
1

Październik | nr 10 (97) / 2011 |  nakład 2000 szt. Informator Gminny

egzemplarz bezpłatny | wersja elektroniczna na www.moksir.chelmek.pl

ISSN: 1644-1133

Jednym z „pomników przyrody” na terenie naszej 
gminy jest dąb szypułkowy (Quercus robur) Od 
kilkuset lat rośnie w Bobrku na terenie obecnej 
zagrody Lasów Państwowych. Mimo, że nasza 
gmina otoczona jest lasami pomnikowych drzew 
pozostało niewiele.
Czekamy na wykonane przez Państwa portrety 
drzew. Najciekawsze fotografie zostaną opub-
likowane na naszych łamach a ich autorzy 
otrzymają dębowy liść który będzie bezpłatną 
wejściówką na seanse filmowe w grudniu br.
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W poczuciu odpowiedzialności za pełne zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z za-
kresu podstawowej opieki zdrowotnej dla Mieszkańców Gminy Chełmek, a tym samym 
za powierzone mi zadanie kierowania publicznym podmiotem leczniczym oraz w świe-
tle bieżących wydarzeń, które dotyczą podjętych przeze mnie decyzji personalnych  
w stosunku do lekarzy SG ZOZ informuję, że w dniu dzisiejszym złożyłem na ręce Bur-
mistrza Chełmka rezygnację z dalszego kierowania Zakładem. Zasadniczym motywem 
mojej decyzji pozostaje postawa lekarzy zatrudnionych w SG ZOZ w Chełmku w porad-
ni podstawowej opieki zdrowotnej, którzy zapowiedzieli solidarne porzucenie pracy  
w geście solidarności z lekarzem, który swoim postępowaniem zmusił mnie do wypo-
wiedzenia mu umowy o pracę. Dokonując w SG ZOZ czynności z zakresu prawa pracy 
kierowała mną troska o zabezpieczenie Zakładu przed konsekwencjami finansowymi 
i prawnymi. Kierowały mną zasady, zgodnie z którymi Pacjentowi należy się szacunek  
i uczciwe, równe traktowanie. Ubolewam zatem nad postawą lekarzy, którzy nie 
poznawszy motywów moich decyzji personalnych, mających na celu wyłącznie do-
bro SG ZOZ i jego stabilność finansową – skierowali wobec Pacjentów i wobec mo-
jej osoby zorganizowaną akcję, której celem była obrona swoich interesów - przede 
wszystkim wyróżniających się w skali powiatu komfortowych warunków pracy  
i płacy. Trzeba w tym miejscu wspomnieć również o szeroko zakrojonej akcji pro-
pagandowej, w której odwracano tak naprawdę uwagę od istoty sprawy, którą 

było wykonywanie obowiązków pracowniczych przez lekarza w sposób budzący sprzeciw Pacjentów, personelu i kierownictwa 
zakładu. Pomówiono mnie przy tym o łamanie prawa. Stanowczo w tym miejscu 
oświadczam, iż nie postępowałem, w szczególności jako dziewiąty z rzędu w ostat-
nich dziesięciu latach Dyrektor SG ZOZ wbrew przepisom ustaw i wbrew interesom 
Pacjentów. Skierowane do mojej osoby zarzuty są szkalowaniem mojego imienia  
i pomawianiem mnie. Rzeczowe uzasadnienie mojego zgodnego z prawem postępo-
wania przedstawiłem Burmistrzowi Chełmka wraz z opinią Ministerstwa Zdrowia. 
Pragnę w tym miejscu przedstawić fakty - efekty pracy, którą wykonano kiedy kierowa-
łem chełmecką placówką służby zdrowia: 
–  pozostawiam uruchomioną i wyposażoną marcu 2011 r. w nowy sprzęt 
–  echokardiograf – nową poradnię kardiologiczną!,
–  pozostawiam w nowoczesnym kształcie poradnię stomatologiczną!,
–  pozostawiam kompleksowo wyposażoną w zakupiony w czerwcu i lipcu 2011 r.  
 nowy sprzęt do pracowni analityczno – diagnostycznej (analizator hematologiczny 
 i analizator do biochemii), który pozwoli na szybkie i nowoczesne wykonywanie  
 wyników badań, np. morfologii,
–  pozostawiam 10 funkcjonujących poradni specjalistycznych, które w grudniu 2010  
 nie zostały przez NFZ w SG ZOZ w Chełmku  zakontraktowane!,
–  pozostawiam SG ZOZ z dodatnim wynikiem finansowym. Na początku 2011 r. SG  
 ZOZ posiadał ujemny wynik finansowy na poziomie ponad 55 tysięcy złotych
  i niewypłacone tzw. nadwykonania usług medycznych za 2009 i 2010 w kwocie  
 ponad 150 tysięcy złotych!,
–  rozpocząłem kompleksowy remont trzech budynków SG ZOZ przy udziale środków 
 zewnętrznych (podpisana umowa na finansowanie).
Wskazane wyżej przedsięwzięcia zrealizowane z sukcesem można sprawdzić chociaż-
by w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Moje działania, jako kierownika publicznej placówki nie spotkały się jednak 
z pozytywnym odbiorem niektórych lekarzy, ponieważ zmierzałem do realizacji za-
sady, w myśl której za bardzo wysoką pensją, sięgającą np. dziesięciokrotności gwa-
rantowanej przez państwo emerytury i komfortowymi warunkami pracy powinny iść  
w szczególności: przestrzeganie dyscypliny czasu pracy, szacunek dla pacjenta i rzetel-
ne wykonywanie obowiązków nałożonych przez Ministerstwo Zdrowia i ustawodaw-
cę. Pozostawiając SG ZOZ w Chełmku z dodatnim wynikiem finansowym i wyposa-
żonym w nowo zakupiony sprzęt specjalistyczny oraz z nowo uruchomioną poradnią 
kardiologiczną pragnę wyrazić podziękowanie dla znakomitej większości Personelu 
SG ZOZ w Chełmku, który ciężką pracą pomagał mi w realizacji z sukcesem trudnego 
zadania, polegającego na zapewnieniu świadczeń zdrowotnych dla 13 tysięcznej po-
pulacji Gminy Chełmek. 

                                                                                                                                Michał Bochenek

Oświadczenie
Chełmek, 28 września 2011 r.
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02.09 - W Chełmku na ul. Piłsudskiego doko-
nano uszkodzenia samochodu Opel - straty 
800 zł

02.09 – W Chełmku na ul. Piłsudskiego skra-
dziono spoiler z samochodu marki Seat – 
straty 250 zł.

09.09 – W Gorzowie na ul. Kwiatowej nie-
znani sprawcy uszkodzili drzwi do remizy 
OSP – straty 1 000 zł. W tym samym dniu  
w Gorzowie dokonano kradzieży z włama-
niem do budynku LKS – 1 900 zł.

10.09 – W Chełmku na ul. Fredry zatrzyma-
no nietrzeźwego rowerzystę 2,4 promila. 
Nie było to pierwsze tego typu wykroczenie, 
ponieważ wobec rowerzysty sąd wcześniej 
wydał zakaz prowadzenia pojazdów mecha-

nicznych.
10.09 – W Bobrku na ul. Nadwiślańskiej za-
trzymano nietrzeźwego prowadzącego sa-
mochód marki Audi -  1,4 promila.

10.09 – W Chełmku na ul. Krakowskiej za-
trzymano nietrzeźwego motorowerzystę 2,1 
promila.

11.09 – W Chełmku na ul. Chrobrego odnale-
ziono skradziony w 2009 roku skuter. 
14.09 – W Chełmku na ul. Przemysłowej za-
trzymano nietrzeźwego motorowerzystę 1,2 
promila.

14.09 – W Chełmku na ul. Mickiewicza za-
trzymano nietrzeźwego kierującego rowe-
rem – 1,2 promila.

23.09 – W Bobrku na ul. Krakowskiej skra-
dziono ogrodzenie z jednostki wojskowej – 
straty 5 000 zł.

24.09 – W Chełmku na ul. Żeromskiego za-
trzymano mężczyznę przy którym ujawnio-
no 0,820 g marihuany oraz 1,261 g haszyszu

24.09 – W Chełmku na ul. Krakowskiej za-
trzymano sprawcę kradzieży sklepowej. Zo-
stał ukarany mandatem 100 zł.

25.09 – W Chełmku na ul. Piastowskiej za-
trzymano sprawcę który miał przy sobie 
6,206 g marihuany. 

28.09 – W Chełmku na ul. Kochanowskiego 
dokonano kradzieży z włamaniem do samo-
chodu – straty 500 zł.

