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Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Radosnego nastroju, serdecznych spotkań z najbliższymi 
oraz Wesołego Alleluja.

Życzy Burmistrz Chełmka  oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Saternus    Marek Palka
     wraz z Radnymi RM
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Centrum Sportowe otwarte!
fotorelacja z uroczystego otwarcia – strona 16

Centrum Sportowe w Chełmku otwarte.  
9 marca burmistrz Chełmka Andrzej Saternus 
w towarzystwie Marszałka Województwa 
Małopolskiego Marka Sowy oraz Minister 
Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkow-
skiej, dokonał uroczystego przecięcia wstęgi. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się także 
Poseł Tadeusz Arkit oraz licznie zgromadzeni 
przedstawiciele lokalnych władz samorządo-
wych.
Uroczystość uświetnił występ Krzysztofa Go-
lonki, mistrza świata w żonglerce piłką, para-
da mażoretek z zespołu „Gracja” oraz prezen-
tacja małych łyżwiarek.
Kompleks sportowo-rekreacyjny w skład 
którego wchodzą: boisko do piłki nożnej ze 
sztuczną nawierzchnią, boisko wielofunk-
cyjne z funkcją sezonowego lodowiska,  
4 korty tenisowe (w tym jeden kryty) i budy-
nek zaplecza klubowego, powstał dzięki do-
finansowaniu z MRPO 2007-2013 w ramach 
projektu „Budowa centrum miasta Chełmek 
wraz z zapleczem rekreacyjnym - etap I”.  
W ramach projektu wykonana została rów-
nież modernizacja Parku Miejskiego oraz 
budowa Centrum Miasta i układu drogowe-
go. Całkowity koszt projektu wyniósł: 13 628 
446,99 zł brutto, w tym z dotacji w ramach 
MRPO: 7 312 045,51 zł.
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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Chełmek
Burmistrz Chełmka wraz z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmku organizują bezpłatną zbiórkę odpadów wielko-
gabarytowych.  Odpady wielkogabarytowe zbierane będą w formie objazdu wszystkich posesji. 

Harmonogram zbiórki odpadów:
1. 15 kwietnia  tj. poniedziałek - Gorzów,
2. 16 kwietnia tj. wtorek - Bobrek,
3. 17 kwietnia tj. środa - Chełmek: Stare Miasto, Nowopole, ul. Krakowska, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Kościuszki i ul. Ofiar Faszyzmu.

 Odpady należy wystawić do godziny 
8:00 przed posesję. Odpady wystawione po tej 
godzinie nie zostaną odebrane. 
 Zbierane będą następujące odpady 
wielkogabarytowe: meble, wersalki, fotele, sto-
ły, ramy okienne- bez szyb, itp. 

Wszystkie meble muszą być rozebrane na 
części pierwsze. 
Nie będą przyjmowane: eternit, akumulato-
ry, itp.

Inf.UM

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - ODBIÓR ODPADÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
Urząd Miejski w Chełmku informuje, że na podstawie Uchwały Nr XXVII/225/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2013 roku, nieru-
chomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, zostały wyłączone z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych. 
Oznacza to, że po 01 lipca 2013 roku, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, a więc między innymi przedsiębiorców, kierujących instytu-
cjami kultury, oświaty, zdrowia i zarządzających ogródkami działkowymi, obowiązywał będzie dotychczasowy system odbioru odpadów ko-
munalnych. Przypominamy, że wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych obowiązani są do posiadania indywidualnej umowy na 
wywóz odpadów komunalnych, podpisanej z firmą, która uzyskała odpowiedni wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych. 

UMOWY NA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH – NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
Urząd Miejski w Chełmku informuje, że pomimo podjętych starań mających na celu umożliwienie Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komu-
nalnej w Chełmku Sp z o.o. wypowiedzenie umów cywilno-prawnych na wywóz odpadów komunalnych, zawartych z Właścicielami nierucho-
mości zamieszkałych, nie ma prawnych możliwości realizacji planowanego zamierzenia.  W związku z zaistniałymi okolicznościami informuje-
my, że wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Chełmek, będą musieli indywidualnie wypowiedzieć 
zawarte umowy na wywóz odpadów komunalnych, w tym również umowy zawarte z MZGK w Chełmku Sp. z o.o. Termin obowiązywania 
dotychczasowych umów powinien upłynąć 30 czerwca 2013 roku, dlatego też wypowiedzenia należy złożyć do MZGK już teraz. Poniżej za-
mieszczamy wzór wypowiedzenia umowy na wywóz odpadów komunalnych zawartej z MZGK, który będzie dostępny również w siedzibie 
MZGK w Chełmku Sp. z o.o., ul. Piastowska 18, 32-660 Chełmek, w Urzędzie Miejskim w Chełmku, ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek i na stronie 
internetowej www.chelmek.pl i stronie internetowej MZGK.   

….....................................................         Chełmek, dnia …........................................
Imię i Nazwisko

…....................................................
Adres

…....................................................

WYPOWIEDZENIE UMOWY

Z dniem ….................................. wypowiadam umowę nr …........................................o świadczenie usług w zakresie wywo-
zu odpadów komunalnych stałych zawartą z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o.

…............................................................
Podpis

Z okazji Świąt Wielkanocnych
dużo radości,

 której moc przesłoni troski codzienności.
Miłej, rodzinnej atmosfery
 oraz  mokrego dyngusa

Życzy Maciej Dworniczek

&

&
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INFORMACJA

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

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 uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku 
przeznacza w dzierżawę fragment nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 842/275 o pow. 12,00 m2 obręb 
Chełmek, położona w Chełmku przy ul. Krakowskiej.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 06 marca 2013 roku do dnia 27 marca 2013 roku w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej 
wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, w BIP i 
na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl. 
Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy wymienionego wyżej fragmentu nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Chełmku ul. Krakowska 11, w pokoju nr 14 lub telefonicznie pod numerem telefonu 844-90-31 lub 35 osoba do kontaktu Naczelnik Wydziału 
Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami oraz w wykonaniu Uchwały Nr XVII/131/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie sprzedaży lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek z późn. zm., przeznacza do sprzedaży następujące nieruchomości:
1.  w drodze bezprzetargowej nieruchomość lokalową tj. lokal mieszkalny położony w Chełmku przy ul. Wojska Polskiego 3/4 o powierzchni  
 użytkowej 44,70 m2,
2.  w drodze przetargowej  nieruchomość niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:
 -  789/76 o pow. 0.1267 ha obręb Gorzów, położona w Gorzowie przy ul. Wrzosowej. Działka objęta jest Księgą Wieczystą nr KR1 E/00045238/8  
  prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.
 -  2843/27 o pow. 0.7344 ha obręb Chełmek, położona w Chełmku przy ul. Dąbrowskiej. Działka objęta jest Księgą Wieczystą  
  nr KR1 E/00024296/9 prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 07 marca 2013 roku do dnia 28 marca 2013 roku w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazów została podana do publicznej 
wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, w BIP  
i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicznie pod 
numerem telefonu 844-90-31 lub 35 osoba do kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego 
w Chełmku.

Inf.UM

APEL DO MIESZKAŃCÓW
Z nadejściem wiosny z pól i łąk oraz nieużyt-
ków zniknie śnieg, odsłaniając wyschięte 
trawy i resztki pozimowe. Właściciele pose-
sji, rolnicy i służby porządkowe przystąpią 
do wiosennych porządków i prac polowych. 
Będzie to wzmożony czas wypalania traw na 
łąkach, pastwiskach, terenach przydrożnych, 
wałach przeciwpowodziowych i nieużyt-
kach, gdyż są ludzie którzy uważają, że jest to 
najprostszy sposób na pozbycie się suchych 
traw. Samorząd Gminy Chełmek zwraca się 
do Mieszkańców Gminy Chełmek z apelem, 

aby w czasie wiosennych porządków i prac 
polowych nie pozbywać się zalegających po 
zimie zanieczyszczeń i suchych traw przy po-
mocy ognia. Taki sposób jest prawnie zaka-
zany, społecznie szkodliwy i niejednokrotnie 
powodujący ludzkie tragedie. Pożar wypala-
nych traw bardzo często rozprzestrzenia się 
na budynki mieszkalne i gospodarcze, trasy 
ruchu drogowego i kolejowego, czy terenów 
leśnych. Stanowi wtedy bezpośrednie zagro-
żenie dla ludzi. 

Inf.UM

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 uchwały Nr 
XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 
29 listopada 2007 roku przeznacza w dzier-
żawę fragment nieruchomości oznaczonej  
w ewidencji gruntów i budynków jako działka 
nr 1644/36 o pow. 179,90 m2 obręb Chełmek, 
położona w Chełmku przy ul. Zygmunta Sta-

rego. Przedmiotowy wykaz został wywieszo-
ny na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 26 
lutego 2013 roku do dnia 19 marca 2013 roku  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 
32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponad-
to informacja o wywieszeniu wykazu zosta-
ła podana do publicznej wiadomości przez 
ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy 
wykaz został wywieszony na tablicach ogło-
szeń na terenie całej gminy, w BIP i na stronie 
internetowej urzędu www.chelmek.pl.

