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01.04. – w Chełmku na ul. Broniewskiego 
zatrzymano nietrzeźwego rowerzystę – 
2,8 promila;

02.04.– w Bobrku na ul. Akacjowej doko-
nano włamania do samochodu marki 
Renault – straty 1000 zł;

03.04. – w Chełmku na ul. Klonowej dokona-
no kradzieży karty bankomatowej i wy-
płaty pieniędzy z konta – straty 500 zł;

04.04. –w Chełmku na ul. Piłsudskiego do-
konano włamania do zaparkowanego 
samochodu marki VW – straty 150 zł;

05.04. – w Chełmku na ul. Krakowskiej po-
bito mężczyznę – sprawcę ustalono i 
zatrzymano;

09.04. – w Bobrku na ul. Spokojnej doko-
nano kradzieży bron – wartość sprzętu 
4 000 zł – sprawce zatrzymano;

10.04. – w Chełmku na ul. Piastowskiej 
ze sklepu skradziono telefon wartości 
1 000 zł;

16.04. – w Chełmku na ul. Piastowskiej doko-
nano kradzieży z włamaniem do kiosku 
– straty 10 000 zł;

17.04. – w Bobrku na ul. Krakowskiej nie-
trzeźwy kierujący samochodem marki 
Renault spowodował kolizję – sprawca 
miał 2,3 promila;

18.04. – w Chełmku na ul. Przemysłowej 
zatrzymano nietrzeźwego kierującego 
rowerem – 2,4 promila;

18.04. – w Chełmku na ul. Wojska Polskiego 
zatrzymano nietrzeźwego kierującego 
rowerem – 2,5 promila;

20.04. – w Gorzowie na ul. Lipowej dokona-
no włamania do samochodu marki Fiat 
– straty 300 zł;

20.04. – w Chełmku na ul. Wojska Polskiego 
dokonano krótkotrwałego użycia pojaz-
du Fiat CC wartości 2 000 zł – pojazd po-
rzucono w Gorzowie.

DOTACJE DLA SEKTORA MŚP 
W RAMACH SCHEMATU „A” 

DZIAŁANIA 2.1 MRPO
19 maja 2008r. został ogłoszony nabór 

wniosków dla małych przedsiębiorstw w 
ramach schematu A działania 2.1. „Rozwój 
i podniesienie konkurencyjności przedsię-
biorstw” Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. 
Nabór w trybie konkursowym rozpocznie 
się dnia 9 czerwca, a zakończy się dnia 8 
lipca 2008 r.

W ramach działania 2.1 – Rozwój i pod-
niesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 
można będzie otrzymać dotację na reali-
zację inwestycji poprawiających konku-
rencyjność przedsiębiorstw, związanych z 
unowocześnieniem sposobu ich działania 
i oferty. Wsparcie przeznaczone zostanie 
m.in. na rozbudowę i nabycie przedsiębior-
stwa, dokonywanie zasadniczych zmian 

produkcji oraz rozwiązań produkcyjnych, 
technologicznych, organizacyjnych, unowo-
cześnienie wyposażenia, zmian wyrobów i 
świadczonych usług, modernizację środków 
produkcji. Maksymalne wsparcie to wartość 
40% kosztów kwalifikowanych projektów 
dla małych przedsiębiorstw. Dzień rozpo-
częcia kwalifikowalności wydatków to 1 
stycznia 2007 r.

Wszystkie szczegółowe informacje na 
temat naboru, instytucji wdrażającej oraz 
dokumentów do pobrania można znaleźć 
na stronie: http://www.mcp.malopolska.pl/
Nabor_wnioskow/Nabor_wnioskow_dla_
malych_przedsiebiorstw_w_ramach_sche-
matu_A_dzialania_21_MRPO,42.html

inf.UM

I N F O R M A C J A
Burmistrz Chełmka, działając na podsta-

wie art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 
37 ust. 2 pkt. 1, art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603 z późn. zm.) oraz w wykonaniu 
Uchwały Nr XV/120/2004 Rady Miejskiej w 
Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku w spra-
wie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowią-
cych własność Gminy Chełmek, przeznacza 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na 
rzecz najemcy następującą nieruchomo-
ści lokalową, stanowiącą własność Gminy 
Chełmek:

Przedmiotowy wykaz dotyczy następu-
jącego lokalu mieszkalnego:

1. Lokal mieszkalny położony w Chełm-

ku przy ul. Powstańców Śląskich 2/22 o po-
wierzchni użytkowej 48,00m2.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 
oraz na tablicach ogłoszeń na terenie całej 
gminy na okres 21 dni tj. w terminie: od 
dnia 13 maja 2008 roku do dnia 03 czerwca 
2008 roku. 

Bliższych informacji w sprawie sprzeda-
ży w/w nieruchomości można uzyskać w 
siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chełmku, 
ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicz-
nie pod numerem telefonu 844-90-30 lub 
844-90-33 osoba do kontaktu Naczelnik 
Wydziału Architektury Geodezji i Zasobów 
Komunalnych Sławomir Kalemba.

Inf.UM

Akty wandalizmu na terenie gminy Chełmek
W ostatnim okresie czasu na terenie 

gminy Chełmek doszło do licznych przy-
padków dewastacji mienia publicznego. 
Atakom bezmyślnych wandali ulegają wiaty 
przystankowe, kosze na śmieci, urządzenia 
dla dzieci na placach zabaw, elewacje bu-
dynków. Zaobserwować można również 
przypadki niszczenia drzewek i krzewów 
ozdobnych oraz kwietników na terenie mia-
sta. W roku bieżącym koszty naprawy znisz-
czonych urządzeń użyteczności publicznej 
wyniosły już kilka tysięcy złotych.

Wszystkie przypadki niszczenia mienia 
zgłaszane są w Komisariacie Policji w Chełm-
ku, jednak ujęcie przestępcy na gorącym 
uczynku nie jest łatwe. Biorąc pod uwagę 
niepokojącą skalę zjawiska, policjanci do-
kładają wszelkich starań, aby wyeliminować 

tę patologię. Zdarzają się więc przypadki 
ujęcia sprawców, którzy ponoszą odpowie-
dzialność karną oraz są obciążani kosztami 
naprawy zdewastowanego mienia.

Władze gminy oraz policja zwraca się 
z apelem do mieszkańców gminy, aby 
wszystkie zaobserwowane przypadki nisz-
czenia naszego wspólnego mienia były nie-
zwłocznie zgłaszane. Należy informować 
również przypadki spożywania alkoholu 
w miejscach publicznych, gdyż dewastacji 
mienia dokonują przede wszystkim pijani 
lub odurzeni osobnicy. Zgłoszeń należy 
dokonywać na numery telefonów policji: 
33 846 17 77 lub 997. 

Nie pozostajmy obojętni wobec aktów 
wandalizmu!

Sprostowanie
W poprzednim  numerze Echa Chełmka w artykule poświęconym pamięci Tomasza 

Szopy pojawiły się  błędy. W poprawnym tekście powinny znaleźć się następujące infor-
macje:

Tomasz Szopa wstąpił do Klubu Idei Tomasza Baty w 1994 r.
Tomasz Szopa był Przodownikiem i posiadał Tytuł Honorowego Przodownika Turystyki 

Górskiej i Pieszej Nizinnej.



3

3/20084/2008

85 lat OSP Gorzów
24 maja 2008 r.  obchodzono w Gorzowie 85 rocznicę powstania 

Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Jubileusz swą obecnością uświetnili posłowie Sejmu RP: Beata 

Szydło i Stanisław Rydzoń, burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, 
zastępca burmistrza Andrzej Skrzypiński, przewodnicząca RM Zofia 
Urbańczyk wraz z radnymi, przewodnicząca komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych -  Janina Świerz, komendant Policji 
Piotr Grabowski, Dyrektor MOKSiR Waldemar Rudyk oraz przed-
stawiciele Straży Pożarnej - prezes Zarządu Powiatowego OSP dh. 
Edmund Kalfas, prezes Zarządu Gminnego dh. Roman Witkowski, 
komendant Zarządu Gminnego dh. Andrzej Sarna oraz poczty 
sztandarowe z 20 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z tere-
nu powiatu oświęcimskiego oraz Libiąża, a także członkowie rady 
sołeckiej Gorzowa, strażacy ochotnicy, młodzież strażacka, a także 
mieszkańcy Gorzowa.

Po mszy świętej prezes OSP Gorzów Andrzej Rybak przedsta-
wił historię gorzowskiej OSP i odebrał nowy sztandar z rąk prezesa 
Zarządu Powiatowego OSP dh. Edmunda Kalfasa. W dalszej części 
uroczystości przyznano medale i wyróżnienia.

Medale za zasługi dla pożarnictwa odebrali:
Złoty - Ryszard Diabełek
Srebrny - Andrzej Rybak
Brązowy - Halina Kubas, Marek Palka, Marek Mrowiec
Odznakę Strażak Wzorowy - Marcin Bożek
Odznaki za wysługę lat:
55 lat - Józef Krawczyk
50 lat - Krzysztof Korczyk, Marcin Staszel
Odznaki MDP:

Uroczystą mszę świętą celebrowali księża Ry-
szard Gaweł – proboszcz parafii pw. Świętej Jadwigi 
Królowej w Gorzowie i ks. Stanisław Szklany – pro-
boszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Bobr-
ku. W trakcie eucharystii proboszcz Józef Gaweł 
poświęcił nowy sztandar OSP Gorzów ufundowany 
przez społeczność.

