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3.03 - Gorzowie na ul. Szkolnej dokonano znisz-
czenia mienia SZS w Gorzowie. Straty oszaco-
wano na 300 zł. Sprawców wykryto.

0303 – w Chełmku na ul. Krakowskiej z remon-
towanego obiektu skradziono poziomnicę 
wartości 80 zł.

04.03 – w Chełmku na ul. Przemysłowej dokona-
no kradzieży  z włamaniem do zaparkowane-
go samochodu marki Daewoo – straty 300 zł.

05.03  - w Chełmku na ul. Andersa dokonano 
kradzieży z włamaniem do samochodu marki 
Opel – straty 160 zł.

06.03 – w Chełmku na ul. Krakowskiej w sklepie 
„Biedronka” skradziono telefon wartości 318 zł.

06.03 – w Chełmku na ul. 25 Stycznia dokonano 
kradzieży z włamaniem do samochodu marki 
Opel – straty 400 zł.

08.03 – w Chełmku na ul. Krakowskiej skradzio-
no pozostawiony bez zabezpieczeń rower. 
Straty 800 zł.

11.03 – w Chełmku na ul. Krakowskiej zatrzyma-
no nietrzeźwego kierującego rowerem – 1,8 
promila.

12.03 – w Chełmku na ul. W. Polskiego ujawniono 
kradzież energii elek. Sprawca ustalony.

13.03 – w Chełmku na ul. Żeromskiego zatrzyma-
no mężczyznę przy którym ujawniono środki 
odurzające ( amfetamina).

15.03 – w Chełmku na ul. Wojska Polskiego skra-
dziono telefon wartości 100 zł.

16.03 – w Chełmku na ul. Powstańców Śląskich 
dokonano kradzieży z włamaniem do samo-
chodu. Straty oszacowano na 240 zł.

20.03  -w Bobrku na ul. Nadwiślańskiej zatrzyma-
no nietrzeźwego kierującego samochodem 
marki Skoda – 2,7 promila.

23.03 – w Chełmku na ul. Piłsudskiego w wyniku 
kontroli odzyskano skradziony rower.

 24.03 – w Chełmku na ul. Zygmunta Starego za-
trzymano nietrzeźwego rowerzystę.

27.03 – w Chełmku na ul. 25 Stycznia zatrzymano 
nietrzeźwego rowerzystę – 1,8 promila.

28.03 – w Bobrku na ul. Nadwiślańskiej skradzio-
no tablice rejestracyjne z zaparkowanego 
samochodu.

Szanowne Druhny i Druhowie 
z Ochotniczych Straży Pożarnych 

Z okazji „Dnia Strażaka” pragnę złożyć wszystkim strażakom, a także 
ich bliskim, życzenia  zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i działalności zawodowej.  Wyjątkowo trudna i 
odpowiedzialna, a także w wielu przypadkach niebezpieczna służba 
strażaków z  Ochotniczej Straży Pożarnej, daje  społeczeństwu poczu-
cie bezpieczeństwa. 

Dziękuję za niesienie pomocy wszystkim potrzebującym oraz za 
poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego. 

Proszę przyjąć w Dniu Waszego Święta, wyrazy szacunku i 
uznania dla waszej odpowiedzialnej pracy  oraz życzenia za-
wsze bezpiecznych powrotów do domu. 

Niech podejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji 
i będą inspiracją do dalszych działań.  

Burmistrz Chełmka, Andrzej Saternus

INFORMACJA  O  WYWIESZENIU  WYKAZU

INFORMACJA  O  WYWIESZENIU  WYKAZU

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 o 
gospodarce nieruchomościami oraz w wyko-
naniu Uchwały Nr XV/120/2004 Rady Miej-
skiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku 
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych 
stanowiących własność Gminy Chełmek, 
przeznacza do sprzedaży w drodze bezprze-
targowej na rzecz najemcy następujące lo-
kale mieszkalne położone w Chełmku przy:

- ul. Topolowa 2/2 o powierzchni użyt-
kowej 62,05 m2, 

-  ul. Wojska Polskiego 8/26 o powierzch-
ni użytkowej 34,27 m2,

- ul. Powstańców Śląskich 2/42 o po-
wierzchni użytkowej 48,00 m2,

- ul. Powstańców Śląskich 2A/1 o po-
wierzchni użytkowej 69,00 m2,

Przedmiotowy wykaz został wywieszony 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 
oraz na tablicach ogłoszeń na terenie całej 
gminy i w BIP na stronie internetowej www.
chelmek.pl na okres 21 dni tj. w terminie 
od dnia 07 kwietnia 2010 roku do dnia 28 
kwietnia 2010 roku.

Bliższych informacji w sprawie można 
uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub 
telefonicznie pod numerem telefonu 844-
90-34 osoba do kontaktu Kierownik Referatu 
Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu 
Miejskiego w Chełmku Sławomir Kalemba.

Inf.UM

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 o 
gospodarce nieruchomościami oraz w wyko-
naniu Uchwały Nr XV/120/2004 Rady Miej-
skiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku 
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych 
stanowiących własność Gminy Chełmek, 
przeznacza do sprzedaży w drodze bezprze-
targowej na rzecz najemcy następujące lo-
kale mieszkalne położone w Chełmku przy:

- ul. Wojska Polskiego 3/43 o powierzchni 
użytkowej 43,70 m2,

- ul. Wojska Polskiego 6/49 o powierzchni 
użytkowej 45,46 m2,

- ul. Marszałka Piłsudskiego 14/45 o po-
wierzchni użytkowej 45,62 m2,

- ul. Powstańców Śląskich 2/47 o po-
wierzchni użytkowej 64,00 m2,

- ul. Powstańców Śląskich 2A/5 o po-
wierzchni użytkowej 69,00 m2,

Przedmiotowy wykaz został wywieszony 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 
oraz na tablicach ogłoszeń na terenie całej 
gminy i w BIP na stronie internetowej www.
chelmek.pl na okres 21 dni tj. w terminie od 
dnia 22 kwietnia 2010 roku do dnia 13 maja 
2010 roku. Bliższych informacji w sprawie 
można uzyskać w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Chełmku,  ul. Krakowska 11 pok. nr 
14 lub telefonicznie pod numerem telefonu 
844-90-34 osoba do kontaktu Kierownik Re-
feratu Gospodarki Mieniem Komunalnym 
Urzędu Miejskiego w Chełmku Sławomir 
Kalemba.   Inf.UM

Serdeczne podziękowania za udział w uroczystości pogrzebowej 

śp. Edwarda Nowaka 
rodzinie, przyjaciołom, kolegom oraz sąsiadom składają

żona, córka i synowie z rodzinami
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AbSOlUtORIUM DlA bURMIStRZA
22 kwietnia na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku odbyła się XLV sesja Rady 

Miejskiej w Chełmku. Najważniejszym punktem obrad otwartych przez przewodniczącą 
RM Zofię Urbańczyk był projekt uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Chełmka z tytułu wykonania budżetu za 2009 r.

Jako pierwszy w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi  głos zabrał 
Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej  Bog-
dan Dulęba, który odczytał pozytywną 
opinię o realizacji budżetu oraz  wnio-
sek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia 
- W dniu 30 marca 2010 r., na którym Komisja 
przeprowadziła  kontrolę finansową pod 
kątem realizacji budżetu Gminy Chełmek 
ze szczególnym uwzględnieniem zadań 
inwestycyjnych. Stwierdzono brak uchy-
bień w gospodarowaniu środkami finan-
sowymi gminy pod względem celowości, 
gospodarności, rzetelności, jak również 
zgodności podejmowanych działań z po-
stanowieniami Rady Miejskiej. Wykonanie 
planowanych dochodów budżetowych za 
2009 r. wyniosło 101,54 %, a wydatków 
96,17 % - co świadczy o dbałości Burmistrza 
co do wykorzystania posiadanych środków 
finansowych - oświadczył Bogdan Dulęba.

Następnie burmistrz Chełmka Andrzej 
Saternus przedstawił sprawozdanie z wyko-
nania budżetu.

-2009 rok był przełomowym dla naszej Gmi-
ny. Udało się rozpocząć wiele zadań, które będą 
miały odzwierciedlenie w dużych inwestycjach  
realizowanych  w najbliższych latach  i ogrom-
nej pomocy finansowej.

Są jednak rzeczy na które gmina nie ma 
większego wpływu, jak zaległości podatkowe 
spowodowane  w szczególności: trwającym 
procesem upadłości po PZPS i uregulowania 
zobowiązań wobec gminy; trudności zbycia 
majątku p.Ziętarskiego, zakończenia procesu 
upadłości  Gumipolu .

