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Oto kadr z pierwszej, próbnej projekcji

w chełmeckim kinie ILUZJA - film "Speed II"

Najbli¿sze seanse:Najbli¿sze seanse:Najbli¿sze seanse:Najbli¿sze seanse:Najbli¿sze seanse:

17-19 lutego

- „Sky Fighters” oraz „Manderlay”

24-26 lutego

- „Opowieści z Narni” oraz

„Kurczak mały”

3-5 marca

- „Harry Potter i Czara Ognia” oraz

„Facet z ogłoszenia”

10-12 marca

- „Zakochani widzą słonie” oraz

„Hotel Ruanda” (w sobotę)

11 marca

- pokaz filmów Jima Jarmuscha:

„Truposz”, „Kawa i Papierosy”,

„Ghost Dog”

17-19 marca

- „Dziadek do orzechów i mysi król”

Szczegóły na plakatach

oraz stronie:

 www.moksir.chelmek.pl
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Listopad

05.11 - w Chełmku na ul. Piastowskiej zatrzyma-

no nietrzeźwego rowerzystę - 1,9 promila

10.11 - w Gorzowie na ul. Oświęcimskiej zatrzy-

mano nietrzeźwego kierującego rowerem - 3,2

promila

11.11  - w Bobrku przy ul. Ogrodowej dokonano

włamania do samochodu. Straty 800 zł

11.11 - w Gorzowie na ul. Smugowej zatrzymano

nietrzeźwego rowerzystę - 2,4 promila

12.11 - w Gorzowie na ul. Nowowiejskiej zatrzy-

mano nietrzeźwego kierującego rowerem - 1,8

promila

14.11 - w Chełmku na ul. Piastowskiej zatrzyma-

no nietrzeźwego rowerzystę - 1,8 promila

15.11 - w Chełmku z placu targowego przy ul.

Krakowskiej skradziono ławkę. Straty 200 zł

19.11  - w Gimnazjum nr 2 w Chełmku skradziono

telefon o wartości 600 zł

22.11 - w Chełmku przy ul. Krakowskiej nieznani

sprawcy dokonali włamania do kiosku RUCH -

u. Straty 5000 zł

23.11 - w Chełmku przy. ul. Powstańców Ślą-

skich dokonano włamania do samochodu. Stra-

ty 2000 zł

26.11 - w Chełmku na ul. Klejowej nieznani spraw-

cy włamali się do garażu. Straty 3200 zł

29.11 - w PZ nr 8 SZiO w Chełmku skradziono

telefon komórkowy wartości 200 zł

Grudzieñ

01.12 - W Chełmku przy ul. Topolowej nieznani

sprawcy dokonali włamania do garażu. Straty

3 500 zł

01.12 - w Chełmku na ul. Andersa z mieszkania

został skradziony telefon komórkowy wartości

600 zł

01.12 - w Chełmku na ul. Piastowskiej zatrzyma-

no nietrzeźwego rowerzystę - 1,9 promila

01.12 - w Chełmku na pl. Kilińskiego dokonano

kradzieży z włamaniem do siedziby firmy. Straty

5 000 zł

02.12 - w Chełmku przy ul. Krasińskeigo z miesz-

kania skradziono komputer wartości 5 000 zł.

Ustalono sprawcę.

07.12 - w Chełmku na ul. Krakowskiej zatrzyma-

no nietrzeźwego kierującego samochodem -

1,9 promila

09.12 - w  Bobrku na ul. Dębowej zatrzymano

dwóch nietrzeźwych rowerzystów odpowied-

nio 1,2 i 1,0 promila

10.12 - w Chełmku na ul. Krakowskiej w sklepie

dokonano kradzieży na kwotę 50 zł. Sprawcę

zatrzymano.

11.12 -  w Chełmku przy ul. Piastowskiej doko-

nano zniszczenia reklamy. Straty 300 zł.

Sprawca został ustalony.

14.12 - w Chełmku na ul. Mickiewicza zatrzyma-

no nietrzeźwego kierującego rowerem - 1,8

promila

20.12 - w Chełmku przy pl. Kilińskiego dokonano

włamania do hali 34 w byłym PZPS. Oszaco-

wane straty wyniosły 1 500 zł

oprac. PW

Ciemna

strstrstrstrstrona gminyona gminyona gminyona gminyona gminy

Szkody górnicze

ECHO  CHE£MKA
Informator Gminny

WYDAWCA: Miejski Ośrodek

Kultury, Sportu i Rekreacji

w Chełmku

Pl. Kilińskiego 3

32-660 Chełmek

Tel. (033) 846-12-96. e-mail: moksir@op.pl

REDAKTOR NACZELNY: Stanisława Pędrys-Klisiak

REDAKTOR PROWADZĄCY: Paweł Waligóra

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:  Sebastian Fedecki, Domi-

nik Swoszowski

WSPÓŁPRACOWNICY: Helena Szewczyk, Katarzy-

na Witkowska - Szafraniec, Marek Palka

RADA REDAKCYJNA: Janina Świerz, Danuta Kręź-

lewicz, Bogdan Kowalczyk

DYŻURY REDAKCYJNE: od pon. do pt. w godz. 8.00

- 16.00. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za

treść ogłoszeń.

Tekstów nie zamówionych Redakcja nie zwraca i

zastrzega sobie prawo do skrótów i zmiany tytułów.

DRUK: "AKAPIT"s.c. 32-600  Oświęcim, ul. Bema 12,

              tel. 33 844 57 60, e-mail: jkakapit@wp.pl

ECHO  CHE£MKA

W ostatnich dniach ponownie wystąpiły na

naszym terenie wyraźne odczuwalne wstrząsy

tektoniczne spowodowane działalnością gór-

niczą.

Po raz kolejny interweniowa³em u dyrek-

cji kopalni i na mój wniosek w dniu 3 stycz-

nia 2006 r odby³em spotkanie z przedstawi-

cielami dyrekcji kopalni „Piast”.

Na spotkaniu tym omówiono ca³oœæ pro-

blematyki zwi¹zanej z eksploatacj¹ z³ó¿ wê-

gla w rejonie „Smutnej Góry” w Che³mie

Œl¹skim i wystêpuj¹cymi wstrz¹sami.

Przedstawiciele KWK „Piast” oœwiad-

czyli, ¿e nadal w tym rejonie bêd¹ prowadzo-

ne prace wydobywcze w zwi¹zku z tym na-

le¿y siê liczyæ z odczuwalnymi wstrz¹sami,

które s¹ w granicach normy.

Do Urzêdu wp³ynê³o jednak pismo od

pana mgr in¿.Dariusza Bieroñskiego - Kie-

rownika dzia³u mierniczo - geologicznego w

którym czytamy „Wstrz¹sy o energii rzêdu

10 5 J s¹ odczuwalne na powierzchni oraz na

dole kopalni. Wstrz¹sy te mog¹ powodowaæ

dyskomfort mieszkañców ze wzglêdu na ni-

skie wartoœci przyœpieszeñ gruntu oraz du¿¹

odleg³oœæ pomiêdzy zabudowaniami miejsco-

woœci Che³mek a epicentrum wstrz¹su nie

powinny powodowaæ uszkodzeñ obiektów

budowlanych. Dodatkowo nale¿y stwierdziæ,

¿e wstrz¹sy górnicze, charakteryzuj¹ siê bar-

dzo krótkim czasem trwania co jest równie¿

czynnikiem wykluczaj¹cym uszkodzenia

obiektów na powierzchni.

Mimo powy¿szych informacji i za³o¿eñ

ogólnych, Kopalnia „piast” bior¹c pod uwa-

gê du¿¹ iloœæ wniosków o uznanie szkód

zaleci³a wykonanie nastêpuj¹cych opraco-

wañ:

- Wp³yw sejsmicznoœci indukowanej eks-

ploatacja œciany 520 partia XV w pok³adzie

206/1 na obiekty powierzchniowe po³o¿one

w rejonie Gminy Che³m Œl¹ski i Che³mek.

Wykonawca: Zespó³ Rzeczoznawców

SITG,

- Okreœlenie dynamicznej odpornoœci bu-

dynków po³o¿onych w miejscowoœci Che³-

mek wraz z ocen¹ szkodliwoœci od zaistnia-

³ych wstrz¹sów górniczych. Wykonawca: dr

in¿. L. Muszyñski, dr in¿. W. Mika.

Z opracowañ tych wynika, ¿e obiekty,

których kategoria odpornoœci jest bardzo

ma³a mog¹ ulec drobnym uszkodzeniom,

dotyczy to jednak œciœle okreœlonego terenu

Gminy Che³mek (rejon ul. Zygmunta Stare-

go i ul. Jagielloñskiej). Dlatego w przypad-

ku zaobserwowania nowych uszkodzeñ

obiektów po wstrz¹sach , poszkodowani

powinni zg³osiæ siê z pisemnym wnioskiem

do KW S.A. Oddzia³ KWK „Piast” w Bie-

runiu, 43 - 155 Bieruñ, ul. Granitowa 16

Sekcja Ochrony Terenu Górniczego.

Ka¿dy pisemny wniosek zostanie rozpatrzo-

ny pod katem mo¿liwego zasiêgu wp³ywów

wstrz¹sów i odpornoœci obiektu, a nastêpnie

Kopalnia udzieli pisemnej odpowiedzi.

W przypadku uznania zasiêgu wp³ywu

wstrz¹su, zostanie dokonany przegl¹d obiek-

tu i spisany protokó³ uszkodzeñ zakwalifi-

kowanych jako uszkodzenia pochodzenia

górniczego, a nastêpnie zostanie zawarta

ugoda na naprawê szkód.

Z zestawienia spraw zwi¹zanych z usu-

waniem skutków eksploatacji górniczej w

Gminie Che³mek wynika,  ¿e na 206 z³o¿o-

nych wniosków w przypadku 21 obiektów

zosta³y zawarte ugody, a nawet w kilku przy-

padkach zakoñczono ju¿ remonty.

A¿ 185 wniosków odrzucono ze wzglê-

du na brak zwi¹zku przyczynowego. Obec-

nie toczy siê 8 spraw s¹dowych, a 2 sprawy

sadowe ju¿ zosta³y rozstrzygniête na korzyœæ

Kopalni. Dotychczas nie uznano ¿adnych

roszczeñ Powodów”.

Niemniej jednak mieszkañcy, którzy

zauwa¿yli szkody na swoich obiektach bu-

dowlanych powsta³e w wyniku tego zdarze-

nia powinni je zg³osiæ niezw³ocznie do KWK

„Piast” ul. Granitowa 16, 43 - 155 Bieruñ, nr

telefonu 0 32  323 5000 wew. 5514. W przy-

padku odmowy uznania szkód przez KWK

„Piast”, sprawê o odszkodowanie nale¿y

kierowaæ ( przy wartoœci szkód do 75 tys. )

do S¹du Rejonowego Wydzia³ I Cywilny

ul. Budowlanych 33 w Tychach.

W urzêdzie Miejskim w Che³mku w

punkcie obs³ugi petenta mo¿na odebraæ wzór

pozwu do S¹du.

Burmistrz Che³mka

Andrzej Saternus

Szanowni Pañstwo!
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BURMISTRZ  CHE£MKABURMISTRZ  CHE£MKABURMISTRZ  CHE£MKABURMISTRZ  CHE£MKABURMISTRZ  CHE£MKA
informuje, ¿e w dniu 31 grudnia 2005 roku wesz³a w ¿ycie

Uchwa³a Nr XXXVI/276/2005 Rady Miejskiej z dnia 27 paŸ-

dziernika 2005 roku w sprawie nadania nazw ulic na terenie

Miasta Che³mka. Nazwy otrzyma³y nastêpuj¹ce ulice:

�  ulica biegn¹ca prostopadle pomiêdzy ulic¹ Mickie-

wicza, a ulic¹ Krasiñskiego otrzyma³a nazwê Sienkie-

wicza,

� ulica biegn¹ca prostopadle pomiêdzy ulic¹ Na Ska³-

ce, a ulic¹ Stefana Batorego otrzyma³a nazwê Boles³a-

wa Wstydliwego,

�  ulica biegn¹ca prostopadle w kierunku ulicy Bole-

s³awa Chrobrego otrzyma³a nazwê W³adys³awa Her-

mana.

Dodatkowych informacji zwi¹zanych z nowymi nazwami ulic

uzyskaæ mo¿na w pok. 14 Urzêdu Miejskiego w Che³mku lub pod

nr tel. 846-12-30 wew. 40.

inf. UM

Szanowni Pañstwo!!!Szanowni Pañstwo!!!Szanowni Pañstwo!!!Szanowni Pañstwo!!!Szanowni Pañstwo!!!
Komenda Powiatowa Policji w Oœwiêcimiu przypomina o obo-

wi¹zku wynikaj¹cym z Ustawy  o przeciwdzia³aniu przemocy w

rodzinie, która wesz³a w ¿ycie 21 listopada 2005r., ¿e,

osoby, które w zwi¹zku z wykonywaniem swoich obowi¹zków

s³u¿bowych powziê³y podejrzenie o pope³nieniu przestêpstwa z u¿y-

ciem przemocy wobec cz³onków rodziny, powinny niezw³ocznie

zawiadomiæ o tym Policjê lub Prokuratora.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, zwracamy sie do Pañstwa z apelem,

aby ka¿dy zauwa¿ony symptom mog¹cy œwiadczyæ o fakcie krzyw-

dzenia dziecka bezwzglêdnie zg³aszaæ Policji.

Pamiêtajmy, ¿e Wasze spostrze¿enia mog¹ uratowaæ ¿ycie i zdro-

wie dziecka!!!

Komenda Powiatowa Policji w Oœwiêcimiu

W
 zwi¹zku z zakoñczeniem s³u¿by na stanowisku

Komendanta Komisariatu Policji w Che³mku i przej-

œciem na emeryturê Pana Stanis³awa Klai sk³adam ser-

deczne podziêkowania za d³ugoletni¹ s³u¿bê w policji.

Pragnê podziêkowaæ za owocn¹ wspó³pracê, sumienn¹

i rzeteln¹ pracê oraz za podejmowanie dzia³añ zmierza-

j¹cych do zachowania ³adu i porz¹dku publicznego, za

troskê o bezpieczeñstwo naszych mieszkañców i dobro

ogó³u spo³eczeñstwa.

¯yczê Panu du¿o zdrowia, wszelkiej pomyœlnoœci i spe³-

nienia marzeñ.