Srebrna - Przemysław Cholewa, Mate-
usz Winiarski

Brązową - Joanna Bolek, Agnieszka 
Duda, Justyna Mańkut, Marta Staszel, Mag-
dalena Skoczylas

Za pomoc i współpracę z OSP Gorzów 
wyróżnienia w postaci statuetek odebrali: 

burmistrz Chełmka- p.Andrzej Sater-
nus, 

Zofia Urbańczyk w imieniu Rady Miej-
skiej w Chełmku, 

przewodnicząca komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Janina Świerz, 

Waldemar Rudyk dyrektor MOKSiR w 
Chełmku, 

ks. Ryszard Gaweł proboszcz parafii w 
Gorzowie, 

Anna Słotwińska - właścicielka firmy 
ANSPOL,

 P.B DERMEX,
Nadwiślańska Spółka Energetyczna w 

Brzeszczach. 
Specjalne wyróżnienie prezes gorzow-

skiej OSP złożył na ręce państwa Krystyny i 
Stanisława Staszel – za wzorowe wychowa-
nie dzieci, gdyż dwóch synów i dwie córki 
państwa Staszek służą w gorzowskiej OSP.

Po części oficjalnej odbył się tradycyjny 
strażacki festyn. 
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Hala sportowa otwarta
Minęły zaledwie dwa lata, od kiedy starosta oświęcimski Józef 

Kała, burmistrz Chełmka Andrzej Saternus oraz dyrektor PZ nr 8 SZiO 
w Chełmku Michał Kaczmarczyk wbijali pierwsze symboliczne łopa-
ty pod fundamenty hali sportowej. Teraz 8 maja w 2 rocznicę tego 
wydarzenia ci sami panowie w obecności blisko 200 osób przecinali 
uroczystą wstęgę otwierającą halę widowiskowo - sportową przy 
PZnr 8 SZiO w Chełmku – największy tego typu obiekt w powiecie 
oświęcimskim.

Inwestycja mogła być zrealizowana dzięki ścisłej współpra-
cy samorządów powiatu oświęcimskiego oraz gminy Chełmek. 
W uroczystym oddaniu hali widowiskowo - sportowej wzięło udział 
wielu zaproszonych gości. Wśród nich byli: dyrektor Delegatury 
Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Wadowicach Halina Cimer, 
przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopol-
skiego, członek zarządu Marek Sowa, wicestarosta Józef Krawczyk, 
członkowie Zarządu Powiatu w Oświę-
cimiu – Kazimierz Brzuska oraz Adam 
Łękawa, przewodniczący Rady Powiatu 
w Oświęcimiu Andrzej Kacorzyk, wice-
przewodniczący – Helena Żurek i Jan 
Klęczar, radni powiatowi, radni gminy 
Chełmek, wójtowie, burmistrzowie z te-
renu powiatu oświęcimskiego, dyrekto-
rzy szkół ponadgimnazjalnych, zasłużeni 
mieszkańcy i sportowcy Chełmka. 

Spełniła się idea wybudowania pełno-
wymiarowej hali widowiskowo - sporto-
wej na terenie powiatu oświęcimskiego. 
Jest ona wynikiem zrozumienia i współpracy dwóch samorządów: 
powiatu oświęcimskiego oraz gminy Chełmek. Pamiętam, że decyzję 
o budowie poprzedziła szeroka konsultacja. Spotkanie podczas sesji 
Rady Miejskiej w Chełmku, dywagacje – czy ma to być mała sala, duża 
hala, aż wreszcie zapadła decyzja o budowie z prawdziwego zdarzenia 
hali widowiskowo-sportowej. Od tego czasu rozpoczęła się współpra-
ca we wszystkich płaszczyznach, nie tylko finansowych. To była mię-
dzy innymi kwestia projektu, przekazania gruntów. Wynikiem naszej 
współpracy jest dzisiejsze oddanie do użytku tego obiektu. Pragnę 
w tym miejscu serdecznie podziękować burmistrzowi za zrozumienie, 
które przyniosło wspaniały, końcowy efekt – zaakcentował podczas 
wystąpienia starosta oświęcimski Józef Kała.

Z kolei burmistrz Chełmka Andrzej Saternus zwrócił uwagę na wolę 
wybudowania hali widowiskowo - sportowej, która miała spełnić oczekiwa-
nia i potrzeby gminy. Ponadto określił on przyszłość gminy, która „maluje 
się” na sportowo. Chcę wyrazić ogromną wdzięczność za to, że możemy się 
spotkać w tej hali. Trzeba podkreślić fakt, że istniała w nas determinacja i wola 
wybudowania tego obiektu. Nie kolejnej sali gimnastycznej, ale hali widowi-
skowo-sportowej z widownią, która zaspokoiłaby potrzeby organizowania 
imprez masowych. Świetna polityka powiatu ostatnimi laty doprowadziła 
do sytuacji, że baza dydaktyczna szkół ponadgimnazjalnych jest dobra czy 
wręcz bardzo dobra. Z pewnością są to powody do radości. Będąc dziś w tym 
obiekcie, jestem dumny, że spełniły się marzenia pokoleń ludzi, którzy miesz-
kali i uczęszczali do tej szkoły. Ta hala jest kamieniem węgielnym pod budo-
wę centrum sportowego. W ramach koncepcji chcemy wybudować boiska do 
gry w piłkę, w tym jedno ze sztuczną nawierzchnią, trzy korty o nawierzchni 
ceglanej oraz kort kryty, boisko wielofunkcyjne z rozkładanym lodowiskiem 
i kąpielisko. Oczywiście wszystko to w perspektywie lat – zauważył burmistrz 
Chełmka Andrzej Saternus.

Centralnym punktem imprezy było przecięcie wstęgi, będące 
symbolicznym gestem otwarcia hali widowiskowo-sportowej. Wstę-
gę w kolorach olimpijskich przecięli: poza wymienionymi wyżej, 
członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marek Sowa, przed-
stawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Po zakończonej ceremonii głos zabrał Henryk Ekiert, emeryto-
wany nauczyciel wychowania fizycznego, który zaprezentował na-
pisaną przez siebie monografię chełmeckiego sportu. Podkreślił on, 
iż pomimo braku sali gimnastycznej przez wszystkie lata istnienia 
szkoły jej uczniowie osiągali bardzo dobre wyniki i wysokie lokaty 
w zawodach sportowych. Warto dodać, iż Powiatowy Zespół nr 8 

Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku obchodził 
dwa lata temu 60-lecie swego istnienia. 

W części artystycznej imprezy miał miejsce pokaz mody skó-
rzanej, wyrobów zakładu Alicji i Stefana Dudziaków z Chełmka. 
Stroje zaprezentowali uczniowie klas liceum, technikum oraz szkoły 
zawodowej. Finałem pokazu mody był przejazd przez halę ośmiu 
motocyklistów. Następnie goście imprezy mogli podziwiać pokaz 
capoeiry – sztuki walki rodem z Brazylii. Wśród młodzieży prezen-
tującej popisy akrobatyczne znaleźli się uczniowie PZ nr 8. Imprezę 
zakończono sportowym akcentem, którym był pierwszy rozegra-
ny w nowej hali pierwszoligowy mecz piłki siatkowej pomiędzy 
zespołami BBTS Siatkarz Orginal Bielsko-Biała a zespołem MCKiS 
Energetyk Jaworzno.

Jedną z najważniejszych inwestycji prowadzonych przez po-
wiat oświęcimski w ostatnim czasie była budowa hali widowisko-

wo-sportowej przy Powiatowym Zespole nr 
8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 
w Chełmku. Inwestycja rozpoczęła się w maju 
2006 roku, a prace związane z budową  zakoń-
czono w drugiej połowie grudnia 2007 roku. 
Koszt jej realizacji wyniósł 4 227 339 zł. Jest 
to pełna, planowana kwota wydatków, wraz 
z zagospodarowaniem terenu wokół hali i jej 
wyposażeniem. Finansowanie tego zadania 
miało miejsce z trzech źródeł i zakłada udział: 
powiatu oświęcimskiego (1 762 339 zł), gmi-
ny Chełmek (1 475 000 zł) oraz Ministerstwa 
Edukacji w ramach Totalizatora Sportowego 

(1 040 000 zł).
Nowa hala widowiskowo-sportowa to gmach o wymiarach 36 

na 44 m i wysokości ponad 11,5 m. Ten nowoczesny obiekt o po-
wierzchni użytkowej 1 869,48 m2 posiada pełnowymiarową salę 
sportową o wielkości 1161,08 m2. Dla publiczności przewidziano 260 
miejsc siedzących oraz dodatkowe 94 na wysuwanych trybunach. 
Wykonawcą było konsorcjum na czele z liderem Przedsiębiorstwem 
Wielobranżowym “Monterin” z Katowic oraz konsorcjantem, firmą 
“Prim” S.A. z Mysłowic. Nad realizacją przedsięwzięcia z ramienia 
inwestora czuwał Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu Starostwa 
Powiatowego w Oświęcimiu. Zakres prac związanych z wykonanym 
zadaniem był szeroki i objął roboty budowlane, instalacyjne oraz 
związane z przyłączami. W ramach prac wykonano m.in.: konstruk-
cje żelbetowe, roboty stanu surowego, stolarkę okienną i drzwiową, 
szereg robót wykończeniowych, elewację opaski. Na szczególną 
uwagę zasługuje położenie nowoczesnej podłogi sportowej, wy-
konanej z linoduru w systemie nawierzchni legarowanej.

