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Informator Gminny

Życzenia Radosnych 
Świąt Wielkanocnych 

wypełnionych nadzieją i wiarą w sens życia. 
Pogody w sercu i radości płynącej
ze Zmartwychwstania Pańskiego 

życzą
Burmistrz Chełmka 

wraz z radnymi Rady Miejskiej w Chełmku.
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INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY 
PRZECIWPOWODZIOWEJ GMINY CHEŁMEK

Ubiegłoroczna powódź pokazała za-
grożenia powodziowe występujące wzdłuż 
rzeki Przemszy.

Okazało się, że Chełmek nie jest w spo-
sób dostateczny zabezpieczony przed po-
wodzią. Niezbędne jest wykonanie podwyż-
szenia obwałowań (około 560 m) od granicy 
Gorzowa do mostu na drodze wojewódzkiej 
nr 780 w Chełmku oraz wykonanie nowych 
obwałowań na odcinku od mostu na drodze 
wojewódzkiej nr 780 w kierunku starego 
mostu i dalej na północ wzdłuż ul. Z. Stare-
go, ul. Rzecznej i ul. Jaworznickiej ( odcinek 
około 1850 m).

Po usunięciu szkód powodziowych pod-
jąłem działania, które mają na celu poprawę 
zabezpieczenia przeciw powodzi w rejonie 
zagrożonym przez rzekę Przemsza. 

W lipcu 2010 r. skierowałem pismo do 
Wojewody Małopolskiego o ujęcie miasta 
Chełmek w liście zadań w zlewni rzeki Prze-
mszy w przygotowywanym rządowym Pro-
gramie ochrony przed powodzią w dorze-
czu Górnej Wisły na obszarze województwa 
śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, 
świętokrzyskiego i lubelskiego. 

W ramach przygotowywanego rządo-
wego Programu ochrony przed powodzią 
w dorzeczu Górnej Wisły zdefiniowano 39 
zadań. Zagrożenia dotyczące rzeki Przemszy 
ujęto jako zadanie 17 opisując je jako „Ochro-
na przed powodzią w zlewni rzeki Przemszy 
w tym modernizacja zbiornika wodnego 
Kozłowa Góra oraz zabezpieczenie przed 
powodzią miasta Jaworzno”, gdzie temat 
ochrony dla Chełmka praktycznie pominięto.

Natychmiast wystąpiłem do Wojewody 
Małopolskiego o zweryfikowanie zadania nr 
17 i rozszerzenie go o budowę obwałowań 
rzeki Przemszy na odcinku 2,2 km .

W dniu 24 marca 2011 r. otrzymałem pi-
smo od Wojewody Małopolskiego, który po-

informował, iż przychylił się do mojej prośby 
i w zadaniu nr 17 dopisano „ Zabezpieczenie 
przed powodzią miasta Jaworzno, Chełmek i 
Chełm Śląski” - w załączeniu pismo.

08 kwietnia 2011 r. w Bieruniu odbyła 
się konferencja na temat ochrony przeciw-
powodziowej z udziałem Ministra Spraw 

Wewnętrznych Jerzego Millera, wojewo-
dów, posłów, przedstawicieli Zarządów 
Dróg Wodnych oraz samorządów. W trakcie 
konferencji został przedstawiony ramowy 
program określający cele zlewni Górnej Wi-
sły, który będzie realizowany w oparciu o 
obiektywne czynniki dla zlewni. Całe zada-

WOJEWODA MAŁOPOLSKI               Kraków, 23 marca 2011 r.
Stanisław Kracik
BW.I.021-6-2-11 

 Szanowny Pan 
 Andrzej Saternus Burmistrz Chełmka

Uprzejmie informuję, że Pana prośba dotycząca ujęcia w rzeczowym zakresie zadania nr 
17 Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły punktu „Zabezpieczenie przed 
powodzią miast Chełmek i Chełm Śląski” została przeanalizowana przez Zespól Redakcyjny 
Programu w dniu 14 marca. Zespół wraz ze mną przychylił się do prośby Pana Burmistrza. Po 
analizie ostateczny opis powyższego zadania brzmi:

Zadanie nr 17 Grupa nr III
Ochrona przed powodzią w zlewni Przemszy, w tym modernizacja obiektów zbiornika 

Kozłowa Góra oraz zabezpieczenie przed powodzią miasta Jaworzno
Charakterystyka zadania
Zlewnia rzeki Przemszy obejmuje obszar 2 121 km2, który tworzą zlewnie:
Czarnej Przemszy (ponad 1 000 km2), zlewnia zurbanizowana i uprzemysłowiona z 

miastami; Zawiercie, Poręba, Siewierz, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Sosnowiec i Mysłowice;
Brynicy - prawobrzeżnego dopływu Czarnej Przemszy (blisko 500 km2) z zbiornikiem 

retencyjnym Kozłowa Góra, zurbanizowana i uprzemysłowiona (miasta: Świerklaniec, Pie-
kary Śląskie, Czeladź i częściowo Mysłowice i Sosnowiec);

Biała Przemsza o powierzchni blisko 900 km2, zasilana licznymi dopływami jurajskimi, 
głównie na terenie gmin Chełmek i Sławków, gdzie zlokalizowano kopalnie ołowiu co po 
zakończeniu eksploatacji poważnie zniekształciło stosunki wodne.

Ochrona przed powodzią jest w tym obszarze ukierunkowana na ograniczenie szkód 
i strat powodziowych w warunkach przejścia wielkich wód, charakterystycznych dla rzek 
nizinnych z silnie rozwiniętym zagospodarowaniem w rejonie ich dolin, na podniesienie 
bezpieczeństwa poprzez wykorzystanie zbiornika Kozłowa Góra oraz na zabezpieczenie 
przed powodzią miasta Jaworzno.

