmku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły
pod nr 33 846 11 71.
Egzamin sprawnościowy będzie obejmował:
- bieg po kopercie (3,5x3,5 ósemka)
- skok z miejsca
- rzut piłką lekarską w przód
Z egzaminu sprawnościowego mogą być zwolnieni uczniowie, którzy do dnia 23.05.2012 r. 
prześlą wypełniony przez rodziców oraz trenera formularz zgłoszeniowy do szkoły.

Dokumenty do pobrania: formularz zgłoszeniowy, oświadczenie, regulamin rekrutacji

Przeczytaj również „najczęściej zadawane pytania”
 
5) LO dla dorosłych - OGÓLNA

6) SZKOŁY POLICEALNE: 
 TECHNIK INFORMATYK - specjalność grafika komputerowa,  TECHNIK OCHRONY FIZYCZ-
NEJ OSÓB I MIENIA, OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

- Drogi Absolwencie Gimnazjum,
zapraszamy Cię do zapoznania się z nową ofertą kształcenia w naszej szkole. Posiadamy naj-
lepsze zaplecze sportowe w Powiecie. Nasi uczniowie biorą udział w rozgrywkach II Ligii Mi-
strzostw Polski Seniorów w piłce ręcznej. Zajęcia i treningi sportowe prowadzone są pod okiem 
fachowej kadry i trenerów klubów sportowych KS Siódemka oraz UKS Grunwald. Szczególny 
nacisk kładziemy na nowe kierunki kształcenia, dzięki którym znajdziesz pracę w firmach  
z wieloletnią tradycją i doświadczeniem. Uczymy się na oprogramowaniu Delcam. Proponujemy miłą atmosferę na zajęciach, wysoki poziom nauczania, 
praktyki zawodowe w firmach produkcyjno - handlowo - usługowych oraz możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu i dodatkowych kwalifikacji. - 
 

Zachęca Dyrektor PZ nr 8 SZiO w Chełmku Agnieszka Kuczyńska - Gondzik

Ogłoszenia drobne
- Szukam mieszkania do wynajęcia od maja. Tel. 695 623 029

- Sprzedam zadbane mieszkanie w Chełmku – 48 m2, 3 pokoje,  
2 piętro. Tel. 692 900 001
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Komitet Organizacyjny „Dla Sandrusi” działa-
jąc na podstawie decyzji Burmistrza Chełmka  
z dnia 11.01.2012 r., znak: OSO.5311.1.2011, prze-
prowadził zbiórkę publiczną na rzecz Sandry 
Korbiel z Chrzanowa, chorej na raka mózgu,  
w dniu 21.01.2012 r. w Miejskim Ośrodku Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Chełmku podczas Charyta-
tywnego Przeglądu Piosenki Zimowej.

Pragniemy serdecznie podziękować wszyst-
kim, którzy pomogli nam w przygotowaniu 
Przeglądu. Dziękujemy wspaniałym dzieciom, 
ich rodzinom i przyjaciołom, którzy tak licznie 
i chętnie uczestniczyli w imprezie.
Suma ofiar pieniężnych zebranych do puszek 
kwestarskich wyniosła: 4.135,00 zł. 
Mimo, iż rodzice z Sandrusią nie mogli być  
z nami w tym dniu ze względu na jej stan zdro-
wia, byli przy nas myślami i gorąco dziękują 
wszystkim, którzy jej pomogli.

Serdecznie dziękujemy przedszkolom, które 
wystąpiły podczas Charytatywnego Przeglądu 
Piosenki Zimowej: 

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Chrzanowie, 
Przedszkole Samorządowe nr 4 im. Kubusia Pu-
chatka w Libiążu, 
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Libiążu, 
Niepubliczne Przedszkole Językowo – Arty-
styczne „Akademia Przedszkolaka” w Chełmku, 
Przedszkole z Samorządowego Zespołu Szkol-
no - Przedszkolnego nr 1 w Chełmku, Przedszko-
le z Samorządowego Zespołu Szkolno - Przed-
szkolnego nr 2 w Chełmku.
Podziękowania za przygotowanie dzieci do wy-
stępów:
Aleksandra Nowak, Aleksandra Smalcerz, Kata-
rzyna Kopiasz, Jolanta Januszkiewicz, Elżbieta 
Drabik, Katarzyna Mocny, Krystyna Pawłowska, 
Mariola Latko, Elżbieta Szafran, Iwona Trybuś, 
Eliza Pędziałek–Krysta, Violetta Łopuszyńska, 
Anna Fornal, Barbara Musiał,
Ewelina Hodur, Małgorzata Szatanik, Dorota 
Matyja, Monika Staszczyk.
Dodatkowo pomogli:
Jolanta Januszkiewicz z Przedszkola Samorzą-
dowego nr 2 w Libiążu, 
Cukiernia PTYŚ, 
ORIFLAME - Małgorzata Budniak - Libiąż, 
Firma DWORNIK - Libiąż, 
DAN CANE Polonia Sp. z o. o. - Chrzanów, 
LING HOUSE - Chełmek, 
CHROMAT - Chrzanów/Oświęcim, 
INTERMARCHE - Libiąż, 
Ślusarstwo – Konserwacja - Legalizacja Gaśnic - 
Janina Januszkiewicz - Libiąż,
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury  
w Chełmku,
Warsztaty Twórczego Myślenia i Działania przy 
PZ nr 8 - Chełmek, 
Kwiaciarnia u Roberta - Chełmek,  
Sklep Spożywczo – Monopolowy „MINI MAR-
KET” Artur Grabiec - Chełmek,
Fundacja Brata Alberta w Libiążu, 
Fundacja Brata Alberta w Chełmku, 
Fundacja Brata Alberta w Chrzanowie, 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
w Chrzanowie, 
Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, 
Świetlica Środowiskowa w Chełmku, 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmku, 
Anna Mleczko, 
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Chełmku, 
Wolontariusze z Powiatowego Zespółu nr 
8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  
w Chełmku, 
Wolontariusze z Publicznego Gimnazjum nr 1  
w Chełmku.
Za wspaniały poczęstunek:

Joanna Wawrzyniak, Justyna Gworek, Jolanta 
Januszkiewicz, Anna Hoder.
Naszym wspaniałym wolontariuszom:
Anna Czaplejewicz, Ewa Czaplejewicz, Kamila 
Dębska, Marta Waligóra, Piotr Zając, Natalia Ka-
mińska, Justyna Gworek, Natalia Legut, Joanna 
Wawrzyniak.

