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Informacja w sprawie cen wody i ścieków

Informacja dot. wstrząsów z dnia 11.04.2013.

W związku z wejściem w życie nowych taryf Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków informujemy, że od 1 maja bieżącego roku będą obowiązywać następujące stawki opłat:
–  cena za dostarczoną wodę dla wszystkich grup odbiorców: 5,25 zł netto + 8 % VAT tj. 5,67 zł brutto za 1 m3. 
–  cena za odprowadzone ścieki dla wszystkich grup odbiorców: 7,50 zł netto + 8 % VAT tj. 8,10 zł brutto za 1 m3.
–  stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie pobranej wody i odczyt wodomierza:
 2,15 zł netto + 8 % VAT tj. 2,32 zł brutto w zł/odczyt.
–  stawka opłaty abonamentowej za gotowość podania wody na odbiorcę: 9,50 zł netto + 8 % VAT tj. 10,26 zł brutto w zł/wodomierz główny/
 miesiąc. 

Inf.MZGK

W dniu 11.04.2013 r w godzinach rannych na terenie gminy Chełmek były odczuwalne wstrząsy górotworu. Urząd Miejski w Chełmku zwrócił 
się do Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” w Bieruniu Nowym o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. W dniu 12.04.2013 r do tut Urzędu wpłynęło 
pismo podpisane przez Dyrektora Jacka Kudele w którym czytamy : „Uprzejmie informuję, że w dniu 11.04.2013 r. o godzinie 521 wystąpił 
wstrząs górotworu o energii E=6x107 J, spowodowany eksploatacją pokładu 209 w partii XV, ściana 367. Eksploatacja pokładu 209, ściana 367 
przebiegała spokojnie, bez generowania silnych wstrząsów odczuwalnych na powierzchni. Od kwietnia 2013 r sejsmiczność w rejonie ściany 
367 uległa nasileniu pomimo prowadzenia przez kopalnię systematycznej profilaktyki tąpaniowej, ze względu na radykalne pogorszenie się 
warunków geologiczno -górniczyczych”. Następnie w piśmie czytamy, „Jednocześnie pragnę nadmienić, że do zakończenia biegu ściany 367 
pozostało ok. 70 m. Kierownictwo kopalni „Piast” podejmuje działania aby wstrząsy tak silne, jak wstrząs z dnia 11.04.2013 r w przyszłości się 
nie powtórzyły. W dniu 12.04.2013 r. w kopalni „Piast” odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. Tąpań z udziałem specjalistów z zakresu tąpań oraz 
ochrony powierzchni reprezentujących AGH Kraków, Politechniki Śląskiej oraz Głównego Instytutu Górnictwa. Przedmiotem posiedzenie po-
wyższego Zespołu będzie między innymi ustalenie profilaktyki umożliwiającej bezpieczne zakończenie biegu ściany 367.”
Wszystkie osoby które poniosły uszczerbek na swoim mieniu spowodowany wstrząsem z dnia 11.04.2013 r proszone są o zgłaszanie szkody do 
KWK „ Piast” w Bieruniu Nowym.          

Inf.UM
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W sali widowiskowo – kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Chełmku odbyła się gala plebiscytu „Kobieta Przedsię-
biorcza Ziemi Chrzanowskiej”, organizowanego przez tygodnik „Prze-
łom”.  Chociaż na gali przeważały panie z powiatu chrzanowskiego to 
miłym chełmeckim akcentem były dwie panie reprezentujące gminę 
Chełmek. 
W kategorii „Menadżerka” znalazły się: Janina Baran – Przewodniczą-
ca Koła Gospodyń Wiejskich w Chełmku oraz Agnieszka Kuczyńska 
- Gondzik – Dyrektor Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i 
Ogólnokształcących w Chełmku.

Galę uświetnił również występ utalentowanych wokalnie uczennic 
oraz absolwentek z Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku -  Kingi 
Zabawskiej, Sylwii Piątek, Aleksandry Dziędziel oraz Martynay Symuli 
prowadzonych przez Joannę Krzyżak.
Podczas gali można również było podziwiać wystawę obrazów Kami-
la Skupienia ucznia SZS nr 1 w Chełmku, – którego mecenatem objęła 
Grażyna Hajda – właścicielka sklepu „Pod 1” w Chełmku uczestniczka 
poprzednich plebiscytów na kobietę przedsiębiorczą. 
Zwyciężczyniami w poszczególnych kategoriach zostały: w kategorii 
„Bizneswoman” Pani Renata Bąk, w kategorii „Menadżerka” – Monika 
Dudek, w kategorii „Pani Domu” - Aneta Celej. 

W dniu 21 marca b.r. w „Domu Rencisty” odbyło się zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze oddziału rejonowego Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chełmku za okres 2008-2012r. 
Zebranie było podsumowaniem działalności w Kołach Terenowych,  
w oddziale rejonowym oraz powołanych delegatów i reprezento-
waniu wszystkich członków związku. Swoją obecnością zaszczyciły 
zebrane władze związkowe z oddziału okręgowego w Bielsku Białej 
Władysław Burdy, Janusz Gembala, v-ce przewodniczący Koła Miej-
skiego PTTK  Jan Pawela, koleżanki z Klubu Seniora: Halina Liszka  
i Marianna Sitek oraz przewodnicząca RSTK Teresa Daniek, która rów-
nież sprawnie i wg.  regulaminu wyborczego  poprowadziła spotka-
nie. Sprawozdanie z działalności oddziału rejonowego w Chełmku 
za lata 2008-2012 przedstawiła przewodnicząca zarządu Maria Go-
łyźniak. Obszernie omówiła działalność zarządu w realizowaniu za-
dań statutowych jak: organizacje spotkań – opłatek, kolędowanie, 
Dzień Inwalidy, Światowy Dzień Chorego, Dzień Kobiet, Dni Seniora. 
Ogółem w okresie sprawozdawczym zorganizowano 62 spotkań,  
z których skorzystało 4 187 osób. Ważnym zadaniem zarządu było 
organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczym, pielgrzymek, 
wczasów rodzinnych gdzie z tej formy skorzystało 5684 wczasowi-
czów. Wstępnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Stanisław 
Gustowski i w swoim sprawozdaniu podkreślił prawidłową działal-
ność zarządu, wnioskując o udzielenie absolutorium dla ustępujące-
go zarządu, co zebrani jednogłośnie przegłosowali.
Przewodniczący oddziału okręgowego w Bielsku-Białej Pan Wła-
dysław Byrdy w swoim wystąpieniu ocenił prawidłową działalność 
zarządu, zaangażowanie w działalność społeczną zarządów Kół Te-
renowych, oddziału rejonowego widoczną przez wzrost szeregów 
związkowych, co jest dowodem dobrej organizacji w działalności 
związkowej.
Na zakończenie wręczył „List pochwalny” na ręce przewodniczącej, 
dziękując za pracę społeczną na rzecz członków związku i ich rodzin.
Przewodnicząca zebrania zawiadomiła zebranych delegatów z kan-

dydatami do zarządu na lata 20013-2017r. który to skład został prze-
głosowany jednogłośnie.
Po ukonstytuowaniu, ogłoszono nowy skład zarządu:
1. Przewodnicząca zarządu          – P. Maria Gołyźniak
2. v-ce przewodnicząca zarządu  – P. Maria Smalcerz
3. skarbnik zarządu                        – P. Maria Bielecka
4. sekretarz zarządu                       –  P. Adam Oleś
5. członkowie zarządu                   –  P. Zofia Markiel
6. członkowie zarządu                  –  P. Halina Kojdecka
7. członkowie zarządu                  –  P. Maria Smędzik
8. członkowie zarządu                  –  P. Stanisław Lenik
9. członkowie zarządu                  –  P. Mieczysław Adamski

W imieniu zarządu głos zabrała przewodnicząca Maria Gołyźniak 
dziękując za zaufanie, za liczne przybycie, zapewniając o dalszej pra-
cy społecznej na rzecz osób zrzeszonych w związku, ich rodzin oraz 
mieszkańców Gminy Chełmek.
W serdecznych słowach podziękowała za przychylność, zrozumienie  
i szacunek Pana Burmistrza dla związku co możemy odczuć w przy-
znanych dotacjach dla osób starszych, samotnych i chorych.
Duża pomoc otrzymujemy również od zarządu Gminnej Spółdzielni 
Pana Tomasza Warzechy i Dyrekcji Kulig Ravel z Katowic.
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy, życzyła zebranym ro-
dzinnych spotkań w rodzinach oraz Wesołego Alleluja.

(zew.)

Plebiscyt Kobieta Przedsiębiorcza Ziemi Chrzanowskiej 2013 
rozstrzygnięty

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów oddział rejonowy Chełmek

Sprzedam działki budowlane w Chełmku. 
9 oraz 11 ar – szerokie, atrakcyjne.

Tel. 33 846 30 20

OgłOSzeNIa drObNe
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10 kwietnia br. w Miejskim Ośrodku Sportu i 
Rekreacji w Chełmku odbył się koncert „ELA 
DĘBSKA TRIO”. Nie zabrakło na nim wiernych 
fanów, dobrej muzyki, pozytywnej atmosfe-
ry oraz ABS Banku Spółdzielczego. 

ABS Bank od samego początku uruchomie-
nia w Chełmku swojej Filii pozytywnie wpi-
suje się w krajobraz lokalnej społeczności. 
Zgodnie ze spółdzielczymi zasadami działa-
my lokalnie nie tylko na płaszczyźnie finan-
sowej, ale również kulturalnej. I to jest ten 
element, który zasadniczo odróżnia nas od 
wielu innych banków – mówi Aleksandra Ba-
ron-Klęczar – Kierownik Filii w Chełmku. Na 
szczęście nasi Klienci dostrzegają te różnice, 
dzięki czemu ciągle możemy się rozwijać. A 
potwierdzają to ostatnie badania, według 
których słowa „przyjazny, stabilny i uczciwy” 
to określenia ze ścisłej czołówki skojarzeń  z 
terminem „Bank Spółdzielczy” – dodaje. 
Badanie przeprowadzono w styczniu 2013r. 
Wzięło w nim udział 1000 mieszkańców Pol-
ski w wieku 15-65 lat, korzystających z usług 
bankowych. Banki Spółdzielcze okazały się 
dobrze znane. Spontanicznie wymieniło je 
21,2% respondentów. 
W jakich bankach mieli konta ankietowani 
klienci? Na pierwszych dwóch miejscach 
uplasowały się duże banki komercyjne, jed-
nak okazało się, że trzecie miejsce zajmują 
banki spółdzielcze. W sumie skupiają one 12 
procent wszystkich klientów banków wy-
przedzając innych kolosów. 
Marka „Bank Spółdzielczy” ma swoją wartość. 
Bankowości spółdzielczej przypisywane są 
takie cechy, jak: polskość (85,5%), długa tra-
dycja (68,1%), dla każdego (67,9%), przyjazna 

