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INFORMACJA

INFORMACJA

O WYWIESZENIU WYKAZU

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz w
wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z
dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub
wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż okres
3 lat przeznacza w dzierżawę nieruchomości oznaczoną w ewidencji
gruntów, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu,
jako działka nr nr 842/216 o pow. 1,0537 ha, obręb Chełmek, położoną w Chełmku przy ul. Żeromskiego.
Wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Chełmku oraz na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy na okres
21 dni tj. w terminie: od dnia 11 stycznia 2011 roku do dnia 01 lutego 2011 roku.
Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicznie pod numerem telefonu 844-90-33 osoba do kontaktu Naczelnik
Wydziału Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu
Miejskiego w Chełmku.
Inf.UM

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz w
wykonaniu:
Uchwały Nr VIII/62/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 01
czerwca 2007 roku w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonych w Chełmku przy ul. Władysława Łokietka,
przeznacza do sprzedaży nieruchomość oznaczoną w ewidencji
gruntów, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
jako działka nr:
- 1851/5 o pow. 0.0129 ha obręb Chełmek, położona w Chełmku
przy ul. Władysława Łokietka. Działka objęta jest Księgą Wieczystą
nr KR1E/00024296/9 prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.
- 1851/7 o pow. 0.0121 ha obręb Chełmek, położona w Chełmku
przy ul. Władysława Łokietka. Działka objęta jest Księgą Wieczystą
nr KR1E/00024296/9 prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.
Uchwały Nr VI/51/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 03
kwietnia 2007 rok w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonych w Gorzowie przy ul. Małowy, przeznacza
do sprzedaży nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr
204/58 o pow. 0.0056 ha obręb Gorzów, położoną w Gorzowie przy
ul. Małowy. Działka objęta jest Księgą Wieczystą nr 29 400 prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.
Uchwały nr XLIX/372/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia
04 listopada 2010 roku w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej w Chełmku przy ul. Tetmajera, przeznacza do sprzedaży nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako
działka nr 842/288 o pow. 0.0041 ha obręb Chełmek, położona w
Chełmku przy ul. Tetmajera. Działka objęta jest Księgą Wieczystą
nr KR1E/00028575/7 prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Oświęcimiu
Sprzedaż następuje w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 (poprawienie
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej), ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
Uchwały nr XLIX/373/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 04
listopada 2010 roku w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w
trybie przetargowym, działki położonej w Chełmku przy ul. Tetmajera, przeznacza do sprzedaży nieruchomość oznaczoną w ewidencji
gruntów, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
jako działka nr 842/287 o pow. 0.0654 ha obręb Chełmek, położona
w Chełmku przy ul. Tetmajera. Działka objęta jest Księgą Wieczystą
nr KR1E/00028575/7prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Oświęcimiu
Sprzedaż następuje w trybie art. 13 ust. 1 w zw. z art. 37 ust. 1
(nieruchomość jest sprzedawana w drodze przetargu), ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
Przedmiotowy wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Chełmku oraz na tablicach ogłoszeń na terenie całej
gminy i w BIP na stronie internetowej www.chelmek.pl na okres 21
dni tj. w terminie od dnia 12 stycznia 2011 roku do dnia 02 lutego
2011 roku.
Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicznie pod numerem telefonu 844-90-33 osoba do kontaktu
Naczelnik Wydziału Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych
Urzędu Miejskiego w Chełmku.
Inf.UM

DOBRE WIADOMOŚCI Z NFZ

Wspólne działania dyrekcji SG-ZOZ, Rady Miejskiej, Rady Społecznej i Urzędu Miejskiego w Chełmku zakończyły się sukcesem.
W wyniku powtórnie przeprowadzonego konkursu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na poradnie urologiczną, endokrynologiczną,
reumatologiczną, chirurgię ogólna i ortopedyczną usługi te zostały
zakontraktowane w dniu 24 stycznia 2011r. W trybie natychmiastowym zostaną uruchomione w Samodzielnym Gminnym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Chełmku. Szczegółowe informacje dotyczące
rejestracji, godzin przyjęć, dostępne są w SG-ZOZ Chełmek. Ponowiłem również apel o zapewnienie dostępności do poradni dermatologicznej i diabetologicznej.
Burmistrz Chełmka, Andrzej Saternus

Informacja ZG ZOZ

„Pacjenci leczący się w poradni diabetologicznej i posiadający
stałe skierowania z poradni diabetologicznej na badania laboratoryjne (wydane przez lekarza ww. poradni) mogą korzystać nadal z bezpłatnych badań w laboratorium SG ZOZ w Chełmku – skierowania są
ważne. Z wynikiem badań należy zgłosić się do lekarza rodzinnego”.
SG ZOZ w Chełmku cały czas czyni starania w kierunku uzyskania kontraktu na poradnię diabetologiczną i dermatologiczną. W
tym roku, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,
uruchomiona została nowa poradnia kardiologiczna.
Poradnia kardiologiczna czynna w dniach: poniedziałek do środy – 8-12; czwartek 14-18. Pacjenci przyjmowani są po wcześniejszej
rejestracji i uzgodnionym terminie.
ZAPRASZAMY

tel. 033 488 18 03, e-mail:biuro@akapit24.pl
Egzemplarz bezpłatny - nakład 2000

Dyrektor SG ZOZ w
Chełmku, Jolanta
Haraszczuk
Wykaz zakontraktowanych poradni
specjalistycznych w
SG ZOZ w Chełmku:poradnie laryngologiczna, okulistyczna,
ginekologiczna, neurologiczna, ortopedyczna, chirurgiczna,
urologiczna, reumatologiczna, endokrynologiczna, kardiologiczna.
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Prawie 155 tysięcy złotych wyniosła łączna kwota pomocy finansowej udzielonej w 2010 r. przez przedsiębiorców dla wspierania
gminnych inicjatyw i stowarzyszeń działających na terenie gminy
Chełmek. Dla wyróżnienia tak szlachetnych postaw od 2004 roku
są rozdawane „Złote Sakiewki”.
Wyróżnieniem tym mogą pochwalić się osoby i firmy, które systematycznie wspierają liczne inicjatywy. Tegoroczna gala odbyła
się w czwartek 20 stycznia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Chełmku. Wśród zaproszonych gości znaleźli
się m. in. gospodarz uroczystości - Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Małgorzata Bywanis – Jodlińska, Członek Zarządu Powiatu Oświęcimskiego Andrzej Skrzypiński, Przewodniczący Rady Miejskiej w
Chełmku - Marek Palka i Radni Rady Miejskiej w Chełmku.

- Pani Barbara Maślanka
- Pan Adam Łękawa
Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę zostali odznaczeni:
- Pani Janina Świerz
- Pan Bogdan Białecki
Podczas uroczystości, burmistrz wręczył medale „Za zasługi dla
rozwoju gminy Chełmek”. Medal przyznawany jest od roku 2004 za
szczególny wkład w rozwój gminy w różnych dziedzinach życia gospodarczego, społecznego, sportowego, kulturalnego i promocji.
Odznaczenia trafiły do:
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w
Chełmku
Medal odebrał pan Sylwester Baranowski Prezes Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Chełmku.
Uczniowskiego Klubu Sportowego „KS Chełmek”
Medal odebrali: Pan Prezes Marek Poznański wraz z Członkami
Zarządu, działaczami i piłkarzami.
Urząd Miejski w Chełmku z certyfikatem ISO.
Panowie Paweł Dąbrowski oraz Eligiusz Myśliwy z firmy Centrum
Zarządzania Jakością INFOX sp. z o.o., wręczyli burmistrzowi Chełmka
Andrzejowi Saternusowi certyfikat jakości ISO. Uroczyste przekazanie dokumentu było zwieńczeniem „Złotych Sakiewek 2010”. Jest to
niewątpliwie sukces organizacyjny i przykład na to, że Urząd Miejski
w Chełmku dąży do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań wspólnoty
samorządowej poprzez ciągłe podnoszenie poziomu świadczonych
usług. W miesiącu maju 2010 r. Urząd Miejski w Chełmku przystąpił do uczestnictwa w projekcie „Zintegrowany System Informacji
Publicznej i Zarządzania”. W ramach tego przedsięwzięcia został
wdrożony m.in. elektroniczny obieg dokumentów, podpis elektroniczny, elektroniczna skrzynka podawcza oraz system zarządzania
jakością ISO 9001:2009 – w zakresie wydawania decyzji i postanowień. Urząd Miejski opracował i wdrożył procedury, księgę jakości
oraz pozytywnie przeszedł audyt certyfikujący przeprowadzony
przez firmę zewnętrzną.