Burmistrz Che³mka

Andrzej Saternus

21 grudnia w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku odbyła się XXXIX

sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji radni zajęli się przede wszystkim tema-

tem budżetu gminy na 2006 rok.

Na prze³omie listopada i grudnia br. projekt uchwa³y bud¿etowej

zosta³ omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniach Ko-

misji RM: bud¿etu w dniu 1 grudnia  2005 r, handlu w dniu 22 listo-

pada 2005 r. Komisji zdrowia w dniu 2 grudnia 2005 r., edukacji w

dniu  21 listopada 2005 r., oraz na posiedzeniu wspólnym Komisji

bud¿etu z udzia³em Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej i Przewodni-

cz¹cych pozosta³ych Komisji w dniu 7 grudnia 2005 r.

Pierwszym dyskutowanym wnioskiem by³o przeniesienie rezer-

wy bud¿etowej 30 tys. z³ na dokoñczenie remontu ul. Koœciuszki w

Che³mku.

Projekt odrzucono.

W dalszej czêœci sesji Przewodnicz¹cy RM odczyta³ wnioski

Komisji RM dotycz¹ce projektu bud¿etu Gminy Che³mek, opiniê

Komisji bud¿etu poszerzone o opinie przewodnicz¹cych wszystkich

komisji oraz opiniê Burmistrza Che³mka.

Komisja edukacji.

1. Zabezpieczyæ w bud¿ecie na 2006 r. kwotê ok. 30 tys. z³ na wyko-

nanie projektu  chodnika przy ul. Nadwiœlañskiej w Bobrku na

odcinku od szko³y w kierunku Domu Ludowego.

Wniosek przyjêty - dokonano korekty w bud¿ecie o kwotê 35 tys. z³

Wniosek zaopiniowano pozytywnie.

2.Zabezpieczyæ œrodki finansowe na remont (wycyklinowanie i po-

malowanie) parkietu na sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicz-

nym nr 2 w Che³mku.  W tym celu z dzia³u 80114  kwotê 30 tys.

z³  przenieœ do dzia³u   80110.

W zwi¹zku z tym, ¿e w gimnazjum rozpoczêto obecnie i planuje

siê 2006 r. wiele zadañ inwestycyjnych remont parkietu pozostawi³

do realizacji w latach nastêpnych, po zakoñczeniu rozpoczêtych za-

dañ i po dok³adnym rozeznaniu potrzeb oraz zakresu zadania.

Wniosek odrzucono.

Komisja Handlu

1.Utworzyæ w 2006 r. fundusz na ochronê œrodowiska z przeznacze-

niem na dofinansowanie do zakupu pieców ekologicznych cen-

tralnego ogrzewania .

Postanowiono, ¿e zostanie podjêta po rozeznaniu zasad dofinan-

sowania w gminach s¹siednich  przez K. bud¿etu. Œrodki finansowe

na ten cel zabezpieczono w dziale Gminnego Funduszu Ochrony

Œrodowiska.

W g³osowaniu wszyscy radni poparli ten projekt.

2.Wykonaæ elewacjê na budynku Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³

im. A. Mickiewicza w Che³mku równoczeœnie z zakoñczeniem

budowy sali gimnastycznej i przewi¹zki.

Wniosek przyjêty - dokonano korekty w bud¿ecie na kwotê 100 tys. z³.

Po przeg³osowaniu wszystkich poprawek radni przyjêli projekt

bud¿etu na 2006 rok .

Przewodnicz¹cy RM podziêkowa³ Burmistrzowi i pracownikom

Urzêdu Miejskiego za przygotowanie projektu bud¿etu i ¿yczy³ po-

wodzenia w realizacji bud¿etu w 2006 r.

Burmistrz podziêkowa³ za przyjêcie projektu bud¿etu. Obieca³,

¿e wszelkie sugestie i wnioski bêd¹ realizowane w miarê posiadanych

œrodków.

DK, PW

Sesja bud¿etowa
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21 grudnia 2005 r. podczas XXXIX Sesji Rada Miejska w

Che³mku uchwali³a, i¿ dochody bud¿etu Gminy Che³mek na

2006 r. wynios¹ 20.631.328 z³ a wydatki bud¿etu zamkn¹ siê

kwot¹ 23.989.502 z³.

Ró¿nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt

bud¿etu w kwocie 3.358.174 z³, który zostanie pokryty przycho-

dami pochodz¹cymi z zaci¹ganych kredytów w kwocie 1.450.000

z³ oraz wolnych œrodków, jako nadwy¿ki œrodków pieniê¿nych

BUD¯ET  CHE£MKA 2006
na rachunku bie¿¹cym bud¿etu wynikaj¹cej z rozliczeñ kredy-

tów i po¿yczek z lat ubieg³ych w kwocie 2.495.101 z³.

Ustalono przychody bud¿etu w kwocie 3.945.101 z³  i rozcho-

dy bud¿etu w kwocie  586.927 z³. Ustalono ponadto wydatki

maj¹tkowe bud¿etu w wysokoœci 5.236.979 z³.

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2006 r.

zawiera tabela Nr 3.

TABELA Nr 1 DOCHODY BUD¯ETU GMINY CHE£MEK na 2006 rok

L.p. Dział         Nazwa – Treść                               Plan 2006 r.

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 150

w tym:

– dzierżawa 150

600 Transport i łączność 500

w tym:

dochody za zajęcie pasa drogowego 500

2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 034 700

w tym:

– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie

   wieczyste nieruchomości 19 700

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o pod. charakterze 300 000

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 710 000

– odsetki od nieterminowych wpłat 5 000

3. 750 Administracja publiczna 101 922

w tym:

– wpływy z różnych opłat 3 500

– wpływy z różnych dochodów 1 500

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami 91 000

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.3 922

– 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu

państwa w związku z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej 2 000

4. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw.,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 200

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami 2 200

752 Obrona narodowa 300

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami 300

5. 754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż. 270

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami 270

L.p. Dział         Nazwa – Treść                               Plan 2006 r.

6. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

 i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem 10 342 460

w tym:

– podatek dochodowy od osób fizycznych 4 868 060

– podatek dochodowy od osób prawnych 80 000

– podatek od nieruchomości 3 851 000

– podatek rolny 90 000

– podatek leśny 10 600

– podatek od środków transportowych 92 000

– podatek od działalności gospodarczej osób

   fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10 000

– podatek od spadków i darowizn 10 000

 - podatek od posiadania psa 300

 - wpływy z opłaty administracyjnej 5 500

– wpływy z opłaty skarbowej 30000

– wpływy z opłaty targowej 25 000

– wpływy z opłaty eksploatacyjnej 800 000

– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 170 000

– podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000

 - odsetki od nieterminowych wpłat 100 000

7. 758 Różne rozliczenia 5 153 596

w tym:

a) odsetki od środków na r-ku bankowym 51 570

b) subwencja ogólna 5 102 026

   z tego:

   – część oświatowa 4 841 336

   – część równoważąca 260 690

8. 801 Oświata i wychowanie 230 000

w tym:

 - wpływy z usług 200 000

 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji

gmin pozyskane z innych źródeł 30 000

9. 852 Pomoc społeczna 3 215 230

w tym:

 - wpływy z usług 8 000

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 001 560

 - dotacje na zadania własne 205 670

10. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 100 000

w tym:

 - wpływy z usług 100 000

11. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 450 000

 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji

gmin pozyskane z innych źródeł 450 000

RAZEM 20 631 328
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TABELA Nr 2   WYDATKI BUD¯ETU GMINY CHE£MEK na 2006 r.

L.p. Dział-Rozdział   Nazwa – Treść Plan 2006 r.L.p. Dział-Rozdział   Nazwa – Treść Plan 2006 r.

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 25 500

01008 Melioracje wodne 21 000

w tym:

   a) wydatki bieżące 21 000

   z tego wynagrodzenia i pochodne od wyn. 8 000

01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

oraz badania monitoringowe pozostałości

chemicznych i biologicznych w tkanakach

zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 2 000

w tym:

   a) wydatki bieżące 2 000

01030 Izby rolnicze 2 500

w tym:

a) wydatki bieżące 2 500

2. 020 Leśnictwo 4 000

02001 Gospodarka leśna 4 000

w tym:

a) wydatki bieżące 4 000

3. 600 Transport i łączność 2 584 551

60004 Lokalny transport zbiorowy 262 780

w tym:

a) wydatki bieżące 262 780

    z tego dotacja 191 480

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 200 000

w tym:

   b) wydatki majątkowe 200 000

60014 Drogi publiczne powiatowe 537 041

w tym:

a) wydatki majątkowe 537 041

60016 Drogi publiczne gminne 1 584 730

w tym:

   a) wydatki bieżące 230 000

   b) wydatki majątkowe 1 354 730

4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 420 880

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 390 880

w tym:

   a) wydatki bieżące 176 500

   b) wydatki majątkowe 214 380

70095 Pozostała działalność 30 000

w tym:

   a) wydatki bieżące 30 000

5. 710 Działalność usługowa 366 500

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 42 000

w tym:

   a) wydatki bieżące 42 000

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 24 500

w tym:

   a) wydatki bieżące 24 500

71035 Cmentarze 300 000

w tym:

   b) wydatki majątkowe 300 000

6. 750 Administracja publiczna 2 312 222

75011 Urzędy wojewódzkie 91 000

w tym:

   a) wydatki bieżące 91 000

   w tym:

     wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 88 000

75020 Starostwa powiatowe 3 922

w tym:

   a) wydatki bieżące 3 922

   w tym:

     wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 922

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 144 500

w tym:

   a) wydatki bieżące 144 500

w tym:

   a) wydatki bieżące 1 982 000

   w tym:

     wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 587 000

   b) wydatki majątkowe 60 800

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 000

w tym:

   a) wydatki bieżące 5 000

75095 Pozostała działalność 25 000

w tym:

   a) wydatki bieżące 25 000

7. 751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa 2 200

75101 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 200

w tym:

   a) wydatki bieżące 2 200

   w tym:

      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 550

8. 752 Obrona narodowa 300

75212 Pozostałe wydatki obronne 300

w tym:

   a) wydatki bieżące 300

9. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 105 270

75405 Komendy powiatowe policji 15 000

w tym:

   a) wydatki bieżące 15 000

75412 Ochotnicze straże pożarne 90 000

w tym:

   a) wydatki bieżące 90 000

   w tym:

      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 000

75414 Obrona cywilna 270

w tym:

   a) wydatki bieżące 270

10. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem 28 000

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

 należności budżetowych 28 000

w tym:

   a) wydatki bieżące 28 000

11. 757 Obsługa długu publicznego 400 000

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 400 000

w tym:

   a) wydatki bieżące 400 000

    z tego wydatki na obsługę długu j.s.t. 400 000

12. 758 Różne rozliczenia 255 000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 255 000

w tym:

   – rezerwa ogólna 135 000

   – rezerwa celowa (oświatowa) 120 000

13. 801 Oświata i wychowanie 8 591 920

80101 Szkoły podstawowe 4 066 700

w tym:
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L.p. Dział-Rozdział   Nazwa – Treść Plan 2006 r. L.p. Dział-Rozdział   Nazwa – Treść Plan 2006 r.

w tym:

   a) wydatki bieżące 570 920

85215 Dodatki mieszkaniowe 620 000

w tym:

   a) wydatki bieżące 620 000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 543 581

w tym:

   a) wydatki bieżące 537 581

   w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne od wyn. 485 508

   b) wydatki majątkowe 6 000

85228 Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze 2 500

w tym:

   a) wydatki bieżące 2 500

85295 Pozostała działalność 126 600

w tym:

   a) wydatki bieżące 126 600

   w tym:

      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 000

      dotacje 70 000

17. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 397 000

85401 Świetlice szkolne 397 000

w tym:

   a) wydatki bieżące 397 000

   w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne od wyn. 190 000

18. 900 Gospodarka komun. i ochrona środ. 935 500

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 130 000

w tym:

   a) wydatki bieżące 100 000

   b) wydatki majątkowe 30 000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 190 000

w tym:

   a) wydatki bieżące 190 000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50 000

w tym:

   a) wydatki bieżące 50 000

90013 Schroniska dla zwierząt 24 000

w tym:

   a) wydatki bieżące 24 000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 420 000

w tym:

   a) wydatki bieżące 360 000

   b) wydatki majątkowe 60 000

90095 Pozostała działalność 121 500

w tym:

   a) wydatki bieżące 121 500

19. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 248 891

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 048 891

w tym:

   a) wydatki bieżące 690 000

    w tym:

      – dotacje 690 000

   b) wydatki majątkowe 1 358 891

92116 Biblioteki 200 000

w tym:

   a) wydatki bieżące 200 000

    w tym:

       – dotacje 200 000

20. 926 Kultura fizyczna i sport 406 437

92601 Obiekty sportowe 266 437

w tym:

   a) wydatki majątkowe 266 437

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  i sportu 140 000

w tym:

   a) wydatki bieżące 140 000

   w tym:

      – dotacje 140 000

RAZEM 23 989 502

a) wydatki bieżące 3 740 000

     w tym:

     wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 021 700

b) wydatki majątkowe 326 700

80104 Przedszkola 1 396 300

w tym:

   a) wydatki bieżące 1 396 300

   w tym:

      wynagrodzenia i pochodne od wyn. 1 052 000

80110 Gimnazja 2 282 870

w tym:

   a) wydatki bieżące 2 260 870

   w tym:

      wynagrodzenia i pochodne od wyn. 1 795 000

   b) wydatki majątkowe 22 000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 27 000

w tym:

   a) wydatki bieżące 27 000

   w tym:

      wynagrodzenia i pochodne od wyn. 4 000

80114 Zespoły obsługi ekon.-adm. szkół 269 550

w tym:

   a) wydatki bieżące 269 550

   w tym:

      wynagrodzenia i pochodne od wyn. 218 600

80130 Szkoły zawodowe 500 000

w tym:

    a) wydatki majątkowe 500 000

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 000

w tym:

   a) wydatki bieżące 17 000

80195 Pozostała działalność 32 500

w tym:

   a) wydatki bieżące 32 500

14. 803 Szkolnictwo wyższe 15 000

80395 Pozostała działalność 15 000

w tym:

   a) wydatki bieżące 15 000

15. 851 Ochrona zdrowia 170 000

85153 Zwalczanie narkomanii 10 000

w tym:

   a) wydatki bieżące 10 000

   w tym:

      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 160 000

w tym:

   a) wydatki bieżące 160 000

   w tym:

   -  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 000

   - dotacje 40 000

16. 852 Pomoc społeczna 4 720 331

85202 Domy pomocy społecznej 30 000

 w tym:

   a) wydatki bieżące 30 000

85203 Ośrodki wsparcia 216 590

w tym:

   a) wydatki bieżące 216 590

   w tym:

      wynagrodzenia i pochodne od wyn. 174 000

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 596 900

 w tym:

   a) wydatki bieżące 2 596 900

   w tym:

     -  wynagrodzenia i pochodne od wyn. 77 580

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz

 niektóre świadczenia rodzinne 13 240

w tym:

   a) wydatki bieżące 13 240

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 570 920
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TABELA Nr 3   Wydatki maj¹tkowe na 2006 rok

Dział  Rozdział    Wyszczególnienie - nazwa zadania Kwota

80130 Szkoły zawodowe 500 000

a) współfinansowanie budowy hali sportowej 500 000

852 Pomoc społeczna 6 000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 000

a) zakup sprzętu komputerowego 6 000

900 Gospodarka komunalna i ochrona śr. 90 000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30 000

a) aktualizacje dokumentacji 30 000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 60 000

a) wydatki inwestycyjne - oświetlenie

   na drogach gminnych 60 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 358 891

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 358 891

a) przebudowa budynku starej szkoły

   na Wiejski Dom Kultury w Gorzowie -

   odnowa wsi Gorzów 312 001

b) modernizacja Domu Ludowego w Bobrku -

    odnowa wsi Bobrek 215 659

c) plac zabaw - odnowa wsi Bobrek 115 654

d) restrukturyzacja Gminy Chełmek poprzez

   modernizację Parku Miejskiego 715 577

926 Kultura fizyczna i sport 266 437

92601 Obiekty sportowe 266 437

a) budowa zaplecza socjalno-biurowego

   przy boisku sportowym -

   odnowa wsi Bobrek 102 931

b) renowacja płyty boiska sportowego -

   odnowa wsi Bobrek 40 000

c) renowacja płyty boiska do piłki nożnej -

   odnowa wsi Gorzów 25 897

d) budowa boiska do tenisa ziemnego -

   odnowa wsi Gorzów 42 609

f) dokumentacja obiektów sportowych

   KS Chełmek 30 000

e) zaplecze KS w Gorzowie 25 000

R A Z E M 5 236 979

Dział  Rozdział    Wyszczególnienie - nazwa zadania Kwota

600 Transport i łączność 2 091 771

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 200 000

a) dotacja na współfinansowanie

   modernizacji drogi 780 200 000

60014 Drogi publiczne powiatowe 537 041

a) ul.Jaworznicka wraz z kanalizacją 502 041

b) pomoc finansowa dla powiatu –

  chodnik przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku 35 000

60016 Drogi publiczne gminne 1 354 730

a) przebudowa ul.Kochanowskiego 159 230

b) przebudowa ul. Przemysłowej 701 520

c) przebudowa ul. Baty 83 477

d) przebudowa drogi na przedpolu Strefy 197 095

e) parking na przedpolu Strefy 13 408

 f)  inwestycje na drogach gminnych 200 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 214 380

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 214 380

1. wydatki inwestycyjne: 117 740

   a) modernizacja budynku SG ZOZ 117 740

2. wydatki na zakupy inwestycyjne: 96 640

   a) zakup sprzętu medycznego 74 640

   b) zakup gruntów 22 000

710 Działalność usługowa 300 000

71035 Cmentarze 300 000

a) budowa cmentarza 300 000

750 Administracja publiczna 60 800

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60 800

a) zakupy inwestycyjne sprzętu, programów

komputerowych i centrali telefonicznej 60 800

801 Oświata i wychowanie 848 700

80101 Szkoły podstawowe 326 700

a) c.d. SP Nr 1 budowa sali gimnast. wraz

   z łącznikem 255 700

b) budowa boiska SP Nr 2 50 000

c) SZS Bobrek - termomodernizacja (dach) 21 000

80110 Gimnazja 22 000

a) Gimnazjum Nr 2 - termomodernizacja (dach) 22 000

5 236 979 z³5 236 979 z³5 236 979 z³5 236 979 z³5 236 979 z³

18 752 523 z³18 752 523 z³18 752 523 z³18 752 523 z³18 752 523 z³

Wydatki  maj¹tkoweWydatki  maj¹tkoweWydatki  maj¹tkoweWydatki  maj¹tkoweWydatki  maj¹tkowe

Wydatki  bie¿¹ceWydatki  bie¿¹ceWydatki  bie¿¹ceWydatki  bie¿¹ceWydatki  bie¿¹ce
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Okres zimowy to tradycyjnie pora znaczących utrudnień w komunikacji. Zasypane drogi i chodniki nie

są rzadkim obrazkiem w naszym kraju. Już od lat przyzwyczailiśmy się do stwierdzenia, że „zima

zaskoczyła drogowców”, jednak w ostatnich dniach bardzo duże opady śniegu w znaczącym stopniu

ograniczyły ruch na naszych drogach.

Nie inaczej sytuacja przedstawi³a siê w

pierwszych dniach stycznia siê w gminie

Che³mek. Opady œniegu ponad trzykrotnie

przekroczy³y œredni¹ przewidywanych opa-

dów i czyni¹c ten miesi¹c rekordowy pod

wzglêdem opadów œniegu, jakich ju¿ dawno

tutaj nie notowano. Odpowiedzialny za od-

œnie¿anie gminy Miejski Zak³ad Gospodarki

Komunalnej w Che³mku robi³, co móg³, aby

drogi lokalne by³y przejezdne.

- Zwiêkszone opady œniegu spowodowa-

³y utrudnienia w komunikacji we wszystkich

s¹siednich gminach. W ci¹gu ostatnich dni

odnotowano na naszym tereni opad œniegu

w iloœci 125 mm na m2. W 2003 roku, kiedy

to na naszym terenie sparali¿owana zosta³a

komunikacja opad miesiêczny wyniós³ 50

mm na m2. W czasie przeprowadzanej przez

MZGK „Akcji Zima” bra³o udzia³ ponad 10

jednostek ( p³ugów, koparek, odœnie¿arka),

stale pracuje 12 kierowców na trzy zmiany

oraz 5 pracowników interwencyjnych z

MOPS. Dodatkowo przydzielono jeszcze 7

pracowników. Jednak  ta iloœæ ludzi i sprzêtu

nie gwarantowa³a natychmiastowej interwen-

cji i odœnie¿enia wszystkich naszych dróg i

chodników. Za te niedogodnoœci chcia³bym

przeprosiæ wszystkich mieszkañców gminy

borykaj¹cych siê z utrudnieniami w ruchu,

czy to na niektórych drogach, czy chodnikach

- mówi prezes MZGK w Che³mku Krzysztof

Tokarski.

Du¿e opady œniegu spowodowa³y powo-

³aniem przez burmistrza Che³mka Andrzeja

Saternusa Sztabu Kryzysowego, który to

ocenia³ sytuacje na bie¿¹co. Sztab zadecydo-

wa³ o skierowaniu do pomocy w odœnie¿ani

czêœci pracowników Administracji Domów

Mieszkalnych w Che³mku.

opad miesięczny

średnia wieloletnia

120,00

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

Dane wg IMGW Katowi-

ce dla gminy Che³mek.

Ponadto dodatkowo na drogach gminnych pracowa³y:

Ci¹gnik Ursus z p³ugiem - 1 szt.

Koparka Catapilar - 1 szt.

Samochód samowy³adowczy - 1 szt. Oprac.PW

Wykaz sprzêtu MZGK Spó³ka z o.o. zaanga¿owanego w akcji "Zima 2006"

Lp. Typ i charakterystyka sprzętu             Liczba jednostek

1 Samochód ciężarowy STAR z pługiem i rozrzutnikiem szerokość odśnieżania 3,1 m 1

2 Sam. ciężarowy STAR z pługiem hydraulicznym typu TM-2 szer. odśnieżania 2,7 m 1

3 Ciągnik Ursus z pługiem - masa całkowita 1,5 tony, szerokość maksymalna do 1,5 m 1

4 Ciągnik Ursus z pługiem i rozrzutnikiem szerokość odśnieżania 1,9 m 1

5 Ciągnik Ursus z pługiem szerokość odśnieżania 2,3 m 1

6 Koparko ładowarka „Waryński” 1

7 Odśnieżarka SNOW BUSTER 8KM szerokość odśnieżania 1,08 m 1

Bia³a zima

sty-mar 2003

gru  2003; sty-mar 2004

gru  2004; sty-mar 2005

gru  2005; sty 2004 (prognozowany)
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Jak powszechnie wiadomo okres zimo-

wy wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ zabezpieczenia

domów i mieszkañ przed skutkami niskich

temperatur g³ownie poprzez stosowanie ró¿-

nych ociepleñ i uszczelnieñ oraz korzystania

w szerokim zakresie z urz¹dzeñ ogrzewczych,

najczêœciej wêglowych i gazowych. Niesie to

jednak z sob¹ okreœlone powa¿ne zagro¿enia

dla zdrowia i ¿ycia ludzi. Jak wykazuj¹ staty-

styki zdarzeñ prowadzone przez PSP charak-

terystycznym dla okresu zimowego jest wzrost

liczby przypadków zatrucia tlenkiem wêgla,

nierzadko ze skutkiem œmiertelnym. Nie-

sprawne technicznie lub niew³aœciwie u¿yt-

kowane piece wêglowe, urz¹dzenia gazowe

oraz zwi¹zane z nimi instalacje dymowo-spa-

linowe stwarzaj¹ powa¿ne i realne zagro¿e-

nie zatrucia tlenkiem wêgla, zw³aszcza przy

jednoczesnym braku w³aœciwej wentylacji po-

mieszczeñ. Tlenek wêgla jest produktem nie-

pe³nego spalania wszelkich materia³ów pal-

nych. Pamiêtaæ trzeba, ¿e tlenek wêgla zwa-

ny popularnie czadem jest gazem niezwykle

niebezpiecznym. nie tylko ze wzglêdu na jego

toksyczne w³aœciwoœci, ale równie¿ z powo-

du niemo¿liwoœci jego wykrycia przez zmy-

s³y cz³owieka. Zwany jest wiêc nie bez po-

wodu skrytym zabójc¹.

Pamiêtaj !!! - aby unikn¹æ zatrucia

tlenkiem wêgla :

1.Dbaj o stan techniczny urz¹dzeñ  spalino-

wych, grzewczych, przewodów komino-

wych (dymowych, spalinowych i wenty-

lacyjnych) i instalacji gazowych.

2.Poddawaj je okresowej kontroli co najmniej

raz w roku, polegaj¹cej na sprawdzeniu

stanu technicznej sprawnoœci.

3.Usuwaj zanieczyszczenia z przewodów

dymowych i spalinowych:

STRA¯ PO¯ARNA OSTRZEGA

UWAGA !!! CZAD - SKRYTY ZABÓJCA
- od palenisk opalanych paliwem p³ynnym i

gazowym co najmniej dwa razy w roku,

- od palenisk opalanych paliwem sta³ym (drew-

no, wêgiel, koks, itp.) co najmniej cztery

razy w roku.

4.Usuwaj zanieczyszczenia z przewodów

wentylacyjnych co najmniej raz w roku.

5.Nie zatykaj przewodów wentylacyjnych.

6.Nie ogrzewaj pomieszczeñ  kuchnia gazow¹.

7.Wszelkie czynnoœci zwi¹zane z roz³¹czaniem

i przy³¹czaniem urz¹dzeñ grzewczych i

innych  spalinowych, kontrol¹ i czyszcze-

niem przewodów kominowych  oraz ich

naprawê mog¹ wykonywaæ tylko specjali-

œci z odpowiednimi uprawnieniami.

8.Ka¿de urz¹dzenie grzewcze opalane pali-

wem ciek³ym, gazowym czy sta³ym zu¿y-

wa powietrze do spalania paliwa i wydziela

spaliny zawieraj¹ce substancje szkodliwe

dla zdrowia cz³owieka. W czasie pracy

urz¹dzenia zapewnij swobodny dop³yw

odpowiedniej iloœci powietrza i odp³yw

spalin.

9.Ka¿de pomieszczenie, w którym jest zain-

stalowane urz¹dzenie opalane paliwem

musi byæ przewietrzane i posiadaæ otwory

do dop³ywu œwie¿ego powietrza oraz

otwór do przewodu wywiewnego (z krat-

k¹) s³u¿¹cy do odprowadzania zu¿ytego

powietrza.

10.Urz¹dzenia spalinowe powinny byæ ob-

s³ugiwane wy³¹cznie przez osoby doro-

s³e, nie pozwalaj dzieciom na zabawê i

manipulowanie przy piecu, kuchni, ogrze-

waczu przep³ywowym wody i innym urz¹-

dzeniu, a unikniesz nieszczêœcia.

11.Zabronione jest u¿ytkowanie uszkodzo-

nych urz¹dzeñ spalinowych, przewodów

kominowych i instalacji gazowej.

12.Nie dopuszczaj by spaliny wyp³ywa³y do

wnêtrza pomieszczenia. Spaliny te zawie-

raj¹ tlenek wêgla, który powoduje zatru-

cie organizmu.

Objawy:

- szum w uszach, ociê¿a³oœæ, przyspie-

szone têtno, zawroty g³owy, ogólne os³abie-

nie  i utrata przytomnoœci.

W przypadku zatrucia nale¿y udzieliæ

choremu pierwszej pomocy i wezwaæ pogo-

towie ratunkowe.

Postêpowanie przy udzielaniu pierwszej

pomocy:

- wynieœ chorego na œwie¿e powietrze (prze-

wietrz pomieszczenie),

- rozepnij odzie¿, u³atwiaj oddychanie,

- w  przypadku, gdy chory straci³ przy-

tomnoœæ i nie oddycha podejmij reani-

macjê,

- chorego okryj kocem i nie pozwalaj mu

zasn¹æ,

- nieustannie dozoruj chorego, a¿ do przy-

bycia pogotowia.

13.Je¿eli wyczujesz zapach spalin w pomiesz-

czeniu, natychmiast wy³¹cz urz¹dzenia

wydzielaj¹ce spaliny, wyjdŸ z pomiesz-

czenia, pootwieraj okna i drzwi, wezwij

specjalistê do naprawy urz¹dzenia lub

przewodów kominowych.