Serdecznie dziękujemy, 

Komitet Organizacyjny „Dla Sandrusi”
Sylwia Sajak, Bernadeta Sędrak– Legut, Anna 
Ciepiela–Babińska

Dnia 21 stycznia w MOKSIR w Chełmku odby-
ła się impreza charytatywna dla naszej córki 
Sandrusi Korbiel. Niestety nie mogliśmy wziąć 
w niej udziału z powodu pobytu Sandrusi w 
szpitalu. Pragniemy serdecznie podziękować 
organizatorom oraz wszystkim, którzy pomo-
gli naszej córeczce. Serdecznie dziękujemy pa-
niom z zaprzyjaźnionych przedszkoli, a przede 
wszystkim dzieciom za wspaniały występ.
Dziękujemy Adzie Szulc z zespołem CHILITOY za 
charytatywny koncert. 
Pamiętajcie - dobro powraca! 
     
Rodzice Sandrusi

Organizatorzy akcji „Zbieramy plastikowe na-
krętki dla Marka” informują, że akcja na terenie 
Chełmka nadal trwa. Nakrętki można przynosić 
do: Powiatowego Zespołu nr 8 Szkół Zawodo-
wych i Ogólnokształcących, Miejskiego Ośrod-
ka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Sklepu „Pod 
Jedynką.

Ratując komuś życie, przepłacił to 
utratą własnego zdrowia. 
Pomóż mu znów cieszyć się życiem...

Przekaż 1 % Patrykowi!

Dane potrzebne do wypełnienia PIT-u 
Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”, 
KRS: 0000037904 

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel 1%” 
wpisz: 9394 Patryk Chełczyński

Więcej informacji:
www.patryk.woszczyce.pl

PUBLICZNE OŚWIADCZENIE O WYNIKACH PRZEPROWADZONEJ 
ZBIÓRKI PUBLICZNEJ NA RZECZ SANDRY KORBIEL
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Ferie z MOKSiR-em
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fotoreportaż: Paweł Waligóra
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W Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawo-
dowych i Ogólnokształcących
w Chełmku od 2010 roku działa Drużyna 
Kampanii „DRUGIE ŻYCIE”. 
Sześć uczennic  liceum ogólnokształcące-
go stanowi jej szkielet. Są to:  Basia Bin-
ger, Natalia Kamińska, Marlena Niewitała, 
Ewelina Piekłowska, Marysia Szymczyk 
i Ola Wikiera. Od listopada 2010 roku 
uczennicom udało się wielu ludzi prze-
konać do wyrażenia zgody na to, by po 
śmierci ich narządy i tkanki zostały użyte 
do transplantacji i ratowały życie bliźnim. 
Działania dziewcząt zostały  wyróżnione
w trzeciej edycji Akcji „Drugie życie”. W li-
stopadzie rozpoczęła się kolejna odsłona 
tej kampanii, do której z entuzjazmem 
przystąpiły uczennice. 
Chcemy dać młodym ludziom i ich ro-
dzinom wiedzę na temat transplantacji, 
by nie była ona tematem tabu. Statystyki 
przeprowadzonych w Małopolsce prze-
szczepów wskazują na to, że akcje uświa-
damiające wagę problemu są bardzo 
ważne – tak na pytanie o cel włączenia 
się do akcji odpowiada Marlena. Mary-
sia dodaje: Trzeba walczyć z przesądami. 
Naszym obowiązkiem jest dać podstawy 
do świadomego wyboru: akceptacji lub 
sprzeciwu wobec deklaracji oświadcze-
nia woli. Oświadczenia to okazja do roz-
mów w gronie bliskich na temat naszego 
stosunku do problemu transplantacji.

Do końca marca 2012 roku uczennice PZ 
nr 8 w Chełmku będą prowadzić
w swojej szkole oraz w lokalnych społecz-
nościach własne kampanie propagujące 
ideę transplantacji oraz oświadczenia 
woli. O tym, jaki kształt przybierze akcja, 
dziewczyny zadecydują same. Wiedzą, 
że liczą się kreatywność, zapał i zaanga-
żowanie. A pomysłów drużynie nie bra-
kuje: jeszcze zanim oficjalnie rozpoczęła 
się czwarta edycja Kampanii „Drugie ży-
cie”, uczennice zorganizowały dla swoich 
szkolnych kolegów i koleżanek spotkanie 
z panią Anną Garlicką – pacjentką po 
przeszczepie – oraz panią Agnieszką Su-
der – koordynatorem Fundacji „Mam ma-
rzenie”. Jedna z pań dostała szczęście w 
postaci nowej nerki, druga – daje szczę-

ście, realizując pragnienia ciężko chorych 
dzieci. 13. grudnia 2011 roku Basia, Eweli-
na, Marlena i Marysia spotkaniem z gim-
nazjalistami w Gorzowie rozpoczęły cykl 
prelekcji dotyczących idei transplantacji. 
Podobne zajęcia dziewczyny poprowa-
dzą w okolicznych placówkach edukacyj-
nych. Według Oli wyróżnieniem jest zna-
leźć się wśród 30 szkół z województwa 
małopolskiego zakwalifikowanych do 
czwartej edycji Akcji „Drugie życie”. Dru-
żyna na pewno świetnie poradzi sobie z 
wytyczonymi zadaniami, bo dziewczyny 
wchodzące w jej skład są odpowiedzialne 
i mogą liczyć na pomoc opiekunek – pani 
Urszuli Gui i pani Izabeli Sieranc.

I.S.

