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Renowacja kościoła NMP Królowej Polski
w Chełmku

Zakończył się drugi etap prac renowacyjnych w kościele pw. Najświętszej Marii Panny
Królowej Polski w Chełmku.
Ten etap odnawiania świątyni objął m.
in. zabezpieczenie ścian kościoła przed skutkami szkód górniczych oraz wypełnienie
pęknięć wysokiej jakości elastycznymi materiałami wykończeniowymi, przeprowadzono odgrzybianie ścian oraz położono dwie
warstwy wysokiej jakości farby, krawędzie

półkolumn akcentują złocone ( 22 i 3/4-karatowym złotem) pasy, odnowione zostały
kaplice boczne (obecnie są to kaplice Miłosierdzia Bożego z wizerunkiem św. Faustyny
i NSPJ z wizerunkiem Brata Alberta), ściany
wyłożono nową boazerią a całość zwieńczył
sprowadzony z Włoch barokowy żyrandol.
Ostatnio została zamontowana tablica do
wyświetlania tekstów pieśni religijnych
.Koszt prac drugiego etapu renowacji pochłonął 287 000 zł.
- Koszty renowacji są pokaźne a to z tego
względu że zostały użyte materiały najwyższej
jakości, które gwarantują zachowanie estetyki naszego kościoła przez długie lata. Także
firma odnawiająca świątynię specjalizuję się
w tego typu pracach i jest jedną z nielicznych
mających zezwolenie kurii na prowadzenie
renowacji obiektów sakralnych - mówił proboszcz Bogdan Leśniak.
Dzięki ofiarności parafian i miejscowych

firm do końca lutego spłacono prawie
197 000 zł.
- Pozostało do zapłacenia jeszcze 90 000
zł. Kiedy spłacimy cały dług, a ufam że będzie to jeszcze w tym roku, to dopiero wtedy
będziemy mogli przejść do ostatniego etapu
renowacji naszej świątyni, tak abyśmy w niedalekiej przyszłości mogli cieszyć się odnowionym kościołem w całej swej okazałości. W
tym miejscu chciałbym podziękować każdej
rodzinie i każdej firmie, które przyczyniły się do
wspaniałego dzieła odnowy naszej świątyni.
Składam serdeczne podziękowania za każdą
nawet najskromniejszą ofiarę. To dzięki Wam
Drodzy Parafianie ten kościół pięknieje, każdy
z Was ma wkład w to dzieło, chociaż każdy na
własny sposób i na miarę swoich możliwości.
Niech Bóg wynagrodzi wam za Wasze hojne
serca wszelkimi potrzebnymi łaskami i swoim
błogosławieństwem. Jeszcze raz serdecznie
dziękuje Wam za każdą ofiarę, za Wasze modlitwy i duchowe wsparcie w postaci dobrego
i życzliwego słowa - podsumował proboszcz
parafii pw. NMP Królowej Polski w Chełmku
ks. Bogdan Leśniak.

KOMUNIKAT

w sprawie sprawozdawczości dla podmiotów , które w wyniku swojej
działalności wytwarzają odpady.
Nawiązując do pisemnego zawiadomienia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Geodezji w Krakowie z
dnia 18.02.2011 r. informuję, że od dnia
01 stycznia 2011 r. został skrócony termin
przekazywania marszałkowi województwa
zbiorczych zestawień danych o rodzajach i
ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach
służących do odzysku i unieszkodliwiania
tych odpadów oraz zbiorczych zestawień
danych o komunalnych osadach ściekowych
i upływa
w dniu 15 marca.
Do składania zbiorczego zestawienia
danych o rodzajach i ilości odpadów, o
sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów
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zobowiązany jest każdy podmiot, który w
wyniku swej działalności powoduje powstawanie odpadów innych niż komunalne, np.
firma budowlana, lekarz prowadzący działalność gospodarczą, szkoła, urząd, szpital
etc. oraz prowadzący działalność w zakresie
zbierania odpadów, odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości,
prowadzący odzysk lub unieszkodliwianie
odpadów.
Sprawozdanie należy przedłożyć w
ustawowym terminie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w
formie, układzie i technice określonej Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. z 2007 r. Nr 101 poz.686).
Jednocześnie informuję, że zgodnie z
ustawą o odpadach marszałek województwa nakłada kary pieniężne w wysokości 10
000 zł na podmioty, które nie wywiązują się
z obowiązku : ewidencji odpadów, przekazywania wymaganych informacji, sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych lub wykonują ten obowiązek
nieterminowo bądź niezgodnie ze stanem
rzeczywistym.
Formularze do pobrania : www.malopolskie.pl/odpady
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji, ul. Racławicka 56, 30-017
Kraków, tel. (12) 63 03 140 .
lub można złożyć osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, Dziennik Podawczy, parter
Inf. UM
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01.01.2011 – W Chełmku na ul. Wojska Polskiego zatrzymano nietrzeźwego rowerzystę 0.6 promila
04.01. – W Chełmku na ul. Powstańców Śląskich dokonano kradzieży z włamaniem
do mieszkania. Sprawca ukradł biżuterię
wartości 300 zł.
05.01 – W Chełmku na ul. Wojska Polskiego
dokonano rozboju na małoletnich ministrantach. Sprawcy zostali zatrzymani.
06.01 – W Chełmku na ul. Przemysłowej
zatrzymano nietrzeźwego kierującego
samochodem marki Audi – 0.6 promila.
12.01 – Mieszkaniec ul. Nowowiejskiej w
Gorzowie padł ofiara oszustwa na portalu
Allegro – starty 387 zł.
12.01 – W Chełmku na pl. Kilińskiego skradziono pozostawioną torebkę z dokumentami i pieniędzmi – starty 1 350 zł.
19.01 – W Chełmku na ul Krakowskiej zatrzymano sprawcę włamania do siedziby firmy Gumipol – skradzione mienie
odzyskano.
22.01 – W Chełmku na ul. Chrobrego skradziono pozostawiony na ladzie portfel –
straty 450 zł.
25.01 – Zgłoszono kradzież elementów
miedzianych wartości 11 000 zł z rozdzielni ENWOS przy pl Kilińskiego w Chełmku.
28.01 – W Chełmku na ul. Wojska Polskiego
dokonano nieznany sprawca porysował
karoserie w zaparkowanym samochodzie.
29.01 – Mieszkaniec ul. Zygmunta Starego
w Chełmku został oszukany na portalu
Allegro – starty 79,80 zł.
30.01 – W Chełmku na ul. Klonowej dokonano kradzieży z włamaniem do mieszkania.
Sprawca ukradł Laptop oraz odtwarzacz
DVD – komputer odzyskano.
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Wstrząsy w gminie Chełmek
W związku z wystąpieniem kolejnych silnych wstrząsów w miesiącu styczniu, włącznie z tym z 31.03.2011 ponownie wystąpiłem do władz Kompanii
Węglowej S.A., KWK „Piast” i Wyższego Urzędu Górniczego , o czym na bieżąco
Państwa informowałem.
Efektem tych wystąpień są decyzje Prezesa Okręgowego Urzędu Górniczego
w Katowicach (w załączeniu pismo), oraz odpowiedź Dyrektora KWK „Piast” p.
Jacka Kudeli (w załączeniu pismo), z którego jednoznacznie wynika, że Zespół
ds. Tąpań wprowadził rygory pozwalające bezpiecznie zakończyć bieg ściany
370 i drastycznie ograniczyć ilość i energię wstrząsów.
Wyrażam nadzieję, że decyzja o odsunięciu eksploatacji od terenów gminy
Chełmek oraz zakończenie biegu ściany 370 w miesiącu marcu obniży sejsmiczność górotworu i nastąpi poprawa naszego bezpieczeństwa.

Bardzo ważna jest deklaracja w zakończeniu pisma dotycząca naprawienia
wszystkich szkód powstałych na skutek wstrząsów w dniu 31.01.2011 r. w Państwa obiektach.
Dlatego jeszcze raz przypominam, że wzory druków do zgłoszeń szkód są do
pobrania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku i na stronie internetowej
www.chelmek.pl BIP Środowisko (w załączeniu wzór wniosku).
Natomiast w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć do Państwa dyspozycji
jest prawnik w Urzędzie Miejskim w Chełmku, w każdy poniedziałek w godzinach
od 8.00 do 10.00, celem udzielenia pełnej informacji i porady prawnej.

Katowice 4 lutego 2011

ustawodawca nie ustalił rozmiaru szkody, zatem nawet najmniejsza powinna być
usunięta, gdyż za jej powstanie odpowiada przedsiębiorca uprawniony do wydobywania kopaliny. W mojej ocenie niedopuszczalne jest odrzucanie roszczeń
właścicieli na podstawie wniosków z posiadanego opracowania, bez przeprowadzenia stosownego rozeznania stanu obiektu, przed rozpoczęciem eksploatacji,
w porównaniu do zgłaszanego stanu uszkodzeń. Przedsiębiorca z uwagi na posiadane służby jest w stanie ocenić zasadność roszczeń właścicieli. Powyższe w
mojej ocenie powinno się odbywać wyłącznie na podstawie dokonanego ma
miejscu rozeznania.
Z tego też powodu uważam za ważne i niezbędne opracowanie i wdrożenie
ujednoliconego postępowania, będącego wyrazem szerszego niż dotychczas
spojrzenia na problematykę skutków wstrząsów górniczych, a przede wszystkim mającego na celu zmianę niekorzystnego postrzegania przedsiębiorcy
górniczego.
Niezależnie od powyższego przypominam, że dla każdego rejonu eksploatacyjnego opracowywana jest tzw. „Prognoza wstrząsów”. W przypadku kopalni
„Piast”, dla partii XVI, w której prowadzona jest eksploatacja pokładu 209 ścianą
397, prognoza przewidywała wystąpienie wstrząsów o energii nie przekraczającej 9x106J. W dniu 24.01.2011 r. w tej partii wystąpił wstrząs górotworu o energii
2x107J. Dla partii XV tej samej kopalni prognozowana energia wstrząsów nie powinna przekroczyć 6x107J. Eksploatacja pokładu 209 ścianą 370 spowodowała
wystąpienie w dniu 17.11.2010 r. wstrząsu o energii 1x108J, a w dniu 31.01.2011r.
- 2x10 8J - zatem powyżej prognozy.
Rolą odpowiednich zespołów funkcjonujących w ruchu zakładu górniczego
jest określenie, czy przekroczenie wartości energii przewidywanej w prognozie
może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa zakładu górniczego, jego pracowników lub bezpieczeństwa powszechnego.
Z analizy posiadanych przez Urząd materiałów wynika, że w kopalni„Piast” wzrasta sejsmiczność górotworu, co niewątpliwie jest spowodowane powiększającym
się obszarem wybranej powierzchni oraz warunkami górniczo - geologicznymi,
w których prowadzona jest eksploatacja. Tylko w styczniu 2011 roku zarejestrowano w tej kopalni dziewięć wstrząsów o energii rzędu 106J, dwa o energii rzędu
107J i jeden o energii rzędu 108J.
Dalsze prowadzenie eksploatacji pokładów zagrożonych tąpaniami w kopalniach „Piast” i„Ziemowit”, bez zmiany czynników mających wpływ na stan zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami może spowodować nieprzewidywalne skutki w
obiektach powierzchniowych, jak również w wyrobiskach dołowych.
Z tego powodu zwracam się do Pana Prezesa o podjęcie zdecydowanych działań w celu maksymalnego ograniczenia występowania wysokoenergetycznych
wstrząsów górotworu, szczególnie o energiach przekraczających prognozy. Takie
działania, w mojej ocenie, pozwolą na wyeliminowanie potencjalnej możliwości
wstąpienia konfliktów między przedsiębiorcą a właścicielami nieruchomości
gruntowej, w aspekcie zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego oraz zagrożenia bezpieczeństwa zakładu górniczego i jego pracowników.
O podjętych przez Pana działaniach, proszę mnie niezwłocznie powiadomić.
Dyrektor, mgr inż. Jerzy Kolasa

Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus

Jacek KORSKI
Wiceprezes arządu Kompani Węglowej S.A.
w Katowicach

Począwszy od 9.02.2010 r., kiedy to w rejonie ściany 399, w pokładzie 209, w
partii XVI na poziomie 650m w KW S.A. Oddział KWK „Piast” wystąpił wstrząs o
energii 3x109J, ze szczególną uwagą obserwowałem i kontrolowałem działania
zakładów górniczych KW S.A. Oddział KWK „Piast” i KW S.A. Oddział KWK „Ziemowit”, w aspekcie postępowania służb kopalnianych po wstrząsach wysokoenergetycznych. W roku 2010, między innymi, dwukrotnie kierowałem wnioski
kopalni „Piast” pod obrady Komisji do spraw Ochrony Powierzchni przy WUG, w
celu oceny możliwości dalszego prowadzenia eksploatacji górniczej w rejonie
pogranicza kopalń z uwagi na występowanie tu wstrząsów górotworu. Pracownicy Urzędu zapoznali się z opracowaniami naukowymi powstałymi w związku
z uchwałami Komisji oraz sposobem wykorzystania wniosków wynikających z
tych opracowań.
W obu zakładach górniczych prowadzona jest eksploatacja pokładów węgla,
między innymi zaliczonych do I stopnia zagrożenia tąpaniami. Eksploatacja w
kopalni „Ziemowit” spowodowała w 2010 roku wystąpienie 2349 wstrząsów
górotworu, z czego 257 o energii większej od 105J. W tym samym roku w kopalni „Piast” zaistniało 3776 wstrząsów, z czego 280 o energii większej od 105J.
Następstwem, wstrząsów wywołanych eksploatacją górniczą, są liczne interwencje, w tym również mieszkańców miejscowości usytuowanych poza
terenem górniczym, kierowane do zakładów górniczych oraz bezpośrednio do
dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. Interwencje mające
różny charakter, w wielu przypadkach dotyczą uszkodzeń w obiektach budowlanych, przede wszystkim stanowią jednak wyraz wzmożonego niepokoju, a
tym samym braku akceptacji społecznej wobec działalności górniczej prowadzonej przez kopalnie.
Część zgłoszeń mieszkańców była oddalana - bez rozeznania na miejscu - w
oparciu o wnioski z opracowania instytutu Techniki Budownictwa w Warszawie,
Oddział w Katowicach pt. „Analiza projektu eksploatacji złoża KWK „Piast” Ruch
I i KWK „Ziemowit” w partii „E” i „F” do roku 2013 z uwagi na ochronę powierzchni w aspekcie zaistniałego wstrząsu w dniu 09.02.2010 r.”. Przykładem takiego
postępowania są kierowane do mnie skargi telefoniczne i pisma mieszkańców
Oświęcimia - Brzezinki lub władz samorządowych.
W tej sytuacji trudno nie uznać za słuszne skargi mieszkańców, w których podnoszą, że w użytkowanych budynkach, wskutek licznych wstrząsów, na ścianach
i stropach pojawiają się rysy, pęknięcia lub odpadają tynki albo elementy elewacji. Szkody tego rodzaju nie stanowią zapewne bezpośredniego zagrożenia dla
mieszkańców lub trwałości konstrukcji, jednakże z ich punktu widzenia, mogą
budzić uzasadniony niepokój o bezpieczne użytkowanie obiektów budowlanych,
których są właścicielami. Pragnę przypomnieć, że zgodnie z postanowieniem
działu V ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Pgg) właściciel może żądać naprawienia szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego, a naprawienie szkody
powinno nastąpić przez przywrócenie stanu poprzedniego. W tym przypadku

Bieruń 07.02.2011
Burmistrz Chełmka , Andrzej Saternus
ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek
Szanowny Panie Burmistrzu.

powierzchni na terenie Miasta i Gminy Chełmek. Do dnia dzisiejszego skontrolowano 11 budynków, w których stwierdzono drobne uszkodzenia elementów
niekonstmkcyjnych.
Pomimo niewielkich uszkodzeń, które stwierdzono podczas dotychczasowych
przeglądów mam świadomość, że wstrząsy z dnia 31.01.2011 r. spowodowały
dyskomfort i niepokój mieszkańców. Główną przyczyną wystąpienia silnych
wstrząsów górotworu, w tym dniu są zaszłości eksploatacyjne w pokładzie
206/1-2 w partii XV.
W 2004r., po wystąpieniu kilku wstrząsów o energiach 10 5J i 106 J pod wpływem
presji społecznej zakończono w połowie planowanego wybiegu eksploatację
pokładu 206/1-2 ścianą 520. Od tego czasu górotwór w przedmiotowym rejonie
zachowuje się w sposób mało przewidywalny. Podczas eksploatacji kolejnych
pokładów w tym rejonie wzrosła aktywność sejsmiczna oraz energia wstrząsów.

W dniu 31.01.2011 r. o godzinie 23.38 i 23.41 w obszarze górniczym Bieruń
II wystąpiły wstrząsy górotworu o energiach 2x108 J i 1x 10 7 J .
Wstrząs o energii 2x108 J spowodował drgania gruntu zarejestrowane na trzech
stanowiskach pomiarowych zainstalowanych na terenie Miasta i Gminy Chełmek.
Na stanowiskach Chełmek-Jaworznicka zarejestrowano przyspieszenie 407,72
mm/s2, na stanowisku Chełmek-Gimnazjum 475,04 mm/s2, a na stanowisku Gorzów-Rzeczna 72,39 mm/s2.
Niezwłocznie po wystąpieniu powyższych wstrząsów przedstawiciele kopalni „Piast’”’ rozpoczęli dokonywanie przeglądów obiektów budowlanych na
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Wydobycie węgla prowadzimy w oparciu o aktualna koncesję i Plan Ruchu
oraz opinie i ekspertyzy najlepszych fachowców zajmujących się zwalczaniem
zagrożenia sejsmicznego w górnictwie.
Pomimo prowadzenia szeroko zakrojonej profilaktyki tąpaniowej, niekorzystne
warunki geologiczno-górnicze sprawiają, że nie zawsze potrafimy zapanować
nad zachowaniem się górotworu.
Przepraszam wszystkich mieszkańców za uciążliwości spowodowane działalnością kopalni „Piast” i deklaruję, że wszystkie szkody powstałe na skutek
wstrząsów z dn. 31.01.2011. zostaną przez nas naprawione.

Najsilniejsze wstrząsy odczuwalne przez mieszkańców Chełmka układają się na
linii eksploatacji zatrzymanej w pokładzie 206/1-2. Czyste wybieranie pokładu
stanowi niezbędny warunek ograniczenia energii wstrząsów. Z powodów opisanych powyżej niezbędne jest dokończenie eksploatacji pokładu 209 w partii XV
ścianą 370, Do zakończeniu biegu tej ściany pozostało około 85m.
Na posiedzeniu Zespołu ds. Tąpań poszerzonego o specjalistów z AGH Kraków,
GIG Katowice i Politechniki Śląskiej w dniu 1.02.2011r. określono rygory umożliwiające bezpieczne dokończenie biegu ściany 370.
Przede wszystkim drastycznie ograniczono postęp dobowy, co powinno radykalnie zmniejszyć ilość i energię wstrząsów. Kierownictwo Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” z najwyższą starannością odnosi się do zagadnień związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym na dole kopalni
oraz bezpieczeństwa powszechnego.

Z poważaniem
Kompania Węglowa S.A.
Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast”
Pełnomocnik Zarządu Dyrektor Techniczny, Jacek Kudela

WYBORY W SOŁECTWACH

Przyjmowanie zgłoszeń w w/w budynkach szkolnych w godz.
od 15.00 – 19.00
do 31.III. 2011 r. rozplakatowanie informacji o kandydatach
do 7.IV. 2011 r. sporządzenie spisów wyborców
do 8.IV. 2011 r. dostarczenie kart do głosowania
10 kwietnia 2011 r. wybory, głosowanie w godzinach od 8.oo
do 18.oo
Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej może zgłosić każdy mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na
kandydowanie oraz listę z dziesięcioma podpisami popierającymi
tego kandydata.
Zgłaszając kandydata na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej należy podać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz wskazać
czy jest to kandydat na Sołtysa, czy członka Rady Sołeckiej.
Druki: zgłoszenia kandydatów, listy osób popierających, oświadczenia woli kandydowania, dostępne są na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego www.chelmek.pl oraz w Urzędzie Miejskim w
Chełmku pok.121.

W związku z zakończeniem kadencji sołtysów i rad sołeckich w
Sołectwach Gorzów i Bobrek, Burmistrz Chełmka zarządził nowe
wybory na dzień 10 kwietnia 2011 r. (niedziela)
Wybory odbędą się:
dla sołectwa Gorzów - w Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie im. Marii Konopnickiej ul. Szkolna 3 - 10.04.2011 r. w godz.
od. 8 – 18.00 dla sołectwa Bobrek - w Samorządowym Zespole Szkół
w Bobrku im. Kardynała Stefana Adama Sapiehy ul. Nadwiślańska
9 – 10.04.2011 r. w godz. od. 8 – 18.00
Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i równym spośród nieograniczonej liczby
kandydatów przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych
do głosowania.
Prawo wybierania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma każdy
mieszkaniec Sołectwa, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18
lat i stale zamieszkuje na obszarze Sołectwa.
Kalendarz Wyborczy
do 18. III. 2011 r. powołanie Sołeckich Komisji Wyborczych
25,28,29. III. 2011r. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej

Sekretarz Miejski
Janina Świerz

WYBORY ZARZĄDÓW OSIEDLI

na wtorek 12 kwietnia 2011 r. godz. 16.00. Wybory odbędą się w Szkole
Podstawowej nr 2 w Chełmku przy ul. Brzozowej 7 – 9
W skład Zarządu wchodzi 8 osób, w tym:
a/ 2 osoby z pośród mieszkańców ulic: Broniewskiego, Dąbrowskiej,
Kasprowicza, Krakowska (nr parzyste), Orkana, Reymonta, Rydla, Staffa, Struga, Tetmajera, Wyspiańskiego, Zapolskiej, Żeromskiego, (tzw.
„Nowopole”)
b/ 3 osoby z pośród mieszkańców ulic: Kościuszki, Krakowska (nr nieparzyste), Ofiar Faszyzmu, Marszałka Piłsudskiego, Powstańców Śląskich, (tzw. „Osiedle”)
c/ 3 osoby z pośród mieszkańców ulic: Generała Andersa, Boczna, Brzozowa, Głogowa, Klonowa, Kolejowa, 11-go Listopada, 25-go Stycznia,
Topolowa, Wojska Polskiego, (tzw. Kolonia”).
Wybory Zarządu Osiedla Stare Miasto w Chełmku zaplanowano na
czwartek 14 kwietnia 2011 r. o godz. 16.00. Wybory odbędą się w Domu
Pamięci Tomasza Baty przy ul. Staicha 3 w Chełmku.
W skład Zarządu wchodzi 7 osób.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Chełmku nr XXXI/232/2001 z dnia
14 marca 2001 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Chełmku nr IV/27/2007
z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia statutów osiedli, Burmistrz
Chełmka zarządził wybory do Zarządów Osiedli dla Dzielnicy Stare
Miasto i Nowe Miasto.
Wybory odbędą się na Ogólnych Zebraniach Mieszkańców.
Wybory Członków Zarządu Osiedla oraz Przewodniczącego Zarządu
Osiedla przeprowadza się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, zwykłą
większością głosów.
Porządek ogólnego zebrania mieszkańców obejmuje m.in:
- wybór przewodniczącego zebrania,
- sprawozdanie z działalności zarządu osiedla,
- powołanie komisji wyborczej,
- zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu Osiedla,
- przeprowadzenie głosowania,
ogłoszenie wyników wyborów.
Wybory Zarządu Osiedla Nowe Miasto w Chełmku zaplanowano

Sekretarz Miejski
Janina Świerz

Chełmku przy ul. Krakowskiej 11, Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych – pok. nr 15 w terminie do 17 marca 2011r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wskazane jest dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej
lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy

INFORMACJA BURMISTRZA CHEŁMKA

o przystąpieniu do sporządzenia nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.
717 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 41) Burmistrz Chełmka informuje o podjęciu
przez Radę Miejską w Chełmku uchwały Nr XLVIII/264/2010 z dnia 23
września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowej edycji
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Chełmek.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to dokument określający w sposób ogólny planowany sposób
zagospodarowania całego terytorium gminy, zawierający informacje o
położeniu obszarów przeznaczonych pod zabudowę i inne funkcje, o
przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych, terenów chronionych itp.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w

wniosek.						