Z uwagi na zbliżający się czas Wszystkich Świętych, w trosce o bez-
pieczeństwo Mieszkańców Miasta i Gminy Chełmek, po raz kolejny 
pragnę zwrócić Państwa uwagę na zagrożenia, jakie nasilają się   
w tym czasie.

I.Złodzieje kieszonkowi.
Czas poprzedzający Wszystkich Świętych jak i dzień samego święta, to do-
godny okres dla złodziei kieszonkowych. Sprzyjają temu tłok na cmenta-
rzach, w środkach komunikacji, na przystankach autobusowych. Metody 
działania sprawców są przeróżne. Żadna torebka, nawet z siedmioma we-
wnętrznymi kieszonkami nie powstrzyma złodzieja przed kradzieżą, jeśli 
jest przewieszona beztrosko przez ramię. Tak samo portfele, które wkłada-
my do tylnych kieszeni spodni stają się łatwym łupem kieszonkowców. Pa-
miętajmy, że złodzieje mają opanowanych setki metod na odwrócenie na-
szej uwagi i tylko dzięki ostrożności jesteśmy w stanie zapobiec kradzieży. 
II.Kradzieże z włamaniem
W czasie gdy odwiedzamy cmentarze,  nasze mieszkania i domy są szcze-
gólnie narażone na kradzieże z włamaniem. Apeluje w tym miejscu o po-
moc sąsiedzką. Jeśli zauważycie Państwo podejrzane osoby kręcące się 
wokół opuszczonych domostw sąsiadów –  zawiadomcie o tym Policję. 
W tym okresie szczególnie narażone na kradzieże z włamaniem są samo-
chody, zwłaszcza te, które pozostawiamy w pobliżu cmentarzy. W celu 
uniknięcia takich zdarzeń proszę o nie pozostawianie w samochodach, 
w widocznych miejscach odzieży, reklamówek, toreb, itp. W stu procen-
tach takie postępowanie nie zagwarantuje nam bezpieczeństwa, ale z całą 
pewnością zmniejszy prawdopodobieństwo włamania. 
III.Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Czas Wszystkich Świętych w naszej tradycji jest czasem spotkań z rodzi-
ną. Ze statystyk policyjnych wynika, że ten okres jest najbardziej niebez-
piecznym okresem w roku pod względem liczby wypadków drogowych. 
Często sprawcami wypadków są nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego 
– zarówno kierujący pojazdami jak i piesi. Dodatkowe zagrożenie stanowią 
tzw.  „niedzielni kierowcy”, wzmożony ruch na drogach, przewrotna w tym 
okresie pogoda. Te czynniki stanowią o realnym niebezpieczeństwie.  Ape-
luję do Państwa o rozwagę i rozsądek na drodze. Wzmożone kontrole na 
drogach są z myślą o Państwa bezpieczeństwie, a nie w celu utrudnienia 

Wam życia. Mają na celu wyeliminowanie tych uczestników ruchu, którzy 
stwarzają potencjalne zagrożenie.

W okresie Wszystkich Świętych funkcjonariusze Komisariatu Policji w Chełm-
ku w sposób szczególny będą czuwali nad Państwa bezpieczeństwem. Nie-
mniej proszę o zastosowanie się do uwag jakie skierowałem do Państwa  
w niniejszym komunikacie.

Z poważaniem: 
Komendant Komisariatu Policji w Chełmku   

podinsp. mgr  Piotr Grabowski

Ciemna strona gminy

1 listopada 2011r. - zmiana organizacji ruchu

Komunikat Komendanta Komisariatu Policji w Chełmku

W związku ze zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych infor-
mujemy, że w tym dniu nastąpi zmiana organizacji ruchu w okolicy 
cmentarza w Chełmku. Dojazd do cmentarza odbywać się będzie od 
ulicy Słowackiego w Chełmku, natomiast wyjazd odbywać się będzie 
ulicą Na Skałce. 

                                                                                      Wydział Inwestycji  
i Rozwoju
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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na te-
renie Gminy Chełmek

Powiat oświęcimski w trosce o bezpie-
czeństwo mieszkańców powiatu uru-
chomił Samorządowy Informator SMS 
– jest to system przekazywania ostrze-
żeń i komunikatów w formie bezpłatnej 
wiadomości SMS od władz powiatu do 
wszystkich użytkowników, którzy zalo-
gują się do tego systemu. Otrzymywa-
ny SMS będzie zaczynał się od nazwy 
nadawcy „powiat oświęcimski”. System 
spełnia wymogi określone w ustawie  
o ochronie danych osobowych. Idea sys-
temu, który powstał z inicjatywy Staro-
sty Józefa Krawczyka, jest następująca: 
gdy pojawia się niebezpieczeństwo, po-
wiatowe centrum zarządzania kryzyso-

wego określa rodzaj oraz rozmiar zagro-
żenia i zgodnie z decyzją starosty rozsyła 
(jednym kliknięciem) komunikat ostrze-
gawczy. Sygnał przesyłany jest poprzez 
operatorów komórkowych i dociera do 
mieszkańców z zagrożonego terenu.
Tym samym powiat oświęcimski podjął 
działanie zmierzające do zapobiegania 
sytuacjom, w których mieszkańcy nie 
mają dostatecznej wiedzy o zbliżają-
cych się zagrożeniach. Od dzisiaj każdy 
może otrzymać taką wiadomość na swój 
telefon komórkowy. Aby zarejestrować 
się w SI SMS jako Użytkownik, należy na 
numer telefonu komórkowego 661 000 
112 wysłać wiadomość SMS o treści jak 

przedstawionym plakacie, wybierając 
tym samym grupę do której chce użyt-
kownik należeć. Użytkownik wysyłając 
wiadomość SMS, rejestrującą go w sys-
temie, ponosi jednorazowo koszt wy-
słania standardowej wiadomości SMS. 
Prawidłowa rejestracja Użytkownika  
w systemie kończy się potwierdzeniem 
tego faktu w postaci zwrotnej wiado-
mości SMS z informacją o skutecznym 
zarejestrowaniu do wybranej przez 
Użytkownika grupy. Od tego momentu 
Użytkownik będzie otrzymywał infor-
macje dotyczące grupy (gminy), do któ-
rej się zarejestrował. Użytkownik otrzy-
muje te informacje bezpłatnie

Burmistrz Chełmka wraz z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
w Chełmku organizują bezpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. 
Odpady wielkogabarytowe zbierane będą w formie objazdu wszystkich posesji. 
Harmonogram zbiórki odpadów:
1. 03 listopada tj. czwartek - Gorzów,
2. 04 listopada tj. piątek - Bobrek,
3. 07 listopada tj. poniedziałek - Chełmek Stare Miasto,
4. 08 listopada tj. wtorek - Chełmek: Nowopole, ul. Krakowa, ul. Marii Dąbrowskiej,  
 ul. Kościuszki i ul. Ofiar Faszyzmu.

Odpady należy wystawić do godziny 8:00 przed posesję. Odpady wystawione po tej 
godzinie nie zostaną odebrane. 
Zbierane będą następujące odpady wielkogabarytowe: meble, wersalki, fotele, stoły, 
ramy okienne- bez szyb, itp. Wszystkie meble muszą być rozebrane na części pierwsze.
Nie będą przyjmowane: eternit, akumulatory, opony samochodowe itp.

SMS-owy system ostrzegania

APEL BURMISTRZA CHEŁMKA  
O KOSZENIE TRAW I NIEUŻYTKÓW

Wykaz laureatów 
konkursu 
na najpiękniejszy ogród  
w 2011 roku

W związku z dużą powierzchnią niewyko-
szonych gruntów na terenie gminy Chełmek 
oraz licznymi interwencjami mieszkańców  
w tej sprawie, apeluję do właścicieli zanie-
dbanych nieruchomości o jak najszybsze wy-
koszenie  działek.

Niewykoszone trawy są dobrym schronie-
niem dla wszelkiego rodzaju owadów, gry-
zoni, gadów i innych organizmów, których 
nadmiar powoduje uciążliwości i szkodliwe 
działanie, natomiast wiosną stanowią po-
ważne zagrożenie pożarowe. 