Realizując budżet w 2009 r.  gmina udzieli-
ła pomocy finansowej w wysokości ponad 800 
tys. zł  powiatowi oświęcimskiemu na realizację 
zadań przy  modernizacji dróg powiatowych 
położonych na terenie  naszej gminy. Realizo-
wane jest zadanie dwuletnie – modernizacja 
ul. Mickiewicza i Jaworznickiej. Przykrym zjawi-
skiem w tym temacie są zarzuty ze strony rad-
nych powiatu oświęcimskiego, że jest to droga 
niepotrzebna. Jest to droga, która łączy powiat 
oświęcimski z jaworznickim i będzie stanowiła 
dojazd do autostrady.  Ponadto współfinanso-
wano budowę  chodnika  na ul. Nadwiślańskiej 
w Bobrku, a także na ul. Oświęcimskiej i  Jagiel-
lońskiej w Chełmku.

Bardzo ważną rzeczą było dofinansowanie 
MZGK sp. z o. o. w Chełmku kwotą 2 mln zł na 
budowę kanalizacji.

Ponad 1 mln zł  kosztowały opracowania 
dokumentacji na budowę parkingów i dróg. W 
ramach tej kwoty zrealizowano również projekt 
na budowę chodnika w Gorzowie na ul. Oświę-
cimskiej  i obecnie realizowany  sięgacz na ul. 
Powstańców Śląskich. 

W 2009 r. rozpoczął się I etap rewitalizacji - 
zrealizowano park miejski.  W roku bieżącym zo-
stanie ogłoszony przetarg na przebudowę ruro-

ciągu ciepłowniczego, który jest nieestetyczny.
Kolejnymi zadaniami rozpoczętymi w 2009 

r. , które będą kontynuowane to programy Od-
nowy Wsi Polskiej – realizacja zadań w sołec-
twach Gorzów i Bobrek. W ramach tego pro-
gramu będą również składane wnioski przez  
lokalną Grupę Działania Dolina Soły.

Na terenie sołectw realizuje się również 
„Orliki Plus”  na obiektach sportowych  w so-
łectwach. 

Rozpoczęliśmy również proces poprawy 
bezpieczeństwa poprzez zainstalowanie mo-
nitoringu w kilku punktach  w mieście. Była to 
kwota 70 tys. zł. W bieżącym roku  będą dobu-
dowane dodatkowe punkty za kwotę 45 tys. zł 
wraz z montażem urządzenia podglądu moni-
toringu na Komisariacie Policji .

Zakupiono nowy sprzęt stomatologiczny, 
diagnostyczny - USG i EKG oraz wyremontowa-
no gabinet stomatologiczny.

Najważniejszymi zadaniami, które rozpo-
częliśmy to

- kanalizacja  (dotacja ok. 46 mln zł)
- rewitalizacja (dotacja 8 mln zł)
- Jaworznicka i Mickiewicza  (6 mln zł dota-

cji) oraz Programy Odnowy Wsi Polskiej.
Z rankingu zamieszczonego w gazecie 

Rzeczpospolita  otrzymaliśmy łącznie  dota-
cji  w wartości kosztorysowej 58 mln. 951 tys. 
zł, co daje na 1 mieszkańca gminy – 4.587 zł 
czyli - 14 miejsce w Polsce - mówił burmistrz 
Andrzej Saternus

Na zakończenie swojej wypowiedzi Bur-
mistrz przekazał podziękowania dla  Radych 
Rady Miejskiej w Chełmku za wsparcie i dobrą 
współpracę na rzecz  Gminy Chełmek. Po-
dziękowania skierował również dla pracow-
ników urzędu oraz  pracowników jednostek 
organizacyjnych. 

Następnie głos zabrała Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Zofia Urbańczyk. Przewodni-
cząca złożyła wyrazy uznania dla burmistrza 
za pozytywną opinię RIO i Komisji

- Budżet w 2008 r. wyniósł 25 mln zł, wydat-
ki majątkowe 5 mln zł, a zadłużenie 6 mln zł. 
Komunikacja pomiędzy Burmistrzem, a Radą 
Miejską układała się dobrze, Burmistrz uczest-
niczył w posiedzeniach komisji i informował  

radnych o wszystkich podejmowanych działa-
niach. Rada uczestniczyła w tworzeniu budże-
tu i dokonywała zmian w budżecie.  –mówiła 
przewodnicząca RM Zofia Urbańczyk. 

- Podjęto 9 uchwał zmieniających, które 
wynikały z potrzeby realizacji zadań prioryte-
towych. Gmina Chełmek klasyfikuje się jako 
jedna z najlepszych gmin w województwie ma-
łopolskim, które pozyskały najwięcej środków 
pozabudżetowych. 

Sukces burmistrza jest sukcesem wspólnym, 
również i Rady Miejskiej, dlatego radni 
powinni brać czynny udział we wszyst-
kich finałach zadań, a w szczególności 
uwieńczonych przyjazdem dostojników 
państwowych. „Rozdawał Pan środki 
jako dobry gospodarz”  –podsumowała 
Zofia Urbańczyk

W głosowani wszyscy radni zagło-
sowali za udzieleniem burmistrzowi 
Chełmka absolutorium za wykonanie 
budżetu w 2009 r.

Kolejnym punktem obrad był pro-
jekt uchwały w sprawie okręgów wy-
borczych w gminie Chełmek. Projekt 

ten został wprowadzony na obrady w związku 
z zmianami liczby mieszkańców w poszcze-
gólnych dzielnicach Chełmka i przypisanych 
do nich okręgach wyborczych. Po analizie 
okazało się, że zachodzi konieczność przesu-
nięcia jednego mandatu z okręgu nr 4 ( Stara 
Kolonia) do okręgu nr 1 ( Stare Miasto). Ilość 
mandatów w pozostałych okręgach pozosta-
je bez zmian. Po podziale ilość mandatów w 
poszczególnych okręgach wgląda następu-
jąco:  Okręg nr 1 ( Stare Miasto) – 4 mandaty, 
okręg nr 2 (Nowopole) -2 mandaty, okręg 
nr 3 (Osiedle) – 3 mandaty, okręg nr 4 (Stara 
Kolonia) – 2 mandaty, okręg nr 5 (Sołectwo 
Gorzów) – 2 mandaty, okręg nr 6 (Sołectwo 
Bobrek) – 2 mandaty. 

Większość radnych zagłosowała za przy-
jęciem zmian. 

W trakcie sesji radni rozpatrywali projekt 
w sprawie nadania imienia Łukasza Hobory – 
kompleksowi boisk wraz z zapleczem przy ul. 
Piłsudskiego w Chełmku (Orlik 2012).

Nadanie kompleksowi boisk imienia 
tragicznie zmarłego Łukasza Hobory uza-
sadniono wielkim wkładem Śp. Łukasza w 
kształcenie młodzieży a także wpajaniem 
zasad fair play w sporcie i w życiu. Ponadto 
Łukasz Hobora od najmłodszych lat grał na 
boisku przy ul. Piłsudskiego, a później już 
jako nauczyciel i czynny sportowiec z pełnym 
zaangażowaniem trenował tam młodych pił-
karzy z Chełmka.

Wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem 
projektu.

W punkcie interpelacje, pytania i wolne 
wnioski radni zastanawiali się nad proble-
mem pogryzień mieszkańców Chełmka przez 
psy, możliwości wybudowania mostu na rze-
ce Przemszy ( nad kładką w okolicach sklepu 
Sezam na Starym Mieście) jak również wywie-
szenie i zabezpieczenie nowych rozkładów 
jazdy MZK w miejsce zniszczonych.
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Z wielkim żalem przyjęliśmy smutną wiadomość o śmierci 

śp. ZDZISłAWA KURDYbAChY 
Prezesa Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Chełmku 

Urodził się 3 września 1955 roku w 
Miękiszu Starym gmina Laszki, woj. pod-
karpackim. Ukończył Technikum Żeglugi 
Śródlądowej we Wrocławiu. Po ukończe-
niu szkoły, pracował w Żegludze Krakow-
skiej. W 1982 roku zamieszkał w Chełmku 
wraz z żoną Anną i córką Małgorzatą. W 
1991 roku objął stanowisko Kierownika 
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej. Po restruktury-
zacjj przedsiębiorstwa i przekształceniu 
go w spółki od 2000 r. pełnił funkcję Pre-
zesa Administracji Domów Mieszkalnych 
Sp. z o. o.

Będąc Prezesem Spółki, admini-
strował wspólnotami wchodzącymi w 
mieszkaniowy zasób gminy Chełmek. 
Pełnił również funkcję Zarządcy Wspól-
not Mieszkaniowych. Spółka, którą kiero-
wał zatrudnia 23 pracowników. Zdzisław 
Kurdybacha był człowiekiem życzliwym, 
otwartym, komunikatywnym, pogodnym 

zawsze służył pomocą i radą w rozwią-
zywaniu problemów, można było na 
Niego liczyć w każdej sytuacji zarówno 
życiowej jak i zawodowej. Był wspa-
niałym kolegą. Będzie nam wszystkim 
brakowało Jego optymizmu, uśmiechu, 
pogody ducha. Na zawsze pozostanie 
w naszej pamięci.