Rzeczowy zakres zadania:
Odcinkowe regulacje rzek dla ograniczenia szkód powodziowych obejmujące doku-

mentację projektową i roboty budowlane
Modernizacja obiektów zbiornika wodnego Kozłowa Góra
Zabezpieczenie przed powodzią miast: Jaworzno, Chełmek i Chełm Śląski Efekty re-

alizacji zadania 
Rodzaj efektu  Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektów

 1. Redukcja szkód - strat powodziowych Szacuje się, że straty zostaną zredukowa-
ne w obszarze Jaworzna o około 90% dla przepływów Qmax < Ql% oraz dla opadów 
o prawdopodobieństwie przewyższenia p > 10% , zaś inwestycje przeciwpowodziowe 
ograniczą ich przyszły wzrost w warunkach rozwoju.

 2. Warunku odpływu zgodne z kryteriami ekologicznymi Oddziaływanie szkód górniczych 
i obszary zurbanizowane wymuszają stosowanie rozwiązań mniej przyjaznych dla śro-
dowiska.

 3. Wzrost bezpieczeństwa lokalnej społeczności Na tym etapie szacowany jako wysoki. Wy-
magane jest uszczegółowienie rozwiązań.

 4. Ocena poprawy zabezpieczenia przed powodzią w kontekście koszty –korzyści 
Miarą tej oceny są głównie straty powodziowe, ale także bezpieczeństwo lokalnej 

społeczności, przy jednoczesnej poprawie warunków środowiskowych.
Inne - 
 Tereny silnie zurbanizowane i w części 

narażone na szkody górnicze - wymagające 
interwencji.
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nie zostało określone do realizacji w okresie 
2011-2030 r., a niezbędne nakłady finanso-
we na poziomie 13 mld złotych (straty po 
powodzi w 2010 r. wyniosły około 12 mld 
zł). W latach 2011-2020 planuje się wykonać 
zadania na poziomie około 9 mld zł. Montaż 
finansowy na realizację zadań został zbudo-
wany w oparciu o fundusze unijne i ochrony 
środowiska : NFOŚ i WFOŚ.

W ramach priorytetów jest modernizacja 
zbiorników retencyjnych, celem zwiększenia 
ich pojemności:

zbiornik Goczałkowice z 46 mln m3 
do 72 mln m3,

zbiornik Kozłowa Góra z 2,5 mln m3 
do 6 mln m3

budowę polderu w okolicach Bijasowic 
(dzielnica Bierunia) na około 12 mln m3.
Realizacja tych zadań oraz pozostałych 

39 zadań powinna w sposób znaczny pod-
nieść bezpieczeństwo przeciwpowodziowe 
na południu Polski.

Szczegółowy zakres realizacji zadań, w 
tym również na Przemszy zostanie określony 
w priorytetach w latach 2012-2013. 

Kolejnym ważnym tematem w zakresie 
ochrony przed powodzią jest zabezpieczenie 
przed lokalnymi podtopieniami pochodzą-
cymi z cieków wodnych. Dlatego po powo-
dzi w ramach robót publicznych zostały wy-
czyszczone i udrożnione wszystkie kluczowe 
rowy melioracyjne. Były to działania z zakre-
su bieżącego utrzymania, które muszą być 
uzupełnione działaniami długofalowymi, 
które poprawią gospodarkę wodną, szcze-
gólnie w trzech obszarach podwyższonego 
ryzyka, tj. rejon Podkomorka Gorzów – Bo-
brek, ul. Parkowej w Bobrku, rejon ul. Leśnej, 
Sadowej oraz ul. Jaworznickiej w Chełmku.
1. W przypadku rejonu Podkomorka i ul. 

Parkowej głównym problemem jest 
brak możliwości odprowadzenia wody 
do pompowni położonej przy ul. Długiej 
w Bobrku, dlatego w dniu 21.07.2010 r. 
wystąpiłem do Marszałka Województwa 
Małopolskiego o budowę drugiego rowu 
wzdłuż ul. Parkowej lub budowę rowu 
wzdłuż ul. Łąkowej w Bobrku i przejęcie 
go do ewidencji przez Małopolski Za-
rząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Krakowie.

W odpowiedzi Małopolski Zarząd Melio-
racji i Urządzeń Wodnych w Krakowie 
poinformował, że budowa rowu odwad-
niającego i przejęcie go do ewidencji In-
spektoratu Rejonowego Małopolskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
jest niemożliwa. Nie zgadzając się z po-
wyższą odpowiedzią wystąpiłem ponow-
nie w dniu 31.03.2011 r. do Marszałka 
Województwa Małopolskiego o ponow-
ne przeanalizowanie tematu i zlecenie 
opracowania, które da odpowiedź jak 
poprawić stosunki wodne w tym new-
ralgicznym miejscu. W piśmie zwróciłem 
również uwagę na niezadawalający stan 
zbiornika Niecica i rurociągów odprowa-
dzających wodę do przepompowni przy 
ul. Długiej. 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Krakowie poinformował, że powódź w 
2010 r. poczyniła ogromne szkody na 
urządzeniach odwadniających kompleks 
SW Dwory, położonych na terenie Bobrka. 
Obecnie czynione są starania dotyczące 
pozyskania w bieżącym roku niezbęd-
nych środków i w miarę ich pozyskiwania 
przystąpi do naprawy uszkodzeń spowo-
dowanych zeszłorocznymi wezbraniami.

2. Wykonano koncepcję budowy i remon-
tu rowów odwadniających w rejonie; ul. 
Leśnej, Polnej i Sadowej w Chełmku. Ze 
względu na brak zgody właścicieli grun-
tów na przebieg w swojej działce jakie-
gokolwiek odwodnienia, pozostał tylko 
jeden wariant trasy odwodnienia w ul. 
Sadowej i Polnej, którego koszt wyko-
nania jest bardzo wysoki i wynosi około 
442 tys.zł. Inne tańsze warianty odwod-
nienia są możliwe pod warunkiem zgody 
właścicieli gruntów na przeprowadzenie 
odcinków odwodnienia przez ich grunty, 
dlatego też przeprowadzimy konsultacje 
z mieszkańcami tego rejonu w przedmio-
towej sprawie.