Chełmek Stare Miasto
1. Katarzyna i Jacek Płaza - I miejsce (300 zł)
2. Wioletta Matysik - II miejsce (200 zł)
3. Celina Szewczyk - III miejsce (150 zł)

Chełmek Nowe Miasto
Najpiękniejszy ogród przy domu pry-
watnym:
1. Stanisław Kalika - I miejsce (300 zł)
2. Jacek Doległo - II miejsce (200 zł)
3. Leszek Pędrys - III miejsce (150 zł)
Najpiękniejszy ogród przy bloku:
1. Bogusław Sztogryn - I miejsce (300 zł)
2. Leszek Ficek - II miejsce (200 zł)
3. Halina Oleś- III miejsce (150 zł)
Najpiękniejszy balkon:
1. Józef Rogalski- I miejsce (300 zł)
2. Janina Filipek - II miejsce (200 zł)
3. Katarzyna Szczepańska - III miejsce (150 zł)

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chełmku zaprasza na 
wyjazdy:

Chorwacja – Półwysep Istria  - 25.05 – 06.06. 2012
Czarnogóra – Zatoka Kotorska – 19.05 – 31.05. 2012
Rewal – 04.06 – 16.06.2012
Krynica Morska - 18.06 – 30.06.2012
Ustronie Morskie – 14.08 – 28.08.2012
Dziwnów – 19.08 – 31.08.2012

Chętnych prosimy o zapisy w Domu Rencisty w Chełmku, ul. Topolowa 6  
w dniach poniedziałki w godz. 14.00 do 17.00 oraz środy 9.00 do 12.00

Tel. 33 846 15 66
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Dzień Edukacji Narodowej w Chełmku
W dniu 14 października 2011 r. w Miejskim Ośrodku Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Chełmku odbyły się uroczyste 
gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej.  

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Pan Andrzej 
Saternus – Burmistrz Chełmka, Pani Ewa Kantyka – Wizytator 
Kuratorium Oświaty w Krakowie, Pan Marek Palka – Przewod-
niczący Rady Miejskiej, Pani Helena Szewczyk - Przewodni-
cząca Komisji edukacji, kultury, sportu i rekreacji, Dyrektorzy 
Zespołów Szkół, Pani Elżbieta Świtalska - Prezes Oddziału ZNP 
w Chełmku, Pani Urszula Palka - Przewodnicząca Koła Zakłado-
wego NSZZ „Solidarność”, emeryci i renciści z Gminy Chełmek 
– wraz z Przewodniczącą Sekcji Emerytów i Rencistów Panią 
Haliną Ptasińską, Pracownicy administracji i obsługi wszyst-
kich szkół oraz uczniowie stypendyści wraz z rodzicami.

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus złożył wszystkim zgro-
madzonym życzenia oraz  pogratulował osiąganych wyników. 
Złożył także podziękowania pracownikom oświaty za dotych-
czas wykonywaną pracę i życzył wielu sukcesów na polu za-
wodowym i prywatnym. 
Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody i wyróżnienia 
dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wy-
chowawcze. 

Nagrody Burmistrza Chełmka 
Bogusława Opala, Ewa Raczek, Dorota Szklarczyk, Katarzyna 

Wojtyczko, Jolanta Czerw, Lucyna Kuligowska, Małgorzata 
Wójtowicz  

Listy Gratulacyjne dla nauczycieli odznaczonych medalami 
Komisji Edukacji Narodowej
Mariusz Janik, Agata Juszyńska, Iwona Bochenek, Barbara Ko-
byłczyk, Eliza Pędziałek - Krysta

Akty Nadania Stopnia Nauczyciela Mianowanego:
Joanna Domagała, Radosław Gąska, Małgorzata Gołowieszko, 
Anna Grochal, Sabina Madejczyk, Izabela  Tołwińska
Listy Gratulacyjne – Nauczyciele Kontraktowi
Joanna Świerz, Joanna Fedecka

Listy Gratulacyjne – Nauczyciele Dyplomowani
Katarzyna Białas-Szafraniec, Ewa Gwóźdź, Ewa Patyk
Dyrektorzy Zespołów Szkół wręczyli również Nagrody Dyrek-
tora Szkoły dla swoich nauczycieli.
Uczniowie wyróżniający się szczególnie wysokimi wynikami  

w nauce zostali uhonorowani  stypendiami. Burmistrz Chełm-
ka wręczył stypendium za wyniki w nauce dla uczniów: 
SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOBRKU:
Kamila Idzik, Martyna Symula
SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W GORZOWIE:
Kamila Skotarska , Adrian Lipski 
SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2  
W CHEŁMKU:
Krzysztof Gomółka, Patrycja Trojańska, Gabriela Wlezień, Kon-
rad Bradecki, Karolina Twardy, Mateusz Olszak, Natalia Legut, 
Mateusz Małecki, Agnieszka Ludwisiak 
SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W CHEŁMKU:
Agata Szyjka, Karolina Figa, Aleksandra Gurgul, Maksymilian 
Paździor
Wspaniale dobrany i wyreżyserowany program artystyczny 
wykonany przez najmłodszych uczniów Samorządowego Ze-
społu Szkół nr 1 w Chełmku wzbudził wielkie uznanie grona 
obecnego na akademii. 
Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Referat Oświaty
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„BATA – lia w Chełmku” taki tytuł nosiła konferencja naukowa, której 
uczestników gościliśmy 8 października. To druga konferencja w histo-
rii naszego miasta. Pierwsza odbyła się w 2009 roku, zorganizowała 
ją Katedra Zarządzania i Marketingu Górnośląskiej Wyższej Szkoły 
Handlowej w Katowicach. Grono naukowców w Czech, Rosji i Polski 
referowało i dyskutowało nad Batowskimi modelami zarządzania  
w obecnych realiach gospodarczych Unii Europejskiej. Pomysł zorga-
nizowania kolejnej zrodził się w 2010 podczas wykładu r. Andrzeja 
Szczerskiego na spotkaniu Klubu 
Miłośników Ziemi Chełmeckiej. 
Fascynującemu wykładowi o 
„Bacie – modernizatorze” towa-
rzyszyła ożywiona dyskusja. Dla 
wszystkich było jasne, że ukaza-
nie fenomenu Baty w kontekście 
modernizmu wymaga wnikliwej i 
szerokiej dyskusji. Ogromny wkład 
w powodzenie, kształt i przebieg 
październikowej konferencji miała 
mgr inż. arch. Anna Syska, miesz-
kanka i miłośniczka Chełmka, za-
wodowo związana ze Śląskiem 
Centrum Dziedzictwa Kulturowe-
go w Katowicach. Pani Anna przez 
wiele miesięcy konstruowała pro-
gram przedsięwzięcia. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  
w Chełmku podjął się roli gospodarza, wnosząc do projektu wielo-
letnie doświadczenia w organizacyjne oraz niezbędne zaplecze tech-
niczne. Dzięki pani Annie Sysce i dr Szczerskiemu role głównego orga-
nizatora przyjął Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie a partnerami byli, Koło Naukowe Studentów Historii 
Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i portal internetowy „Napraw So-
bie Miasto”.  Wśród patronów medialnych znalazło się prestiżowy „Au-
toportret – Pismo o dobrej przestrzeni” oraz Tygodnik Ziemi Chrza-
nowskiej „Przełom”. W deszczowy sobotni poranek w Sali kinowo 
widowiskowej chełmeckiego ośrodka kultury zjawili się naukowcy, 
studenci, miłośnicy modernizmu, mieszkańcy Chełmka i najbliższych 
okolic. Pierwszym punktem programu konferencji był spacer po za-
chowanym modernistycznym osiedlu robotniczym dawnej Polskiej 
Spółki Obuwia „Bata”. Zwiedzaniu towarzyszył wykład terenowy Anny 
Syski i prezentacja kierunków rozwoju miasta przedstawiona przez 
burmistrza Andrzeja Saternusa. Głównym celem spotkania naukow-
ców było ukazanie Batowskiej architektury, urbanistyki, organizacji 