Obecnie trwają prace budowlane w ramach zagospodarowa-
nia terenu wokół hali widowiskowo-sportowej. Zadanie realizuje 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe “Drog-Bud” ze 
Spytkowic, a nad jego przebiegiem czuwa Wydział Inwestycji i Roz-
woju Powiatu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. W ramach 
realizowanego przedsięwzięcia jest budowana droga p.poż. na 
odcinku od ulicy Krakowskiej do gmachu hali. W ramach inwestycji 
wykorytowano drogę, położono podbudowę, wykonano krawężni-
ki, trwa układanie kostki brukowej. Drugi etap zadania dotyczy bu-
dowy parkingów oraz drogi od budynku hali do ulicy Żeromskiego. 
Ogółem koszt zadania prowadzonego od kwietnia wyniesie 490 929 
zł brutto. Zakończenie inwestycji nastąpi w czerwcu.

Hala widowiskowo-sportowa w Chełmku została wyposażona 
w niezbędny sprzęt. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zdecydował 
o przyznaniu dofinansowania z budżetu w kwocie 65 050 zł na 
zakup potrzebnego wyposażenia hali. W ramach wyposażenia bo-
iska głównego w sprzęt już zakupiono m.in.: słupki do siatkówki, 
siatkę do siatkówki turniejowej, stanowisko sędziowskie, bramki 
wraz z siatkami do piłki ręcznej i nożnej. Ponadto starostwo kupiło: 
drabinki gimnastyczne, siatki ochronne na okna, piłkochwyty na 
ściany szczytowe, piłkochwyty na trybuny, materace ochronne na 
niebezpieczne krawędzie, a także 260 siedzisk na trybuny.



5

3/20084/2008
Chełmek – ekologiczna gmina

Idea toreb ekologicznych  
Torby ekologiczne powstały z myślą o konsumentach, 

którzy są świadomi zagrożeń środowiska, jakie płyną z 
masowej produkcji odpadów  i chcą przyczynić się do 
zmniejszenia jego zanieczyszczenia. Gmina Cheł-
mek wyszła naprzeciw potrzebie oszczędzania 
naturalnych zasobów środowiska i minimalizo-
wania ilości niepotrzebnych śmieci, promując 
wśród mieszkańców przyjazne środowisku torby 
ekologiczne. 

Wykonano je z bawełnianej surówki. Ich głów-
ną zaletą jest przede wszystkim wielorazowość, 
przez co zmniejsza się zużycie popularnych, jed-
norazowych „foliówek”. Polska dopiero rozpoczy-
na walkę z torbami foliowymi, tymczasem na ca-
łym świecie wiele krajów prowadzi już od dawna 
intensywne działania zmierzające do zastąpienia 
tego produktu torbami wielokrotnego użytku. Wśród nich znajdu-

ją się m.in.: Anglia, Belgia, Francja, Włochy, Holandia, Hongkong, 
Hiszpania, Luksemburg, Niemcy, Nowa Zelandia. Należy zauwa-
żyć, że na świecie pojawiły się już regulacje prawne całkowicie 

zakazujące dystrybucji toreb foliowych (m.in. Austra-
lia, Alaska, Indie, Nowa Zelandia, Francja) Natomiast w 
Danii, Irlandii, Francji, Szwajcarii czy Niemczech można 
spotkać się z ich opodatkowaniem.

W dobie nadkonsumpcji, nadprodukcji i zmian 
klimatycznych wywołanych szkodliwymi działaniami 
przemysłu każdy powinien troszczyć się o środowisko. 
Szczególny problem stanowi wytwarzanie ogromnej 
ilości odpadów. Produkowana w ciągu jednej sekundy 
torba foliowa rozkłada się od 100 do 400 lat. Dlatego 
wysiłki powinny skupić się na maksymalnym ograni-
czeniu produkcji śmieci, w tym artykułów foliowych.

Zachęcamy do korzystania z toreb ekologicznych. 
Dbajmy o otaczającą nas przyrodę!

Torby ekologiczne powstały z myślą o konsumentach, 
którzy są świadomi zagrożeń środowiska, jakie płyną z 
masowej produkcji odpadów  i chcą przyczynić się do 
zmniejszenia jego zanieczyszczenia. Gmina Cheł-

ją się m.in.: Anglia, Belgia, Francja, Włochy, Holandia, Hongkong, 
Hiszpania, Luksemburg, Niemcy, Nowa Zelandia. Należy zauwa-
żyć, że na świecie pojawiły się już regulacje prawne całkowicie 

Torby ekologiczne powstały z myślą o konsumentach, 
którzy są świadomi zagrożeń środowiska, jakie płyną z 
masowej produkcji odpadów  i chcą przyczynić się do 
zmniejszenia jego zanieczyszczenia. Gmina Cheł-

ją się m.in.: Anglia, Belgia, Francja, Włochy, Holandia, Hongkong, 
Hiszpania, Luksemburg, Niemcy, Nowa Zelandia. Należy zauwa-
żyć, że na świecie pojawiły się już regulacje prawne całkowicie 

Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych

Strażackie święto

Burmistrz Chełmka ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych w roku 2008 w dwóch obszarach współpracy, 
określonych w Programie współpracy Gminy Chełmek z organizacja-
mi pozarządowymi w roku 2008, uchwalonym przez Radę Miejską 
w Chełmku Nr XIII/110/07 w dniu 29  listopada 2007 r.

Oferty przyjmowane są do 7 lipca 2008 r.
Rodzaj zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich re-

alizację:
I. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży:
15. organizacja zajęć pn. Wakacyjne wędrówki” dla dzieci i mło-

dzieży z rodzin patologicznych i dotkniętych problemami wycho-
wawczymi z terenu Gminy Chełmek – kwota 6.000 zł

16. organizacja zajęć pn. „Podaruj dzieciom słońce” dla dzieci i 
młodzieży z rodzi patologicznych i dotkniętych problemami wycho-
wawczymi z terenu Gminy Chełmek – kwota 6.000 zł

II. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i tradycji:

17. działania związane z upowszechnianiem tradycji obuwni-
czych – kwota 2.000 zł.

Pełny tekst ogłoszenia o konkursie zawierający:
- zasady przyznawania dotacji,
-  terminy i warunki realizacji w/w zadań,
-  terminy składania ofert,

-  terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty,
-  informację o zrealizowanych w latach 2006 i 2007 zadaniach 

publicznych tego samego rodzaju oraz wzór oferty i innych doku-
mentów dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Chełmku, ul. Krakow-
ska 11, na tablicy ogłoszeń, w pokoju nr 13, w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej: www.chelmek.pl.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty 
zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 264, poz. 
2207). Wzór oferty dostępny jest na stronach internetowych www.
chelmek.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Chełmku, ul. Krakowska 
11, pok. nr 13.

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej 
w ofercie. Burmistrz zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu 
finansowania zadań w kosztorysie składanej oferty. 

Warunkiem zawarcia umowy jest otwarcie wyodrębnionego 
rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

Zadanie skierowane jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych 
z terenu Gminy Chełmek.

Dodatkowych informacji udziela: 
* Janina Świerz tel. (033) 844 90 20 – Sekretarz Miejski - pok. 

Nr 112
* Agnieszka Rola tel. (033) 844 90 25 – Wydział Ogólno-Organi-

zacyjny i Spraw Obywatelskich – pok. 13
Burmistrz Chełmka, Andrzej Saternus

W przeddzień  imienin świę-
tego Floriana, patrona strażackiej 
braci, strażacy z chełmeckiej OSP 
przybyli do kościoła pw. Matki Bo-
żej Królowej Polski na uroczystą 
mszę świętą. W kościele strażaków 
ochotników przywitał ks. proboszcz 
Bogdan Leśniak.  

Podczas kazania ksiądz pro-
boszcz podziękował za bezintere-
sowną pomoc, a przede wszystkim 
za gotowość poświęcania zdrowia 
i życia dla ratowania ludzi i ich do-
bytku. 

Po mszy świętej strażacy wraz 
z zaproszonymi gośćmi udali się 
do remizy strażackiej na uroczysty 
obiad.
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Nadzwyczajna sesja RM
20 maja 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Chełmku odbyła się nad-

zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Chełmku. Sesję rozpoczęła prze-
wodnicząca RM w Chełmku Zofia Urbańczyk , która po przywitaniu 
wszystkich przybyłych otwarzła obrady.

Sesji zdominowały tematy związane z kanalizacją gminy Cheł-
mek, ale pierwszym projektem głosowanym był projekt w sprawie 
zmian w budżecie. Burmistrz Andrzej Saternus poinformował ze-
branych o zakończonej fazie wstępnej i przygotowanym projek-
cie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodo-
ciągowych i urządzeń kanalizacyjnych MZGK w Chełmku na lata 
2008 – 2012, który będzie stanowił podstawę złożenia projektu w 
zakresie „Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Chełmek” do Fun-
duszu Spójności.