3. W maju 2010 r. zorganizowane zostało 
spotkanie z przedstawicielami Kompa-
nii Węglowej S.A. Oddział Zakład Zago-
spodarowania Mienia, ul. Kopalniana 10, 
43-225 Wola, przedmiotem którego była 
sprawa zalewania posesji wodami z rowu 
kopalnianego na odcinku od ul. Jaworz-
nickiej do ul. Kraszewskiego w Chełmku. 
Wówczas Zakład Zagospodarowania 
Mienia, ul. Kopalniana 10, 43-225 Wola 
zobowiązał się do wykonania warianto-
wej oceny możliwości zabezpieczenie 
przedmiotowego odcinka rowu przed 

ewentualnym wystąpieniem wód z koryta 
i zalewaniem posesji prywatnych w przy-
szłości, która to ocena będzie stanowić 
podstawę do ustalenia dalszych działań 
celem uniknięcia zalewania prywatnych 
posesji. 
W związku z brakiem opracowania o któ-

rym mowa wyżej, konsekwentnie domagam 
się od Kompanii Węglowej S.A. Oddział Za-
kład Zagospodarowania Mienia, ul. Kopal-
niana 10, 43-225 Wola realizacji ustaleń ze 
spotkania w maju 2010 r. - wystosowałem 
pisma w grudniu 2010 r. i kwietniu br.

Powódź w 2010 r. pokazała również bra-
ki w obszarze sprzętu Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Podczas prowadzenia akcji usu-
wającej skutki powodzi zostały zakupione 
3 pompy szlamowe, 2 pompy pływające i 
1 pompa elektryczna oraz łódź z silnikiem 
poza burtowym. Sprzęt ten został przeka-
zany do poszczególnych jednostek OSP. Cały 
sprzęt będący w dyspozycji poszczególnych 
jednostek OSP (nie ma znaczenia w której 
jednostce jest on zdeponowany) jest prze-
znaczony dla zabezpieczenia i ratowania 
w razie potrzeby wszystkich mieszkańców 
gminy Chełmek.

Szanowni Państwo, zapewnienie bez-
pieczeństwa mieszkańców naszej Gminy to 
dla mnie zadanie priorytetowe i pragnę za-
pewnić Was, że robię wszystko aby powstały 
nowe wały oraz żeby zlikwidować zagroże-
nia jakie niosą lokalne podtopienia. Wiele 
możemy zrobić sami i to robimy, natomiast 
kluczowe decyzje wraz z zabezpieczeniem 
środków muszą być podjęte na szczeblu 
Wojewody i Marszałka Województwa Ma-
łopolskiego.

Inf.UM

Remonty dróg w gminie Chełmek
Ruszyły wiosenne remonty dróg na terenie gminy. Wykonawca wszedł z remontami 

na gminne drogi: ul. Staicha, Klonową, Baty, Kochanowskiego oraz Głogową w Chełm-
ku. Ul. Oświęcimską i Kolejową w Gorzowie a także ul. Polną, Kasztanową, Szkolną, Ko-
listą, Ogrodową, Długą, Jarzębinową, Parkową i Lipową w Bobrku. W sumie wykonano 
1 135,284 m2 łat mieszanką mineralno – asfaltową. Koszt remontów dróg gminnych 
wyniósł 94 095 zł .
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Sesja Rady Miejskiej
29 marca w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku odbyła się VII sesja VI kadencji 

Rady Miejskiej w Chełmku. Jednym z pierwszych punktów obrad było zatwierdzenie taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Chełmek.

Zaproponowana przez Miejski Zakład 
Gospodarki Komunalnej stawki przewidzia-
ły wzrost stawek na m3 na: wodę surową o 
9,76 % z 2,46 zł do 2,70 zł netto, wodę pitną 
o 9,50 % z 4 zł do 4,38 zł netto oraz ścieki o 
9,69 % z 5,47 do 6 zł netto.

Mimo że radni w głosowaniu nie zgodzili 
się na zaproponowane ceny nowe taryfy i 
tak wejdą w życie po 70 dniach. Kolejnym 
punktem sesji był projekt w sprawie współ-
działania gminy Chełmek z Miastem Tychy 
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 
w odniesieniu do osób przyjętych do wy-
trzeźwienia do izby wytrzeźwień w Tychach 
z terenu gminy Chełmek. 

Osoby nietrzeźwe z terenu gminy Cheł-
mek od lat są dowożone do Izby Wytrzeź-
wień w Tychach. Punkt ten został wprowa-
dzony do obrad RM gdyż obecna umowa 
kończy się 31 marca 2011 i zaistniała potrze-
ba jej przedłużenia. 

Radni zagłosowali za przyjęciem pro-
jektu. Następnie pod obrady wprowadzo-
no projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały odnośnie dofinansowania szcze-
pień profilaktycznych dzieci z terenu Gminy 
Chełmek zgodnie z Programem promocji 
zdrowia dotyczącym szczepień profilak-
tycznych przeciwko bakteriom Neisseria 
Meningitidis typ C. W trakcie dyskusji radni 
zgłaszali propozycje utrzymania dotacji do 
szczepień profilaktycznych, pomimo małe-

go zainteresowania. Wnioskowali o szerszą 
akcję promocyjną wśród rodziców. Zgłaszali 
również możliwość zaszczepienia dzieci w 
okresie letnim, ponieważ w ostatnim czasie 
nie zawsze było to możliwe, a w okresie je-
sienno-zimowym dzieci często chorują, co 
uniemożliwia szczepienie. Po wysłuchaniu 
wypowiedzi radnych Burmistrz zwrócił się do 
rady o niepodejmowanie w/w uchwały. Dzię-
ki nie podjęciu uchwały program szczepień 
będzie prowadzony nadal. Radni zgodnie z 
sugestią Burmistrza zagłosowali za nieprzyj-
mowaniem projektu. W dalszej części sesji 
radni przyjęli projekt uchwały w sprawie 
przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gorzowie na 2011 r. na 
zakup lekkiego samochodu pożarniczego.

Dofinansowanie z budżetu gminy Cheł-
mek ma wynieść 100 000 zł, resztę środków 
w kwocie 50 000 zł na lekki samochód OSP 
Gorzów ma otrzymać z MSWiA.