życia i przestrzeni w kontekstach idei Modernizmu oraz ówczesnej 
i obecnej rzeczywistości. Fascynujące referaty wygłosili naukowcy  
z Czech i Polski - dr hab. Andrzej Szczerski z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Ladislava Horňakova z Galeria Sztuki w Zlínie, Miroslava 
Štybrova z Muzeum Obuwniczego w Zlínie, Anna Syska ze stowa-
rzyszenia Napraw Sobie Miasto, dr hab. Irma Kozina z Uniwersytetu 
Śląskiego, Hubert Bilewicz z Uniwersytet Gdańskiego, dr Ryszard Na-
konieczny z Politechniki Śląskiej, Jan Trzupek z Małopolskiej Funda-

cji Muzeum Sztuki Współczesnej. 
Konferencja była również debiu-
tem dla wybitnych studentów  
z koła naukowego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Referaty pre-
zentowali - Joanna Amrozi, Anita 
Kunikowska, Justyna Łuczyńska, 
Martyna Nowicka, Bożena Sobuc-
ka, Agata Jabłońska, Magdalena 
Harasiewicz, Wiktoria Kałwak, 
Wiktoria Kozioł, Bożena Sobucka, 
Marta Świetlik, Anita Kunikowska, 
Karolina Pisarek. Wykładom towa-
rzyszyły multimedialne prezenta-
cje, a szczególnym rarytasem był 
pokaz archiwalnych materiałów  
z wytwórni filmowej „Bata” Domi-

nująca tematyka Batowskiej architektury była przyczynkiem do spon-
tanicznej dyskusji nad kształtem i perspektywami modernizacji cheł-
meckiego osiedla. Przypomnijmy, że emocje i dyskusje budzi wizja 
likwidacji kortów tenisowych, będących w założeniu budowniczych 
ze Zlina, integralna częścią fabrycznej kolonii. Dla wielu naszych go-
ści pobyt w Chełmku był pierwszą wizytą w mieście, które stało się 
realizacja modernistycznej utopi. Mamy ogromną nadzieję że zechcą 
do nas przybyć na kolejne „BATA – lie”. Już wiemy, że naszym obo-
wiązkiem jest kontynuowanie twórczej dyskusji nad fenomenem cze-
skich wizjonerów – rodziny Bata. Wyjątkowo trafnym zdaje się zawar-
ta  w tytule gra słów. Autorką nazwy „BATA – lia” jest Marta Świetlik, 
studentka UJ. Ogromna szkoda tylko, że mimo rozległej informacji  
i bogatego medialnego wsparcia na sali było tak mało mieszkańców 
miasta, które Bacie zawdzięcza, że stało się miastem!
Fotorelacja  z konferencji dostępna jest na stronie www.moksir.chel-
mek.pl                                                                                                                                

wr

Obchody Święta Niepodległości w Chełmku

BATA – lia w Chełmku

10 listopada  godz. 11.00 – Drogi do Wolności – uroczysta 
 akademia przygotowana przez młodzież i nauczycieli 
 z Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku. 
 Sala widowiskowo-kinowa MOKSiR w Chełmku, 
 Plac Kilińskiego 3.

11 listopada  godz. 11.00 - Kościół pw. N.M.P. Królowej Polski 
 w Chełmku. Uroczysta Msza Św. w intencji 
 Ojczyzny z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń, 
 organizacji i władz samorządowych oraz asysty 
 wojskowej. 
 Około godz. 12.00 - przemarsz delegacji i pocztów
 sztandarowych na wzgórze Skała. Ceremonia 
 złożenia hołdu pod Pomnikiem Grunwaldzkim przez
 młodzież szkolną, harcerzy, kombatantów i władze
 samorządowe. 
 Godz. 13.00 – Spotkanie Pokoleń - biesiada patriotyczna 
 – Dom Pamięci Baty, ul. Staicha 3. 
 Godz. 16.00 – Przegląd polskich filmów - Kino Iluzja 
 w Chełmku, Plac Kilińskiego 3. /szczegóły na plakatach/

Bitwa Warszawska w Chełmku 
Kino  Iluzja w Chełmku serdecznie zaprasza na pokaz 
filmu 1920 Bitwa Warszawska. 
Seans odbędzie się 3 listopada o godz. 17.00
Bilety w cenie 10 zł
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W niedziele 16 października br. Jego Ekscelencja ks. biskup 
Jan Szkodoń przeprowadził wizytację kanoniczną parafii pw. 
Św. Jadwigi Królowej w Gorzowie.  Wizytacja odbyła się w bar-
dzo ważnej chwili dla parafii, od listopada mają ruszyć prace 
przy rozbudowie kościoła. Ks. biskup zachęcał wszystkich do 
podjęcia tego ważnego dla społeczności dzieła. Spotkał się  
z grupami parafialnymi, radą parafialną, ministrantami, scholą, 
zespołem śpiewaczym „Malwa”. Po mszach osobiście błogo-
sławił każdego z przybyłych parafian czyniąc znak krzyża na 
czole. Złożył także wizytę u osób chorych i starszych, nie mo-
gących uczestniczyć w obrzędach. Na zakończenie, w czasie 
mszy św. popołudniowej udzielił sakramentu bierzmowania 
25 uczniom z szkół ponad gimnazjalnych.

Adam Łękawa

Jego ekscelencja ks. bp Jan Szkodoń odwiedził Bobrek. 
W dniach 24 i 25 września w bobreckiej parafii odbyła się 
wizytacja kanoniczna. Ks. bp miał okazję zapoznać się  
z pracami wykonanymi w bobreckie świątyni jak również 
udzielić sakramentu bierzmowania młodzieży. Bp Jan 
Szkodoń wziął również udział w szeregu spotkań m.in.  
z grupami działającymi przy kościele pw. Trójcy Przenaj-
świętszej w Bobrku.
– Grupy mają ważną rolę w życiu parafii. Przez zaangażowanie 
w różne grupy parafialne dajecie świadectwo waszej miłości do 
Pana Jezusa i Jego Kościoła. Ale najwięcej sami korzystacie na-
leżąc do grupy modlitewnej, apostolskiej - sam, sama najwię-
cej korzystam. Otwieram się na Boże laski, wzrastam duchowo  
i przygotowuję się do rożnych, trudnych zadań, jakie nam stawia, 
daje Pan Jezus – mówił podczas spotkania Ks. bp Jan Szkodoń.
W ostatnim czasie w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Bo-
brku poczyniono wiele inwestycji.
- Kościół jest należycie zabezpieczony. Jest chroniony przez 
specjalistyczną firmę ochroniarską. Jest wykonany nowy mo-
nitoring - kamery z nagrywarką  z terenu kościoła, cmentarza, 
i parkingu przed kościołem. Zainstalowany jest alarm przeciw 
włamaniowy oraz przeciwpożarowe czujki. Na kościele posze-
rzono instalacje odgromową.
- Ukończono renowację wszystkich ołtarzy w kościele, ambo-
ny, ołtarza soborowego, ambonki i ozdobnej podstawy pod 
paschał. Gruntownej renowacji zostały poddane także stacje 
Drogi Krzyżowej. Całość pracy wykonała firma IN PLUS, Kon-
serwacje Obiektów Zabytkowych Jan Szczurek z Krakowa.  
W tej samej pracowni, renowacji poddano także obrazy  
i wszystkie figury stanowiące całość ołtarza, dwie figury Chry-
stusa Zmartwychwstałego, dwa krzyże. Odnowiono także  
monstrancję i relikwiarz Krzyża Świętego.
- Kończone są pracę przy dzwonach. Zostały wymienione 
nowe silniki do dzwonów i zainstalowano nowe zabezpie-
czenia elektryczne. Trwa wymiana całej tablicy elektrycznej  
w kościele, łącznic z nowymi zabezpieczeniami. To wielki 
wkład Pana Janusza Szostka.
- W tym roku poddana została gruntownej zmianie instalacja 
ogrzewania kościoła i plebanii. Zainstalowano nowy piec i całą 
instalację sterującą, która ogrzewa kościół. Poprawiono ogrze-

wanie plebanii i uruchomiono solary, instalując nowe oprzy-
rządowanie i całą mechanikę sterującą.
- Organy zostały  nastrojone i zakonserwowane. Dla zespo-
łu muzycznego został zakupiony sprzęt muzyczny łącznie 
z mikrofonami. Został zakupiony duży wyświetlacz ledowy  
z bazą pond 900 tekstów pieśni i nabożeństw. Został także za-
kupiony zestaw mikrofonów bezprzewodowych działających 
w obejściu kościoła i na cmentarzu.
- Ukończono prace w kaplicy, przy wejściu do kościoła i dwóch 
pomieszczeń z widokiem na prezbiterium. To dawna salka ka-
techetyczna w kościele i pomieszczenie dla ministrantów. Zo-
stały także wymienione szyby po lewej i prawej stronie ołtarza.
- Gruntownej renowacji poddana została kaplica cmentarna, 
łącznic z nową posadzką z dolomitu, w której wyłożono zain-
stalowano obelisk  upamiętniający  beatyfikację Jana Pawła II. 

Odwiedziny Biskupa

Biskup w Bobrku
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Uczniowie Samorządowego Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego nr 2  
w Chełmku wiedzą jak „świecić przy-
kładem”

W trosce o bezpieczeństwo uczniów 
oraz zmniejszenie liczby ofiar wypadków 
komunikacyjnych, ruszyła we wrześniu II 
edycja akcji profilaktycznej dla uczniów
szkół podstawowych „Odblaskowa 
Szkoła” organizowana przez Komendę 
Wojewódzką Policji w Krakowie, Mało-
polską Wojewódzką Radę Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego, Małopolskie 
Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd 
Wojewódzki i Małopolski Urząd Marszał-
kowski.
Celem konkursu jest zwiększenie aktyw-
ności dyrektorów szkół podstawowych,  
lokalnych władz samorządowych i rodzi-
ców w zakresie wyposażenia uczniów w 
elementy odblaskowe. Daje możliwość 
wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale 
również dba o bezpieczeństwo swoich 
podopiecznych zwłaszcza w drodze do 
i ze szkoły. 