Zaufajcie mi - pewnego dnia uratujecie komuś życie…

„TRANSPLANTACJA – JESTEM NA TAK”
W dniu 10 lutego 2012 roku mieliśmy 
zaszczyt gościć w naszym zespole dr 
Tomasza Czerwa z Instytutu Onkologii 
w Gliwicach. Celem spotkania z ucznia-
mi Publicznego Gimnazjum nr 2 był 
szeroko rozumiany problem ratowania 
ludzkiego życia poprzez transplantację 
organów. Pan dr Tomasz Czerw w pre-
zentacji multimedialnej omówił szcze-

gółowo wszystkie zagadnienia związa-
ne z przeszczepami ludzkich organów. 
Uświadomił również uczniom jak ważne 
jest świadome postępowanie ludzi w 
trudnych dla nich i ich rodzin sytuacjach, 
kiedy jedno tracone życie może urato-
wać inne. Pod koniec spotkania mło-
dzież mogła szczegółowo wypytać dok-
tora o wszystkie niezbędne informacje 

w tym temacie. W imieniu społeczności 
uczniowskiej serdecznie dziękuję Panu 
dr Tomaszowi Czerwowi za spotkanie 
się z młodzieżą naszej szkoły i ciekawe, 
interesujące omówienie tematyki trans-
plantacji.  

Marek Idzik Dyrektor SZS-P nr 2 w Chełmku 

Ciemna strona gminy
02.01.2012 – W Bobrku na ul. Ogrodowej za-
trzymano nietrzeźwego kierującego samo-
chodem marki Audi – 1,4 promila.

04.01 – Mieszkaniec ul. Mieszka I w Chełmku 
padł ofiara oszustwa przy zakupie samocho-
du w internecie. Straty 3 400 zł.

06.01 – Na ul. Brzozowej w Chełmku dokona-
no uszkodzenia zaparkowanego samochodu 
– straty 1 000 zł. Sprawcę zatrzymano.

11.01 – W Gorzowie na ul. Gorzowskiej doko-
nano kradzieży z włamaniem do sklepu GS.

12.01 – W Chełmku z parkingu przy ul. Po-
wstańców Śląskich skradziono samochód 
marki Fiat CC wartości 800 zł.

18.01 – Mieszkaniec ul. 11 Listopada w Chełm-
ku padł ofiara oszustwa na aukcji interneto-
wej – straty 99 zł.

18.01 – W Bobrku na ul. Nadwiślańskiej patrol 
policji zatrzymał nietrzeźwą rowerzystkę – 
2,2 promila.

19.01 - W Gorzowie na ul. Nowowiejskiej do-
konano kradzieży z włamaniem do sklepu 
Georg.

19.01 – W Bobrku na ul. Nadwiślańskiej skra-
dziono koparko – ładowarkę marki JCB war-
tości 138 000 zł.

21.01 – W Bobrku na ul. Cichej dokonano kra-
dzieży z włamaniem do domu jednorodzin-
nego – straty 6 000 zł.

27.01 – Mieszkaniec ul. 25 Stycznia w Chełm-
ku stracił 1 000 zł w skutek oszustwa interne-
towego.

28.01 – W Bobrku na ul. Starowiejskiej doko-
nano kradzieży z włamaniem do domu jed-
norodzinnego straty 5 000 zł. 
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Wiejski Dom Ludowy w Gorzowie działa prze-
szło rok. Był to rok pracowity i pełen zajęć przy-
noszących korzyści artystyczne i emocjonalne 
wielu dzieciom i dorosłym. W styczniu tego 
roku odbyło się spotkanie zainicjowane przez 
sołtysa wsi pana Marka Palkę, podczas które-
go nie tylko podsumowano dotychczasową 
działalność, ale ustalono kierunek rozwoju 
placówki. W spotkaniu uczestniczyły panie z 
babskiego saloniku, pani Maria Pawela – prze-
wodnicząca Zespołu Śpiewaczego MALWA i 
jego członkinie, pani Irena Bebak -przewodni-
cząca KGW oraz państwo Danuta i Włodzimierz 
Masłowscy – autorzy wielu słowników i leksy-
konów.

W tej chwili w WDL działa świetlica dla dzieci ,w 
ramach której prowadzone są zajęcia plastycz-
ne oraz mały zespół teatralny. We wtorki otwie-
ra swoje podwoje babski salonik czyli artystycz-
ne poletko kobiet w wieku od trzydziestu kilku 
do stu lat. Panie z wielkim zaangażowaniem 
tworzą kwiaty z bibuły, świąteczne kartki tech-
niką haftu matematycznego, koszyki z papie-
rowej wikliny, ale najwięcej czasu poświęcają 
na decoupage. Na Boże Narodzenie powstały 
bombki, a na Wielkanoc jajka. Panowie mają 
swój kącik w klubie szachowym SENIOR, a pan 
Józef Rybak spisuje wspomnienia z życia wsi, 
tworzy słownik gorzowskiej gwary, żeby oca-
lić od zapomnienia żywą historię. W WDL jest 
też miejsce dla pań kształtujących swoje figury 
podczas zajęć aerobiku.

Gorzów ma wielu utalentowanych mieszkań-
ców, dla których Wiejski Dom Ludowy może 
być prawdziwym wsparciem. Ci, którzy już tu 
przyszli, nie żałują.

Pani Janina Kuczek przychodzi na zajęcia ze 
swoją mamą Cecylią. Obie tworzą niepowta-
rzalne dzieła pełne ciepła i uroku. Pani Janina 
jest uzdolniona plastycznie i chętnie dzieli się 
swoimi praktycznymi umiejętnościami. Jak 
sama mówi, uzależniła się od babskiego salo-
niku :

„- Do świetlicy w Domu Ludowym przycho-
dzimy  w każdy wtorek, żeby rozwijać swoje 
zainteresowania. Można powiedzieć że każda 
z nas ma jakąś „smykałkę” i chęć do pracy. Ra-
zem robimy tutaj wiele ciekawych rzeczy. Pani 
Małgosia pokazała nam, jak robić koronkowe 
bombki na święta i nauczyła nas robić piękne 
róże z bibuły. Wyszywamy też obrazy na płót-
nie, robimy szydełkowe serwety . I pomimo 
tego że mamy wiecznie w domu jakąś pracę, 
to i tak czekamy na każdy wtorek,  żeby przyjść 
spotkać się z dziewczynami, miło spędzić czas.  
Te cztery godziny mijają tak szybko… ósma 
godzina, a nam się  nie chce jeszcze do domu 
iść.”