Inf.UM

Z smutkiem donosimy, że odeszła od nas

śp. Maria Klimas

Pani Maria była nieocenioną popularyzatorką
lokalnej historii i jednym z filarów
Klubu Miłośników Ziemi Chełmeckiej
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
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Światowy Dzień Chorego

lutego w Domu Rencisty w
Chełmku odbyło się spotkanie
z okazji Światowego Dnia Chorego.
Spotkanie ze starszymi i schorowanymi seniorami z terenu gminy otwarła przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów w Chełmku Maria
Gołyźniak. Przewodnicząca poza gorącymi
życzeniami zdrowia i szczęścia w życiu codziennym złożyła obszerny raport z działalności PZERiI w Chełmku w zeszłym roku jak i
omówiła tegoroczne plany.
- W ciągu roku organizujemy wiele spotkań
oraz wspólnych wyjazdów, zachęcam wszystkich seniorów do przyjścia do nas, korzystajcie z imprez które organizujemy – zachęcała
przewodnicząca.

Wieloletnia praca chełmeckiego PZERiI
została wyróżniona Srebrnym Medalem
Zasługi. Medal został wręczony przewodniczącej PZERiI podczas gali rozdania „Złotych
Sakiewek”.
- Dziękuję burmistrzowi Chełmka Andrzejowi Saternusowi , który docenia naszą pracę i
w tym roku odznaczył PZERiI w Chełmku Srebrnym Medalem Zasługi. Ten medal, chociaż
wręczony na moje ręce, jest dla nas wszystkich,
wszystkich członków związku a jest nas prawie
600 - mówiła Maria Gołyźniak.
Serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności złożył seniorom również
przybyły na spotkanie burmistrz Andrzej
Saternus.

Nowy dyrektor
SG ZOZ w Chełmku

Michał Bochenek, od dziesięciu lat związany zawodowo ze sferą ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zarówno w praktyce – jako pracownik organu rentowego
oraz w teorii – jako uczestnik i prelegent
na wykładach i konferencjach naukowych.
Umiejętności organizatorskie i kierownicze
uzyskiwał pracując w terytorialnym, tak w
organie wykonawczym, jak i stanowiącym
– w Radzie Miejskiej. Pracując i mieszkając
od wielu lat w Chełmku zna Mieszkańców
Chełmka i zna ich problemy. Od 1 lutego
podjął sie niełatwego zadania kierowania
Samodzielnym Gminnym Zakładem Opieki
Zdrowotnej w Chełmku.

BUS Chełmek – Kraków

KALENDARZ IMPREZ TURYSTYCZNO-PIELGRZYMKOWYCH POLSKIEGO
ZWIĄZKU EMERYTÓW - RENCISTÓW I INWALIDÓW NA 2011 r.
Miejscowość
Kolędowanie O/R Chełmek
Spotkanie opłatkowe Koło nr 1
Spotkanie opłatkowe Koło nr 2
Teatr - Jasełka - Cieszyn
Teatr - Jasełka - Cieszyn
Spotkanie z okazji Dnia Chorego
Spotkanie Noworoczne Koło nr 3
Dzień Kobiet Koło nr 1 i nr 2
Teatr Cieszyn - Misterium
Częstochowa - Leśniów
Termy Podhalańskie - Bukowina Tat.
Wczasy Hiszpania
Wczasy Włochy
Wczasy - Ustronie Morskie
Pińczów, Jędrzejów - piknik
Wczasy Krynica Morska
Krynica Morska, Trójmiasto
Kotlina Kłodzka, okolice
Nieborów, Arkadia ,Licheń
Wieliczka Łagiewniki
Warszawa, okolice
Szaflary, termy Podhalańskie
Wczasy Rewal
Wczasy Dziwnów
Ukraina Lwów - Przemyśl
Kalwaria Żebrz. Wadowice
Częstochowa
Teatr Cieszyn „Gość oczekiwany”
Dni Seniora O/R Chełmek
Dni Seniora Koło nr 3
Dni Seniora Koło nr 1
Dni Seniora Koło nr 2
Dni Seniora O/R Chełmek
Pożegnanie lata

Data
5.01.2011
8.01.2011
15.01.2011
18.01.2011
20.01.2011
11.02.2011
20.02.2011
8.03.2011
5.05.2011
12.05.2011
19.05-31.05.2011
24.05 - 05.06. 2011
03.06- 15.06.2011
7.06.2011
12.06-24.06.2011
15.06.2011
2-3. 07. 2011
13-14.07.2011
19.07.2011
26-28.07.2011
4.08.2011
16.08-28.08.2011
21.08-02.09.2011
06-09.09.2011
22.09.2011
27.09.2011
11-12.10.2011
16.10.2011
12.11.2011
19.11.2011
19.11.2011

Uwaga
Dom Rencisty w Chełmku
Gorzów
Bobrek
Dom Rencisty w Chełmku
Dom Ludowy Chełmek
Gorzów, Bobrek

Bobrek
Gorzów

Gorzów + Chełmek
Dom Rencisty
Dom Ludowy
Gorzów
Bobrek
MOKSiR
Gorzów

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Chełmek ul. Topolowa 6 Czynne:
Poniedziałek: 14.oo -17.oo; Środa 9.oo -12. oo, tel. 846 - 15 - 66, 694 366 200
Prosimy o uiszczanie opłaty za wycieczki na 14 dni przed planowanym wyjazdem!
Nie zgłoszenie się w w/w terminie jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników!
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Nowe połączenie busowe między Chełmkiem a
Krakowem.
Przystanek: Chełmek Policja, kierunek: Kraków Worcella 12 Odjazdy w dni
robocze: 04:55 06:00 07:00 08:10 09:15
10:10 11:30 12:35 13:35 14:50 15:55 16:40
18:00p 20:00p Odjazdy w soboty, niedziele:
08:10sn 10:10sn 11:30sn 13:35sn 14:50sn
16:40sn 18:00sn 20:00sn
Przystanek: Kraków Worcella 12, kierunek: Chełmek Policja Odjazdy w dni
robocze: 06:40 07:40 08:40 10:05 11:10
12:10 13:10 14:15 15:10 16:20 17:35 18:35
20:00p 21:30p Odjazdy w soboty, niedziele:
10:05sn 12:10sn 13:10sn 15:10sn 16:20sn
18:35sn 20:00sn 21:30sn
Legenda p - odjazdy wyłącznie w
piątki s - odjazdy wyłącznie w soboty
n - odjazdy wyłącznie w niedziele Linia
nie kursuje w: Wielką Sobotę, Wielkanoc,
Zielone Świątki, Boże Ciało, Wigilię, Boże
Narodzenie, Sylwestra, Nowy Rok oraz w
dniach: 06.01, 01.05, 03.05, 15.08, 11.11

Informacja

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
naszych klientów, MZGK w Chełmku Sp. z
o.o. informuje, iż od miesiąca stycznia 2011
roku ulega zmianie system rozliczania wywozu nieczystości stałych od osób fizycznych.
Zakres fakturowania będzie obejmował półroczny okres rozliczeniowy z możliwością
dokonywania wpłat miesięcznych lub z góry
za całe półrocze.
Inf.MZGK w Chełmku
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BURMISTRZ CHEŁMKA OGŁASZA:
I.

Działka nr 517/32 o pow. 0.1025 ha - kształt działki nieregularny, zwarty, teren
płaski. Przy zachodniej granicy działki usytuowany jest betonowy A-owy słup
energetyczny. Natomiast we wschodniej części działki przebiega napowietrzna
linia teletechniczna.
Działka nr 517/29 o pow. 0.0777 ha – kształt działki nieregularny, zwarty,
teren płaski. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia teletechniczna.
W dniu 25 listopada 2010 roku upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr: 524/4 o pow. 0.0923 ha, obręb Gorzów, położona w Gorzowie przy ul. Gorzowskiej, za cenę wywoławczą 30.000,00
złotych brutto. W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.
Dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w
Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych nr KR1E/00041584/0. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Działka znajdują się na terenach dla których Gmina Chełmek nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
W w/w planie działka znajdowała się na terenach oznaczonych następującymi
symbolami: B 31 MM – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.
Przeznaczenie działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – kierunki rozwoju zabudowy mieszkaniowej, obszary zabudowy jednorodzinnej kształtującej się na obszarach o zdefiniowanym układzie
komunikacyjnym i podziale na działki budowlane
Zabudowa przedmiotowej działki jest możliwa po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.
Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z ulicy Małowy. Przedmiotowa działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, o szerokości około 18
m i długości około 25 m. Teren płaski. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona.
Ogrodzenie z siatki stalowej zamocowanej do słupków stalowych z bramą stalową z kształtowników. Dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej, sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej w odległości 50 m. Brak możliwości
przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, konieczność zabudowy szamba lub własnej
oczyszczalni ścieków.
W dniu 18 marca 2010 roku upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

III.

I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr:
1158/78 o pow. 0.0980 ha za cenę wywoławczą 40.100,00 złotych brutto.
1158/79 o pow. 0.1614 ha za cenę wywoławczą 55.550,00 złotych brutto.
1158/80 o pow. 0.2436 ha za cenę wywoławczą 83.300,00 złotych brutto.
W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.
Przedmiotowe działki położone są w obrębie Gorzów, przy ulicy Nowowiejskiej.
Działki będące przedmiotem przetargu powstały w wyniku: zniesienia p.gr.
1158/53, 1158/54, 1158/65, 1158/71, 1158/73, 1158/74, 1158/75 do p.gr. 1158/77 i
podziału jej na nowe nieruchomości, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Chełmka znak: AGK/RGK. 7430-1-18/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku.
Dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w
Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych nr KR1E/00040155/7.
W/w nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Działki znajdują się na terenach dla których Gmina Chełmek nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
W w/w planie działki znajdowały się na terenach oznaczonych następującymi symbolami: B 25 MN, U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami, tereny zainwestowane zabudową mieszkaniową i mieszkalno – usługową.
Przeznaczenie działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – kierunki rozwoju zabudowy mieszkaniowej, obszary przeznaczone do zabudowy, przewidziane do obowiązkowego objęcia miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne
w pierwszej kolejności.
Zabudowa przedmiotowych działek jest możliwa po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.
Dojazd do nieruchomości odbywa się od ulicy Krakowskiej poprzez ulice Podkomorską, Krótka i Graniczna lub bezpośrednio z ulicy Nowowiejskiej.
Dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej:
- przyłączenie do sieci energetycznej zapewnione przez ENION S.A.,
- włączenie do sieci wodociągowej z istniejącego wodociągu PVCΦ110/150 mm,
- odprowadzenie ścieków sanitarnych do szczelnych, bezodpływowych zbiorników osadowych, do chwili wybudowania kanalizacji miejskiej,
- nie przewiduje się zaopatrzenia przedmiotowej inwestycji w gaz (sieć gazowa przebiega w najbliższym sąsiedztwie).
Zgodnie z postanowieniem dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w
Katowicach na przedmiotowym terenie nie prowadzono i nie przewiduje się
prowadzenia eksploatacji górniczej.
Opis działek:
Działka nr 1158/78 o pow. 0.0980 ha, nr 121/58/79 o pow. 0.1614 ha, 1158/80
o pow. 0.2436 ha – kształt działek nieregularny, teren płaski. Teren działek podmokły., przy obfitych opadach deszczu lub roztopach śniegu mogą gromadzić
się wody opadowe i może nastąpić lokalne podtopienie gruntów. Odwodnienie dla danej działki nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt.
W dniu 25 listopada 2010 roku upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
Postanowienia ogólne:
Uczestnicy przetargu winni:
Posiadać dowód wpłaty wadium, który równoznaczny jest z zapoznaniem się
wpłacającego z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, pod warunkiem
przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup danej nieruchomości lub
złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo
przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.
Legitymować się dowodami osobistymi (swoim i małżonki/a), nr NIP (numer
Identyfikacji Podatkowej), w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadającej osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa
(ewentualnie zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości), dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot.
Wadium, uprawniające do uczestnictwa w przetargu, w kwocie:
dla nieruchomości opisanej w punkcie nr I wynosi 3.000,00 złotych,
dla nieruchomości opisanych w punkcie nr II wynosi: 4.000,00 złotych,
dla nieruchomości opisanych w punkcie nr III dla działki w punkcie 1 i 2 wynosi:
4.500,00, dla działki oznaczonej w punkcie 3 wynosi: 8.000,00 złotych,
dla każdej działki osobno, należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 MARCA 2011

II.