(67,2%), budząca sympatię (62,5%), uczciwa 
(61,5%), godna zaufania (61,3%), stabilna 
(54,8%), profesjonalna (56,3%).
Respondenci dostrzegają również prospo-
łeczny charakter tych instytucji. Banki spół-
dzielcze coraz częściej podejmują bowiem 
dla swoich klientów wiele działań niekon-
wencjonalnych. Prowadzą działalność chary-
tatywną, kulturalną i edukacyjną. Organizują 
loterie, wycieczki, wyjazdy do teatrów, pikni-
ki, rajdy, spotkania. 
Przykładem może być konkurs fotograficzny, 
jaki dla swoich klientów organizuje ABS Bank 
Spółdzielczy, w którym do wygrania są bilety 
na koncert Stinga, a który odbędzie się już 
wkrótce w Oświęcimiu. Takich form współ-
działania nie oferuje żaden bank komercyjny.
To już druga edycja konkursu fotograficzne-
go. Poprzednią (kwiecień-czerwiec 2012r.), 
która odbywała się pod hasłem „Gramy FAIR 
PLAY” wygrał Pan Maciej Dworniczek – miesz-
kaniec Chełmka i wieloletni Klient Banku.
Z kolei oferta Banków Spółdzielczych w ni-
czym nie ustępuje konkurencji, wręcz prze-
ciwnie. W tym zakresie nie mamy żadnych 
kompleksów – mówi Małgorzata Matusiak, 
Prezes ABS Banku Spółdzielczego. Wzrost 
ilości klientów, który Bank odnotowuje w 
ostatnim czasie, jedynie potwierdza ten fakt 
– kontynuuje. 
Kredyty sezonowe, w tym Kredyt POPularny, 
a także Kredyt Koncertowy, cieszą się niezwy-
kle dużym powodzeniem. Klienci podkreśla-
ją nie tylko niskie koszty samego kredytu, 
ale również możliwość ubezpieczenia ich w 
rozsądnej cenie. Posiadamy szeroka paletę 
usług oszczędnościowych, dostosowaną do 
zamożności każdego z klientów. Z ABS Ban-
kiem można rozpocząć oszczędzanie już od 
„złotówki”. Niesłabnącym zainteresowaniem 
cieszą się nasze rachunki oszczędnościowo 

– rozliczeniowe, do których można mieć do-
stęp za pośrednictwem Systemu Bankowości 
Internetowej ABS 24 i kart płatniczych. Co 
najważniejsze to właśnie Banki Spółdzielcze 
dysponują największą siecią bezpłatnych 
bankomatów w Polsce – dumnie prezen-
tuje ofertę Elżbieta Rembiesa – zawodowo 
Specjalista ds. marketingu i produktów ban-
kowych, a prywatnie dumna obywatelka 
Chełmka. 
Oferta ABS Banku to nie tylko Klienci Indy-
widualni, ale również Przedsiębiorcy. Jednak 
tutaj trudno w kilku słowach przedstawić 
ofertę, bo ta zawsze jest dostosowana do in-
dywidualnych potrzeb, można rzec „krojona 
na miarę” – podkreśla Aleksandra Baron-Klę-
czar.
Co najbardziej w bankach spółdzielczych ce-
nią Klienci? Podmiotowe a nie anonimowe 
podejście, przyjazną obsługę, znajomość po-
trzeb. Nie bez znaczenia są ceny usług: niskie 
koszty prowadzenia konta, tanie kredyty, do-
brze oprocentowane depozyty. Pięknie ukło-
niła się w badaniu długa historia bankowo-
ści spółdzielczej, sektor został doceniony w 
oczach klientów za trwałość, wiarygodność, 
stabilność, brak afer, za bliską obecność, za 
niezaangażowanie w ryzykowne działania, 
wreszcie - za polski kapitał. 
Co najbardziej w ABS Banku cenią sobie 
Klienci z Chełmka? Świetną ofertę, doskona-
łych doradców i zaangażowanie w ich spra-
wy, sprawy lokalnej społeczności. 
Tutaj należy zaznaczyć, że ABS Bank Spół-
dzielczy już trzykrotnie został uhonorowany 
„Złotą Sakiewką”, a to nie jedyna nagroda, 
którą w ostatnim czasie otrzymała instytucja. 

Artykuł opracowała: Marta Owsiany

Przyjazne, stabilne, uczciwe
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Dla uczczenia pamięci Stefana Skrzydlew-
skiego zorganizowano Powiatowe Manewry 
Ratownicze pod patronatem starosty chrza-
nowskiego. 5 zastępów Państwowej Straży 
Pożarnej, 19 zastępów Ochotniczych Straży 
Pożarnych (w tym 2 z powiatu oświęcim-
skiego w tym OSP Chełmek i 1 z powiatu 
wadowickiego), 2 patrole policji, zastęp ra-
towników górniczych z ZG Janina w Libiążu, 
Zespół Ratownictwa Medycznego Szpitala 
Powiatowego w Chrzanowie, pielęgniarki o 
specjalizacji ratunkowej oraz starosta, dyrek-
tor PCZK i burmistrz Libiąża uczestniczyli w III 
Powiatowych Manewrach Ratowniczych zor-
ganizowanych przez Ochotniczą Straż Pożar-
ną w Chrzanowie, Zarząd Oddziału Miejsko 

– Gminnego ZOSP RP w Chrzanowie wraz z 
Państwową Strażą Pożarną w Chrzanowie.
O godz. 9.00 dyżurny Stanowiska Kierowania 
Komendanta Powiatowego w Chrzanowie 
odebrał zgłoszenie o wybuchu, jaki nastąpił 
na terenie kopalni w Libiążu przy ul. Papro-
ciej. Zgłaszającym był mieszkaniec hotelu 
robotniczego, który również został uszko-
dzony. Budynek magazynowy się palił nato-
miast w uszkodzonym hotelu robotniczym 
znajdowało się kilkudziesięciu mieszkańców. 
Zadysponowane na miejsce zastępy miały 
za zadanie opanować sytuację pożarową, 
ewakuować ludzi udzielić im niezbędnej po-
mocy, zbudować punkty medyczne oraz jak 
najszybciej ewakuować poszkodowanych 

do szpitala. O zdarzeniu zostało powiado-
mione PCZK skutkiem czego po 40 minutach 
od zdarzenia na miejscu znalazł się Dyrek-
tor PCZK wraz ze starostą, a następnie bur-
mistrz Libiąża. Gdy sytuacja zdawała się być 
opanowana okazało się, że jeden z poszko-
dowanych to terrorysta, który podłożył ładu-
nek wybuchowy. Wykorzystał on moment 
nieuwagi i uprowadził starostę. Tu na medal 
pisała się Policja, która przejęła w tym mo-
mencie kierowanie działaniem i dzięki umie-
jętnościom funkcjonariusza Łukasza Mrowca 
udało się obezwładnić napastnika.
Manewry mają na celu doskonalić umiejęt-
ności współdziałania wszystkich służb ratow-
niczych w dużych zdarzeniach z udziałem 
osób poszkodowanych. Po raz kolejny oka-
zało się, że istnieje jeszcze wiele elementów, 
które musimy dopracować. Na uwagę zasłu-
guje fakt, że o scenariuszu całego zdarzenia 
wiedziało jedynie ścisłe grono osób i nawet 
starosta wraz z dyrektorem PCZK nie spo-
dziewali się, że zostaną fizycznie ściągnięci 
na miejsce zdarzenia. Manewry trwały oko-
ło 2 godzin, poszkodowanych osób było 75. 
Na podsumowaniu zorganizowanym dzięki 
Prezesowi Krzysztofowi Gąsce w remizie OSP 
Chełmek każdy z zespołów ratowniczych 
miał możliwość przedstawić swoje uwagi  
i spostrzeżenia do pracy własnej lub kolegów 
z innych służb.
Łącznie w działania i organizację zaangażo-
wanych było 275 osób.

W siedzibie OSP Chełmek odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapo-
biega Pożarom” – eliminacje gminne.  Organizatorem był Zarząd Gminny OSP RP w Chełmku, 
przy współudziale Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku.
Pierwszym etapem był test pisemny. Po jego rozstrzygnięciu osoby z największą ilością punk-
tów zakwalifikowały się do części ustnej.
Do etapu powiatowego Turnieju awansowali ostatecznie:
I grupa wiekowa – szkoła podstawowa:
Jeremiasz Siwek – I miejsce, 
Paulina Zabłocka – II miejsce
II grupa wiekowa – gimnazjum:
Sebastian Chylaszek – I miejsce, 
Przemysław Zabawski – II miejsce
III grupa wiekowa - szkoła średnia:
Adam Mańkut – I miejsce, 
Michał Korczyk – II miejsce
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy 
i życzymy powodzenia na szczeblu powiatowym.

Zagrożenie nie zna granic 

III Powiatowe Manewry Ratownicze im. st. ogn. Stefana Skrzydlewskiego 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - etap gminny Życzenia
Z okazji Dnia Strażaka, wszystkim Druhom  
i Druhnom, pragnę złożyć serdeczne życze-
nia oraz podziękowania za codzienne po-
święcenie w ochronie życia i mienia wszyst-
kich mieszkańców gminy Chełmek. Życzę 
Wam bezpiecznych powrotów z akcji, a także 
zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślno-
ści. Szczególne podziękowania kieruje rów-
nież do Waszych rodzin za ich wyrozumia-
łość, za wsparcie i pomoc Wam w dobrym 
wypełnianiu służby  w szeregach OSP.  Niech 
Św. Florian otacza Was swoją opieką, a służ-
ba niech będzie dla Was powodem do dumy 
oraz źródłem niesłabnącej satysfakcji. 

Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus
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Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 
102, poz. 651 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XXVI 11/240/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 marca 2013 roku przeznacza w dzierżawę następu-
jące nieruchomości, stanowiące własność Gminy Chełmek w drodze bezprzetargowej t.j.:
1. Fragment niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 836/467
0 pow. około 0.3500 ha objęta księgą wieczystą nr KR1 E/00056798/1 prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, położoną 
w Chełmku przy Plac Kilińskiego.
2. Zabudowaną budynkiem Regionalnego Ośrodka Szkolenia dla Osób Zagrożonych Bezrobociem
w Chełmku o numerze KŚT 107/00003, nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów
1 budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 3195 o pow. 0.1080 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1 E/00056798/1 pro-
wadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, położoną w Chełmku przy Plac Kilińskiego.
3. Zabudowaną:
a) budynkiem biblioteki o numerze KŚT 107/00002,
b) ogrodzeniem metalowym o numerze KŚT 291/00021,
c) budynkiem domu rencisty o numerze KŚT 107/00008,
d) ogrodzeniem metalowym o numerze KŚT 291/00022,
nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 836/420 o pow. 
0.7383 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1 E/00048996/0 prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, położoną w Chełmku 
przy ul. Topolowej.   
4. Zabudowaną:
a) budynkiem „Domu Ludowego” o numerze KŚT 107/00004
b) ogrodzeniem budynku „Domu Ludowego” o numerze KŚT 291 00023,
nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 2979 o pow. 
0.0590 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1 E/00024296/9 prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, położoną w Chełmku 
przy ul. Bolesława Chrobrego 77.
5. Nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną przez
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 1688 o pow. 0.0295 ha, objęta księgą
wieczystą nr KR1 E/00024296/9 prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Oświęcimiu, położoną w Chełmku przy ul. Bolesława Chrobrego 77.
6. Zabudowaną:
a) budynkiem „Domu Harcerza” o numerze KŚT 107/00006,
b) ogrodzeniem metalowym o numerze KŚT 291/00020,
nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 834/18 o pow. 
0.0680 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1 E/00024296/9 prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, położoną w Chełmku 
przy ul. Kochanowskiego 1.
7. Nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 834/86 o pow. 
0.2346 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1 E/00056798/1 prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, położoną w Chełmku 
przy ul. Kochanowskiego 1.
8. Fragment zabudowanej:
a) budynkiem „Muszli Koncertowej” o numerze KŚT 107/00007,
b) budynkiem szalet o numerze KŚT 109/00014,
c) fontanną o numerze KŚT 291/00040,
nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 836/243  
o pow. około 3.7614 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1 E/00032113/2 prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, położoną  
w Chełmku przy ul. Brzozowej.
9. Fragment zabudowanej:
a) budynkiem szatni kortów tenisowych o numerze KŚT 107/00010,
b) barakiem - budynek gospodarczy o numerze KŚT 109/00003,
c) kortami tenisowymi w ilości 3 szt. o numerze KŚT 290/00001,
nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 836/117  
o pow. około 0.4400 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1 E/00032113/2 prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, położoną 
w Chełmku przy ul. Brzozowej.
10. Zabudowaną:
a) budynkiem gospodarczym o numerze KŚT 108/00003,
b) budynkiem szalet o numerze KŚT 109/00013,
c) budynek zaplecza o numerze KŚT 107/00018, wyposażony w pojemnościowy gazowy podgrzewacz o numerze KŚT 808/00050, wymiennikownię o numerze 
KŚT 469/00004, zasobnik ciepła 1000 I o numerze KŚT 808/00049, centralę wentylacyjną o numerze KŚT 652/00003, układ solarny o numerze KŚT 669/00005, 
agregat o numerze KŚT 485/00001,
d) obiektem stadionu sportowego o numerze KŚT 290/00002,
e) ogrodzeniem o numerze KŚT 291/0003,
f ) kortami zewnętrznymi odkrytymi w ilości 3 szt. o numerze KŚT 290/00012,
g) boiskiem wielofunkcyjnym o numerze KŚT 290/00010 wraz z lodowiskiem sezonowym o numerze KŚT 290/00011,
h) boiskiem piłkarskim „sztuczna trawa” o numerze KŚT 290/00009,
i) chodnikiem z kostki szarej o numerze KŚT 220/00249,
j)   oświetleniem obiektu centrum sportowego o numerze KŚT 808/00043,
k) ogrodzeniem składającym się z trzech rodzajów ogrodzenia o numerze KŚT 291/00048,
I)   trybuną mobilną o numerze KŚT 808/00044,
nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 842/222 o pow. 
4.9959 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1 E/00032113/2 prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, położoną w Chełmku 
przy ul. Krakowskiej 22.
11. Zabudowaną:
a) krytą halą do tenisa o numerze KŚT 290/00013,
b) budynkiem kotłowni o numerze KŚT 109/00015
nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 842/216 o pow. 
1.0537 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1 E/00028575/7 prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, położoną w Chełmku 
przy ul. Żeromskiego.
12. Fragment zabudowanej:
a) budynkiem „Domu Ludowego” o numerze KŚT 107/00005
nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 172/56 o pow. 

Informacja
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około 0.3100 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1 E/00023988/0 prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, położoną w Bo-
brku przy ul. Nadwiślańskiej 150.
13. Sale użytkowe położone na I piętrze budynku o nazwie „DOM Pamięci Baty” oznaczonego nr 3, położonego przy ul. Staicha w Chełmku na nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 836/256, objęta księgą wieczystą nr KR1 
E/00038170/1 prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Czynsz dzierżawny netto za dzierżawę w/w nieruchomości wynosi 
1.150,77 złotych. Do stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %. Czynsz jest płatny miesięcznie z góry w terminie do dnia 20 każdego 
miesiąca, na konto Nr 42 8110 1023 2006 0300 1283 0009 ABS Bank Spółdzielczy Oddział w Oświęcimiu, przy czym za dzień zapłaty strony ustalają dzień uznania 
ww. rachunku bankowego. Uchybienie terminu dokonania zapłaty za dzierżawę gruntu powoduje doliczenie ustawowych odsetek za zwłokę.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 11 kwietnia kwietnia 2013 roku do dnia 02 maja 2013 roku w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie 
w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
Bliższych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie 
pod numerem telefonu 844-90-31 lub 35 osoba do kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

„Gala artystyczna - podsumowaniem projektu polsko – niemieckiego”

Dzień Ziemi

Dnia 5 kwietnia w MOKSIR-ze w Chełmku odbył się finał projektu re-
alizowanego przez uczniów gimnazjum z naszej szkoły pt. „Przez mu-
zykę i taniec poznajemy tradycje naszego regionu”. Goście powitani 
zostali dynamiczną, rockową piosenką  w wykonaniu zespołu HASH 
(perkusja; Robert Jędras, gitara elektryczna; Maciej i Krzysztof Krysta  
z wokalem Dawida Miłonia, Anity Dulęby i Justyny Ryszki). Podczas 
gali zostały zaprezentowane polskie tradycje ludowe, będące od-
zwierciedleniem naszej historii i obyczajowości. W trakcie występu 
goście mogli zanurzyć się w regionalne zwyczaje poprzez  tańce ludo-
we, w których tkwią nasze korzenie oraz tańce współczesne obecne  
w codziennej kulturze. Uczniowie gimnazjum w pięknych strojach 
krakowskich i góralskich dali taneczny popis na scenie dając tym sa-
mym dowód, że folklor jest nadal kultywowany i nieobcy nawet młod-
szemu pokoleniu.  Przy tej charakterystycznej muzyce z okrzykami, 
gwizdami i przytupywaniem świetnie bawiła się publiczność zgroma-

dzona na sali. Doskonale zaprezentowane ludowe popisy taneczne to 
zasługa pani Joanny Wójcik, która opracowała choreografię i przygo-
towała młodzież. Podczas gali, taniec i muzyka przeplatały się ze sobą, 
tradycyjne tańce ze współczesnymi, burleska była prezentowana 
obok popu, muzyka rockowa mieszała się  z folkiem.  Na scenie poja-
wił się także zespół taneczny koła teatralnego, który zatańczył między 
innymi do choreografii absolwentki gimnazjum Marty Chwierut. Przy 
tej ogromnej dawce różno kulturowej muzyki występowali ucznio-
wie zachwycając zaproszonych gości: grupę opiekunów i wycho-
wanków z Centrum Młodzieżowego w Heiligenstadt Und Leinefelde 
– Worbis, z Fundacji im. Brata Alberta, nauczycieli, rodziców, uczniów  
i mieszkańców Chełmka. Aby wprowadzić widzów w szkolny klimat, 
w rolę nauczycieli wcielili się uczniowie zapraszając tym samym go-
ści na skecz, którego akcja toczyła się na korytarzu szkolnym podczas 
długiej przerwy. Zwieńczeniem programu artystycznego był pokaz 
wielokulturowej mody pod nazwą: „Od jaskiniowca do punkowca”. 
Modelki i modele zaprezentowali elementy awangardy zainicjowane  
w innych krajach i subkulturach, które można z łatwością zauważyć na 
polskiej ulicy, udowodniając tym samym, że Polska jest wielokulturo-
wa, różnorodna, niejednolita i dla wszystkich. Przez scenę przewinęli 
się uczniowie w strojach bliskich epoce neandertalskiej, subkultury 
hipisowskiej i hip hopu czy też stylizacji zapożyczonej z roztańczonej 
kultury hiszpańskiej oraz  punkowej ideologii. W finałowej piosence 
zaprezentowali się wszyscy występujący podczas gali, przygotowani 
przez opiekunów Szkolnego Klubu Europejskiego, panie Ewę Pilch  
i Renatę Księżarczyk oraz opiekuna Koła Teatralnego, „Awangarda”, 
panią Mariolę Krzeczkowską. 

zew.