27 kwietnia 2010 r. na Cmentarzu 
Komulanym w Chełmku w obecności 
rodziny, przyjaciół, kolegów, współpra-
cowników oraz mieszkańców Chełmka 
pożegnaliśmy Śp. Zdzisława Kurdy-
bache.

Składamy wyrazy głębokiego 
współczucia rodzinie i bliskim 

zmarłego.

Burmistrz Chełmka 
Andrzej Saternus

Pracownicy Urzędu Miejskiego 

„Wolą Boga jest nasze rozstanie 
Nadzieją dusz naszych ponowne spotkanie”

Z wielkim żalem przyjęliśmy smutną wiadomość o  śmierci 

śp. Zdzisława Kurdybachy  
Prezesa Administracji Domów 

Mieszkalnych Sp. z o.o. w Chełmku

Składamy wyrazy głębokiego współczucia
 rodzinie i bliskim zmarłego.

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus
Pracownicy Urzędu Miejskiego 

Z GŁĘBOKIM ŻALEM I SMUTKIEM ŻEGNAMY

ZDZISłAWA KURDYbAChĘ

PREZESA SPÓŁKI ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH
WYRAŻAMY SZACUNEK, UZNANIE I PODZIEKOWANIE

ZA DŁUGOLETNIĄ WSPÓŁPRACĘ.
SZEFIE ZOSTANIESZ NA ZAWSZE W NASZJ PAMIĘCI

I W NASZYCH SERCACH.
PRACOWNICY ADM SP. z o. o.

WYRAZY NAJGŁĘBSZEGO WSPÓŁCZUCIA I ŻALU 
Z POWODU NAGŁEJ ŚMIERCI

śp. ZDZISłAWA KURDYbAChY
SKŁADAJĄ ŻONIE I CÓRCE

PRACOWNICY ADM SP. z o. o.

Szczere wyrazy współczucia 
Żonie, Córce, Najbliższym i Współpracownikom 

śp. Zdzisława Kurdybachy
składają

Przewodnicząca i Radni Rady Miejskiej w Chełmku 

Z głębokim bólem i wielkim smutkiem żegnamy Pana 

 śp. Zdzisława Kurdybachę
Łączymy wyrazy najgłębszego współczucia 

oraz żalu z powodu śmierci 
Męża 

 Anny Kurdybacha
Dyrekcja i pracownicy SG ZOZ w Chełmku

Śmierć 

śp. Zdzisława Kurdybachy
napełniła nas wielkim smutkiem.

Składamy wyrazy szczerego współczucia 
żonie, rodzinie i bliskim.

Pracownicy i Uczestnicy Terapii 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmku

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

naszego kochanego męża i taty 

śp. Zdzisława Kurdybachy

Jednocześnie dziękujemy za pomoc 
w organizacji pogrzebu i wsparcie w najcięższych chwilach. 

Szczególne podziękowania składamy na ręce 
Burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa, 

Zastępcy Burmistrza Andrzeja Skrzypińskiego, 
pracowników ADM w Chełmku 

oraz pracowników SG ZOZ w Chełmku.
Podziękowania składają żona i córka 
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100 lat dla druhny Antoniny bibrzyckiej !
W Domu Pamięci Tomasza Baty odbyła się 

uroczystość z okazji 90-tych urodzin pani An-
toniny B i b r z y c k i e j, mieszkanki najstar-

szej części Chełmka Młynów oraz członkini 
OSP Chełmek. 

Okolicznościową biesiadę z tej okazji, 
zorganizował a rodzina Jubilatki  a poprze-

dziła ją msza św. W intencji Pani Antoniny.
Zarówno msza św. Jaki biesiada, 

oprócz najbliższej rodziny pani Anto-
niny, zgromadziła około 100 miesz-
kańców Chełmka.

W odświętnie udekorowanej 
Sali bankietowej, przy suto zasta-
wionych stołach, wraz z szanowną 

Jubilatka, zasiedli wspólnie członkowie rodziny, krewni, sąsiedzi, 
znajomi i przyjaciele. Nie brakło także oficjeli Chełmka w osobach 
– Burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa, Przewodniczącej Rady 
Miejskiej w Chełmku Zofii Urbańczyk, ks. Kan. Bogdana Leśniaka. 
Ponad to przybyli przedstawiciele organizacji do których Jubilatka 
należy w tym przedstawiciele naszej OSP.

Były więc życzenia dla Pani Antoniny zdrowia, co najmniej 100 
lat życia i kwiaty. Były też toasty, śpiewy i muzyka, a nawet tańce z 
szanowną Jubilatką, w których doskonale sobie radziła mimo po-
deszłego wieku. 

Pani Antonina Bibrzycka to wzór prawdziwej polskiej kobiety, 
skupiającej w sobie cechy: kobiety tradycjonalistki – przywiązanej 
do ziemi, rodziny i kościoła, oraz kobiety postępowej – której nie-
obce jest uczestnictwo w świecie współczesnym i udzielanie się w 
życiu społecznym i zabawie. 

Antonina Bibrzycka od 25 lat jest członkiem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Chełmku i zastąpiła w tej organizacji swojego zmarłe-
go męża. Od 1991 do 1995 roku była członkiem Zarządu OSP Cheł-
mek i aktywnie uczestniczyła w życiu strażackim. Za tę działalność 
odznaczona została Brązowym Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa, a w 2005 roku uhonorowana została tytułem ”Hono-
rowy Członek OSP Chełmek”. 

Z okazji pięknego jubileuszu Zarząd OSP Chełmek życzy druhnie 
Antoninie Bibrzyckiej zdrowia, dalszej aktywności w życiu społecz-
nym i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym oraz 
tradycyjnego – STO LAT ŻYCIA !

OSP Chełmek

Czas motyla 
Płonące świece i cichą spokojna muzyką nadały niepowtarzalny 

nastrój  wieczorowi autorskiemu Izabeli Grzesik w Miejskim Ośrodku 
Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku. Iza Grzesik to osiemnastolet-
nia poetka z Gorzowa. Nieuleczalna choroba przykuła ja do wózka 
inwalidzkiego ale nie odebrała jej radości życia, wrażliwości i talentu.  

W swoich wierszach opisuje otaczający ją świat,   piękno przyro-
dy, swoje uczucia te radosne i te smutne. W pierwszych latach swo-
jej twórczości wiersze publikowała na stronie internetowej, później 
zapragnęła wydać swój tomik poezji. O pomoc poprosiła Fundację 
Dziecięca Fantazja.  Teraz z pomocą pani Bety Bialas z Fundacji DM, 
drukarni Księży Werbistów oraz anonimowemu wydawcy udało się 
spełnić najskrytsze marzenie Izabeli – jej własny tomik poezji.

Podczas wieczoru autorskiego w chełmeckim MOKSirze, salę 
wypełnili koledzy z klasy informatycznej PZ nr 8 SZiO w Chełmku, 
nauczyciele, przyjaciele oraz rodzina Izy. Nie zabrakło też pań z Fun-
dacji Dziecięca Fantazją, które przywiozły ze sobą nowiutkie tomiki 
wierszy Izy zatytułowane „Czas motyla”. Podczas spotkania  Izabela 
Opowiadała o sobie, swoich uczuciach i wrażliwości które mają od-
zwierciedlenie w tworzonych przez nią wierszach. Grono przyjaciół 
Izy czytało jej poezję, a po zakończeniu  autorka odpowiadała na 
pytania gości a także podpisywał tomiki wierszy.

Tomik poezji Izabeli Grzesik można zakupić w sklepie interneto-
wym: www.dobraksiazka.net/czas-motyla-wiersze-p-149058.html

DNI ChEłMKA 2010 
(22-23 maja)

Wielki koncert zespołu

„MYSlOVItZ”
23.05.2010r. godz. 21.00 

Park Rodzinny w Chełmku

Serdecznie zapraszamy
Szczegółowy plan imprez na plakatach 

|
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tel. 501 424 838
e-mail: biuro@archikont.pl

Zagrali dla Igorka
W sobotę 24 kwietnia w Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawo-

dowych i Ogólnokształcących  im. Jana Kilińskiego w Chełmku zor-
ganizowany został Charytatywny turniej Piłki Ręcznej na rzecz 
Igorka bartosza z Oświęcimia.

W turnieju rywalizowało ze sobą  8 drużyn z 4 powiatów (ży-
wieckiego, olkuskiego, chrzanowskiego i oświęcimskiego). Najwięk-
sza atrakcją imprezy była jednak  aukcją, którą prowadziła znana 
dziennikarka telewizyjna ( występuje m. in. w programie Kocham 
Cię Polsko) i radiowa (RMF FM)  Marzena Rogalska. Oprócz au-
kcji podczas turnieju prowadzono loterię fantową. Organizatorzy 
przygotowali 2 000 losów z których każdy wygrywał, a  główną 
wygraną stanowił rower górski.