Dodatkowych informacji w sprawie dzierża-
wy wymienionego wyżej fragmentu nieru-
chomości można uzyskać w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11,  
w pokoju nr 14 lub telefonicznie pod nu-
merem telefonu 844-90-31 lub 35 osoba do 
kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury, 
Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu 
Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

INFORMACJA

Wydzierżawię działkę 
przy ul. Śląskiej w Chełmku 
pod działalność gospodarczą 
Tel. 723 519 845

Sprzedam sklep 
na targowisku w Chełmku 
nr tel. 784888515 
lub 33 8435879

OgłOSzeNIa drObNe
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W Ogólnopolskim konkursie ekologicz-
nym, pt. „Świadomy wie co robić z ZSEE” 
bierze udział 5 uczennic z PZ nr 8 SZiO  
w Chełmku. Uczennice z klasy III LO: Jowita 
Janoszka, Andżelika Waligórska, Agnieszka 
Kozioł, Karolina Malara i Barbara Drożdż 
pod przewodnictwem pani Mirosławy Lizis 
- nauczycielki biologii. Tworzą one zespół 
o nazwie „Green Girls’’, czyli zielone dziew-
czyny...

- Dlaczego zdecydowałyście się wziąć 
udział w konkursie?
- Udział w konkursie ma podstawowy cel, któ-
rym jest poprawa stanu środowiska ekologicz-
nego, w którym żyjemy, a co za tym idzie rów-
nież naszej najbliższej okolicy. Nasz Ekozespół 
pragnie pokazać innym, że dbanie i szanowa-
nie otoczenia jest obowiązkiem każdego z nas. 
Wiedza, którą zdobędziemy podczas udziału  
w konkursie pozwoli nam przekazać ją rówie-
śnikom, jak i całej społeczności. Mamy nadzie-
ję, że zwrócimy uwagę innych na potrzebę 
szanowania otaczającego nas środowiska  
i nauczymy właściwych postaw.

- Co to za konkurs? 
-„Świadomy wie, co zrobić z ZSEE”, czyli zuży-
tym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, 
to ogólnopolski konkurs ekologiczny, który re-
alizuje wiele zadań mogących poprawić stan 
środowiska naszej gminy i nie tylko. Konkurs 
ten przeznaczony jest dla szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i średnich. 

- Co to są elektro - odpady? 
- Elektro - odpady, to niepotrzebne, wyeksplo-
atowane bądź zepsute urządzenia zasilane 
elektrycznie - z sieci, na baterie lub działające 
w wykorzystaniem pola elektromagnetycz-
nego, np. żarówki energooszczędne, lodówki, 
itp. Odpady te możemy bezpłatnie oddać do 
specjalnych punktów zbiorowiskowych, które 
zbierają i utylizują takie odpady. 

- Tworzycie zespół, kto wchodzi 
w skład tego zespołu? 
- Nasz zespół składa się z 5 uczennic III klasy Li-
ceum Ogólnokształcącego przy Powiatowym 
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych nr 8 w Chełmku pod nadzorem naszej 
nauczycielki biologii. W skład zespołu wcho-
dzą: Jowita Janoszka, Basia Drożdż, Andżelika 
Waligórska, Agnieszka Kozioł i Karolina Mala-
ra, oraz opiekun zespołu: Pani Mirosława Lizis. 

- Na czym polega praca w zespole, czy 
wszystko wykonujecie razem, czy prace są 
podzielone? 
- Na pierwszym spotkaniu naszego zespołu 
każdej z nas zostały przydzielone poszczegól-
ne role. Wśród nich wyróżniamy rolę lidera, 
fotoreportera, który ma za zadanie opisywać 
działania zespołu, osoby zajmującej się pro-
mocją zespołu, informatora i osoby, której 
zadaniem jest kontakt z mediami i władzami 
Gminy. Oczywiście konsultujemy się w sprawie 
każdego zadania oraz w razie potrzeby poma-

gamy sobie nawzajem, więc po części prace są 
podzielone, a po części wykonujemy je razem. 

- Co sądzicie o świadomości lokalnej spo-
łeczności dotyczące ekologii i elektro - od-
padów? 
Aby zbadać świadomość mieszkańców naszej 
gminy wykonaliśmy ankiety, które zostały wy-
pełnione przez młodzież szkolną, pozaszkolną 
oraz osoby dorosłe. Analizując je stwierdziły-
śmy, że świadomość ekologiczna jest bardzo 
zróżnicowana. Bardziej świadome są osoby 
dorosłe, niż młodzież, co pewnie wynika z bra-
ku zainteresowania stanem własnego środo-
wiska przez osoby młode. 

- W jaki sposób chcecie zachęcać swoje ko-
leżanki i swoich kolegów do propagowania 
idei ekologicznych? 
- Mamy wiele pomysłów, którymi m.in. są: ulot-
ki, plakaty, działalność w przedszkolu, wywiad 
dla tej o to gazety, itp. Mamy nadzieję, że te for-

my pomogą w propagowaniu idei ekologicz-
nych wśród naszych rówieśników, jak i całej 
społeczności.  Praca z małymi dziećmi ma na 
celu uwrażliwienie najmłodszych na potrzebę 
dbania o stan naszego środowiska. Sądzimy, 
że zaszczepimy wśród maluchów dobre nawy-
ki, a one będą przekazywały to dalej. 

- Czego się nauczycie biorąc udział w tym 
konkursie? 
- Każda z nas może nauczyć się realizować 
swoje ambicje i pomysły, podejmować wyzwa-
nia i sprawdzać swoje możliwości. dzięki nim, 
współpracy z grupą, radzenia sobie w spra-
wach konfliktowych oraz zdobędzie wiedzę, 
nowe doświadczenia przy czym odkryje swoje 
talenty. Dowiemy się również jakie postawy 
dominują wśród społeczeństwa. Co można 
zrobić, aby przybliżyć innym wiedzę o stanie 
środowiska, w którym wszyscy żyjemy, ale nie 
zawsze chcemy i potrafimy o nie zadbać. 

Zielone dziewczyny z PZ nr 8 w Chełmku

Burmistrz Chełmka działając na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 
2 pkt. 1, art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami oraz w wykonaniu 
Uchwały Nr XVII/131/2012 Rady Miejskiej w 
Chełmku z dnia 27 marca 2012 roku w spra-
wie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowią-
cych własność Gminy Chełmek z późn. zm., 
przeznacza do sprzedaży w drodze bezprze-
targowej nieruchomość lokalową tj. lokal 
mieszkalny położony w Chełmku przy ul. Ge-
nerała Andersa 4/3 o powierzchni użytkowej 
47,13 m2.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na 
okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 26 mar-
ca 2013 roku do dnia 16 kwietnia 2013 roku 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 

32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto 
informacja o wywieszeniu wykazów zosta-
ła podana do publicznej wiadomości przez 
ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy 
wykaz został wywieszony na tablicach ogło-
szeń na terenie całej gminy, w BIP i na stronie 
internetowej urzędu www.chelmek.pl.
Bliższych informacji w sprawie można 
uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub te-
lefonicznie pod numerem telefonu 844-90-31 
lub 35 osoba do kontaktu Naczelnik Wydziału 
Architektury Geodezji i Zasobów Komunal-
nych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

inf. UM

INFORMACJA
O WYWIESZENIU WYKAZU
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„Drugie życie” w Chełmku i w TVP Kraków

Wieczór otwartych serc 2013

Ucz się z nami chińskiego

Kampania „Drugie życie”, której celem jest promowanie transplantacji 
jako sposobu ratowania zdrowia i życia, zmierza powoli do finału. Za-
angażowani w nią uczennice i uczniowie kl. II technikum Powiatowe-
go Zespołu nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku, 
których działania koordynuje polonistka Urszula Guja, podkreślają 
w swoich wypowiedziach, że potrzeba niesienia pomocy drugiemu 
człowiekowi jest niezmiernie istotną wartością w naszym życiu. Prze-

konywali do tego przybyłych na spotkanie „Masz dar uzdrawiania” 
mieszkańców Chełmka i okolic, rozdając oświadczenia woli, będące 
deklaracją gotowości przekazania w razie śmierci swoich narządów 
do przeszczepu. 
Goście spotkania: dr n. med. Maciej Kiersztejn oraz bioetyk Ewa Zbro-
ja, przedstawiając medyczny i moralny wymiar transplantacji, uza-
sadniali potrzebę popularyzacji jej stosowania, a państwo Szumero-
wie z córkami oraz pan Michał Bernacki z rodziną stanowili doskonały 
przykład sprawdzonej i pięknej ofiarności, ratującej nie tylko życie, 
ale i wiarę w ludzką szlachetność.
Zaangażowanie chełmeckich wolontariuszy docenili dziennikarze 
TVP Kraków, promując ich działania w poniedziałkowym (25. lutego) 
wydaniu Kroniki. Relację można obejrzeć tutaj: http://www.tvp.pl/
krakow/kronika/wideo/25-ii-2013-godz-1830/10215400, a zdjęcia ze 
spotkania, autorstwa Pawła Waligóry oraz Kamila Bąby w albumach: 
https://picasaweb.google.com/106942849519678939793/DrugieZycie
PromocjaTransplantacji?authkey=Gv1sRgCO2I4pTe3Z2u2gE#
https://picasaweb.google.com/106942849519678939793/RazemDla-
Transplantacji?authkey=Gv1sRgCPzD0rPG0_v6Kg#
https://picasaweb.google.com/106942849519678939793/MaszDar-
UzdrawianiaSpotkaniePromujaceTransplantacje?authkey=Gv1sRgCL
247pjmsMqWkwE#
https://picasaweb.google.com/106942849519678939793/Transplan-
tacjaDarUzdrawiania?authkey=Gv1sRgCM_k1p_d9ZXg5AE#