Projekt obejmuje: modernizację istniejącego ujęcia brzegowe-
go „Gamrot” o wydajności 2400 m3/d składającego się z budynku 
pompowni, ujęcia brzegowego z pełną infrastrukturą, zasilaniem, 
strefami ochronnymi i podłączeniem ich do stacji uzdatniania wody 
przy ul. Żeromskiego, modernizację SUW przy ul. Żeromskiego wraz 
z budową zbiorników oraz budową odcinka magistrali KRAK II, bu-
dową punktów monitorujących pracę sieci wodociągowej, budową 
nowych odcinków sieci wodociągowej, wymianą odcinków sieci ma-
gistralnych i rozdzielczych, renowację istniejących kanałów ogólno-
spławnych i budowę sieci kanalizacji sanitarnej na Starym Mieście, 
Nowopolu oraz w Bobrku i Gorzowie. Burmistrz poinformował, że 
liderem projektu jest MZGK sp z o.o. w Chełmku, a osobą odpowie-
dzialną i zaangażowaną w przygotowanie całości dokumentacji 
jest prezes Krzysztof Tokarski. Z-ca burmistrza Andrzej Skrzypiński 
omówił niezbędne, do złożenia projektu – programu gospodarki 
wodno - ściekowej, zmiany w budżecie gminy i zabezpieczenie 
środków finansowych na realizację tego zadania – w tym środki po-
trzebne na wykonanie projektu, studium wykonalności, uzgodnień, 
licencji, zgłoszeń itp. Określił również skutki dla budżetu w zakresie 
podwyższenia kapitału MZGK. Całość zadania wynosi 57 277 tys. zł. 
Dofinansowanie z UE może wynieść do 80%. Środki własne MZGK i 
budżetu gminy muszą być uzupełnione przez zaciągnięcie pożyczki 
w WFOŚiGW . Szacuje się, że będzie to ponad 9 mln zł. 

Następnie głos zabrał prezes MZGK Krzysztof Tokarski, któ-
ry przedstawił projektowany zakres robót oraz poinformował, że 
termin składania wniosków mija 26 maja 2008 r. Ocena wniosków 
może potrwać ok. 3 miesięcy. Projekt został ograniczony z pierwot-
nej wersji o teren osiedla oraz rejon ulicy Piastowskiej i ul. Leśnej. 
Obecna wartość zadania wynosi 57 mln zł. ( pierwotna 98 mln. zł.) 
Po podpisaniu umowy o finansowaniu konieczne będzie ogłosze-
nie 3 przetargów: na promocję i reklamę (ok. 400 tys.), na inżyniera 
kontraktu ( ok. 2,5 mln zł), asystę techniczną (ok. 1 mln zł) i cztery 
kontrakty wykonawcze na sieć wodociągowo-kanalizacyjną, stację 
uzdatniania wody i dwa kontrakty wykonawcze na sołectwo Bobrek 
i Gorzów. Ok. 4 mln zł, 5 % to rezerwa. Projektowany termin zakoń-
czenia zadania to 2013 rok.

Następnie radni zadali pytana dotyczące prac:
- o zakres planowanych prac w Stacji Uzdatniania Wody
Prezes Krzysztof Tokarski poinformował, że będzie przeprowa-

dzona modernizacja istniejącego ujęcia brzegowego „Gamrot”, bu-
dynku pompowni i podłączenia do stacji uzdatniania wody przy ul. 
Żeromskiego w celu poprawy jakości wody pitnej wraz z budową 
zbiorników oraz budową odcinka magistrali KRAK II, budową punk-
tów monitorujących pracę sieci wodociągowej i budową nowych 
odcinków sieci wodociągowej, a także wymiana odcinków sieci 
magistralnych i rozdzielczych w mieście.

- czy w przypadku otrzymania dotacji w wysokości 60 % zostanie 
zmniejszony zakres prac czy zwiększone zadłużenie Gminy.

Burmistrz poinformował, że może być zmniejszony zakres robót, 
ale także może zaistnieć potrzeba zwiększenia zadłużenia.

Radni wyrazili również swoje obawy czy zadanie nie uszczupli 
znacznie budżetu gminy, ponieważ zadanie jest trudne i bardzo 
kosztowne, ale jednak konieczne do wykonania. 

Burmistrz potwierdził, że zadanie znacznie obciąży budżet, ale 
bez pomocy środków unijnych gmina nie byłaby w stanie wykonać 
tak dużego zadania w ramach budżetu.

Pozostałe zapisy w projekcie uchwały dotyczącej zmian w bu-
dżecie gminy Chełmek na 2008 r. omówiła i przedstawiła radnym 
skarbnik Gabriela Rosa.

Radni w głosowaniu przyjęli zmiany w budżecie.
Kolejny punkt sesji dotyczył projektu uchwały w sprawie wielo-

letniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Chełmku Spółka z.o.o. na lata 2008 – 2012. Zakres moder-
nizacji ma obejmować: modernizację istniejącego ujęcia brzegowe-
go Gamrot w wydajności 2400 m3/d (360 m3/h) składającego się 
z budynku pompowni, ujęcia brzegowego z pełna infrastrukturą, 
zasilaniem, strefami ochronnymi i podłączeniem ich do stacji SUW 
przy ul. Żeromskiego, modernizację SUW przy ul. Żeromskiego o 
wydajności 2400 m3/d przy zapewnieniu wymaganej jakości wody 
pitnej, wraz z budową zbiorników oraz budową brakującego od-
cinka magistrali KRAK II, budowę punktów monitorujących pracę 
sieci wodociągowej ( przepływ, ciśnienie, zawartość chloru wol-
nego), budowa nowych odcinków sieci wodociągowej, wymianę 
odcinków sieci magistralnych i rozdzielczych w mieście o łącznej 
długości około 8 km

W zakresie gospodarki ściekowej: renowacja istniejących kana-
łów ogólnospławnych (z przeznaczeniem na sieć kanalizacji desz-
czowej ) o łącznej długości ok. 8,8 km, w tym w pierwszej kolejności 
ok. 7,05 km, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Chełmek 
(Stare Miasto, Nowopole, sołectwa Gorzów i Bobrek)

Radni zagłosowali za przyjęciem projektu.
Następnie przewodnicząca przedstawiła pod głosowanie kolej-

ny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie pod-
wyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Chełmku Spółka z.o.o. poprzez wniesienie wkładu 
pieniężnego. Gmina Chełmek ma dokonać wkładu pieniężnego do 
MZGK w wysokości 700 000 zł do dnia 31 grudnia 2008 r. Dokapi-
talizowanie MZGK przeznaczone zostanie na zapewnienie finanso-
wania projektu „Gospodarka wodno – ściekowa Gminy Chełmek” 
w 2008 r.

Radni zagłosowali za przyjęciem uchwały.
W interpelacjach, pytaniach i wolnych wnioskach radni poruszali 

sprawy odwodnienia ul. Leśnej w Chełmku, możliwości utworzenia 
nowego parkingu na ul. Wojska Polskiego w Chełmku, remontów 
chodnika na ul. Brzozowej w Chełmku, remontu wadliwie wyko-
nanego poddasza w LKS Bobrek czy też możliwości wpłynięcia na 
kierownictwo Urzędu Pocztowego w Chełmku na szybszą obsłu-
gę klientów przez uruchomienie większej ilości czynnych okienek 
pocztowych.

mgr Bożena Bartula
Oferuje i prowadzi:

- kompleksową obsługę prawną firm
- sprawy własnościowe, rodzinne i spadkowe, 

spółdzielcze
- pisma sądowe,urzędowe i procesowe

Mieścimy się w Chrzanowie, 
przy ul. 3-go Maja 14, 

tel. 032 753 99 05, 609 497 757

DOJAZD DO KLIENTA
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KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO  ZESPOŁU  ZARZĄDZANIA  

KRYZYSOWEGO – BURMISTRZA CHEŁMKA 
W związku z wystąpieniem w ostatnim okresie na terenie województwa małopolskiego licznych przypadków pożarów i zatruć gaza-

mi spalinowymi, głównie tlenkiem węgla, uprzejmie przypominam  o obowiązujących przepisach wykonawczych do ustawy z  dnia  24 
sierpnia 1991 r. o ochronie  przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.). Szczególnie  ważne jest rozporządzenie Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563), a w szczególności rozdział 7 i 8.

Obowiązujące także rozporządzenie MSWiA z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa 
pełniący służbę w PSP są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz warunków i sposobu wydawania upraw-
nień (Dz. U. Nr 156, poz. 1529) określa, że funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej uprawnieni są do 
przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, do nakładania grzywien w drodze mandatu 
karnego za wykroczenia określone w art.82 § 1 Kodeksu wykroczeń.

Innym aktem prawnym odnoszącym się  do ochrony przeciwpożarowej budynków jest ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity, Dz. U. Z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), gdzie w art. 62 jest mowa o okresowej kontroli między innymi przewodów 
kominowych.

Obiekty powinny być w czasie użytkowania poddawane przez właścicieli lub zarządców okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, 
polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego oraz okresowej kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, 
spalinowych,  wentylacyjnych).

Kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane odpo-
wiedniej specjalności w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa wyżej oraz do kominów przemysłowych, w których 
ciąg kominowy jest wymuszany pracą urządzeń mechanicznych.  

Pragnę nadmienić, że o ile w przypadku większych administratorów czy zarządców obiektów budowlanych okresowe kontrole prze-
wodów kominowych odbywają się co roku, to w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych i kamienic temat przeglądów jest 
problemem. Właściciele nie zlecają i nie dopuszczają pracowników zakładów kominiarskich do wykonania obowiązkowych usług komi-
niarskich. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo w zakresie ochrony życia i mienia mieszkańców gminy Chełmek, zwracam się z prośbą o podjecie 
wszelkich możliwych działań zmierzających do przestrzegania w/w  przepisów, a wynikających z cytowanych powyżej przepisów praw-
nych.