Wśród laureatów znalazły się następujące firmy: VG POLSKA sp.
z o. o., ASFOR Poznański s.j., Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych
„BOBREK” s.j., ZŁOM-MET sp. z o. o., Bank Spółdzielczy w Andrychowie, Cukiernia „PTYŚ” s.j., Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, Nadwiślańska Agencja Turystyczna z Tychów.
Za działalność sponsorską wyróżniono: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmku, Zakład Produkcji Obuwia
„ANSPOL”, Przedsiębiorstwo Budowlane „Dermex” sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno – Ściekowej
„ENWOS” sp. z o.o., Studio Fotograficzne – Marcin Łysak, Roboty Inżynieryjno – Budowlane „KOJ – BUD”, firmę OPTYK ROZMUS, Zakład
Usług Technicznych PROMECH s.c., Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Chełmku, SZAN s.c., „L TRANS LOGISTICS”, sklep
„Pod Jedynką”, Stację Paliw Bobrek, Zajazd „Magda”, Spółdzielczą
Kasę Oszczędnościowo - Kredytową SKOK „Mysłowice”.
Tegoroczna gala była także okazją do wręczenia odznaczeń
państwowych nadanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Pani Małgorzata Bywanis – Jodlińska – Dyrektor Generalny
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie uhonorowała
następujące osoby:
Złotym Krzyżem Zasługi zostały odznaczone:
- Pani Helena Anna Sowa
- Pani Helena Wilczak
Srebrnym Krzyżem Zasługi została odznaczona:
- Pani Maria Gołyźniak
Brązowym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni:
- Pani Teresa Sabina Babiuch
- Pan Andrzej Łukasz Skrzypiński
Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę zostali odznaczeni:

IR-BUD

Usługi remontowo – wykończeniowe
- układanie płytek
(glazura, terakota, gres)
- malowanie
- szpachlowanie

- tynkowanie
- bezpyłowe szlifowanie ścian
- układanie kamienia

Tel. 790 206 885 lub 33 846 15 83
Sprostowanie

W ostatnim numerze Echa Chełmka przez pomyłkę pominęliśmy
podziękowania dla wyborców od Radnych RM z terenu Bobrka. Państwa Radnych oraz czytelników przepraszamy.
Redakcja

Składamy serdeczne podziękowania
mieszkańcom sołectwa Bobrek za udzielone
poparcie i głosy oddane na nas w wyborach
do Rady Miejskiej w Chełmku.
Helena Szewczyk i Stanisław Kądzior.
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Rocznica wyzwolenia
Chełmka

Informacja

nt. działalności Środowiskowego domu SamopomocyPobyt Dzienny A w Chełmku
Środowiskowy Dom Samopomocy- Pobyt Dzienny A w Chełmku
działa na terenie naszego miasta od 1999 r. Nasza siedziba znajduje
się w budynku hotelu przy ul. Krakowskiej 16.
Dom jest ośrodkiem wsparcia dla osób niepełnosprawnych w
zakresie zdrowia psychicznego, które mają trudności w życiu codziennym.
Podstawowym zadaniem Domu jest rozwijanie umiejętności
niezbędnych do samodzielnego życia oraz integracja ich ze środowiskiem lokalnym.
W zajęciach rehabilitacyjnych naszego ośrodka osoby uczestniczą na podstawie decyzji Kierownika MOPS w Chełmku. Osoby niepełnosprawne w zakresie zdrowia psychicznego , które potrzebują
wsparcia i pomocy w pokonywaniu własnych trudności , mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w terapii swojemu lekarzowi psychiatrze,
pracownikom socjalnym MOPS oraz pracownikom Środowiskowego
Domu Samopomocy od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do
15:30 lub telefonicznie pod nr (33) 846 14 72.
Zapraszamy również do Klubu Integracyjnego „Bratek” w każdy
wtorek od godz. 15:00 do 18:00, w którym można zapoznać się ze
specyfiką ośrodka, porozmawiać z Uczestnikami i pracownikami, co
może być pomocne w podjęciu decyzji o udziale w terapii.
Inf. ŚDS

W tym roku mija 66. rocznica wyzwolenia Chełmka spod hitlerowskiej okupacji. 17 stycznia pod pomnikiem Ofiar Faszyzmu wiązanki kwiatów oraz znicze zapalili burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, członek Zarządu Powiatu Oświęcimskiego Andrzej Skrzypiński,
przedstawiciel kombatantów Roman Borowiec, poczty sztandarowe
OSP Chełmek i SZS-P nr 2 w Chełmku, oraz harcerze, młodzież z SZS-P nr 2 w Chełmku i z PZ nr 8 SZiO w Chełmku.

Wigilijka w Parku Rodzinnym
Tradycją powoli staje się spotkanie wigilijne mieszkańców
Chełmka w Parku Rodzinnym.
8.12.2010 – Mieszkaniec ul. 25 stycznia w Chełmku padł ofiarą oszustwa. Straty 530 zł.
6.12 – W Chełmku na ul. Brzozowej skradziono 60 euro z mieszkania.
Sprawca ustalony.
6.12 – W Chełmku na ul. Krakowskiej zatrzymano nietrzeźwego kierującego samochodem marki Fiat – 0,6 promila.
10.12 – W Chełmku na ul. Brzozowej zatrzymano sprawce, przy którym wykryto 0,13 g marihuany.
14.12 – W Chełmku na ul. Brzozowej zgłoszono kradzież grzejników
z budynku byłego przedszkola. Sprawca ustalony.
23.12 – Mieszkaniec ul. Szkolnej w Gorzowie padł ofiara oszustwawykonawca pobrał zaliczkę 300 zł za niewykonaną usługę.
25.12 – W Chełmku na ul. Krakowskiej zatrzymano nietrzeźwego
kierującego samochodem marki VW – 2,3 promila.
26/27.12 – W Gorzowie na ul. Nowowiejskiej uszkodzono elewacje
budynku. Straty 1 000 zł.

Podczas ostatniej wigilijni wśród mieszkańców znaleźli się m.in.
burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, ks. Andrzej Leśny proboszcz
parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Chełmku oraz przewodniczący
Rady Miejskiej Marek Palka. Spotkanie było okazją do wspólnego
kolędowania i składania życzeń, a wszystko to przy śpiewie scholii
Misericordias prowadzonej przez Włodzimierza Leguta.

Wstrząsy na terenie gminy

W związku z występującymi cyklicznie wstrząsami górniczymi
o rożnym natężeniu uprzejmie informuję, że w przypadku konieczności uzyskania pomocy prawnej w sprawie ewentualnych szkód,
będących skutkiem wstrząsów, istnieje możliwość konsultacji z radcą prawnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku w poniedziałki od godz. 8.00 do 10.00 lub telefonicznie w poniedziałki oraz
środy w ww. godzinach od 8.00 do 12.00; nr tel. 0-33 844-90-27.
W Urzędzie Miejskim w Chełmku (pok. nr 15) istnieje również
możliwość pobrania wniosków o naprawienie szkód w obiektach
budowlanych.
Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus

OGŁOSZENIA DROBNE OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM 2-POKOJOWE MIESZKANIE
O POWIERZCHNI 38 m2
W CHEŁMKU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO.
KONTAKT TEL.: 512-245-105
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Czas na aktywność
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku od stycznia 2011 roku rozpoczął realizację projektu systemowego „Czas na aktywność – program rozwoju i upowszechniania
aktywnej integracji w Gminie Chełmek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej.
Analiza dokumentacji osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
potwierdziła ich trudną sytuację. Brak umiejętności poruszania się na rynku pracy, niska
samoocena, brak wiary we własne możliwości, bierna postawa, niewłaściwie określone
aspiracje zawodowe niejednokrotnie stanowią przyczynę ich wykluczenia społecznego lub uzależnienia od świadczeń pomocy
społecznej. Taki stan rzeczy wymaga podjęcia kompleksowych działań podnoszących
kompetencje i umiejętności społeczne osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Celem działań jest integracja klienta z oto-

czeniem oraz wyprowadzenie z uzależnienia
od świadczeń pomocy społecznej. Możliwości takie daje Program Operacyjny Kapitał
Ludzki w ramach projektów systemowych.
Wsparciem objętych zostanie 15 Beneficjentów Ostatecznych, w tym co najmniej 5 osób
z terenów wiejskich. Nie mniej niż 60% będą
stanowiły kobiety.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych oraz
zwiększenie aktywności zawodowej 15
osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie
gminy Chełmek. Realizacja celu ogólnego