Dnia 7 lutego w Gimnazjum im C.K. Norwida miało miejsce cyklicz-
ne spotkanie pod nazwą „Wieczór Otwartych Serc”. Impreza została 
zorganizowana w ramach projektu edukacyjnego realizowanego w 
klasach drugich pod nazwą  „Poezja recytowana a poezja śpiewana 
czyli jak   zachęcić współczesnego czytelnika do lektury utworów li-
rycznych”. Spotkanie miało na celu zainteresowanie współczesnego 
czytelnika poezją. Ponieważ  młodzi ludzi widzą w muzyce cały swój 
świat, połączenie słowa mówionego z twórczością muzyczną wydało 
się być doskonałym pomysłem na zachęcenie czytelnika do odbioru 
poezji. Młodzież zwróciła uwagę  gości, że dzięki  czytaniu książek 
kształci się wyobraźnię, porusza  i ożywia umysł. A „Wieczór Otwar-
tych Serc”  był dowodem, że uczniowie nie tylko sięgają  po dobrą 
książkę  ale czytają także poezję  i  ją recytują  oraz śpiewają. Wśród 
interpretowanych wierszy znalazła sie poezja Szymborskiej, Norwi-
da, Gałczyńskiego, Miłosza czy Mickiewicza a wśród autorów poezji 
śpiewanej nie zabrakło Czesława Niemena i Marka Grechuty. Całej 
imprezie towarzyszył pokaz multimedialny prezentowany na tablicy 
interaktywnej. Goście zgromadzeni na widowni byli wzruszeni do-
borem repertuaru oraz recytacją i interpretacją utworów lirycznych 
przez uczniów.

Projekt realizowany był przez uczniów klas drugich. W   realizację  włą-
czyli się uczniowie klas trzecich  oraz absolwenci gimnazjum. Opieku-
nami projektu były panie: Aldona Krawczyk i Mariola Krzeczkowska, 
które współpracowały z Zespołem Charytatywnym przy Parafii Miło-
sierdzia Bożego w Chełmku i jego prezes, panią Maria Gonsior.

(zew)

W powiatowej „Ósemce” popularne ostatnio 
stało się przywoływanie słynnej sceny z „We-
sela” Wyspiańskiego:
 DZIENNIKARZ
[…]
wiecie choć, gdzie Chiny leżą?,
CZEPIEC
No daleko, kajsi gdzieś daleko;
a panowie to nijak nie wiedzą,
że chłop chłopskim rozumem trafi,
choćby było i daleko.
A i my tu cytomy gazety
i syćko wiemy.
DZIENNIKARZ
A po co - ?
CZEPIEC
Sami się do światu garniemy

To „garnięcie się” w kierunku Chin zainicjo-
wane zostało dzięki akcji krakowskiego In-
stytutu Konfucjusza, czyli Centrum Języka 
i Kultury Chińskiej UJ, które podarowało 
Szkole pakiety do nauki języka chińskie-
go. Współpraca z Instytutem Konfucjusza 
umożliwi młodzieży powiatowej „Ósemki” 
poznanie podstaw języka, który ponoć tylko 
z pozoru wydaje się trudny ze względu na 
pisownię oraz wieloznaczność słów, w za-
leżności od ich intonacji. Opanowanie zasad 
łatwej gramatyki nie powinno natomiast ni-
komu sprawić trudności. Przekonywali o tym 
organizatorzy uroczystego powitania chiń-
skiego Nowego Roku, który świętowano 3. 
lutego w Audytorium Maximum w Krakowie. 
Niezwykle atrakcyjny program obchodów 

miał bardzo znaczący wymiar edukacyjno-
-artystyczny. Pracownicy Instytutu Konfucju-
sza, prezentując tajniki języka i kultury Chin, 
podkreślali wzrastające w Polsce zaintereso-
wanie studiami dalekowschodnimi, które ma 
również uzasadnienie praktyczne. Zauwa-
żalna, rosnąca liczba chińskich inwestycji 
w naszym kraju skłania do podejmowania 
nowych wyzwań. Nie trzeba zresztą daleko 
szukać – największe w południowej Polsce 
Chińskie Centrum Handlu Hurtowego znaj-
duje się tuż za naszą „miedzą” – w Jaworznie.
I choć o maturze z języka chińskiego jeszcze 
nikt oficjalnie nie mówi, w chełmeckiej szko-
le można już powoli zacząć się do niej przy-
gotowywać…
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Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury 
było Ogólnopolskim ruchem społeczno-kul-
turalnym mającym szczytne cele i założenia, 
wspomagania i animowania amatorskiej  
twórczości w środowiskach wielkich miast, 
miasteczek i wsi”. Istnienie w Chełmku obuw-
niczego kombinatu stwarzało wyśmienitą 
możliwość do zawiązania, i działalności sto-
warzyszenia. W 1967 roku odbyła się pierw-
sza w historii Chełmka wystawa prac pla-
stycznych ‚ twórców amatorów w sali Domu 
Ludowego w Chełmku. I choć nie było odpo-
wiednich sal wystawowych zapał artystów 
wystarczył, aby sztuka przez nich tworzona 
ubarwiała życie kulturalne miasta. Malarstwo 
było swoistą terapią, kolorowaniem codzien-
ności, oddechem piękna. Początki artystycz-
nego życia pod patronatem chełmeckich 
zakładów obuwniczych zawdzięczamy takim 
osobom jak: Roman Gawroński, Franciszek 
Szymutko, Bronisław Zamarlik, Władysław 
Knap, Józef Jewak, Edward Szklarczyk, Zyg-
munt Pawela, Antoni Korycik, Mieczysław 
Matyja, Włodzimierz Czerw, Edward Hagno, 
Józef Pawlik, Urszula Mayerberg.
Kiedy w 1984 roku postanowiono zarejestro-
wać artystyczną działalność, pierwszym pre-
zesem Stowarzyszenia został Antoni Korycik. 
Organizowano: wystawy, plenery malarskie 
i rzeźbiarskie, wyjazdy studyjne i spotkania 
twórców. Następnie w latach 90-tych dyna-
miczna działalność RSTK zaczyna słabnąć, 
nastąpiło to w okresie transformacji ustro-
jowej, trudna sytuacja zakładu nie sprzyjała 
rozwojowi. Od 2000 roku z chwilą powstania 
galerii „Epicentrum” w Miejskim Ośrodku 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, na-
stępuje dalszy rozwój RSTK poprzez organi-
zowanie warsztatów, plenerów, wystaw itd. 
Pięknie zapoczątkowana działalność rozwija 
się nieprzerwanie nadal w twórczej atmos-
ferze życzliwości i radości. O zgodnej współ-
pracy świadczą najlepiej przewodniczący: 
Antoni Korycik, Stanisław Najda i od 2007 
roku Teresa Daniek (3 osoby w ciągu 29 lat). 
W zmieniających się waninkach politycznych 
i gospodarczych jesteśmy niezmiernie wierni 
artystycznej pasji, którą chcemy przekazy-
wać kolejnym pokoleniom. Zapraszamy do 
współpracy młodzież, jesteśmy otwarci na 
nowe wyzwania, które pozwolą nam wzbo-
gacić życie kulturalne środowiska. Piękna 
tradycja zobowiązuje do tego, by tworzo-
ne przez nas dzieła stale upiększały miasto  
i gminę Chełmek. Możemy podziwiać rzeźby 
stojące przed MOKSIR, Powiatowym Zespo-
łem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcą-
cych i w Parku Rodzinnym. Natomiast obrazy 
są prezentowane na wystawach w Chełmku, 

w kraju i poza granicami Polski. Cieszymy 
się, że nasi artyści zyskują uznanie nie tylko  
w naszym środowisku, ale też zdobywają 
laury w kraju i za granicą sławiąc RSTK i przy-
jazny Chełmek. Radosna satysfakcja, którą 
odczuwamy patrząc na efekty 29-letniej 
działalności stowarzyszenia skłania do wyra-
żenia wdzięczności każdemu twórcy nasze-
go wspólnego pięknego dzieła. Należy pod-
kreślić, że RSTK cały czas swoją działalność 
opiera na ogromnej przychylności i pomocy 
wielu instytucji, firm i osób.

Pragniemy serdecznie wszystkim podziękować: 
Pan Andrzej Saternus - Burmistrz Chełmka, 
Urząd Miejski w Chełmku,
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Chełmku,
Pan Tomasz Warzecha - Prezes Gminnej Spół-
dzielni  „Samopomoc Chłopska” w Chełmku,
Bank Spółdzielczy w Chrzanowie, 
Firma „ZŁOM-MET” z Chełmka.