Do Urzędu Miejskiego w Chełmku zawitali niecodzienni goście.  
Z uśmiechem na twarzach oraz z proekologicznymi plakatami odwie-
dziły Nas dzieci z Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 2 w Chełmku. 
Małych mieszkańców naszej gminy przywitał Burmistrz Chełmka Pan 
Andrzej Saternus, który pogratulował im zaangażowania w dbanie  
o środowisko i zachęcił do dalszego zapału do propagowania ekolo-
gicznego trybu życia.
Mali Ekolodzy złożyli na ręce Pana Burmistrza deklarację: dbania  
o środowisko, oszczędności wody i energii, działania na rzecz ochro-
ny zwierząt oraz dbania o porządek w miejscu nauki i zabawy.
Życzymy wytrwałości!
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Marzenie o utworzeniu w powiecie oświęcimskim Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej sięgają lat 90-tych ubiegłego stulecia. Realnych 
kształtów zaczęły nabierać w roku 1998, kiedy kilkoro rodziców wraz 
z wolontariuszami, którym zależało na dobru osób niepełnospraw-
nych, rozpoczęło starania o pozyskanie budynku, w którym można 
by było prowadzić terapię. Dzięki przychylności władz Chełmka i po-
wiatu Oświęcim, Fundacja im. Brata Alberta z Radwanowic dostała 
na ten cel budynek po byłym zakładzie ‘Technoskór’.  15 grudnia 1999 
Warsztat został oficjalnie otwarty,  natomiast  poświęcenie Warsztatu, 
którego dokonał ksiądz kardynał Franciszek Macharski, odbyło się 26 
marca 2000 roku. Pierwotnie warsztat liczył 12 osób personelu i 30 
podopiecznych. Do dziś większość osób nadal pracuje w WTZ.
Aktualnie w Warsztacie Terapii Zajęciowej wykończone są i oddane 
pod terapię dwa piętra budynku przy ulicy Przemysłowej 2. Mieści 
się tu 8 pracowni, w których co dzień, w zajęciach, bierze udział 40 
podopiecznych z gmin: Chełmek i Oświęcim (miejscowości: Bobrek, 
Chełmek, Oświęcim, Gorzów, Brzezinka). Są oni dowożeni busem 
warsztatowym. Do 2007 roku był nim czerwony dziewięciooso-
bowy Volkswagen, a od roku 2007 podopieczni jeżdżą srebrnym 
Renault na 16 osób, który został zakupiony, częściowo dzięki dofi-
nansowaniu z PFRON. Od 1999 roku budynek, w którym mieści się 
WTZ Chełmek bardzo się zmienił. Poczyniono wiele mniejszych  
i większych inwestycji zmieniających obraz i pierwotny charakter 
tego miejsca. Własnym sumptem wyczyszczono i odremontowano 
pomieszczenia użytkowe. Z większych remontów, w roku 2006, firma 
ENVOS z Chełmka, założyła na piętrach użytkowych budynku cen-
tralne ogrzewanie. Od tego czasu nikt już nie uskarżał się na zimno, 
choć przy większym wietrze pomieszczenia szybko się ochładzały,  
z powodu nieszczelnych, czterdziestoletnich okien. Problemowi 
temu zaradzono w roku 2009, kiedy firma OKNOHIT z Oświęcimia 
wymieniła wszystkie okna budynku (ponad 100). Potężna ta inwesty-
cja była współfinansowana przez Zarząd Krajowy Fundacji im. Brata 
Alberta, z ks. Prezesem T. Isakowiczem – Zaleskim na czele, pana A. 
Bąka z Nowego Jorku, pana I. Achtelika z firmy OKNOHIT z Oświęci-
mia oraz przede wszystkim przez wszystkich przyjaciół, darczyńców 
i ludzi dobrej woli, których 1%, decyzją Zarządu Krajowego Fundacji 
im. Brata Alberta, został przekazany na ten cel. W kolejnych latach 
wymieniono pokrycie dachu (2010 r.), w górnym korytarzu oraz w kil-
ku pracowniach położono glazurę, odnowione zostały łazienki (2012 
r.). Aktualnie w planach remontowych WTZ Chełmek jest gruntowny 
remont holu dolnego i korytarza, malowanie pomieszczeń oraz wy-
miana drzwi wejściowych.
Pracownie, w których uczestnicy WTZ Chełmek mogą kształtować 
swoje umiejętności, podnosić kompetencje, rozwijać potencjał jest 
osiem. Każda osoba ma możliwość wyboru trzech pracowni na rok. 
Wybiera zgodnie ze swoimi preferencjami, sympatiami, umiejęt-
nościami. Wszyscy, którzy lubią gotować, doskonalą zasady savoir 
– vivre i etykiety w dwóch pracowniach gospodarstwa domowego,  
u pani Marty i pani Karoliny. Przygotowane tu napoje i śniadania pod-
noszą samopoczucie wszystkich w warsztacie. Czasem ograniczenia 
fizyczne czy umysłowe uniemożliwiają aktywność twórczą, społecz-
ną, emocjonalną, etc. Nic z tych rzeczy nie ma miejsca w pracowni 
rzemiosł różnych u pani Asi. Tutaj każdy dostanie zadanie na miarę 
swoich możliwości. Nawet najwięksi leserzy czują się zmotywowani 
do działania. Doskonałą gratyfikację stanowią powstałe śliczne, nie-
tuzinkowe i niepowtarzalne wytwory rękodzielnicze, takie jak: biżu-
teria, wazony, kwiaty, kartki okolicznościowe, stroiki, itd. Charakteru 
korytarzom warsztatowym dodają obrazy namalowane w pracowni 
plastycznej, u pani Magdy. Są one wykonane różnymi technikami, od 
linorytu przez pastelę po olej. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Tym, 
którzy nie lubią tworzenia w dwuwymiarze, proponowana jest rzeź-
ba, odlewy, itp. Dla każdego coś miłego. Czym jednak byłby warsztat 
bez pracowni haftu pani Danusi, gdzie powstają przepiękne, chwy-
tające za serce dzieła sztuki. To doskonała pracownia dla tych, którzy 
lubią spokój i harmonię. Przy igle, tamborku i kanwie uczestnicy się 
odprężają. Część osób relaksuje się tkając gobeliny lub próbując swo-
ich sił przy robieniu na drutach albo szydełkiem. Wielu uczestników 
to prawdziwi aktorzy. Nikt tak jak oni nie potrafi odgrywać skruszone-

go czy smutnego. Ten niewątpliwy potencjał wykorzystany jest do-
skonale w pracowni teatralno – muzycznej przez panią Anię. Utwo-
rzona tu trupa teatralna „Żółta Ciżemka”, swoimi adaptacjami klasyki 
światowej literatury, rozsławia WTZ Chełmek w całym województwie,  
a nawet w kraju i za granicą. Kto chce się przyczynić do świetności 
sztuk teatralnych w inny sposób niż gra na scenie, pomaga przy wyko-
nywaniu kostiumów scenicznych w pracowni krawieckiej pani Anety. 
Oprócz biegłości w trudnej sztuce szycia ubrań, można tu nabyć także 
umiejętności wykonywania poduszek, maskotek. To swoista wytwór-
nia cudeniek wyobraźni na każdą okazję. Sukces wszystkich pracowni 
nie byłby pełen, gdyby nie pracownia ogrodniczo-techniczna pana 
Mateusza, gdzie prawdziwi mężczyźni warsztatów tną, heblują i skrę-
cają. Spod ich palców wychodzą ramki na obrazy, pudełka, półpro-
dukty pod decoupage, półki, może z czasem i meble… W wolnych 
chwilach dopieszczany jest ogród i kwiaty warsztatowe, które pod 
okiem instruktora rosną jak szalone. Problemy z kondycją? Bóle mię-
śni? Za duża tusza? Niska sprawność fizyczna? Wszystkim tym proble-
mom zaradzi pani Karolina na zajęciach rehabilitacyjnych. Ćwiczenia 
siłowe, rozciągające, zręcznościowe, masaże – i każdy podopieczny 
czuje się jak nowonarodzony. W razie, gdyby ćwiczenia nie zaradziły 
problemom fizycznym, jest pani pielęgniarka – Grażyna. Gdy trzeba 
– zmierzy ciśnienie, temperaturę. Dzięki jej pomiarom i radom łatwiej 
utrzymywać dziewczętom dietę i figurę, a mężczyznom zdrowie i for-
mę. Kwestia wagi jest tutaj niemal równie ważka, co kwestia stroju. 
Rękę na pulsie warsztatu trzyma bez przerwy specjalista do spraw 
rewalidacji, pani pedagog Ewa. Wie niemal wszystko, co dzieje się w 
pracowniach, w relacjach między uczestnikami WTZ. Ci mogą zawsze 
polegać na jej intuicji i doświadczeniu. Każdy sprawiedliwie jest oce-
niany i podsumowywany. Tu bije źródło nowej energii i motywacji do 
działania. Nie jest łatwo być dorosłym. Na każdym kroku pojawiają się 
problemy, utrudnienia, przeszkody. Jak można sobie poradzić z tym, 
co tarasuje pójście naprzód? Pierwszy punkt to zrozumienie sytuacji, 
a dalej… to zależy… W takich przypadkach można udać się do pani 
psycholog Justyny, która pomoże dojść do właściwych wniosków, 
poradzić, jak w danej sytuacji się zachować, itp. Również rodziny 
mogą zasięgnąć u niej konsultacji. Każdy kto ma zacięcie do licze-
nia i smykałkę do prac biurowych ciągnie do pokoju pani księgowej 
Ani. Co ciekawe, nie zrażają ich ani słupki wyliczeń, ani plątanina cyfr. 
Tutaj zdecydowanie przyciąga również panująca tu temperatura. To 
tropikalna wyspa klimatu umiarkowanego, o czym doskonale wiedzą 
ciepłolubni podopieczni. Rodzice każdego z uczestników znają do-
skonale pracownika socjalnego WTZ panią Anię. Problemy rentowe, 
finansowe i inne tego typu nie mają tu racji bytu, zostają zażegnane 
w zalążku. Fundraising, akcja 1%, foldery reklamowe to kolejna gałąź 
działalności niezbędna dla dalszego funkcjonowania WTZ. Uczestni-
cy WTZ to kopalnia pomysłów, jak zapromować warsztat w lokalnym 
środowisku, jak pokazać się innym i zachęcić do współpracy. W mło-
dych głowach rodzą się pomysły festiwali, zawodów, wycieczek. Wie-
le z tych akcji koordynowanych jest przez pracownika administracyj-
no – biurowego, panią Anię. Zbiera ona te pomysły i skleja w całość, 
dzięki czemu marzenia i wizje wielu mogą się ziścić. Każda kobieta 
chce się czasem czuć jak księżniczka, pragnie być noszona na rękach. 
Niejeden, z kolei, mężczyzna pragnie dystynkcji wojskowych, żołnier-
skiego życia. Te potrzeby doskonale rozumie kierowca WTZ Chełmek, 
pan Mariusz. Uczestniczki go uwielbiają a uczestnicy podziwiają – nie 
tylko za to, że bezpiecznie dowozi ich do celu. Nad całością panuje, 
koordynuje wszystkie działania i ogarnia powstający czasem chaos 
pani kierownik Beata. Dla uczestników, którzy ufają jej jak Zawiszy, 
jest jak wyrocznia z Teb. Nikt nie śmie się sprzeciwiać jej salomono-
wym decyzjom. Czasem podopieczni mówią w kuluarach, że drzwi 
do jej pokoju powinny być obrotowe – taki tam ruch.
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Chełmka święcą sukcesy 
na międzynarodowych i ogólnopolskich festiwalach twórczości pla-
stycznej, teatralnej, na zawodach sportowych, itd. Niektórzy z uczest-
ników są rozpoznawalni już w całej Polsce.
Oto niektóre z naszych najważniejszych sukcesów należą:
• Wyróżnienie na IX Międzynarodowym Biennale Sztuk 
 Plastycznych w Krakowie w 2006 roku

Historia powstania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmku
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Już po raz drugi uczniowie z Samorządowego Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku brały udział w zbiórce 
kasztanów i żołędzi na zimowe dokarmianie zwierząt. Dzieci 
z klasy 3 a i 3 b zebrały w sumie prawie 2 tony przysmaków 
dla leśnej zwierzyny. W podziękowaniu za ten szlachetny 
gest członkowie koła łowieckiego „Łoś” w Chełmku zaprosili 
uczniów w raz z nauczycielkami na spotkanie, podczas które-
go członkowie koła Tomasz Stańczyk, Marek Drożdż, Krzysztof 

Pękal, stażysta Dawid Zieliński, Karolina Kudas oraz Krzysz-
tof Wojtas – organizator i pomysłodawca akcji podziękowali 
uczniom za ich wkład nagradzając klasy pamiątkowymi dy-
plomami oraz częstując kiełbaskami z grilla.  Dla lidera zbiórki 
Norberta Dulęby myśliwi ufundowali specjalne podziękowa-
nie oraz prezent.
Podziękowania od myśliwych nie były jedyną z atrakcji tego 
dnia. Dzieci wzięły też udział w sadzeniu drzewek, które udało 
się pozyskać ze środków Starostwa powiatowego w Oświęci-
miu.
-  Dwa tysiące sztuk sadzonek drzew i krzewów, które owocu-
jąc jesienią zapewniają drobnej zwierzynie leśnej pożywienie 
w okresie zimy pozyskaliśmy dzięki zaangażowaniu Andrzeja 
Skrzypińskiego – członka zarządu Starostwa Powiatowego  
w Oświęcimiu. –mówił organizator akcji Krzysztof Wojtas.
Uczniowie pod nadzorem leśników z Nadleśnictwa w Chrza-
nowie – leśniczego Dariusza Antczaka oraz podleśniczego 
Adama Rokity posadzili prawie 600 drzewek.  W czasie sadze-
nia leśniczy opowiadali o leśnej florze oraz zachowaniach le-
śnej zwierzyny.