Inf.MZGK
5

projektu możliwa będzie dzięki osiągnięciu
celów szczegółowych: wzmocnienie poczucia własnej wartości, określenie własnych
możliwości, potrzeb i umiejętności, nabycie
umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć,
radzenie sobie w sytuacjach trudnych , przełamanie strachu przed kontaktem z potencjalnym pracodawcą, zwiększenie motywacji
do poszukiwania pracy itp.
W ramach aktywizacji zawodowej przewidziano, iż każdy z BO odbędzie 3-godzinną indywidualną konsultację z doradcą zawodowym oraz 3-godzinną indywidualną
konsultację z psychologiem. Ponadto planowane jest przeprowadzenie warsztatów i
treningów umiejętności społecznych:
- grupowe warsztaty autokreacji podczas, których BO poznają specyfikę lokalnego rynku pracy, nabędą umiejętność pisania
CV, listu motywacyjnego, podania, podczas
zajęć z pracodawcą zapoznają się ze sposobami przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych oraz oczekiwaniami pracodawcy
wobec pracowników,
- grupowe warsztaty motywacyjne obejmujące formy komunikacji, sztuki słuchania,
stylu kierowania, cech wzorowego pracownika, negocjowania, kompromisu,
- grupowe treningi z zakresu zarządzania
sobą, czasem, stresem, własnym budżetem,
- grupowe warsztaty z zakresu podstaw
obsługi komputera,
- grupowe warsztaty z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego i przyrządzania prostych potraw.
Założono, iż wobec każdego Beneficjenta Ostatecznego zostaną zastosowane co
najmniej trzy instrumenty aktywnej integracji: społeczna, zdrowotna, edukacyjna.
W okresie realizacji projektu przewiduje się
organizację dwóch jednodniowych wyjazdów integracyjnych, których przebieg
i
program zostanie ustalony po rozpatrzeniu
przez pracowników socjalnych preferencji
Beneficjentów.
Projekt „Czas na aktywność – program
rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji w Gminie Chełmek” zakłada: podniesienie poziomu samooceny BO, zwiększenie
zdolności komunikacyjnych, zdiagnozowanie predyspozycji i celów zawodowych,
zwiększenie motywacji do poszukiwania
pracy.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Chełmku informuje, że przeprowadza rekrutację do projektu systemowego „Czas
na aktywność – program rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji w Gminie
Chełmek”. Bliższe informacje można uzyskać
w Biurze Projektu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku w pokoju nr 4
lub pod numerem telefonu 33/842-01-67,
842-01-66, 842-01-70.
Inf.MOPS
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Budżet Gminy Chełmek na 2011
Prezentujemy Państwu główne założenia budżetu oraz zestawienie
wydatków majątkowych. Całość uchwały budżetowej dostępna jest
na stronie internetowej www.chelmek.pl.
Gminy Chełmek na 2011 Rada Miejska uchwałą Nr IV/14/2010
z dnia 29 grudnia 2010 r. uchwaliła budżet na 2011 r. w poniższych
wielkościach:
dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 31.802.174,01
zł, w tym:
1) dochody bieżące – 26.122.429,38 zł, z tego dotacje i środki na
finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków Unii Europejskiej – 271.253,38 zł,
2) dochody majątkowe – 5.679.744,63 zł, z tego dotacje i środki
na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków Unii Europejskiej – 4.505.559,63 zł
wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 35.893.630,23
zł, w tym:
wydatki bieżące - 		
24.995.185,79 zł,
wydatki majątkowe – 		
10.898.444,44 zł,
Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną
kwotę 24.995.185,79 zł, w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej –
18.451.788.00 zł, z czego:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –
12.153.293,60 zł;
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych – 6.298.494,40 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.271.320,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.317.264,00 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 304.813,79 zł,
5) wydatki na obsługę długu publicznego - 650.000,00 zł.
Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.898.444,44 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie
10.898.444,44 zł, z czego na wydatki na programy finansowane
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
– 9.118.139,70 zł.
Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.091.456,22
zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów w kwocie 2.621.785,76 zł,
- wolnych środków kwocie 1.469.670,46 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z
rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2011 rok
900		 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska100 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg100 000,00
		
inwestycje: oświetlenie na drogach gminnych
100 000,00
921		 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
300 000,00
		
inwestycje: dotacja celowa dla MOKSiR
300 000,00
926		 Kultura fizyczna i sport		
7 783 976,00
92601 Obiekty sportowe		
7 783 976,00
		
inwestycje:		
7 783 976,00
MRPO Działanie 6.1.Rozwój miast - „Budowa centrum miasta Chełmek wraz
z zapleczem rekreacyjnym - etap I” (budowa Centrum Sportowego)
					
7 445 466,00
MRPO Działanie 7.2.Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii - „Budowa instalacji pozyskiwania energii cieplnej dla basenu w Chełmku”		
238 510,00
PROW Odnowa i rozwój wsi w ramach LGD – „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Wiejskim Domu Ludowym w Gorzowie”
					
100 000,00

Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan na 2011 r.
600		 Transport i łączność		
1 387 368,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		
695 804,74
		
inwestycje:		
695 804,74
pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania „przebudowa dróg powiatowych nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od DW
nr 780 do autostrady A4”		
595 804,74
		
pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego 100 000,00
60016 Drogi publiczne gminne		
691 563,26
		
inwestycje: 		
691 563,26
PROW Odnowa i rozwój wsi w ramach LGD –„Remont nawierzchnia placu wraz
z budową gazociągu przy ul. Księdza Wyszogrodzkiego w Bobrku”91 563,26
Budowa dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi przy ul. Wojska
Polskiego, łącznik z ul. Polnej do ul. Oświęcimskiej, budowa parkingów przy
ul. Piłsudskiego, budowa przedłużenia ul. Ofiar Faszyzmu wraz z odwodnieniem ul. Paprotnik, budowa układu komunikacyjnego ul. Księdza Wcisło, ul.
Słowackiego, droga dojazdowa równoległa do ul. Piastowskiej, ul. prostopadła
do ul. Przemysłowej, ul. Leśna w Bobrku wraz z odwodnieniem, budowa drogi
ul. Świnna i Wrzosowa w Gorzowie (dokumentacja, wykonanie)600 000,00
700		 Gospodarka mieszkaniowa		
1 272 600,44
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 272 600,44
		
inwestycje:		
1 242 600,44
MRPO Działanie 6.1.Rozwój miast -”Budowa centrum miasta Chełmek wraz z
zapleczem rekreacyjnym - etap I” (modernizacja parku miejskiego)		
					
1 020 673,00
PROW Odnowa i rozwój wsi w ramach LGD - „Budowa parkingu przy ul. Szkolnej”
					
221 927,44
		
zakupy inwestycyjne: zakup gruntów
30 000,00
750		 Administracja publiczna		
10 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000,00
		
zakupy inwestycyjne 		
10 000,00
801		 Oświata i wychowanie		
18 500,00
80101 Szkoły podstawowe		
4 500,00
		
zakupy inwestycyjne 		
4 500,00
80104 Przedszkola		
6 000,00
		
zakupy inwestycyjne 		
6 000,00
80110 Gimnazja		
8 000,00
		
zakupy inwestycyjne 		
8 000,00
851		 Ochrona zdrowia		
26 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
26 000,00
		
zakupy inwestycyjne 		
26 000,00

		

R A Z E M		

10 898 444,44

Pobyt stały
Chełmek
Gorzów
Bobrek

2008 rok
12906
9100
1776
2030

2009 rok
12958
9133
1786
2039

2010 rok
12959
9113
1802
2044

Urodzenia
Chełmek
Gorzów
Bobrek

2008 rok
138
100
18
20

2009 rok
131
87
21
23

2010
114
79
20
15

Zgony
Chełmek
Gorzów
Bobrek

2008 rok
113
75
18
20

2009 rok
105
70
16
19

2010 rok
109
72
18
19

małżeństwa
Chełmek
Gorzów
Bobrek

2008 rok
290
152
18
20

2009 rok
152
117
16
19

2010 rok
172
132
18
22

CHEŁMEK w statystyce
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„Bezpieczne zimowisko - otwarte strażnice 2011”
Zachęcamy do udziału w konkursach:

W trosce o dzieci i młodzież przebywające na półkoloniach, a
także korzystające z innych form wypoczynku Państwowa Straż
Pożarna w okresie ferii zimowych w ramach akcji „Bezpieczne zimowisko” zapewnia możliwość zwiedzania jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz zapoznania się ze sprzętem i działalnością PSP.
Zwiedzanie strażnicy PSP możliwe jest w grupach nie więcej niż 20
osobowych w godzinach 1000 - 1300. W tym celu należy wcześniej
skontaktować się z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Oświęcimiu
– nr. tel. 033 843 08 59 lub 033 843 25 85.

Plastycznym – organizowanym przez Komendanta Głównego
PSP - tegoroczna edycja będzie przebiegać pod hasłem „Powódź,
pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą”. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat w następujących
kategoriach wiekowych: 6-8 lat, 9-12 lat, 13-16 lat oraz uczniowie
niepełnosprawni. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się na
stronie www.straz.gov.pl. Wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, znajdującym się na odwrocie kalendarza plakatowego PSP
na rok 2011.Wśród dzieci, które do 30 kwietnia 2011 r. nadeślą prawidłowe odpowiedzi, rozlosowane zostaną cenne nagrody. Adres,
pod który można przesłać odpowiedzi (wyłącznie na kartkach pocztowych) znajduje się na odwrocie kalendarza.
Na stronie internetowej www.straz.krakow.pl w zakładce Przydatne informacje – dla zainteresowanych znajduje się Vademecum
dla organizatorów zimowego wypoczynku „Bezpieczne zimowisko
2011”.
Szczegóły dot. akcji: „Bezpieczne zimowisko”, „Bezpieczna ślizgawka” oraz konkursów znajdziecie Państwo na stronie internetowej tut. Komendy www.psposwiecim.pl.
kpt. Ryszard Dudek
Sekcja ds. kontrolno - rozpoznawczych

„Bezpieczna ślizgawka 2011”

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu
informuje, iż przed feriami zimowymi jak i w trakcie ich trwania jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki OSP organizują
akcję pomocy dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych„Bezpieczna ślizgawka”, polegającą na budowaniu lodowisk i ślizgawek
na terenach należących do szkół i ośrodków kultury itp.. Lodowiska
te powinny umożliwić dzieciom i młodzieży w czasie ferii aktywny
i bezpieczny wypoczynek.
Co roku jesteśmy świadkami wielu utonięć i niebezpiecznych
zdarzeń na ciekach wodnych, stawach, rzekach i jeziorach. Liczba
tych dramatycznych wypadów zwłaszcza z udziałem dzieci i młodzieży wzrasta w okresie dni wolnych od nauki. Straż Pożarna, która
prowadzi również działania z zakresu ratownictwa wodnego dość
często spotyka się z tragicznymi zdarzeniami wynikającymi z niebezpiecznych zabaw na zamarzniętych akwenach.
Nasza propozycja skierowana jest do dyrektorów szkół, ośrodków kultury i innych środowisk zainteresowanych skorzystaniem z
tej oferty, ponadto władz lokalnych, samorządów i innych przedstawicieli instytucji i firm mogących wspomóc budowę i organizację
ślizgawki w zakresie finansowym jak i organizacyjnym (oświetlenie
terenu, pokrycie kosztów zużycia wody, zapewnienie bezpiecznego nadzoru).
Teren pod ślizgawkę (lodowisko) powinien być równy, uprzątnięty i obwałowany śniegiem. Ponieważ nie zapewniamy wody w
związku z tym konieczne jest znalezienie sponsora na pokrycie
kosztów zużytej wody i oświetlenie terenu. Zabawa na ślizgawce
powinna się odbywać pod nadzorem osób dorosłych.
W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt
z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Oświęcimiu (nr tel. 033 843 08
59 lub 033 843 25 85) bądź z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej
na danym terenie.