14.Urz¹dzenia u¿ytkuj zgodnie z instrukcj¹ .

15.Wszelkie samowolne przeróbki urz¹dzeñ,

instalacji, przy³¹czy, przewodów komino-

wych, próby dostosowania do innego ro-

dzaju paliwa i przestawianie urz¹dzenia

na inne miejsce s¹ niedozwolone.

asp. sztab. Marek Czardyban

Komenda Powiatowa

PSP w Oœwiêcimiu

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus wraz z wicestarostą oświęcimskim Grzegorzem Gołdynia 18

stycznia br. uczestniczyli w oddaniu do użytku wyremontowanej części budynków SG ZOZ oraz zaku-

pionego sprzętu rehabilitacyjnego.

W ostatnim czasie w budynkach SG ZOZ

zosta³a wykonana przewi¹zka miedzy budyn-

kami A i B, nowy podjazd oraz zamontowa-

na winda, która w znacznym stopniu u³atwi

dojœcie do gabinetów lekarskich szczególnie

osobom starszym i niepe³nosprawnym.

Przybyli goœcie mogli równie¿ zobaczyæ

nowoczesny sprzêt rehabilitacyjny zakupio-

ny za fundusze pozyskane z Zarz¹du Woje-

wództwa Ma³opolskiego, oraz pozyskanych

z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepe³nosprawnych jak równie¿ œrodków

finansowych przekazanych przez Gminê

Che³mek w wysokoœci 15 % inwestycji.

- Przekazywany dzisiaj sprzêt rozszerza

mo¿liwoœci naszego SG ZOZ. Dziêki poczy-

nionym przez nas inwestycj¹ mieszkañcy

naszej gminy nie musz¹ doje¿d¿aæ do oœrod-

ków zdrowia w Oœwiêcimiu. Opieka zdro-

wotna jest jednym z naszych priorytetów,

przypomnê, ¿e na projekt pn „ Modernizacja

budynków oraz zakup urz¹dzeñ medycznych

dla Samodzielnego Gminnego Zak³adu Opie-

ki Zdrowotnej w Che³mku” wydamy 1 509

tys. z³ - mówi burmistrz Che³mka Andrzej

Saternus. PW

Nowoczesny SG ZOZNowoczesny SG ZOZNowoczesny SG ZOZNowoczesny SG ZOZNowoczesny SG ZOZ
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Powiatowy Urz¹d Pracy informujePowiatowy Urz¹d Pracy informujePowiatowy Urz¹d Pracy informujePowiatowy Urz¹d Pracy informujePowiatowy Urz¹d Pracy informuje
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu zakończył realizację projektu „SAM  KSZTAŁ-

TUJĘ OBRAZ KARIERY - SKOK” współfinansowanego ze środków programu Unii

Europejskiej Phare 2002.

Całkowite wydatki poniesione w ramach projektu wyniosły 108 466,09 EURO.

W ramach projektu objętą pomocą 190 osób, z czego, z aktywnych form wsparcia

skorzystało:

* 58 osób ze staży zawodowych

* 77 osób z przygotowania zawodowego,

* 46 osób zostało przeszkolonych w następujących kierunkach: „Kadry, płace, ZUS +

obsługa komputera”, „Podstawy obsługi komputera + kasa fiskalna + minimum sani-

tarne”, „Nowoczesny sprzedawca + magazynier + kasa fiskalna + minimum sanitarne

+ kierowca wózków jezdniowych”, „Szkolenie podstawowe dla kierowców przewożą-

cych rzeczy”.

Jeszcze niedawno nasza gmina by³a zmu-

szona znosiæ niedogodnoœci zwi¹zane z bu-

dow¹ wiaduktu w Oœwiêcimiu na drodze 933.

Obecnie znowu mo¿emy spodziewaæ siê

utrudnieñ komunikacyjnych na naszym tere-

nie spowodowanych koniecznoœci¹ przebu-

jazdów w tym samochodów ciê¿arowych

wykorzystywanych przy wzmacnianiu wa-

³ów przeciwpowodziowych nadwerê¿y³

znacznie ustrój noœny obiektu. Nasilony ruch

w tym rejonie uszkodzi³ w znacz¹cym stop-

niu p³ytê mostu, który w obecnym stanie mo¿e

towanym moœcie ruch ma zostaæ przywróco-

ny 28 maja a ca³kowite zakoñczenie inwesty-

cji planowane jest na 30 czerwca 2006 roku.

Remont mostu na drodze 933 poci¹ga za

sob¹ bardzo du¿e utrudnienia w komunikacji

na terenie gminy Che³mek zw³aszcza dla

mieszkañców so³ectw Gorzów i Bobrek.

W celu lepszego przygotowania siê do

nadchodz¹cych problemów komunikacyj-

nych burmistrz Che³mka Andrzej Saternus

zaprosi³ do Urzêdu Miejskiego w Che³mku

przedstawicieli Policji, Pogotowia Ratunko-

wego, Stra¿y Po¿arnej oraz zwi¹zków ko-

munikacyjnych w celu mo¿liwie najlepszego

skoordynowania wszelkich s³u¿b oraz zapew-

nieniu mieszkañcom najkorzystniejszych

po³¹czeñ komunikacyjnych z Oœwiêcimiem.

W czasie spotkania burmistrz otrzyma³

nastêpuj¹ce zapewnienia:

- Karetki Pogotowia Ratunkowego bêd¹

docieraæ z Oœwiêcimia objazdem przez Bie-

ruñ, co wyd³u¿y ich dojazd na teren gminy

Che³mek o oko³o 10 min.

- Gmina Che³mek bêdzie obs³ugiwana

przez jednostki Stra¿y Po¿arnej z powiatów

oœwiêcimskiego i chrzanowskiego, natomiast

na terenie gminy sta³y dy¿ur pe³niæ bêd¹ stra-

¿acy z miejscowych OSP.

- Burmistrz Che³mka porozumia³ siê rów-

nie¿ z przedstawicielami komunikacji miê-

dzygminnej z Oœwiêcimia i Chrzanowa oraz

z PKS Oœwiêcim.

W kwestii transportu drogowego na spo-

tkaniu pad³o wiele zapewnieñ ze strony przed-

stawicieli zwi¹zków komunikacyjnych. Kur-

sy autobusów bêd¹ ustawione tak aby w

maksymalnie zniwelowaæ trudnoœci wynika-

j¹ce z zamkniêcia mostu. Szczegó³owe roz-

k³ady jazdy autobusów wraz z trasami objaz-

dów bêd¹ podane do wiadomoœci publicznej

( w formie plakatów, ulotek oraz na stronie

www.che³mek.pl) jeszcze przed zamkniêciem

mostu w Bobrku.

Oprac. PW

dowy mostu w Bobrku. Ruch w czasie re-

montu mostu odbywa³by siê objazdem. Z

oceny stanu technicznego posiadanej przez

Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Krakowie

wynika, ¿e inwestycja ta jest konieczna. Pla-

ny zak³ada³y ukoñczenie przebudowy do

koñca 2007 roku, obecnie przewiduje siê

udostêpnienie przejezdnoœci na pierwsze pó³-

rocze 2006 roku. Przyœpieszenie prac zwi¹-

zane jest z wizyt¹ w Oœwiêcimiu Papie¿a

Benedykta XVI, która przypadaæ ma na ko-

niec maja 2006 roku.

Remont mostu jest konieczny, poniewa¿

jak siê okaza³o wzmo¿ony ruch ciê¿kich po-

zagra¿aæ bezpieczeñstwie ludzi i w ostatecz-

noœci doprowadziæ do katastrofy budowla-

nej. Obecnie ruch odbywa siê systemem

wahad³owym, a po moœcie przeje¿d¿aæ mog¹

pojazdy do 3,5 tony oraz autobusy.

Taki stan rzeczy bêdzie mia³ miejsce do

po³owy lutego jednak z ostatnich doniesieñ

wynika ¿e mog¹ to ju¿ byæ dni 5 - 6 lutego.

Wtedy, bowiem most zostanie ostatecznie

zamkniêty i poddany przebudowie.

W wyniku przetargu wybrano ju¿ firmê,

dokona przebudowy obiektu. Koszt inwesty-

cji ma wynieœæ 10 milionów z³. Na wyremon-

Ponadto dla każdego uczestnika projektu zostały opracowane Indywidualne Plany

Działania, które umożliwiły identyfikację własnych zasobów: mocnych i słabych stron,

nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia, co w istocie przyczy-

niło się do zaplanowania i realizacji własnej ścieżki zawodowej przez bezrobotną

młodzież,

Po zakończeniu realizacji projektu 88 osób znalazło zatrudnienie, co stanowi

46,32% ogółu osób uczestniczących w projekcie. Projekt  realizowany był na terenie

powiatu oświęcimskiego w terminie od 01.12.2004r. do 30.11.2005r.

Uczestnictwo w projekcie zwiększyło szanse młodych ludzi na zatrudnienie, wy-

zwoliło w nich aktywność zawodową oraz pozwoliło nabyć niezbędne doświadczenie

bądź kwalifikacje, co w efekcie ułatwi młodzieży poruszanie się na rynku .

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracyw Oświęcimiu

mgr Wiesława Drabek-Polek

Remont mostu w Bobrku
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Wojenne wspomnienia

25 stycznia zakoñczy³a siê niemiecka

okupacja Che³mka. Niech ilustracj¹ tamtych

wydarzeñ bêd¹ dwie relacje uczestników.  Au-

torem pierwszej jest ks. Bronis³aw Ataman

ówczesny proboszcz bobreckiej parafii. Re-

lacja zosta³a zamieszczona w kalendarzu pa-

rafialnym wydanym w 2000 roku. Autorem

drugiej relacji jest Konrad Plieninger, nie-

miecki ¿o³nierz s³u¿¹cy w baterii przeciwlot-

niczej stacjonuj¹cej w Che³mku. Plieninger

w latach 90 wyda³ ksi¹¿kê „Erzahlt es euren

Enkeln” opisuj¹c¹ miêdzy innymi nasz¹ miej-

scowoœæ w okresie okupacji. Ksi¹¿ka znaj-

duje siê w zbiorach biblioteki MOKSiR, au-

torem polskiego t³umaczenia tekstu jest £u-

kasz Lip.

24 stycznia wojska frontowe (niemiec-

kie) zajê³y plebaniê, zaœ 25 stycznia rozpo-

cz¹³ siê bój o Szyjki, Gromiec i Bobrek. W

dniu tym ju¿ nie odprawialiœmy Mszy œw.,

lecz od rana siedzieliœmy w piwnicy. Za kilka

minut podwórze plebañskie wype³ni³o siê ¿o³-

nierzami ruskimi, którzy ucieszyli siê wido-

kiem koni niemieckich oraz mnóstwem in-

nych rzeczy, które zostawili Niemcy, ucieka-

j¹c w pop³ochu. W nocy te¿, gdyœmy wszy-

scy w dalszym ci¹gu siedzieli w piwnicy, gdy¿

niebezpieczeñstwo grozi³o teraz od artylerii

niemieckiej, a gdzie zmarzliœmy bardzo z

powodu mrozu, rozbito i obrabowano do-

szczêtnie koœció³. Wszystka bielizna, œwia-

t³o, wino, kilka ornatów, kap, dywany -

wszystko to pad³o ofiar¹ grabie¿y.

Kapami okrywano konie. Koœció³ zbez-

czeszczono, kilka figur zniszczono, rozbito

tabernakulum, na szczêœcie puste, gdy¿ przed

kilkoma dniami spo¿y³ X. Katecheta Naj-

œwiêtszy sakrament. Wyzwolenie tak bardzo

oczekiwane nast¹pi³o - uwolniono nas z jarz-

ma niemieckiego, ale w jaki przykry i strasz-

ny sposób! Tak¿e i proboszcz zosta³„oswo-

bodzony” ze wszystkiego, zostaj¹c tylko w

tym, co mia³ na sobie. Zniszczono ksiêgi

Metrykalne najnowsze (od 1930 r.), które

dopiero z kopii kurialnych trzeba by³o prze-

pisaæ.

Straszny widok przedstawia³ koœció³:

drzwi i okna rozbite, nagi o³tarz, pe³no kurzu

œmiecia

- oznaki gospodarowania wojsk sojusz-

niczych, jeszcze przez cztery dni masa wojsk

frontowych kwaterowa³a i dopiero 29 stycz-

nia linia bojowa przesunê³a siê za Oœwiêcim.

Odetchnêliœmy...(zap. Ks. Bronis³aw

Ataman, 1945 r.)

24 styczeñ 1945

Mówiono: Rosjanie s¹ na pó³nocy prze-

forsowani, jeszcze 4 kilometry do nas! Budo-

wa stanowisk: kilofami i szuflami pracowali-

œmy nad tym, by kopaæ fosy obronne - mozol-

na praca. Samoloty szturmowe. Strza³y z bli-

ska. Przyszed³ dowódca i wyczyta³ nazwiska

oœmiu zwolnionych. To by³o osobliwe uczu-

cie: Rosjanin przychodzi, a my zwiewamy!

Samochodem zaopatrzeniowym z powrotem

do Che³mka lub naprzód? Tego w ogóle nie

mo¿na by³o powiedzieæ. Front by³ tutaj rów-

nie blisko jak tam. Trzeba by³o wlec amuni-

cjê do detonacji. Wszystko gotowe do uciecz-

ki. My jako zwolnieni zameldowaliœmy siê w

izbie piœmienniczej, gdzie mo¿na by³o skom-

pletowaæ papiery ze zwolnienia. Otrzymali-

œmy rozkaz marszu do zastêpczego oddzia³u

artylerii w Ludwigsburgu. Podoficer, z któ-

rym w ostatnim czasie wspó³pracowa³em,

powiedzia³ do mnie: Nie dajê wam du¿ej szan-

sy, ¿e siê wygrzebiecie. Pokaza³ mi na mapie,

gdzie byli Rosjanie: Ci z pó³nocy zboczyli na

po³udnie. Zamykaj¹ kocio³. Wtedy ¿aden nie

wydostanie siê. Nie powinieneœ tego mówiæ

nikomu innemu.