Na zaproszenie Koła Gospodyń w Bo-
brku, w pierwszy dzień wiosny przyje-
chało ok. 60 dzieci wraz z opiekunkami 
z Przedszkola nr 17  z Oświęcimia.  Aura 
była raczej zimowa , a jednak  radosne 
i prawdziwe klimaty panowały w Domu 
Ludowym w Bobrku gdzie prezentowa-
ły się dzieci z Przedszkola z Oświęcimia  
z wychowawczynią Aleksandrą Bigaj. 
Pani Helena Sowa wraz z pozostałymi Pa-
niami z KGW zrobiły dla dzieci „Marzan-
nę”, którą wspólnie z dziećmi poszły topić  
w Wiśle.

• I nagroda i wyróżnienie na X Międzynarodowym Biennale 
 Sztuk Plastycznych w Krakowie w 2008 roku
• Najwyższe nagrody w II, III, IV,V edycji konkursu plastycznego   
 ‚Świat Nikiforów’ Fundacji Wspólna Droga
• II nagroda w kategorii grafika, rysunek w VII Ogólnopolskim 
 Konkursie Plastycznym Sztuka Osób Niepełnosprawnych w 2009 r. 
• I i II miejsce w ALBERTIANIE w 2007 i 2010 roku
• Trzykrotne wyróżnienie podczas Gaudium w Krakowie Grand   
 Prix, I miejsce w 2010 roku oraz III miejsce w 2009 roku podczas   
 Tyskiej KLANZY
• Zdobycie II nagrody na Festiwalu w Podolanach w 2010 roku
• Zdobycie I miejsca podczas Tyskiej KLANZY w 2011 roku
• Zdobycie I nagrody oraz wyróżnienia na XIV Międzynarodowym 
Biennale Sztuk Plastycznych w Krakowie w 2012 roku  
Niewątpliwie dużym sukcesem jest wysłanie, w 2012 roku, trojga 
uczestników WTZ Chełmek na otwarty rynek pracy, gdzie mogą reali-
zować swoje ambicje, rozwijać pasje, zarabiać. Praca daje wymierne 
korzyści tak materialne, jak i, w przypadku osób niepełnosprawnych, 
przede wszystkim, psychologiczne.                                                                                   
Świetlica Terapeutyczna w Chełmku
Na drugim piętrze budynku WTZ wydzielona jest część, w której funk-
cjonuje Świetlica Terapeutyczna Fundacji im. Brata Alberta dla dzieci 
i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i posiadającej orzeczenie 
o niepełnosprawności. Rozpoczęła ona swą działalność w roku 2001. 
Głównym celem Świetlicy jest ogólne usprawnianie dzieci o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych poprzez zajęcia rekreacyjno-spor-
towe, twórcze, dydaktyczne i zajęcia doskonalące czynności życia 
społecznego. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych te-

rapeutów. Do dyspozycji uczestników są: pedagog, psycholog, logo-
peda i rehabilitant. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 10.00 do 18.00. Są nieodpłatne, a uczestnicy dowoże-
ni są do Świetlicy i z powrotem za darmo, pod opieką terapeuty. Je-
steśmy organizacją pożytku publicznego Warsztat Terapii Zajęciowej 
i Świetlica Terapeutyczna w Chełmku to dwie z 29 placówek Fundacji 
im. Brata Alberta. Oprócz Warsztatów Terapii Zajęciowej i Świetlic Te-
rapeutycznych w skład placówek wchodzą Domy Pomocy Społecz-
nej, Schronisko i  Środowiskowe Domy Samopomocy. Fundacja działa 
w województwach Małopolskim, Śląskim, Dolnośląskim i  Kujawsko 
– Pomorskim. Jako organizacja pozarządowa typu „non profit”, Fun-
dacja im. Brata Alberta działa w oparciu o prywatne darowizny, kwe-
sty oraz państwowe i samorządowe subwencje celowe. Fundacja jest 
Organizacją Pożytku Publicznego, organizacją niezwykle potrzebną 
i ze wszech miar godną wsparcia. Zapraszamy i zachęcamy Państwa 
do wsparcia działań Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im Brata 
Alberta, poprzez przeznaczenie 1% Państwa podatku, który stanowi 
dla nas wielką wartość. Wystarczy wpisać w zeznaniu podatkowym:
FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA
KRS 0000028246 JEDNOSTKA CHEŁMEK
Istnieje również możliwość pobrania darmowego programu do roz-
liczenia podatku  -   program PIT zamieszczony jest  na naszej stronie 
internetowej:
http://www.wtzchelmek.pl
KAŻDA, NAWET NAJMNIEJSZA POMOC JEST DLA NAS OGROMNYM 
WSPARCIEM
Konto na darowizny:
PEKAO S.A. 76 1240 4184 1111 0000 4650 4560

Uczniowie sadzili drzewa

Pierwszy dzień wiosny
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Wgłębiając się w materiały związane z or-
ganizowaniem i działaniem powojennego 
harcerstwa w naszej miejscowości nie mogę 
wyjść z podziwu nad aktywnością, zapałem 
i ogromnym poświęceniem harcerzy w tym 
okresie. Okazało się, że już w pierwszych 
miesiącach po wojnie mieli oni umunduro-
wanie i umieli się w nim świetnie prezento-
wać.  Że tak właśnie było przytaczam wypo-
wiedź druha Henryka Paweli – zasłużonego, 
wieloletniego, libiąskiego harcerza w stop-
niu „harcerz Orli”, który w „Przełomie” chrza-
nowskim z roku 2009 tak napisał o naszych 
harcerzach: „W 1945 roku zaraz po wojnie, do 
Libiąża przymaszerowała drużyna harcerska 
z Chełmka. Kiedy ja i cała libiąska młodzież 
zobaczyła te mundury, ten szyk i tę dyscy-
plinę, postanowiliśmy, że chcemy być tacy 
sami jak oni”. Przykładem dużej dojrzało-
ści naszych harcerzy w tym czasie było ich 
wzorowe działanie i duży patriotyzm, czego 
dowodem między innymi może być zapis w 
kronice drużyny 17. letniego przybocznego 
druha Stanisława Paweli, zakwalifikowane-
go na kurs drużynowych i podharcmistrzów 
organizowanego przez Komendę Hufca Cho-
rągwi Krakowskiej. „I nadszedł wreszcie dzień 
wyśniony, wymarzony przez 5 lat niewoli, 
dzień 3 sierpnia 1945 roku, jedziemy na kurs 
do Jeleniej Góry na nowo odzyskane ziemie, 
aby tam swym sprężystym krokiem i pogodą 
ducha zamanifestować, że hitleryzm nie zdo-
łał nas zdusić, a ziemia ta, ziemia słowiańska, 
będzie zawsze polska i po tylu latach bierze-
my ją znów w posiadanie.

Na postoju

Jedziemy towarowym pociągiem i w dodat-
ku dziurawym, deszcz pada nam na głowy, 
a my z uśmiechem i piosenką na ustach je-
dziemy, jakbyśmy zapomnieli lata piekła 
hitlerowskiego.  W wagonach wre życie  - 
rozmowy, śpiew, dyskusje, a w niedzielę za-
trzymujemy się na dworcu, aby wziąć udział 
we mszy świętej – my stoimy na dworcu,  
a kapelan harcerski odprawia ją w otwartym 
wagonie. 

Pociąg mknie wciąż na zachód, a wokół nas 
rozciągają się łany zboża, to znów wioski, 
miasteczka lub sterczące kominy fabryczne, 
lecz to wszystko jakoby zamarło w bezruchu, 
brakuje tu życia. Nie … nie brakło niczego, 
brakuje ludzi – Polaków, brakuje rąk do pra-
cy, które by zebrały z pól zboża, puszczały w 
ruch fabryki, które zdarłyby niemieckie napi-
sy i zastąpiły je polskimi.

Na przystankach zdejmujemy 
napisy niemieckie

Po pięciu dniach podróży dotarliśmy do celu 
to jest do Jeleniej Góry, gdzie osiedliło się już 
wielu Polaków. Zwartą kolumną wyruszy-
liśmy na przeznaczone nam miejsce, mrok 
już zapadał, a miasto jak gdyby rozbudziło 
się wzruszającą, huczącą polską pieśnią ryt-
mem miarowego kroku i tak wśród oklasków 
przemaszerowaliśmy przez miasto. Miejscem 
naszego pobytu był piękny pensjonat. Praw-
dziwego obozu harcerskiego nie przewidy-
wano, przygotowaliśmy tylko odpowiednie 
wejście do ośrodka i miejsce na ognisko, bez 
którego harcerstwo nie może istnieć.