Z poważaniem: Przewodniczący GZZK – Burmistrz Chełmka,  Andrzej Saternus

Więcej zabawy Chełmek w kwiatach
W ostatnim czasie na terenie będącym wizytówką  Chełmka 

powstały trzy nowe kwietniki. Posadzono do nich kwiaty i krzewy, 
które sprawią, że główna ulica w mieście będzie kolorowa i ładna. 
Chcąc utrzymać ład i porządek przestrzenny na terenie miasta w 
miejscach najbardziej reprezentacyjnych, wybudowano już 9 takich 
kwietników. Szanujmy więc posadzoną w nich zieleń, aby wszyscy 
mogli się cieszyć jej wyglądem.

 

Na placach zabaw na terenie Gminy Chełmek zostały zamonto-
wane nowe urządzenia zabawowe. Są to m. in. zjeżdżalnie, karuzele, 
kosze do koszykówki, huśtawki wagowe i sprężynowe oraz tablice 
informacyjne. Wartość zakupionych urządzeń wyniosła 49 501,25 zł 
brutto. Tablice informacyjne mają służyć bezpieczeństwu naszych 
dzieci na placach zabaw, dlatego zwróćmy szczególną uwagę, aby 
nie były niszczone i rysowane.

Nowe ławki
Idąc naprzeciw potrzebom mieszkań-

ców Gminy Chełmek, doposażono głów-
ne ciągi komunikacyjne na terenie Chełm-
ka, Gorzowa i Bobrka w ławki i kosze ulicz-
ne. Zamontowano 8 szt. ławek i 30 szt. 
koszy ulicznych. Pamiętajmy więc o pra-
widłowym korzystaniu z elementów ma-
łej architektury, bo służą one utrzymaniu 
estetyki, ładu i porządku na terenie miasta 
i gminy, a także są miejscem odpoczynku, 
obcowania z naturą, jak również spotkań 
z przyjaciółmi.

Wzorem lat ubiegłych burmistrz Chełmka wraz z Zarządami Osiedli, sołtysami 
oraz Radami Sołeckimi ogłasza konkurs na najpiękniejszy ogród lub balkon na tere-
nie Gminy Chełmek.

Konkurs podzielono na 4 rejony: Osiedle Nowe Miasto, Osiedle Stare Miasto, So-
łectwo Gorzów i Sołectwo Bobrek. Organizacją, opracowaniem regulaminu i przepro-
wadzeniem konkursu zajmować się będą komisje powołane przez Zarządy Osiedli 
oraz Rady Sołeckie.

Z uczestników konkursu Osiedla Nowe Miasto wyłonionych zostanie trzech lau-
reatów w dwóch kategoriach: najpiękniejszy ogród i balkon. W pozostałych rejonach 
nagrody i dyplomy otrzymają właściciele trzech najpiękniejszych ogrodów. Dyplomy 
zostaną wręczone przy okazji obchodów uroczystości dożynkowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
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Super-Szkoła w Bobrku
W marcu zakończył się przeprowadzony w Samorządowym 

Zespole Szkół w Bobrku projekt Super – Szkoła finansowany z Eu-
ropejskiego Funduszu .

Całość dofinansowania wyniosła 54 000 zł.
W ciągu roku trwania projektu uczniowie z Bobrka odwiedzili 

szereg miejsc, które wzbogaciły ich wiedzę na temat sztuki, histo-
rii, piękna ojczystej przyrody. Zrealizowano następujące wycieczki 
i wyjazdy:

* Kraków - Śladami patrona szkoły Kardynała. A. S. Sapiehy, 
* Teatr Groteska w Krakowie,
* Ogród Botaniczny i Muzeum Przyrodnicze w Krakowie,
* Góry Świętokrzyskie - Śladami Żeromskiego, Sienkiewicza i 

Kochanowskiego,
* Park Wodny w Krakowie,
* Kazimierz, Sandomierz i Baranów.
Wyjazdy, z uwagi na swój różnorodny charakter, pozwoliły 

uczniom docenić różnorodność i piękno ojczystej przyrody, poznać 
i utrwalić wiedzę o swoim patronie i rodaku, a także zobaczyć 
najpiękniejsze miejsca sąsiednich województw (świętokrzyskiego 
i podkarpackiego). W okresie wakacji, dla dzieci spędzających wa-
kacje w domu, została zorganizowana wycieczka rekreacyjna do 
Parku Wodnego. W trakcie wyjazdów (jak również pozostałych ele-
mentów projektu) tworzona była dokumentacja zdjęciowa. Zdjęcia 
będą prezentowane w szkole w formie stałej wystawy, a ponadto 
zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody, dyplomy i upominki. 
Uczestnicy imprezy wzięli udział w loterii fantowej i poczęstunku 
przygotowanym przez organizatorów. Na zakończenie uczestnicy 
mieli okazję obejrzeć mecz siatkówki pomiędzy rodzicami i kadrą 
pedagogiczną. W ramach współpracy z Bobreckim Stowarzysze-
niem Kulturalno – Oświatowym „Spichlerz” został zorganizowany 
w czerwcu konkurs „Moja mała ojczyzna”, w którym uczniowie 
zaprezentowali swoje umiejętności literackie, znajomość historii i 
tradycji własnej miejscowości. Uczniowie naszej szkoły włączyli się 
aktywnie w imprezę środowiskową „Dożynki 2007” i przedstawili 
swój całoroczny dorobek artystyczny. 

Osiągnięcia uczniów:
Zrealizowano zakładane cele programu:
1. Zajęcia wakacyjne z tenisa stołowego – 20 godzin
2. Zajęcia „Moja Szkoła jest super” dla uczniów klas I - III – 60 

godzin
3. Koło języka polskiego – 20 godzin
4. Koło artystyczne – 20 godzin
5. Koło matematyczne – 20 godzin 
6. Koło języka angielskiego – 20 godzin.
7. Zajęcia z języka niemieckiego - 60 godzin
8. Wycieczki i wyjazdy – 6 
9. Zakup strojów dla dzieci - 20 kompletów
10. Impreza środowiskowa – 1
11. Konkurs dla dzieci „ Moja mała ojczyzna” – 1
12. Warsztaty dla uczniów „Przerwany mecz” – 1
Program zaowocował poprawą wyników nauczania. Zahamo-

wany został odpływu dzieci zdolnych do innych szkół. Poprawił się 
stan zdrowotny uczniów. Wzrósł poziom poczucia własnej wartości 
uczniów i rozwój twórczego myślenia. 

Nauczyciele zapoznali się z metodami pomocy uczniom z dys-
funkcjami, co pozwoli na prowadzenie nowych metod i bardziej 
przyjaznego dla uczniów prowadzenia zajęć. Wzrosło zaangażo-
wanie rodziców w życie społeczne wsi i w życie szkoły. Uczniowie 
nauczyli się spędzać czas w efektywny sposób, np.: na wyciecz-
kach, imprezach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych. Nauczyli 
się zachowania w grupie, odpowiedzialności za innych, niesienia 
pomocy. Wzmocniło się poczucie ich wartości i umocniła wieź ze 
środowiskiem. 

Podczas realizacji programu dzieci miały możliwość samodziel-
nego odkrywania, doświadczania i badania. Tak zdobyta wiedza 
ma wartość największą, jest pełniejsza, trwała, stanowi zachętę do 
dalszych działań.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom, zostały zorgani-
zowane dodatkowe zajęcia mające na celu poszerzenie wiedzy i 
umiejętności językowych. Lekcje języka angielskiego skierowane 
były do uczniów klas V – VI i miały na celu lepsze przygotowanie 
do rozpoczęcia nauki w gimnazjum. Zajęcia z języka niemieckiego 
objęły uczniów klas II -III, dla których był to pierwszy kontakt z ję-
zykiem i umożliwił poznanie podstaw .

W szkole prowadzono koło przyrodnicze, artystyczne i kurs tań-
ca towarzyskiego w czasie roku szkolnego. W czasie wakacji został 
zorganizowany wyjazd do Parku Wodnego oraz zajęcia tenisa ziem-
nego. Zajęcia te miały na celu poprawę kondycji fizycznej uczniów 
i uatrakcyjniły spędzanie wolnego czasu.

Pieniądze z grantu pozwoliły też na zrealizowanie zadania: 
Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz 
rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej”.

Z  tego powodu w szkole zorganizowano imprezę środowisko-
wą „Święto szkoły” we wrześniu 2007 r.. Spotkanie było świetną 
okazją do integracji  uczniów, rodziców, władz lokalnych. Podczas 
uroczystości zaprezentowało swój dorobek koło artystyczne. W ra-
mach imprezy odbyło się wiele konkursów i zawodów sportowych. 
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PODSUMOWANIE GMINNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

„ Zagospodarowanie odpadów do recyklingu”
ZAGOSPODAROWANE ODPADÓW DO RECYKLNGU – to hasło 

przewodnie ekologicznego gminnego konkursu dla kl. IV-VI szkół 
podstawowych, którego oficjalne podsumowanie odbyło się 15 
maja 2008 r..