 Poza atrakcjami sportowymi oraz aukcjami licznie zgro-
madzeni widzowie mogli podziwiać występy taneczne zespo-
łu  DNA działającego w PZ nr 8 SZiO w Chełmku oraz WOW  
z Oświęcimia. 

Po zakończeniu imprezy i podliczeniu wszystkich pieniędzy  
okazało się  że udało uzbierać  kwotę: 15 170 zł. 

4,5 letni Igorek Bartosz z Oświęcimia cierpi 
na nowotwór złośliwy w okolicy ucha środkowe-
go. Chłopiec  jest w trakcie przyjmowania kilku 
serii chemioterapii. Ze względu na dość rzad-
ki typ nowotworu i jego lokalizację (okolice 

ucha środkowego) zachodzi  konieczność 
kontynuacji kosztownego leczenia za 
granicą. Albert i Monika – rodzice Igora, 
prowadzą blog, na którym dzień po dniu 

opisują, jak przebiega walka z chorobą 
nowotworową ich synka. Więcej informacji  

o przebiegu choroby i leczenia dowiedzą się 
Państwo ze strony: http://igorbartosz.blogspot.com/.

PUblICZNE OŚWIADCZENIE O WYNIKACh 
PRZEPROWADZONEJ ZbIÓRKI NA RZECZ IGORA 

bARtOSZA
24 kwietnia 2010 r., w Hali Widowiskowo-Sportowej Powiatowe-

go Zespołu nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana 
Kilińskiego w Chełmku, przy ul. Krakowskiej 18, odbyła się publiczna 
zbiórka pieniężna na rzecz chorego na nowotwór Igora Bartosza 
z Oświęcimia. W czasie trwania imprezy, towarzyszącej Charyta-
tywnemu Turniejowi Piłki Ręcznej, zgromadzono kwotę: 15 170 zł.

Imprezę koordynowały oraz odpowiadały za poprawny prze-
bieg i rozliczenie zbiórki: Bernadeta Sędrak–Legut oraz Sylwia Sajak, 
działające na podstawie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki 
publicznej 61/12/2010, wydanego  06.04.2010 r. przez FUNDACJĘ 
DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”, której podopiecznym jest Igor 
Bartosz. W imieniu Igorka oraz jego Rodziców wszystkim Ofiaro-
dawcom z całego serca dziękujemy.

Bernadeta Sędrak–Legut
Sylwia Sajak

Potocznie uważa się, że „co nagle, to po diable”. Zespół Śpiewa-
czy „Bobrowianki” ma jednak inne zdanie na temat podejmowania 
szybkich decyzji w niektórych sprawach...O konkursie organizowa-
nym przez chrzanowski MOKSiR członkinie Zespołu dowiedziały tuż 
przed Wielkanocą, ale nie zawahały się przy podejmowaniu bardzo 
szybkiej decyzji o udziale w nim...i zdobyły wyróżnienie. Konkurs 
popularyzujący tradycje pieśni, piosenek i przyśpiewek ludowych 
Krakowiaków Zachodnich i Pogranicza Krakowsko-Śląskiego odbył 
się 8 kwietnia 2010 roku w sali teatralnej chrzanowskiego MOKSiR-u. 
W trzech kategoriach artystycznych i pięciu kategoriach wiekowych 
oceniano dobór repertuaru, ludowy charakter występu, czystość 
gwary i poprawną dykcję, interpretację oraz wyraz artystyczny, 
stroje, zachowanie stylu wykonawczego zgodnego z obyczajem , 
czystość brzmienia. Szczególną trudnością jest utrzymanie czystości 
brzmienia, kiedy ma się do czynienia ze śpiewem „a capella”. Łatwiej 
ukryć niedoskonałości brzmieniowe, kiedy śpiewom towarzyszy 
instrument tuszujący ewentualne „fałszywe nuty”. „Bobrowianki” 
zaśpiewały czysto, zyskując uznanie Komisji i zdobywając wyróż-
nienie, które jest efektem systematycznej pracy, bo krótki termin 
konkursu wykluczał przygotowania tylko pod kątem uczestnictwa w 
nim .Gratulując sukcesu, wypada życzyć kolejnych dobrych decyzji 
i równie dobrych efektów działalności artystyczne.

Małgorzata Wabik

Noc muzeów w Chełmku
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza 

do dawnej stolicy obuwia na wieczorny spacer w poszukiwaniu śla-
dów dziedzictwa rodziny Bata oraz modernistycznej  utopii, która 
istniała naprawdę.

Noc Muzeów, 15 maja 2010 roku o godz. 21 w Ośrodku, miesz-
czącym się w dawnej kuchni i świetlicy batowskiej fabryki przy Pl. 
Kilińskiego 3. Po zwiedzeniu budynku i jego piwnic oraz mini se-
ansie filmowym przy użyciu zabytkowego projektora, wyruszymy 
do Domu Pamięci Baty. Jedyna w Polsce placówka gromadzi zbio-
ry związane z historią Ziemi Chełmeckiej oraz przemysłem obuw-
niczym. W trakcie zwiedzania uczestnicy wysłuchają fragmentów 
książki Mariusza Szczygła „Gottland”. 

Mgr inż. arch. Anna Syska oprowadzi uczestników po zacho-
wanym osiedlu Polskiej Spółki Obuwia „Bata”. Spacer zakończy się 
około północy w willi prezesa Alojzego Gabesama. W trakcie nocy 
muzeów w Chełmku odbędzie się również gitarowy koncert Mar-
cina Boińskiego. 

Kolejny sukces
 „bobrowianek”
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Mistrz Ortografii 2010 powiatu oświęcimskiego
Dominika Radziun, uczennica klasy III a Publicznego Gimnazjum 

nr 2 w Samorządowym Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w 
Chełmku, zdobyła I miejsce w organizowanym przez Oświęcimskie 
Centrum Kultury konkursie „Mistrz Ortografii 2010 Powiatu Oświę-
cimskiego”.

Konkurs od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powia-
tu oświęcimskiego. Dla wielu jest formą sprawdzenia się, zmierzenia 
z trudnymi zasadami polskiej pisowni i wieloma pułapkami języ-
kowymi, które czyhają w pozornie prostych i swojsko brzmiących 
słowach. Finałowy tekst konkursowy napisało 42 uczniów wyłonio-
nych spośród 321 uczestników eliminacji z 13 szkół gimnazjalnych 
i 9 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oświęcimskiego.

Uczennicę do konkursu ortograficznego przygotowywała mgr 
Aneta Kowalczyk. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów!

DZIECI Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W CHEŁMKU 
POMAGAJĄ DZIECIOM Z DOMU DZIECKA W OŚWIĘCIMIU

DZIECI DZIECIOM
Dnia 31 marca 2010r. w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w 

Chełmku odbył się kolejny kiermasz wielkanocny, z którego docho-
dy zostały przeznaczone na cele wskazane przez Dom Dziecka w 
Oświęcimiu z przeznaczeniem dla podopiecznych. 

Ozdoby świąteczne, wypieki oraz kartki okolicznościowe zostały 

przygotowane przez  nauczycieli, rodziców, dzieci oraz sponsorów. 
Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na zakup pościeli dla wy-
chowanków Domu Dziecka w Oświęcimiu. 

Organizując co roku takie akcje dochodowe na rzecz potrzebu-
jących,  przyczyniamy się do ich radości oraz uśmiechu na twarzach 
dzieci, o których należy pamiętać nie tylko od święta.

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do orga-
nizacji  kiermaszu wielkanocnego w Chełmku : Piekarnia GS SCH w 
Chełmk, Piekarnia „Kasia” w Chełmku,  Cukiernia „Ptyś” w Chełmku

Dyrektor, nauczyciele
Przedszkola Samorządowego nr 1 w Chełmku

Kiermasz  różności
Niedziela Palmowa w Chełmku upłynęła pod hasłem  dzielimy 

się naszą pracą z innymi. W ramach wspólnej pracy  różnych sto-
warzyszeń  działającej od ponad roku sieci współpracy organizacji 
pozarządowych  Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” z Chełmka zor-
ganizowało kiermasz ozdób świątecznych.  Można było podziwiać 
prace osób niepełnosprawnych podopiecznych Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej z  Chełmka, Środowiskowego Domu Samopomocy, 
ozdoby wykonane pod kierunkiem  Pani Ani Ciepieli przez dzieci  ze 
świetlicy  parafialnej oraz  uczniów Powiatowego Zespół nr 8 Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących. Mieszkańcy zachwycali się 
barankami świątecznymi, koszyczkami, kolorowymi  jajkami-wyd-
muszkami a także profesjonalnymi  ikonami, pracami  wykonanymi  
techniką decoupage. Giełda różności cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców Chełmka. Kiermasz był naszym wspólnym 
sukcesem i na pewno na stałe zagości  w naszych  działaniach na 
rzecz lokalnej społeczności.