Brama wejściowa

Przygotowanie miejsca na ognisko

Szybko mijają dni przy nauce, wykładach, 
różnych zajęciach praktycznych, a wieczo-
rem rozpalamy nasze harcerskie ognisko, 
którego płomienie tworzą niepowtarzalną 
atmosferę – tło do gawęd kierownictwa obo-
zu i śpiew naszych nastrojowych piosenek 
harcerskich. Oto jedna z nich:
„Ognisko”
Już rozpaliło się ognisko dając nam dobrej 
wróżby znak, Siedliśmy wszyscy przy nim bli-
sko i w całej Polsce siedzą tak. 
Siedzą harcerze przy płomieniach ciepły 
blask ognia skupia ich.  
Wszystko co złe to szuka cienia, dobro do 
światła garnie się.
Mówiłeś druhu komendancie, że zaufanie do 
nas masz,
Że wierzysz w nasze dobre chęci wszak ty 
harcerskie serca znasz.
Warunki tylko warunkami od dawna już sły-
szymy to,

Na tropach chełmeckiego harcerstwa  (VII)
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Wszak my jesteśmy harcerzami i zwyciężymy 
wszelkie zło.
Dużo, dużo zajęć, często trudnych i wreszcie 
nadeszły „zdawki” – te pełne niecierpliwości  
i lęku oczekiwania pod drzwiami i te pytania, 
na które brakło odpowiedzi. Ostatni rozkaz, 
a było ich wiele i trudnych do wykonania 
zabrzmiał radośnie „Druh Stanisław Pawela 
uzyskał stopień ćwika, ukończył kurs dru-
żynowych oraz próbę drużynowe Teraz po 
przyjeździe trzeba będzie przelać to wszyst-

ko co wyniosłem z kursu na moich chłop-
ców”.
Z początkiem roku szkolnego 1945/46 dru-
żyna męska i zuchowa, miały już duże osią-
gnięcia w pracy skautowskiej, szczegółowo 
opisywane w kronice przez druha Jana Pta-
sińskiego, druha przybocznego Stanisława 
Pawelę i kronikarza drużyny druha Adama 
Matyję. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 
powstała drużyna harcerek, której prowadze-
nia podjęła się druhna Teresa Piwowarczyk 

doświadczona i oddana pracy harcerskiej 
już w latach międzywojennych. Powstała też 
drużyna zuchowa dziewcząt, wtedy wśród 
nich rozpoczęło się i moje zauroczenie har-
cerstwem – mundur z pszczółką na poma-
rańczowej chuście, śpiew na ognisku i taniec 
ułanów w odpowiednim stroju, a nawet  
w październiku pierwsza wycieczka do Czer-
nej i co najciekawsze - to spanie w stodole na 
sianie. (cdn)                                                                                                        

Hah

Majówka 2013 (30 kwietnia-5 maja):
30 kwietnia - Turniej Drużyn podwórkowych w Piłce Nożnej
Centrum Sportowe, ul. Krakowska 22, godz. 17.30 
1 maja  -  Wiosenny Festyn Park Rodzinny w Chełmku , godz. 
19.00-24.00  
2 maja  -  „Śladami budzącej się przyrody” - plener fotograficz-
ny dla dzieci i młodzieży Park Rodzinny w Chełmku, 
godz. 9.00, wstęp wolny 
3 maja  -  „Majowy wieczór z komedią w plenerze”  - Plenero-
wy seans na placu Kilińskiego 3 (przed MOKSiR) godz. 20.00  
W przypadku kapryśnej aury seans odbędzie się w kinie, 
wstęp wolny
5 maja  -  Rozpoczęcie rozgrywek Amatorskiej Ligii Tenisa 
Ziemnego  w Chełmku na sezon 2013 r. 
Korty Tenisowe w Chełmku, ul. Brzozowa 2, godz. 9.00  
8 maja  -  „Konkurs Ekologiczny dla uczniów”. 
Sala widowiskowo – kinowa MOKSiR, godz. 13.00
10 maja - „CHELMEK ROCK ON FEST” Koncert The Creators, 
Unstress i Blu’Ska, Sala widowiskowo- kinowa MOKSiR, 
godz. 19.00, wstęp 4 zł
14 maja - „Kabaret pod Wyrwigroszem” Sala widowiskowo-ki-
nowa MOKSiR, bilet 50 zł, godz. 20.00

15 maja - „Odjazdowy Bibliotekarz” -  rajd rowerowy bibliotekarzy, 
czytelników i sympatyków słowa pisanego, godz. 17.00, 
Park Rodzinny w Chełmku przy ul. Brzozowej.  
17 maja  -   „Fabryczny buczek”  - Uruchomienie odrestaurowa-
nego buczka fabrycznego. ul. Przemysłowej o godz. 18.00
18 maja  - „Noc Muzeów”  w Chełmku. Otwarcie wystawy ma-
larstwa i tkaniny artystycznej Marii    Błotko-Kiszki, galeria Epi-
centrum, godz. 18.00
Koncert „East Earth Band” godz. 23.00. 
Scena usytuowana przy ENWOS w Chełmku  
23 maja - „Tęczowe Przymierze” Remiza OSP w Gorzowie 
godz. 9.00. 
23 maja - Przesłuchania konkursowe uczestników I edycji 
gminnego konkursu „Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania”. 
Sala widowiskowo - kinowa MOKSiR  godz. 15.00-18.00
23 maja - „Poranek z dokumentem” Sala widowiskowo-kinowa 
MOKSiR , wstęp wolny
25-26 maja  -  Dni Chełmka i ziemi oświęcimskiej 2013. 
Szczegółowe informacje na plakatach
Szczegółowych informacji dotyczących programu udzielamy 
telefonicznie pod nr 601 661 771 oraz listownie 
email:  moksir@chelmek.pl

PROGRAM MOKSiR NA MAJ 2013

Korty Tenisowe MOKSir w Chełmku zapraszają
Korty Tenisowe w Chełmku – ul Brzozowa 2

Cena za godzinę gry od poniedziałku do piątku:
8.00 - 14.00  - 18 zł, dla członków ligi  - 16 zł
14.00 - 22.00  - 20 zł, dla członków ligi  - 18 zł 

Cena za godzinę w sobotę, niedzielę i święta:
8.00 - 22.00  - 24 zł 
/cena gry w sobotę, niedzielę i święta dotyczy również członków ligi/

Korty Tenisowe Centrum Sportowe w Chełmku – ul Krakowska 22
Cena za godzinę gry od poniedziałku do piątku:
8.00 - 14.00 - 16 zł, dla członków ligi - 14 zł
14.00 - 22.00 - 18 zł, dla członków ligi  - 16 zł

Cena za godzinę w sobotę, niedzielę i święta:
8.00 - 22.00 - 22 zł
/cena gry w sobotę, niedzielę i święta dotyczy również członków ligi/

Kort kryty /pod balonem/ Centrum Sportowe w Chełmku
– ul Krakowska 22

Cena za godzinę gry od poniedziałku do piątku:
8.00 - 14.00 - 30 zł
14.00 - 22.00 - 35 zł
Cena za godzinę w sobotę, niedzielę i święta:
8.00 - 22.00  - 35 zł

boisko wielofunkcyjne Centrum Sportowe w Chełmku
– ul. Krakowska 22

Godziny otwarcia 8.00 - 22.00
Korzystanie z boiska jest bezpłatne.

Centrum Sportowe MOKSiR w Chełmku ul. Krakowska 22
tel. 33 474 00 17, 600 202 215
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Ramowy program DNI CHEŁMKA I ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ ̀ 2013
24 maja (piątek) 
9.00    Międzyszkolna spartakiada sportowa. 
 Centrum Sportowe w Chełmku ul. Krakowska 22

25 maja (sobota)
7:00  Powiatowe zawody wędkarskie o mistrzostwo Ziemi Oświęcimskiej
 Stawy w Chełmku
10.00 Otwarty Turniej dla młodzieży w Tenisie Ziemnym  
 Centrum Sportowe w Chełmku   ul. Krakowska 22 
13.00 Turniej Skrzatów w Tenisie Ziemnym                                                                                                        
 Korty Tenisowe MOKSiR w Chełmku ul. Brzozowa 2,  kort nr 5 
15.00 Unihokej - rozgrywki dla dzieci i młodzieży.
 Korty Tenisowe w Chełmku
17.00 Zawody w Street Badmintona dla dzieci i młodzieży                                                                                            
 Korty Tenisowe MOKSiR w Chełmku ul. Brzozowa 2, kort nr 5                                                                                                                                                                                 
16.00       Emocjonujący mecz piłkarski  - Księża - Samorządowcy                                                                
 Centrum Sportowe w Chełmku ul. Krakowska 22                  
16.00 Prezentacja dorobku artystycznego gmin z terenu Ziemi Oświęcimskiej
                  Park Rodzinny w Chełmku
18.00 Wielkie Powiatowe Grillowanie, czyli kulinarny konkurs dla prawdziwych kobiet
  i  mężczyzn  pod czujnym okiem satyryka - Grzegorza Stasiaka 
  Park Rodzinny w Chełmku
18.30 Pokaz tresury psów oraz sprawności bojowej w wykonaniu Grupy  Poszukiwawczo-   Ratownicza OSP Kęty
 Park Rodzinny
19.00 Zapierający dech w piersiach pokaz ekwilibrystyki, tańca i czarnej magii w wykonaniu Krakowskiego teatru  
 „Grupa Lokomotora” 
 Park Rodzinny w Chełmku
21.00  Koncert gwiazdy wieczoru - zespołu  „Feel”
 Park Rodzinny w Chełmku
ok. 22.30 Pokaz sztucznych ogni 
 Park Rodzinny w Chełmku
ok. 22.30 Zabawa taneczna przy muzyce zespołu „Takton Band”
- 2.00 Park Rodzinny w Chełmku

26 maja (niedziela)
9:00  Zawody wędkarskie dla dzieci oraz Zawody wędkarskie Koła Miejskiego PZW o puchar Burmistrza Chełmka 
                 Stawy w Chełmku
9.00  Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Chełmka                                                             
 Centrum Sportowe w Chełmku ul. Krakowska 22 
11.00  Otwarty Podwórkowy Turniej Piłki Nożnej Centrum Sportowe w Chełmku ul. Krakowska 22
11.00 Pokaz sprawności bojowej jednostek OSP w Chełmku
 Obrzeże Parku Rodzinnego w Chełmku
15.30  Prezentacja dorobku artystycznego szkół i przedszkoli z terenu gminy „Rowerowy zawrót głowy”
 Park Rodzinny w Chełmku 
ok. 19.00 Koncert Chełmeckiej grupy „Hash”  
 Park Rodzinny w Chełmku
21.00 Koncert Nowojorskiego gitarzysty Chaz De Paolo z zespołem
23.00 Zakończenie programu

Imprezy towarzyszące: 
Wesołe miasteczko, stoiska handlowe, Plenerowa prezentacja dorobku artystycznego Fundacji im. Brata Alberta,  Środowisko-
wego Domu Samopomocy, Wystawa malarska prac członków RSTK w Chełmku.  Pokazy jazdy konnej.  „W Harcerskim Kręgu” 
– prezentacja chełmeckiego środowiska harcerskiego,  „Paintballowy poligon parkowy” – smak ekstremalnych zmagań, pokaz 
sprzętu i próba własnych możliwości (Park Rodzinny w Chełmku).

Organizatorzy:
Burmistrz Chełmka, Rada Miejska, Starosta Oświęcimski, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Rada Powiatu Oświęcimskiego Miejski 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku.