Organizatorem konkursu był Urząd Miejski oraz SZS nr 1 w 
Chełmku. Powołany został gminny sztab do koordynacji działań, w 
skład którego wchodzili nauczyciele przyrody p. mgr L. Filipek, p. 
mgr J. Karweta, p. mgr E. Potoczna, p. mgr A. Stanek.

Honorowy patronat nad konkursem objął burmistrz Miasta 
Chełmek p. Andrzej Saternus.

Celem ogólnym przedsięwzięcia było kształtowanie postaw 
ekologicznych w środowisku lokalnym poprzez wdrażanie uczniów 
do segregacji odpadów w szkole i w domu oraz umiejętne doko-
nywanie zakupów w celu zmniejszenia ilości produkowanych od-
padów. 

Komisja konkursowa składająca się z nauczycieli przyrody po-
szczególnych szkół oceniła uczniów w następujących konkuren-
cjach:

* pisemny test z wiedzy ekologicznej,
* fraszka lub wiersz propagujący czyste, nie zaśmiecone środo-

wisko lub konieczność segregacji śmieci,
* wypracowanie literackie na temat: „Co ty możesz zrobić, żeby 

odpadów było mniej” lub „Ochrona środowiska rozpoczyna się w 
koszu na śmieci”,

* plakat,

* śmieciuszka lub torba wielokrotnego użytku z tzw. „odpadów 
trafiających do kosza”.

Jury wyróżniło 53 uczniów. Laureaci poszczególnych konkurencji 
otrzymali dyplomy, nagrody książkowe, segregatory „Vademecum 
młodego ekologa” oraz przybory szkolne. Wszyscy uczestnicy spo-
tkania otrzymali ekologiczne torby wielokrotnego użycia. Funda-
torem nagród był Burmistrz Chełmka.

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników, rozdanie na-
gród i dyplomów odbyło się w sali kinowej MOKSiR w obecności: 
p. A. Skrzypińskiego – z-cy burmistrza, p. A. Łękawy – inspektora 
Referatu Oświaty, dyrektorów szkół w osobach: p. Lucyny Kuligow-
skiej oraz p. Marka Idzika, a także nauczycieli i młodzieży z klas IV-VI 
szkoły podstawowej.

3 Maj
Kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja obchodzono w 

Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku 
bardzo uroczyście.  3 maja cóż to za dzień? Dla setek młodych ludzi 
to jedna z wielu nic nie znaczących dat. Dziś, w końcu kolejnego 

Dzień Europy
W dniu 12 maja 2008 r. w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w 

Chełmku im. A. Mickiewicza odbyły się obchody związane z Dniem 
Europy przypadającym na 9 maja. W zabawie brała udział cała szkoła. 
Każda z klas, pod kierunkiem wychowawcy, przygotowała prezen-
tację na temat wybranego kraju, składającą się z plakatu i krótkiej 
scenki. Z prac plastycznych przygotowano wystawę, którą każdy 
mógł obejrzeć w trakcie trwania imprezy.

Klasy zaprezentowały kraje Unii Europejskiej, przedstawiając tań-
ce charakterystyczne dla danego państwa (kankan, flamenco itp.) 
oraz scenki pokazujące ich kulturę. Oprócz „żywych” przedstawień 
przygotowano również stoiska z przedmiotami przywiezionymi z 
krajów europejskich.

Plakaty i scenki zaprezentowane przez uczestników nagrodzono 
pamiątkowymi dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Po prezen-
tacjach uczniowie z Klubu Europejskiego pokazali przygotowaną 
przez siebie prezentację multimedialną o Unii Europejskiej. Potem 
nadszedł czas na konkurs wiedzy o UE i wyłonienie zwycięzców. 
Czas na wspólnej zabawie minął bardzo szybko i na długo zapadł 
w pamięci wszystkich uczestników. Całość imprezy zorganizował 
Szkolny Klub Europejski „Eurojedynka”  z opiekunami.

Galerię zdjęć można zobaczyć na stronie szkoły http://www.
szkola1chelmek.pl/

Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego święta, 
dziękujemy. 
 M. Piwowarczyk, A. Kruk

stulecia, żyjąc w zawrotnym tempie, młodzi uczniowie często ne-
gują wszelkie wartości, odrzucają  różne formy czczenia przeszłości, 
wysuwając na plan pierwszy życie teraźniejszością.  Trudno jest więc 
przekonać młodzież do pamiętania i świętowania. Ale czy tak musi 
być? Przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie 
buduje przyszłości. Dlatego akademia, którą przygotowali ucznio-
wie gimnazjalni, była dowodem na to, że jest inaczej, że uczniowie 
pragną zatrzymać się na chwilę, aby rozważyć te  ważne historyczne 
momenty. Uroczystość miała formę podróży do przeszłości opartej 
na wspomnieniach  reformatorskich dzieł naszych przodków. Gim-
nazjaliści  poprzez program artystyczny zwrócili uwagę na historycz-
ny rys tej zasadniczej w Europie i drugiej na świecie Konstytucji. 

Akademia  została przygotowana pod kierunkiem  nauczycie-
li:   B. Warchoł, A. Kowalczyk, D. Nowak, U. Kowalskiej, M. Krzecz-
kowskiej, J. Knurowskiej  i C. Rudyk.

Mariola Krzeczkowska
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 „WYSPANA  KRóLEWNA” 
Wywiad z panią Mariolą Krzeczkowską, opiekunem grupy teatralnej „AWANGARDA” ,  autorką scenariusza i reżyserii insceni-

zacji pt. „Wyspana królewna” wyróżnionej w IX Małopolskich Spotkań Teatrów Gimnazjalnych w Krakowie

„Ale Sztuka” coraz piękniejsza
Uczestnicy projektu „Ale Sztuka”, realizowanego od marca w Powiatowym Zespole nr 8  

Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku, dzięki prowadzonym przez artystów 
RSTK warsztatom poznali już tajemnice rzeźby, drzeworytu, rysunku, malarstwa akware-
lą i akrylem. Nadspodziewanie liczne czwartkowe spotkania gromadzą młodych i nieco 
starszych przy wspólnych artystycznych działaniach, których efektem są prace przygoto-
wywane na czerwcowy wernisaż „Mistrz i uczeń”. Możliwość atrakcyjnego spędzenia wol-
nego czasu we wspaniałej atmosferze przyciąga coraz więcej chętnych – można tworzyć, 
pogawędzić, poznać wspaniałych ludzi. Specyficzny klimat spotkań najlepiej określił Janusz 
Kapcia, uczeń pierwszej klasy technikum, który przypadkowo trafił na zajęcia, a teraz jest 
ich stałym uczestnikiem: „Nie sądziłem, że tu jest tak fajnie i na luzie. Myślałem, że to takie 
drętwe lekcje, a tu – Ale sztuka!!”. 

W projekcie przewidziane są jeszcze warsztaty z ceramiki, malarstwa olejnego oraz 
„gwóźdź programu” – performance pod kierunkiem Waldemara Rudyka, dyrektora MOK-
SiR w Chełmku. Entuzjazm i zaangażowanie wzrastają z każdym tygodniem i, choć projekt 
przewiduje zakończenie w czerwcu, nikt już chyba nie ma złudzeń, że będzie trwał nadal, o 
czym z radością donoszą jego pomysłodawcy i realizatorzy – Młodzieżowa Grupa „Między 
Innymi” oraz artyści chełmeckiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury.

 

Redaktor:  Prowadzi pani od trzech lat 
grupę teatralną. Jak to się dzieje, że młodzież 
gimnazjalna chętnie bierze udział w wystę-
pach teatralnych?

M.K.: Wiele osób się dziwi, że młodzież 
w tym wieku chętnie się bawi w teatr. Naj-
częściej to młodsze dzieci udzielają się ar-
tystycznie. Ale myślę, że w każdej szkole 
znajdzie się grupa gimnazjalistów, która 
może w sobie odkryć teatralną pasję, trzeba 
tylko dać im szansę się wykazać. Moim za-
łożeniem jest, aby sztuki, które wystawiam, 
bawiły, rozśmieszały i umilały czas, zarówno 
oglądającym jak i samym występującym. I 
myślę, że w tym tkwi tajemnica, iż młodzież 
chętnie lgnie do sztuki.

 Redaktor:  W tym roku wystawiliście sztu-
kę pod tytułem „Wyspana Królewna”, w ubie-
głym „Księżniczkę na popcornie” a wcześniej 
„Czerwony Kapturek, inaczej” . Kto pisze te 
scenariusze i skąd się biorą pomysły?

M.K.: Każdego roku działalności koła te-
atralnego piszę scenariusz, opierając się na 
znanych bajkach i adaptuję tekst, opierając 
go na współczesnych realiach. Reżyserując 
spektakl, staram się, aby teksty miały cha-
rakter farsy, często wplatam elementy ka-
baretowe, taneczne i musicalowe, 
czy nawiązujące do popularnych motywów 
z przebojów kinowych. Moim zdaniem taka 
forma teatru jest  bardziej atrakcyjna. Poza 
tym reakcja widowni mówi sama za siebie. 
Jeśli wywołujemy uśmiech na twarzach wi-
dzów, a z widowni dobiegają salwy śmiechu, 
to mam nadzieję, że trafiamy w gusta oglą-
dających.

Redaktor:  Tegoroczny występ przyniósł 
sukces, zarówno na szczeblu gminnym jak i 
w województwie?