Inf. RSTK

Harcerstwo w Chełmku rozpoczęło swoją 
działalność od 1932r. Założycielem pierwszej 
drużyny męskiej im. Jana III Sobieskiego był 
dh Mieczysław Nowak. Pod koniec roku 1932 
powstała gromada zuchów oraz drużyna 
żeńska , której drużynową została dh. Teresa 
Piwowarczyk. Pierwsza harcówka powstała 
w Szkole Podstawowej nr l w Chełmku. Na 
zbiórkach zuchy i harcerze świetnie bawili 
się, uczyli, przygotowywali przedstawienia 
dla miejscowej ludności. Drobne datki, któ-
re otrzymywali przeznaczali na zakup mun-
durów. 2 czerwca 1932r. harcerze nasi brali 
udział w otwarciu Tygodnia Harcerskiego  
w Trzebini, była to ostatnia impreza przed 
wybuchem II wojny światowej.
Po wojnie życie zaczęło się toczyć od nowa. 
Nadeszły upragnione wakacje. W lipcu  
u stóp ruin zamku w Lipowcu odbył się czte-
rodniowy biwak. Harcerze rozpoczęli swoją 
działalność. Zdobywali sprawności i stopnie 
harcerskie. Latem organizowali biwaki i obo-
zy, a zimą zawody narciarskie, zimowiska.  

W 1949 r. odbył się ostatni przed rozwiąza-
niem ZHP obóz w Kamesznicy koło Milówki.
W 1957 r. dh. Lucjan Firek został drużynowym 
nowej-strej drużyny harcerskiej. Od 1958 r. po 
obozie w Harklowej kolo Nowego Targu gro-
mady zuchowe i drużyny harcerskie rozpo-
częły swoją działalność, która trwa w naszym 
mieście już 80-lat. Od 1961r działały 2 prężne 
szczepy harcerskie. Skupiały one drużyny  

z Chełmka, Gorzowa, Bobrka i Gromca. 
Tak powstał Ośrodek Drużyn Harcerskich  
w Chełmku. Na jego czele stanął dh. hm. 
Lucjan Firek. Podsumowaniem pracy rocz-
nej drużyn był wyjazd członków na obóz 
harcerki. Obozy organizowane były w Pew-
li Wielkiej, Sopotni, Sowlinach, Jurgowie, 
Mrzeżynie, Dąbkach, Krzyżowej, Jantarze, 
Dźwirzynie, Pogorzelicy, Świętouściu. Uko-

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Chełmku

ZHP w Chełmku
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chanym miejscem obozowania była Lipnica 
Mała na Orawie. Ostatnio obozy były orga-
nizowane w Wiciu. Harcerzy przybywało.  
W 1965 r. otrzymaliśmy sztandar i imię Boha-
terów Westerplatte.
Od 1971 r. zaczęto gromadzić środki finanso-
we i materiały budowlane na Dom Harcerza. 
Powstał Komitet Budowy Domu Harcerza. Na 
jego czele stanął dh hm. Lucja Fireki, który 
przez kolejne lata czuwał i nadzorował prace 
przy budowie, którą wznosili własnymi siłami 
harcerze i życzliwi im mieszkańcy miasta.
Ważnym rokiem dla naszej społeczności było 
powołanie w 1976r. przez Główną Kwaterę 
Hufca ZHP w Chełmku. Komendantem zo-

stał dh hm. Lucjan Firek ,a od 1988r. dh. hm. 
Barbara Kania . W tym czasie działały u nas 
drużyny specjalnościowe: 19 Wodna Druży-
na Harcerzy, drużyna Młodzieżowa Służba 
Ruchu, gromada zuchowa podhalańczycy, 
harcerska drużyna sanitarna.
W związku z reorganizacją ZHP od września 
2009r Komenda Chorągwi rozwiązała hufiec 
i w jego miejsce powołała Związek Drużyn 
Chełmek, który wchodzi w skład Hufca Trze-
binia.
Obecnie na terenie naszej gminy działają na-
stępujące drużyny i gromady zuchowe:
Gromad Zuchowa „Muchomorki”, Druży-
na Harcerska „Bór”, Drużyna Wędrownicza 

„Żubry”, Drużyna Starszoharcerska „Ogni-
ste Płomyki”. Związek Drużyn obecnie liczy  
70 członków. Przy Związku Drużyn działa 
Rada Przyjaciół Harcerzy.
Ostatnia większą imprezą po 80-leciu harcer-
stwa w Chełmku był kominek zorganizowa-
ny 22.02.2013r. z okazji Dnia Myśli Braterskiej,  
w którym uczestniczyli również rodzice zu-
chów i harcerzy. W przed dzień tej uroczy-
stości dh pwd. Alicja Jarosz złożyła uroczyste 
zobowiązanie instruktorskie. Kadra instruk-
torska na bieżąco się szkoli podnosząc swoje 
kwalifikacje i zdobywa stopnie instruktor-
skie.

Inf. ZHP

Przed wypadkiem byłem osobą bardzo aktywną. działałem na terenie sołectwa Bobrek.
udzielałem się w Radzie Sołeckiej, OSP, LKS „Bobrek”, pomagałem 
… i dalej chciałbym to robić. 

Dzięki twojej pomocy udało mi się osiągnąć już bardzo dużo. Proszę pomóż mi i teraz.
Dzięki Tobie będę mógł kontynuować swoje leczenie poprzez:
- codzienną czterogodzinną rehabilitację,
- opiekę neuropsychologa, psychologa, neurologopedy,
- hipoterapię, EEG Biofeedback i inne kosztowne zabiegi.
KRS 0000052038
z dopiskiem Łukasz Kopciewicz

Subkonto do wpłat darowizn celowych
nr: 91 1600 1068 0003 0101 1776 9159
tytułem: darowizna na leczenie i rehabilitację - Łukasz Kopciewicz 
     Dziękuję całym sercem
   Łukasz 

Fundacja na rzecz ofiar wypadków komunikacyjnych  i bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym  „Zielony Liść”

PRZED rehabilitacją

PO rehabilitacji 
…. dzięki Twojemu wsparciu

cdn.

TWÓJ 1%  PODATKU TO MÓJ 1 KROK DO PRZODU
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Już po raz XIV galeria Epicentrum Chełmec-
kiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji  
w Chełmku miała okazję zaprezentować pra-
cę nadesłane „Wiosenny  Przeglądu Sztuki 
Nieprofesjonalnej”.  
- W 1999 roku zakładaliśmy skromnie - prze-
gląd będzie „wiosennym zrywem” dla grupy 
rodzimych twórców. Na kolejne wystawy ak-
ces zaczęły składać liczne rzesze
plastyków. Faktem jest, że projekt „wymknął” 
się poza gminne opłotki. Największa w Ziemi 
Oświęcimskiej prezentacja sztuki nieprofe-
sjonalnej skupia twórców z terenu kilku po-
wiatów. Często doceniamy czy wręcz prze-
ceniamy doniosłość telewizyjnych wydarzeń 
dziejących się gdzieś daleko. Wykreowana 
rzeczywistość wzrusza nas i ekscytuje. Za-
trzymajmy się chwile w naszym „Epicentrum” 
i spójrzmy na prace. Popatrzmy sami, bez 

pośrednictwa medialnego bliku, fleszy, mi-
krofonów. Jak w soczewce skupiają się tutaj 
ludzkie dążenia, marzenia, radości i niepo-
koje. Plastyka stwarza wręcz nieograniczone 
możliwości wypowiedzi i kreacji. Prezento-
wana na wystawie wielość i różnorodność 
realizacji dobitnie to potwierdza.
Trzydziestu ośmiu twórców dzieli się z nami 
swą energią i szczerym Przekazem – podsu-
mował tegoroczny przegląd dyrektor MOK-
SiR w Chełmku Waldemar Rudyk.
Przybyli na wystawę poza podziwianiem ob-
razów i rzeźb mieli okazję obejrzeć spektakl  
w  wykonaniu grupy teatralnej „Czarna Ręka-
wiczka”.
Uczestnicy wystawy:
1. Teresa Daniek - Chełmek
2. Aurelia Rudyk - Chełmek
3. Lidia Kurnik - Chrzanów

4. Majkut Marian - Oświęcim
5. Borycka Anna - Chrzanów
6. Bolesław Fraszczyński - Jaworzno
7. Urszula Mayerberg - Chełmek
8. Stanisław Wojtas - Trzebinia
9. Andrzej Ryszard Czerwiński - Tychy
10. Martyna Żydzik - Chełmek
11. Danuta Nowak - Chełmek
12. Zdzisław Bursztyński - Chełmek
13. Grażyna Pustelnik - Chełmek
14. Bernadetta Karweta - Chełmek
15. Marek Kawka - Chełmek
16. Zbigniew Krawiec - Trzebinia
17. Andżelika Nowak – Chełmek
18. Janusz Mucha – Chrzanów
19. Józefa Ostrowska – Chełmek
20. Kazimierz Szuszczewicz - Libiąż
21. Anna Nosal – Tobiasz - Oświęcim
22. Urszula Drzyżdżyk – Dziudziel - Oświęcim
23. Joanna Jamróz – Bobrek
24. Halina Herman – Oświęcim
25. Stanisława Wąsik – Oświęcim
26. Jolanta Kućka – Noworyta – Oświęcim
27. Piotr Zgudziak – Chełmek
28. Józefa Momot – Podolsze
29. Halina Radzicka – Chełmek
30. Genowefa Podskalna – Chełmek
31. Irena Filipecka – Brzeszcze
32. Antoni Korycik - Chełmek 
33. Elżbieta Krawczyk – Babice
34. Józef Pawlik – Chełmek
35. Cichy Andrzej – Bobrek
36. Ziob Zbigniew – Chełm Śląski
37. Genowefa Koneczna - Libiąż
38. Wiesław Koneczny - Libiąż