A jak się zaczęły spotkania w Domu Ludowym?
Pani Wiesława Waliczek wyjaśnia:
„- Zaczęło się od tego, że na zajęcia które pro-
wadziła pani Małgosia Wabik przychodziły tu 
nasze dzieci i wnuki . Zobaczyłyśmy, jakie pięk-

ne rzeczy potrafią robić i zaczęłyśmy też przy-
chodzić do pani Małgosi,  uczyć się nowych 
technik ozdabiania i tworzenia. Oprócz pięk-
nych bombek, o których wspominała Jasia, ro-
biłyśmy jeszcze kartki świąteczne haftem ma-

tematycznym oraz prace z masy solnej. Poza 
tym w Domu Ludowym zawiązała się grupka 
pań uprawiających Nordic Walking,  kieruje 
nimi pani Teresa Opitek. Od lipca chodzimy z 
kijami prawie codziennie.”

W Domu Ludowym spotykają się również 
członkinie Zespołu Śpiewaczego MALWA. 

Przewodnicząca Zespołu - pani Maria Pawela 
podkreśla znaczenie współpracy ze wszystki-
mi, którzy chcą działać na rzecz gorzowskiego 
środowiska:

„W Domu Ludowym spotykamy się w każdy 
czwartek. Zawsze śpiewamy, ale możemy tu 
coś wspólnie zrobić. Dawniej chciało się nawet 
dla koleżanek z zespołu gorset wyhaftować 
czy fartuch uszyć. Teraz z panią Gosią robimy 
różne ładne prace. Robiłyśmy np. dekoracje na 
dożynki,a jesienią robiłyśmy wianuszki  i stroiki 
na Wszystkich Świętych. Kompozycje układały-
śmy z gałązek  sosny, świerka i kwiatów z liści 
klonu.  Udały się pięknie, są trwałe... do tej pory 
jeszcze na cmentarzu na grobach leżą. Poma-
gałyśmy też w przygotowaniu jasełek. Robiły-
śmy skrzydła dla dzieci, które będą aniołami. 
Robiłyśmy te skrzydła razem z dziećmi i ich 
mamami. Ten Dom Ludowy łączy ludzi i daje 
możliwość wspólnych spotkań, a także miłego 
i pożytecznego spędzenia czasu. Zgadzam się 
z panią Janiną, że Dom Ludowy powinien być 
czynny dłużej – bo ten czas przy pracy tak szyb-
ko mija.”
Zespół Śpiewaczy wraz z dziecięcą grupą te-
atralną WDL przygotował program jasełkowy 
prezentowany podczas spotkania opłatkowe-
go gorzowskiego Koła Emerytów i Rencistów. 
W tej chwili trwają prace nad programem na 
Dzień Kobiet. Opracowanie tekstów, przygo-
towanie dekoracji, wybór zabaw i konkursów 

– pracy jest dużo, ale mamy nadzieję na sowitą 
zapłatę w postaci radosnego śmiechu zapro-
szonych na spotkanie pań.

Pan Marek Palka podziękował za aktywność 
i przypomniał, jak dużym zainteresowaniem 

cieszyła się wystawa rękodzieła podczas go-
rzowskich Dożynek 2011. Swoje prace wysta-
wiały wtedy panie: Emilia Paleczna, Janina Ku-
czek, Wiesława Waliczek, Melania Mydlarz.

Dożynkową wystawę uświetniły też książki 
autorstwa państwa Danuty i Włodzimierza Ma-
słowskich, którzy od wielu lat publikują swoje 
leksykony i słowniki. Państwo Masłowscy opra-
cowali własną metodę klasyfikowania poszcze-
gólnych haseł. Ich dorobek posłuży do pracy 
z dziećmi i młodzieżą podczas planowanych 
spotkań i warsztatów. 

 „Zajmujemy się przygotowywaniem książek, a 
mianowicie różnego typu słowników, książek z 
przysłowiami, z fraszkami. Wydaliśmy  ich już  
ponad dwadzieścia.  Dom Ludowy może stać 
się miejscem spotkań nas autorów z czytelnika-
mi.” - mówi pan Włodzimierz i podkreśla zainte-
resowanie współpracą z Wiejskim Domem Lu-
dowym.- „Na zajęcia przychodzi tutaj synowa z 
wnukami, ale i my widzimy tu miejsce dla sie-
bie” - dodaje.( W naszej gazecie wkrótce ukaże 
się odrębny artykuł o Danucie i Włodzimierzu 
Masłowskich).

Wiejski Dom Ludowy jest miejscem przy-
jaznym każdemu, kto nie marnuje swoich 
zdolności i chce się rozwijać. Więcej informa-
cji o osiągnięciach uczestników zajęć można 
znaleźć na stronie internetowej prowadzonej 
przez instruktorkę Małgorzatę Wabik. Wystar-
czy w Google wpisać – Wiejski Dom Ludowy 
Gorzów- żeby dowiedzieć się, co słychać na 
świetlicy. A kiedy nuda i szarzyzna codzienno-
ści cię przytłoczą... - nie zwlekaj, przychodź do 
nas - TU NIKT SIĘ NIE NUDZI!

Wiejski Dom Ludowy w Gorzowie przyciąga
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Opłatkowe spotkanie seniorów w Bobrku

W Domu Rencisty w Chełmku odbyło się spo-
tkanie z okazji Światowego Dnia Chorego. 
Spotkanie z seniorami z terenu gminy otwarła 
przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów w Chełmku Maria Go-
łyźniak. Przewodnicząca przypomniała o idei 
święta ludzi starszych, chorych i cierpiących 
oraz o papieżu Janie Pawle II, który dzień ten 
ustanowił. Pani Maria złożyła również raport z 
działalności PZERiI w Chełmku w roku poprzed-
nim oraz omówiła tegoroczne plany. Przybyły 
na spotkanie Burmistrz Chełmka Andrzej Sater-
nus, który złożył na ręce Pani przewodniczącej 
życzenia oraz słodki upominek dla wszystkich 
zgromadzonych. 