M.K.: Tak, prezentowaliśmy naszą „Wy-
spaną Królewnę” podczas Teatrałek orga-
nizowanych przez MOKSiR w Chełmku.  
Burmistrz przyznał nam nagrodę specjal-
ną- wyjazd do teatru w Krakowie wraz z 
poczęstunkiem dla całej grupy. Właśnie w 
Teatrze Ludowym w Krakowie Nowej Hu-

cie, gdzie oglądaliśmy spektakl, uczniowie 
zostali poproszeni o przedstawienie frag-
mentu występu naszej sztuki. Myślę, że to 
też ogromny sukces i zaszczyt  dla „młodych 
aktorów”, że mogli  wystąpić na deskach 
prawdziwego teatru. Natomiast podczas 
wojewódzkich zmagań grupa otrzymała 
wyróżnienie, reprezentując nasz powiat 
podczas IX Małopolskich Spotkań Teatrów 
Gimnazjalnych, a uczeń K. Piasecki otrzy-
mał nagrodę specjalną za swoją rolę w tym 
przedstawieniu.

Redaktor:  Czy ma pani jakieś  plany na 
przyszłość związane z grupą teatralną? 

M.K.: Po przerwie wakacyjnej rozpocz-
nę działalność z kołem teatralnym w nieco 
zmienionym składzie. Niestety, duża część 
młodzieży kończy już edukację w gimna-
zjum, więc będzie nabór nowych adeptów  
sztuki teatralnej. Bardzo żałuję, że ta mło-
dzież odchodzi już ze szkoły, bo świetnie 
się z nimi pracowało i myślę, że zżyliśmy się 
ze sobą. Tworzyli  świetny zespół, bardzo 
zgrany i zawsze pełen różnych, często zwa-

Skład grupy teatralnej „AWANGARDA”: Tomasz Kapusta, Tomasz Malczyk, Krystian Piasecki, 
Amanda Szkopek, Klaudia Jugas, Karolina Kuras, Karolina Kłusek, Marta Chwierut, Michał Lorek, 
Kamil Gabryś, Szymon Sikora, Jakub Horodeński, Justyna Gworek

riowanych, pomysłów.  Oni sami twierdzą, 
że na pewno im będzie brakowało tych te-
atralnych prób i występów.

 Redaktor:  Nie pozostaje mi nic innego 
jak tylko życzyć pani grupie teatralnej AWAN-
GARDA dalszych sukcesów artystycznych i być 
może w przyszłości kariery aktorskiej .

M.K.: Dziękuję.

Miejski Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Chełmku

PROGRAM
NA CZERWIEC 2008 r.

6-7-8 czerwca - DNI CHEŁMKA ̀ 2008. Ob-
chody Święta Miasta. Szczegóły na plakatach. 

13 czerwca - Otwarcie wystawy fotografii 
„Bliżej” - Anja Grzejdak i Piotr Tarczyński. Około 
godziny 17.40 performance – próba sfotogra-
fowania przelatującego nad Chełmkiem Boein-
ga 744 Japan Airlines lub Boeinga 744 Air Chi-
na drogą UM984. Galeria „Epicentrum” MOKSiR 
w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3, godz. 17.30.

13 czerwca - Wyjazd do Oświęcimia na 
konferencję popularnonaukową „Ziemia 
Oświęcimska w wieku XVI”. Wyjazd spod sie-
dziby MOKSiR w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3, 
godz. 9.30.

14 czerwca - „TEATRALNY AUTOBUS” – 
wyjazd do Teatru Muzycznego w Gliwicach 
na spektakl muzyczny „Niech żyje bal”. Wyjazd 
spod MOKSiR w Chełmku godz. 16.45.

21 czerwca - OTWARTE MISTRZOSTWA 
CHEŁMKA W TENISIE ZIEMNYM - I turniej. Korty 
tenisowe w Chełmku, ul. Brzozowa, godz. 9.00

23 czerwca - Inauguracja Akcji Lato ̀ 2007, 
corocznego cyklu imprez i zajęć artystycznych, 
sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców 
gminy. Szczegóły na plakatach.

25 czerwca - Otwarcie nowej ekspozycji 
w Domu Pamięci Baty. W programie: promocja 
folderu z płytą dvd ukazującą przeszłość i te-
raźniejszość naszej gminy.  Dom Pamięci Baty 
w Chełmku, godz. 16.00.
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Świetlica środowiskowa
W trakcie reorganizacji świetlicy zmienił się nie tylko status jako 

jednostki, ale również warunki bytowe. Świetlica mieści się obec-
nie w przewiązce budynku szkolnego przy ul. Brzozowej 9. Posiada 
trzy ładnie umeblowane pomieszczenia, w których dzieci bawią się, 
uczą oraz rozwijają swoje zainteresowania. Świetlica jest dziś jedną z 
najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem. Oprócz funkcji 
opiekuńczej odgrywa ważną rolę w procesie dydaktyczno-wycho-
wawczym szkoły. Dzieci w młodszym wieku szkolnym przebywa-
jące w świetlicy nie mają jeszcze skrystalizowanych zainteresowań. 
Wychowawca stara się je rozbudzić poprzez zaciekawienie faktem, 
zjawiskiem i niezwykłością. Zajęcia w grupach świetlicowych stwa-
rzają najlepsze warunki do uaktywnienia dzieci. Praca w zespołach 
angażuje wszystkich uczestników, daje im możliwość wyżycia się 
oraz wykazania swoich uzdolnień i umiejętności. W trakcie organi-
zowanych zajęć świetlicowych tworzonę są warunki do uczestnic-
twa w kulturze masowej,  do właściwie zaplanowanej rozrywki oraz 
kształtowane nawyków kultury życia codziennego. Panie w świetlicy 
starają  się również upowszechniać zasady zdrowego stylu życia, 
kształtować nawyki higieny i czystości. 

 W Świetlicy realizowane są następujące formy zajęć:
POniedziałeK: 
SŁOWO I MUZYKA:
- czytanie wierszy, opowiadań, bajek i pieśni
- ćwiczenia z zapamiętywaniu fragmentów wierszy i piosenek,
- śpiewanie piosenek,
- samodzielne przygotowanie przez dzieci teatrzyków,
- inscenizacje,
- redagowanie gazetki świetlicowej.
WtOReK: 
ŻYJ ZDROWO I BEZPIECZNIE:
- warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy,

- propagowanie zdrowego stylu życia,
- wdrażanie nawyku czynnego wypoczynku,
- bezpieczeństwo dziecka.
ŚROda: 
ŚWIAT KOLORÓW:
- malowanie farbami,
- wycinanie, wydzieranie,
- rysowanie, kolorowanie,
- techniki łączone: decoupage, kolaż, quilling.
CzWaRteK: 
SŁODKA CHWILA:

- przyrządzenie prostych dań,
- nauka pieczenia ciasteczek,
- obsługa kuchennego sprzętu,
- nakrywanie do stołu,
- dekorowanie dań,
- umiejętne posługiwanie się sztućcami,
- zachowanie higieny podczas wykonywania prac kuchen-

nych.
PiąteK: 
W PAPIEROWYM I NITECZKOWYM ŚWIECIE:
- modelowanie w masie solnej i plastelinie,
- bibułkarstwo,
- różne rodzaje haftu,
- szydełkowanie,
- robótki na drutach
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Zatrzymane w kadrze

Sukcesy zespołów 
śpiewaczych

Zespoły śpiewacze z terenu gminy 
odnoszą kolejne sukcesy. 10 maja 2008 r. 
Zespół Śpiewaczy „Bobrowianki” z Bobrku 
został wyróżniony za udział w Przeglądzie 
Pieśni Ludowych i Ballad podczas II Woje-
wódzkiego Przeglądu Folklorystycznego 
Regionu Małopolski „Pawie Pióro” w Trzebini 
w kategorii  zespoły śpiewacze kobiece. 

Natomiast 17 maja zespół śpiewaczy 
„Chełmkowianki” z Chełmka zdobył wyróż-
nienie w kategorii chóry i zespoły śpiewacze 
na VIII Powiatowym Przeglądzie Ludowych 
Zespołów Artystycznych w Kętach. 

Wyróżnionym zespołom gratulujemy, 
życząc jednocześnie kolejnych sukcesów.

Plenery RSTK

Członkowie chełmeckiego RSTK pra-
cowicie rozpoczęli wiosnę 2008. W dniach 
25 – 29 kwietnia 20 artystów amatorów 
uczestniczył w plenerze malarskim w Mur-
zasichlu koło Zakopanego. Powstałe tam 
prace będzie można podziwiać w Miejskim 
Ośrodku Poza tym planowane są już następ-
ne plenery - w lipcu w Porębie- Żegoty, a 
następnie w sierpniu wyjazd do Wrocławia, 
gdzie chełmeccy artyści amatorzy będą ma-
lować, a także podziwiać to piękne miasto i 
jego zabytki. Poza plenerami wyjazdowymi 
artystów z RSTK będzie można  zobaczyć 
przy pracach twórczych 6 czerwca pod Do-
mem Rencisty w Chełmku na ul. Topolowej, 
a w czasie Dni Chełmka 2008 będzie można 
podziwiać wystawę prac.