Patronat medialny:
Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”, Radio Kraków, portal internetowy oswiecimonline.pl, Echo Chełmka  
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11, 12 maja - „NIeMOŻLIWe” 
produkcja: Hiszpania, USa 2012  
dramat /1 godz. 54min
bilet 12 zł / godz. 19.00
Film dla widzów od 13 lat

Niezwykle poruszająca i nakręcona z ogrom-
nym rozmachem historia rodziny, która prze-
żyła tsunami 2004 roku – jeden z najwięk-
szych kataklizmów naszych czasów. Tajlandia, 
2004 rok. Maria (Naomi Watts) i Henry (Ewan 
McGregor) wraz z trójką synów postanawiają 
spędzić święta Bożego Narodzenia w samym 
sercu tropikalnego raju. Przepiękny hotel 
położony w malowniczym otoczeniu palm, 
złocistej plaży i błękitnego oceanu wydaje się 
być gwarancją wymarzonego odpoczynku. 
Raj jednakk zamieni się w prawdziwe piekło. 
Pewnego dnia, nad ranem, od strony morza 
dochodzi przerażający huk. Maria, Henry  
i wszyscy mieszkańcy hotelu zamierają w bez-
ruchu. W chwilę później cała plaża, budynki  
i znajdujący się na niej ludzie zostają zmieceni 
przez monstrualną falę tsunami. Woda zabiera 
wszystkich i wszystko. Wszystko… z wyjąt-
kiem nadziei.i szybszego dorośnięcia. 

17, 19 MaJa (piątek, niedziela)
- „daJĘ NaM rOK”
produkcja: Wielka brytania 2013  
Komedia romantyczna /1h 37 min 
bilet 12 zł / godz. 19.00
Film dla widzów od 12 lat

Ten film to spełnienie marzeń miłośników 
dobrych komedii. Producenci „To właśnie mi-
łość”, „Dziennika Bridget Jones” i scenarzysta 
„Borata” połączyli siły tworząc film, który już 
został okrzyknięty „absolutnie genialną, naj-
zabawniejszą brytyjską komedią roku! - Go 
Magazine”. I trudno się temu dziwić, bo to, co 
zazwyczaj dzieje się tuż po ślubie, to gotowy 
scenariusz na oscarową komedię. Nat (Rose 
Byrne) jest atrakcyjna i przedsiębiorcza, Josh 
(Rafe Spall) to niezbyt znany pisarz ze specy-
ficznym poczuciem humoru. Jego denerwu-
je jak ona śpiewa, ona wstydzi się, kiedy on 
tańczy. Pierwszy kryzys małżeński zbiega się  
z pojawieniem się przystojnego i bardzo 
pomysłowego Amerykanina (Simon Baker)  
i byłej dziewczyny Josha – Chloe (Anna Faris). 
Kiedy przeciwieństwa przestają się przycią-
gać, a prawdziwa miłość wciąż może czekać za 
rogiem, wspólny pierwszy rok zaczyna wyda-
wać się nieosiągalny. 

8, 9 CzerWCa - „WeeKeNd z KrÓLeM”
produkcja: Wielka brytania 2012  
biograficzny, dramat, komedia
1h 35 min  /bilet 12 zł/  godz. 19.00
Film dla widzów od 13 lat

Jest rok 1939. Wielka Brytania stoi w obliczu 
agresji Niemiec. Król Jerzy VI wyrusza z ofi-
cjalną wizytą do USA, aby przekonać pre-
zydenta Roosevelta do zaangażowania się  
w wojnę w Europie. Królewski weekend  
w letniej rezydencji prezydenta w Hyde Park 
jest pretekstem do serii zabawnych nieporo-
zumień, kiedy amerykańska bezpośredniość 
spotyka się z dworską etykietą. W dodatku Ro-
osevelt, goszcząc parę monarchów, zaczyna 
równocześnie ryzykowany romans ze swoją 
kuzynką.

15, 16 CzerWCa - „IMagINe”
produkcja: Francja, Polska, Portugalia, 
Wielka brytania 2012  
dramat, komedia /1h 45 min /bilet 12 zł/ 
godz. 19.00
Film dla widzów od 13 lat

Międzynarodowa koprodukcja „Imagine”, to wzru-
szająca i urzekająca zdjęciami Adama Bajerskiego 
historia Iana (Edward Hogg), charyzmatycznego 
instruktora niewidomych, który przybywa do pre-
stiżowego ośrodka w Lizbonie, by uczyć młodych 
pacjentów trudnej sztuki orientacji w przestrzeni. 
Jego kontrowersyjne metody przyjmowane są 
przez podopiecznych początkowo z nieufnością, 
a potem z rosnącym entuzjazmem. Tymczasem 
największe zainteresowanie nauczyciela wzbudza 
piękna, zamknięta w sobie Ewa.

REPERTUA
R K

INA
 ILUZJA
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A
J - CZERW

UEC 2013

W radosnych nastrojach powrócili  wolontariusze powiatowej „Ósem-
ki” z uroczystości podsumowania Kampanii „Drugie życie”, która 
miała miejsce 12. kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie. 
Tegoroczne działania, koordynowane przez uczniowską grupę z kl. 
II technikum, promujące ideę transplantacji jako metody ratowania 
życia i zdrowia, zostały uhonorowane Nagrodą Główną oraz czekiem 
na kwotę 1000 zł, którą młodzież, zgodnie z założeniami konkursowej 
rywalizacji, przeznaczy na cele charytatywne. 
Oprócz działań „Ósemkowej” drużyny nagrodzone zostały też kampa-

nie, prowadzone przez Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej oraz Powiato-
wy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. M. Kopernika 
w Kętach
Jaki sens widzą w swoich działaniach młodzi wolontariusze? „Wszyst-
ko, co robimy, ma jakiś sens. On jest szczególnie widoczny wtedy, 
gdy wynika z tego jakieś dobro, którego ktoś bardzo potrzebuje,  
a tak jest zawsze, gdy w grę wchodzi ratowanie życia i zdrowia. Może 
to głupio zabrzmi, ale my najczęściej nie zastanawiamy się nad ko-
rzyściami, jakie wynikną  z naszych przedsięwzięć - po prostu jak coś 
nam się spodoba i uznamy, że jest ważne, wówczas chcemy działać  
i jak nam to wychodzi, to jest OK. A jeśli dodatkowo cieszy też innych, 
to widocznie jest dobrze i tak trzeba! Nie spodziewaliśmy się takie-
go wyróżnienia i bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego wspólnego sukcesu. Mamy nadzieję, że nie braknie nam 
energii, by nadal udowadniać, że świat nie jest taki zły! Że młodzi nie 
tylko „głupoty”, ale i swoje ideały w głowie mają;)! I nieprawdą jest, że 
człowiek człowiekowi wilkiem – raczej człowiek człowiekowi „drugim 
życiem” jest!
Zakończenie tegorocznej kampanii nie oznacza zaniechania dzia-
łań, promujących ratowanie życia i zdrowia. W najbliższym czasie 
zapraszamy na Akcję Krwiodawstwa, która będzie miała miejsce 25. 
kwietnia w godz. 13.30 - 16.30 w PZ 8  przy ul. Krakowskiej 18. Warto 
pomagać!
Więcej na temat kampanii i jej podsumowania przeczytasz tutaj: 
http://osod.info/?p=2174

Człowiek człowiekowi życiem
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„Noc Muzeów” w Chełmku, próbą zachowania tradycji obuwniczych.

Fabryczny buczek

Na kajaki z MOKSiR’em

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zaprasza do udziału w czwartej „Nocy Muzeów” w Chełmku. Program rozpoczniemy wernisażem 
wystawy malarstwa i tkaniny Marii Błotko – Kiszki w Galerii „Epicentrum” w siedzibie MOKSiR, w sobotę 18 maja 2013 r. o godz. 18.00 Maria 
Błotko-Kiszka, urodziła się, mieszka i tworzy w Chełmie Śląskim. Artystka, ukończyła krakowską Akademię Sztuk Pięknych (dyplom na Wy-
dziale Tkaniny Artystycznej w pracowni prof. Franciszka Walczowskiego). Uprawia tkaninę artystyczną oraz malarstwo olejne, od 1991 roku 
należy do śląskiej grupy „Przekaz”. Swoje prace prezentowała na ponad 30 wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za granicą. 
Jest laureatką prestiżowych nagród i trzykrotną stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. Przez wiele lat była związana z Chełmkiem, pracując 
w Południowych Zakładach Przemysłu Skórzanego, jako projektant obuwia. Po wernisażu odbędzie się projekcja archiwalnych zdjęć i doku-
mentów związanych z historią naszej miejscowości. Na ekranie kina „Iluzja” prezentować będziemy unikalne fotografie z pionierskich czasów 
budowy fabryki obuwia, czasów okupacji i okresu powojennego. Ok. godz. 21:00 wyruszymy na spacer w poszukiwaniu śladów przemysło-
wego dziedzictwa rodziny Bata. Odwiedzimy unikalne modernistyczne osiedle Polskiej Spółki Obuwia. Zwiedzimy jedyną w Polsce placówkę 
gromadzącą zbiory związane z historią Ziemi Chełmeckiej i przemysłem obuwniczym – „Dom Pamięci Baty”. Kulminacją chełmeckiej „nocy” 
będzie fascynujący koncert – spektakl warszawskiej grupy bluesowej East Earth Band. U stóp potężnego komina, w otoczeniu stalowych kon-
strukcji, rurociągów i taśm wyciągowych, artyści wykonają muzyczno – wizualny performance inspirowany industrialnym duchem miejsca 
(ok. godz. 23.00) 
Zgodnie z ubiegłoroczną zapowiedzią, rozpoczęcie muzealnej nocy obwieści dźwięk fabrycznej syreny. Od pierwszych dni powstania fabryki 
Polskiej Spółki Obuwia „Bata”, do lat dziewięćdziesiątych XX wieku wyznaczał rytm pracy i życia mieszkańców Chełmka i okolic. W piątek 17 
maja o godz. 18.00, po wielu latach przerwy będzie można usłyszeć i zarejestrować ten unikalny świst. Zaopatrzeni w kamery i magnetofony, 
oczekujcie w okolicach ulicy Przemysłowej, na obłok pary wodnej i historyczny już „buczek”
 
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3, Chełmek
www.moksir.chelmek.pl tel. 601661771  moksir@chelmek.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Szanowni Państwo!
Czy pamiętacie charakterystyczny, długi i przenikliwy dźwięk chełmeckiego „buczka”? Od pierwszych dni powstania fabryki Polskiej Spółki 
Obuwia „Bata”, do lat dziewięćdziesiątych XX wieku wyznaczał rytm pracy i życia mieszkańców Chełmka i okolic. Od kilku lat zabiegamy by 
zachować anachroniczne już urządzenie i wskrzesić jego dźwięk. Dzięki światłej postawie oraz wyrozumiałości kierownictwa i pracowników 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno Ściekowej ENWOS Sp. z o.o.,  w piątek 17 maja 2013 o godz. 18.00 para wodna pod 
ogromnym ciśnieniem uruchomi żeliwny „instrument”. Wielu z Was, może pierwszy raz w życiu usłyszy odgłos „batowskiej” syreny. Dla star-
szych mieszkańców może być okazją do wspomnień i refleksji. Spotkajmy się tego dnia przed godzina 18.00 w okolicach ulicy Przemysłowej 
w Chełmku, zaopatrzeni w urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku, by uczestniczyć w niezwykłym performance. Utrwalmy to zdarzenie, 
jako ważny element naszego lokalnego dziedzictwa. Odgłos chełmeckiego buczka zostanie również profesjonalnie zarejestrowany przez 
dziennikarzy „Radia Kraków” a kopia nagrania będzie w zbiorach naszego „Domu Pamięci Baty”. Majowe zdarzenie wprowadzi nas w klimat IV 
chełmeckiej „Nocy Muzeów”, na którą zapraszamy 18 maja o godz. 19.00. Program wkrótce na naszej stronie www.moksir.chelmek.pl
Zapraszamy również do lektury tekstu Tadeusza Machnickiego.
http://www.przelom.pl/historia/2428/Buczek-ktory-wyznaczal-rytm-zycia/
 