Cud - powrót do Obweil

25 styczeñ 1945

O godzinie 3 wstawanie. Ktoœ krzyczy:

wszyscy przygotowuj¹ siê. Rosjanin jest w

Libi¹¿u, 3 kilometry na wschód. O 4- tej go-

dzinie wymarsz pod kierunkiem majstra war-

ty Kretzschmara, który nam towarzyszy³ do

grupy artyleryjskiej w Nowym Bieruniu. 8.30

- ciê¿arówka do Oœwiêcimia, potem poci¹-

giem do Oderberga.  PóŸniej s³yszymy, ¿e o

godz. 13.30 rosyjskie czo³gi by³y w Oœwiêci-

miu. Poci¹giem do Prerau, Pragi, Railsheim,

Stuttgartu i Ludwigsburga.

28 styczeñ 1945

Siedzê w domu w kuchni.....

 /red/

Przed szeœædziesiêciu jeden laty w

styczni przez nasze ziemie przeto-

czy³a siê jedna z najwiêkszych na-

wa³nic wojennych. W wyniku ra-

dzieckiej ofensywy za³ama³ siê nie-

miecki pierœcieñ obrony wokó³

Oœwiêcimia.

  ASFOR Poznañski

Spó³ka Jawna

ul. Mickiewicza  46

   32-660  CHEŁMEK, POLAND

   NIP   PL 549-22-32-539

www.asfor.com.pl       e-mail:asfor@asfor.com.pl

tel. (+48 33) 846 38 36,  846 13 82, (+48 33) fax: 846 17 49

Powiatowy Urz¹d Pracy

w Oœwiêcimiu

Firma „ASFOR” Poznañski Sp. J. z siedzib¹ w Che³mku, ul.

Mickiewicza 46, og³asza nabór do pracy na stanowisko

KONSTRUKTOR - PROJEKTANT.

Wymagane s¹:

* wykszta³cenie wy¿sze z dziedziny mechaniki i budowy maszyn,

* podstawowa znajomoœæ obs³ugi systemu CAD/CAM.

Zakres obowi¹zków obejmowaæ bêdzie projektowanie form

obuwniczych za pomoc¹ systemów CAD/CAM. W zamian

oferujemy mo¿liwoœæ zatrudnienia na sta³e w nowoczesnym biurze

konstrukcyjnym, ciekaw¹ prace umo¿liwiaj¹c¹ rozwój swoich

umiejêtnoœci i doskonalenie kwalifikacji.

Ozdobiona gminaOzdobiona gminaOzdobiona gminaOzdobiona gminaOzdobiona gmina

W
 okresie

przedœwi¹-

t e c z n y m

gmina Che³mek zosta³a ude-

korowana now¹ œwi¹teczn¹

iluminacj¹. W sumie na te-

renie ca³ej gminy zawis³o 28

sznurów z kolorowymi

lampkami. Œwi¹teczn¹ ilu-

minacjê mo¿emy podziwiaæ

na ulicach: Krakowskiej,

Piastowskiej, Pi³sudskiego,

Wojska Polskiego, S³owac-

kiego oraz na placu Kiliñ-

skiego w Che³mku. w Bobr-

ku na ulicy Nadwiœlañskiej

natomiast w Gorzowie  na

ul. Szkolnej.  Przy Urzêdzie

Miejskim natomiast stoi przy-

strojona choinka.

oprac. PW
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W zimny czwartkowy wieczór 15 grudnia w zajeździe „Józstach” w Chełmku spotkali się członkowie

Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Chełmku na tradycyjnym wieczorku opłatkowym.

Wśród zaproszonych gości byli burmistrz Chełmka Andrzej Saternus oraz przewodniczący Rady Miej-

skiej Zbigniew Jeleń.

Spotkanie rozpo-

cz¹³ prezes RSTK

w Che³mku Stanis³aw

Najda.

- Mijaj¹cy rok by³

dla naszego stowarzy-

szenia niezwykle uda-

ny. Mieliœmy okazjê wy-

stawiaæ nasze prace na

wielu wystawach, wy-

je¿d¿aliœmy wspólnie

na plenery, rozs³awia-

j¹c w kraju nasze mia-

sto, Che³mek. W tym

roku mo¿emy siê cie-

szyæ tym , ¿e oprócz ca³oœci stowarzyszenia,

bardzo wa¿ne wyró¿nienia otrzymali te¿ oso-

biœcie nasi artyœci - mówi³ prezes Stanis³aw

Najda.

W tym roku, wœród wszystkich zrzeszo-

nych w che³meckim RSTK najwiêksze od-

znaczenie otrzyma³ artysta rzeŸbiarz, malarz

i zarazem cz³onek zarz¹du RSTK w Che³m-

ku Antoni Korycik. Za wieloletni¹ pracê

odznaczony zosta³ Srebrnym Krzy¿em Za-

s³ugi, który to zosta³ mu wrêczony na spotka-

niu w Warszawie.

Zas³ugi RSTK dla rozwoju kultury i sztu-

ki na naszym terenie podkreœli te¿ sam bur-

mistrz Andrzej, Saternus, który dziêkowa³

wszystkim artystom za dotychczasow¹ pracê

na rzecz krzewienia kultury i sztuki, ale rów-

nie¿ ¿yczy³ kolejnych sukcesów przy two-

rzeniu i rozpowszechnianiu sztuki.

W dalszej czêœci spotkania odby³o siê ³a-

manie op³atkiem oraz spotkanie ze œw. Miko-

³ajem, który obdarowa³ wszystkich zebranych

prezentami.

PW

Seniorzy kolêdowali
najlepsze ¿yczenia z okazji Nowego Roku oraz przy³¹czy³ siê do

wspólnego kolêdowania.

- Spotkanie organizowane przez nas gromadzi wielu seniorów,

cz³onków zwi¹zku. Podczas spotkania udowadniamy, ¿e kolêdo-

waæ mo¿na nie tylko w koœciele czy gronie rodzinnym, ale te¿ w

naszym zwi¹zku - mówi przewodnicz¹ca PZERiI w Che³mku - Maria

Go³yŸniak.

Zebrani mieli okazje nie tylko uczestniczyæ we wspólnym kolê-

dowaniu, ale równie¿ zostali podjêci pysznym poczêstunkiem przy-

gotowanym przez cz³onkinie zwi¹zku.

- Nasz zwi¹zek ciêgle siê rozwija, w ubieg³ym roku powsta³o

ko³o nr 2 w Bobrku, które ju¿ liczy 40 cz³onków, a ca³y nasz oddzia³

rejonowy ma ju¿ 400 cz³onków. Przewodnicz¹ca ko³a w Bobrku

pani Halina Kojdecka wraz z ca³ym zarz¹dem dok³ada wszelkich

starañ, aby przygotowaæ dla bobreckich seniorów jak najlepsza pro-

pozycja programow¹ tj: spotkania, wyjazdy, wycieczki - mówi Maria

Go³yŸniak.

Oprócz spotkania Kolêdowego w Domu Rencisty 7 stycznia

odby³o siê spotkanie op³atkowe w Gorzowie, natomiast 4lutego w

Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku ma odbyæ

siê spotkanie op³atkowe po³¹czone z zabawa taneczn¹.    PW

Medal dla artystyMedal dla artystyMedal dla artystyMedal dla artystyMedal dla artysty

R
ada Krajowa Robotniczego

Stowarzyszenia Twórców

Kultury w Warszawie doceni³a

wieloletni¹ dzia³alnoœæ artystyczn¹ i orga-

nizacyjn¹ Antoniego Korycika. W ostat-

nich dniach listopada ubieg³ego roku che³-

mecki twórca i animator kultury zosta³ od-

znaczony Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi. Od-

znaczenie jest wspania³ym zwieñczeniem

ponad dwudziestoletniej pracy twórczej

oraz owocnej dzia³alnoœci na rzecz stowa-

rzyszenia. Sukces pana Korycika jest rów-

nie¿ dostrze¿eniem i uznaniem zas³ug ca³ego gminnego œrodowiska

twórców amatorów. Przypomnijmy, ¿e powsta³e w latach 80 - tych

stowarzyszenie obecnie prze¿ywa swój renesans i nale¿y do najbar-

dziej aktywnych w naszym œrodowisku.

Dom LudowyDom LudowyDom LudowyDom LudowyDom Ludowy

Miejskiego Oœrodka Kultury, SportuMiejskiego Oœrodka Kultury, SportuMiejskiego Oœrodka Kultury, SportuMiejskiego Oœrodka Kultury, SportuMiejskiego Oœrodka Kultury, Sportu

i Rekreacji w Che³mku /ul. Chrobrego 77/i Rekreacji w Che³mku /ul. Chrobrego 77/i Rekreacji w Che³mku /ul. Chrobrego 77/i Rekreacji w Che³mku /ul. Chrobrego 77/i Rekreacji w Che³mku /ul. Chrobrego 77/

serdecznie zaprasza wszystkich chêtnych

do przy³¹czenia siê do wtorkowych

„Wieczor„Wieczor„Wieczor„Wieczor„Wieczorów z Rêkodzie³emów z Rêkodzie³emów z Rêkodzie³emów z Rêkodzie³emów z Rêkodzie³em

Artystycznym”Artystycznym”Artystycznym”Artystycznym”Artystycznym”
Chêtnie obejrzymy: hafty, koronki, kilimy, wyroby na drutach,

szyde³ku, malowanie na szkle itp. - w trakcie pracy.

Ka¿dy z uczestników ma okazjê i mo¿liwoœæ wymiany

doœwiadczeñ z innymi jak równie¿ nauki nowych form sztuki.

Zajêcia odbywaj¹ siê w godzinach: 17.00-20.00

WSTÊP WOLNY !!!

Informacji udziela st. instr. Ewa Miszuta tel. 033 846 31 43

Op³atek w RSTK

Ju¿ od wielu lat Polski Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwali-

dów w Che³mku organizuje na pocz¹tku stycznia spotkania ze wspól-

nym œpiewaniem kolêd po³¹czonymi z ¿yczeniami noworocznymi.

Tym razem takie wspólne kolêdowanie zorganizowano 12 stycznia

w Domu Rencisty w Che³mku. Wœród zaproszonych goœci byli bur-

mistrz Che³mka Andrzej Saternus, który z³o¿y³ zebranym seniorom
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Zagrali dla Basi
MetroStacja Chełmek znów dała znać o sobie.

Stowarzyszenie młodych ludzi, z Chełmka tym

razem zorganizowało charytatywny koncert, z

którego całkowity dochód przekazano na rzecz

zmagającej się z ciężką chorobą mieszkance

Chełmka Basi Mędeli.

Na zorganizowanym 14 stycznia w che³-

meckiej harcówce koncercie zjawi³o siê wie-

lu mi³oœników „ciê¿kiego” grania, ale te¿ lu-

dzi, którzy przez zakup biletu pomagali Basi.

W harcówce zagra³o w sumie siedem ze-

spo³ów: M16, Analogia Snu, Bongo Bliss,

Doœæ Tak Nawet, Ska’n’dal, Disappointed,

Conispers of Fear.  Wszystkie zespo³y, które

odpowiedzia³y na apel MetroStacji  nie po-

biera³y honorarium za swoje wystêpy.

- Pomys³ z koncertem dla Basi wyszed³ od

nas, jednak dzisiejsz¹ imprezê wspó³organi-

zujemy z ZHP w Che³mku, które na potrzeby

koncertu u¿yczy³o nam bezp³atnie budynek

harcówki. Dzisiejszy koncert cieszy siê du-

¿ym zainteresowaniem i mamy nadziejê ¿e

uda nam siê zorganizowaæ jeszcze nie jedn¹

taka imprezê, byæ mo¿e z innym rodzajem

mu¿yki. Jednak koncert to tylko jeden z na-

szych pomys³ów na pomoc Basi. Tak¿e od

nas wyszed³ pomys³ z oddawaniem krwi, w

który w³¹czy³y siê szko³y. 23 lutego taka zbiór-

ka krwi odbêdzie siê w ZG ZOZ w Che³mku

- przy oddawaniu krwi nale¿y podaæ, ¿e jest

ona przeznaczona dla Basi Mêdeli, która

warzyszenia MetroStacja w Che³mku Pawe³

Szymonik.

Mimo wielu starañ lekarzy oraz troski ze

strony kochaj¹cej rodziny i przyjació³ w  pi¹-

tek 20 stycznia o godz. 10.40 Basia Mêdela

odesz³a jednak w naszej pamiêci zostanie na

zawsze...

PW

Z przyjemnoœci¹ zawiadamiamy, ¿e organizowany przez Miejski Oœrodek

Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku konkurs plastyczny pt „Bo¿e Narodze-

nie” dla dzieci szkó³ podstawowych zosta³ rozstrzygniêty. Na konkurs wp³y-

nê³o 115 prac, komisja zakwalifikowa³a do wystawy 102 prace z czego wyró¿-

niono 16.

W dniu 05.01.2006 komisja w sk³adzie przewodnicz¹ca Stanis³awa Pêdrys

- Klisiak ( instruktor K-O, tech. plastyk), Grzegorz Sitek - cz³onek komisji (

artysta plastyk) oraz Barbara Urbañczyk - cz³onek komisji ( artysta nieprof.,

cz³onek RSTK w Che³mku) spoœród 100 zakwalifikowanych do konkursu prac,

przyzna³a 16 równorzêdnych  wyró¿nieñ:

przebywa w klinice we Wroc³awiu -

mówi¹ przedstawicielki MetroStacji

Che³mek Jadwiga Wronka i Ada Ru-

dyk.

- Chcielibyœmy podziêkowaæ

wszystkim, którzy uczestniczyli w dzi-

siejszym koncercie. Przychodzili tutaj

ludzie, którzy nie s³uchaj¹ tego typu

muzyki, a jednak kupowali bilety nawet

nie wchodz¹c na salê, aby w taki spo-

sób pomóc Basi, jesteœmy zbudowani

postaw¹ tych ludzi oni przyszli tutaj dla

niej - podsumowa³ koncert prezes sto-

1. Gabriela Stokłosa - SP nr 2 w Chełmku

2. Karolina Kruk - SP nr 2 w Chełmku

3. Katarzyna Matysik - Przedsz. Samorzą-

dowe nr 2 w Chełmku

4. Michał Siuda - SZS w Bobrku

5. Dominika Wronka - Przedsz. Samorzą-

dowe w Chełmku

6. Damian Leśniewski - SP nr 2 w Chełmku

7. Martyna Witkowska - SZS nr 1 w Chełmku

8. Kamil Księżarczyk - SZS w Bobrku

9. Anna Wolna - SP nr 2 w Chełmku

Rozwi¹zanie konkursuRozwi¹zanie konkursuRozwi¹zanie konkursuRozwi¹zanie konkursuRozwi¹zanie konkursu

Wszystkie prace prezentowane

s¹ w MOKSiR do 31.01.2006 r.