Serdecznie zapraszamy do wstąpienia 
w naszego RSTK – zachęca prezes RSTK w 
Chełmku Teresa Daniek – Jesteśmy otwarci 
na przyjęcie nowych członków, można do 
nas przyjść, uczestniczyć w pracach twór-
czych. Zapewniamy fachową pomoc przy 
rozwijaniu artystycznych umiejętności. 
Członkiem RSTK może zostać każdy,  kto 
ukończył 18 rok życia, ale sympatykiem 
RSTK można zostać w każdym wieku, więc 
zachęcamy dzieci i młodzież do przyjścia do 
nas – przekonuje pani prezes. Chełmeckie 
Robotnicze Stowarzyszeni Twórców Kultury 
liczy obecnie 37 członków.  Dyżury odby-
wają się w każdy czwartek w godz. 16,00 
– 18,00 w Domu Rencisty w Chełmku na ul. 
Topolowej. 

W Galerii Epicentrum Miejskiego Ośrod-
ka Kultury Sportu i Rekreacji w dniu 9 maja 
2008 r.  odbyło się otwarcie wystawy foto-
grafii Jarka Jarosza „Ludzie i miejsca - People 
and places”. Ten zdolny artysta fotografik 
urodził się w Oświęcimiu, ale wychował w 
Chełmku. 

Krótko po ukończeniu studiów na Poli-
technice Krakowskiej wyjechał i rozpoczął 
pracę w Londynie. Zajął się profesjonalną 
fotografią, zarówno artystyczną jak i repor-

tażową oraz projektowaniem stron interne-
towych. Na przestrzeni ostatnich kilku lat 
rozwijał swoje umiejętności w dziedzinie 
fotografii oraz techniki tworzenia filmów. 
Niemal cały 2007 rok spędził, podróżując 
z aparatem po świecie. Doskonalił przy 
tym swój warsztat i poznawał fascynujące 
kultury. Odwiedził m.in. Indie, Norwegię, 
Włochy, Szkocję oraz kraje Półwyspu Bał-
kańskiego – Rumunię, Macedonię i Kosowo. 
Obecnie podjął studia o kierunku produkcja 

filmowa na Thames Valley University (TVU) 
w Londynie.

Na wernisażu Jarek Jarosz zaprezento-
wał zdjęcia ze swoich podróży. Można na 
nich podziwiać utrwaloną na fotograficznej 
kliszy ulicę w Bombaju, weneckie kanały 
pełne gondoli, urodzajne rumuńskie nizi-
ny, a także ‘Lights of London’ – fotografię 
nagrodzoną w 2006 r. – Vogelburda com-
munications - 1. nagroda w konkursie ‘Li-
ghts of big city’.

Salon 
Sukien Ślubnych

Plac Kilińskiego 
(obok MOKSiR – u)

Telefon 0 662 124 272

Wykonujemy:
Zdjęcia do dokumentów (ekspresowo)

Zdjęcia amatorskie 
(cyfrowe i analogowe)

Promocje!!!
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Hafty i koronki
Lista osób biorących udział w wy-

stawie:
Krystyna Buchta – Bobrek
Zofia Czosnek-Szczepanik – Oświęcim
Maria Dusza – Chełmek
Anna Etmańska – Chełmek
Halina Indyk – Oświęcim
Agata Jamróz – Mysłowice
Bożena Kamińska – Chełmek
Danuta Kamińska – Chełmek
Bernadetta Karweta – Chełmek
Danuta Kręźlewicz – Chełmek
Agnieszka Kurnik – Chrzanów
Małgorzata Maj – Libiąż
Teresa Matuszek - Libiąż
Andrzej Mazoń – Kraków
Iwona Mias – Chełmek
Maria Micińska – Oświęcim
Ewa Miszuta – Chełmek
Barbara Musiał – Chełmek
Irena Napieraj – Oświęcim
Danuta Nowak – Chełmek
Andżelika Nowak – Chełmek
Małgorzata Nowak – Oświęcim
Małgorzata Noworyta – Tenczynek
Zofia Paliwoda – Chrzanów
Aleksandra Pisarek – Chełmek
Katarzyna Piwowarczyk – Chełmek
Irena Polska – Oświęcim
Monika Przeciszowska – Libiąż
Halina Ptasińska – Chełmek
Anna Spadlińska – Oświęcim
Ewa Stec – Oświęcim
Anna Stryszewska – Oświęcim
Bogusława Styrylska – Katowice
Helena Syska – Chełmek
Alina Urbańska – Chrzanów
Stanisława Uroda – Oświęcim
Genowefa Wesecka – Chełmek
Maria Wesołowska – Chełmek
Krystyna Wójtowicz – Chełmek
Janina Żurek – Oświęcim
Krystyna Żwawa – Zator
Andrzej Żwawa - Zator

W Domu Ludowym w Chełmku mała 
miejsce III już edycja Przeglądu Rękodzieła 
Artystycznego „Nić – Włókno – Materia”.

Na wystawie można było podziwiać 
zbiór prac z różnych dziedzin rękodzieła i 
rzemiosła artystycznego. Wśród prac królo-
wały hafty i koronki, ponadto można było 
zobaczyć prace wykonane na drutach, go-
beliny i batiki, a także wycinanki, kwiaty z 
bibuły oraz pisanki wielkanocne wykonane  
w wielu technikach.

Podczas wernisażu zaprezentowano 
również biżuterię artystyczną oraz - nowość 
– militaria - wykonane z wielką dbałością 
o szczegóły miniatury broni białej i palnej 
krótkiej i długiej.

Na uroczystym otwarciu wystawy au-
torom prac nagrody w postaci „złotej róży”, 
dyplomu oraz płyty ze zdjęciami prac wrę-
czali burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, 
zastępca burmistrza Andrzej Skrzypiński 
oraz dyrektor MOKSiR w Chełmku Walde-
mar Rudyk.
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Liga tenisa ziemnego

„Grunwald” wygrywa
9 kwietnia 2008 r. na hali sportowej PZ Nr 2 w Oświęcimiu za-

kończyła się rywalizacja Oświęcimskiej Ligi Siatkówki Kobiet. W fi-
nale spotkały się dwie najlepsze drużyny tegorocznej edycji MUKS 
Gilus Gilowice oraz UKS ,,GRUNWALD” z Chełmka.

Nasze dziewczęta od początku narzuciły rywalkom ze Śląska 
swój styl gry, pewnie wygrywając mecz 2:0 w setach do czternastu 
i do jedenastu. Oprócz pucharu i medali za I miejsce indywidualną 
nagrodę dla najlepszej atakującej otrzymała kapitan naszego ze-
społu Klaudia Kliś  

Liga tenisa ziemnego utworzona została 
w 2001 w Oświęcimiu z inicjatywy Wiesła-
wa Bogacza oraz ówczesnego gospodarza 
kortów przy ul Jaracza Józefa Przybyłę. 
Liga polegała na rozgrywaniu meczów w 
grupach – 3 osobowych bez rozróżniania 
kategorii wiekowej co 2 tygodnie Liczyła 
wówczas 12 zawodników (4 grupy). W tej 
formie z małymi modyfikacjami przetrwa-
ła do roku 2002, a od 2003 r wprowadzony 
został system rozgrywek ziemnych w Oświę-
cimiu i Chełmku w systemie grup 6 osobo-
wych rozgrywanych pomiędzy sobą w ciągu 

miesiąca. Ilość uczestników w poszczegól-
nych latach wahała się od 40 – 50 rocznie. 
Rocznie klasyfikowanych jest 36 stałych za-
wodników. Ogółem w lidze w latach 2001 
-2006 brało udział około 70 zawodników i 
zawodniczek. Stałych graczy od 4 lat jest 
40 –  45. Liga preferuje bardziej frekwencję 
i rozgrywanie poszczególnych meczy, dla-
tego też w regulaminie jest punkt, w którym 
za przegrany mecz otrzymuje się 1 punkt a 
nie 0. Mając więc np. 5 meczy przegranych, 
ale rozegranych, można pozostać w grupie 
a nawet awansować. 

Liga tenisa ziemnego organizuje w se-
zonie 2 turnieje deblowe losowane pomię-
dzy zawodnikami, którzy zajęli od 19 do 36 
miejsca. Turniej inauguracyjny zawsze jest 
na początku maja, a drugi za zakończenie 
Ligi na początku października na kortach 
w Chełmku.

W czasie turnieju jesiennego deblowego 
w przyjemnej atmosferze przy grillu odby-
wa się rozdanie nagród i dyplomów za sezon 
ligowy. Sezon trwa corocznie od 1 maja do 
30 września. 

Skład naszego zespołu: Kliś Klaudia, Kotowska anna, Hebla 
Marta, Walocha Paulina, Piegza Karolina, Wieczorek Olga, 
Matyja Wioletta, Kliś Paulina, zielińska edyta, Ponikowska 
Małgorzata, Piecuch Katarzyna, Jeleń Beata, trener Janik 
Mariusz.

CHEŁMEK, PLAC KILIŃSKIEGO 3, 
TEL. (33) 846 12 96
www.moksir.chelmek.pl  

 
6 czerwca - Przegląd filmów czeskich:
 Sasiedzi  godz. 18:00
 Butelki zwrotne  godz. 19:00
 Tajemnica zamku w Karpatach  godz. 21:00

14 czerwca - Juno  godz. 18:00

15 czerwca - Juno  godz. 18:00

21 czerwca - Aż poleje się krew  godz. 20:00

22 czerwca - Aż poleje się krew godz. 20:00

28 czerwca - Sen Kasandry godz. 20:00

29 czerwca - Sen Kasandry  godz. 20:00

przegląd filmów czeskich - wstęp wolny 
pozostałe filmy - bilety: 10 zł
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Otwarcie hali sportowej
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