Następnie radni debatowali nad projek-
tem uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej powiatowi oświęcimskiemu. 
Powiat Oświęcimski wraz z Gminą Chełmek 
zamierzają przystąpić do opracowania do-
kumentacji technicznej niezbędnej do apli-
kowania o środki zewnętrzne na zadanie 
inwestycyjne pn. „Kompleksowa przebudo-
wa głównego ciągu komunikacyjnego na 
terenie Gminy Chełmek – ul. Oświęcimska, 
ul. Mieszka I, ul. Jagiellońska, ul. Bolesława 

Chrobrego i ul. Zygmunta Starego”. Wyso-
kość dotacji celowej dla powiatu z budżetu 
gminy Chełmek to 50 tys. zł.

Radni zagłosowali za przyjęciem projek-
tu. W interpelacjach i wolnych wnioskach 
jako pierwszy głos zabrał burmistrz Chełmka 
Andrzej Saternus. Burmistrz poinformował 
radnych o potkaniu z dyrekcją PKP i włoda-
rzami gmin ościennych. Dla kolei pojawiła 
się szansa uzyskania dofinansowania ze 
środków UE na rewitalizację linii kolejowej 
Oświęcim – Kraków, gdzie jazda pociągów 
z prędkością 160 km/h pozwoli na dojazd 
do Krakowa w niespełna 1 godzinę. Rewita-
lizacja kolei dotyczy również przebudowy 
wiaduktów i przejazdu kolejowego na dro-
dze 780 w Chełmku. Rozważana jest również 
propozycja udziału w projekcie „Parkuję”, tj. 
budowy parkingów przy dworcach kole-
jowych, dla osób dojeżdżających do pracy 
pociągiem. Kolej oczekuje dofinansowania 
zadań przez gminy. Gminy są zaintereso-
wane. Koszt studium wykonalności na po-
ziomie ok. 500 tys. zł. Nastepnie burmistrz 
poinformował radnych o możliwości po-
zyskania środków na budowę obwodnicy 
Oświęcimia. Gmina Chełmek musiałaby 
również partycypować w kosztach, ponie-
waż droga przebiegałaby przez sołectwo 
Bobrek. Zadanie do realizacji w latach 2013 
– 2020. Koszt dofinansowania w przypad-
ku naszej gminy to ok.60 - 70 tys. zł. W obu 
przypadkach radni nie zgłosili sprzeciwu. Po 
informacjach burmistrza głos zabrali radni 
którzy poruszali tematy związane z remon-
tami dróg na terenie gminy, remontem prze-
jazdu kolejowego w Chełmku, remontami i 
inwestycjami na drogach powiatowych na 
terenie gminy Chełmek a także renowacją 
oświetlenia ulicznego.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 
Informacje podstawowe dla mieszkańców Gminy Chełmek

Do przeprowadzenie Narodowego Spisu 
Powszechnego, zarządzeniem Burmistrza 
Chełmka, powołane zostało Gminne Biuro 
Spisowe, w skład którego wchodzą: 
1. Gminny Komisarz Spisowy – Burmistrz 

Chełmka Andrzej Saternus
2. Lider Gminnego Biura Spisowego – Ja-

nina Świerz
3. Członek Gminnego Biura Spisowego – 

Emilia Mąka
4. Członek Gminnego Biura Spisowego – 

Elżbieta Olejarz
Wszelkie pytania oraz informacje dot. 

NSP 2011 prosimy kierować do członków 
Gminnego Biura spisowego pod numera-
mi telefonów: (33) 844-90-23, 844-90-54,  
797-201-823 lub w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Chełmku pokój nr 113, 107

Od 1 kwietnia br. będzie dostępna infolinia 
NSP 2011:  800 800 800   - numer bezpłatny 
dla połączeń z telefonów stacjonarnych  22 
44 44 777  - numer dla połączeń z telefonów 
komórkowych   płatny zgodnie z cennikiem 
operatora Zastępca Komisarza Spisowego 
Lider Gminnego Biura Spisowego

Janina Świerz

Informujemy, że Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011) 
zostanie przeprowadzony na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 1 
kwietnia do 30 czerwca 2011 r., według sta-
nu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 2400. 
Spis realizowany jest na podstawie ustawy 
z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2011 
r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 277) oraz roz-
porządzeń wykonawczych i aktów unijnych. 

Wywiady w terenie rachmistrzowie będą 
przeprowadzać od 8 kwietnia do 30 czerw-
ca 2011 r. 

Do przeprowadzenia  wywiadów spiso-
wych w terenie upoważnia rachmistrza iden-
tyfikator zawierający jego zdjęcie, imię i na-
zwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz 
pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu 
statystycznego, który wydał identyfikator. 

Funkcje rachmistrzów spisowych zostały 
powierzone następującym osobom:

1. Pani Władysława Byrska
2. Pani Anna Gradek
3. Pani Magdalena Grela
4. Pani Joanna Mrowiec
5. Pani Magdalena Krasucka
6. Pani Alicja Doległo
7. Pani Sylwia Szewczyk

Udzielenie odpowiedzi na pytania w ra-
mach wywiadu jest obowiązkowe.

W spisie powszechnym będą zebrane 
dane z następujących tematów badawczych:
1) stan i charakterystyka demograficzna 

ludności;
2) edukacja;
3) aktywność ekonomiczna osób;
4) dojazdy do pracy;
5) źródła utrzymania osób;
6) niepełnosprawność;
7) obywatelstwo;
8) migracje wewnętrzne;
9) migracje zagraniczne;
10) narodowość i język oraz mniejszości na-

rodowe i etniczne;
11) wyznanie (przynależność do kościoła lub 

związku wyznaniowego);
12) gospodarstwa domowe i rodziny;
13) stan i charakterystyka zasobów mieszka-

niowych (mieszkania i budynki)

Zainteresowanych  kupnem mieszkania prosimy o kontakt telef. :33 823 34 41
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Nowa i młoda służba zdrowia w Chełmku
Rozmowa Michałem Bochenkiem dyrektorem SG ZOZ w Chełmku.

- Czy można zaryzykować stwierdzenie, że 
praca to Pana żywioł? Lubi Pan swoją pracę?