Ponad sto fotogramów z zapiskiem chełmec-
kiej historii rodziny Stachów zaprezentowa-
no w galerii Epicentrum Miejskiego Ośrodka 
Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku. Wysta-
wa zorganizowana został z okazji jubileuszu 
100 urodzin Tadeusza Staicha.
 - Weszłam do tej sali i zaniemówiłam, bo 

jest tutaj cząstka życia rodziny męża i jego 
samego – mówiła w pierwszych słowach 
otwierających niejako wystawę Zofia Sta-
ich, która w listopadzie ubiegłego roku 
przekazała część fotografii rodzinnych.  
O rodzicach męża wiem niewiele, bo po-
znałam Tadeusza w 1965 roku, 10 lat po 

śmierci jego matki i 15 lat po śmierci ojca  
– mówiła Zofia Staich żona Tadeusza.
Wśród zgromadzonych na wystawie nie za-
brakło przyjaciół Tadeusza Staicha z Krako-
wa i Podhala, byli wśród nich przewodnicy 
tatrzańscy, dziennikarze i artyści, tym Zofia 
Staich, żona bohatera ekspozycji oraz sena-
tor, a obecnie radny sejmiku wojewódzkiego 
Franciszek Bachleda-Księdzularz.

Tadeusz Staich urodził się w 1913 roku w Bo-
brku. Zmarł w 1987 roku. Był poetą, pisarzem, 
pedagogiem, dziennikarzem, przewodni-
kiem górskim, gawędziarzem, kustoszem 
muzealnym, aktorem, animatorem kultury 
podhalańskiej, członkiem Armii Krajowej.
Rodzina Staichów przybyła do Bobrka z Płok 
dwa lata przed narodzinami Tadeusza. Ojciec 
poety, Kazimierz, przez wiele lat był dyrek-
torem najpierw szkoły w Bobrku, później 
Gorzowie i w końcu w Chełmku. W tym ostat-
nim został też wójtem gminy zbiorowej.
Sam Tadeusz kilka lat przed II wojną świato-
wą trafił do Krakowa, gdzie studiował filolo-
gię polską. W 1947 roku na kilkadziesiąt lat 
przeniósł się do Zakopanego.

Z rodzinnego albumu Staichów

XIV Wiosenny Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej
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6, 7 KWIeTNIa - „SYberIada” 
produkcja: Polska 2012  
dramat historyczny/1 godz. 18 min
bilet 12zł. godz. 19.00
Film dla widzów od 13 lat

W jednej z największych produkcji historycz-
nych ostatnich lat twórca „Piłkarskiego pokera” 
po raz pierwszy w polskim kinie przywołuje na 
ekran dramatyczną historię Polaków deporto-
wanych w latach 40. na Syberię. Widzowie 
poznają losy przesiedlonych z perspektywy 
młodego Staszka Doliny (Paweł Krucz), który 
trafia na Syberię wraz z ojcem (Adam Woro-
nowicz), matką (Urszula Grabowska) i młod-
szym bratem (Marcin Walewski). Sześcioletnia 
odyseja w skrajnych warunkach naturalnych, 
bezustanna walka o przetrwanie w obliczu 
inwigilacji NKWD i szerzących się chorób zmu-
szą go do przewartościowania swojego życia  
i szybszego dorośnięcia. 

20, 21 KWIeTNIa - „SUPerMarKeT”
produkcja: Polska 2012  
Thriller/1h 24 min
bilet 12zł. godz. 19.00
Film dla widzów od 15 lat

12 godzin, które nie są normalnym dniem  
w supermarkecie, szef ochrony, który skrywa 
brutalną przeszłość i rozmowa, która nie jest 
zwyczajnym ultimatum. Niezwykły thriller pe-
łen pozornie błahych wydarzeń, których kon-
sekwencji nie sposób przewidzieć. Nagrodzo-
ny podczas 49. International Antalya Golden 
Orange Film Festival, Marian Dziędziel fascy-
nuje w każdej scenie jako zręczny manipulator. 
Niezapomniane role tworzą Mikołaj Roznerski, 
Wojciech Zieliński, Izabela Kuna, Tomasz Sa-
pryk i Przemysław Bluszcz. Gdy w sylwestrową 
noc, w supermarkecie znika jeden z klientów, 
wiadomo, że dla wszystkich zamieszanych  
w sprawę, nic już nie będzie takie, jak przed-
tem.  

13, 14 KWIeTNIa - „PIĄTa POra rOKU”
produkcja: Polska 2012  
dramat obyczajowy/1h 36 min 
bilet 12zł. godz. 19.00
Film dla widzów od 13 lat

Z pozoru wszystko ich dzieli – pochodzą z od-
miennych środowisk, wyznają inne wartości, 
różni ich nawet doświadczenie życiowe. Witek 
(Marian Dziędziel) to owdowiały kierowca, 
który przejechał w życiu tysiące kilometrów, 
ale nie ujrzał jeszcze nic poza rodzinnym Ślą-
skiem. Barbara (Ewa Wiśniewska), emerytowa-
na nauczycielka muzyki, nie może pozbierać 
się po utracie bliskiej osoby. Pragnąc spełnić 
ostatnie życzenie partnera i rozsypać jego 
prochy nad morzem, w miejscu ich pierw-
szego spotkania, kobieta zwraca się o pomoc 
do Witka. W trakcie obfitującej w zaskakujące 
odkrycia podróży na drugi koniec Polski, dwie 
zagubione dusze połączy przyjaźń, która po-
zwoli przezwyciężyć najgłębsze różnice. 

27, 28 KWIeTNIa - „NIeULOTNe”
produkcja: Hiszpania, Polska 2013  
dramat społeczny/
1h 30 min 
bilet 12zł. godz. 19.00
Film dla widzów od 15 lat

Film opowiada o parze polskich studentów, 
którzy poznają się podczas wakacji w Hiszpanii.  
W beztroski czas i rajski krajobraz wdziera się jed-
nak rzeczywistość rodem z najgorszego snu. Życie 
bohaterów zostaje wystawione na niechcianą 
próbę... 

4 kwietnia -  „Kobieta Przedsiębiorcza” - Gala tygodnika „Prze-
łom”. Sala widowiskowo – kinowa w MOKSiR, godz. 17.30 Wstęp 
z zaproszeniami. 
5 kwietnia - „Młodzież zapobiega pożarom” Gminny turniej 
wiedzy pożarniczej. Remiza OSP w Chełmku. 
5 kwietnia  - Wizyta młodzieży z partnerskiego miasta Lainefel-
de-Worbis, godz. 17.00, wstęp wolny.
5 kwietnia  - „Noc z Andersenem” Dom Ludowy w Chełmku,  
ul. Chrobrego, wstęp wolny, godz. 18.00.
8 kwietnia  -  „Syberiada polska” projekcja filmu w Kinie Iluzja. 
Godzina 11.00. Bilet 12 zł.
9 kwietnia - Wiosenne Grand Prix w tenisie stołowym dla dzie-
ci i młodzieży. Sala MOKSiR w Chełmku, godz. 14.30, wstęp 
wolny.
10 kwietnia - koncert „Ela Dębska Trio” Sala widowiskowo-kino-
wa MOKSiR, godz. 19.00, bilet 15 zł.
11 kwietnia - „Poranek z Dokumentem”-  Sala widowiskowo-ki-
nowa MOKSiR,  godz. 11.00, wstęp wolny.
12 kwietnia - „Topo Mono Auto GRAFIA” - wystawa prac Gabrieli 
Novakovej i Vratislava Varmuza oraz koncert Jack Band. Galeria 
Epicentrum. Godz. 18.00, wstęp wolny
16 kwietnia - Wiosenne Grand Prix w tenisie stołowym dla 
dzieci i młodzieży. Sala MOKSiR w Chełmku, godz. 14.30, wstęp 
wolny.
16 kwietnia - „FILMOWY DYCHANEK”  cykliczne spotkania w ki-
nie „Iluzja” 18.30, wstęp wolny.