KomunikatKomunikatKomunikatKomunikatKomunikat
Polski Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Che³m-

ku - ko³o nr 3 Stare Miasto

informuje,

¿e w Domu Ludowym na ul. Chrobrego 77 w Che³mku

pe³nione s¹ dy¿ury w ka¿dy wtorek i czwartek w godz. 15.00 - 17.00.

Inf. PZERiI ko³o nr 3

Harmonia wewnêtrzna to zdrHarmonia wewnêtrzna to zdrHarmonia wewnêtrzna to zdrHarmonia wewnêtrzna to zdrHarmonia wewnêtrzna to zdrowieowieowieowieowie
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku og³a-

sza zapisy na zajêcia

TTTTTAI CHI,AI CHI,AI CHI,AI CHI,AI CHI,
które odbywaæ sie bêd¹ w Domu Ludowym w Che³mku ul.

Chrobrego 77.

Wszelkich informacji udziela instruktor kulturalno - oœwiato-

wy Ewa Miszuta pod numerem telefonu 0 33 846 31 43

10.  Tomasz Gołowieszko - SZS w Bobrku

11.  Justyna Stręciwilk - S nr 2 w Chełmku

12.  Kamila Michalaszek - SP nr 2 w Chełmku

13.  Michał Gurgul - SZS nr 1 w Chełmku

14.  Urszula Pisarek - SZS nr 1 w Chełmku

15.  Bartłomiej Mądrzyk - SP nr 2 w Chełmku

16.  Sylwia Kołodziej - Przedsz. Samorzą-

dowe nr 1 w Chełmku
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Niezwyczajny ¿ywot niezwyk³ego cz³owiekaNiezwyczajny ¿ywot niezwyk³ego cz³owiekaNiezwyczajny ¿ywot niezwyk³ego cz³owiekaNiezwyczajny ¿ywot niezwyk³ego cz³owiekaNiezwyczajny ¿ywot niezwyk³ego cz³owieka

W zimowy wieczór 13 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku odbyło się spotkanie z Janem

Wiktorem Lachendro, które było poświęcone osobie ks. Michała Potaczało (1912 - 1975).

Spotkanie, które odby³o siê pod nazwa

„Niezwyczajny ¿ywot niezwyk³ego cz³owie-

ka”, przybli¿y³o rzeczywiœcie niezwyk³¹ bio-

grafiê kap³ana. Misj¹ ks. Micha³a by³a pomoc

innym, przez co niekiedy sam nara¿a³ swoje

¿ycie i zdrowie. Po latach tu³aczki obj¹³ wresz-

cie parafiê na Rospontowej w Chrzanowie.

Wyk³ad po³¹czony by³ z promocj¹ ksi¹¿-

ki Jana Wiktora Lachendry o ks. Michale Po-

taczale. Autor ksi¹¿ki zna³ ks. Micha³a osobi-

œcie, spêdza³ z nim d³ugie godziny na rozmo-

wach.

Podczas drugiej czêœci spotkania zgroma-

dzeni na sali MOKSiRu goœcie wys³uchali

wierszy o tym niezwyk³ym kap³anie recyto-

wanych przez pani¹ Ernestynê Lewandow-

sk¹ oraz wys³uchali piosenek o ksiêdzu wy-

konanych przez Janusza Sa³ugê.

Po spotkaniu mo¿na by³o nabyæ ksi¹¿ki o ks. Michale i

tomiki jego wierszy. S³uchacze mieli te¿ okazjê porozma-

wiaæ z Janem Wiktorem Lachendro. PW

Ksi¹¿ka dla szpitalaKsi¹¿ka dla szpitalaKsi¹¿ka dla szpitalaKsi¹¿ka dla szpitalaKsi¹¿ka dla szpitala
W ramach kampanii „Ca³a Polska czyta dzieciom” nauczycielka

Urszula Mañkut zorganizowa³a w samorz¹dowym Zespole Szkó³ w

Bobrku zbiórkê ksi¹¿ek na rzecz akcji „Ksi¹¿ka dla szpitala”.  Zbie-

ranie ksi¹¿ek trwa³o ca³y listopad. Zebrano 115 woluminów o ró¿nej

tematyce. 2.12. 2005 r. delegacja dzieci z przedszkola wraz z na-

uczycielk¹ i dyrektorem szko³y mgr A. £êkaw¹ pojecha³a do szpitala

w Oœwiêcimiu. Pan dyrektor na rêce Ordynatora Oddzia³u Chirurgii

Dzieciêcej dr n. med. A. Jakubowskiego, wrêczy³ ksi¹¿ki, ¿ycz¹c

pacjentom mi³ego czytania i szybkiego powrotu do zdrowia. Spotka-

nie w szpitalu urozmaici³y przedszkolaki wystêpami, zapraszaj¹c w

„Podró¿ po bajkach". Wyst¹pi³y:

Wró¿ka - Paulinka Skwarek

Kopciuszek - Karolinka PaŸdziora

 Krasnoludek - Maciuœ Wanat

Smok Wawelski - Micha³ Malinowski

Król Krak - Justyna Burda

Czerwony Kapturek - Laurusia Nowotarska

Rybak - Ania Malik

Kozio³ek - Karolinka Stachura

Wyjazdy na narty

Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku zapra-

sza wszystkich mi³oœników nart do udzia³u w wyjazdach do Bia³ki

Tatrzañskiej.

Wyjazdy odbêd¹ siê 29.I, 14.II, 21.II oraz 4 lub 11. III  ( w

zale¿noœci od warunków atmosferycznych).

Koszty wyjazdu 15 z³ dla dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej siê, 20 z³

doroœli.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w MOKSiR w Che³m-

ku na placu Kiliñskiego 3 lub pod numerem telefonu 0 33 846 12 96

w godz. Od 11 - 16.

Nagrodzone gromkimi brawami, wrêczy³y na koniec laurki œwi¹-

teczne z gor¹cymi ¿yczeniami powrotu do zdrowia. Dziêki ofiarnoœci

naszych dzieci i rodziców, pomogliœmy wzbogaciæ zasoby szpitalnej

biblioteczki, za co personel oddzia³u by³ bardzo wdziêczny.

 mgr Urszula Mañkut

Wystawy
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku za-

prasza twórców amatorów do udzia³u w

 VII Przegl¹dzie Sztuki Niepr VII Przegl¹dzie Sztuki Niepr VII Przegl¹dzie Sztuki Niepr VII Przegl¹dzie Sztuki Niepr VII Przegl¹dzie Sztuki Nieprofesjonalnejofesjonalnejofesjonalnejofesjonalnejofesjonalnej
który zaprezentowany zostanie w Galerii „Epicentrum”  10

marca 2006 roku o godz. 18.00.

Ka¿dy twórca mo¿e wystawiæ do 3 prac wykonanych w na-

stêpuj¹cych technikach: malarstwie, rysunku, grafice, rzeŸbie,

fotografii i ceramice.

W tym roku Twórców rzemieœlników uprawiaj¹cych tkaninê

artystyczn¹, haft, makrame, szyde³kowanie, koronkarstwo zapra-

szamy do udzia³u w I  Przegl¹dzie Rêkodzie³a Artystycznego „

Niæ - W³ókno - Materia”.

Pani Ewa Miszuta - pomys³odawca i kurator przegl¹du ocze-

kuje na zg³oszenia w Domu Ludowym przy ul. Chrobrego w

Che³mku pod numerem tel. 846 - 31 - 43.

Ka¿dy z uczestników mo¿e zaprezentowaæ do 5 prac.

Otwarcie wystawy odbêdzie siê w Domu Ludowym w dniu

21 kwietnia 2006 roku o godz. 18.00



15

1/20061/20061/20061/20061/2006

¯ycie jak teatr, teatr jak ¿ycie

Grając swoje życiowe role, nie zawsze możemy wybierać odpowiadający nam scenariusz. Przewrotny los

często obsadza nas w zbyt trudnych sztukach. Mamy wtedy dwa wyjścia: zrezygnować lub grać, głos

zamiera, drżą ręce, łzy dławią. Grę mogą utrudniać nieprzychylni widzowie nieświadomi tragedii, jaka

właśnie przeżywamy. Pamiętając, że i nam przyjdzie przeżyć tragiczną złośliwość losu, pomagajmy innym.

Znaj¹c si³ê wspó³pracy, wspó³czucia i

wspó³istnienia, uczestnicy terapii zajêciowej

realizowanej w œrodowiskowym Domu Sa-

mopomocy zmierzyli siê z gr¹ aktorsk¹ w

wielu przedstawieniach. W listopadzie ub. r.

wystawili inscenizacjê pt „ Œlepe uczucia

magistra Wyprostka” Jeremiego Przybory.

Rzecz ca³a sprowadza siê do „bezinteresow-

nej nienawiœci”, jaka mgr Wyprostek darzy

uznanego Mistrza. Jak to w ¿yciu bywa, na

scenie pojawiaj¹ siê ró¿ne osobowoœci a ra-

czej typy: Zoœkiewicz - amant, Zoœka - nie-

wierna ¿ona, lekarz - autorytet „nieomylny”,

minister - znawca anonimów. Paradoksalny

humor potwierdza ludzk¹ szczer¹ nienawiœæ

bezinteresown¹. Wyprostek ma jeden cel -

obrzydziæ Mistrzowi jego sukces - wyró¿nie-

nie za „ca³okszta³t dzia³alnoœci”. Ca³ego ¿y-

cia braknie mu, by siê wreszcie spe³niæ.

Umieraj¹c, kopie w ty³ek Mistrza, który opie-

kowa³ siê magistrem.

Sztuka ¿ycia czy ¿ycie w sztuce? Aktorzy

znaj¹ odpowiedŸ, co udowodnili sw¹ suge-

stywna gr¹. Uczestnicy klubowego teatru pa-

nie i panowie: Marek, Lucyna, Darek, Wies³a-

wa, Jerzy, Basia, Tomasz, Krzysztof, Halina

wspierani przez pani¹ re¿yser Barbarê Urbañ-

czyk oraz terapeutê zajêciowego pana Janusza

Musielika, dokonali istotnych zmian w swym

wygl¹dzie, zachowaniu, bo odpowiedzialnie i

wielkim wdziêkiem zagraæ role. Serdeczne gra-

tulacje i s³owa uznania za koñcowy efekt tej

sztuki. Jesteœcie wspaniali - tylko nie wszyscy

jeszcze o tym wiedz¹ ! Powodzenia.

Nie³atwo oceniæ, ile w sztuce ¿ycia, ile

sztuki w ¿yciu, ale trzeba doceniæ tych, któ-

rzy eksperymentuj¹, choæ role s¹ trudne, a

widzowie czêsto nieprzychylni.

M. Wabik

Powiatowy przegl¹d taneczny zespo³ów przedszkoli

powiatu oœwiêcimskiego

„STRACH NA WRÓBLE NIE JEST Z£„STRACH NA WRÓBLE NIE JEST Z£„STRACH NA WRÓBLE NIE JEST Z£„STRACH NA WRÓBLE NIE JEST Z£„STRACH NA WRÓBLE NIE JEST Z£Y”Y”Y”Y”Y”
24 listopada 2005 r. w Oœwiêcimskim Centrum Kultury odby³

siê powiatowy przegl¹d taneczny dla dzieci przedszkolnych „Strach

na wróble nie jest z³y” zorganizowany przez mgr Renatê Dziubek,

dyrektor Przedszkola nr 7 w Oœwiêcimiu.

W przegl¹dzie bra³o udzia³ osiemnaœcie zespo³ów powiatu oœwiê-

cimskiego. Nasze przedszkole reprezentowa³y dzieci z grupy „Zie-

lone ¯abki” prowadzone przez nauczycielki: Jolantê Woln¹ i Do-

rotê Zoñ.

W czasie przegl¹-

du dzieci nie tylko

mia³y mo¿liwoœæ za-

prezentowania swo-

jego programu ta-

necznego, ale rów-

nie¿ podziwia³y

kunszt taneczny swo-

ich kolegów i kole¿a-

nek z innych przed-

szkoli oraz ich piêk-

ne i kolorowe stroje.

Jak same dzieci zauwa¿y³y, ka¿dy taniec by³ inny, ka¿dy poka-

zywa³ innego stracha na wróble, a czêsto na scenie wystêpowa³o

kilka strachów równoczeœnie.

Na koniec by³y brawa, podziêkowania, dyplomy, s³odkie nie-

spodzianki i dla ka¿dego zespo³u symboliczna figurka „stracha na

wróble”

Udzia³ w takim przegl¹dzie pozostawi³ w dzieciach niezapo-

mniane wra¿enie i nowe doœwiadczenie. Dla wielu dzieci by³ to

pierwszy wystêp na du¿ej scenie.

Dorota Zoñ

CzerCzerCzerCzerCzerwony Kapturwony Kapturwony Kapturwony Kapturwony Kapturek w Gimnazjumek w Gimnazjumek w Gimnazjumek w Gimnazjumek w Gimnazjum

„Traciæ siebie dla innych ,to jest odnajdywaæ najprawdziwszego siebie.”

(M. D¹browska)

Ju¿ po raz siódmy w Gimnazjum nr 2 w Che³mku  goœcili wychowan-

kowie Fundacji im. Brata Alberta. Tym razem nasza m³odzie¿ przywita³a

goœci programem artystycznym „na weso³o”. Punktem kulminacyjnym

by³ „Czerwony Kapturek” wed³ug scenariusza Marioli Krzeczkowskiej

oparty na wzorcach i realiach wspó³-

czesnego œwiata. Widowniê œmieszy³y

nie tylko dialogi, ale przede wszystkim

komiczne postacie. W rolê mamusi, bab-

ci i samego Czerwonego Kapturka

wcielili siê ch³opcy, uczniowie klas III,

a rolê wilka zagra³a uczennica. Aplauz

widowni wzbudza³y sceny Czerwone-

go Kapturka tañcz¹cego do muzyki   „Je-

ziora £abêdziego” Czajkowskiego.