Wiola Kosowska Maca

Dzieci będą uczyły się pływać
Gmina Chełmek złożyła wniosek o dofinansowanie wyjazdów 

na basen dla dzieci szkół podstawowych. Planowane jest utworze-
nie 6 grup 15-osobowych, składających się z dzieci, które nie opa-
nowały jeszcze sztuki pływania. Najmłodsi mieszkańcy Chełmka 
będą jeździć na krytą pływalnię w Oświęcimiu. Każda grupa ma do 
zrealizowania 20 godzin nauki pływania pod opieką wykwalifiko-
wanego instruktora. 

Planowany koszt realizacji projektu wyniesie 23 400 zł, z czego 
połowa pochodzić będzie z budżetu gminy Chełmek. Środki obej-
mują wstęp na basen, transport, wynagrodzenie opiekuna oraz 
ratownika.

NOWY SKlEP
bielizna i odzież dziecięca, 

damska, męska
ul. Krakowska 26 - Pawilon I piętro

pon – pt 9.30 – 17.00
sob. 9.00 – 13.00

Zapraszamy
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ODDAlI  hOłD
W dniu 13 kwietnia 2010 r. Władze Gminy Chełmek oraz mieszkańcy 

oddali hołd wszystkim, którzy zginęli w dniu 10 kwietnia 2010 r. w wyniku 
katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. 

Odbyła się uroczysta Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Chełmku, 
na którą przybyły poczty sztandarowe ze wszystkich szkół, Ochotniczych 
Straży Pożarnych oraz Związku Harcerstwa Polskiego z Gminy Chełmek. 
W sesji uczestniczyli również księża ze wszystkich parafii, dyrektorzy szkół, 
przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek, zarządów 
osiedli i rad sołeckich, pracownicy Urzędu Miejskiego, młodzież oraz miesz-
kańcy Gminy. Po wysłuchaniu hymnu, Przewodnicząca Rady Miejskiej Zofia 
Urbańczyk odczytała stanowisko, które zostało przyjęte jednogłośnie. Zo-
stanie ono przesłane do Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego 
oraz córki Prezydenta, Marty Kaczyńskiej – Dubienieckiej.

treść stanowiska: 
Rada Miejska w Chełmku, w imieniu własnym, Burmistrza Chełmka i 

mieszkańców Gminy łączy się w smutku i bólu po utracie, w tragicznym 
wypadku lotniczym w Smoleńsku, najznakomitszych córek i synów naszej 
Ojczyzny. Nad Katyniem zawisła gęsta mgła, przesłoniła okrutny mord 
dokonany na polskim narodzie. Leśne mogiły tysięcy polskich patriotów 
czekały siedemdziesiąt lat, aż biały orzeł - kwiat polskiego narodu - na 
czele z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim i Jego 
Małżonką Marią Kaczyńską uderzy w tę mgłę i odsłoni całemu światu po-
nury cmentarz przesiąknięty polską krwią. Ci, którzy w sobotni poranek w 
imieniu Narodu Polskiego, w imię pamięci niewinnych ofiar stalinowskiego 
terroru, złożyli w ofierze swoje życie, pozostaną dla nas wzorem dążenia 
do prawdy, sprawiedliwości i pojednania, wzorem prawdziwych patriotów. 
Katastrofa prezydenckiego samolotu rozdarła w bólu serca Polaków, lecz 
tym razem nie dzieli a łączy. Katyń, symbol okrucieństwa i cierpienia, po-
chłonął znowu najcenniejszą polską inteligencję. Głęboko wierzymy, że 
przez tę ofiarę otrzymaliśmy niepowtarzalną szansę na porozumienie i 
owocną współpracę dla dobra i chwały naszej Rzeczpospolitej. Nadszedł 
czas na wybaczenie win i pojednanie. Składamy hołd ofiarom tragicznego 
wypadku, łączymy się w modlitwie. Cześć Ich Pamięci

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk

Po zakończeniu sesji wszyscy udali się na wzgórze Skała, gdzie pod 
pomnikiem „Grunwald”, przy wzruszających dźwiękach trąbki, w skupieniu 
zostało złożonych 96 białych i czerwonych zniczy. Była to chwila refleksji, 
zadumy oraz solidarności ze wszystkimi rodzinami tragicznie zmarłych 
osób. Następnie miała miejsce Msza Święta w kościele Miłosierdzia Bożego 
w Chełmku. Msza była koncelebrowana przez Księży z Parafii Miłosierdzia 
Bożego, NMP Królowej Polski w Chełmku oraz Parafii Trójcy Przenajświęt-
szej w Bobrku. Ogromna tragedia, która dotknęła Naród Polski i połączyła 
wszystkich we wspólnym bólu i modlitwie.
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Kondolencje
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy smutną wiadomość o tragicznej 

śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii, a 
także wszystkich osób, które straciły życie w katastrofie lotniczej w 
Smoleńsku. Składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinom i 
bliskim zmarłych.

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus
Z-ca Burmistrza Chełmka Andrzej Skrzypiński

Mieszkańcy Gminy Chełmek

KSIĘGA  KONDOlENCYJNA
W poniedziałek 12 kwietnia 2010 r. o godz. 8.56 w sali sesyjnej 

Urzędu Miejskiego w Chełmku zebrali się pracownicy samorządowi, 
którzy wraz z Burmistrzem Andrzejem Saternusem uczcili minutą 
ciszy pamięć ofiar katastrofy lotniczej, w której zginęli Prezydent 
RP Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią oraz wieloma patriotami 
i czołowymi osobistościami Państwa Polskiego. Zebrani wpisali się 
do Księgi Kondolencyjnej, która została wyłożona dla wszystkich 
mieszkańców gminy pragnących dokonać wpisu.
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Strzelectwo jest moją pasją 
Wywiad z Patrykiem Niemczykiem policjantem z chełmeckiego Komisariatu Policji 

oraz nauczycielem i instruktorem lOK w PZnr 8 SZiO w Chełmku.
Kiedy zainteresował się Pan strzelectwem?
Strzelectwo jest moją pasją od lat. Z bronią i strzeleniem miałem 

kontakt kiedy po ukończeniu szkoły średniej uczęszczałem do szko-
ły dektywistyczno-ochraniarskiej w Katowicach, następnie kiedy w 
Oddziałach Prewencji Policji Warszawie odbywałem zastępczą służbę 
wojskową i obecnie, gdyż na codzień pełnie służbę w chełmeckim 
komisariacie. Kiedy po ukończeniu studiów podjąłem dodatkową 
pracę w Powiatowym Zespole Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólno-
kształcących w Chełmku jako nauczyciel postanowiłem posiadane 
doświadczenie i umiejętności wykorzystać w pracy z młodzieżą. 
Zainspirowało mnie to  również do podjęcia współpracy z Ligą 
Obrony Kraju w dziedzinie strzelectwa sportowego. Współpraca ta 
zaowocowała tym, iż zostałem instruktorem sportów obronnych i 
strzelectwa sportowego. Ponadto jestem uprawniony do prowa-
dzenia strzelań z broni centralnego zapłonu tj. pistoletu, broni ma-
szynowej jak też strzelby gładkolufowej. Posiadam dopuszczenie 
do posiadania tej broni.

Czego może nauczyć strzelectwo młodych ludzi?
Strzelectwo sportowe to specyficzna dyscyplina sportu - dziś 

trudna do uprawiania - kształci u młodych ludzi pożądane cechy cha-
rakteru tj. samodyscyplinę, skupienie, opanowanie, samokontrolę, 
samoocenę, szacunek i rozwagę. Rywalizacja między uczniami jest 
ściśle sportowa a zarazem zdrowa.

Od kiedy pracuje Pan z młodzieżą z LOK Chełmek?
Z młodzieżą Powiatowego Zespołu Nr. 8 Szkół Zawodowych i 

Ogólnokształcących w Chełmku w dziedzinie strzelectwa sporto-
wego pracuje od października 2008r. Wcześniej zajęcia prowadził 
kolega Wojciech Iwanicki, który osiągnął wiele sukcesów. Młodzież 
należąca do Ligi Obrony Kraju uczęszcza na zjęcia z kółka strzelec-
kiego i uczestniczy w zawodach strzeleckich oraganizowanych przez 
LOK jak też szkoły powiatu oświęcimskiego. Wyjeżdżamy także na 
strzelnice do Krakowa gdzie młodzi ludzie z naszej szkoły mają moż-
liwość wykonania strzelań z pistoletów centralnego zapłonu takich 
jak GLOCK, TT wz. 33, BAJKAŁ. 

Jakie są Pana plany na przyszłość?