ZMNIEJSZA SIĘ ILOŚĆ
ODPADÓW AZBESTOWYCH
W dniu 14 maja 2002 r. Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
terytorium Polski”, który 14 lipca 2009 r. został zastąpiony wieloletnim programem pn. „Program oczyszczania kraju z azbestu na lata
2009 – 2032.
Gmina Chełmek wspólnie z Powiatem Oświęcimskim realizuje powyższy program – odbiera i unieszkodliwia wytworzone na terenie
gminy Chełmek odpady. Do końca 2010 r. z terenu gminy Chełmek
zebrano 746,24 ton odpadów zawierających azbest i złożono je na
odpowiednich składowiskach. Prace z tym związane wykonywały
firmy mające stosowne zezwolenia, wybrane w drodze przetargu.
Szczegółowy wykaz usuniętych wyrobów azbestowych z terenu
gminy Chełmek w latach 2003-2010 przedstawia tabela :
Rok

OGŁOSZENIA DROBNE OGŁOSZENIA DROBNE

Ilość
w tonach

Sprzedam działkę w Gorzowie (ul. Gorzowska)
o pow. 15,22 ar ( dł. 70m, sz. 22m).

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Tel. 669 305 600
Zapraszamy na :

FERIE 2011 z MOKSiR-em

szczegóły na www.moksir.chelmek.pl oraz na plakatach

30,42
63,38
92,86
72,90
88,08
136,74
134,88
126,98

Poniesione koszty transportu i
unieszkodliwiania azbestu w zł:
z tego :
Gmina
Powiat
Ogółem
Chełmek
oświęcimski
13 996,24
3 996,24
10 000,00
23 193,28
13 693,28
9 500,00
28 814,46
14 407,23
14 407,23
23 010,89
11 505,45
11 505,44
27 331,22
13 665,61
13 665,61
45 166,44
27 194,33
17 972,11
36 282,62
19 007,49
17 275,13
39 401,98

19 701,95

19 700,94

Inf.UM

OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam mieszkanie
3 pokoje + kuchnia (widna)
na parterze w Chełmku.
Tel. 728 389 117
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Spotkanie noworoczne w RSTK

Członkowie Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury spotkali się 15 stycznia
na tradycyjnym spotkaniu noworocznym. Spotkanie otworzyła prezes RSTK w Chełmku
Teresa Daniek.

Po sprawozdaniu z działalności w 2010
roku pani prezes przedstawiła zebranym
plan spotkań, warsztatów twórczych oraz
plenerów zaplanowanych na 2011 rok.

Po wystąpieniu pani prezes artystów
amatorów odwiedził Św Mikołaj, który wręczył upominki artystom oraz sponsorom za
ich pomoc i wsparcie.

					

Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chełmku
zaprasza na koncert

Dominiki Barabas

19 luty 2011 r. godz. 19.00

Biblioteka Językowa
zaprasza!
W Centrum Edukacji Ling House w
Chełmku znajduje się biblioteka językowa.
Zachęcamy do korzystania z jej zasobów
kursantów szkoły językowej oraz wszystkie
osoby, które pragną pogłębić znajomość
języka angielskiego .
Biblioteka posiada zarówno książki dla
najmłodszych począwszy od bajek poprzez
uproszczone wersje książek kończąc na zbiorach beletrystycznych. Czytanie książek w
języku angielskim od najmłodszych lat pozwala wzbogacić słownictwo co jest niezwykle przydatne w dalszych latach edukacji.
Ponadto wiele pozycji książkowych posiada płyty CD, dzięki którym każdy może
w wolnej chwili przesłuchać treść książkę
i osłuchać się z oryginalnym angielskim
akcentem.
Agata Pik

Konkurs plastyczny

Z przyjemnością zawiadamiamy, że organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku konkurs
plastyczny pt. „Boże Narodzenie 2010 ” dla
dzieci szkół podstawowych i przedszkoli,
został rozstrzygnięty w dniu 17.12.2010 r.
Wpłynęło 141 prac.

Sala widowiskowo-kinowa
MOKSiR w Chełmku, Pl.
Kilińskiego 3
Bilet wstępu - 10 zł.
Dominika Barabas - łodzianka z Lądka Zdroju, ur.28.02.1989r.

Autorka, kompozytorka, piosenkarka, obieżyświat. Ukończyła szkołę muzyczną I i II
stopnia w klasie skrzypiec, ale kierowana żywą ciekawością barw różnorakich instrumentów opanowała również grę na gitarze, fortepianie, oraz flecie irlandzkim.
W 2002r. założyła w rodzimej miejscowości dziecięcy zespół wokalny, z którym przez
7 lat zdobywała liczne nagrody na wielu Ogólnopolskich i Międzynarodowych Festiwalach. Jako piętnastolatka (już w liceum muzycznym w Katowicach) stworzyła młodzieżową
formację wokalno-instrumentalną WIDMO, również wielokrotnie nagradzaną na konkursach
i przeglądach z gatunku piosenki literackiej.
Jako solistka zadebiutowała w 2008r. na festiwalu „Spotkania z Muzyka i Poezją” w
Obornikach Śląskich. W tym samym roku odniosła wiele spektakularnych sukcesów i została laureatką licznych konkursów i festiwali. Najważniejsze z dotychczasowych nagród:
I miejsce, nagroda im. Wojciecha Bellona, oraz nagroda dziennikarzy na 44 Festiwalu
Piosenki Studenckiej w Krakowie,
Grand Prix 26. Międzynarodowego Festiwalu Bardów OPPA w Warszawie,
I miejsce na XXXV Ogólnopolskich Spotkaniach Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”
w Olsztynie,
I miejsce na XIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku.
W plebiscycie zorganizowanym przez audycję radiową Strefa Niepotrzebnych Słów
i Dźwięków, traktującą o piosence literackiej, artystka została okrzyknięta „Odkryciem
Piosenki Literackiej 2008 roku”.
W marcu 2009r. wraz z grupą przyjaciół rozpoczęła prace nad swoją debiutancką (w pełni
autorską) płytą „CIEŃ”, które zakończyły się jej wydaniem 15 października tego samego roku.

http://www.dominikabarabas.com/
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Komisja w składzie: Stanisława Pędrys-Klisiak – prac. MOKSiR w Chełmku, Anna
Waligóra – prac. ŚDS w Chełmku, Grzegorz
Sitek – artysta plastyk z Chełmka zgodnie z
regulaminem nie zakwalifikowała do konkursu 9 prac, do wystawy wytypowała 65,
spośród których przyznała 13 równorzędnych wyróżnień:
1. Tobiasz Bąk – „0” SZS w Bobrku
2. Emilia Czerw – kl.II, SZS nr 1 w Chełmku
3. Paweł Panyło – kl.Va , SZS-P nr 2 w Chełmku
4. Martyna Smalcerz – kl. IIb, SZS-P nr 2 w
Chełmku
5. Natalia Łoboz – Świetlica Środowiskowa w
Chełmku
6. Kamil Czaja – kl.III c, SZS-P nr 2 w Chełmku
7. Michał Karelus – kl. I a, SZS-P nr 2 w Chełmku
8. Patryk Godlewski – kl.V a, SZS-P nr 2 w Chełmku
9. Julia Nowak – Świetlica Środowiskowa w
Chełmku
10. Wiktoria Wolska – kl.II b, SZS-P nr 2 w Chełmku
11. Wioleta Gustowska – kl. V, SZS-P nr 2 w
Chełmku
12. Piotr Gancarczyk – kl. III c, SZS-P nr 2 w
Chełmku
13. Patrycja Król – Świetlica Środowiskowa w
Chełmku
14. Natalia Grochal – SZS-P nr 2 w Chełmku
Wręczenie nagród odbyło się 28.01.2011r.
w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku.

„WEEKEND DLA PAULINKI”
W

dniach 3, 4, 5 grudnia 2010 r.
pomagaliśmy chorej Paulince z
Chełmka. Koordynatorki akcji „WEEKEND
DLA PAULINKI” serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyłączyli się do pomocy.