19 kwietnia - „Teatrałki” XVII Teatralne spotkania młodzież, 
godz. 9.00, wstęp wolny.
20 kwietnia - „Teatralny Autobus” wyjazd do Teatru Muzyczne-
go w Gliwicach na musical pt.  „Wakacje Don Żuana”. Wyjazd  
o godz. 16.30 spod MOKSiR w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3.  
Koszt 55 zł.   
21 kwietnia  - XVIII Rajd Nordic Walking „Dolinki Podkrakow-
skie”. Wyjazd spod MOKSiR w Chełmku godz. 8.00 
22 kwietnia - „Za horyzontem” - cykl spotkań literacko podróż-
niczych. Wspomnieniami z Iraku podzieli się Paweł Pacut po-
dróżnik i dziennikarz kroniki krakowskiej. Sala widowiskowo-  
kinowa MOKSiR, godz. 17.00, wstęp wolny. 
23 kwietnia  - Wiosenne Grand Prix w tenisie stołowym dla 
dzieci i młodzieży.  Sala MOKSiR w Chełmku, godz. 14.30, wstęp 
wolny.
24 kwietnia - Spotkanie Klubu Miłośników Fotografii w Chełm-
ku. Sala widowiskowo – kinowa MOKSiR godz. 17.30. Wstęp 
wolny

Szczegółowych informacji dotyczących programu 
udzielamy telefonicznie pod nr 601 661 771 
oraz listownie email:  moksir@chelmek.pl

PROGRAM MOKSiR NA KWIECIEŃ 2013
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Kolejne przysiółki powstawały i rozwija-
ły się później w sąsiedztwie Starej Wsi na 
przedłużeniu drogi wiodącej w kierunku 
północnym, pozostawiając z lewej strony 
najstarszy na Przemszy most w Chełmku.                                          
Najpierw powstawał Wygiełzów, którego 
nazwa przekazywana z pokolenia na poko-
lenie przetrwała do czasów współczesnych. 
Skąd taka nazwa, występująca w dawnych 
czasach na określenie przysiółków, a nawet 
wsi, trudno jednoznacznie ustalić. Jedna z hi-
potez wywodzi ją od używanego w dawnych 
czasach słowa „giezło” określającego luźną 
lnianą koszulę kobiecą nocną lub koszulkę 
dziecięcą, ale dlaczego tak właśnie nazwano 
tę część Chełmka nie wiadomo.     
Przy wjeździe na pierwszy w Chełmku most 
drewniany na palach z roku1570 mogła już 
wtedy powstać placówka urzędu celnego, 
gdzie służbę pełnili przygraniczni strażnicy 
pobierający myto i cło. Później już w czasach 
zaborów, z prawej strony drogi prowadzącej 
przez most, od strony Wygiełzowa znajdo-
wały się koszary austriackiej służby rzecznej 
z pomieszczeniami dla koni. Najbliżej drogi, 
prowadzącej do tego przysiółka, powstał bu-
dynek austriackiego urzędu celnego (ZOO-
LAMT), zaś z przeciwnej strony Przemszy 
znajdował się podobny urząd celny – pruski.  
Komora celna austriacka w Chełmku zakoń-
czyła swoją działalność dopiero po przyłą-
czeniu Górnego Śląska do odzyskanego pań-
stwa polskiego w 1922 roku.  
W 1928 roku dom komory celnej stał się wła-
snością kupca chełmeckiego Żydzika, który 
go powiększył i przebudował, pozostawiając 
tylko charakterystyczne podwójne wejście.            
Pierwsze zabudowania Wygiełzowa powsta-
wały wzdłuż drogi, po obu jej stronach (obec-
nie ul. Zygmunta Starego). Były to zazwyczaj 
chałupy, których część mieszkalna stawiana 
była z belek drewnianych, z dołączoną do 
niej obszerną stajnią, zbudowaną z kamienia 
wapiennego łamanego na Skale. Obie części 
pokrywano słomianą strzechą. W niewielkiej 
odległości od chałupy stawiano drewnianą 
stodołę też nakrywając ją strzechą i do niej 
z pól zwożono snopy zbóż. Zboże po doj-
rzeniu było  ścinane przeważnie sierpami 
przez kobiety, a później wiązane w niewiel-
kie snopy i stawiane na ściernisku jako „lalki”, 
co sprzyjało przeschnięciu zboża. Młócenie 
zboża cepami było wykonywane w stodole, 
w centralnym jej miejscu -  na klepisku. 
Za zabudowaniami z prawej strony dro-
gi aż do wiejskiej, niezbyt szerokiej drogi  
u stóp Skały ciągnęły się starannie uprawiane 
wstęgi pól – żyta, owsa, jęczmienia, rzadziej 
pszenicy, a także buraków pastewnych, nie-
licznych, mało zróżnicowanych warzyw i obo-
wiązkowo ziemniaków, stanowiących pod-
stawę wyżywienia chełmkowian w owych 
czasach.
Zabudowania przy drodze od strony Prze-
mszy były podobne z tym, że przy nich zakła-
dano tylko niewielkie ogródki i sady, a bliżej 
rzeki istniało pastwisko, na którym wypasano 
bydło i niezliczone stada gęsi, na które było 

duże zapotrzebowanie wśród chełmeckich, 
a zwłaszcza chrzanowskich kupców ży-
dowskich, którzy wysoko cenili sobie mięso  
z gęsi, tłuszcz i pierze. Nadbrzeżna część Wy-
giełzowa często zalewana była przez rzekę, 
nawet w części położonej nieco wyżej.
Od połowy XIX wieku w miejsce drewnia-
nych chałup, które w miarę upływu czasu 
ulegały spaleniu, zaczęto stawiać domy 
murowane z cegły, a stajnie z kamienia lub  
z obu tych materiałów równocześnie. Cegła 
w tym czasie pochodziła z cegielni istniejącej 
w części przysiółka, poniżej uskoku Skały. Gli-
nę potrzebną do wyrobu cegły wydobywano 
w części położonej nieco dalej w kierunku 
północnym zwanej Gliniskiem gdzie wystę-
powała glina z dodatkiem piasku. Nieopodal 
cegielni znajdowała się też kuźnia, istniejąca 
jeszcze kilka lat w okresie międzywojennym.
Stawiane wówczas domy były jeszcze parte-
rowe, część mieszkalną budowano z cegły, 
zaś stajnie z kamienia, często wykorzystywa-
no kamień z poprzedniej chałupy, a nawet 
kawałek muru kamiennego pozostawiano                 
w części mieszkalnej (2 izby większe, 1 mniej-
sza i mała kuchnia).
Do takiego domu wchodziło się zazwyczaj 
bezpośrednio z podwórka do sieni, a z niej 
do części mieszkalnej, do stajni, na strych 
po drabinie, a także do piwnicy po otwarciu 
drewnianej „klapy”. Taka piwnica, była  po-
mieszczeniem  z kamienia, schodziło się do 
niej po kamiennych schodkach lub po dra-
binie, panowała w niej niska  temperatura,   
a więc była to swego rodzaju lodówka.

Dom ten jako jeden z pierwszych po prawej 
stronie drogi, istniał jeszcze do końca  XX 
wieku. Właścicielem tego domu, gospodar-
ki i przylegających do niego pól był Józef 
Piwowarczyk, jak napisano w „Echo Chełm-
ka” w 1939 roku po jego śmierci – społecz-
nik, pracowity, zdolny i mądry człowiek –                             
z dziada, pradziada chełmkowianin. Mimo 
to, że w czasach dziecięcych mógł ukończyć 
tylko 2. klasową szkołę w Chełmku zajmował 
się stolarstwem, murarstwem, szewstwem 
(m.in. w okresie międzywojennym założył 
warsztat szewski w swoim domu, gdzie za-
trudniał 2. czeladników).  
Wraz z Janem Lelito  założył w roku 1921 
pierwszy w Chełmku mały zakład przemysło-
wy w postaci tartaku parowego. Tartak ten 
położony w pobliżu przystanku kolejowego 
dobrze prosperował dając zatrudnienie kilku 
mieszkańcom wsi. W 1932 roku, gdy rozpo-

częto produkcję obuwia w fabryce Bata i oka-
zało się, że potrzebni są robotnicy o różnych 
kwalifikacjach, a w dodatku bardzo dobrze 
im płacą, właściciele postanowili sprzedać 
tartak i zatrudnić się „ u Baty”. Sprzedali więc 
tartak bogatemu kupcowi żydowskiemu  
z Chrzanowa – Reiferowi, który po jego roz-
budowie zatrudniał kilkunastu pracowników, 
aż do czasu okupacji, gdy właściciel zginął  
w Oświęcimiu. Później, już w czasie okupacji 
i po odzyskaniu niepodległości jeszcze wiele 
lat tartak istniał.   
Wygiełzów powstawał w najciekawszym pod 
względem geologicznym terenie Chełmka 
– tuż przy Przemszy, a u stóp wzgórza o naj-
dawniejszej nazwie Skała. Ten, kto nadawał 
wzgórzu tę nazwę nie zadał sobie większego 
trudu, aby ją uściślić, bowiem mianem  „ska-
ła”  określa się w geologii zbiór jednorodnych 
lub różnorodnych minerałów powstających 
w wyniku różnych procesów zachodzących 
w obrębie skorupy ziemskiej - skały magmo-
we lub na jej powierzchni  - skały osadowe. 
Najpospolitszymi skałami osadowymi są wa-
pienie, utworzone w wyniku nagromadzenia 
twardych, węglanowych szkieletów różnych 
organizmów żyjących w środowiskach mor-
skich. Do takich skał należy właśnie nasza 
Skała, zbudowana w przeważającej swej 
części z wapienia, którego głównym składni-
kiem jest węglan wapnia (CaCO3). W kamie-
niach uzyskiwanych w dwóch chełmeckich 
kamieniołomach można było znaleźć liczne 
ślady życia organicznego – niegdyś morskich 
organizmów  w różnych postaciach skamie-
niałości, w dużej swej części ukształtowa-
nych po ustąpieniu ostatniego, a już piąte-
go na naszym terenie morza mioceńskiego. 
Tymi skamieniałościami są zwykle szkielety 
zbudowane z węglanu wapnia, wewnętrzne 
rusztowania organizmów, a także muszle, 
pancerze, płytki itp. Często spotyka się też 
odciski powstające wówczas, gdy organizm 
lub jego część np. twarda muszla odciśnie 
się w miękkim osadzie, a po pewnym czasie, 
gdy zostanie  ona rozpuszczona osad ulegnie 
stwardnieniu. Ośródka zaś tworzy się wów-
czas, gdy do wnętrza muszli obumarłego 
organizmu dostanie się osad, który wypełni 
przestrzeń zajętą wcześniej przez miękkie 
ciało zwierzęcia. Mogą być też widoczne  
w kamieniu ślady pełzania, rycia czy stąpania 
organizmów.  Do najczęściej występujących 
u nas w morzu mioceńskim należą wapien-
ne skorupki otwornic znajdujące się właśnie 
w Chełmku w dolinie Przemszy w Wygiełzo-
wie.                                                                                
Spośród licznych skamieniałości występują-
cych w naszych kamieniach między innymi 
uzyskiwanych przy wykopywaniu funda-
mentów domów, studni oraz innych pracach 
wykopaliskowych można uzyskać ciekawe 
okazy geologiczne wysoko cenione przez 
geologów amatorów. Najciekawszymi oka-
zami tego rodzaju są amonity występujące 
obecnie tylko w stanie kopalnym w osadach 
morskich. Nazwa ich pochodzi od imienia 
boga starożytnych Egipcjan – Amona, któ-