Waldemar Rudyk

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza do 
udziału w 42 wyjeździe studyjnym z cyklu „Szlakami dziedzictwa kul-
turowego Śląska, Zagłębia i Małopolski”. Tym razem udamy się na 
kajakową wyprawę meandrami górnej Warty. Jedna z najdłuższych 
w Polsce rzek swój bieg rozpoczyna na Jurze Krakowsko – Często-

chowskiej, wijąc się wśród malowniczych krajobrazów. Do kajaków 
wsiadamy w okolicach wsi Bobry, by po pięciu godzinach wiosłowa-
nia dotrzeć do Zakrzówka Szlacheckiego  Naszymi partnerami będą 
doświadczeni kajakarze z grupy „Kanumi”. Po części „wodnej” ,odpo-
czynku i posiłku, wyruszymy autokarem do miejscowości Gidle. Ma-
leńka wieś słynie z aż trzech zabytkowych kościołów. Na szczególna 
uwagę zasługuje wzniesione w 1612 roku Sanktuarium Matki Bożej 
Gidelskiej. Do Chełmka powrócimy przed godz. 19.00. Wyjazd planu-
jemy w czwartek 12 maja 2013 r. o godz. 7.00 spod siedziby MOKSiR 
w Chełmku pl. Kilińskiego 3 (obok dworca PKP) Koszt wyjazdu 75 zł 
(przejazd, ubezpieczenie, ratownicy, sprzęt pływający). Powrót do 
Chełmka ok. godz. 19.00. Wpłaty można dokonywać na konto nr 
60812300000017659020000010 w ABS Banku Spółdzielczym w An-
drychowie z dopiskiem Warta. Zapisy, informacje: moksir@chelmek.
pl tel. 601661771. Ilość miejsc - 26, o udziale w wyjeździe decyduje ko-
lejność zgłoszeń i wpłat. Przed wyjazdem prosimy koniecznie zapo-
znać się z dekalogiem  kajakarza oraz innymi przydatnymi stronami:
http://www.turystycznapolska.pl/index.php/pol/Niezbednik/Przy-
datne-informacje/Dekalogkajakarza
http://sanctus.pl/index.php?grupa=31&podgrupa=161
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warta
http://www.splywykajakowe.czest.pl/
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 Noc z Andersenem

Czeska sztuka w Epicentrum

Majówka z błogosławionym Janem Pawłem II

„Noc z Andersenem” organizowana z okazji Międzynarodowego Dnia 
Książki Dziecięcej i urodzin słynnego duńskiego baśniopisarza w Bi-
bliotece Publicznej MOKSiR odbyła się pod hasłem „Dobrze nam tu 
mija czas, gdy siedzimy wszyscy wraz. Wesoła gromada bajki opowia-
da z Panem Andersenem wesoła zabawa”.
Dnia 5 kwietnia biblioteka przeistoczyła się w magiczne i  tajemnicze 
królestwo twórczych zabaw i spotkań z artystami.
O godzinie 1830 aktorzy ze Studia Małych Form Teatralnych, Sce-
nografii i Reżyserii z Krakowa przedstawili jedną z najpiękniejszych 
baśni H.Ch. Andersena pt. „Calineczka”. Przedstawienie to obejrzały 
dzieci z całej gminy.
Gościem honorowym był pan Andersen, który udzielił obszernego 
wywiadu na temat swojej osoby i twórczości. W role te wcielili się Mi-
kołaj Składnik i Karolina Gradek, aktorzy „Teatru Żywego Słowa” pro-
wadzonego przez Krzysztofa Kaletę.
 „Noc” obfitowała w szereg atrakcyjnych zajęć: zabawy muzyczno-ru-
chowe, quizy, konkursy, magiczne i niezwykłe zabawy.
Dzieci szczególnie zachwycił pokaz walk rycerskich  w wykonaniu 
„Bractwa Rycerskiego Ziemi Lipowieckiej”.
Urodziny baśniopisarza nie mogły się obyć bez wspaniałego tortu, 
który wszystkim bardzo smakował. 
Wczesnym rankiem po śniadaniu każdy uczestnik otrzymał pamiąt-

kowy dyplom, słodycze oraz nagrody za przeprowadzone w trakcie 
imprezy konkursy.

 Biblioteka publiczna składa wszystkim sponsorom oraz darczyńcom 
serdeczne podziękowania:

• Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
 Alkoholowych w Chełmku
• Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Chełmku
• Małgorzata Postupalska- restauracja „Ciżemka”
• Monika Jamróz
• Sylwia Król
• Bernadetta Pytlik
• Jadwiga Kuciel
• Szymon Hebda i Anna Wojciechowska Firma „SZAN”
• Aleksander Kobyłczyk
• Krzysztof Kaleta „Teatr Żywego Słowa”
• Jadwiga Szpiegla za stworzenie finezyjnych baśniowych kreacji
• Olga Cygan za pomoc w organizacji imprezy
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W „Galerii Epicentrum” MOKSiR w Chełmku gościli czescy artyści,  
Gabriela Nováková i Vratislav Varmuža prezentując swoje prace gra-
ficzne i rysunki.
Kuratorem wystawy był znany oświęcimski artysta Paweł Warchoł. 
W trakcie wernisażu 12 kwietnia licznie zgromadzeni miłośnicy sztuki 
mogli podziwiać delikatne i bardzo wymowne rysunki Gabrieli No-
vákovej, których inspiracją są plany europejskich miast. To nawiąza-
nie do kartografii jest ciekawym odniesieniem do dawnych ręcznie 
kreślonych map i planów. Mieszkająca w Pradze artystka przypomina, 
że sztuką kartografii trudniło się wielu znanych i nieznanych malarzy. 

Pani Gabriela jest absolwentką Wydziału Filmu i Telewizji na Praskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskała w 1990 roku. Jest laure-
atką trzech Międzynarodowych Biennale Grafiki w Pilźnie. Swe prace 
prezentuje na licznych wystawach w kraju i za granicą. 
Prace prezentowane przez Vratislava Varmuža powstały w technice 
grafiki cyfrowej. Artysta często transformuje swój wizerunek, wielo-
krotnie go przekształca potęgując jego ekspresję i tworząc wyjątko-
wą jakość. To mocne i wyraziste prace posiadającą ogromną ekspre-
sję. Oprócz grafiki cyfrowej zajmuje się także grafiką warsztatową oraz 
ceramiką. Studia ukończył na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu 
na Wydziale Rysunku i Malarstwa. Przez wiele lat był nauczycielem 
w Liceum Plastycznym w Uherskim Hradisti oraz wykładowcą rzeźby 
na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Ostrawskiego. Jest autorem 
30 wystaw indywidualnych oraz ponad 50 zbiorowych w kraju i za 
granicą. 

Oprawę muzyczną wernisażu  stanowił koncert muzyków z formacji 
Oscillate, 
Krzysztof „Kris” Głuch, znany i ceniony pianista jazzowo-blusowy. Na 
gitarze basowej i bębnach wspierał go  syn Krzysztof Jr. Głuch. 
To nie był jedyny tego wieczoru rodzinny team, ponieważ Gabriela 
Nováková swe prace prezentowała wspólnie ze swoim ojcem Vrati-
slavem.
Wystawę czeskich artystów można zwiedzać do 15 maja.

W środę 1 maja, pierwsza i wyjątkowa majówka z błogosławionym 
Janem Pawłem II, na którą serdecznie zapraszamy całą wspólnotę na-
szej parafii, uczęszczających do naszej świątyni oraz wszystkich chęt-
nych. Nasze spotkanie rozpoczniemy Litanią Loretańską, gromadząc 
się o godz. 19.30 przy kapliczce Matki Bożej przed kościołem NMP 
Królowej Polski. Następnie Robert Budzyń, Łukasz Latko oraz Natalia 
Latko, wystąpią na scenie z koncertem wdzięczności za dar pontyfi-
katu i beatyfikacji Papieża Polaka zatytułowanym „TOTUS TUUS-CAŁY 
TWÓJ MARYJO…”. Drodzy wierzymy, że podobnie jak w minione lata, 
ponownie nasz plac przykościelny zapełni się i w ten sposób śpiewem 
i wspólną modlitwą wyrazimy naszą wdzięczność za wszystkie łaski  
i dobro, które stają się naszym udziałem dzięki jego wstawiennictwu.
Patronat medialny nad koncertem objęły:
Telewizja Polska Kraków, radio eM, radio Anioł Beskidów,  
Echo Chełmka i Przełom



Teatrałki 2013
W sali widowiskowej MOKSiR w Chełmku odbyły się XVII Spotkania 
Teatralne „Teatrałki 2013”.
Spotkania, w których swój kunszt aktorski prezentują najmłodsi zo-
stały wymyślone i zainicjowane przez Łucję Dydyńską. Przybyły na 
„Teatrałki” burmistrz Chełmka podziękował pani Łucji za pomysł oraz 
lata pracy przy organizacji spotkań teatralnych dla dzieci,  a następnie 
pani Łucja z wnuczką na rękach oraz burmistrzem Andrzejem Sater-
nusem u boku słowami  „Teatrałki czas rozpocząć”  otworzyli imprezę.   
Spotkania teatralne rozpoczął występ „Młodzieżowego Teatru Ruchu” 
prowadzonego przez Urszulę Jodłowską – Jeziorowską.
Następnie scenę opanowały grupy młodych aktorów, którzy zapre-
zentowali następujące przedstawienia: 

-  „Kot w butach” – Szkoła Podstawowa w Grojcu
-  „Urodziny” – Szkoła Podstawowa nr 4 w Oświęcimiu
-  „Przygoda Koziołka” – Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny 
  nr 2 w Chełmku
-  „Zabawa w śpiącą królewnę” Samorządowy Zespół Szkół nr 1  
 w Chełmku
-  „Piotruś Pan i marzenia mam” – Samorządowy Zespół Szkół  
 w Gorzowie
-  „Królewna Śnieżka” – Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny 
  nr 2 w Chełmku.
W podziękowaniu za występ każda z grup otrzymała pamiątkowy dy-
plom a mali aktorzy maskotki ufundowane przez organizatora.