To dzięki Wam
udało się zebrać 24 315 zł!
Lokalni artyści, którzy przekazali swoje
prace: Bursztyński Zdzisław, Daniek Teresa,
Gaweł Józef, Gondek Ryszard, Jamróz Aneta, Koneczna Beata, Koneczna Genowefa,
Koneczny Wiesław, Korycik Antoni, Król
Bogdan, Mucha Janusz, Nowak Danuta,
Ostrowska Józefa, Przebindowski Józef, Pyclik Kazimierz, Siemek Nadieżdża, Skuczyńska
Danuta, Skuczyński Leszek, Sukiennik Maria, Szuszczewicz Kazimierz, Szydło Dawid,
Urbańczyk Barbara, Waligóra Anna, Wesecka
Genowefa, Ziob Alicja, Ziob Zbigiew,
Miejskie Gimnazjum nr 4 im. Zofii Kossak
w Oświęcimiu – wolontariusze wraz z opiekunem panią Sylwią Nagi; Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku
Dyrekcja: Idzik Marek, Kania Urszula, Bochenek Iwona, Nauczyciele i pracownicy szkoły:
Gleba Bożena, Kobyłczyk Barbara, Krzeczkowska Mariola, Poznańska - Gondek Elżbieta, Raczek Ewa, Rola Ewa, Tołwińska Izabela,
Zielińska Katarzyna, Zoń Dorota.
Instruktor Tańca: Wójcik Agnieszka (Skalski Dance);
Grupy Teatralne AWANGARDA, CHEŁMEK GANGSTA i Wokalna XYZ z Gimnazjum
Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku;
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie
– dyrektor pani Elżbieciak Lucyna;
Powiatowy Zespół nr 8 Szkól Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku:
Dyrektor - Kaczmarczyk Michał
Nauczyciele i pracownicy szkoły: Bodnar
Marian, Bodnar Teresa, Chylaszek Bernadetta, Ciepiela-Babińska Anna, Dziędziel-Gabryszak Małgorzata, Filipecka- Legut Anna, ks.
Gędłek Tomasz, Guja Urszula, Kowalik Jadwiga, Kubas Elżbieta, Matwiejczyk Urszula, Nowak Krystyna, Porębska Renata, Proksa Ewa,
Radecki Robert, Sieranc Izabela, Stokłosa Lucyna, Styczeń Jadwiga, Szczurek Kazimiera,
Szyjka Józef, Żurawik Rozalia
Wolontariusze z Koła Wolontariatu PROMETEUSZ pod opieką Sajak Sylwii;
Świetlica Środowiskowa w Chełmku
– Wędzina Ewa oraz Sitek Urszula wraz z
uczniami;
Parafia p. w. Miłosierdzia Bożego w
Chełmku – ks. proboszcz Leśny Andrzej;
Parafia p. w. Św. Barbary w Libiążu – ks.
proboszcz Pasternak Stanisław oraz Zespół
Charytatywny;
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku,

Dyrektor – Rudyk Waldemar
Pracownicy: Jeż Marcin, Patyk Albert,
Pędys-Klisiak Stanisława, Swoszowski Dominik, Urbańczyk Szymon, Waligóra Paweł,
(Fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy”
w Oświęcimiu;
pracownicy firmy ASFOR Poznański w
Chełmku;
mieszkańcy Chełmka, Libiąża, Oświęcimia i okolic.
Pozostałe osoby, o których nie można zapomnieć: Balcerek Tomasz, Bisaga Krzysztof,
Grzegorzek Artur, Jaskółka Mikołaj, Kaczmarczyk Szymon, Kawałek Krystyna, Klewiński
Krzysztof, Latko Monika, Matwiejczyk Barbara, Poznańska Daria, Prokop Tomasz, Sajak
Mariusz, Stelmach Mariusz, Trybuś Joanna,
Warzecha Tomasz, Wójcik Anna, Żurawik
Wojciech,
Dziecięce i młodzieżowe formacje ze
szkół tańca: ARTANNA z Chrzanowa, ASTRA
z Oświęcimia, FREZJA z Oświęcimskiego
Centrum Kultury, GRAWITACJA z Oświęcimia,
LING HOUSE z Chełmka, PRESTIŻ z Oświęcimia, SKALSKI DANCE SCHOOL z Krakowa,

Sponsorzy:		

ACME Oświęcim; AGENA Oświęcim;
ALBATROS Krzeszów k/Suchej Beskidzkiej;
ANNA Zakład Fryzjerski Chełmek; AnSpol
Chełmek; Apteka NOWA Chełmek; Apteka
ZIOŁOLEK Chełmek; ARTSPIRALE Maria Janas - Oświęcim; ASFOR Poznański Chełmek;
AVANS Chełmek; BEATA Salon Fryzjerski
Chełmek; BENIA sklep Chełmek; BIEDRONKA sklep - Chełmek; BIURO MAX art..papiernicze i biurowe - Chrzanów; CHROMAT
Oświęcim, Chrzanów; CIŻEMKA restauracja - Chełmek ; Dom Pomocy Społecznej
- Bobrek; Dudziak DRP Chełmek; Dudziak
DSA Chełmek; DWORNIK Libiąż; Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu; EDISON
sklep oświetleniowy Oświęcim; EUROBANK
Oświęcim; EUROSTYL Miłosz Madeja - Chełmek; FENIKS - Oświęcim; Ferma drobiarska
- Gorzów; Fundacja Brata Alberta Chełmek;
Fundacja Brata Alberta Chrzanów; Fundacja Brata Alberta Libiąż; GANAR pościele,
kołdry, koce - pawilon Chełmek; Gminna
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w
Chełmku; Gościniec na Rozdrożu - Libiąż;
Gworek Józef - Chełmek; IKARION Bobrek;
IMAGE Studio Urody - Oświęcim; IMPRESO
drukarnia Chełmek; INTER kafejka internetowa Chełmek; KASIA piekarnia - Chełmek;
KINIA Krystyna Opitek (targ) Chełmek; KSK
Skóra Kazimierz (targ) Chełmek; Kwiatowe
Wnętrza Pracownia Florystyczna Lucyny
Pasterak - Chełmek-Oświęcim; Ling House
Chełmek; MAGDA zajazd w Bobrku; MARLEN Studio Urody Chełmek; Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku;
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży Oświęcim; MOBILTOP Chełmek; Nefryt
salon kosmetyczny Libiąż; NEO PROJEKT
Magdalena Szatyńska - Chełmek; NISZA music club Chełmek; ORIFLAME Biuro Re9

Foto Szymon Kaczmarczyk
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Rafał Maserak z Paulinką
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oświęcimia, dzieci
i młodzież z Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 z Chełmka.
Podziękowania dla pań z kwartetu
smyczkowego Dell’arte oraz grupy teatralnej
Czwarta Ściana z Brzeszcz.
Specjalne podziękowania dedykujemy
Rafałowi Maserakowi, który wystąpił charytatywnie.
gionalne Chełmek; ORIFLAME Małgorzata
Budniak - Libiąż; Pasza i akcesoria dla gołębi Bobrek; PKO BP Chełmek; PRIMASOS
produkcja karmy dla gołębi - Bobrek; PTYŚ
Chełmek; QOSTKA PROJECT Chełmek; RALF
Lombard - Telefony (pawilon) Chełmek; RK
MEBLE - Kilińskiego Chełmek; Robotnicze
Stowarzyszenie Twórców Kultury - Chełmek; Robotnicze Stowarzyszenie Twórców
Kultury Chełmek; ROWERLAND Piotr Tokarz
- Broszkowice; SKARBEK biżuteria i ozdoby
do włosów - pawilon Chełmek; Sklep z markową odzieżą używaną (pawilon) Chełmek;
SKOK Kopernik Oświęcim; Slim Body Anna
Cios - (hala sportowa PZ8) Chełmek; SOLIDEX Franciszek Bąba Chełmek; Stacja Paliw
BP Andrzej Piątek - Chełmek; STANFORM
Mleczek Chełmek; Studio Fitness Libiąż;
Studio Vizażu & Stylizacji Paznokci Sowa
Marta - Chełmek; Swietlica Środowiskowa
Chełmek; SZAN Chełmek; Środowiskowy
Dom Samopomocy w Chełmku; Świat
Paznokci i Rzęs, Wizażu oraz Kosmetyki
Naturalnej SPA - Libiąż; Tartak Usługowo-Handlowy w Libiążu; TEKRA - Krawacka
Teresa (targ) Chełmek; TRUCKS BOOTS
Chełmek; U Pauli - Karoń Grzegorz - Chełmek; U Reni - Chełmek; Układ - klub muzyczny Oświęcim; Vitamina Mirosław Kyrcz
Oświęcim; Warsztaty Terapii Zajęciowej w
Chełmku; Warsztaty Twórczego Myślenia i
Działania w PZ8 - Anna Ciepiela-Babińska;
Witych Grzegorz- lekarz Chełmek; Wrzesz
Jolanta - bielizna i odzież - pawilon Chełmek; www.foto-berski.pl - fotograf; ZŁOM-MET Chełmek;

W imieniu Paulinki i jej rodziny z całego serca dziękujemy
- koordynatorki „WEEKENDU DLA
PAULINKI”: Sylwia Sajak oraz Bernadeta
Sędrak–Legut.;
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Bezpieczne zabawy zimą

Bezpieczne zabawy zimą – taki tytuł nosiło przedstawienie zaprezentowane przez przedszkolaki z grup „Misie” i „Biedronki” z przedszkola w Samorządowym Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Chełmku.
Scena w chełmeckim MOKSirze zapełniła się rozśpiewanymi przedszkolakami w
kolorowych strojach. W starannie przygotowanej zimowej scenerii dzieci przez zabawę
opowiadały jak można bezpieczne spędzać
ferie zimowe, prezentując jednocześnie najpopularniejsze zbawy zimowe.
Program przygotowały panie Jolanta
Wolna, Dorota Pawlak, Dorota Szklarczyk
oraz Wioletta Suska.
Przedstawienie było też okazja do ogłoszenia wyników i rozdania nagród za konkurs
plastyczny pt. „Bezpieczne zabawy zimą”. W
konkursie wzięło udział 48 przedszkolaków
z terenu gminy Chełmek. Wszystkie biorące
udział w konkursie zostały nagrodzone jednak specjalne laury przypadły trzem zwycięzcom. Pierwsze miejsce zajął Dawid Szyjka- SZS-P nr 2 w Chełmku - gr.Misie, drugie
miejsce - Oskar Gut- SZS-p nr 2 w Chełmku gr. Misie, trzecie miejsce przypadło - Kornelii
Klimas- z SZS-P nr 2 w Chełmku gr. Biedronki.
Przedstawienie oraz wystawa zostały zorganizowane w ramach programu „Dziecko
bezpieczne w swoim środowisku”.