I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr:
517/29 o pow. 0.0777 ha za cenę wywoławczą 36.650,00 złotych brutto.
517/32 o pow. 0.1025 ha za cenę wywoławczą 41.800,00 złotych brutto.
517/33 o pow. 0.0831 ha za cenę wywoławczą 34.050,00 złotych brutto.
517/34 o pow. 0.0947 ha za cenę wywoławczą 36.850,00 złotych brutto.
W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.
Przedmiotowe działki położone są w obrębie Bobrek, przy skrzyżowaniu ulicy
Akacjowej i Długiej.
Działki będące przedmiotem przetargu powstały w wyniku: podziału działki
517/21 na nowe nieruchomości, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Chełmka
znak: AGK. 7430-1-32/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku.
Dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w
Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych nr KR1E/00023988/0.
W/w nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Działki znajdują się na terenach dla których Gmina Chełmek nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
W w/w planie działki znajdowały się na terenach oznaczonych następującymi symbolami: MN – tereny mieszkalnictwa, usług oraz małych przedsiębiorstw
rodzinnych.
Przeznaczenie działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego – kierunki rozwoju zabudowy mieszkaniowej, obszary zabudowy
ukształtowanej z możliwością dokonywania uzupełnień w lukach budowlanych,
rozbudowy i modernizacji zabudowy jednorodzinnej, ochrona środowiska przyrodniczego, obszar chronionego krajobrazu.
Zabudowa przedmiotowych działek jest możliwa po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.
Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z ulicy Akacjowej. Wzdłuż
wschodniej granicy działek przebiega ciek wodny. Dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej:
- przyłączenie do sieci energetycznej zapewnione przez ENION S.A.,
- włączenie do sieci wodociągowej z istniejącego wodociągu miejskiego w
ulicy Akacjowej,
- odprowadzenie ścieków sanitarnych do szczelnych, bezodpływowych zbiorników osadowych, do chwili wybudowania kanalizacji miejskiej,
- nie przewiduje się zaopatrzenia przedmiotowej inwestycji w gaz.
Zgodnie z postanowieniem dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w
Katowicach na przedmiotowym terenie nie prowadzono i nie przewiduje się
prowadzenia eksploatacji górniczej.
Opis działek:
Działka nr 517/34 o pow. 0.0947 ha – kształt działki nieregularny, wydłużony,
teren płaski. Przy zachodniej granicy działki usytuowany jest betonowy A-owy
słup energetyczny. Natomiast we wschodniej części działki zlokalizowany jest
drewniany słup teletechniczny.
Działka nr 517/33 o pow. 0.0831 ha – kształt działki nieregularny, zwarty,
teren płaski. Przy wschodniej granicy działki przebiega napowietrzna linia teletechniczna.
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roku na konto Urzędu Miejskiego w Chełmku Nr 34 8123 0000 0000 1283 2000
0030 Bank Spółdzielczy Oświęcim z dopiskiem ”wadium - nr nieruchomości”.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie
nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 MARCA 2011 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 i będzie trwał od godz. 11.00 w odstępach
czasu co 10 minut dla poszczególnej nieruchomości licząc od punktu Nr I.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na tą nieruchomość. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej
niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość z
osobna z zaznaczeniem jej numeru.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom nie-

M

zwłocznie zwrócone.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał
przetarg od zawarcia umowy. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo
do odwołania ogłoszonego przetargu lub jego unieważnienia.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości oraz wpisów do ksiąg wieczystych ponosi nabywca nieruchomości.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207,
poz. 2108 z późn. zm.)
Szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w pok. 14
Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 844-90-33, 844-90-34 Wydział
Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnym Urzędu Miejskiego w Chełmku.
Inf.UM

Być szczodrym to być szczęśliwym

inęło już 10 miesięcy od rozpoczęcia działalności nowej placówki w Chełmku, tj. Filii Banku Spółdzielczego w Andrychowie, zlokalizowanej w pasażu handlowym przy ul. 11 Listopada. W tak krótkim okresie Bankowi udało się zaistnieć na lokalnym rynku jako pewnemu partnerowi dla wielu gospodarstw domowych i klientów prowadzących działalność gospodarczą. Rozwój sytuacji nie powinien dziwić, jako że jest on stabilną i bezpieczną instytucją, która nieustannie
unowocześnia swoją ofertę, pracuje nad poprawą jakości obsługi oraz odważnie wdraża nowe technologie i rozwiązania.
Dzięki temu z powodzeniem konkuruje na lokalnym rynku finansowym. Wszystko to sprawia, że z sukcesem opiera się
kryzysowi panującemu w branży.
Bank Spółdzielczy w Andrychowie jest
zwolennikiem wysokich standardów obsługi Klienta, na który składa się m.in. wygląd i organizacja pomieszczeń, fachowość
zatrudnionych pracowników, organizacja
pracy. Chociaż mieści się na stosunkowo
małej powierzchni, to wnętrze jest schludne,
przestronne i jasne. Każdy Klient bez trudu
trafi do życzliwego pracownika Banku, a dla
bardziej wymagających dysponuje odrębnym pomieszczeniem, przeznaczonym do
spotkań o charakterze biznesowym. Chętnie
wita w swoich progach każdego Klienta, ale
jest również gotowy do spotkań w siedzibie
firmy. Styl działania zaowocował już konkretnymi wynikami sprzedażowymi, zróżnicowanymi pod względem produktowym
i zakresem obsługiwanych Klientów. Filia
jest widoczna z daleka, z łatwym dojazdem
i godzinami otwarcia dostosowanymi do
lokalnych potrzeb.
Cieszy fakt, że oferta Banku spotyka się
z coraz większym zainteresowaniem ludzi
młodych. Instytucja jest dumna z tego, że
udaje się łączyć wyznawane zasady i tradycję
z nowoczesnymi rozwiązaniami, bezpieczeństwem i pewnością, zachowując jednocześnie wysoką elastyczność działania. Wyważone decyzje nawet w najtrudniejszych chwilach mają bezpośredni wpływ na stabilność
i trwałość współpracy z Klientami.
Pracownicy twierdzą zgodnie, że Bank
tworzą sami Klienci.
- To właśnie dla Klientów, ale także za ich
sprawą zmieniamy się i robimy to z wielką
przyjemnością. Oferta Banku dopasowana
jest do potrzeb, możliwości oraz oczekiwań
ludzi. Dzięki temu Klienci mogą odnosić suk-

cesy, a my realizować własne cele biznesowe.
– przyznaje kierownik Filii p. Aleksandra Baron-Klęczar.
Potwierdzeniem jest stale zmieniająca
się oferta Banku.
- W ubiegłym roku rozpoczęliśmy masową
wymianę kart płatniczych na karty chipowe.
Klientom, których dotknęła klęska powodzi
zaproponowaliśmy, jeszcze przed stosownymi
decyzjami rządowymi, szybkie i proste kredyty
z bardzo niskim oprocentowaniem. W chwili
uruchomienia finansowej pomocy Państwa
kredyt można było spłacić przed terminem
bez dodatkowych opłat. Dzięki temu remont
zniszczonego domu, jeszcze przed nadejściem
zimy, stał się możliwy. Aktualnie pracujemy
nad Internetowym Rachunkiem Oszczędnościowo-Rozliczeniowym, którego szczegóły
będą wkrótce znane. Rozszerzyliśmy ofertę
kredytową dla podmiotów gospodarczych.
Produkty takie jak Szybka Linia Kredytowa dla
Firm, Szybka Gotówka dla Firm czy Limit Kredy-

towy na Uproszczonych Zasadach okazały się
„strzałem w dziesiątkę”. Obecnie dołączyliśmy
do naszej oferty kredyty hipoteczne i mieszkaniowe, na nowych, bardziej konkurencyjnych
zasadach. Warunki są na tyle korzystne, że
Bank będzie mógł konkurować z największymi
graczami na rynku – dodaje pani kierownik.
Zasadą funkcjonowania Banku Spółdzielczego w Andrychowie jest żywe uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej. Za takie
zaangażowanie Bank został wyróżniony
statuetką „Złota Sakiewka 2010”, przyznawaną przez Gminę Chełmek dla stowarzyszeń
oraz przedsiębiorców wspierających gminne inicjatywy.
- Najlepszą metodą na to, żeby być szczęśliwym jest być szczodrym. Zacznę od siebie.
Chcemy być szczęśliwi, więc dzielimy się tym
co mamy. – powiedziała dziennikarzom laureatka„Złotej Sakiewki 2010” Prezes Banku p.
Małgorzata Matusiak. – Co to daje firmie? W
związku z faktem, że osiągamy zyski, chcemy
się nimi dzielić z ludźmi, z którymi współpracujemy, wśród których żyjemy. Tak rozumiemy
swoja rolę w środowisku. To uczciwe postawienie sprawy.
Z pracownikami Banku rozmawiała
Marta Owsiany

Samorządowy Zespół Szkół

w Bobrku zwraca się o przekazanie 1 %
podatku dla Naszej Szkoły. 1 % przekazujemy wpisując nr. KRS 0000052078
wpisując nazwę OPP „Stowarzyszenie
Pomocy Szkole Małopolska” – w rubryce
inne informacje należy wpisać „1% dla
Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku”
Za przekazane środki serdecznie dziękujemy
Dyrekcja szkoły oraz Rada Rodziców.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
W DNIU 15 MARCA 2011r. (wtorek), W
GODZINACH OD 8:00 DO 14:00, W SALI SESYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU
PRZEDSTAWICIELE URZĘDU SKARBOWEGO W OŚWIĘCMIU BĘDĄ PRZYJMOWAĆ
ZEZNANIA PODATKOWE (PIT) ZA 2010r.
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Rozmowa z Haliną Zelech kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy pobyt dzienny A w Chełmku.

Terapia jest szansą
W 2009 roku ŚDS w Chełmku obchodził jubileusz - 10-lecia działalności, jednak
wielu mieszkańców naszej gminy niewiele wie o funkcji jaką pełni ośrodek.
Dlaczego tak się dzieje?
- Środowiskowy Dom Samopomocy jest
ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla
osób, które z powodu problemów zdrowia
psychicznego , często powiązanych z bezrobociem, samotnością, przestali sobie radzić
ze zwykłymi wymaganiami życia i czynnościami dnia codziennego. Dodatkową konsekwencją wymienionych problemów zdrowotnych jest „wypadnięcie” z pełnionych dotychczas ról społecznych. Udział tych osób w
zajęciach terapeutycznych ośrodka pozwala
odzyskać utracone umiejętności oraz nabyć
nowe przydatne w życiu codziennym.
Co do drugiej części pytania, odpowiem
tak - często spotykanym błędnym wyobrażeniem dotyczącym zaburzeń psychicznych
i choroby psychicznej jest przekonanie, że
osoby cierpiące na nią są niebezpieczne
lub agresywne. Takie przekonania mogą
wytłumaczyć, dlaczego tylko jedna trzecia
osób, u których można rozpoznać wymienione dolegliwości poszukuje pomocy. W
rzeczywistości choroby psychiczne są jak
wszystkie choroby - można je leczyć, a osoby cierpiące na choroby psychiczne mogą
z powodzeniem powrócić do normalnego,
produktywnego życia, o ile otrzymają odpowiednie leczenie i wsparcie.
Mimo wielu działań informacyjnych i integracyjnych, problemy dotyczące zdrowia
psychicznego są nadal w środowisku - nie
tylko naszej gminy - ukrywane i niechętnie
się o nich mówi. Osoby z problemami psychicznymi spotkają się ze stygmatyzację i
dyskryminację . W ten sposób odbiera się
im szanse na terapię , gdyż często wolą pozostać w domu niż przyznać się do choroby.
Co zrobić, by zmienić tą sytuację i aby osoby potrzebujące wsparcia częściej zgłaszały
się na terapię?
Poza prowadzeniem rehabilitacji skupiliśmy się również na informowaniu przy
każdej nadarzającej się okazji o tym, jak
duże znaczenie ma wczesna interwencja i
wsparcie w sytuacji pojawienia się pierwszych niepokojących objawów.
Jak poważny jest to problem świadczą
dane statystyczne wg których 27 % ludzi na
całym świeci boryka się z problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym, a wśród
nich dominuje depresja i schizofrenia. Dolegliwości emocjonalne nie wybierają swoich
ofiar, zdarzają się we wszystkich kulturach i
na wszystkich kontynentach. Pamiętajmy, że
co 3-cia dorosła osoba doświadcza przynajmniej jednego rodzaju choroby psychicznej w
ciągu roku a depresja i schizofrenia należą do
najbardziej rozpowszechnionych wśród nich.
Mamy nadzieję, że dzięki działaniom ŚDS
oraz współpracy pracowników ośrodka z
prasą, instytucjami oraz mieszkańcami naszej społeczności lokalnej przyczynimy się
do lepszego zrozumienia osób cierpiących
z powodu chorób o podłożu psychicznym.