Tak. Na takie pytanie odpowiadam twier-
dząco. Od przeszło dziesięciu lat jestem 
związany z pracą w administracji publicznej, 
choć nie od razu z samorządem terytorial-
nym, do którego przeszedłem w 2006 roku. 
Przez długi czas pracowałem w strukturach 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To do-
świadczenie pozwoliło mi nabyć wiedzę 
teoretyczną w zakresie systemu ubezpieczeń 
społecznych  i zdrowotnych oraz wrażliwość 
na potrzeby społeczne w tej przestrzeni. Na-
byłem także cenne doświadczenia z zakresu 
zarządzania oraz wiele spostrzeżeń, dotyczą-
cych procesu administrowania. Dokonując 
analizy każdej sprawy, przed jej załatwie-
niem, rozpoczynam od postawienia siebie 
„po drugiej stronie biurka”.

- Kierowanie zakładem opieki zdrowotnej 
to dzisiaj nie lada wyzwanie?

Ma Pan rację. Realistyczne podejście do 
zagadnienia pozwala na taki wniosek. Pod-
stawowe są trudności finansowe. Czynnik 
finansowy decyduje o rozwoju, stagnacji 
lub swoistym regresie placówki. Obecnie za 
system powszechnego ubezpieczenia zdro-
wotnego odpowiedzialny jest Narodowy 
Fundusz Zdrowia (NFZ). Do zadań Funduszu 
należy zarządzanie środkami finansowymi, 
finansowanie świadczeń zdrowotnych oraz 
refundacje leków. Tegoroczne kontraktowa-
nie świadczeń, m.in. w Chełmku było tego 
przykładem.

- Tak, opieka całodobowa, poradnia der-
matologiczna i diabetologiczna, co jeszcze jest 
problematyczne w ZOZ w Chełmku?

Istotnie, od 1 marca 2011 r. obowiązu-
je nowy model organizacji nocnej i świą-
tecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, 
wprowadzony przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia Na skutek narzuconych przez NFZ 
nowych zasad na obszarze zabezpieczenia 
obejmującym populację ponad 100.000 
mieszkańców, a tym samym obejmującym 
gminy: Chełmek, Oświęcim, Brzeszcze, Za-
tor, Przeciszów, nocne i świąteczne dyżury 
lekarzy i pielęgniarek, począwszy od 1 marca 

bieżącego roku odbywają tylko w Zakładzie 
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu 
przy ul. Garbarskiej 1. 

Zatem w razie potrzeby skorzystania z 
pomocy lekarza lub pielęgniarki w dni po-
wszednie od godziny 18.00 do 8.00 oraz w 
niedziele i dni świąteczne, mieszkańcy ozna-
czonych wyżej gmin, w tym Gminy Chełmek, 
będą musieli zgłaszać się do Zakładu Lecz-
nictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, któ-
ry ma obowiązek zapewnienia opieki w ww. 
zakresie w stacjonarnym i wyjazdowym sys-

temie. Co ważne, w zakres opieki wchodzą 
m.in. pielęgnacyjne i pielęgniarskie zabiegi 
(zastrzyki, zmiana opatrunków itp.). Urucho-
miono numery telefonów, pod które należy 
zgłaszać potrzebę skorzystania z pomocy 
lekarza lub pielęgniarki. 

Dokonuję na bieżąco analizy nowego 
modelu opieki całodobowej, pozostaję 
w nieustannym kontakcie Dyrekcją ZLA 
w Oświęcimiu oraz ościennych placówek 
medycznych, prowadzę rozmowy z przed-
stawicielami samorządu terytorialnego. A 
to wszystko w celu wypracowania na przy-
szłość najbardziej dogodnych warunków (fi-

Michał Bochenek 
Dyrektor SG ZOZ w Chełmku

 WYNIKI WYBORÓW 
DO IZB ROLNICZYCH 

W dniu 3 kwietnia 2011 r. odbyły się wybory członków do Rady 
Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w powiecie oświęcimskim.

W naszej gminie wybory przeprowadziła Okręgowa Komisja 
Wyborcza nr 109 w Chełmku w lokalu wyborczym w Urzędzie Miej-
skim w Chełmku w godzinach od 8.00 do 18.00. 

Wybrano Pana Piotra Janusza Puchałę na członka do Rady 
Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w pow. oświęcimskim.

Wybrano nowy Zarząd Osiedla 
„Nowe Miasto”

W dniu 12 kwietnia 2011 r. odbyło się Ogólne Zebranie Miesz-
kańców Osiedla „Nowe Miasto” w Gminie Chełmek. 

Podczas zebrania mieszkańcy wybrali na okres 4-letniej ka-
dencji 2011 – 2015 nowy zarząd. 

W skład zarządu  weszli: Byrska Władysława, Byrski Piotr, 
Dębska Krystyna, Legut Paweł, Miłak Marian, Niemczyk Patryk, 
Maca  Paweł, Szyndler Piotr.  
Przewodniczącym Zarządu Osiedla „Nowe Miasto” został Paweł 
Maca.

Gratulujemy wybranym

nansowych i logistycznych) w zakresie opieki 
lekarza i pielęgniarki w dni wolne i w święta. 

Praktycznie od samego początku mojej 
pracy w SG ZOZ podejmuję codzienną ak-
tywność w sprawie zabezpieczenia świad-
czeń medycznych na terenie gminy Cheł-
mek na niezakontraktowane dotychczas 
poradnie , tj.:

1. Poradnia diabetologiczna
2. Poradnia dermatologiczna
Mam nadzieję, że długie i niełatwe roz-

mowy w NFZ zakończą się wkrótce z korzy-
ścią dla Tych, którzy oczekują na specjalistów 
w ww. zakresach. 

Mam świadomość ogromnego zapo-
trzebowania na wymienione wyżej zakre-
sy świadczeń zdrowotnych. Potęgujące się 
z każdym dniem oczekiwania pacjentów, 
dotyczące kontynuacji świadczeń w po-
radni diabetologicznej i dermatologicznej 
potwierdzają fakt drastycznego ogranicze-
nia dostępności świadczeń. Konieczne jest 
utrzymanie na terenie gminy Chełmek po-
radni diabetologicznej i dermatologicznej. 