Skąd się wziął Chełmek i jego przysiółki (5)
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W niedzielę, 3 marca br., delegacja OSP 
Chełmek, uczestniczyła, na zaproszenie 
Burmistrza Bierunia Nowego i tamtejszej 
Ochotniczej Straży Pożarnej, w uroczystości 
przekazania do użytku nowego, średniego, 
samochodu pożarniczego oraz wmurowania 
aktu erekcyjnego pod nową remizę.
Gościem honorowym uroczystości była Mini-
ster Środowiska pani Bieńkowska.
Miłym zaskoczeniem chełmeckich straża-
ków-Jerzy Figa, Marian Grygiel, Antoni Pi-

wowarczyk oraz Roman Witkowski, było nie 
tylko samo zaproszenie i pobyt na uroczy-
stości, ale także przedstawiona nam z dumą 
przez nestora strażaków Bierunia Nowego, 
druha Czesława Wieczorka, wpisu w księdze 
pamiątkowej, dokonanego pod datą 22 lipca 
1934 r. w postaci pieczątki, o treści „POLSKA 
SPÓŁKA OBUWIA BATA SPÓŁKA AKCYJNA  
W CHEŁMKU” i odręczny podpis złożony pod 
nią przez członka Zarządu.
Jest to jeszcze jeden dowód na to, że Zarząd 

Fabryki BATA wspierał nie tylko straże z na-
szej Gminy - Chełmek, Bobrek Gorzów, Gro-
miec, ale także okoliczne OSP. Był między 
nimi Libiąż a obecny ślad prowadzi także za 
Przemszę.

R. Witkowski

rego przedstawiano jako człowieka, ze skrę-
conymi na głowie rogami, podobnymi do 
muszli tych zwierząt. 

W najdawniejszych latach tworzenia się 
przysiółka, w pierwszej połowie XIX wieku, 
a nawet wcześniej mogło powstawać krót-
kie odgałęzienie głównej drogi, prowadzące 
w kierunku Przemszy nazwane w czasach 
współczesnych ulicą Rzeczną. W tej właśnie 
części Wygiełzowa podczas badań geolo-
gicznych zauważono charakterystyczne 
uskoki w pobliżu Przemszy, gdzie można 
było odszukać otoczaki nawiercone i podziu-
rawione przez mioceńskie skałotocze.             
Pod jednym z takich bardzo wyraźnych usko-
ków, z prawej strony drogi stawiano domy  
z cegły i kamienia zwykle parterowe, któ-
rych kominy dochodziły często do wysokości 
głównej drogi. Lewa strona tej, jeszcze wtedy 
węższej drogi, była początkowo zabudowa-
na drewnianymi, słomą krytymi stodołami  
i chałupami, a później budowano tam cie-
kawe, niewielkie drewniane domki nawet  
z werandami, były też domy budowane z ce-
gły m.in. z tej, którą tu wyrabiano.  FOTO
W tej części Wygiełzowa osiedlali się często 

Żydzi, po I wojnie światowej i początkowych 
latach okresu międzywojennego. Tu powsta-
ły dwie ubojnie zwierząt należące do Żydów 
– Hamka i Markusa, nazywane przez miesz-
kańców wsi „szlachtus” (z języka niemieckie-
go – „szlacht” – zabijał i „haus” – dom). Jeszcze 
w latach 30-tych XX wieku mięso niekoszer-
ne sprzedawał Hamek w swoim niewielkim 
murowanym domku, a Markus (po spaleniu 
jego niewielkiego, drewnianego domku)  
w piwnicy, jednego z drewnianych  domów 
nieopodal mostu. 

Źródłem wiadomości o tej części Wygieł-
zowa był, nieżyjący już od 2005 roku, pan 
Stefan Bernacik człowiek o szerokich zain-
teresowaniach i społecznik lokalny, który  
w tej części przysiółka spędził całe swoje ży-
cie. Mieszkał najbliżej pastwiska przylegają-
cego do Przemszy, w parterowym domku, wy-
murowanym z tutejszej cegły. Z opowiadań 
swojego dziadka zapamiętał, że w miejscu 
ich domu stała drewniana chata kryta słomą, 
która spłonęła wraz z glinianym garnkiem,  
w którym była spora suma pieniędzy. Dzia-
dek opowiadał też, że starsi ludzie zapamię-
tali, iż tutaj w pobliżu ich domu, gdzie do 

dzisiaj oba brzegi są niskie, a woda łagod-
nie płynie, istniały słane mosty, kładzione, 
moszczone i w rodzaju tratew pływających 
na wodzie. Przy końcu tej części Wygiełzowa 
były też dwa źródła zwane „Stockami”, które 
zaopatrywały w wodę sporą część przysiółka. 

Jednym z najdalej wysuniętych na północ 
zabudowań przy głównej drodze Wygieł-
zowa był niewielki, kamienny dom, którego 
ruiny można jeszcze zobaczyć. Do tej ruiny 
przylega niewielki, parterowy, zabytkowy 
domek, w którym mieszkał wraz z żoną, do 
końca swego życia pan Franciszek Kurzański 
– bohater spod Monte Casino. Jego potom-
kowie wybudowali nowoczesny, piętrowy 
dom, którego jedna ściana jest widoczna na 
zdjęciu.
Wygiełzów, podobnie jak Stara Wieś, bardzo 
ucierpiał podczas walk w 1939 roku, spłonęło 
sporo domów drewnianych i stodoły, które 
były bliżej mostu i na linii walki między Skałą, 
a Chełmską Górą. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Hah

Miłe zaskoczenie

Amonit mezozoiczny

Zabudowania sfotografowane  w 2011 roku

Odnowiony dom drewniany z okresu międzywojennego
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Szkolne koło PCK pomaga słabszym

Wieczór Poezji Własnej w Bibliotece

Szkolne Koło PCK  działające przy SZSP nr 2  
w Chełmku liczy w tym roku szkolnym 30 
członków. Opiekunowie- Urszula Kowalska 
i Joanna Baran przyjęli w założeniach ogól-
nych: promowanie działalności Polskiego 
Czerwonego Krzyża i honorowego krwio-
dawstwa, propagowanie międzynarodo-
wego prawa humanitarnego, kształtowanie 
wrażliwości na los drugiego człowieka, pro-
mocję zdrowego stylu życia, profilaktykę 

uzależnień, kształcenie umiejętności udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedycznej. 
W pierwszym półroczu, w ramach pomocy 
dla zwierząt,  zbieraliśmy żołędzie dla koła 
łowieckiego i  ogłosiliśmy zbiórkę  artykułów 
dla bezdomnych zwierząt.  
Tradycyjnie, jak co roku, wykonaliśmy ponad 
100 upominków dla osób uczestniczących  
w spotkaniu opłatkowym organizowanym 
przez MOPS i Ochotniczą Straż Pożarną. Pod-

czas tej uroczystości wręczyliśmy wykonane 
przez nas podarunki  i złożyliśmy wszystkim 
zebranym życzenia świąteczne. Trud wielo-
tygodniowych przygotowań został nagro-
dzony uśmiechem i wzruszeniem obdarowa-
nych. 
W lutym bieżącego roku byliśmy z wizytą  
w schronisku dla bezdomnych zwierząt  przy 
ul. Kamieniec  w Oświęcimiu, by przekazać 
zebrane przez nas środki i zobaczyć psy  
i koty przebywające  w schronisku. Uczestni-
czyliśmy także, w spotkaniu „Masz dar uzdra-
wiania” dotyczącym transplantacji narządów 
i tkanek.  Obecnie przygotowujemy stroiki 
na Święta Wielkanocne, które przekaże-
my poprzez MOPS dla osób samotnych lub 
chorych.  Prowadzimy też działalność w celu 
pozyskania środków na naszą aktywność np. 
zorganizowaliśmy loterię fantową i wyko-
nywaliśmy wróżby andrzejkowe  i  makija-
że karnawałowe podczas zabaw szkolnych.   
W planie mamy jeszcze zorganizowanie 
cyklu zajęć promujących zdrowy styl życia 
i  nawiązanie kontaktu z pobliskim Domem 
Dziecka.  Naszą działalność wspierają rodzi-
ce dzieci, głównie pani Anna Piotrowska, 
Radny Maciej Dworniczek, Rada Rodziców  
i Dyrekcja Szkoły, za co pragniemy serdecz-
nie podziękować. 