Udział naszej szkoły w powyższej akcji 
miał na celu popularyzowanie wśród 
dzieci znajomości przepisów o ruchu 
drogowym, konieczność noszenia ele-
mentów odblaskowych, a tym samym 
kształtowania nawyków niezbędnych 
dla bezpiecznego 
i kulturalnego uczestnictwa w ruchu 
drogowym.
Uczestnicząc w akcji „Odblaskowa szko-
ła” uczniowie naszej placówki zostali 
wyposażeni w elementy odblaskowe  
zwiększające ich bezpieczeństwo na 
drodze (kamizelki, opaski oraz  zawieszki 
odblaskowe). Ponadto, w szkole zosta-
ły przeprowadzone ciekawe konkursy 
(plastyczny „Bezpieczna droga do szko-
ły”, „Wiedzy o bezpieczeństwie ruchu 
drogowego” ), przedstawienie o bezpie-
czeństwie w ruchu drogowym pt. „Od-
blaskowa szkoła”, zajęcia pozalekcyjne, 

pogadanki, spotkania z policjantem oraz 
inne ciekawe formy realizujące jak i pro-
mujące akcję.

Składamy szczególne podziękowania:

Burmistrzowi Gminy Chełmek Panu An-
drzejowi Saternusowi,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych,
Prezesowi Gminnej Spółdzielni „Samo-
pomoc Chłopska” w Chełmku 
Panu Tomaszowi Warzecha,
Radzie Rodziców przy Samorządowym 
Zespole Szkolno – Przedszkolnym
nr 2 w Chełmku

za wsparcie finansowe i umożliwienie 
naszym uczniom udziału w akcji ODBLA-
SKOWA SZKOŁA.

W wyniku wstrząsu sejsmicznego pocho-
dzenia górniczego z dnia 9 lutego 2010 
roku spowodowanego ruchem zakładu gór-
niczego w budynku szkoły podstawowej  
i przedszkola Samorządowego Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego nr 2  Chełmku 
przy ul. Brzozowej 7 – 9 powstały szkody o 
charakterze górniczym.  W dniu 17 maja 
2010 roku zawarto porozumienie pomiędzy 
Kompanią Węglową S. A. Centrum Wydo-
bywcze „Wschód” Oddział KWK „Piast” a dy-
rekcją zespołu w sprawie naprawy szkody 
spowodowanej działalnością górniczą.   
W lipcu i sierpniu 2011 roku Kopalnia Węgla 
Kamiennego „Piast” wykonała następujące 
prace remontowe: 

- w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 
Brzozowej 7 w całości wyremontowano:
sale dydaktyczne numer:  4,11,12,13,25, po-
mieszczenie pedagoga szkolnego (sala 14),
miejsce do zajęć indywidualnych oraz pracy 
korekcyjno-wyrównawczej (sala 10).
Odnowiono pomieszczenia kadrowe. Całko-
witemu remontowi poddano korytarze oraz 
hole na parterze i piętrze budynku. Grun-
townej odnowy wymagały pomieszczenia 
Świetlicy Środowiskowej. Tutaj też prace wy-
konane zostały w całości. Ponadto usunięto 
znaczące pęknięcia w sali gimnastycznej. 
Odnowiono tu  fragment ściany między fi-
larami i częściowo pomalowano widownię 
sportową. Na terenie przedszkola dokona-

no fragmentarycznego remontu w czterech 
salach dydaktycznych. Wzmocniono we-
wnętrzne ściany łączące przejście ze szkoły 
do przedszkola.  Cieszy fakt, że Kopalnia Wę-
gla Kamiennego „Piast” rzetelnie i w całości 
wywiązała się z zawartego porozumienia. 
Oba budynki są odnowione i wyglądają es-
tetycznie. Miejmy nadzieję, że do podobnych 
zdarzeń o takim charakterze na naszym tere-
nie już nie będzie dochodzić.  

 

Marek Idzik
 Iwona Bochenek

ODBLASKOWA „DWÓJKA”

Kopalniany remont na Brzozowej
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Przeszło 20 osób przybyło w miniony 
czwartek do Powiatowego Zespołu nr 8 
w Chełmku, aby wziąć udział w akcji 
krwiodawstwa na rzecz chorego Ty-

musia Szkopka. Zebrano blisko 6 litrów 
krwi, którą mogli oddać w pełni zdrowi 
mieszkańcy Chełmka i okolic. Niektórzy 
odchodzili zawiedzeni, gdyż  medyczne 
przeciwwskazania nie pozwoliły im ofia-
rować „kropli serca”. Tak się spieszyłam, 
musiałam nawet wyjść trochę wcześniej 
z pracy, żeby zdążyć tutaj i jest mi przy-
kro, że nie mogłam pomóc – niedawno 
byłam chora i niestety, jest jeszcze za 
wcześnie na oddawanie krwi,  – mówi  
z żalem Monika, dawna uczennica tech-
nikum. Cieszę się jednak, że zobaczyłam 
swoją szkołę – tyle w niej nowości, że aż 
trudno poznać! Fajnie tak odwiedzić sta-
re kąty i powspominać szkolne lata. Do-
brze, że teraz będę mogła częściej tu za-
glądać jako klubowiczka, a następnym 
razem już na pewno uda mi się oddać 

krew – deklaruje Monika, a przytakuje jej 
Mariusz, który właśnie wyszedł uśmiech-
nięty z gabinetu, trzymając w garści 
paczkę z czekoladami, dyplom Honoro-

wego Krwiodaw-
cy oraz upomin-
ki, przekazane 
przez Urząd Mia-
sta. Satysfakcji 
dopełniło słod-
kie serce – pysz-
ny torcik, który 
specjalnie na 
tę okazję upie-
kła Piekarnia GS 
Chełmek, by po-
dziękować ofiar-
nym Krwiodaw-
com. Sprawną 
obsługę gości 
zapewniły wo-
lontariuszki – 

uczennice II klasy chełmeckiego liceum, 
promujące też Kampanię „Drugie życie”, 
działalność Fundacji „Krewniacy” oraz 
Fundację Urszuli Smok „Podaruj życie”. 
Od ubiegłego roku, kiedy „zaraziłyśmy 
się” wolontariatem, cały czas szukamy 
nowych sposobów na to, by pozytyw-
nie „zarażać” innych. Sporo już wiemy 
na temat krwiodawstwa, transplanta-
cji, białaczki i innych chorób, które nie 
muszą być wyrokiem, ale budzą strach  
u ludzi. Chcemy dzielić się swoją wie-
dzą i jednocześnie pokazywać ludzi, 
którzy zwyciężyli w walce z chorobą lub 
pomagają innym ją pokonać. W listopa-
dzie będziemy gościć w szkole panią po 
przeszczepie nerki, przedstawicieli Fun-
dacji Urszuli Smok oraz wolontariuszy 
Fundacji „Mam Marzenie” z Krakowa. Na 

spotkaniu z uczniami podzielą się oni 
swoimi doświadczeniami, a my przygo-
towałyśmy prezentację, dotyczącą prze-
szczepów i znaczenia krwi w ratowaniu 
ludzkiego życia.Kolejna akcja krwio-
dawstwa zaplanowana jest na kwiecień,  
a tymczasem Klub HDK „Ósemka” za-
prasza swoich członków i sympatyków 
na uroczyste spotkanie, które odbędzie 
się 24 listopada o godz. 16.00 w PZ 8 
przy Krakowskiej 18. Przyjdę, przyj-
dę - zapewnia Przemek, który wydaje 
się być zdziwiony pytaniem o powody, 
dla których oddaje krew. Skoro mogę, 
jestem zdrowy, mam czas, to czemu 
nie? To przecież oczywiste dla każde-
go przyzwoitego człowieka. A poza 
tym - miło spotkać znajomych i poczuć 
„braterstwo krwi”. No i ta adrenalina 
– bezcenne! Obecną akcję objęła swo-
im patronatem Europejska Fundacja 
Honorowego Dawcy Krwi „Krewniacy”, 
udostępniając materiały promocyjne  
i edukacyjne, dzięki którym można bę-
dzie w atrakcyjny sposób przekazywać 
wiedzę o krwiodawstwie. Warto dołą-
czyć do elitarnego grona „krewniaków” 
– satysfakcja gwarantowana!

W Powiatowej „Ósemce” polała się krew!