Problematyczne jest ponadto, jak w 
większości publicznych instytucji, znale-
zienie środków na realizację priorytetów, 
które wyznaczyłem w SG ZOZ na najbliż-
sze miesiące. Potrzeby są znaczne, a środki 
ograniczone. 

- Jakie są priorytety?
Oprócz zaznaczonych już wyżej specja-

listyk, które trzeba reaktywować, chciałbym 
rozwijać SG ZOZ. Rozwijać poprzez inwesty-
cje w sprzęt i tym samym w kadrę. Potrzeby 
infrastrukturalne wymusza z jednej strony 
kontrakt z NFZ, z drugiej naturalna potrzeba 
z myślą o przyszłości i komforcie Pacjentów. 
Także pracownicy powinni posiadać możli-
wość pracy na dobrym sprzęcie. 

- Czy personel jest wystarczający?
Po dwóch miesiącach pracy w SG ZOZ 

mogę pozytywnie wypowiadać się o Zało-
dze. Na cyklicznych naradach dokonaliśmy 
podsumowań, ustaliliśmy plany działań i 
zgodnie przyjęliśmy kurs na nowoczesny 
rozwój, który powinien zapewnić stabilność 
placówki. Wymaga on co prawda mozolnej 
pracy i rzetelności każdego z nas, ale wspól-
nie jesteśmy w stanie go wypracować

OGŁOSZENIA DROBNE   OGŁOSZENIA DROBNE

v Wynajmę kiosk murowany w centrum – woda, wc.
      Powierzchnia 20 m2 w Chełmku. Tel. 32 622 77 78
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I N F O R M A C J A
Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 usta-

wy 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 następujące fragmenty nieruchomości:

Fragment nieruchomości oznaczony w ewidencji gruntów jako 
działka nr 172/52 (klasa ŁIII, ŁIV) o łącznej pow. 11,4921 ha obręb 
Bobrek, położony w Bobrku przy ul. Kolistej. Dla przedmiotowej nie-
ruchomości w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, w wydziale V Ksiąg 
Wieczystych prowadzona jest KW nr KR1E/00023988/0.

Fragment nieruchomości oznaczony w ewidencji gruntów jako 
działka nr 342/53 (klasa PsV, PsVI) o pow. 7,7270 ha obręb Gorzów, 
położony w Gorzowie przy ul. Orliska. Dla przedmiotowej nierucho-
mości w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, w wydziale V Ksiąg Wie-
czystych prowadzona jest KW nr KR1E/00029400/7.

Fragment nieruchomości oznaczony w ewidencji gruntów jako 
działka nr 1158/52 (klasa PsV, PsVI) o pow. 11,7403 ha obręb Go-
rzów, położony w Gorzowie przy ul. Oświęcimskiej. Dla przedmioto-
wej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, w wydziale 
V Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW nr KR1E/00040155/7.

Przedmiotowe fragmenty nieruchomości są wydzierżawiane do 
używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności rolniczej – uprawy rolne.

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 21 marca 2011 roku do dnia 
11 kwietnia 2011 roku.

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

INFORMACJA  
O  WYWIESZENIU  WYKAZU

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościa-
mi (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, nie-
ruchomości położonych w Chełmku przy ul. Władysława Łokietka, 
przeznacza do sprzedaży nieruchomość oznaczoną w ewidencji 
gruntów, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 
jako działka nr:

- 1851/3 o pow. 0.0135 ha obręb Chełmek, położona w Chełm-
ku 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/35/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 03 
marca 2011 rok w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieru-
chomości położonych w Bobrku przy ul. Starowiejskiej, przeznacza 
do sprzedaży nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów, pro-
wadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr:

- 11/2 i 11/3 o łącznej pow. 0.0183 ha, - 11/5 o pow. 0.0267 
ha, - 25/5 o pow. 0.0127 ha,

- 25/6 o pow. 0.0131 ha, - 26/12 o pow. 0.0127 ha, - 26/13 o 
pow. 0.0079 ha,

- 26/14 o pow. 0.0533 ha, - 26/19 o pow. 0.0191 ha, - 26/21, 
26/20, 26/18 i 26/15 o łącznej pow. 0.0467 ha, - 26/22 o pow. 
0.0104 ha, - 26/23 o pow. 0.0154 ha, - 30/2 o pow. 0.0144 ha,

obręb Bobrek, położone w Bobrku przy ul. Starowiejskiej. Dział-
ka objęta jest Księgą Wieczystą nr KR1E/00052618/8 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 VI/36/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 03 
marca 2011 roku w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w 
trybie przetargowym, działki położonej w Bobrku przy ul. Staro-
wiejskiej, przeznacza do sprzedaży nieruchomość oznaczoną w 
ewidencji gruntów, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w 
Oświęcimiu jako działka nr 26/16 o pow. 0.0524 ha obręb Bobrek, 
położona w Bobrku przy ul. Starowiejskiej. Działka objęta jest Księgą 
Wieczystą nr KR1E/00052618/8 prowadzoną 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 24 marca 2011 roku do dnia 14 
kwietnia 2011 roku.

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

KOMUNIKAT
Urząd Miejski w Chełmku informuje, że w 2011 roku upływa 

termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2001 r.
Osoby posiadające nieważny dowód osobisty będą miały 

trudności z załatwieniem spraw w urzędach, sądach czy bankach.
Prosimy wszystkich mieszkańców, którym upływa termin 

ważności o systematyczne zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego 
w Chełmku ul. Krakowska 11 pok.13, w celu złożenia wniosku o 
wydanie nowego dowodu osobistego. Wniosek o wydanie do-
wodu należy złożyć najpóźniej 30 dni przed upływem terminu 
ważności dowodu.

Przypominamy jednocześnie, iż dowód osobisty traci ważność 
również w przypadku zmiany danych, które są na nim uwidocznio-
ne np. adres zameldowania. Od stycznia 2010 r. dowód osobisty 
wydawany jest bezpłatnie.

Sekretarz Miejski
Janina Świerz

Wybrano nowy Zarząd Osiedla 
„Stare Miasto”

W dniu 14 kwietnia 2011 r. odbyło się Ogólne Zebranie Miesz-
kańców Osiedla „Stare Miasto” w Gminie Chełmek. 

