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Pomysł na wyprawę
Przeglądając stronę internetową Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Chełmku natrafiłem na ciekawy artykuł, dotyczący 
aktywnego zwiedzania miasta oraz okolic. 

Po zapoznaniu się z tematem postanowiłem wziąć 
udział w wycieczce pieszo – rowerowej. 

Zachęciłem do niej moją znajomą, z którą razem 
odkrywaliśmy gminę i zachwycaliśmy się jej 
skarbami. 



Etapy wyprawy
Wyprawa została podzielona na 4 etapy, tj.: 

 I etap – Bobrek;
 II etap – Chełmek;
 III etap – Gorzów;
 IV etap – to, co zostało na początku 

pominięte, tzw. uzupełnienie.



Ciekawostki
Całkowitym zdziwieniem dla mnie było to, iż 

w Chłemku znajdował się obóz pracy 
przymusowej „Aussenkommando”. Ten punkt 
wycieczki sprawił, że zagłębiłem się w 
poszukiwanie informacji na temat jego istnienia. 

Kolejnym interesującym dla mnie celem 
wyprawy były schrony z II Wojny Światowej. 



Podsumowania
Uważam, że wycieczka była strzałem 

w dziesiątkę ze strony MOKSiR, ponieważ 
pokazała dotąd nieznane dla mnie miejsca mojej 
gminy, o których wcześniej nie miałem pojęcia. 
Ponadto czas został spędzony aktywnie i 
ciekawie.



Uwagi do wycieczki
1) Miejsce lokalizacji niemieckiego obozu przymusowej pracy (6) 

– sfotografowany został teren za obecnymi garażami, mieszczącymi się przy 
ul. Ofiar Faszyzmu – trudny dostęp przez zarośla i mokradła;

2) Miejsce katastrofy kolejowej (13) – z uwagi modernizacji linii kolejowej 
Trzebinia – Oświęcim punkt ten został pomięty, ponieważ utrudniony jest 
dojazd do jego sfotografowania;

3) Znak „0” początek żeglowności (18) – zdjęcie zostało zrobione 
z wału, z uwagi na teren budowy;

4) „Wronka”, nieistniejący dom dróżnika (20) – miejsce zdjęcia 
w okolicach mostku z uwagi modernizacji linii kolejowej Trzebinia – Oświęcim;

5) Nieistniejąca osada Kurdziel (22) – zdjęcie prawdopodobniej lokalizacji osady, 
a także droga, która do niej prowadzi;

6) Trzy pomnikowe drzewa (29) – dwa dęby i jeden jesion;

7) Punkty 15 i 29 zostały źle opisane – powinno być odwrotnie. 



             

ZDJĘCIA Z WYPRAWY – 
GALERIA



1. Dawna fabryka obuwia, obecnie Miejsca Strefa 
Aktywności Gospodarczej



1a. Dawna fabryka obuwia, obecnie Miejsca Strefa 
Aktywności Gospodarczej



2. Unikalna kolonia pracownicza Polskiej Spółki Obuwia 
Bata - zespół budynków



2a. Unikalna kolonia pracownicza Polskiej Spółki Obuwia 
Bata - willa prezesa Gambesama



2b. Unikalna kolonia pracownicza Polskiej Spółki Obuwia 
Bata - pomnikowe rododendrony



2c. Unikalna kolonia pracownicza Polskiej Spółki Obuwia 
Bata - Park Rodzinny



3. Siedziba MOKSiR, dawna kantyna



4. Wzgórze Skała



5. Pomnik Ofiar Faszyzmu



6. Miejsce lokalizacji niemieckiego obozu pracy 
przymusowej  Aussenkommando Chelmek



7. Kompleks stawów



8. Centrum sportowe MOKSiR



9. Ekspozycja schronów z II Wojny Światowej



10. Dom Pamięci Baty - muzeum



11. Dworzec kolejowy Chełmek Fabryka



11a. Dworzec kolejowy Chełmek Fabryka



12. Stary most



12a. Szlak dawnych galarów



14. Mural z wierszem Jana Sztaudyngera



15. Ekspozycja młyńskich kamieni



16. Dom ludowy w Chełmku



17. Wiejski Dom Kultury w Gorzowie



18. Znak 0 - początek żeglowności



18a. Znak 0 - początek żeglowności



19. Dworzec kolejowy Gorzów Chrzanowski



20. Wronka - nieistniejący dom dróżnika



21. Kapliczka Pod Obrazkiem



22. Nieistniejąca osada Kurdziel



22. Nieistniejąca osada Kurdziel – droga do osady



23. Zespół pałacowo-parkowy



24. Czworaki dworskie w Bobrku



25. Zabytkowy kościół w Bobrku



26.  Dom ludowy w Bobrku



27. Kapliczka flisaków



28. Dąb - pomnik przyrody



29. Trzy pomnikowe drzewa



30. Grób żołnierza z czasów II Wojny Światowej



31. Mozaika na frontonie dawnej szkoły obuwniczej aut 
Maria Blotko-Kiszka



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!  
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