Blisko 150 podopiecznych wraz z per-
sonelem Domu Pomocy Społecznej  
w Bobrku wzięło udział w II Rajdzie Dę-
binowym Szlakiem. Trasa rajdu wiodła 
wśród malowniczych bobreckich łąk  
i pól. Po blisko półtorej godzinnej prze-
chadzce na mecie rajdu w bobreckim 
DPS –ie czekały kiełbaski z ogniska, go-
rąca herbata a także wesoła zabawa przy 
muzyce.  

Organizatorzy II Rajdu Debitowym Szla-
kiem składają serdeczne podziękowania 
Powiatowej Komendzie Policji w Oświęci-
miu za pomoc przy zabezpieczeniu trasy 
rajdu.

II Rajd Dębinowym Szlakiem
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Każdy język jest osobnym światem, 
każdy inaczej ubiera w słowa ludzkie 
doświadczenia. 
Znając ich kilka można lepiej wyrazić 
siebie.” Danuta Stenka  

W obchody Europejskiego Dnia Języ-
ków włączyli się w tym roku aktywnie  – 
zachęceni  przez dyrektor szkoły, panią  
Agnieszkę   Kuczyńską-Gondzik – także    
uczniowie i nauczyciele Powiatowego 
Zespołu nr 8 w Chełmku.
 Znajomość języków obcych pozwala 
„zanurzyć się” w historii i kulturze innych 
krajów, nawiązywać ciekawe znajomo-
ści, dlatego w szkole w ciągu ubiegłego 
tygodnia odbyło się kilka przedsięwzięć 
promujących naukę języków. Były to:
I. Międzyszkolny konkurs „Dlacze-
go warto uczyć się języków obcych?”,  

w którym udział wzięli, wraz z młodzieżą 
PZ8, uczniowie chełmeckich gimnazjów.  
Młodzież potraktowała temat   poważ-
nie;  wypracowania,  od rozprawki  po  
artykuł, były interesujące i na wysokim 
poziomie,   dlatego komisja konkursowa 
pod przewodnictwem pani Sylwii Pyrek 
nie miała łatwego zadania z wyłania-
niem zwycięzców. Ale udało się! Laure-
atami trzech pierwszych miejsc zostali:   
Konrad Bradecki (Gimnazjum nr 2), Anna 
Wolna (PZ8), Justyna Majdak (Gimna-
zjum nr 2). Wyróżnienia otrzymali: Judy-
ta Mazurkiewicz (Gimnazjum nr 1)
i Patryk Sawka (PZ8). V-ce dyrektor szko-
ły pani Urszula Matwiejczyk wręczając 
dyplomy i upominki wszystkim uczest-
nikom konkursu, gratulowała im oraz 
życzyła dalszych sukcesów. Ona też, 
wraz z koordynatorem obchodów Dnia 
Języków, nauczycielką języka niemiec-
kiego w PZ8 Elżbietą Kubas zachęcała 
młodych ludzi do odwiedzania szkoły,  
a w przyszłości do skorzystania z jej ofer-
ty edukacyjnej
II. Konkurs „Czy znasz kraje anglojęzycz-
ne” przygotowała nauczycielka języka 
angielskiego w PZ8 Marta Wilk. Jego 
uczestnicy musieli wykazać się wiedzą 
z zakresu kulturoznawstwa Anglii, Walii, 
Szkocji i Irlandii, np. rozpoznać sławnych 

ludzi, nazwać zabytki, a nawet zanucić 
fragment piosenki po angielsku. Rywa-
lizowały ze sobą trzy zespoły uczniow-
skie: goście z gimnazjum nr 2, uczniowie 
z klas ITi i III LO. Współzawodnictwo wy-
grał zespół kl. III LO w składzie: Patrycja 
Zając, Kaja Skoczyłas i Szymon Zahrad-
nik. Za swą wiedzę uczniowie zostali na-
grodzeni upominkami.
III. Ekspozycja plakatów promująca 
historię i kulturę krajów niemieckoję-
zycznych, na której zaprezentowane zo-
stały sylwetki znanych  niemieckich mu-
zyków, kompozytorów, aktorów, ludzi 
nauki, ale także podziwiać można było 
zabytki wpisane na listę światowego 
dziedzictwa kulturowego UNESCO. Po 
wystawie gości z gimnazjum oprowa-
dziła  Elżbieta Kubas.
Opiekunami młodzieży gimnazjalnej 
były panie Ewa Pilch i Mariola Krzecz-
kowska (Gimnazjum nr 2) oraz Elżbieta 
Syska (Gimnazjum nr 1), którym Dy-
rekcja PZ8 podziękowała za życzliwość  
i współpracę.
 
Laureaci konkursów otrzymali nagrody 
ufundowane przez sponsorów: Szkołę 
Językową Ling House z Chełmka oraz 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
w Warszawie.

W dniu 30.09.2011r. w Przedszkolu,  
w Bobrku, odbyło się uroczyste „Paso-
wanie na Zerówkowicza” jest to jeden  
z najważniejszych dni w życiu przed-
szkolnym każdego 6-latka. Aby dołą-
czyć do zaszczytnego grona „zerów-
kowiczów” dzieci musiały wykazać się 
wiedzą z różnych dziedzin. A także zdać 
egzamin sprawnościowy. Po pokonaniu 
kilku niełatwych zadań i pomyślnym 
przejściu prób, którym zostały poddane 
mogły dostąpić zaszczytu przyjęcia ich 
do grona „zerówkowiczów”. Po symbo-
licznym przejściu przez tunel i złożeniu 
przysięgi nastąpiło pasowanie, którego 
dokonał pan Dyrektor Bogdan Kowal-
czyk ogromną kredką. Wszystkie dzieci 
otrzymały okolicznościowe dyplomy.

Europejski Dzień Języków 

Pasowanie 
na Zerówkowicza

Serdecznie podziękowania dla policjantów 
pełniących służbę w dniu 2 października w godz-
inach popołudniowych za szybkie odnalezienie 
skradzionego roweru. 

Dziękuje mieszkaniec Chełmka.
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Harmonogram zajęć stałych w MOKSiR w Chełmku.
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Galeria „Epicentrum” Miejski Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku za-
prasza na wystawę malarstwa Bartosza 
Frączka „Pasjanse i inne sytuacje malar-
skie”.
Wernisaż odbędzie się w dniu 4 listopa-
da 2011 o godz. 18.00 w Galerii Epicen-
trum MOKSiR w Chełmku pl. Kilińskiego 
3. Otwarciu wystawy towarzyszyć bę-
dzie spektakl grupy teatralnej Verbum 
pt. „Prometeusz”
Bartosz Frączek , ur. 1974 w Częstocho-
wie ,studia w Instytucie Plastyki WSP             
w Częstochowie, (obecnie Akademia 
im. Jana Długosza). Dyplom z malarstwa             
z wyróżnieniem w pracowni prof. Win-

centego Maszkowskiego. Doktorat ASP 
Kraków 2009.Obecnie pracuje w Instytu-
cie Plastyki AJD w Częstochowie na sta-
nowisku adiunkta. Jest pomysłodawcą  
i kuratorem Międzynarodowego Bien-
nale Miniatury. Organizator cyklicznego 
międzynarodowego sympozjum arty-
stycznego pt: ”Natura - Zapis- Dzieło”. 
Ma na swoim koncie 45 wystaw indywi-
dualnych oraz ponad 150 zbiorowych na 
całym świecie
 
Bartosz Frączek o swoich inspiracjach:
Moje obrazy są projekcją przeżyć i za-
obserwowanych sytuacji. Dobrym po-
wodem do namalowania obrazu są dla 

mnie np.: wypicie filiżanki kawy w ka-
wiarni, wyjazd do innego kraju, wizyta 
w galerii, spacer ulicami miasta czy tele-
wizyjna migawka przedstawiająca jakąś 
sytuację, która wyzwala ciąg skojarzeń                
i przekładana jest na ich malarski zapis. 
W wielu moich pracach główną bohater-
ką jest kobieta. Pijąca kawę, w otoczeniu 
psów, kotów, egzotycznych zwierząt, 
odpoczywająca, stawiająca pasjansa, 
idąca ulicą, przesadzająca kwiaty, często 
przy stoliku w kawiarni czy sushi barze. 
Pozytywna energia płynąca z obrazów 
to jeden z celów mojego malarstwa.

www.fraczek.art.pl  bart@fraczek.art.pl

10 października przypada  Światowy 
Dzień Zdrowia Psychicznego. To data 
szczególnie ważna dla wszystkich tych, 
którym leży na sercu los osób najbar-
dziej potrzebujących. To czas podsu-
mowań dla osób bezpośrednio zaanga-
żowanych w krzewienie idei niesienia 
pomocy chorym i ich rodzinom. Z tej 
okazji 6 października br w Środowi-
skowym Domu Samopomocy - Pobyt 
Dzienny A w Chełmku, odbyło się spo-
tkanie wszystkich sympatyków placów-

ki, która w tym roku obchodzi 12-lecie 
działalności. W uroczystości brał udział 
również Burmistrz Chełmka Andrzej 
Saternus. Obchody uświetniła wysta-
wa prac malarskich, wykonanych przez 
podopiecznych ŚDS podczas zajęć te-
rapeutycznych. Była to okazja do roz-
mowy, do refleksji oraz podziękowań 
dla wszystkich, którzy każdego dnia po-
święcacie swoją energię, czas ale przede 
wszystkim serce aby pomagać  tym, któ-
rzy tego potrzebują.