Podejmijmy się więc jako społeczność
próby pokonania niepotrzebnego wstydu, a
osobom cierpiącym z jej powodu spróbujmy
okazać zrozumienie i wsparcie w znalezieniu
właściwej pomocy.
Widzimy tu dużą rolę rodziny, przyjaciół
oraz środowiska sąsiadów. Często są pierwszymi osobami, które dostrzegają zmiany w
zachowaniu bliskich takie jak: izolowanie się
od świata zewnętrznego, nie wychodzenie
z domu, utrata kontaktu z otoczeniem, spadek aktywności.
W takiej sytuacji wystarczy porozmawiać
z tą osobą , dopytać czy potrzebuje pomocy.
Jeśli ocenimy , że sami nie poradzimy sobie
z sytuacją, zawsze można zaproponować
pomoc instytucjonalną – Środowiskowego
Domu Samopomocy, Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej czy Poradni Zdrowia
Psychicznego.
Proszę rozwiać moje wątpliwości, czy nie
jest tak, że Środowiskowy Dom jest kolejnym
miejscem, gdzie osoba potrzebująca znajduje
swój azyl i zamyka się podobnie jak w domu?
- Oczywiście, że jest tak iż nasi Uczestnicy
terapii mają w ośrodku swój azyl i miejsce, w
którym czują się bezpiecznie. W terapii bardzo ważne jest poczucie bezpieczeństwa,
czemu również służy nasza naczelna zasada- zachowanie tajemnicy o Uczestnikach.
Zasada ta obowiązuje zarówno personel jak i
samych Uczestników. Nie można jednak powiedzieć, iż jest to zamknięta forma terapii,
wręcz przeciwnie.
Kładziemy duży nacisk w naszej pracy na
wszelkie formy działań mających znaczenie
w integracji osób z problemami psychicznymi ze środowiskiem lokalnym i nie tylko
lokalnym.
Uczestniczymy w życiu społeczności –
podczas obchodów Dni Chełmka organizujemy wystawy prac plastycznych powstałych
na zajęciach terapeutycznych, prezentujemy
przedstawienia sztuk
teatralnych przygotowanych w ramach
zajęć teatralnych dla
dzieci i młodzież y
szkolnej, współpracujemy z młodzieżą
Powiatowego Zespołu Nr 8 w Chełmku
, w każdy wtorek w
godzinach 15-18 organizowane są zajęcia
Klubu Integracyjnego
,, BRATEK’’ do którego
zapraszamy byłych
uczestników , ich rodziny i przyjaciół oraz
sympatyków naszej
działalności.
W ramach proponowanych form tera8

pii organizujemy też różnego rodzaju wyjazdy. Są to np. wycieczki w interesujące miejsca
w Polsce. W roku ubiegłym np. przez sześć
dni podziwialiśmy uroki Zamojszczyzny.
Poza powyższym odwiedzamy inne ośrodki
przy okazji konkursów, pikników integracyjnych i zabaw tanecznych. Oferta jest naprawdę bardzo bogata. Wyjazdy spełniają bardzo
dużą role w terapii: otwierają na nowe doświadczenia, pozwalają poznać nowe osoby,
zdobywać wiedzę o historii kraju.
Coraz częściej w mediach słyszymy o tym,
że zachorowania zdarzają się u coraz młodszych osób. Do jakiej grupy wiekowej skierowana jest oferta Środowiskowego Domu?
- Rzeczywiście, schizofrenia uważana jest
za chorobę ludzi młodych , chociaż jej wystąpienie możliwe jest w każdym wieku. Pierwsze objawy ujawniają się zwykle w okresie
dojrzewania, a więc wtedy gdy zaczyna się
właściwa strukturalizacja osobowości. Szacuje się, że w Polsce liczba osób chorych
psychicznie wynosi około 1,5 mln, z czego
około 900 tys. to młodzież do 18. roku życia.
Sytuacja młodzieży chorującej psychicznie jest szczególnie trudna. Z powodu choroby i znacznie obniżonego poczucia własnej
wartości, odrzucenia przez rówieśników oraz
trudności z nauką, osoby które w młodym
wieku zostały dotknięte schorzeniem psychicznym często przerywają edukację i w
ogóle nie podejmują pracy. Dlatego ważna
jest szybka interwencja lecznicza i rehabilitacyjna.
Nasz ośrodek przeznaczony jest dla osób
powyżej 18 roku życia. Górnej granicy wiekowej nie określono.
Jak długa trwa rehabilitacja w Środowiskowym Domu?
- Nie można określić ram czasowych,
gdyż proces rehabilitacji jest zindywidualizowany i uzależniony od bardzo wielu czynników. Oczywiście, w każdym momencie terapii Uczestnik może z niej zrezygnować, jeżeli
stwierdzi że to nie jest dla niego odpowiednie miejsce. Osoba, która nie jest do końca
zdecydowana na rozpoczęcie terapii, może
uczęszczać na zajęcia Klubu Integracyjnego,
które prowadzone są w każdy wtorek od
15-18. Jest to doskonała okazja aby poznać
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osoby z podobnymi problemami, porozmawiać z terapeutami i przede wszystkim miło
spędzić popołudnie.
Co uważa Pani za największy sukces w
terapii w ŚDS?
- Warto w tym miejscu powiedzieć o już
dużym dorobku artystycznym osób malujących . Twórczość artystyczną uczestników
staramy się prezentować mieszkańcom
Chełmka .
Prace malarskie corocznie wystawione
są w Galerii Epicentrum Miejskiego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku wraz
z pracami twórców nieprofesjonalnych –
mieszkańców Chełmka i okolic. W roku bieżącym organizujemy w ramach zajęć Klubu
Integracyjnego indywidualne wystawy obrazów naszych uczestników terapii.
Cieszą nas również osiągnięcia Uczestników w różnego rodzaju konkursach na

szczeblu wojewódzkim . Świadczy to o ich
dużych możliwościach i ukrytych talentach .
W ubiegłym roku Uczestnik naszego ośrodka
zdobył pierwsze miejsce w konkursie recytatorskim. Mamy również wiele sukcesów w
tańcu towarzyskim. Już dwa razy w Chełmku
był organizowany Małopolski Turniej Towarzyskiego, a to dlatego, że nasi Uczestnicy
zdobyli I miejsce i puchar przechodni w tych
zawodach. Oprócz wymienionych bierzemy
również udział w zawodach sportowych,
corocznie w konkursie fotograficznym, karaoke, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
Tak naprawdę to dla nas największymi
sukcesami są długie okresy remisji choroby,
brak konieczności hospitalizacji, otwarcie
się na środowisko lokalne, podjęcie pracy
zawodowej przez uczestniczące w terapii
osoby. Sukcesem jest również to, iż tak wie-

le instytucji z gminy Chełmek rozumie nasze
cele , podejmuje z nami współpracę i działa
na rzecz osób niepełnosprawnych.
Czego mogę Pani na koniec życzyć, oprócz
oczywiście dalszych sukcesów w terapii?
- Może wypowiem się tutaj w imieniu naszych Uczestników oraz innych osób, którym
bliskie są problemy zdrowia psychicznego –
wrażliwości i zrozumienia, żeby zaburzenia
psychiczne nie były tematem tabu.
Zapraszamy na naszą stronę internetową
www.sds.aanet.pl ( w najbliższym czasie adres będzie zmieniony na:
www.sds-chelmek.aanet.pl, gdzie na
bieżąco informujemy o naszej wspólnej pracy i osiągnięciach.
Dziękuję za rozmowę.

Igrzyska Olimpijskie „Doliny Soły” 2012

CZŁOWIEK
– NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zapraszamy lokalne organizacje sportowe oraz grupy nieformalne związane ze sportem i rekreacją do współpracy przy organizacji
planowanych na 2012 rok Igrzysk Olimpijskich „Doliny Soły”. Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani organizacją na swoich
obiektach różnorodnych imprez sportowych, zawodów i turniejów
w dowolnej, określonej przez siebie dyscyplinie sportu dla wybranej
kategorii wiekowej.
Ze swojej strony zapewniamy wsparcie w pozyskaniu środków
finansowych na organizowane w ramach Igrzysk Olimpijskich imprezy oraz szeroką pomoc wszystkim organizacjom, które zdecydują
się na organizację zawodów w ramach opisywanego przedsięwzięcia. Informujemy, iż Igrzyska Olimpijskie zostaną ponadto wsparte
finansowo ze środków własnych Lokalnej Grupy Działania w ramach
realizacji zadań związanych z promocją. Wszystkich zainteresowanych szerszymi informacjami na temat udziału w planowanym przedsięwzięciu zapraszamy na pierwsze spotkanie informacyjne, które
odbędzie się 10. marca 2011 roku o godz. 16:30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły” w Rajsku, ul. Edukacyjna 9 (obok
budynku szkoły podstawowej i gimnazjum). Informacji udzielają
również pracownicy biura pod nr tel.: 33-843-60-28.
Według wstępnych założeń Igrzyska Olimpijskie „Doliny Soły”
będą trwały cztery tygodnie i zostaną zorganizowane w maju 2012
roku. Program Igrzysk wypełnią różnorodne imprezy sportowe, zawody, turnieje i imprezy kulturalne organizowane przez lokalne organizacje oraz Stowarzyszenie LGD„Dolina Soły” na obszarze gmin Kęty,
Brzeszcze, Chełmek oraz gminy wiejskiej Oświęcim. Zapraszamy do
współpracy wszystkie kluby sportowe, które chciałyby wziąć udział
w tym przedsięwzięciu i w jego ramach zorganizować swój własny
turniej w bliskiej sobie dyscyplinie sportu, wykorzystując możliwości
pozyskania dofinansowania oraz pomocy Lokalnej Grupy Działania”.

W

Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Chełmku realizowany jest projekt „Poszukiwania Przedszkolaków” dla
dzieci 5,6 – letnich współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .
Jednym z celów tego projektów jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci biorących udział w projekcie, na temat rozwoju
dziecka i metod pracy z dziećmi oraz zachęcanie rodziców a szczególnie ojców do większego zaangażowania się w edukację swojego
dziecka. W grudniu 2010 r. odbyło się szkolenie dla rodziców „Genialny umysł dziecka – trening domowy”, w którym wzięło udział
bardzo dużo rodziców, szczególnie ojców. Takie zaangażowanie ze
strony panów bardzo cieszy, gdyż funkcjonuje utarty stereotyp, że
to kobieta w sposób szczególny odpowiedzialna jest za dom oraz
wychowanie dzieci. Rolą ojca jest w przeważającej części zapewnienie rodzinie bytu finansowego, ale również czynny udział w opiece
nad dziećmi i ich wychowaniu.
Dzieci oczekują opieki i wsparcia ze strony obojga rodziców,
ma to wpływ na ich rozwój nie tylko umysłowy ale szczególnie
rozwój emocjonalny.
Rodzice zdeklarowali zaangażowanie w pracę domową z dzieckiem. Praca domowa pomoże rozwinąć się dziecku intelektualnie
ale także umocni relacje pomiędzy dzieckiem a rodzicami, przyniesie nowe doświadczenia i przeżycia w rodzinie. Rodzice na szkoleniu otrzymali bezpłatny poradnik: „Zasada równości szans kobiet i
mężczyzn”.
Projekt „Poszukiwania Przedszkolaków” realizowany jest w
Samorządowym Przedszkolu nr 1 jest od 2 listopada 2010 r. do
końca czerwca 2011 r. O realizacji projektu będziemy informować
na bieżąco.
Lucyna Kuligowska

IR-BUD

Usługi remontowo – wykończeniowe

Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza
w Chełmku informuje o rozpoczęciu się rekrutacji do:
Samorządowego Przedszkola nr 1 od 1.03.2011
do 31.03.2011 r.
Szkoły Podstawowej nr 1 do klasy pierwszej od
1.03. 2011 do 31.03. 2011 r.
Publicznego Gimnazjum nr 1 do klasy pierwszej
od 1.03.2011 r. do 22.04.2011 r.
Arkusze zgłoszeniowe do pobrania na stronie: www.
szkola1chelmek.pl i w sekretariacie SZS nr 1 w Chełmku
(I piętro, pok. 12). Szczegółowych informacji udziela się
zainteresowanym pod nr tel. 33 846-11-04.