Niestety, babcia nie skorzysta³a z oferty

sprzeda¿y wilka w Internecie na Alle-

gro, ale po podpisaniu umowy wilk zo-

sta³ „przekazany” przewodnicz¹cemu

Rady Rodziców.

Nie mniej atrakcyjny by³ kabaretowy wystêp uczniów klasy III c, którzy

naœladuj¹c kabaret „Ani Mru Mru”, przedstawili skecz   „W chiñskiej restau-

racji”. Poza tym muzyka, popisy wokalne i taneczne uczniów , które towa-

rzyszy³y wystêpom, stworzy³y niepowtarzaln¹ atmosferê, w której integro-

wa³a siê m³odzie¿ gimnazjum z cz³onkami Fundacji.

Du¿e s³owa podziêkowania nale¿¹ siê rodzicom, którzy sponsorowali

s³odki poczêstunek i uczniom, którzy wiele czasu poœwiêcili, aby przygo-

towaæ program. Cieszymy siê, ¿e nasze spotkania integracyjne sta³y siê

ju¿ tradycj¹ naszego gimnazjum i na stale wpisa³y siê w kalendarz szkol-

nych imprez, a uczniowie chêtnie oddaj¹ swój czas dla innych.

Mariola Krzeczkowska
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Miko³ajkowy turniej w BobrkuMiko³ajkowy turniej w BobrkuMiko³ajkowy turniej w BobrkuMiko³ajkowy turniej w BobrkuMiko³ajkowy turniej w Bobrku
Już po raz drugi w sołectwie Bobrek rozegrano Miko-

łajkowy Turniej w Tenisie Stołowym. Zorganizowana 6

grudnia przez Rade Sołecką impreza zgromadziła 15

uczestników. Po przeprowadzeniu wszystkich pojedyn-

ków okazało się, że równych sobie nie miał Karol Klimek,

zyskując miano zwycięzcy turnieju, drugie miejsce zajął

Marcin Jarnot natomiast trzecie miejsce przypadło Zbi-

gniewowi Dulębie. Zwycięzcy otrzymali puchary , nato-

miast wszyscy uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek.

PW

Przedsiêbiorstwo Eneregtyki

Cieplnej i Gospodarki

Wodno-Œciekowej ENWOS

Sp. z o.o.w Che³mku zatrudni m³ode

osoby z terenu Che³mka w charakterze

pracowników fizycznych.

Wymagania:

wykszta³cenie œrednie o specjalnoœci

energetyk, mechanik, monter instalacji CO

lub wodno- kanalizacyjnych b¹dŸ te¿ po-

krewne.

Kontakt:

Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej

i Gospodarki Wodno-Œciekowej ENWOS

Sp. z o.o. Che³mek Plac Kiliñskiego 1,

tel. 033 846 13 77.

Nowe foraNowe foraNowe foraNowe foraNowe fora

internetoweinternetoweinternetoweinternetoweinternetowe
W pierwszych dniach nowego 2006

roku powsta³y dwa nowe fora internetowe

poœwiecone naszej gminie. Mamy nadziejê

¿e ta wspania³a inicjatywa stworzy kon-

struktywne forum do dyskusji nad przysz³o-

œci¹ i rozwojem naszej spo³ecznoœci. Fora

te mo¿na znaleŸæ pod adresami:

www.chelmek.org

www.chelmek.info

/red/

Sprzedam gara¿

Tel. 607 331 410

����������OGŁOSZENIA     DROBNE �����

Bezp³atne biurBezp³atne biurBezp³atne biurBezp³atne biurBezp³atne biurooooo

porad prawnychporad prawnychporad prawnychporad prawnychporad prawnych

Bochenek & Pyrek

W Domu Rencisty w Che³mku rusza bez-

p³atne biuro porad prawnych. Biuro dzia³a

w ramach stowarzyszenia „PrzyjaŸñ Mia-

sta” dzia³aj¹cego na terenie ziemi chrzanow-

skiej. Porad prawnych bêd¹ udzielaæ Micha³

Bochenek i Jacek Pyrek.

Biuro bêdzie czynne we wtorki w godz.

17.00 - 18.00, oraz w œrody w godz. 18.00

- 19.00.

Komunikat UMKomunikat UMKomunikat UMKomunikat UMKomunikat UM
Przedsiêbiorcy, prowadz¹cy sprzeda¿ napojów alkoholowych w roku poprzednim, s¹

zobowi¹zani do z³o¿enia do 31 stycznia, pisemnego oœwiadczenia o wartoœci sprzeda¿y

poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzeda¿y w roku poprzed-

nim.

Op³ata ta wnoszona jest na rachunek gminy w ka¿dym roku kalendarzowym objêtym

zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 wrzeœnia

danego roku kalendarzowego.

Numer konta:

Urząd Miejski, Ul. Krakowska 11

32 - 660 Chełmek

89 8123 0000 0000 1283 2000 0010

TTTTTurniej integracyjnyurniej integracyjnyurniej integracyjnyurniej integracyjnyurniej integracyjny

8 grudnia 2005 po raz pi¹ty odby³ siê Po-

wiatowy Turniej Integracyjny, którego po-

mys³odawc¹ jest Uczniowski Parafialno

Szkolny Klub Sportowy w Bobrku. Celem

tej imprezy jest wspó³zawodnictwo dzieci z

deficytami rozwojowymi z uczniami miesz-

kaj¹cymi w Bobrku. W czasie turnieju roze-

grano rozgrywki tenisa sto³owego oraz spraw-

dzano siê na torach przeszkód.

Konkurencje i zabawy by³y tak dobiera-

ne, aby osoby nie w pe³ni sprawne i zdrowe

wspólnie pokonywa³y powierzone im zada-

nia.

£¹cznie w ca³ym turnieju rywalizowa³o

ze sob¹ i bawi³o siê 40 osób, w tym 16 zapro-

szonych goœci z Domu Pomocy Spo³ecznej

w Bobrku i Warsztatów Terapii Zajêciowej

im. Brata Alberta w Che³mku. Ka¿dy uczest-

nik po zakoñczeniu zmagañ, niezale¿nie od

zajêtego miejsca, otrzyma³ nagrody. Wszyst-

kie upominki wrêcza³ Starosta Oœwiêcimski

Józef Ka³a oraz Œwiêty Miko³aj.

INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA
Burmistrz Che³mka informuje, ¿e zadania w³asne Gminy Che³mek w zakresie zapew-

nienia opieki bezdomnym zwierzêtom w 2006 r. wykonuje Schronisko Bezdomnych Zwierz¹t

w Olkuszu ul. Sikorka 91, na podstawie zawartej umowy.

Wszelkie sprawy dotycz¹ce bezdomnych zwierz¹t nale¿y zg³aszaæ;

* do Urzêdu Miejskiego w Che³mku, ul. Krakowska 11, nr tel. 846-12-30 wew. 40

* do Komisariatu Policji w Che³mku, ul. Piastowska 16, nr tel. 846-17-77

* do So³tysów; w Bobrku, nr tel. 846-18-52, 0504 825129

w Gorzowie, nr tel. 846-24-86 , 0604 790 826,

* do Schroniska Bezdomnych Zwierz¹t w Olkuszu, nr tel. 0604 942 877, (32) 645-07-20.

Inf. UM
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W wid³ach Wis³y i Przemszy (22)

Ma³a architektura sakralna w Che³mku (12)

Kapliczki murowaneKapliczki murowaneKapliczki murowaneKapliczki murowaneKapliczki murowane
 Kapliczki murowane to najbardziej trwały element archi-

tektury sakralnej, o dużej różnorodności co do stylu, wielko-

ści, poziomu artystycznego, wyposażenia i zadbania.

 W naszej Ojczyźnie jest ich bardzo dużo, większość

powstała przed wielu laty, a gdy ulegały zniszczeniu często

kilkakrotnie stawiano je na tym samym miejscu. Są i póź-

niejsze z XX wieku - w nieco innym stylu, a także te ostatnie

nowoczesne, których jak obserwujemy ciągle przybywa.

Te małe świątyńki urastały w przeszłości do rangi sym-

bolu narodowego, toteż były planowo niszczone przez

kolejnych zaborców i ateistów.  Powstawały niegdyś tam

gdzie nie było kościoła, by choć w części pełnić jego funk-

cję, jak to miało miejsce w naszej wsi należącej kolejno do

parafii Jaworzno, Oświęcim i Bobrek.

 Najstarsze tego typu kapliczki, a było ich aż 7, postawio-

ne zostały na przełomie XVIII i XIX wieku w najbardziej

zasiedlonych częściach wsi, zaznaczając obszar, na któ-

rym rozłożył się Chełmek (Skotnica, Stara Wieś, Wygieł-

zów, Młyny, Podzagórnie i Paprotnik).

 Były dziękczynne, przebłagalne, chroniące przed złem

i mocą żywiołów, stały w pobliżu mogił ludzi zmarłych na

zarazy, stając się miejscem ich pamięci. Były też miej-

scem indywidualnych i wspólnych modlitw, nabożeństw

np. „majówki” (od 1852 r.). Stanowiły też trwałe znaki topo-

graficzne terenu wsi, zaznaczane na mapach wojskowych.

 Kapliczki te miały bardzo zbliżoną architekturę, były

budowane na planie prostokąta z kamienia wapiennego

„łamanego na Skale”, nieotynkowane, o dachach dwuspa-

dowych krytych gontami, zastąpionymi na początku XX

wieku dachówkami podarowanymi przez księżnę Marię

Ogińską, pochodzącymi z jej cegielni.

 Różniły się tylko wielkością, grubością murów, ilością

i wielkością okienek, wyposażeniem wnętrza (ołtarzyki o

różnych wielkościach, obrazy, figurki, krzyże). Później, na

początku XX wieku, wybudowana została na wzgórzu

między Wygiełzowem a Młynami kapliczka, mocno róż-

niąca się stylem i wystrojem.

Ostatnia, wybudowana przy kościele Miłosierdzia Bo-

żego jest przykładem nowoczesnej architektury i rzeźby

sakralnej.

Kapliczka na Podzagórniu

 Jedyna istniejąca jeszcze kapliczka murowana, będą-

ca najstarszym zabytkiem w Chełmku, znajduje się w

przysiółku Podzagórnie, w niewielkiej odległości od ko-

ścioła Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Jej architektura różni się wyraźnie od pozostałych ka-

plic, które niestety zostały tylko na zdjęciach i we wspo-

mnieniach chełmkowian. Ma ona wysokość i objętość

mniejszą od pozostałych, grubsze mury, dużo mniejsze i

tylko jedno okienko. Jako jedyna posiada sklepienie koleb-

kowe. Dach jej jest dwuspadowy, bez wieżyczki, pierwotnie

pokryty gontami, później dachówkami wymienionymi na

nowe podczas budowania kościoła w 1938 roku.

Przed kapliczką rosły dawniej dwa potężne drzewa,

które przed ostatnią renowacją zostały ścięte, ponieważ

stanowiły niebezpieczeństwo dla budowli.

W wyposażeniu jej wnętrza najstarszym zabytkiem był

drewniany, mocno zniszczony krzyż z pięknie wyrzeźbio-

nym Chrystusem. Na małym ołtarzyku naprzeciw wejścia

znajdował się bardzo stary obraz Matki Boskiej Często-

chowskiej, namalowany prawdopodobnie przez artystę

amatora pięknie oddającego Jej rysy, a szczególnie oczy

podobne do jasnogórskiego wizerunku.

Był też stary obraz Matki Boskiej Szkaplerznej oraz

zabytkowa, porcelanowa figurka Matki Bożej z Lourdes.

 Ostatni kapitalny remont tej zabytkowej kapliczki został

przeprowadzony starannie i z dużym nakładem finansowym

w roku 2004. przez mieszkańców parafii Matki Bożej Kró-

lowej Polski. Wymiana pokrycia dachu, nowoczesne tynki

zewnętrzne i wewnętrzne, nowe drzwi, nadały jej nowocze-

sny wygląd i zabezpieczyły przed dalszym zniszczeniem.

  Obecny stan kapliczki  na Podzagórniu

  Według słownych przekazów wielu już pokoleń chełm-

kowian, żyjących w przysiółku Podzagórnie, kapliczka ta

została wzniesiona przez jednego z mieszkańców jako

przebłaganie za nieetyczny czyn - donos do władz zabor-

czych o ukrywaniu się wojskowych zbiegów, którzy zostali

ujęci i dotkliwie ukarani.

Kapliczka w Paprotniku

 Obecnie istniejąca nawiązuje do XIX. wiecznej posta-

wionej przed 200. laty przez rodzinę Klimczaków miesz-

kających w Paprotniku, którzy - jak głosi wiarygodna wer-

sja mieszkańców tego przysiółka - „będąc bezdzietnymi,

postanowili część majątku obrócić na budowę tej kapliczki”.

Wybudowana została z kamienia wapiennego, nieotyn-

kowana, z dwoma półokrągłymi okienkami, dwuspadowym

dachem krytym gontami, a później w 1900 roku dachówką,

mogła być też wtedy zamontowana metalowa wieżyczka,

zwieńczona krzyżem. Wewnątrz było półokrągłe podwyż-

szenie z niewielkim ołtarzykiem, powieszonym nad nim

obrazem Matki Boskiej Czę-

stochowskiej i drewniany, za-

bytkowy krzyż.

W gazecie Zakładów Bata

„Echo Chełmka” z dn.

7.05.1939r. zamieszczono

wiadomość, że 30. kwietnia

odbyło się poświęcenie, od-

restaurowanej przez pp. dyr.

Remerów kapliczki w Paprot-

niku, przez ks. prob. Euge-

niusza Wcisłę przy licznym

udziale mieszkańców tego

przysiółka „których szczegól-

nej opiece ją polecił”.

W niezmienionym stanie dotrwała kapliczka do czasów

współczesnych (1984 r.), kiedy to po wybudowaniu dal-

szych bloków na Osiedlu i wynikającej stąd konieczności

przeprowadzenia chodnika oraz poszerzenia drogi pro-

wadzącej z Krakowa na Śląsk, zaszła potrzeba przesunię-

cia jej kilkanaście metrów.

Nową kapliczkę wybudowano z pustaków, nieco więk-

szą, z większymi okienkami, otynkowano, a dach pokryto

blachą.

W roku 2005 została gruntownie odrestaurowana przez

mieszkańców Paprotnika, z pomocą ks. Stanisława Stroj-

ka proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego.