Podczas zebrania mieszkańcy wybrali na okres 4-letniej kadencji 
2011 – 2015 nowy zarząd. W skład zarządu weszli: Gąska Joanna, 
Gondzik Robert, Grygiel Piotr, Hebda Jarosław, Kobyłczyk Aleksan-
der, Kuczyńska - Gondzik Agnieszka, Kulczyk Zbigniew.

Przewodniczącym Zarządu Osiedla „Nowe Miasto” został Alek-
sander Kobyłczyk.

Gratulujemy wybranym
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Nowe ceny wody i ścieków
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Spółka z.o.o. 

informuje szanownych klientów:
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-

wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. Nr 123, poz. 858), od dnia 01.05.2011 r., do dnia 30.04.2012 
r. na terenie Gminy Chełmek, obowiązywać będzie poniżej zamiesz-
czona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków:

Zgodnie z § 2 pkt 9 do 11 Rozporządzenia, do cen netto i sta-
wek opłat netto dolicza się aktualny podatek od towarów i usług 
wprowadzony odrębnymi przepisami. 
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę pitną

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Cena/stawka opłat J.m.
netto z VAT

1. Grupa WS cena za dostarczoną wodę 2,70 2,92 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 
za rozliczenie pobranej wody i 
odczyt wodomierza w zł / m-c

2,15 2,32 z ł / o d -
c z y t /
miesiąc

stawka opłaty abonamentowej 
za gotowość podania wody 
w zł/m-c

434,00 468,72 z ł / w o -
domierz 
główny/
miesiąc

1. Grupa WP cena za dostarczoną wodę 4,38 4,73 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 
za rozliczenie pobranej wody i 
odczyt wodomierza w zł/m-c

2,15 2,32 z ł / o d -
c z y t /
miesiąc

stawka opłaty abonamentowej 
za gotowość podania wody na 
odbiorcę w zł / m-c

7,10 7,67 z ł / w o -
domierz 
główny/
miesiąc

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Cena/stawka opłat J. m.
netto z VAT

1. Grupa S cena za odprowadzone ścieki 6,00 6,48 zł/m3

Inf.MZGK

K O M U N I K A T 
KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI W CHEŁMKU

Szanowni Państwo!
W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, pragnę 

zwrócić Państwa uwagę na rosnące w tym czasie zagrożenia. 
Przypominam zatem o zachowywaniu ostrożności w środkach 

komunikacji miejskiej, na przystankach autobusowych, dworcach i 
placówkach handlowych. W tym czasie bowiem, sprawcy kradzieży 
kieszonkowych zwiększają swoją aktywność. Nie należy zatem port-
feli i dokumentów nosić w łatwo dostępnych częściach garderoby. 
Panie winny zwracać uwagę na torebki. roszę również o krytyczne 
podejście do osób handlujących różnego rodzaju asortymentem 
po okazyjnych cenach, zwłaszcza do tych, które zjawiają się w do-
mach. Często zdarza się, że to tylko pretekst, by wejść do mieszka-
nia i je okraść. 

Zwracam również państwa uwagę na kradzieże z włamaniem 
do samochodów. Z doświadczenia wynika, że włamania do samo-
chodów zdarzają się wtedy, gdy jakiś przedmiot typu – torba, rekla-
mówka, odzież pozostawione są w aucie na widocznym miejscu. Tak 
więc bezwzględnie należy te przedmioty zabierać z samochodu. Jeśli 
możliwe jest wyciągnięcie z samochodu radia – tez należy to uczynić. 

Proszę również pamiętać, że prowadzenie pojazdu mechanicz-
nego lub niemechanicznego w stanie nietrzeźwości jest przestęp-
stwem. Prowadząc pod wpływem alkoholu, nie tylko siebie narażamy 
na odpowiedzialność karną, ale stanowimy zagrożenie dla innych 
uczestników ruchu drogowego. 

Korzystając z okazji w swoim imieniu i podległych mi policjan-
tów życzę Państwu spokojnych, radosnych i bezpiecznych Świąt 
Wielkanocnych.

Komendant KP w Chełmku podinsp. Piotr Grabowski

I N F O R M A C J A
Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 usta-

wy 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 następujące fragmenty nieruchomości:

Fragment nieruchomości oznaczony w ewidencji gruntów jako 
działka nr 1717/5 (klasa PsV) o pow. 105 m2 obręb Chełmek, poło-
żony w Chełmku rejon ul. Bolesława Chrobrego. Dla przedmiotowej 
nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, w wydziale 
V Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW nr KR1E/00057518/2. 
Przedmiotowy fragment nieruchomości jest wydzierżawiany z prze-
znaczeniem na uprawy ogrodnicze.

Fragment nieruchomości oznaczony w ewidencji gruntów jako 
działka nr 595/18 (klasa PsIII) o pow. 49,25 m2 obręb Bobrek, po-
łożony w Bobrku przy skrzyżowaniu ulicy Długiej i Ogrodowej. Dla 
przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Oświę-
cimiu, w wydziale V Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW nr 
KR1E/00052618/8. Przedmiotowy fragment nieruchomości jest 
wydzierżawiany z przeznaczeniem na lokalizację przepompowni 
ścieków sanitarnych wraz z drogą dojazdową do niej. 

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 06 kwietnia 2011 roku do dnia 27 
kwietnia 2011 roku.

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

APEL O NIEWYPALANIE TRAW
Samorząd Gminy Chełmek zwraca się do Mieszkańców Gminy 

Chełmek z apelem, aby w czasie wiosennych porządków nie pozby-
wać się zalegających po zimie zanieczyszczeń i suchych traw przy 
pomocy ognia. Taki sposób porządkowania jest prawnie zakazany, 
społecznie szkodliwy i niejednokrotnie powodujący ludzkie tragedie.

Właściciele posesji, rolnicy i służby porządkowe przystąpiły do 
usuwania zanieczyszczeń pozimowych w obrębie obejść domowych, 
na polach, w parkach, na skwerach oraz na drogach i ulicach. Nieste-
ty dla wielu nierozważnych osób sprzymierzeńcem w wiosennych 
porządkach stał się ogień. 