- układanie płytek
(glazura, terakota, gres)
- malowanie
- szpachlowanie

- tynkowanie
- bezpyłowe szlifowanie ścian
- układanie kamienia

Tel. 790 206 885 lub 33 846 15 83
Klub Miłośników Fotografii

zaprasza na spotkanie
MOKSiR 7 marca godz. 17.30.
Więcej informacji pod nr tel. 33 846 12 96
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Dzień Babci i Dziadka

Goście w bibliotece
W czasie ferii zimowych Biblioteka Publiczna na ul. Topolowej
w Chełmku zorganizowała warsztaty wrażliwości literacko – plastyczne. W zajęciach brały udział dzieci ze świetlicy środowiskowej
oraz zaproszeni podopieczni wraz z opiekunami ze „Stowarzyszenia Ziemi Oświęcimskiej na rzecz dzieci niepełnosprawnych”. W
ramach wizyty zaproszeni goście zwiedzili „Park Rodzinny” oraz
bibliotekę. Celem spotkania było uwrażliwienie dzieci zdrowych
na osoby niepełnosprawne poprzez wspólne zabawy, gry, śpiew,
taniec oraz „malowanie marzeń”. Mamy nadzieję, że to zaowocuje
cykliczną współpracą, ponieważ zostaliśmy zaproszeni na rewizytę.
Bibliotekarze

w Świetlicy Środowiskowej w Chełmku
Nie każdy rodzaj wiedzy jest przekazywany na lekcjach. To co
związane ze zwyczajami i tradycją otrzymujemy od babć. To właśnie
od nich dzieci dowiedziały się jak można w inny sposób udekorować
choinkę. Mając na uwadze integrację pokoleniową, zorganizowano
w Świetlicy Środowiskowej w Chełmku warsztaty, których motywem
przewodnim było własnoręczne tworzenie ozdób choinkowych.
Babcie oraz dzieci żywotnie zainteresowały się tematem. Grudniowe
spotkanie zgromadziło wielu uczestników. Dzieci chętnie wykonywały ozdoby, które stanowiły dla nich nowość, natomiast babcie były
usatysfakcjonowane możliwością przekazu umiejętności. Twórcza
praca przebiegała w miłej , ciepłej, rodzinnej atmosferze. Owocem
wspólnej pracy wnucząt i babć były piękne starodawne ozdoby,
które zawisły na choince w świetlicy.

Ważna rola Seniorów w życiu wnucząt podkreślona została
również w styczniu, kiedy to zorganizowano uroczyste spotkanie w
świetlicy z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci pod kierunkiem wychowawców przygotowały program artystyczny, na który złożyły się
wiersze, piosenki i tańce. Ale to nie wszystkie niespodzianki, które
wnuczęta przygotowały. Był również słodki poczęstunek w postaci kruchych ciasteczek upieczonych własnoręcznie przez uczniów.
Babcie i dziadkowie zostali obdarowani upominkami- laurkami z
własnym zdjęciem oraz medalami ,,Super Babcia” i ,,Super Dziadek”.
Gościom występ bardzo się podobał, byli wzruszeni i szczęśliwi, nagrodzili dzieci głośnymi brawami. Mamy nadzieję, że dzień ten na
długo pozostanie w ich pamięci.

Dyrekcja Samorządowego Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego nr 2 w Chełmku

zdjęcie na legitymację szkolną
Informacje dodatkowe:
Do 27 czerwca 2011 r. do godz. 12.00 - składanie oryginałów świadectw
ogłasza zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2011/2012.
ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wy- Od dnia 01.03.2011 r. w sekretariacie szkoły przy ul. Brzozowej 7 wynikach sprawdzianu w klasie szóstej
dawane będą karty zgłoszeń dziecka do Przedszkola Samorządowego
1 lipca 2011 r. do godz. 12.00 - ogłoszenie list uczniów przyjętych do
nr 2 w Chełmku karty można pobrać również ze strony internetowej
gimnazjum.
www.szspchelmek.pl
Inf. SZS-P nr 2 w Chełmku
- Przypominamy, że zapisy dotyczą dzieci 5- i 6-letnich oraz dzieci już
uczęszczających do naszego przedszkola.
OGŁOSZENIA DROBNE OGŁOSZENIA DROBNE
Termin składania kart zgłoszeń upływa dnia 31.03.2011r.
v Zatrudnię mechanika lub elektryka samochodowego.
Informację można uzyskać pod numerem tel. 0-33 846-12-97
Tel. 510 282 662
Zapisy dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2011/2012
Należy zapisać dzieci urodzone w 2004 r., istnieje możliwość zapisu
v Usługi geodezyjne. Tel. 518 743 977 lub 504 304 731
dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej, urodzonego w 2005r. (należy
v Sprzedam mieszkanie 38 m2 w Chełmku ul. Klonowa
skonsultować to z Dyrektorem Zespołu)
(pokój, duża kuchnia, łazienka, spiżarnia, duża piwnica)
Od dnia 01.03.2011 r. w sekretariacie szkoły przy ul. Marszałka Piłsudskiego 1 wydawane będą karty zgłoszeń dziecka karty można pobrać
tel.504 715 026
również ze strony internetowej www.szspchelmek.pl
v Sprzedam bale drewniane, bukowe o grubości ø5 i ø3 o
Karty zgłoszeń dziecka składamy w sekretariacie przy ul. Marszałka
różnej długości. Tel. 512 239 084
Piłsudskiego 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2011 r.
Informacja dla uczniów kl. VI
Od 1 marca 2011 r. do 22 kwietnia 2011 r. - składanie podań o przyInformacja
jęcie do szkoły przez uczniów klas szóstych szkół podstawowych zaKomenda Związku Drużyn Chełmek zwraca się z uprzejmą prośmieszkałych poza obwodem gimnazjum, pozostali uczniowie do 31 bą o przekazanie 1% na konto KRS nr 0000 27 34 92 z dopiskiem
maja 2011 r. składają w sekretariacie PODANIE o przyjęcie do szkoły
ZHP Związek Drużyn Chełmek
Do podania należy dołączyć:
Za przekazaną kwotę serdecznie dziękujemy.
wypełniony przez rodzica druk „dane osobowe kandydata do kl.I” i 1
Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj !
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Skąd się wziął Chełmek i jego przysiółki (3)
O dziejach naszej miejscowości od zarania jej powstawania, w dużym stopniu zadecydowała przepływająca na jej zachodnich
krańcach rzeka Przemsza w niewielkiej odległości wpadająca do Wisły. Historia obu tych
rzek splotła się ze sobą już około 10000 lat
temu, gdy w wyniku ustąpienia ostatniego
lodowca na naszych ziemiach, utworzył się
system rzeczny Wisły wraz z jej dopływami.
Rzeka ta, pod łacińską nazwą Vistula weszła
do geografii światowej 2000 lat temu, pojawiając się po raz pierwszy na rzymskiej mapie świata wystawionej na Forum Romanum,
za panowania Augusta twórcy cesarstwa
rzymskiego.
Jeżeli Wisła nazywana jest „Królową Polskich Rzek” co niewątpliwie się jej należy, to
rzeka Przemsza, jako pierwszy lewy główny
jej dopływ, może być nazwana „Pierwszą
Drużką”, bo ona właśnie powiększyła w początkowym biegu prawie dwukrotnie jej
szerokość. To właśnie Przemsza wpadająca
do Wisły w Gorzowie, kilka kilometrów od
Chełmka, zadecydowała o ustaleniu pod
obecnym mostem Benedykta XVI kilometraż „O” Wisły tj. punkt, od którego jest ona
zdatna do żeglugi, jak większość polskich
rzek charakteryzujących się wysokim poziomem wody, który utrzymywał się do XIV
wieku. Transportowano wówczas tratwami
i galarami różne płody rolne - zboża, wełnę,
miód, chmiel, piwo, kminek, drewno, popiół
drzewny, a później rudy metali i narzędzia
używane w gospodarstwie.
W następnych wiekach Przemsza, podobnie jak Wisła i inne polskie rzeki miała
jeszcze charakter naturalny. Zmieniała swe
koryto, najczęściej w wyniku wylewów co
utrudniało, a nawet uniemożliwiało jej żeglowność. Jan Długosz tak napisał w swych
„Dziejach Polski” w 2. połowie XV wieku „rzeki podmywają i podrywają brzegi swych
koryt z dużą ilością prastarych drzew, wraz
ze sporymi kawałkami ziemi, czasem nawet
z całymi wioskami zabierając”. Wspomina
też „niepomierny i straszliwy wylew Wisły na
górnym jej biegu, który spowodował zalanie
wszystkich przedmieść Krakowa”.
Wylewy Wisły miały miejsce co kilka lub
kilkanaście lat w XVII, XVIII i XIX wieku, przeciętnie co 4,2 lata. Największa z tych powodzi miała miejsce w 1815 roku, kiedy to w
sierpniu Wisła wylała na całej swej długości.
Ostatnia wielka powódź w 1892 roku spowodowała duże straty między innymi w Galicji - powodując ubytek ziem nadrzecznych,
niszczenie grobli, hamowanie transportu
rzecznego przez tworzące się wiry, zmniejszając głębokość nurtu i tworzenie zatorów,
zagrożenie ludności, straty w inwentarzu żywym, zabudowaniach i mostach. Wszystko
to spowodowało, że pod koniec XIX wieku
narastało zainteresowanie regulacją rzek. Na
odcinku austriackim prace przy regulacji Wisły i jej dopływów między innymi Przemszy
rozpoczęto w 1882 roku i do końca XIX wieku
przeprowadzono szereg prac zabezpiecza-

jących brzegi i korygujących bieg potoków,
ale dopiero w 1918 roku ukończono obwałowanie Wisły na całej galicyjskiej przestrzeni.
Spośród prac prowadzonych na Wiśle
i Przemszy na przełomie XIX i XX wieku, a
szczególnie w latach 30-tych wieku XX i nawet jeszcze kilka lat po II wojnie światowej
najistotniejsze stało się ich pogłębianie i
regulowanie. Pogłębianie było konieczne
ze względu na zmniejszanie się głębokości
rzek przez nanoszenie mułów i podrywanie
brzegów w okresach wilgotnych i zimnych,
co skutkowało powalaniem się potężnych
nadrzecznych drzew (głównie dębów). Zatopione drzewa, pokrywane przez wieki mułem zmieniały swoją strukturę i barwę, stając
się „czarnymi dębami” podnoszącymi się ku
górze, co utrudniało, a nawet uniemożliwiało
spławność rzek.

jednego człowieka do około 20 ton”. Korzenie wydobywano przez umiejętne zaczepienie o nie metalowych lin i łańcuchów, przecinanie i wyciąganie z wody. Część tej pracy
wykonywana była w nurcie rzeki.
Najwięcej „czarnych dębów” układano
na nadbrzeżu Przemszy przylegającym do
pastwiska powstałego w Dolinie Przemszy,
w wyniku zastąpienia dawnych obszarów
leśnych piaszczystymi i bagnistymi równinami, które w miarę upływu wieków ustępowały na rzecz pastwisk i łąk. To najstarsze
w Chełmku pastwisko, ciągnęło się od starego mostu (obecnie kładka dla pieszych),
aż do Sworniowego Stawu - największego
i najgłębszego jeziora, istniejącego jeszcze
w pierwszej połowie XX wieku (w niewielkiej
odległości od drogi prowadzącej na nowy
most). Na całym terenie Pasieki jeszcze nie-

Galary na Przemszy i część wytwórni galarów w Chełmku ok. r. 1935

Na środku galaru stawiano drewnianą budę dla flisaków, w której znajdowała
się prycza do spania, szafka na najpotrzebniejsze rzeczy i piecyk typu „koza” z rurą
wychodzącą na zewnątrz, na którym gotowano strawę. Po zmontowaniu galaru,
jak widać na zdjęciu w niewielkiej odległości od brzegu i posmarowaniu dna mułem, aby uzyskać odpowiedni poślizg, 20-25 mężczyzn spychało go na rzekę. Każde
takie wodowanie było wielką atrakcją dla chełmkowian. Trwałość takiego galaru
wynosiła około 12 lat.
Do pogłębiania rzek o większej ich głębokości na przykład na Wiśle służyły większe
parowe pogłębiarki, zaś na Przemszy, o niższym poziomie wody, pracowały - według
Pana Emanuela Sworzenia znawcy zagadnień galarnictwa w Chełmku - tzw.„dębiarki”.
Dębiarkę stanowiły dwa galary, które współpracowały przy wydobywaniu z dna rzeki pni
i korzeni „czarnych dębów”. Przystosowanie
galarów do tak specyficznej pracy polegało
na dodatkowym wzmocnieniu każdego z
nich w połowie długości wielkim, drewnianym, ruchomym klocem, opuszczanym na
dno rzeki stabilizującym galar w momencie
unoszenia „czarnych dębów”. Galar miał ponadto wyciągarki - kołowroty nazywane z
niemiecka flaszinzug, które „wzmacniały siłę
11

spełna 70 lat temu wypasano duże ilości
bydła, rzadziej koni i niezliczone ilości gęsi,
bardzo chętnie kupowanych przez chełmeckich Żydów i kupców żydowskich z Chrzanowa i Oświęcimia.
W jednym z pierwszych opracowań o
Chełmku z 1914 roku autor wywodzi nazwę
Pasieka od terenu, na którym w dawnych
czasach zajmowano się pszczelarstwem.
Trudno się z tym zgodzić, biorąc pod uwagę
fakt, że był to duży obszar, a w historii naszej miejscowości nie znalazłam wzmianki
o szczególnym zainteresowaniu jej mieszkańców pszczelarstwem - jeżeli wspominano to tylko nieliczne ule w ogródkach
przydomowych.