Niezwykle uroczysty i kolorowe było tegorocz-
ne spotkanie opłatkowe seniorów w Bobrku. 
Przywitania przybyłych seniorów i przybyłych 
gości dokonali sołtys Bobrka Helena Szewczyk 
wraz z członkami rady sołeckiej Markiem Idzi-
kiem i Stanisławem Kądziorem. 
Po przywitaniu scenę w Domu Ludowym 
opanowały przedszkolaki, dzieci i młodzież  
z Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku.  
W bogatym programie dzieci zaprezentowały 
swoje talenty choreograficzne, wokalne a tak-
że grę na instrumentach. Podczas wieczoru  
z występem wokalnym wystąpiły również pa-
nie z zespołu śpiewaczego „Bobrowianki”. 
Resztę wieczoru wypełniły tańce, zabawa  
i wspólne rozmowy.

W przedszkolu SZS-P nr 2 w Chełmku rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Plasterek”.   Konkurs 
polegał na przedstawieniu przez przedszkolaki w formie pracy plastycznej zagadnień związanych 
z udzielaniem pierwszej pomocy. 
7 lutego podczas rozdawania nagród za udział w konkursie w sali gimnastycznej w SZS-P nr 2  
w Chełmku dla dzieci i ich rodziców został przygotowany pokaz pt. „Pierwsza pomoc w nagłych 
przypadkach - wypadki i zdarzenia z udziałem dzieci”. Prelekcję poprowadził ratownik medycz-
ny Piotr Wędzina, a przedszkolaki chętnie uczestniczyły w ćwiczeniach praktycznych zakładając 
„zranionym” misiom plasterki, opatrunki, tamowały krwotok, unieruchamiały złamaną rękę czy 
zwichniętą nogę. 
Po pokazie nadszedł czas na rozdanie nagród za udział w konkursie plastycznym. Jury w składzie: 
Iwona Bochenek- wicedyrektor SZS-P nr 2, Bernadeta Chylaszek- pielęgniarka, Sylwia Szewczyk- 
Przewodnicząca Rady Rodziców SZS-P nr 2, Izabela Tołwińska – bibliotekarka wybierało spośród 
94 prac, które spłynęły na konkurs.  Po niełatwych obradach zdecydowaniu o przyznaniu czterech 
nagród głównych. Pierwsze miejsce w konkursie zajął Daniel Morawski- SZS nr1 w Chełmku na-
stępne miejsca przypadły II Martynie Kokoszce, III Jagodzie Kokoszce i IV Zuzannie Witkowskiej 
(wszystkie z grupy Biedroneczki z SZS-P nr 2 w Chełmku).
Jury przyznało również siedem wyróżnień które otrzymali: Oliwia Adamska- SZS w Bobrku,  Justy-
na Legut - SZS-P nr 2, Jakub Brzęk-SZS w Bobrku,  Libusza Szatyńska- SZS nr 1, Martynka Kościelny- 
SZS-P nr 2,  Julia Marek- Biedronki SZS-P nr 2, Marta Brzęk- SZS w Bobrku.
Konkurs zorganizowały nauczycielki Jolanta Wolna, Dorota Pawlak i Wioletta Suska - autorki pro-
gramu „Dziecko bezpieczne w swoim środowisku”.

Obchody Światowego Dnia Chorego

Konkurs plastyczny “Plasterek” rozstrzygnięty
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Dość tajemnicza nazwa może przywoły-
wać różne skojarzenia. „Filmowy Dychanek” 
to cykliczne spotkania w Kinie ILUZJA w 
Chełmku podczas krórych wyswietlane są 
filmy unikatowe i niecodzienne. Cykl “Dy-
chanków” został zainaugurowany w grud-
niu ubiegłego roku przeglądem świeżej 
czeskiej animacji z praskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. W dobie cyfryzacji „Dychanek” 
zbombardował nas klasyczną czeską ani-
macją, wywołując pozytywne skojarzenia 
z klasykami gatunku (Sąsiedzi, Krecik, Żwi-
rek i Muchomorek czy Wodnik Szuwarek). 
Ddbałość o szczegół, misterna ręczna robo-
ta – takimi hasłami można napełniej podsu-
mować dokonania młodych twórców zza 
Olzy.   Dopełnieniem czeskiego klimatu w 
kinie była kultowa Kofola serwowana przed 
projekcją. Pomysł na czeskie kino nie zro-

dził się z niczego: początki kina w Chełmku 
sięgają lat 30 XX wieku, powstało ono z ini-
cjatywy czeskiego przemysłowca – Tomáša 
Baťi, który wybudował w Chełmku fabrykę 
obuwia. Z uwagi na te dość bliskie zażyłości 
chełmecko – czeskie chcemy koncentrować 
się na filmach zza Olzy, jednak “Dychanki” 
będą obfitowały nie tylko w kino czeskie. 
Kolejne spotkanie (które miało miejsce 7 
lutego) odbyło się już w mniej czeskim kli-
macie. Bohaterem była tym razem prosta 
kreska; wszystkie prezentowane filmy były 
dość oszczędne w formie, za to bogate 
w treści. Pokazaliśmy realizacje twórców 
uznanych (David Lynch, Piotr Dumała), oraz 
tych całkiem świeżych, o których  - miejmy 
nadzieje – będzie niebawem głośno. Na ko-
lejnych dychankach powrócimy znowu do 
czeskich klimatów, tym razem z pełnome-

trażowymi filmami. 6  marca 2012 (wtorek)  
o godz. 18.15 zobaczymy Młyn Haberman-
na (Habermannův mlýn). Legendarny reży-
ser Juraj Herz postanowił odtworzyć jeden 
z najbardziej kontrowersyjnych rozdziałów 
w historii Czech – powojenne wysiedlenie 
Niemców. Jedną z ofiar historii  miał być i 
niemiecki przemysłowiec Habermann, któ-
ry mieszkał z rodziną w północnych Mora-
wach. Historia inspirowana realną postacią 
w doskonały sposób odzwierciedla para-
doksy i dramaty lat 20 XX wieku. 