Sponsorami przedstawienia byli Joanna i Marcin Galistl, komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Rada Rodziców przy SZS-P nr 2 w Chełmku.

Jasełka w Akademii
Przedszkolaka

JASEŁKA CHEŁMKOWSKIEJ JEDYNKI
Aby tradycji stało się za dość, uczniowie SZS nr 1 w Chełmku
z ogromnym zaangażowaniem pracowali nad przygotowaniem
przedstawienia bożonarodzeniowego. Dnia 22 grudnia 2010 r., tuż
przed świętami Bożego Narodzenia, spotkaliśmy się w miłej atmosferze na jasełkach, które wystawione zostały w sali widowiskowo-kinowej MOKSiR w Chełmku. Uczniowie w pięknych strojach,
na tle nastrojowej dekoracji przenieśli nas w zamierzchłe czasy. Z
ogromnym zaangażowaniem i kreatywnością przybliżyli magiczny
czas Bożego Narodzenia, co zostało urozmaicone niebanalnymi,
dowcipnymi tekstami bohaterów. Obserwując wyścig pasterzy i
króli do stajenki betlejemskiej oraz walkę diabelskich mocy o zło,
ucieleśnione w postaci Heroda, widzowie mogli popaść w zadumę
nad prawdą, miłością, świętością, dobrem ... Mogli jednocześnie doskonale się zabawić i pośmiać. Całość okraszona została lirycznymi
kolędami w wykonaniu chóru szkolnego.

Boże Narodzenie to szczególny moment w roku, który powinniśmy wzbogacać szczególnymi elementami. 22 grudnia 2010 w
przedszkolu językowo –artystycznym „Akademia Przedszkolaka” w
Chełmku odbyły się Jasełka, na których dzieci w obecności swoich
rodziców powitały zbliżający się czas Bożego Narodzenia.
Przedstawienie, które przygotowali wychowawcy grup przedszkolnych: Katarzyna Kopiasz, Aleksandra Smalcerz oraz Katarzyna
Lamparska z pomocą nauczycielki języka angielskiego Marty Oleszko zaowocowały owacją na stojąco przybyłych rodziców oraz gości.
Jasełka miały wyjątkowy charakter gdyż dzieci z dwóch grup
przedszkolnych: maluchów oraz starszaków zachwyciły widownię
znajomością angielskiego śpiewając kolędy w tym języku. Tutaj warto dodać, że nauka języka angielskiego nie uczy wyłącznie umiejętności komunikacji przydatnej poza granicami naszego kraju, ale
przybliża też dzieci do kultury krajów anglojęzycznych i zachęca do
poznania jej zwyczajów co w rezultacie daje możliwość rozwijania
zainteresowań i ciekawości świata wśród dzieci.
Agata Pik

Jasełka wprowadziły wszystkich w iście świąteczny nastrój,
swym oryginalnym występem, podbiły serca publiczności. Inwencja twórcza młodych aktorów zyskała uznanie burmistrza Chełmka
pana Andrzeja Saternusa. Została nagrodzona gromkimi brawami
oraz słodkościami z rąk dyrektora szkoły pani Lucyny Kuligowskiej.
Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać również kolęd, pastorałek i przyśpiewek w wykonaniu zespołu wokalnego Chełmkowianki. Dzięki temu mogliśmy przenieść się w magiczny czas świąt
Bożego Narodzenia.
10
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III Międzynarodowe Biennale Plakatu
Społeczno-Politycznego
W Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i
Rekreacji w Chełmku otwarto już trzecią
edycję wystawę plakatów w ramach Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego.
13 stycznia podczas wernisażu wystawy
w galerii Epicentrum wśród gości znaleźli
się Leszek Szuster dyrektor Młodzieżowego
Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu,
Joanna Klęczar z MDSM, Alicja Bartuś oraz
kurator wystawy znany oświęcimski artysta
grafik Paweł Warchoł.
Po uroczystym otwarciu wystawy zebrani goście mieli okazje wysłuchać koncertu
Piotra Kłeczka, który zaprezentował piosenki
znanego czeskiego barda Jaromira Nohawicy pt.” Świat według Nohawicy”. Podczas koncertu swoja poezję zaprezentowała również
chrzanowska poetka Katarzyna Miarczyńska.
W III Międzynarodowym Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w Oświęcimiu
pod hasłem:

„Twórczo dla praw człowieka” uczestniczyło 101 autorów z 17 krajów (Białoruś,
Bośnia i Hercegowina, Chiny, Czechy, Estonia, Niemcy, Wielka Brytania, Iran, Litwa,

„Jadą, jadą sanie, księżyc złoty świeci.
Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci.”

Meksyk, Korea Południowa, Polska, Rosja,
Serbia, Taiwan, Ukraina, USA). Z nadesłanych
226 plakatów do udziału w wystawie zakwalifikowano 74.

Klub Miłośników Fotografii...

Mikołaj w Bobrku
Już od samego rana przedszkolaki nasłuchiwały, czy nie słychać
dźwięku dzwonka Św. Mikołaja. Dużo śniegu i mróz dodawały uroku
temu oczekiwaniu. Aż wreszcie Św. Mikołaj w asyście swoich pomocników przybył do przedszkola w Bobrku do grupy starszaków. Na
jego wizytę dzieci cierpliwie czekały. Wcześniej nauczyły się wielu
piosenek i wierszy,które specjalnie dla Niego przygotowały. Spotkanie z Mikołajem minęło w bardzo miłej atmosferze Dzieci powitały
gości piosenką . Nawiązała się wymiana zdań . Przedszkolaki obiecały Mikołajowi, że będą grzeczne w domu i w przedszkolu. Obiecały
również czekać na Niego w przyszłym roku ., Mikołaj obdarował
je prezentami i obiecał zawitać do nich za rok. Mańkut Urszula

Foto Mariusz Sajak
...serdecznie zaprasza do Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i
Rekreacji w Chełmku, 7 lutego 2011 na godz. 17.00
Wstęp wolny.

Więcej informacji pod numerem tel. 33 846 12 96

2 lutego Filmowy poranek w kinie Iluzja
9:00		
b.0.
* wstęp wolny *
4 lutego „Mysi agenci”- prod. Arg./Hiszp., film animowany
Dom Ludowy
		
w polskiej wersji językowej,
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
16:00
czas trw.: 90 min.,
b.o.
bilet: 5 zł
5 i 6 lutego - „Artur i Minimki 3. Dwa Światy” - prod. Arg./Hiszp.,
w Chełmku ul. Chrobrego 77
		
film animowany w polskiej wersji językowej,
Zaprasza na zajęcia !
16:00
czas trw.: 90 min.
b.o.
bilet: 10 zł
Salsa (50zł/m-c od osoby, piątki)
9 lutego Filmowy poranek w kinie Iluzja
Aerobik (40zł/m-c od osoby – środy i piątki)
9:00		
b.o.
* wstęp wolny *
Tai-chi (30zł./m-c od osoby, wtorki)
11 lutego „Biała i Strzała podbijają kosmos 3D” - prod. USA,
		
film animowany w polskiej wersji językowej
Joga ( 60zł/m-c od osoby – poniedziałki i czwartki )
16:00
czas trw.: 112 min.,
b.o.
bilet: 5 zł
Zajęcia plastyczne (wtorki)
12 i 13 lutego - „Pogrzebany” -prod. USA/Hiszp.,
Rękodzieło artystyczne(poniedziałki)
18:00
czas trw.: 95 min.,
od 12 lat
bilet: 10 zł
Ponadto oferujemy :
14 lutego -WALENTYNKI -„Dla Niej wszystko” - prod. USA,
kurs frywolitki
18:00
czas trw.: 122 min.,
od 12 lat
bilet: 10 zł
kurs pozłotniczy
20 lutego „Uprowadzona Alice Creed” -prod. W. Brytania,
kurs koronki klockowej
18:00
czas trw.: 100 min.,
od 12 lat
bilet: 10 zł
warsztaty filcowania - NUNOFILC
26 i 27 lutego - „Tamara i mężczyźni” - prod. W. Brytania,
Zapisy przyjmuje i informacji udziela instruktor MOKSiR Ewa Mi18:00
czas trw.: 111 min.,
od 12 lat
bilet: 10 zł
szuta pod numerem telefonu 33/846 31 43
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Z historii Chełmka