Opiekunowie SK PCK

„Poezje pisać, śnić, czytać, przeżywać, słuchać... 
do wszystkich tych aktywności zatęskniłam. 
Idea spotkań z literaturą, pięknym słowem jest 
we mnie od dawna 
i  dzisiaj jest jej pierwsza odsłona. Cicha próba 
podzielenia się i zaproszenia innych do udziału 
w tworzeniu i kreowaniu naszej rzeczywistości. 
Do nawyku przeżywania w głąb, do zapatrze-
nia się w to co poezja  prowokuje 
zapraszam. 
Mam marzenie aby Wieczór z poezją wrósł  
w koloryt naszego życia tu... „ 

                              Agata Parczewska (organi-
zatorka oxfordzkich wieczorów z poezją)

Zapalone świece, refleksyjna muzyka,  
a przede wszystkim oddana poezji publicz-
ność to wszystko za sprawą prezentacji twór-
czości „poetów młodego pokolenia” z naszej 
gminy, które odbyło się w murach Biblioteki 

Publicznej MOKSiR w ramach III Wieczoru Po-
ezji Własnej. Dziękujemy wszystkim autorom 
nadesłanych wierszy za kolejną prezentację 
swojego dorobku, a są nimi: Klaudia Czar-
dyban, Judyta Mazurkiewicz, Dariusz Niem-
czyk, Patrycja Pasieka, Patrycja Trojańska. 
Składamy również podziękowania recytato-
rom, którzy przenieśli nas w poetycki świat 
wierszy: Anicie Dulęba oraz Justynie Ryszka. 
Druga odsłona wieczoru to przepiękny Kon-
cert Anny Krawczyk wokalistki zespołu Psy-
chodelic Sexy Fank.
Namacalnym efektem odbywających się 
wieczorów jest edycja Poetyckich Zakładek. 
W księgozbiorze naszej biblioteki pojawi-
ły się mini arkusze poetyckie z wybranymi 
utworami uczestników spotkań. I w tym 
miejscu ogromne podziękowania dla pana 
Piotra Grzesik, który za sponsorował wy-
druk pilotażowej wersji zakładek. Za pomoc  

w organizacji i dekoracji spotkania podzię-
kowania kierujemy dla pani Marii Borowskiej  
i Patryka Ciba.
Dziękując wszystkim za kolejny niezawodny 
udział w spotkaniu życzymy wszelkich co-
dziennych sukcesów i nadziei spotkania za 
rok... 

Bibliotekarki

Niecodzienny zabytek techniki można podziwiać  
i słuchać w holu chełmeckiego Moksiru. Od pewnego 
czasu gra i świeci „magicznym okiem” radioodbior-
nik „Stolica”.  Wyprodukowany  w latach pięćdziesią-
tych XX wieku w Zakładach Radiowych im. Marcina 
Kasprzaka w Warszawie, zachwyca ciepłą barwą 
głosu i staromodnym wzornictwem. Swą magię za-
wdzięcza superheterodynie i układowi lamp elek-
tronowych. Radio zostało pieczołowicie odnowione  
i wyremontowane przez Jana Trybusia. Pan Jan nale-
ży do nielicznych fachowców, potrafiących wskrzesić 
takie skarby radiotechniki. Robiąc wiosenne porząd-
ki, nie pozbywajmy się pochopnie pięknych przed-
miotów.

TEL. 33 842 74 34

Master Solution
 

ZAPISY OD MAJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2013/2014
Beata Witkowska

Kursy stacjonarne (grupowe lub indywidualne) Kursy dla dzieci i młodzieży Kursy 
dla maturzystów Kursy dla gimnazjalistów Przygotowanie do egzaminów FCE i CAE Kursy dla firm

 
KONTAKT Tel. 33 842 74 34 biuro@mastersolution.pl Skype master.solutionl

www.szkola.mastersolution
ADRES SZKOŁY

ul. Jagiełły 24 32-600 Oświęcim
 

PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE - ATRAKCYJNE CENY - PRZYJAZNA ATMOSFERA



Echo Chełmka | nr 3 (114) / 2013

15

UKS Siódemka z brązem Mistrzostw Polski Juniorów!

“XV Bieg Poszukiwaczy Wiosny”

UKS Siódemka Chełmek zdobyła brązowy 
medal Mistrzostw Polski Juniorów starszych 
w piłce ręcznej. Turniej finałowy rozgrywany 
był w Kielcach w dniach 4 - 9 marca br. „Sió-
demka” wygrała swoją grupe, jednak w pół-

finale przegrała z drużyną Orlen Wisła Płock. 
Mecz o trzecie miejsce rozegrał się pomiędzy 
naszą drużyną, a reprezentacją MKS Zagłębie 
Lubin. Po emocjonującej walce „Siódemka” 
zwyciężyła ostatecznie 39:31, zdobywając 

tym samym miejsce na podium. Zawodnik 
chełmeckiej Siódemki Patryk Rogaczewski 
został wybrany najlepszym lewoskrzydło-
wym turnieju. Całej drużynie serdecznie gra-
tulujemy sukcesu!

Mimo przenikliwego zimna i śniegu ponad 80 uczestników wzięło 
udział w jubileuszowym „Biegu poszukiwaczy wiosny”.  Na starcie 
biegu stawili się zawodnicy z z Chełmka, Czechowic-Dziedzic, Oświę-
cimia, Libiąża i Brzeszcze. Zawodnicy rywalizowali w trzech katego-
riach wiekowych: szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad-
gimnazjalnych. Szkoły podstawowe miały do pokonania dystans  
1 km natomiast zawodnicy z pozostałych kategorii rywalizowali na dy-
stansie 2 km. Na mecie na każdego uczestnika biegu czekała gorąca 
herbata i słodki poczęstunek – natomiast najlepsi w poszczególnych 
kategoriach otrzymali medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Kategoria dziewcząt szkół gimnazjalnych :
I   miejsce Daria Marzec  Czechowice-Dziedzice
II  miejsce Aleksandra Bartosik Libiąż 
III  miejsce Kępka Natalia Chełmek
Kategoria dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych :
I   miejsce Kamila Przemyk -  Czechowice -Dziedzice
II  miejsce Elżbieta Głogowska - Czechowice-Dziedzice
III  miejsce Marlena Niewitała - Chełmek

Kategoria  chłopców szkół gimnazjalnych :
I   miejsce Maksymilian Paździor - Chełmek
II  miejsce Mateusz Banach Czechowice-Dziedzice
III  miejsce Łukasz Majcherczyk  - Brzeszcze
Kategoria  chłopców szkół  ponadgimnazjalnych :
I   miejsce Adrian Hudzik - Chełmek
II  miejsce  Wojciech Adamczyk -  Chełmek
III  miejsce Szymon Bęben  - Chełmek
Kategoria  chłopców szkół  podstawowych:
I   miejsce Mikołaj Kukiełka -  Chełmek
II  miejsce  Jakub Pająk - Czechowice dziedzice 
III  miejsce Michał Stachera - Chełmek
Kategoria  dziewcząt szkół  podstawowych:
I   miejsce Justyna Gąsiorek  - Czechowice-dziedzice
II  miejsce  Julia Marek - Czechowice-dziedzice
III  miejsce  Oliwia Gręda - Czechowice-dziedzice

W górnym rzędzie od lewej stoją:  Paweł Jańczyk (fizjoterapeuta),Jakub Fidyt,Tomasz Solarski, Rafał Piotrowski,Adrian Adamczyk, Marcin Bruc,
Grzegorz Solarski (trener)
W dolnym rzędzie od lewej : Konrad Gil, Krystian Wilczak,Kacper Szlęzak,Patryk Rogaczewski, Daniel Kowal, Michał Korczyk.
Nieobecni na zdjęciu: Patryk Łapiński, Daniel Giza, Jakub Ślósarczyk, Bartłomiej Kukiełka, Patryk Plaszczak

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i rekreacji w Chełmku 
publikuje kalendarium wypraw Nordic Walking w 2013 roku. 

28 Rajd NW „Dolinki Podkrakowskie – 21 kwietnia.
29 Rajd NW „W stronę Starej Kuźni” – 26 maja.
5 Zlot NW „Chełmek 13” – 23 czerwca.
30 Rajd NW „Puszcza Niepołomicka” – 28 lipca.
31 Rajd NW „Źródła Warty” – 25 sierpnia.
32 Rajd NW „Dolina Dramy” – 15września.
33 Rajd NW „Źródła Przemszy” – 20 października.
34 Rajd NW ”W stronę Pilicy” – 24 listopada.
35 Rajd NW „Od wyspy do wyspy” – 8 grudnia.

Serdecznie zapraszamy.



UROCZYSTE OTWARCIE CENTRUM SPORTOWEGO

fotoreportaż Paweł Waligóra