A miesiąc później, 3 kwietnia, również we 
wtorek o godz. 18.15 zobaczymy  Łóżko (Po-
stel) – czeski surrealistyczny film całkowicie 
odmienny od tendencji kinematografii lat 
90. Bohater jest przedstawicielem klasy 
średniej, jest nauczycielem, ma dwoje dzie-
ci oraz wysoko rozwiniętą wrażliwość i wy-
obraźnię. Kolejną charakterystyczną cechą 
jest fakt, że żyje głównie w agresywnym 
świecie kobiet. Reżyser stworzył oryginalny, 
ale wiarygodny i logiczny świat, w którym 
łączą się marzenia i rzeczywistość. 
Zapraszamy wszystkich na „Filmowe Dy-
chanki” do Kina ILUZJA. 

Dzieci z „zerówki” z Gorzowa wraz z rodzicami wzięły 
udział w konkursie pt. „Bałwanek” wykazując się jak 
zwykle oryginalnymi pomysłami. Bałwanki wykona-
no z różnorodnych materiałów m.in. z powodu braku 
śniegu tej zimy. Na uwagę zasługiwały wszystkie prace 
np. bałwanek wykonany z wikliny, balonów, zamknię-
ty w słoju, na desce kuchennej itd. Zwyciężył bałwa-
nek- elegant w czarnym meloniku Joasi Bocheniak  
i jej rodziców. Wręczenie nagród za udział w konkursie 
odbyło się 1 lutego na biesiadzie literackiej pt. ”Zima” 
w bibliotece publicznej. Wystawę „Bałwanków” dzię-
ki gościnności Pani Alicji Klima można zwiedzać do 
końca lutego w bibliotece publicznej w Gorzowie. 
Serdecznie dziękujemy za przemiłą, wręcz bajkową 
współpracę Pani Alicji Klima.

Dzieci z „Zerówki” wraz  
z Panią Małgosią Borkowską

FILMOWE DYCHANKI W KINIE ILUZJA W CHEŁMKU

„Gorzowski Bałwanek 
– nie ze śniegu Panek”

Opłatkowe spotkanie seniorów w Bobrku

9 marca „RANDEZ-VOUS Z OPERETKĄ” to barwne i przepełnione humorem widowi- 
 sko operetkowe w wykonaniu pary solistów polskich scen muzycznych. Sala wido- 
 wiskowa MOKSiR w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3, godz. 18.00. Bilet 15 zł. 

10 marca  „TEATRALNY AUTOBUS” – wyjazd do Teatru Ludowego w Krakowie Scena  
 pod Ratuszem na spektakl pt. „Jakobi i Leidental”. Wyjazd o godz. 14.00 
 spod MOKSiR, pl. Kilińskiego 3.

16 marca XIII Wiosenny Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej. Galeria „Epicentrum” 
 MOKSiR w Chełmku Pl. Kilińskiego 3, godz. 18.00. 

17 marca Turniej Wiedzy Pożarniczej. Remiza OSP w Chełmku, ul. Staicha 3, godz. 10.00.
 
18 marca XVIII Rajd Nordic Walking „Doliną Wisły w stronę Lipowca”. Wyruszamy  
 z parkingu obok MOKSiR przy pl. Kilińskiego 3, o godz. 8.00. 

22 marca  „Asy z trzeciej klasy” – gminny konkurs dla uczniów klas trzecich. SZS  
 w Bobrku, ul. Nadwiślańska 9, godz. 11.00 /współorganizacja/

23 marca  XIV BIEG POSZUKIWACZY WIOSNY. Park Rodzinny w Chełmku, ul. Brzozowa, 
 godz. 12.00.

25 marca  I Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora MOKSiR. Siedziba 
 MOKSiR w Chełmku, pl. Kilińskiego 3, godz. 10.00.

28 marca  Spotkanie Klubu Miłośników Ziemi Chełmeckiej. MOKSiR w Chełmku, Plac 
 Kilińskiego 3, godz. 10.00.

29 marca Wyjazd studyjny z cyklu „Szlakami dziedzictwa kulturowego Śląska, Zagłę- 
 bia i Małopolski”. Tym razem proponujemy Państwu wizytę w Bielsku-Białej. 
 Wyjazd spod siedziby MOKSiR w Chełmku, pl. Kilińskiego 3, godz. 10.00. 

30 marca XIII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przechodni MOKSiR. MOKSiR  
 w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3, godz. 10.00. 

30 marca Hip-hop-Aerobik-Zumba dla dzieci i młodzieży. Siedziba MOKSiR w Chełm- 
 ku, pl. Kilińskiego 3, godz. 15.30.

Propozycje programowe MOKSiR
na marzec
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W Galerii Epicentrum Miejskiego Ośrod-
ka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku 
odbył się wernisaż wystawy malarstwa 
i obiektów malarskich znanych toruń-
skich artystów Jerzego L. Brzuskiewicza 
i Ireneusza Kopacza. Licznie przybyli na 
wystawę goście poza niezwykła wystawą 
prac mogli wysłuchać samych autorów 
wystawy opowiadających o swoich in-
spiracjach. Wernisaż uwieńczył koncert 
zespołu WANBAND.

Ireneusz Kopacz 

ur. w 1967 r. w Jaśle; studia na Wydziale 
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu; dyplom z 
malarstwa w pracowni prof. Lecha Wolskie-
go w 1996 r.; członek ZPAP;
od 1997 r. asystent, a od 2004 adiunkt w Za-
kładzie Malarstwa Instytutu Artystycznego 
Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. 
Od 1997 r. miał kilkanaście wystaw indywi-
dualnych oraz udział w kilkudziesięciu wy-
stawach zbiorowych w kraju i za granicą.
Obrazy materii malarskiej, dającymi wra-
żenie wspaniałego umiaru. Jego realiza-
cje wyróżnia to, że istnieją zawsze między 
dwiema sprzecznymi wartościami — mate-
rialnością i duchowością. Obecność auten-
tycznych emocji w jego obrazach jest jedną 
z wiodących cech jego malarstwa.

WAŻNIEJSZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
 - Ogólnopolski konkurs „Biennale malarstwa 
Ogrody 2006”
Galeria BWA — Wałbrzych — Zamek Książ, III 
Nagroda
-Ogólnopolski konkurs „Homo Quadratus 
Osłroviensis 2006”
Galeria BWA — Ostrowiec Świętokrzyski, Wy-
różnienie Honorowe
-Ogólnopolski konkurs „7 Biennale Małych 
Form Malarskich 2007”
Galeria Sztuki Wozownia — Toruń, III Nagro-
da
-II Wystawa Sztuki Twórców Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego „Poiygonum 2010” - 
Galeria Miejska bwa - Bydgoszcz, I Nagroda
- Międzynarodowy konkurs „Homo Ouadra-

tus Ostroviensis 2010”
Galeria BWA — Ostrowiec Świętokrzyski, III 
Nagroda

Jerzy L. Brzuszkiewicz

Urodził się 28 marca 1946 Lingen/Ems 
Niemcy. Dyplom uzyskał w 1 971 r. ASP 
Gdańsk (d. PWSSP) z zakresu architektury u 
prof. R. Semka, malarstwa u prof. K. Ostrow-
ski. Przed i po studiach mieszka w Toruniu. 
Twórczość w zakresie: malarstwa, rysunku, 
malarstwa architektury i mozaiki, archi-
tektury wnętrz i wystawiennictwa, grafiki 
projektowej. Bierze udział w niektórych 
wystawach, konkursach i plenerach, czyli w 
tzw. życiu artystycznym. Stypendysta Mini-
sterstwa Kultury i Sztuki w 1981 i 1 999r. oraz 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w 2000.
Ma na swoim koncie 45 wystaw indywidu-
alnych, m. in. Berlin, Getynga, Lejda, Lim-
burg, Warszawa, Lublin, Płock, Toruń,
Kielce, Busko-Zdrój, Gdańsk, Kraków, Nowy 
Sącz.
Uczestniczy też w akcjach dobroczynnych i 
charytatywnych.
W latach zmian ustrojowych aktywnie dzia-

łał w odbudowie struktur ZPAP.
— 1989 — 93 prezes Okręgu Toruń- 
 skiego
— 1993 — 95 członek Prezydium Za- 
 rządu Głównego ZPAP (sekretarz)
— 1996 - 99 skarbnik Zarządu Główne- 
 go ZPAP
— od 1 999 prezes Okręgu Toruńskiego

Członek założyciel Konfraterni Artystów 
w Toruniu, od 2000 r. pełni funkcję Pod-
skarbiego (skarbnik) Zarządu. Członek za-
łożyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk 
Pięknych „Znaki Czasu” w Toruniu, od 2004 
r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu, obec-
nie prezes. Wspólnie z M. Zydowiczem 
doprowadził do budowy Centrum Sztuki 
Współczesnej „Znaki Czasu” i od początku 
jego działalności zasiada w Radzie Progra-
mowej.
Odznaczony:
— „Zasłużony działacz Kultury” w 2005
— Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze  
 Gloria Artis” w 2006
— Złota Odznaka ZPAP w 2010
— Medal Honorowy Prezydenta Mia- 
 sta Torunia Thorunium w 2011

Miejskie pejzaże i Black Boxy

MOKSiR w Chełmku zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym z cyklu „Szlakami 
Dziedzictwa Kulturowego Śląska, Zagłębia i Małopolski. 29 marca wyruszamy do 
Bielska – Białej by odkrywać i poznawać wielokulturowe oblicze miasta nazywane-
go „Małym Wiedniem”. Odwiedzimy muzeum w zamku Sułkowskich, galerię BWA, 
zwiedzimy architektoniczne dzieła Karola Korna oraz wiele niezwykłych miejsc i za-
kątków. Będziemy gośćmi na wernisażu konkursu malarskiego im Ignacego Bieńka. 
Wyruszamy z Chełmka 29 marca 2012 o godz. 8.00  spod siedziby MOKSiR przy pl. Ki-
lińskiego 3. Powrót ok. godz. 17. Cena wyjazdu 40 zł (transport, ubezpieczenie, bilety 
wstępu). Zapisy i informacje moksir@chelmek.pl tel. 601661771

W imieniu uczestników ferii parafialnych pragnie-
my serdecznie podziękować za poświęcony czas  
i prace włożoną w organizację wyjazdu do Czarnej 
Góry, księdzu Rafałowi, oraz wszystkim opieku-
nom. Pobyt w górach był dla wszystkich bardzo 
aktywnie spędzonym czasem a zarazem wypo-
czynkiem, który napełnij nas energia i chęciami 
do dalszej pracy. Za miłą atmosferę oraz mnóstwo 
wrażeń związanych z kuligiem, jazdą na nartach, 
snowbordzie, wycieczką do aquaparku i zabawami 
na śniegu, dziękujemy!