Na tropach chełmeckiego harcerstwa cz. IV
Ostatnie lata przed wybuchem wojny, to najciekawszy okres pracy chełmeckiego
harcerstwa. Drużyny harcerzy, harcerek i zuchów okrzepły w swym działaniu dzięki
utworzeniu prężnej już w tamtym czasie kadry, między innymi drużynowym został druh
Franciszek Pactwa, a druhna Teresa Piwowarczyk drużynową harcerek.
Te dwie osoby były związane z naszym
harcerstwem od jego początków do września 1939 roku, a druhna Teresa jeszcze kilka
lat po wojnie. Byli oni do końca życia harcerzami - w swych pasjach życiowych, szlachetności serca i kontynuowaniu ideałów, do
których przestrzegania zobowiązali się podczas przyrzeczenia harcerskiego w młodości.
Harcerstwo ówczesne, z jego obozami
w miesiącach wakacyjnych na różnych terenach naszej ojczyzny - nad morzem, w
górach, na Mazurach, a nawet na Kresach
Wschodnich, czy tylko w leśnych, urokliwych okolicach nad rzekami - było dla
dzieci i młodzieży wielką, niezapomnianą
przygodą i poznawaniem rozwiniętej już Ojczyzny. Obóz harcerski był najlepszą szkołą
wdrażającą młodzież do odpowiedzialności, dyscypliny i samodzielnego działania.
Po przyjeździe na miejsce obozowania
przystępowano do stawiania namiotów
na wskazanym miejscu, zbijania pryczy do
spania, napełniania słomą lub sianem sienników, stawiania kuchni polowej i zbijania
latryny w ustronnym miejscu. Wielką frajdą
było upiększanie terenu obozowiska - najpierw placu przed namiotem, totemami
wykonywanymi z wielką pomysłowością
i artyzmem oraz tarczami przy wejściu do
namiotów z herbami miast lub też przedstawiających specyfikę działań harcerzy.
Na środku placu namiotowego ustawiano
maszt z umieszczoną na nim polską flagą, pod którą przez cały czas obozowania
była pełniona warta składająca się z dwóch
harcerzy lub harcerek w pełnym umundurowaniu przez dwie godziny. Warta była
honorowym, ale niełatwym obowiązkiem,
szczególnie nocą gdy całodzienne zmęczenie dawało się we znaki. Najtrudniejsza była
warta od 12 do 2 godziny i od 2 do 4, szczególnie w ciemną i bezksiężycową noc, gdy
w dodatku padał rzęsisty deszcz (nie wolno
było schować się lub usiąść, bo pilnować
trzeba było najważniejszej rzeczy w obozie
- flagi biało-czerwonej i brać odpowiedzialność za śpiących, zmęczonych harcerzy).
Każdy dzień na obozie wypełniony był zajęciami, starannie przygotowanymi, które
bezwzględnie musiały być wykonane, na
tym opierała się harcerska dyscyplina, do
której harcerz był wdrażany od początku
przynależności do drużyny.
- Wczesnym rankiem pobudka, zawsze gimnastyka w stroju sportowym
około 15 minut, na pokrytej rosą trawie.
- Mycie, najczęściej w strumyku i ubieranie
sie do śniadania przygotowanego przez zastęp dyżurujący przez cały dzień w kuchni.
- Przygotowanie do zajęć w pełnym umundurowaniu i wymarsz na zajęcia w terenie.

- Zajęcia w terenie: zapoznawanie się z bliższą i dalszą okolicą, poznawanie przyrody
(opisywanie roślin i wykonywanie zielników),
poznawanie specyfiki pracy ludzi mieszkających w okolicy, a jeżeli była taka potrzeba,
pomaganie im w polu przy żniwach, w suszeniu siana i zwożeniu płodów do domów,
zapoznawanie się z historią, zabytkami, zwyczajami i gwarą na terenach położonych w
okolicach obozu. Przemieszczanie harcerzy
odbywało się z reguły szybkim marszem i ze
śpiewem (często kilkanaście kilometrów).
- Obiad w warunkach polowych, krótki odpoczynek i zajęcia porządkowe.
- Godziny popołudniowe przeznaczone były
z reguły na zajęcia sportowe rozwijające siłę
fizyczną (mecze piłki nożnej, siatkowej, biegi, pływanie).
Ważnym działaniem na obozie było zdobywanie sprawności harcerskich, szczególnie tych, które wymagały specjalnych warunków np. sprawność „Trzy pióra”. Była to
typowo sprawność puszczańska, zdobywana przez harcerza pod opieką starego wygi
obozowego zabezpieczającego go poprzez
śledzenie z ukrycia. Miejscem zdobywania
tej trudnej sprawności były leśne ostępy, a
wymagania stawiane to:
1. Zachowanie milczenia przez jedną dobę.
2. Przez jedną dobę obywanie się bez jedzenia lub spożywanie tylko posiłku samodzielnie uzyskanego w lesie (bez naczyń),
mając do dyspozycji tylko pudełko zapałek, nóż harcerski (finka) i odrobinę soli.
3. Przez jedną dobę ukrywanie się tak,
aby nie być przez nikogo widzianym.
Inne sprawności zdobywane przez harcerzy
były różne, często trudne w realizacji. Było
ich około 100.
Znaczącym elementem życia harcerskiego był śpiew - pieśni harcerskie, których przed okupacją było już dużo, pieśni

patriotyczne i piosenki ludowe z różnych
stron Polski. Śpiew towarzyszył harcerzom w
marszu, podczas różnych spotkań, a przede
wszystkim przy harcerskich ogniskach.
Ognisko było najbardziej zapadającym w
serce wydarzeniem na obozie. Zapalano je
uroczyście, prawie codziennie zwykle przez
zaproszonego gościa i rozpoczynano tworzeniem kręgu harcerskiego, i śpiewaniem
pieśni „Płonie ognisko i szumią knieje” lub
„Już rozpaliło się ognisko”. A później opowieści komendanta obozu, gawędy drużynowego i zaproszonych gości, skecze, wiersze
harcerskie i śpiewy. Na zakończenie ogniska
śpiewano ostatnią zwrotkę pieśni śpiewanej
na początku - „Już do odwrotu głos trąbki
wzywa........”, wtedy wszyscy znów tworzyli harcerski krąg i jeżeli ognisko kończyło
dzień, śpiewano jeszcze międzynarodową
pieśń skautowską, przetłumaczoną przez
Olgę Małkowską w 1921 roku (śpiewaną
trzykrotnie coraz ciszej)
Idzie noc, słońce już zeszło z gór,
zeszło z pól, zeszło z mórz.
W cichym śnie spocznij już
Bóg jest tuż.
Ktoś kiedyś napisał:
„W ogniu ogniska wypala się zło
- pozostaje miłość i dobroć”.
Uważam, że to prawda.
Chełmeccy harcerze byli coraz bardziej
doceniani w naszej wsi, w rozwiniętej już
fabryce „Bata” i w okolicznych miejscowościach, będąc przykładem dla niezrzeszonej
młodzieży. Drużyna harcerska wraz z zuchami brała udział 11 Listopada 1938 roku na
stadionie w Trzebini w uroczystości związanej z XX rocznicą uzyskania przez Polskę
niepodległości. Odbyła się tam Msza święta
odprawiana przez ks. kapelana ZHP Mariana
Luzara, a później nastąpił przemarsz drużyn
harcerskich i zuchowych w pełnej gali. Miały miejsce pokazy, w wykonaniu harcerzy,
związane z różnymi wydarzeniami z historii
Polski, a nasi harcerze byli przebrani w stroje
historyczne kosynierów Kościuszki.

Chełmeccy harcerze przed sklepem „Bata” w Trzebini w strojach kosynierów
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Ostatnią imprezą, w której brały udział
nasze drużyny ZHP było otwarcie Tygodnia
Harcerskiego w Trzebini 2 czerwca 1939 roku.
Brało w niej udział 700 harcerzy Hufca Trzebińskiego w tym 52 z Chełmka. Po Mszy św.
w kościele parafialnym odprawionej przez
kapelana ZHP ks. Mariana Luzara, drużyny
harcerskie w pełnym rynsztunku ze swym
sztandarem przedefiladowały przed swym
hufcowym ks. Marianem Luzarem i zaproszonymi gośćmi. Wśród gości znajdował
się Prezes Polskiej Spółki Obuwia „Bata” w
Chełmku wraz z towarzyszącymi mu osobami
z kierownictwa zakładu. Wieczorem odbył się
harcerski festyn.
Przedwojenne obozy drużyn harcerskich
z Chełmka odbywały się zwykle wspólnie z
uczestnikami innych drużyn Hufca Trzebińskiego. Ostatnie wiadomości o tym co działo
się w naszym harcerstwie przed wojną, odnoszą się do końca wakacji 1939 roku.
We wspomnieniach druha Jana Ptasińskiego zachowały się przeżycia młodego
chłopca z obozu harcerskiego na Mazurach
nad jeziorem Wigry. Tam 20 sierpnia 1939 roku
złożył przyrzeczenie harcerskie przy ognisku.
Oto dowód tego wydarzenia przechowywany do dzisiaj:
Po wielu latach, już nie żyjący pan Franciszek Pactwa, ostatni drużynowy w tamtych

czasach, opowiadał mi o ostatnim swym
obozie harcerskim. Był to obóz dla drużynowych na Kresach Wschodnich - „Z końcem
sierpnia, gdy dotarły do nas wiadomości o
mobilizacji nadszedł czas wcześniejszego
zwijania obozu i bardzo trudny powrót do
domu.”