Staram się żyć teraźniejszością i nie wybiegać zbyt daleko w 
przyszłość. Z punktu widzenia nauczyciela chciałbym dysponować 
nowoczesnym sprzętem, który przyciągnie na zajęcia znaczną gru-
pę młodych ludzi oraz podejmować współpracę z instytucjami lub 
podmiotami aby jak najlepiej wykonywać cel opiekuńczy. Jedno 
z wielu zadań jakie ma do spełnienia szkoła, który ma za zadanie 
zabezpieczenie prawidłowego rozwoju fizycznego psychicznego i 
bezpieczeństwa dziecka, organizowanie i kierowanie jego czasem 
wolnym od nauki. Z punktu widzenia funkcjonariusza policji moim 
marzeniem jest aby nigdy nie doszło do przypadku naruszenia pra-
wa przez mojego wychowanka, gdyż w tym przypadku ponosimy 
porażkę wszyscy, począwszy od rodziny, najważniejszego czyn-
nika w życiu człowieka, która jest niezbędna do rozwoju dziecka. 
To czym ono się stanie zależy od jej wartości przez szkołę będącą 
drugim bardzo ważnym środowiskiem obok rodziny, wpływającyn 
na kształtowanie młodego człowieka a na środowisku lokalnym 
kończąc.     Dziękuję za rozmowę.

Obchody Światowego Dnia 
Książki w Domu ludowym

23.04.2010 obchodziliśmy Światowy Dzień książki. W tym dniu 
uczniowie klas I-IV SZS nr 1 w Chełmku przygotowali liczne zabawy, 
korowody, spektakle teatralne.

Uczniowie klasy IV przybliżyli postacie najpiękniejszych baśni 
H.Ch. Andersena. Najmłodsi w barwnych strojach m.in. Królowej 
Śniegu, Ołowianego Żołnierzyka przypomnieli niedawno przeczy-
tane książki. Na zakończenie uczestnicy Szkolnego Koła Przyjaciół 
Książki przedstawili spektakl teatralny pt.”Piękna i bestia”. Nad cało-
ścią czuwali nauczyciele D. Orzana i A. Kalemba. Serdecznie dzię-
kujemy instruktorowi Domu Ludowego p. E. Miszucie za pomoc w 
przygotowaniu scenografii oraz za gorące i miłe przyjęcie uczniów 
naszej szkoły.

A. Kalemba, D. Orzana

Pani Jadwidze  Wojtala
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 
OJCA
składają

Dyrekcja i pracownicy SG ZOZ 
w Chełmku



4/2010

11

Nietypowa lekcja historii
„Historia- świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczy-

cielka życia, zwiastunka przyszłości.”  Cyceron
21 kwietnia w bibliotece Samorządowego Zespołu Szkół w Bobr-

ku przy dźwiękach nastrojowej, wprowadzającej w zadumę muzyki 
klasycznej Fryderyka Chopina odbyła się niezwykła, obfitująca w 
refleksje lekcja historii poświęcona pamięci ponad 20 tysięcy pol-
skich oficerów zamordowanych przed 70 laty na rozkaz ówczesnego 
wodza Związku Radzieckiego- Stalina oraz tragedii narodowej, która 
wydarzyła się 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem.

Chęć uczestnictwa w spotkaniu zorganizowanym wspólnie przez 
panią bibliotekarkę Biblioteki Publicznej w Bobrku oraz nauczycielki 
historii, muzyki i języka polskiego SZS w Bobrku zgłosiło 18 uczniów 
klas gimnazjalnych i wszyscy w wyznaczonym dniu  o godzinie 14. 
30 wzięli w nim udział. Mottem dwuczęściowej lekcji stały się słowa 
wieszcza narodowego Adama Mickiewicza: „Jeśli zapomnę o nich, 
Ty Boże na niebie zapomnij o mnie.”

Młodzież dzięki źródłom historycznym przygotowanym przez 
osoby prowadzące spotkanie nie tylko dowiedziała się o prawdzie 
na temat Katynia, ale miała okazję poznać historię  protestują-
cych przeciwko zatajeniu informacji, których do lat 80 zakazano 
zamieszczać w podręcznikach szkolnych, a za wspominanie tego 
okrutnego zdarzenia w miejscu publicznym groziła nawet kara po-
zbawienia wolności. Niesamowity ładunek emocjonalny wywarły 
na młodzieży odczytane na spotkaniu wspomnienia oficerów do-
tyczące ostatnich chwil przed egzekucją, odnalezione na miejscu 
popełnionej przez Sowietów zbrodni oraz fragmenty felietonu z 
rozdziału „Ucieczki katyńskie” zawartego w najnowszej książce pol-
skiego historyka, dziennikarza i publicysty Dariusza Baliszewskiego 
pt. „Historia nadzwyczajna”. 

Poruszenie wśród gimnazjalistów wzbudził również list dzieci z 
prośbą o uwolnienie ojca skierowany do Stalina. Wiersz Zbigniewa 
Herberta „Guziki” zaśpiewany przez Przemysława Gintrowskiego 
zakończył pierwszą część spotkania.

„10 kwietnia 2010r. o godz. 8.56 wiozący Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Lecha Kaczyńskiego, Jego małżonkę oraz przedstawicieli 
elity III Rzeczypospolitej, samolot rozbił się podczas podchodzenia 
do lądowania na lotnisku w Smoleńsku. 96 osób lecących uczcić 
pamięć poległych w Katyniu zginęło(…)”- zaczynała się informacja 
rozpoczynająca drugą część przejmującej lekcji historii. Następnie 
po przytoczonych słowach Dariusza Baliszewskiego: „Nigdy jeszcze 
w całych polskich dziejach nie zdarzyło się, by tragiczna katastro-
fa w jednej chwili zabijała wielką liczną państwową reprezenta-
cję” gimnazjaliści minutą ciszy oddali hołd ofiarom katastrofy pod 
Smoleńskiem.

Wytypowani uczniowie odczytali fragmenty przemówienia Pre-
zydenta Lech Kaczyńskiego, które miał wygłosić 10 kwietnia 2010r. 
na uroczystości w Katyniu. Słowa wiersza Leszka Długosza: 

„ Boże, daj siłę, pozwól wierzyć
Że ćwierć sekundy, i mniej jeszcze
Wcześniej choć i najmniejsze mgnienie
Zdążył tam Anioł miłosierny
Twój posłaniec
Osłonił Ich swym skrzydłem, wyrwał
Uniósł i przygarnął
Zanim runęli… 

Bo nie umiera tu na Ziemi
Duch sprawiedliwi, Wola prawa
Miłość czysta (…) „

oraz piosenka Jacka Kaczmarskiego „Katyń” zakończyły niecodzien-
ną lekcję. 

Uczniowie otrzymali kartki z różnie rozpoczynającymi się reflek-
sjami i wpisywali swoje osobiste przemyślenia. Pozwolimy sobie 
zacytować niektóre z nich: „ Gdy dowiedziałem  (-am) się o tragedii 

pod Smoleńskiem, czułem (-am ), że nasza Ojczyzna została osiero-
cona, straciliśmy tylu istotnych Polaków, w tym głowę państwa. Na 
początku trudno mi było uwierzyć w tę tragedię, która poruszyła 
wszystkich. Jest mi przykro, ponieważ ludzi docenia się dopiero po 
śmierci(…)Mam nadzieję, że wkrótce poznamy prawdziwe przyczyny 
tragedii.” „ Czy tragedia pod Smoleńskiem przybliża nam znaczenie 
słów: Bóg, Honor, Ojczyzna? Oczywiście, te słowa wywołują we mnie 
ogromne emocje, powinny być według mnie najważniejsze dla każ-
dego Polaka. Myślę, że tragedia przybliżyła nas do Ojczyzny. Trzeba 
pamiętać o tych trudnych chwilach dla naszego narodu i przekazy-
wać je przyszłym pokoleniom, bo to jest nasza RP i powinniśmy być 
dumni, że w niej żyjemy”. „Jeżeli trzeba iść, jak trzeba żyć, żeby zdążyć 
zrobić coś ważnego…Być szczerym wobec innych i nie oszukiwać się. 
Nie ukrywać bólu w tak strasznej tragedii. 70 lat temu i 10 kwietnia 
tego roku przeżyliśmy straszny cios- zginął polski kwiat mądrości.” 
„Tragedia pod Smoleńskiem uświadomiła mi, że tak ważna jest zgoda 
i pokój, tym bardziej, że życie ziemskie jest kruche i krótkie i nie ma 
czasu w nim na kłótnie, spory…”. Jestem Polką. Gdy dowiedziałam 
się, że zginęli istotni dla mojej Ojczyzny ludzie czułam…Smutek i żal. 
Zrozumiałam, że zginęła polska elita. Zostaliśmy bez „ojca i matki”. 
Straciliśmy najważniejszych ludzi dla naszego kraju. Aż taka trage-
dia musiała się wydarzyć, by naród polski zaczął jednoczyć się ? Po 
przemyśleniach twierdzę, że tak i właśnie z tego powodu przekażę tę 
historię innym…Cześć Ich Pamięci!”. „Czy tragedia pod Smoleńskiem 
przybliża nam znaczenie słów: Bóg, Honor, Ojczyzna? Moim zdaniem 
jak najbardziej tak. Po tej tragedii każdy człowiek powinien coś zmie-
nić w swoim życiu. Mamy nadzieję, że również w świecie polityków 
nastąpią istotne zmiany. Wiemy, że Bóg istnieje i ma w opiece tych, 
którzy zginęli, Na wiele sposobów oddajemy hołd ofiarom tragedii. 
Uważam, ze nikt nigdy nie zapomni o tych ludziach, każdy zapamięta 
ich jako mądrych ludzi, którzy chcieli oddać hołd swoim rodakom”.