cd na str. 12
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cd ze str. 11
W dodatku trudno sobie wyobrazić by
na obszarach ciągle zalewanych przez wody
Przemszy istniała pasieka, może więc ta nazwa pochodzić od słowa „pasienie”.
Położenie wsi Chełmek nad dolną Przemszą w niewielkiej odległości ujścia do Wisły
dawało zatrudnienie jej mieszkańcom przy
spławianiu galarami surowców i w mniejszym stopniu wyrobów różnego rodzaju.
Żegluga na Przemszy rozwinęła się najbardziej na przełomie XIX i XX wieku, co było
związane z jej uregulowaniem (rozpoczętym
w 1893 roku), i rozwojem kopalnictwa węgla
kamiennego na Górnym Śląsku między innymi w okolicy Mysłowic gdzie tworzyła się
Przemsza (o długości 23 kilometrów) z połączenia Czarnej i Białej Przemszy. Powstała w
ten sposób rzeka o odpowiedniej szerokości
i głębokości, pozwalającej na transportowanie galarami, głównie węgla kamiennego i
kamienia wapiennego.
Przed I wojną światową istniało w Chełmku co najmniej 6 galarów, które po zmilitaryzowaniu żeglugi między innymi na Przemszy
zostały zarekwirowane przez rząd austriacki
w sierpniu 1914 roku. Galary te należały do
Marianny Niemczyk - 2, Adolfa Mehla - 1,
Wojciecha Bebaka 1, Antoniego Dłubisza - 1
i Franciszka Madejczyka -1.
W latach I wojny światowej i w pierwszych
latach uzyskania przez Polskę niepodległości transport Przemszą na kilka lat zamarł,
odrodził się dopiero po ustabilizowaniu
warunków politycznych na naszym terenie,
otrząśnięciu się chełmkowian z przeżyć i
zniszczeń wojennych. W połowie lat 20tych zaczęto wyrabiać galary na pastwisku
Pasieka nad Przemszą, dzięki inicjatywie
Wojciecha Sworzenia, który już przed wojną
pracował w Krakowie przy wyrobie galarów.

Patenty na budowę galarów mieli głównie fachowcy z Chełmka, stąd też z reguły
pochodzili flisacy zwani galarnikami (Madejczykowie, Bebakowie, Dłubiszowie i
inni). Właściciele galarów nie zawsze trudnili
się flisactwem, wynajmowali do tej pracy
galarników z Chełmka, Gorzowa, Bobrku i
Gromca. Przy budowie galarów pracowali
mieszkańcy Chełmka, Bobrku i Łączan - ci
ostatni z nadwiślańskiej wsi podkrakowskiej,
słynącej z wyrobu galarów, a więc fachowcy
w tej dziedzinie.
Galar, to bezżaglowy pojazd wiosłowy
mający kształt prostokąta, z lekko ku górze
wzniesionym dziobie i rufie. Był to pojazd
rzeczny używany w Polsce przez kilka wieków, odznaczający się stosunkowo dużą stabilnością i pojemnością ładunku, prostej budowie, niewymagający dużego zanurzenia,
co w przypadku Przemszy, rzeki o niewielkiej
głębokości było bardzo ważne.
Produkcja galarów była bardzo ciekawa,
ale niełatwa i wymagająca od robotników
wysokich kwalifikacji i solidności. Do wyrobu galarów w Chełmku używano drewna
świerkowego i jodłowego, odznaczającego
się niewielkim wchłanianiem wody, przywożonego z gór furmankami. Pień takich
drzew musiał mieć około 40 metrów wysokości, a jego średnica około 1 metra. Bale z
nich uzyskane były cięte w tartaku na deski o grubości 4,5 centymetra, a następnie
suszono je i obcinano do odpowiedniej
długości. Deski stanowiące spód galarów
układane były na pewnym podwyższeniu,
robotnicy wykonujący dalsze czynności od
jego spodu musieli leżeć na plecach. Deski
te układano obok siebie w luźny prostokąt o
wymiarach 21 metrów długości i 7 metrów
szerokości. Na tym etapie formowano właściwy kształt galaru (charakterystyczny owal
z prosto ściętym dziobem i rufą). Najpierw
do przygotowanej z desek tafli na szerokości

GG AMOS - Gitarowa Bogini Po raz pierwszy
w Polsce
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza na koncert amerykańskiej gitarzystki i wokalistki GG Amos.
Artystce towarzyszyć będą muzycy - Randy Odell (USA) – drums, Łukasz Gorczyca el.bass, Darek Gorczyca – Hammond.

Koncert odbędzie się 17 marca
2011 roku o godz. 19.00 w MOKSiR,
Plac Kilińskiego 3 (obok dworca PKP).
Bilety w cenie 15 zł.

galaru przybijano bręgi specjalnymi, kutymi
gwoźdźmi o długości 17-18 centymetrów i
szerokich główkach. Bręga, to przecięty na
pół bal drewniany o średnicy około 20 centymetrów, wysokości około 13 centymetrów
i długości 7 metrów, przybijany poprzecznie
wzdłuż całego galaru. Bręgi te rozmieszczano w odstępie 70 centymetrów od siebie.
Łączyły one elementy dna galaru i stanowiły jego dodatkowe wzmocnienie. Na końcu
bręgi, w odległości 1 metra od przyszłej burty wykonywano nacięcie o kształcie litery V,
co ułatwiało przelewanie wody zbierającej
się na pokładzie (mimo burt i uszczelnień) do
niewielkiego zbiornika, a z niego wylewanej
poza galar. Ostatnimi czynnościami bardzo
pracochłonnymi było uszczelnianie spodu
galaru zwane dychtowaniem. Polegało ono
na wypełnianiu wolnych przestrzeni mchem,
uprzednio wysuszonym i ubitym, a później
zabezpieczonym przed jego wymywaniem
przy użyciu pociętej na drobne kawałki wikliny, którą przymocowywano specjalnymi, metalowymi „żabkami” o rozstawie 6-7
centymetrów. Przygotowanie spodu galaru
trwało około tygodnia.
Później montowana była górna część
galaru. Najpierw stawiano kulę tj. element
z korzenia świerka z fragmentem pnia usytuowanego pod kątem prostym, wykonywaną zimą ręcznie przez flisaków w domach,
gdy nie zajmowano się „galarką”. Kula miała
wymiary 80x100centymetrów. Część pnia
o długości 80 centymetrów stanowiła wysokość burty, a część dolna z korzenia (100
centymetrów) przymocowana do dna łodzi
wzmacniała i stabilizowała burtę, którą stanowiły 2 deski o długości 21 metrów, o grubości 8-10 centymetrów. Te długie, sprężyste
i wytrzymałe deski wzmacniały dodatkowo
konstrukcję galaru. Kula przybijana była do
co drugiej bręgi potężnymi gwoźdźmi.

c.d.n. Hah

wokalisty”. GG podczas swej wieloletniej
kariery występowała z takimi artystami jak
John Lee Hooker, Jimmy McCracklin, Lowell
Fulson, Guitar Shorty, Johnnie Heartsman,
Karen Lawrence, Duffy Bishop. Supportowała m.in Koko Taylor, Sista Monica, Elvin Bishop i Lenny Williamsa. W roku 1997 wydała
swój debiutancki krążek zatytułowany “Gotts
Ta Go”, który zdobył uznanie publiczności i
entuzjastyczne recenzje krytyków w USA.
www.myspace.com/ggamos www.
moksir.chelmek.pl

Warsztaty wokalne

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza młodzież i
dorosłych do udziału w warsztatach wokalnych. Program obejmuje naukę emisji
głosu, dykcji, pracy z mikrofonem, obycia
scenicznego i interpretacji utworów. Zajęcia prowadzi mgr Joanna Krzyżak, dyplomowany pedagog w zakresie wychowania
muzycznego. Pierwsze spotkanie odbędzie
się w środę 2 marca 2011 r. o godz. 16.00
w siedzibie MOKSiR przy pl. Kilińskiego 3.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Wszelkie
informacje i zapisy: moksir@chelmek.pl,
tel. 33 846 12 96 lub 601661771

Rezerwacja i wszelkie informacje moksir@chelmek.pl tel. 601661771.
GG Amos - amerykańska gitarzystka i
wokalistka urodziła się w San Francisco. Muzyka, jaką wykonuje określana jest mianem
West Coast Bluesa. Jest to mieszanka Bluesa, Soulu oraz Funk Jazzu. W swych gitarowych inspiracjach wymienia Carlosa Santanę, Johnny „Guitar” Watsona, Magic Sama,
Kenny Burrella, Pata Metheny. O wokalnych
mówi ”o wiele więcej na temat frazowania,
ekspresji i timingu nauczyłam się od Luisa
Armstronga niż od jakiegokolwiek innego
12
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Dzień Babci i Dziadka w Ling House

Do Londynu z Ling House

W dniu 23 stycznia 2011 w przedszkolu językowo – artystycznym „Akademia Przedszkolaka” odbył się ‘Dzień Babci i Dziadka’ w
czasie którego dzieci przedszkolne uczciły to święto przedstawieniem przygotowanym specjalnie na tą okazję. Babcie i dziadkowie
byli pod wielkim wrażeniem występu swoich wnucząt i zgotowali
im kilkuminutową owację na stojąco. Całe przedsięwzięcie zostało zorganizowane pod czujnym okiem nauczycieli Pani Aleksandry
Smalcerz, Katarzyny Kopiasz i Katarzyny Lamparskiej.
Agata Pik

30.04-04.05.2011 Centrum Edukacji Ling House organizuje wycieczkę do jednej z najpiękniejszych stolic Europy – Londynu. Miasto nad Tamizą zaprasza wszystkich miłośników kultury, sztuki, tych,
którzy chcą zobaczyć na własne oczy to o czym uczą się na co dzień
w książkach oraz wykorzystać swoją znajomość języka.

W ramach wycieczki zobaczymy m.in. takie miejsca jak Big Ben,
Tower of London, Tower Bridge, Houses of Parliament, Dzielnicę
Chińską (China Town), Picadilly Circus, Hyde Park, będziemy mieli
możliwość podziwiać przepiękne widoki z London Eye, zwiedzimy
Natural History Museum oraz Madame Tussauds, zakupimy pamiątki w najpopularniejszym domu handlowym świata – Harrods
oraz na ulicy Oxford. Ponadto w ramach wycieczki planowany jest
spacer wzdłuż Tamizy. Szacowany koszt wycieczki to około 1700 zł.
Cena zawiera nocleg wraz ze śniadaniem, przelot oraz wejściówki.
Szczegółowe informacje w biurze Ling House
( budynek
Technikum, ul. Krakowska 18).
Agata Pik

Biblioteka Publiczna MOKSiR w Chełmku
Już po raz piąty zaprasza

Do udziału w Międzynarodowej Imprezie Czytelniczej

„Noc z Andersenem
2011”

Baśniowa noc rozpocznie się 8 kwietnia o godz. 18.00
i zakończy się 9 kwietnia o godz. 9.00.
Szczegółowych informacji nt. imprezy udzielają bibliotekarze
Biblioteka Publiczna ul. Topolowa 8 w Chełmku tel. 338461336
oraz Biblioteka Publiczna ul. Chrobrego 77 tel. 338463143
Impreza odbędzie się w Domu Ludowym w Chełmku.
Ilość miejsc ograniczona!

Wieczór poezji w Bibliotece

W Bibliotece Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i
Rekreacji w Chełmku odbył się Wieczór Poezji Własnej miejscowej
młodzieży.

Zapisy do 25 marca 2011

Serdecznie zapraszamy!!!