Burmistrz Chełmka działając na podstawie 
art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 rok o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651  
z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały nr 
XI/80/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 
22 sierpnia 2011 roku w sprawie sprzedaży 
działki położonej w Chełmku przy ul. Słowac-
kiego oraz Uchwały nr XI/79/2011 Rady Miej-
skiej w Chełmku z dnia 22 sierpnia 2011 roku 
w sprawie sprzedaży działki w trybie przetar-
gowym, położonej w Chełmku rejon ul. Polnej 
przeznacza do sprzedaży następujące nieza-
budowane nieruchomości:

1.Nieruchomość gruntową oznaczoną  
w ewidencji gruntów i budynków, prowa-
dzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświę-
cimiu jako działka nr 1150/19 o pow. 0.2199 
ha obręb Chełmek, położoną w Chełmku przy 
ul. Słowackiego, objęta księgą wieczystą nr 
KR1E/00024296/9 prowadzoną w Wydzia-
le V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  
w Oświęcimiu.

2. Nieruchomość gruntową oznaczoną  
w ewidencji gruntów i budynków, prowa-
dzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświę-
cimiu jako działka nr 1907/9 o pow. 0.2459 
ha obręb Chełmek, położoną w Chełmku 
rejon ul. Polnej, objęta księgą wieczystą nr 
KR1E/00024296/9 prowadzoną w Wydzia-
le V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  
w Oświęcimiu, 

Przedmiotowy wykaz został wywieszony  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, 
na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy  

i w BIP oraz na stronie internetowej  
www.chelmek.pl na okres 21 dni tj. w terminie 
od dnia 24 października 2011 roku do dnia 14 
listopada 2011 roku.

Bliższych informacji w sprawie można uzyskać 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, 
ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicznie 
pod numerem telefonu 0-33 844-90-34 lub 
35 osoba do kontaktu Naczelnik Wydziału Ar-
chitektury Geodezji i Zasobów Komunalnych 
Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf. UM

Dzień otwarty w ŚDS w Chełmku

Wystawa Bartosza Frączka

Informacja o wywieszeniu wykazu
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W straszliwych dniach okupacji hitle-
rowskiej harcerstwo w Chełmku nie 
istniało. Młodzi ludzie, po powrocie  
z ucieczki, znaleźli się w okrutnym świe-
cie zła, wśród spalonych lub zniszczo-
nych domostw, gdzie straszyły kominy 
spalonego Domu Ludowego i zniszczo-
ne konstrukcje wysadzonego mostu,  
z którego mieszkańcy wsi byli dumni tak 
krótko.

Zburzony most

Oczekiwał na nich budynek szkolny,  
w którym nie było już kierownika Kazimie-
rza Staicha i przedwojennych nauczycieli, 
a uczyć się w niej mogły tylko dzieci z niż-
szych klas, zaś starsze uczęszczały do szkół 
w okolicznych miejscowościach m. in. do 
Dębu.
Oprócz licznych represji jakie nakładał oku-
pant na Polaków, zakazał on bezwzględnie 
działania jakichkolwiek organizacji mło-
dzieżowych. Toteż w warunkach niewielkiej 
wsi jaką był Chełmek nie mogło być mowy 
o działalności harcerstwa, gdy w dodatku 
brakło drużynowego dh Franciszka Pactwy, 
który jako pracownik zakładów Bata, już w 
czerwcu 1939 roku został przeniesiony do 
podległego zakładu w Radomiu. Brakło też 
naszego charyzmatycznego trzebińskiego 
hufcowego księdza Mariana Luzara, rów-
nocześnie kapelana ZHP, który jako kapelan 
wojskowy zginął na Wołyniu już 13 wrze-
śnia 1939 roku.
A później bieda i dymiące krematoria w po-
bliskim Auschwitz - Birkenau siały zgrozę i 
nieszczęścia wśród mieszkańców wsi, co 
sprawiło rozproszenie się starszych harce-
rzy m. in. jeden z nich - Józef Kowalik wy-
jechał do Lwowa, gdzie w 1942 roku zginął 
podczas walk z okupantem w szeregach 
Armii Krajowej. Liczni starsi harcerze zna-
leźli zatrudnienie  w naszej fabryce należą-
cej już do Niemców, produkującej wtedy 
więcej obuwia niż przed wojną, na które 
oczekiwali hitlerowscy żołnierze, a na drew-

niaki więźniowie w licznych niemieckich 
obozach.
Młodzi harcerze w kolejnych latach 
okupacji byli dumni z dostarczania po-
żywienia partyzantom działającym  
w okolicznych miejscowościach w dzie-
dzinie sabotażu godzącego w niemiecką 
gospodarkę i transport. W okolicy Chełmka 
najczęściej były niszczone słupy elektrycz-
ne i telefoniczne.
W okresie II wojny światowej nastą-
pił ogólnoświatowy kryzys działalno-
ści skautingu spowodowany wojną 
w wielu krajach, a także śmiercią jego 
twórcy - Baden Powella, który zmarł  
w Afryce (Kenia) 8. stycznia 1941 roku.
Jakże inaczej przedstawiała się działalność 
harcerska w Polsce, gdzie od początku 
1939 roku, a nawet wcześniej we wszyst-
kich rejonach kraju - na polecenie cen-
tralnych władz ZHP podjęto intensywne 
szkolenia harcerzy w urządzaniu schronów 
przeciwlotniczych, dróg ewakuacji w cza-
sie alarmów, ustalaniu punktów obserwa-
cyjnych, udzielaniu pomocy sanitarnej,  
w utrzymywaniu łączności, zaopatrywaniu 
w żywność itp.
Już w pierwszych dniach wojny większość 
harcerzy podjęła wyznaczone im działania 
i włączyła się do tajnych związków, a głów-
nie do Szarych Szeregów powstających  
w większych miastach. Wielu z nich okupiło 
swą działalność więzieniem, obozami pracy 
i często śmiercią.
Szare Szeregi były organizacją ściśle współ-
pracującą z Delegaturą Rządu Rzeczypo-
spolitej Polskiej na Kraj  oraz z Armią Krajo-
wą.
Jeden z członków Głównej Kwatery Szarych 
Szeregów tak opisuje przygotowanie har-
cerzy w warunkach okupacji hitlerowskiej: 
Program działań „na dziś”:
- Wychowywanie młodzieży do walki  
z wrogiem w szeregach Grup Szturmo-
wych, z których wyrastały bataliony „Zośka”, 
„Parasol” czy „Wigry”, do których należeli 
harcerze w wieku powyżej 17 lat, zajmujący 
się walką zbrojną.
- „Bojowe szkoły” dla młodzieży w wieku 14 
do 17 lat - przygotowywanie do wykony-
wania tzw. małego sabotażu.
- „Zawiszacy” najmłodsi harcerze w wie-
ku 12 do 14 lat mieli zajmować się nauką, 
pocztą polową i łącznością.
Program działań „na jutro”:
- obejmował przygotowanie do walki  
z okupantem czyli do powstania, w warun-
kach akcji „Burza” prowadzonej z Armią Kra-

jową, której byli częścią.
A program „na pojutrze”, to było przygoto-
wanie do nauki i pracy w wolnej Polsce.
Jest faktem niezaprzeczalnym, że żaden 
związek skautowy w okupowanej Europie 
nie wypracował programu wychowywania 
młodzieży w warunkach konspiracji wojen-
nej i nie stworzył tak sprawnie działającej 
struktury organizacyjnej. 
1. sierpnia 1944 roku o godzinie 1700 roz-
poczęła się jawna walka z okupantem - wy-
buchło powstanie warszawskie, do którego 
z ogromnym zapałem przystąpiły Szare 
Szeregi - starsi i młodsi harcerze.”