Pragnęłyśmy, aby to niezwykłe spotkanie było dla uczestników 
nie tylko lekcją historii, ale także patriotyzmu. Zaakcentowałyśmy, 
że to młodzi powinni zadbać o przyszłe losy narodu, stać się straż-
nikami pamięci, zawsze opowiadać się po stronie prawdy i dobra. 
Pokreśliłyśmy, że jesteśmy narodem wybranym i naszym zadaniem 
jest „ponad poziomy wylatać”, wszak nie przypadkowo mamy w go-
dle orła w koronie. Oczekujemy, że zarówno triumfy, jak i tragedie 
narodu polskiego będą nieść jakieś istotne, szczególne przesłanie, 
że muszą coś znaczyć i czegoś uczyć. Pozwolą wyciągnąć istotne 
wnioski na przyszłe lata.
Jolanta Czerw, Małgorzata Grabowska, Alicja Klima, Joanna Krzyżak

Warto wiedzieć
Żmija zygzakowata (Vipera berus) powraca do naszego środowi-

ska. Od pewnego czasu spotykamy ją w lasach i na łąkach. Przypo-
minamy, że ten jedyny w naszym kraju jadowity wąż występuje w 
nieskażonym środowisku i znajduje się pod ścisłą ochroną. Udając 
się  na łono natury, pamiętajmy o odpowiednim obuwiu i zachowa-
niu ostrożności. W przypadku ukąszenia należy bezzwłocznie udać 
się do lekarza. Żmija atakuje w ostateczności, jedynie gdy czuje się 
niepokojona i zagrożona.     wr
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tEAtRAłKI 2010

23 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w 
Chełmku zostały zorganizowane spotkania teatralne dzieci i mło-
dzieży szkolnej Teatrałki. Już od 14 lat możemy  oglądać popisy 
młodych aktorów a to dzięki paniom Łucji Dydyńskiej pomysło-
dawczyni przeglądu oraz Stanisławie Pędrys – Klisiak – instruktorce 
MOKSiR w Chełmku.

dekoracje oraz pomysłowe dialogi nagradzane były przez licznie 
zebrana publiczność gromkimi brawami. 

Po zakończonych występach każda z grup dostała pamiątkowy 
dyplom a młodzi aktorzy pluszowe maskotki. 

W XIV Spotkaniach Teatralnych udział wzięły zespoły ze szkół:
Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku z 

przedstawił „Opowieść o zielonym kapturku”
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Oświę-

cimiu - przedstawienie  „Kot w butach” 
Samorządowy Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Chełmku  

- „Nie ma tego złego” –
Świetlica Terapeutyczna Stowarzyszenia „Szansa” w Oświęcimiu 

-  „Ananasy z naszej klasy” 
Samorządowy Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Chełmku - 

„Kopciuszek na wybiegu”.
Podczas spotkań teatralnych widzowie mogli również zobaczyć 

występ „Młodzieżowego Teatru  Ruchu” prowadzonego przez Ur-
szulę Jodłowską – Jeziorowską.

Po urocz yst ym 
otwarciu Teatrałek 
2010 scenę w MOKSi-
Rze opanowały smoki, 
księżniczki, rycerze, 
czarownice krasno-
ludki oraz inni bajko-
we postacie w których 
role wcielili się młodzi 
aktorzy. Starannie wy-
konane stroje, piękne 
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Z historii Chełmka 

Na tropach chełmeckiego harcerstwa cz.II
Wracając do naszego chełmeckiego 

harcerstwa trzeba pamiętać, że pierwsza 
drużyna harcerzy im. Jana III Sobieskiego 
w naszej gminie powstała    w 1932 roku, 
a jej drużynowym został Mieczysław No-
wak. Drużyna ta szybko pozyskiwała no-
wych członków, dzięki czemu można było 
utworzyć dwa zastępy - „Orłów” i „Sępów”. 
Kilka miesięcy później założono drużynę 
zuchów, którą początkowo prowadziła pani 
Wrońska, a później młodszy  brat Mieczysła-
wa, Tadeusz Nowak. Pomyśleć jak ważnym 
wydarzeniem dla dzieci była przynależność 
do zuchów, jeżeli jeszcze po niespełna 80. 
latach nieżyjący już pan Stanisław Szymut-
ko zapamiętał i z radością opowiadał o jak 
widać bardzo atrakcyjnej dla dzieci wypra-
wie zuchów z panią Wrońską  - do Gromca. 
Wkrótce powstaje drużyna żeńska, której 
drużynową była pani Klimowska, a później 
przez wiele lat druhna Teresa Piwowarczyk 
(do 1939 roku i później po okupacji jeszcze 
kilka lat).  Opiekę nad harcerstwem w okresie 
międzywojennym sprawowała nauczycielka 
pani Zofia Wrońska. Pierwsze zbiórki harce-
rzy odbywały się w szkole, później w jednej 
z izb pana Urbańczyka, a po wybudowaniu 
nowego Domu Ludowego w jednym z jego 
pomieszczeń, wspólnym  z Drużyną Strzelec-
ką. W 1934 roku harcerze mieli już mundury 
uszyte z tkanin zakupionych z drobnych skła-
dek i występów w Domu Ludowym, mieli też 
przepisowe czapki, dystynkcje i proporczyki.

Harcerze w pełnej gali 3 maja 1934r.
Harcerze chełmeccy mieli piękną kroni-

kę drużyny, prowadzoną z dużym zacięciem 
literackim i artystycznym przez Tadeusza, 
syna kierownika szkoły, a równocześnie 

Harcerze na moście (około1934r.)

wójta gminy Kazimierza Staicha. Kronika ta 
zaginęła podczas działań wojennych, nie 
wiadomo czy w 1939 roku gdy spłonął Dom 
Ludowy  z wieloma dokumentami, czy też 
dopiero w 1945 roku, gdy podczas działań 
wojennych spaliła sie szkoła. W 1934 roku 
za występy artystyczne w Domu Ludowym 
wszyscy harcerze otrzymali od firmy „Bata” 
po parze trampek, a od Klubu Sportowego 
dwie piłki. Stanowili już wtedy zdyscyplino-
wany zespół zaprawiony w karności, ćwi-

Harcerki z Chełmka pod pomnikiem na Skale (około roku 1935)

czebności, wiedzy 
polowej i znajo-
mości swych obo-
wiązków wobec 
Ojczyzny. Po raz 
pierwszy w swej historii, harcerze wystąpili 
w pełnej gali na pochodzie z okazji 3. Maja 
w 1934 roku. 

Nieco później niż w Chełmku w pobli-
skim Gorzowie powstało harcerstwo w szko-
le, którą przejął w 1933 roku pan Kazimierz 
Balon, jego zamysłem było „ uharcerzowie-
nie szkoły” - jak napisano w kronice szkolnej. 
Zorganizował więc  „od zaraz” 45. harcerzy, 
za wypożyczone w Kasie Stefczyka pienią-
dze zakupiono tkaninę i uszyto dla nich 
mundury, a 5 listopada był już poświęcony 
sztandar harcerstwa. W następnym roku 26 
lutego 1934 roku wizytuje pracę drużyny w 
Gorzowie hufcowy trzebiński - kapelan ZHP 
Marian Luzar.  15 czerwca 1934 roku harce-
rze z Chełmka i Gorzowa wyjechali na obóz 
w Markowej k/Jasła zorganizowany przez 
hufiec trzebiński, którego komendantem 
był ks. hm. Marian Luzar. Na obozie tym przy 
uroczystym ognisku, złożyli przyrzeczenie na 
ręce komendanta między innymi dwaj dru-
howie - Pactwa z Chełmka i Palka z Gorzowa, 
później obaj zostali drużynowymi.

Mniej prężnie w tym czasie rozwijała się 
w Chełmku drużyna harcerek. Co oczywiste, 
metody ich pracy różniły się od tych, które 
stosowali harcerze, ale podejmowane dzia-
łania dawały im dużo radości i powodowały 
rozwój umysłowy i fizyczny.

cdn
Hah
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Kamień wierszonośny Jana Pichety
W chełmeckim Parku Rodzinnym wyeksponowano  kolejny ka-

mień poetycki z wykutym wierszem  „Wiosna” znanego śląskiego 
poety i dziennikarza Jana Pichety. 