Cezary Pazura w Chełmku
Wysłuchaliśmy wierszy
Klaudii Czardyban, Agnieszki Kaczor, Judyty Mazurkiewicz, Dariusza Niemczyka, Joanny Walus, Anny Wolny.
Sala biblioteczna tego wieczoru była naprawdę piękna i wypełniona po brzegi.
Poezja przeplatała się z muzyką, interpretacja twórczości naszych
młodych poetów przez Dominikę Feculak, Alicję Jarosz, Patryka
Pawlaka oraz Bartosza Pilcha przeniosła nas w niezwykły poetycki
świat miłości, przyjaźni, przyrody, do codziennych spraw i wydarzeń.
Za udział i pomoc w organizacji „wieczorku” składamy podziękowania pani Danucie Korcińskiej z Ośrodka Kultury z Brzeszcz, oraz
wszystkim Tym dzięki, którym to niezwykłe wydarzenie mogło się
odbyć.
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Miejsk i Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku
zaprasza na wieczór
kabaretowy
z Cezarym Pazurą!
6.03 /niedziela/
godz. 20.30
Sala widowiskowo-kinowa MOKSiR
w Chełmku,
Pl. Kilińskiego 3

Bilet wstępu - 33 zł.

02/2011

Terapia przez sztukę

„Treny” w Epicentrum

Wernisaż malarski Pana Zdzisława Bursztyńskiego, który odbył
się dnia 25 stycznia 2011 r. otwarł cykl wystaw artystów ze Środowiskowego Domu Samopomocy, którzy w ramach terapii biorą udział
w zajęciach malarskich.
Działania artystyczne, a ściślej arteterapia są nieodłącznym elementem rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Możliwość wyrażania siebie, swoich tęsknot, marzeń, obaw i leków za pomocą obrazu
jest czasami jedyną i pierwszą formą kontaktu i próbą opowiedzenia
o swoich od lat skrywanych problemach .
Dużą wagę przywiązujemy do tego, żeby Uczestnicy podczas
zajęć arteterapeutycznych czuli się odprężeni i czerpali z nich przyjemność. Tylko wtedy bowiem sztuka spełnia swoją rolę, a ręka wyraża to, co jest w duszy.
Naszą główną zasadą jest „nie ocenianie”. Wszystko to, co starają się nam przekazać Uczestnicy za pomocą obrazu jest dobre.
Już sam fakt, że ośmielili się wziąć do ręki papier i kredkę jest dużym wyczynem.
Pan Zdzisław poprzez prace malarskie chciał podzielić się z nami
swoim światem, który nasycony jest wyraźnymi barwami, symbolami, odniesieniami do baśni. Pokazał nam poprzez antynaturalistyczne obrazy świat z innej perspektywy. Barwne plamy nadają każdemu
z obrazów niepowtarzalny klimat i duchowy wyraz.

W galerii „Epicentrum” Miejskiego Ośrodka Kultury
Sportu Rekreacji w Chełmku zaprezentowano wystawę
prac pt. „Treny” autorstwa Łukasza Trzcińskiego.

Seria obrazów przedstawiała odczucia autora po utracie bliskiej
osoby.
Praca składa się z 10 części. Rozpisanie cyklu na, części stwarza
możliwość rozwijania tematu w skrajnie przeciwległych obszarach:
od comploratio (opłakiwanie), luctus (żal), consolatio (pocieszenie)
ku exhortatio (napomnienie). Praca nad cyklem jest próbą odnowienia refleksji moralnej. Zapisem gradacji emocji, porządkowaniem
gmatwaniny nastrojów. Monologiem. Wypracowywaniem syntezy.
Dramatyzm i liryzm. Behawioryzm i elegia. Rozważaniom towarzyszy
zainteresowanie zagadnieniami realizmu-spirytualnego.

Łukasz Trzciński
urodził się w 1981 roku. Jest malarzem i scenografem. Ukończył studia na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w 2007 roku
w zakresie: scenografia w pracowni Prof. Andrzeja Kreutz-Majewskiego. W 2009
roku uzyskał dyplom w specjalności: malarstwo sztalugowe w Pracowni Prof. Jacka
Waltosia(cykl obrazów pt.Treny). Uczestnik kilkunastu wystaw zbiorowych, m.in.
Polska Ekspozycja Studencka- Praskie Quadriennale ’07 The Birds/ Scenofest oraz
Według Wyspiańskiego- Prof. Kreutz Majewski i jego studenci w Małych Salach
Muzeum Teatralnego Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Debiut
teatralny: Lisistrata Aristophanes, Chalkanor Theatre Group, Dali/Nikosia,(Cypr),
2010. Współpracował przy ok. 25 produkcjach dla teatru, opery, filmu, TV.

Pan Zdzisław bez wątpienia stworzył swój własny, rozpoznawalny styl. Szczególnie trzeba docenić fakt, iż nie stara się odzwierciedlać rzeczywistości, ale ją na nowo opisuje. Malując, sięga wyłącznie
do swojego wnętrza, niejako się przed nami odkrywa. Po prostu
siada i tworzy, czerpiąc z tego nieprawdopodobną przyjemność.
Przewodniczką na drodze artystycznych zmagań Pana Zdzisława jest Pani Barbara Urbańczyk. Dzięki niej sięgnął po raz pierwszy
po pędzel i kredki. Było to ponad 10 lat temu. Można powiedzieć,
że szkoda, że tak późno. Być może od początku był skazany na bycie artystą, gdyż urodził się w Wiśniczu, gdzie kształciło się wielu
wspaniałych malarzy.
Muzą Pana Zdzisława jest po prostu kobieta. Ten temat przewija się na wielu obrazach. Warto zwrócić uwagę , że każda jest inna:
zamyślona, z filuternym uśmiechem, są te smutne i te szczęśliwe.
Niepowtarzalne w swojej formie. Pan Zdzisław lubi także malować
kościoły i zamki, co wynika z jego pasji podróżowania, a być może
w ten sposób przekazuje nam swoje skrywane marzenia o piękniejszym, niemal baśniowym świecie.
Wystawę można oglądać w każdy wtorek w godz. 16-18 do
11maca 2011r. w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy
Pobyt Dzienny A w Chełmku przy ul. Krakowskiej 16.

- Rozpamiętywanie. Lament. Dla tej trwałej esencji ludzkiego doświadczenia podejmuję plastyczną próbę poszukują malarskiej substancji. Temat mojej pracy plastycznej odnawia znane z tradycji stereotypy treściowe: Opłakiwanie, Złożenie do grobu, emocje związane z
odejściem bliskich - podsumował wystawę Łukasz Trzciński podczas
wernisażu 11 lutego 2011 r.
Przybyli na wernisaż goście poza wystawą prac mieli okazje wysłuchać koncertu poetycko-muzycznego w wykonaniu Jacka Furtaka
/pianino/ i Krzysztofa Kalety /recytacja/.

Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

śp. Stanisława Kobyłczyka

Maciej Ptaszyński - kierownik formacji
metalowej działającej przy Wiejskim Domu
Ludowym w Gorzowie poszukuje wokalisty.
Prosimy o kontakt telefoniczny ( tel:
508 472 375 ) lub osobiste zgłoszenia
u kierownika Zespołu.

Szczególne podziękowania kierujemy na ręce lekarzy
oraz personelu medycznego, który opiekował się śp.
Stanisławem w ostatnich dniach życia.
Podziękowania składają żona, dzieci oraz siostry zmarłego
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Siatkarki z Chełmka kończą sezon
Zespół kobiet Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,GRUNWALD”
Chełmek meczem z Salosem Kraków kończy rozgrywki IV ligi . Mimo
porażki w ostatnim meczu z Zatorem nasze zawodniczki udowodniły że nawet ustępując przeciwnikowi bardzo wyraźnie wzrostem
to ambicją , sprytem i bardzo dobrą obroną w polu można zmusić
przeciwnika do maksymalnego wysiłku . Szczególnie przegrane
sety 22:25 i 23:25 wstydu nie przynoszą choć po wygraniu z tym
samym rywalem na własnym parkiecie po cichu liczyliśmy na więcej . Teraz bez względu na wynik meczu z Salosem młode zawodniczki z Chełmka zakończą rywalizację w lidze na piątym miejscu na
czternaście zespołów co jak na beniaminka jest niezłym wynikiem
i dobrze rokuje na przyszłość .

Przygotowania
KS Chełmek

ZBIERAMY PLASTIKOWE NAKRĘTKI

Drużyna KS Chełmek intensywnie przygotowuje się do rundy
rewanżowej sezonu 2010/2011. Po przerwie świąteczno – noworocznej, przeznaczonej na odpoczynek i„ładowanie baterii”, piłkarze
zainaugurowali okres przygotowawczy. Styczeń i luty przeznaczyli
na pracę nad motoryką i siłą.
Treningi wznowiliśmy 10 stycznia, a trenujemy w hali, na Orliku
i w siłowni. Staramy się, aby zajęcia odbywały się cztery razy w tygodniu. Okres sparingowy rozpoczęliśmy od meczów z LKS Bobrek
i Nadwiślaninem Gromiec. Później zmierzymy się z takimi drużynami jak: Imielin, Malec, Skidziń, Balin, Żarki, Brzezinka i zakończymy
spotkaniem z Brzeziną Osiek. - mówi trener Jacek Dobrowolski
Ciężkie treningi wydolnościowe w terenie oraz zajęcia prowadzone w siłowni, mają procentować w przyszłości. Drużyna była
także na tygodniowym obozie sportowym w Ustroniu. W wyjeździe, którego celem była przede wszystkim ciężka praca nad formą fizyczną, wzięli udział niemal wszyscy zawodnicy. Świadczy to
o tym, że KS Chełmek to nie tylko grupa piłkarzy ale także zgrany
kolektyw. Nie należy zapominać, że aby osiągać sukcesy sportowe,
obok wysokiej formy fizycznej i umiejetności, potrzebna jest również atmosfera i współpraca między wszystkimi ogniwami zespołu.
Wysoka frekwencja jest niewątpliwie dobrym prognostykiem przed
pierwszymi wiosennymi meczami.
O co zatem będzie grał beniaminek z Chełmka w rundzie rewanżowej?
Miejsce jakie mamy po pierwszej rundzie jest dobrym punktem
wyjścia do walki o IV ligę. Obecnie zajmujemy 7
miejsce, a nawet 8 drużyn w tym sezonie może
awansować o klasę wyżej. Chcemy się znaleźć w tym gronie. - podkreśla trener Jacek
Dobrowolski

CHEŁMEK, PLAC KILIŃSKIEGO 3,
TEL. (33) 846 12 96
4, 5 marca- 18:00

Polowanie na czarownice

prod. USA , czas trw.: 95 min.,

od lat 12

12, 13 marca- 16:00 - Safari
prod. Niemcy, czas trw.: 93 min.,
film anim. w polskiej w. językowej, 		

b.o.

12,13 marca- 18:00 - Och Karol 2
prod. Polska, czas trw.: 105 min.,

od lat12

19, 20 marca-18:00 Mr. Nobody
prod. USA, czas trw.: 138 min.,

od lat 12

26, 27 marca- 18.00 Jestem numerem cztery
prod. USA, czas trw.: 105 min.,

Bilet: 10 zł
15

od lat 12

www.moksir.chelmek.pl

Zakończyliśmy akcję NAKRĘTKI DLA PAULINKI. Dzięki mieszkańcom Chełmka, okolicznym szkołom, instytucjom oraz firmom
zebraliśmy blisko 2 tony nakrętek, co dało kwotę 1430 zł.
Paulinka z rodziną bardzo dziękuje za pomoc.
Rusza kolejna akcja NAKRĘTKI DLA MARKA.
Wolontariusze i koordynatorzy akcji przy PZ nr 8 wraz z MOKSIR
organizują pomoc dla Marka Bieńka.
Marek Bieniek, mieszkaniec Chełmka, od lat choruje na stwardnienie rozsiane. Długotrwałe leczenie oraz rehabilitacja przekraczają
finansowe możliwości rodziny.
Zwracamy się z prośbą o przyłączenie do nowej akcji. Zbieramy
plastikowe nakrętki po napojach i artykułach chemicznych.
Tymczasowy punkt zbiórki nakrętek utworzono w MOKSIR
w Chełmku przy Placu Kilińskiego 3.
Koordynatorzy akcji zwracają się o pomoc do okolicznych firm,
dysponującymi wolnymi magazynami do składowania nakrętek.
Mamy nadzieję, że firmy te zechcą być naszymi partnerami w akcji!
Zainteresowanych prosimy o kontakt z MOKSIR lub
e-mail: bernada@poczta.fm. Za wszelką pomoc w akcjach nakrętkowych serdecznie dziękują koordynatorzy z PZ nr 8:
Anna Ciepiela-Babińska, Sylwia Sajak, Bernadeta Sędrak- Legut.
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