Obrońcy z Szarych Szeregów
 
Podczas straszliwych walk wielu z nich 
zginęło, przede wszystkim ci najlepsi tzn. 
najwartościowsi, studenci wyższych uczel-
ni, którzy walczyli w batalionie „Zośka”  
i „Parasol”. Polegli na Starówce, albo pod-
czas manewru przebijania się ze Starego 
Miasta do Śródmieścia. Straty były niepo-
wetowane, już 4. sierpnia zginął Krzysztof 
Kamil Baczyński - wspaniały poeta, żołnierz 

„Zośki” i „Parasola”, który przed śmiercią po-
wiedział: „Trzeba nam teraz umierać, by Pol-
ska mogła znów żyć”.

Najsławniejsze zdjęcie  
z powstańczego szlaku batalionu „Zośka” 

5.sierpnia 1944 r. na Woli

cd. str. 14

Z historii Chełmka

Na tropach chełmeckiego harcerstwa cz. V
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W czasie powstania batalion „Zośka” po-
niósł ogromne straty, z 520 walczących 
przeżyło tylko 360 żołnierzy.
Na warszawskich Powązkach jako wierna 
pamięć o uczestniczących w walkach cza-
sów hitlerowskiej agresji stoją proste brzo-
zowe krzyże, proste jak harcerskie lilijki,  
a jakże wymowne...

hah

Groby harcerzy Szarych Szeregów z batalionu „Zośka” 

W ostatnim numerze Echa Chełmka  
w art. 33 Bieg Szewców nastąpiła pomyłka  
w klasyfikacji zwycięzców biegu. Poniżej 
prezentujemy poprawną wersję. 

Za pomyłkę przepraszamy.  W kategorii 
dziewcząt szkół gimnazjalnych :

I miejsce Chmura Klaudia - Chełmek
II miejsce Kępka Natalia - Chełmek
III miejsce Dziędziel Daniela - Bobrek

W kategorii dziewcząt szkół ponadgimna-
zjalnych :

I miejsce Kolasa Angelika – Zator
II miejsce Gałuszka Joanna – Chełmek
III miejsce Data Karolina - Chełmek

W kategorii chłopców szkół gimnazjalnych:
I miejsce : Paździor Maksymilian - Chełmek
II miejsce Iwanicki Jakub - Chełmek
III miejsce Dziędziel Jakub - Bobrek

W kategorii chłopców szkół ponadgimna-
zjalnych:
I miejsce Kosowski Mateusz - Chełmek
II miejsce Skoczylas Mariusz – Chełmek
III miejsce Adamczyk Wojciech - Chełmek

Na stronie 10  „Echa Chełmka” nr 9 (96)/ 
2011 w artykule „Spotkanie po latach”, 
wkradł się błąd drukarski. Tytuł cytowanej 

piosenki powinien brzmieć „Cichy wie-
trzyk powiewuje” 

W dniu 25 września odbył się 33 
Maraton Warszawski. W Polsce stale 
przybywa miłośników biegania, 
można to również zaobserwować 
w Chełmku. Tegoroczny 33. Mara-
ton Warszawski jest na to najlep-
szym dowodem. Frekwencja za-
wodów pobiła na głowę rekord w 
ilości uczestników z zeszłego roku. 
Na linii startu stanęło 4157 osób, 
a 4051 zawodników ukończyło 
bieg w wyznaczonym limicie 
czasowym. Autorem wielkiej nie-
spodzianki 33 Maratonu War-
szawskiego okazał się John Sam-
my Kibet. Samotna walka z trasą  
o długości 42,195 km przyniosła 
mu zwycięstwo, wynik lepszy od re-
kordu Polski oraz nagrodę główną 

– samochód Volvo XC60. 29-letni 
Kenijczyk pokonał królewski dys-
tans w czasie 2:08:17. Drugi na 
mecie pojawił się jego rodak - 
Mussau Mwanzia (2:13:22), a trzeci 
Etiopczyk Mohammed Temam 
(2:13:41)  Dwóch mieszkańców 
gminy Chełmek również  stanęło 
na starcie maratonu w stolicy. Kr-
zysztof Kozioł z Gorzowa zajął 119 
miejsce (3:07:54). Grzegorz Basta  
z Chełmka przybiegł na 64 pozycji 
z czasem 2:59:05. Ostatnia godzina 
biegu zawsze jest najtrudniejsza, 

totalne zmęczenie organizmu, 
odwodnienie i walka ze swoimi 
słabościami bardzo utrudnia bieg. 
Tym razem do tego doszło jeszcze 
słońce, które szybko podnosiło 
temperaturę.
Udział w maratonie w Warszawie 
był jednym z planowanych 
startów w tym roku. Następny jeśli 
plany się zrealizują będzie wyjazd 
końcem października na  BMW 
FRANKFURT MARATHON.
 

Grzegorz Basta

Maratończycy z gminy Chełmek

S p r o s t o w a n i a
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1 października 2011r. w Miejskim 
Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji 
w Chełmku odbyły się uroczystości 
Jubileuszu 50, 60 i 65-lecia Pożycia 
Małżeńskiego. 40 par spotkało się aby 
uroczyście świętować rocznicę, kiedy 
założyli na palec obrączkę, kiedy ze 
wzruszeniem przysięgali sobie: „mi-
łość, wierność i uczciwość małżeńską”. 

Podczas uroczystości Burmistrz Chełm-
ka Andrzej Saternus wręczył medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie, a chór 
Canticum Canticorum z Libiąża uświetnił 
ją swoim występem. W jubileuszu brał 
udział również Przewodniczący Rady 
Miejskiej Pan Marek Palka. Była to okazja 
do refleksji nad upływającym czasem. 
Wszyscy zgromadzeni na spotkaniu ju-
bilaci nie kryli wzruszenia. 
Złote gody obchodzili: Józef i Rozalia 

Banach z Gorzowa, Piotr i Stanisława 
Biskup z Chełmka, Czesława i Tade-
usz Chylaszek z Bobrka, Feliks i Sabina 
Dziąba z Chełmka, Anna i Tadeusz Hry-
naszkiewicz z Chełmka, Barbara i Józef 
Kapusta z Chełmka, Krystyna i Roman 
Kluczewski z Chełmka, Danuta i Marian 
Kłusek z Chełmka, Genowefa Kobyłczyk 
z Chełmka, Zdzisław i Irena Kochański  
z Gorzowa, Adolfina i Jan Kotlarz  
z Chełmka, Elżbieta i Adam Kulczyk  
z Chełmka, Franciszek i Jadwiga Ludwi-
siak z Chełmka, Władysław i Maria Malina 
z Chełmka, Małysiak Zofia z Gorzowa, Ja-
nina i Tadeusz Mazurek z Chełmka, Adela 
i Józef Nogalski z Chełmka, Józef i Maria 
Opitek z Bobrka, Władysław i Zofia Opitek  
z Chełmka, Rozalia i Stanisław Pawłowski 
z Bobrka, Franciszek i Janina Piwowar-
czyk z Chełmka, Kazimierz i Stanisława 
Placek z Gorzowa, Maria i Tadeusz Ry-
bak z Chełmka, Zofia i Ryszard Sarzyń-

ski z Chełmka, Stanisław i Stefania Sitek  
z Chełmka, Michalina i Kazimierz Sza-
łaśna z Chełmka, Janina i Józef Topo-
rek z Bobrka, Krystyna i Marian Trepiak  
z Chełmka, Henryk i Otylia Waliczek  
z Gorzowa, Mieczysław i Zofia Waliczek 
z Gorzowa, Franciszek i Maria Walus  
z Chełmka, Józefa i Wałdysław Zmarz-
ły z Bobrka, Genowefa i Tadeusz Żydzik  
z Bobrka.
Diamentowe gody obchodzili: Lucjan 
i Helena Firek z Chełmka, Leon i Aniela 
Kłapacz z Chełmka, Józef i Anna Rybak  
z Gorzowa, Czesław i Anna Sroka  
z Chełmka, Maria i Stanisław Walerowicz 
z Bobrka, Albina i Sylwester Wilczak z Bo-
brka.
Żelazne gody, czyli 65 lat w małżeństwie 
obchodzili: Ewa i Konstanty Niemczyk  
z Chełmka.

JW

Obchody Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego w Gminie Chełmek

3 listopada 17:00 
1920 Bitwa Warszawska 
od 12 lat, czas trw.: 110 min. 

5, 6 listopada 18:00 
Porwanie 
od 12 lat, czas trw.: 106 min.  

12, 13 listopada 18:00
Kret  
od 12 lat, czas trw.: 108 min.  
  
19, 20 listopada 18:00 
Drive 
od 12 lat, czas trw.: 95 min.  
  
26, 27 listopada 18:00 
Elita Zabójców 
od 12 lat, czas trw.: 100 min.,  
  
Bilet: 10 zł  



Fotoreportaż:
Paweł Waligóra

Budowa
Kompleksu Sportowego
w Chełmku