Odsłonie wierszonośnego głazu odbyło się 26 marca w Cheł-
meckim MOKSiRze 

Po uroczystym zaprezentowaniu kamienia odbyła się autorska 
recytacja wierszy  w trakcie której Janowi Pichecie towarzyszył  per-
formance Piotra Lutyńskiego (skrzypce), Tekli Tekiel (gitara basowa), 
Jana Trzupka (mandolina), Walentego, Dubrowskiego (harmonia), 
Olka Wityńskiego  pt. „Autobus KR 736EJ”.

„Wiersze Przydrożne – sztuka na prowincji” realizowane są w 
ramach programu „Kultura Bliska” Fundacji Wspomagania Wsi w 
Warszawie.

Jan Picheta  - utalentowany felietonista oraz animator kultu-
ry. Od lat jest związany z dziennikarstwem prasowym i radiowym. 
Współpracuje z miesięcznikiem społeczno - kulturalnym „Śląsk” w 
Katowicach. Był redaktorem naczelnym „Gazety Czechowickiej” 
,”Głosu Żywiecczyzny”, „Ziemi Żywieckiej” i „Gazety Samorządowej” 
w Żywcu, „Twojego Zdroju” w Pszczynie, Informatora Kulturalnego 
Województwa Bielskiego, sekretarzem redakcji „Gazety

Prowincjonalnej” oraz kierownikiem bielskich oddziałów „Gazety 
Krakowskiej” i „Czasu

Krakowskiego”. Dobrze znany jest słuchaczom Radia Bielsko. 
Przez dziesięć lat prowadził szkołę literacką. W 1983 r. wymyślił i 
zainicjował Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twór-
czości Literackiej „Lipa” w Bielsku - Białej, który od 10 lat ma cha-
rakter ogólnopolski. Pod jego redakcją ukazało się 26 tomów an-
tologii twórczości dzieci i młodzieży. Pasjonuje się także sportem. 
Jest rzecznikiem BTS „Rekord” w Bielsku – Białej oraz trenerem piłki 
nożnej w tym klubie.

Kolejny "poetycki kamień" spocznie w chełmeckim Parku Ro-
dzinnym. W piątek 14 maja o godz. 19.00 zostanie odsłonięty 
głaz z fragmentem utworu Juliusza Krzyżewskiego. Poległy w 
Powstaniu Warszawskim poeta w okresie okupacji pracował w 
fabryce obuwia w Chełmku.

Odsłonięciu towarzyszyć będzie spektakl parateatralny 
w wykonaniu aktorów z krakowskiej grupy "Lokomotor" oraz 
działającego przy MOKSiR Młodzieżowego Teatru Tańca. Zda-
rzenie artystyczne odbędzie się w ramach projektu "Kultura Bli-
ska `2009" współfinansowanego przez warszawską Fundację 
Wspomagania Wsi.

KS Chełmek w czołówce
KS Chełmek po rozegraniu pięciu spotkań rundy rewanżowej 

plasuje się na 3 miejscu w tabeli. Piłkarze z Chełmka jak dotąd zgro-
madzili 40 punktów i do prowadzącego Makowa Podhalańskiego 
tracą 4 oczka. W ostatnim meczu podopieczni trenera Dobrowolskie-
go spisali się zdecydowanie poniżej oczekiwań i ulegli na własnym 
boisku Iskrze Klecza Dolna 0 - 2. Wynik ten, jest o tyle zaskakujący, 
że boisko w Chełmku było dotąd wielkim atutem naszej drużyny. W 
bieżącym sezonie „KS” nie przegrał jeszcze na własnym stadionie, a z 
przeciwnikiem podzielił się tylko raz punktami (remis z Kalwarianką). 

We wcześniejszych spotkaniach nasza drużyna potwierdziła jed-
nak swoje wysokie aspiracje. W meczach określanych mianem „pił-
karski Mount Everest”, zielono – biali pokonali na wyjeździe po hero-
icznym boju Halniak Maków Podhalański 0 – 1, po bramce Dariusza 
Łukaszki, oraz zremisowali w Oświęcimiu z tamtejszą Unią 0 – 0. 

2 maja - niedziela 
„POZDROWIENIA Z PARYŻA” 20:00, prod. Pol-

ska , czas trw.: 92 min., od 12 lat
8 -9 maja - sobota - niedziela 
„tRICK” 20:00 prod. Polska, czas trw.: 95 min., od 12 lat
15 - 16 maja - sobota - niedziela 
„ KOłYSANKA” 20:00,  prod. Polska, czas trw.:95 min., 

od 12 lat  
29 -30 maja - sobota  - niedziela
„AlICJA W KRAINIE CZARÓW” 19:00, prod. USA, czas 

trw.: 108 min., od 12 lat  
Bilet: 10 zł

Cztery punkty przywiezione z „gorących” terenów, niewątpliwie 
cieszą i powinny stanowić przewagę psychologiczną zawodników 
„KS” w nadchodzących, nie mniej trudnych meczach. Już w najbliż-
szą sobotę „KS” Chełmek rozegra kolejne spotkanie o mistrzostwo 6 
ligi okręgu wadowickiego z zawsze groźną i nieobliczalną drużyną 
Kalwarianki Kalwarii Zebrzydowskiej – 08.05.2010 r. – godz. 17.00.

INAUGURACJA SEZONU tENISOWEGO
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji serdecznie zaprasza 

na Korty Tenisowe w Chełmku przy ul. Brzozowej 2.
Nasz obiekt czynny jest codziennie od godz. 8.00 do 20.00. 

Ceglana nawierzchnia kortów wśród znawców uchodzi za jed-
ną najlepszych w Polsce. Mamy nadzieję, że dobre położenie 
w centrum miasta, liczne miejsca parkingowe i umiarkowane 
ceny sprawią, że odwiedzicie Państwo nasz obiekt. Rezerwacji 
kortów można dokonywać telefonicznie 660 054 456.
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Czwarta „Noc z Andersenem” 
Tegoroczną „Noc z Andersenem” zorganizowano w murach 

Domu Ludowego przy ul. Chrobrego 77 w Chełmku. W tej magicz-
nej nocy wzięło udział 33 dzieci z całej gminy.

Przepustką do uczestnictwa w imprezie było obowiązkowe prze-
branie się za postać z baśni H.Ch. Andersena oraz złożenie podpisu 
pod baśniowym kontraktem. 

Impreza rozpoczęła się uroczystym sadzeniem baśniowego lasu 
w ogrodzie D. Ludowego w obecności gościa honorowego Pani Zo-
fii Urbańczyk – Przewodniczącej Rady Miejskiej. Noc obfitowała w 
wiele atrakcji i niespodzianek. Wystąpił zespół aktorów z Karkowa z 
inscenizacją „Calineczki”, w której dzieci brały czynny udział. Gościła 
Pani policjantka mł. asp. Marzena Ptasińska z Komendy Powiato-
wej w Oświęcimiu z policyjną maskotką – dużym kotem. Ogromną 
frajdę zafundowali dzieciom policjanci – dzielnicowi z Chełmka 
pozwalając obejrzeć radiowóz z jego wyposażeniem, sygnalizacją 
itp. i tu musimy podziękować Panu Komendantowi naszego Komi-
sariatu. Niemało emocji wzbudziła wizyta w stadninie koni u Pana 
Roberta Babiucha. 

Po kolacji przywitano Pana Andersena, w postać którego wcieliła 
się Pani Maria Kowtunenko. Zwyczajowo już czytano baśnie potem 
konkursy z nagrodami, quizy, zagadki, krzyżówki, zabawy ruchowe 
oraz taneczne. Wszystkie dzieci brały udział w malowaniu dużego 
plakatu pt:” Federacja zjednoczonych bajek”. Dużym przeżyciem było 
nocne zwiedzanie biblioteki. Z latarkami w ręku dzieci szukały „du-
cha Andersena” a znalazły świecący fajerwerkiem urodzinowy tort. 

Nad ranem wszystkim dość szybko opadły powieki. Rankiem na-
stępnego dnia po śniadaniu na pożegnanie każdy uczestnik otrzymał 
dyplom oraz słodki poczęstunek. 

Nad całością czuwały zamienione na tę szczególną „Noc” bajko-
we wiedźmy – bibliotekarki oraz wspomagający je wolontariusze. 

Celem tego spotkania było rozbudzenie zainteresowań czytelni-
czych wśród najmłodszych poprzez wykorzystanie bogatej twórczo-
ści H.CH Andersena. Jest to impreza międzynarodowa z okazji jego 
urodzin i Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej. 

Bibliotekarze 

Serdeczne podziękowania składamy sponsorom: 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Mirosław Trybuś,

Panu Władysławowi Bogusławskiemu,
Związkowi Harcerstwa Polskiego Komendzie Hufca w Chełmku,

Pani Barbarze Zając,
Jadwiga Korba „Galeria szmat”,

Państwu Łuczakom Firma „Józstach”, 
Panu Adamowi Kobyłczykowi,

Pani Agnieszce Bębenkowskiej,
Pani Małgorzacie Bialik,

Pani Marii Borowskiej

``
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