Działalność chełmeckiego harcerstwa
została przerwana na ponad 5 lat przez
czarną noc okupacji, a losy jego członków
potoczyły się różnie, często już nie na naszym terenie.
Hah

60 lecie PZHGP Chełmek

Dla uczczenia 60 rocznicy powstania Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych okręgu Bielsko – Biała hodowcy
z gminy Chełmek zorganizowali uroczystą wystawę.
W dniach 11 i 12 grudnia 2010 roku Miejski
Ośrodek Kultury Sportu i
Rekreacji w Chełmku odwiedziło ponad 600 osób.
Na ekspozycji wystawiono
250 gołębi pocztowych
dostarczonych przez hodowców z całego okręgu. Ozdobą wystawy był
gołąb – zdobywca tytułu
mistrza olimpijskiego należący do Karola Paska z
Pszczyny.
Oprócz wystawy impreza była okazją do wręczenia pucharów i dyplomów dla hodowców z
okręgu Bielsko – Biała.
Jako pierwszego odznaczono Sylwestra Baranowskiego z Gorzowa. Pan Sylwester z rąk prezesa okręgu Wojciecha Hańderka odebrał najwyższe odznaczenie związku za wybitne
osiągnięcia w rozwoju PZHGP.
Następnie rozdano dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe dla
wyróżniających się hodowców w okręgu Bielsko – Biała. Mnogość
kategorii oraz prężny rozwój związku sprawił, że organizatorzy mieli
do rozdania m.in. 200 pucharów i 1200 kg najwyższej jakości karmy
dla gołębi.
Puchary oraz wyróżnienia wręczali prezes okręgu Wojciech Hańderek, wiceprezes Krzysztof Kawaler oraz Paweł Kozioł przedstawiciel
głównego sponsora wystawy – producenta pasz dla gołębi firmy
Versele – Laga.
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Na szczególne podziękowania za przygotowanie tak dużej wystawy zasłużyli przedstawiciele hodowców
gołębi z gminy Chełmek,
którzy na co dzień czynnie uczestniczą w działaniach PZHGP – panowie
prezes PZHGP w Chełmku Sylwester Baranowski,
Piotr Szyjka, Jacek Smółka, Kazimierz Ptasiński.
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych okręg Bielska Biała zrzesza prawie 2 000
hodowców w tym 120 z
terenu gminy Chełmek.

PODZIĘKOWANIE

Serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie w zorganizowaniu Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych w Chełmku
składam
Andrzejowi Saternusowi - Burmistrzowi Chełmka, Waldemarowi Rudykowi - Dyrektorowi MOKSiR w Chełmku, pracownikom MOKSiR-u za zaangażowanie w prace związane z
organizacją wystawy oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do uświetnienia wystawy.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego PZHGP Oddział
Chełmek, Sylwester Baranowski
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„POSZUKIWANIA
PRZEDSZKOLAKÓW”
projekt realizowany przez Przedszkole Samorządowe nr 1 w Samorządowym Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Chełmku
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2007 – 2013 Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne
na obszarach wiejskich
Cele projektu:
- wspieranie rozwoju intelektualnego
50-dzieci w wieku 5-6 lat,

- przygotowanie do opanowania techniki
czytania i pisania,
- podniesienie poziomu wiedzy dzieci,
- ułatwienie dostępu do nowoczesnych programów nauczania,
- zainteresowanie naukami przyrodniczymi,
- podniesienie poziomu wiedzy rodziców i

nauczycieli na temat rozwoju dzieci i metod
pracy z dziećmi,
- zachęcanie 35% ojców do większego zaangażowania się w edukację i wychowanie
swoich dzieci.
Okres realizacji projektu 02.11.2010r. do
30.06.2011r.

Aleksandra znowu najlepsza

W Oświęcimiu odbyły się powiatowe zawody w szachach.
Reprezentantami naszej gminy byli uczniowie klasy szóstej SZS
z Gorzowa: Ewa Stanek, Daria Krawczyk, Mateusz Waliczek oraz Patryk Wójcik. Poziom zawodów był bardzo wyrównany, ale dziewczęta
naszej szkoły nie miały sobie równych. Ewa Stanek zajęła I miejsce,
natomiast Daria Krawczyk II miejsce w powiecie awansując tym samym do zawodów wojewódzkich. Chłopcy musieli uznać wyższość
rywali i uplasowali się na ex aequo V miejscu.
Wszystkim uczniom gratulujemy.

W żółtych płomieniach liści

17 grudnia 2010r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Oświęcimiu odbył się II etap Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Nasze
lektury”. 45 uczniów z 9 szkół powiatu oświęcimskiego odpowiadało
na otwarte i zamknięte pytania testu dotyczącego powieści Marka
Twaina„Przygody Tomka Sawyera”.
Aleksandra Siuda, uczennica
klasy V Szkoły Podstawowej w
Samorządowym Zespole Szkół w
Bobrku, została zwycięzcą tego
etapu, uzyskując 34 na 35 możliwych do zdobycia punktów.
Serdecznie gratulujemy Aleksandrze i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach konkursu.
Pragnęlibyśmy, aby osiągnięcia Oli przyczyniły się do stworzenia wśród młodzieży mody na
czytanie. Ogromny sukces odniesiemy wtedy, gdy młodzi ludzie
sięgną po wartościowe książki,
gdy będą smutni, przygnębieni,
gdy nic im się nie będzie udawało- koleżanki zawiodą, klasówka
źle wypadnie….
Istotne jest bowiem, aby młodzi czytelnicy uświadomili sobie
sens słów Anny Horodeckiej: „(…) gdy czytamy smutki nagle pryskają, horyzont się rozjaśnia i robi się nam różowo.”
Jolanta Czerw

Grunwald wygrywa

U

czennica Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku,
Aleksandra Dziędziel, zajęła II miejsce w kategorii solistów w Powiatowym Konkursie Poezji Śpiewanej w „W żółtych
płomieniach liści”.
Konkurs odbył się w Ośrodku Kultury w Brzeszczach.
W komisji oceniającej zasiadali profesjonaliści: Bartłomiej Gabryś, dyplomowany muzyk, Radosław Sadowski, aktor, Mieczysław Niedźwiecki, reżyser. Ola zaśpiewała dwie piosenki:
„Ludzkie gadanie” i„Szabada”. W konkursie wzieli udział uczniowie gimnazjum i szkół średnich, co dla gimnazjalistki była nie
lada wyzwaniem.
Takim wyzwaniem był też występ dla Martyny Symuli, jej
koleżanki z klasy, która wystąpiła po raz pierwszy. Przed dziewczynami jeszcze dużo pracy, ale także wiele szans na sukcesy.
Joanna Krzyżak

9 stycznia roku rozegrany został mecz IV ligi piłki siatkowej kobiet
pomiędzy drużynami Uczniowskiego Klubu Sportowego„Grunwald”
oraz Klubu Sportowego Ryglice.
Zawodniczki gospodyń już przed ostatnim meczem fazy zasadniczej zapewniły sobie awans do rozgrywek fazy finałowej IV ligi Kobiet
Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej, plasując się na 5 miejscu na
14 drużyn uczestniczących w rozgrywkach w sezonie 2010/2011.
Zawodniczki rozegrały 14 mecz odnosząc 9 zwycięstw, 5 porażek, wygrywając 32 sety, 22 sety przegrywając z ogólną zdobyczą 27
punktów. W ostatnim meczu Zespół z Chełmka odniósł 3 punktowe
zwycięstwo, wygrywając 3 sety oraz przegrywając jeden.
W rozgrywkach IV ligowych UKS„Grunwald” uczestniczą: E.Zielińska, A.Kotowska, I.Chojnicka, M.Kubiak, N.Burza, A.Tama, M.Hebda,
M.Ponikowska, K.Wesecka-Babiuch, J.Drobny, M.Janota, K.Norys,
K.Piegza, O.Wieczorek, M.Haftek, K.Stój, P.Walocha, trenerem UKS
jest Mariusz Janik.
Inf UKS
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Wielka Orkiestra zagrała w Chełmku
Po raz 19 zagrała w całej Polsce
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie do wielkiego
grania przyłączył się Chełmek. W
tym roku w zbiórce na terenie gminy uczestniczyło blisko 50 wolontariuszy.

Wieczorem w Parku Rodzinnym zziębniętych wolontariuszy oraz zgromadzonych mieszkańców rozgrzewali
gorącymi bitami DJ Light i DJ Matjas. W tym roku tradycyjne światełko do nieba zastąpił pokaz krakowskiej grupy Lokomotara z Krakowa z przedstawieniem
teatru ognia, a w niebo wzbiły się kolorowe lampiony.
Po przeliczeniu zebranych pieniędzy okazało się, że
mieszkańcy Chełmka wsparli WOŚP kwotą 6 300 zł.
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Złote Sakiewki 2010
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Fotoreportaż Paweł Waligóra