 

  Kapliczka w Paprotniku  (stan obecny)

 Obecnie w kapliczce znajduje się duży obraz przedsta-

wiający Świętą Rodzinę (z lat 50-tych XX wieku), obraz

Matki Bożej Częstochowskiej, zabytkowy, drewniany krzyż

oraz figurka Matki Bożej Róży Duchownej przez lata

omodlonej przez zmarłą panią Annę Dyląg - chełmecką

nauczycielkę.

Kapliczka na Skotnicy

 Wybudowana została niegdyś na wzgórzu przysiółka

Skotnica przy trakcie prowadzącym z Krakowa na Śląsk

i jego rozgałęzieniu polną drogą w kierunku Bobrku, którą

od początku XIX wieku spieszyli chełmkowianie do tamtej-

szego kościoła.

Przy tej kapliczce przez ponad dwa wieki modlili się

wspólnie mieszkańcy wsi, odprawiali nabożeństwa „majo-

we” (po 1852r.), nawet zbierali się, aby podejmować waż-

ne, dotyczące ich decyzje. Przy niej żegnano zmarłych,

gdy na prostych wozach wieziono ich ciała do kościoła i na

cmentarz w Bobrku.

 Pierwotna kapliczka

wybudowana została z ka-

mienia wapiennego podob-

nie jak pozostałe, zakoń-

czona półokrągłą absydą,

oświetlona dwoma mały-

mi okienkami, z dwuspa-

dowym dachem krytym

gontami, bez wieżyczki.

Później w roku 1900 po-

kryta została dachówką

podarowaną przez ks.

Marię Ogińską i może wte-

dy umieszczono na dachu

metalową wieżyczkę, jak

widzimy na zdjęciu z lat 30-

tych XX wieku.

 Kapliczka na Podzagórniu  w l. 90-tych XX w.

 Kapliczka w Pa-

protniku  (rok 1984)

 Kapliczka na Skot-

nicy  w l. 30-tych
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 W kwietniu 1939 roku była w bardzo złym stanie i wy-

magała natychmiastowego remontu, jak to stwierdziły człon-

kinie Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet w artykule opu-

blikowanym w gazecie zakładowej „Echo Chełmka”. Za-

prosiły wszystkie organizacje działające na terenie groma-

dy Chełmek do jej odbudowania. Ciekawy był sposób uzy-

skiwania funduszy: Kat. Stow. Kobiet złożyło 25 zł. i wezwa-

ło Organizację Rezerwistów do złożenia takiej kwoty lub

wyższej (złożyli 50 zł.), ci wywołali Rodzinę Szewską, a ta

Urząd Gminy w Chełmku. Ta ciekawa forma pozyskiwania

funduszy była praktykowana już wcześniej w Chełmku,

nosiła nazwę „łańcucha ofiar”.

Dzięki tak uzyskanym środkom finansowym przepro-

wadzono remont polegający na usunięciu tynków odsłania-

jąc kamienie, a przestrzenie między nimi zabezpieczając

fugami, otynkowano wewnątrz i pokryto dach blachą.

W takim stanie przetrwała kapliczka zawieruchę wojen-

ną w 1939 roku, okres okupacji hitlerowskiej i następny front

w 1945 roku.

 Kapliczka na Skotnicy  w latach 70-tych

 Przyszedł rok 1967 kiedy to została zburzona, bo prze-

szkadzała w przeprowadzeniu nowego traktu w kierunku

wybudowanego mostu prowadzącego na Śląsk. Nie zna-

leziono miejsca na przeniesienie zabytkowej kapliczki,

może zabrakło miłości do przodków, którzy ją wznieśli, a

później remontowali z wielkim oddaniem.

 Pięć z siedmiu najstarszych kapliczek murowanych

już nie istnieje, o czterech z nich niewiele wiemy, nawet

najstarsi często o nich nie pamiętają - zaginęły w burzliwych

dziejach naszej historii, nie pozostał po nich nawet ślad

słowa pisanego.

 Pierwsza została zniszczona podczas działań wojen-

nych w roku 1939, wszystko wskazuje na to, że była naj-

ważniejsza - stała w centrum ówczesnej wsi, przy przepra-

wie przez Przemszę, w pobliżu zabudowania wójta i miej-

sca wyrobu galarów - na zakręcie między Skotnicą, a Starą

Wsią.

Była to jedyna kapliczka posiadająca sygnaturkę, za-

wieszoną w niewielkiej wieżyczce. O tej sygnaturce tak oto

pisze w kronice kościoła bobreckiego ks. Kamski: „sygna-

turka o średnicy 16 centymetrów, sprowadzona z Rzymu,

służyła do dzwonienia na Anioł Pański”. Można się spo-

dziewać, że dzwoniła też wtedy, gdy wybuchały pożary lub

wylewała Przemsza. Znalazła się w wykazie dzwonów

wyszczególnionych na rozkaz władz austriackich z dnia

20.10.1915r.

Została zdjęta z wieżyczki „aby spiż z niej użyć na

potrzeby I wojny światowej”. Starszy brat pana Franciszka

Pactwy zapamiętał zdejmowanie tego „dzwonu” z wie-

życzki przez żołnierzy austriackich.

 Druga, podobna kapliczka, stała w niewielkiej odległo-

ści od Przemszy przy moście, widzimy ją na zdjęciu z lat

30-tych, przy ówczesnym metalowym moście postawio-

nym w miejscu drewnianego w roku 1927.

 Kapliczka przy moœcie

 W wyniku działań wojennych most został wysadzony

w 1939 roku przez wojsko polskie, kapliczka mocno uszko-

dzona przetrwała, ale wkrótce została rozebrana przez

Niemców, wtedy to mieszkańcy Wygiełzowa wykradli duży

obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i przechowali go u p.

Jagodów. Po tej kapliczce pozostał tylko niewielki kamień

z fundamentów.

 Były jeszcze dwie mniejsze kapliczki, jedna związana

z przysiółkiem Młyny, przy drodze do Dębu, w której miał

się ktoś ukrywać podczas okupacji hitlerowskiej, którą

mocno zniszczoną, rozebrano po II wojnie światowej.

Druga stała przy drodze między Podpolem, a Podza-

górniem, na „cmentarzu cholernym”, na piaszczystych

nieużytkach, gdzie chowano zmarłych na zarazy. W latach

20-tych XX wieku było to miejsce porośnięte sosnami

samosiejkami, a wśród nich znajdowały się resztki kaplicz-

ki - trzy ściany, bez drzwi i dachu - wkrótce zburzonej.

Kapliczka na Kêpie

 Malowniczo położona kapliczka na Kępie, na wzgórzu

przy rozstaju dróg prowadzących z Wygiełzowa do Mły-

nów i na Podzagórnie, swą wyniosłą sylwetką pięknie

komponuje się w zadbane, ukwiecone otoczenie pobli-

skich domów. Wszystko zaczęło się w zupełnie innej sce-

nerii, gdy stawiano ją wśród pól starannie i z wielkim wysił-

kiem uprawianych.

Jak głosi słowny przekaz jest to kapliczka dziękczynna

postawiona tutaj na polu właściciela, który po powrocie z I

wojny światowej postanowił w ten sposób podziękować

Bogu za szczęśliwy powrót.

 Kapliczka, w stylu odbiegającym od pozostałych istnie-

jących w Chełmku, przypominała kształtem XVII. wieczną,

zwaną świętą figurą, jaką można znaleźć w Encyklopedii

Staropolskiej Glogera. Wybudowana z kamienia wapien-

nego, składała się z dwóch części, dolnej - wyższej i

szerszej i górnej - węższej i krótszej z dwoma wnękami.

W górnej znajdował się niewielki stojący krzyżyk, a w

większej, niżej usytuowanej „święty obrazek”. Pokryta

drewnianym daszkiem, z umieszczonym na nim krzy-

żem, z chorągiewką.

 Państwo Ganobisowie, przy których posesji kapliczka

się znajduje, kontynuując tradycję swego pradziada, za-

dbali także o nowy wystrój kapliczki (w dolnej niszy figurka

Matki Bożej z Dzieciątkiem, a na zewnątrz górnej niszy

nowy, duży krzyż). Otoczenie artystycznie ukwiecili.

Kapliczka na

Kępie  (jesień

2005)

 Pod tą kapliczką, jeszcze obecnie w maju zbierają się

mieszkańcy tej części miasta, aby śpiewać Litanię Loretań-

ską i pieśni maryjne.

Kapliczka przy koœciele pw. Mi³o-

sierdzia Bo¿ego

 W otoczeniu kościoła pw. Miłosierdzia Bożego powsta-

ła, poświęcona 6 maja 2005r. przez bpa. Józefa Guzdka,

nowoczesna kapliczka będąca świadectwem i kontynu-

acją wiary chełmkowian.

Postawiona została z kamienia z brązowo - rudymi

refleksami, tworzącego także ogrodzenie i nowoczesne

wejście na teren przykościelny.

Kapliczka przy

kościele  Miło-

sierdzia Bożego

 W kapliczce stojącej w różanym ogrodzie oczekuje na

nas chełmecka, zatroskana Matka Miłosierdzia. Prawa jej

dłoń błogosławi wznoszących modły i proszących o łaski,

a gestem lewej dłoni zda się przytulać wszystkich do siebie.

Jej smutna twarz naznaczona cierpieniem wyraża wielki

spokój i miłość do potrzebujących pomocy.

Pos¹g Matki Mi³osierdzia

 Kapliczka na Kępie  (około 1943 roku)

 W latach 90-tych XX wieku kapliczka ta została staran-

nie odnowiona (otynkowana, pokryta nowym dachem),

tracąc jednak swój pierwotny wygląd, ale równocześnie

dobrze zabezpieczona przed całkowitym zniszczeniem.

P o s ą g

Matki Mi-

łosierdzia

 Posąg Matki Miłosierdzia wykonany został z bardzo

trwałej żywicy poliestrowej, przez znanego rzeźbiarza

Zygmunta Brachmańskiego, twórcę wielu form rzeźbiar-

skich m.in. sakralnych, z których kilka znajduje się i w

naszym kościele, nadając mu niepowtarzalny wystrój (ta-

bernakulum, ołtarz, Ostatnia Wieczerza).              
Hah
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Nowe ogrodzenie w Gimnazjum nr 2 w Chełmku

Wymienione drzwi oraz odnowione korytarze w SZS w Go-

rzowie

Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Chełmku

Odnowione pomieszczenia dydaktyczne i łazienka w Przedszkolu przy

ul. Brzozowej w Chełmku

Prace termoizolacyjne -  Gimnazjum nr 2 w Chełmku

Termomodernizacja i nowa elewacja w SZS w Bobrku

Inwestycje

w szko³ach

Wymienione okna w SZS w Bobrku

Nowy parkiet w SP nr 2 w Chełmku
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XIV Fina³ WOŒPXIV Fina³ WOŒP

M³odych ludzi z ¿ó³tymi puszkami na datki

mo¿na by³o spotkaæ niemal wszêdzie: na kon-

certach, happeningach, obok centrów handlo-

wych oraz koœcio³ów.

Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy

zagra³a tak¿e w Che³mku. Na ulicach ca³ej

gminie spotkaæ mo¿na by³o 40 wolontariu-

szy. Zbiórki odbywa³y siê g³ównie w okoli-

cach koœcio³ów i sklepów. O godz. 18 przed

Miejskim Oœrodkiem Kultury Sportu i Rekre-

acji w Che³mku odby³ siê fina³ WOŒP w na-

szej gminie, a zebranych przy MOKSiRze

ludzi rozgrzewa³ DJ Banderas, który zajmo-

wa³ siê opraw¹ muzyczna fina³u. W trakcie

fina³u oprócz s³uchania muzyki zebrani miesz-

kañcy Che³mka wziêli te¿ udzia³ w licytacjach

przeprowadzonych na rzecz orkiestry, pod-

czas której najwiêksze emocje przynios³a li-

cytacja rzeŸby podarowanej przez znanego

che³meckiego artystê Ryszarda Gondka. Osta-

tecznie po zaciêtej licytacji w³aœcicielem rzeŸ-

by sta³ siê pan Henryk Wiœniewski, który za-

p³aci³ za figurkê 200 z³.

- W Che³mku zbiera siê bardzo dobrze,

ludzie s¹ fantastyczni! Nikt nie przechodzi obok

wolontariuszy obojêtnie, ka¿dy wrzuca ile

mo¿e niekiedy nawet po 50 czy 100 z³! W ze-

sz³ym roku zostaliœmy zaproszeni do g³ów-

nego sztabu WOŒP w Warszawie, ale tam

zbiera³o siê inaczej, wielu ludzi na ulicach

stolicy mija³o nas obojêtnie, nie chc¹c wrzu-

ciæ do puszki nawet symbolicznych kilku

groszy - mówi¹ Magdalena Jarnot i Tomek

Zakrzewski, który  dzia³a w orkiestrze od

jej pierwszego fina³u w Che³mku

Ostatnim punktem fina³u by³ pokaz ogni

sztucznych „œwiate³ko do nieba”.

- To ju¿ mój 8 fina³ jako wolontariusza

i 3 jako koordynatora WOŒP w Che³mku.

Jak co roku ludzie dopisali, tym razem

musieliœmy przenieœæ fina³ z Parku Miejskie-

go do budynku MOKSiR, by³a to jedna nie-

zaplanowana wczeœniej rzecz. Korzystaj¹c

z okazji, chcia³bym podziêkowaæ za pomoc

przy organizacji tegorocznego fina³u dyrek-

torowi MOKSiRu Waldemarowi Rudyko-

wi, Bartoszowi Balcerakowi, Tomkowi

Warzesze, a specjalne podziêkowania kie-

rujê do Anety Kêpki - mówi szef sztabu or-

kiestry w Che³mku Daniel Cieœla

Po otworzeniu puszek okaza³o siê, ¿e

wolontariusze WOŒP w Che³mku zebrali

8 900 z³. Dziêkujemy!!!

PW

J
u¿ po raz 14 zagra³a Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. Dziêki idei Jurka

Owsiaka uda³o siê zaopatrzyæ szpitale w sprzêt pomagaj¹cy ratowaæ ¿ycie

ludzkie wartoœci wielu milionów dolarów. Tym razem pieni¹dze zbierano na

dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych. Tegoroczny fina³ odby³ siê 8 stycznia,

a na ulicach miast w naszym kraju pojawi³o siê 120 000 wolontariuszy.