Uczestnicy.
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6 MARCA:
„FILMOWY DYCHANEK” – KINO CZESKIE
MŁYN HABERMANNA (Habermannův mlýn)
104 min/Dramat historyczny/
Austria, Czechy, Niemcy 2010
godz. 18.15

10, 11 MARCA:
SZTOS 2
99 min / Komedia sensacyjna / 
Polska, 
godz. 18.00, od 12 lat

17, 18 MARCA:
DZIENNIK ZAKRAPIANY RUMEM
120 min / Dramat/ 
USA 
godz. 18.00, od 15 lat

24, 25 MARCA:
MUSIMY POROZMAWIAĆ O KEVINIE
110 min / Dramat/ 
USA, Wielka Brytania 
godz. 18.00, od 15 lat

31 MARCA, 1 KWIETNIA:
ALE CYRK
78 min / Familijny / Animacja / 
Dania 
godz. 17.00 

bilety 12 zł

Leon Hendrix w Chełmku

Po zaciętym meczu z zespołem , który jeszcze 
w poprzednim sezonie grał w III lidze siatkarki 
,,GRUNWALDU’’ uległy 2:3 . 
Początek meczu to prowadzenie kolejno raz 
jednego raz drugiego zespołu i dopiero przy 
stanie po dwadzieścia nasze zawodniczki zdo-
były kolejno pięć punktów  wygrywając   25:20 ,
jednak w drugim secie musiały uznać wyższość 

przyjezdnych które nękały gospodynie kąśliwą 
zagrywką doprowadzając do remisu .
Zespół z Chełmka nie załamał się jednak takim 
obrotem sprawy co udowodnił wygrywając 
kolejną odsłonę i prowadząc 2:1 kibice liczyli na 
zwycięstwo . Niestety kolejnego seta wygrała 
Laskowa doprowadzając do tie-breaka  i osta-
tecznego zwycięstwa 3:2

Mimo to Chełmek po raz kolejny pokazał że 
wolą walki dobrą obroną i grą kombinacyjną 
na siatce można nawiązać walkę z mającym 
przewagę wzrostu przeciwnikiem .

MJ

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Chełmku
zaprasza na niezwykły koncert w wykonaniu
THE LEON HENDRIX BAND

Sala widowiskowa MOKSiR w Chełmku, Plac 
Kilińskiego 3

20 kwietnia 2012 r. godz. 19.00
Bilety: 30 zł /do końca marca/
40 zł /od 1 kwietnia/

Koncert gwiazdy - po raz pierwszy w Polsce! 
Leon Hendrix jest młodszym bratem legen-
darnego Jimiego Hendrixa, autorem utwo-

rów, gitarzystą. Brał udział w wielu projektach 
muzycznych, z których najważniejszym był 
Hendrix Band. Jego vocal i styl gry na gitarze 
decyduje o brzmieniu zespołu. ‚The Leon Hen-
drix Band’ wydał w 2006 r. album Keeper of the 
Flame. Leon koncertował przez ostatnich kilka 
lat z zespołem The Magic Carpet Ride grając 
wiele koncertów. Po raz pierwszy w Polsce w 
repertuarze brata i swoim.

Wspaniały gitarzysta i wokalista. Gwaranto-
wane niepowtarzalne widowisko muzyczne! 

W Chełmku wystąpi z zespołem w składzie:
Chaz de Paolo - guit., voc - USA,
Łukasz Gorczyca - bass,

Tomasz Dominik – perkusja

Miejski Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji 
w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3 

tel./fax. 33 846 12 96   e-mail:  
moksir@chelmek.pl     
kom. 601 661 771

Trasa koncertowa w Polsce.
18.04 - Biskupiec
19.04 - Piekary Śląskie, OK 
Andaluzja
20.04 - Chełmek, MOKSIR 
21.04 - Zamość/Stara Huta - 
Szkoła 69

22.04 - Biała Podlaska - Biała 
Blues Festival
23.04 - Siedlce
24.04 - Warszawa - Grodzka
25.04 - Sopot
26.04 - Bielsko Biała - BCK

27.04 - Częstochowa
28.04 - Margonin k. Piły
29.04 - Kielce - Dom Środowisk Twórczych
30.04 - Krosno, Oil Rock Festival
1.05  - Wrocław, Rynek i Kąty - Gitarowy Rekord  
Guinessa
2.05  - Przemyśl - 1 Przemyski Meeting Bluesowy
3.05  - Nowa Dęba

,,GRUNWALD” CHEŁMEK – LASKOWA 2:3



Szczypiorniści z „Siódemki” Chełmek w drodze do finału MP
Szczypiorniści „Siódemki” Chełmek mają powody do dumy. Kolejny raz awansowali do finałów Mistrzostw Polski.  Pierwszy krok 
do finałów wykonali w ćwierćfinałach które rozegrane zostały w dniach  3- 5 lutego na hali widowiskowo – sportowej w Chełmku.
Młodzi szczypiorniści z Chełmka w każdym meczu prezentowali wysoki poziom gry. Jedynie w ostatnim meczu turnieju musieli 
uznać wyższość rywali i po zaciętej walce  ulegli Orlenowi Wiśle Płock przegrywając 22-26.
Trzecie miejsce zajęli gracze z Tomaszowa Mazowieckiego, a czwarte z Buska-Zdroju. Jakub Fidyt został najlepszym strzelcem, 
Patryk Plaszczak najskuteczniejszym bramkarzem imprezy. Zajmując drugie miejsce szczypiorniści Siódemki Chełmek zakwalifi-
kowali się do półfinałów w Szczecinie.
Puchary, nagrody i wyróżnienia po chełmeckim turnieju wręczali Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Starosta 
Oświęcimski Józef Krawczyk oraz Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus.
 W Szczecinie nasi zawodnicy potwierdzili swoją klasę.  Ostatecznie zajmując II miejsce. Zawodnicy UKS „Siódemka” Chełmek 
pokonali dwa zespoły: MKS Piotrkowianin Piotrków Trybunalski oraz TS Zew Świebodzin. Mimo przegranego meczu z gospoda-
rzami spotkania - MKS Kusy Szczecin – awansowali do ośmiu najlepszych w kraju juniorskich drużyn piłki ręcznej. Oprócz UKS-
-u Siódemki Chełmek są to : KSSPR Końskie, UKS Szczypiorniak Olsztyn, MKS Nielba Wągrowiec i te zespoły wraz z Chełmkiem 
będą rywalizować w jednej grupie finałowej, w drugiej grupie wystąpią : MKS Agrykola Warszawa, UKS Anilana Łódź, Orlen Wisła 
Płock, MKS Kusy Szczecin.
Sukces młodych szczypiornistów Siódemki Chełmek  przypomina osiągnięcia drużyny UKS z poprzedniego roku, kiedy nasi 
zawodnicy zajęli V. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej. 
Życzymy co najmniej podobnego sukcesu w walce o mistrzostwo! 