Nie tylko w naszej gminie, ale w całej Polsce nad ogródkami, 
polami, drogami zaczynają unosić się kłęby dymu. Wystarczy słaby 
wiatr, aby ogień wymknął się spod kontroli i bardzo szybko rozprze-
strzenił się i przeistoczył w duży, często tragiczny w skutkach pożar. 
W konsekwencji zapalają się pobliskie lasy, zabudowania mieszkalne 
i gospodarcze. Nierzadko giną ludzie i zwierzęta. Według statystyk 
30 % pożarów traw powstaje przez przypadkowe zaprószenie ognia, 
natomiast 70 % pożarów to celowe podpalenia.                Inf. UM

UTRZYMANIE PRZEPUSTÓW I ROWÓW 
MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ

Brak stałej, systematycznej konserwacji i renowacji przepustów, 
rowów melioracyjnych i przydrożnych doprowadza do sytuacji, w 
których przy obfitych opadach deszczu dochodzi do lokalnych pod-
topień i zalewania posesji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi do właścicieli 
gruntów i posesji należy:
budowa, przebudowa i utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi 

się pod nimi przepustami,
utrzymanie rowów przydrożnych, z których właściciel nieruchomości 

odnosi korzyści, tj. odprowadza do rowu wodę opadową,
utrzymanie rowów melioracji szczegółowej, przebiegających przez 

tereny własne, jak również rowów, z których odnosi korzyści.
Apelujemy do Mieszkańców o podjęcie działań i czynności w celu 

doprowadzenia do właściwego stanu przepustów, rowów przy-
drożnych i melioracyjnych oraz cieków wodnych zlokalizowanych 
na nieruchomościach, będących Państwa własnością.

Inf.UM
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Kurs komputerowy ze „Spichlerzem”
W dniu 4 kwietnia odbyło się w szkole 

w Bobrku uroczyste zakończenie szkolenia 
komputerowego dla osób nieaktywnych za-
wodowo. W imprezie wzięli udział Stanisław 
Bisztyga –Senator RP, Józef Krawczyk – Sta-
rosta Oświęcimski, Andrzej Saternus – Bur-
mistrz Chełmka, Zarząd Stowarzyszenia „SPI-
CHLERZ”, Redakcja gazety „Nasz Dom” oraz 
beneficjenci szkolenia. Po występie dzieci ze 
szkoły w Bobrku przedstawiono prezentację 
podsumowująca projekt i wręczono certyfi-
katy wszystkim uczestnikom szkolenia. 

Bobreckie Stowarzyszenie Kulturalno-
-Oświatowe „SPICHLERZ” napisało projekt i 
uzyskało środki na szkolenie komputerowe 
dla niepracujących osób,  chcących zapoznać 
się z komputerem.  

W ramach projektu przeszkolono 61 
osób nieaktywnych zawodowo 21 z Bobrku 
20 z Gorzowa i 20 z Gromca w 2 turach paź-
dziernik – grudzień i styczeń – marzec z cze-
go 20 mężczyzn i 41 kobiet. Wszystkie osoby 
w wieku 25 do 65 lat z terenów wiejskich. 
Kursy prowadzono w szkołach i prowadzili je 

nauczyciele informatyki z tych szkół. Zajęcia 
były dobrane tak, aby osoby o różnym stop-
niu zaawansowania poznały najważniejsze 
tajnik komputera i bez problemów mogły 
poruszać się po Internecie, założyć pocztę, 
porozmawiać na „Skypie”, napisać pismo, czy 
obsługiwać konto w banku. 

W s z y s c y 
uczestnicy byli 
zadowoleni z 
kursu, co opi-
sali w artyku-
łach zamiesz-
czonych w „Na-
sz ym Domu”. 
Koordynatorka 
projektu pro-
wadziła moni-
toring i ewa-
lu ac j e  za jęć. 
Uczestnicy wy-
pełniali ankiety 
badające zado-
wolenie, pisali 

testy wiedzy. Przeszkolono także członków 
redakcji gazety „Nasz Dom” z prawa prasowe-
go, robienia zdjęć, grafiki, składania tekstu. 
Wiadomości zdobyte przez członków redak-
cji przyczyniły się od tworzenia bardziej pro-
fesjonalnego pisma. Zakupiono sprzęt i pro-
gramy do składania gazetki za kwotę 7400 zł.

Prezes Stowarzyszenia
Adam Łękawa 

E-learning jest wyzwaniem 
Czy można skutecznie uczyć się na 

odległość? Zdecydowana większość ma-
łopolskich pedagogów, którzy ukończyli 
szkolenie e-learningowe w ramach projek-
tu „Doskonalenie zawodowe nauczycieli w 
dziedzinie wykorzystania technologii infor-
macyjnej” przekonuje, że tak. Do tej pory 
kwalifikacje informatyczne podniosło już 78 
osób. Zaś kolejne 60 zdobywa w ten sposób 
nową wiedzę. Nabór na nowe szkolenia e-
-learnongowe wciąż trwa.  Organizatorzy 
czekają na zgłoszenia. 

Realizowane przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Krakowie we współpracy z mało-
polskim Kuratorium Oświaty i Urzędem 
Marszałkowskim szkolenia dla nauczycieli są 
innowacyjną odpowiedzią na trendy zazna-
czające się we współczesnej edukacji. Chodzi 
o wykształcenie nowoczesnego nauczyciela, 
który sprawnie posługuje się nowoczesny-
mi technologiami informacyjno-komuni-
kacyjnymi w pracy z uczniem. Jedną z dróg 
ku temu wiodących jest właśnie nauczanie 
na odległość (e-edukacja). Przeszkolony tą 
metodą nauczyciel otrzyma narzędzia do 
pracy w podobny sposób ze swoimi wy-
chowankami. 

Zaproponowane przez WUP szkolenia 
mają charakter mieszany („blended - lear-
ning”). Są połączeniem nauczania zdalnego 
z tradycyjnymi metodami. Ich uczestnicy 
prócz samodzielnej pracy na platformie 
zdalnego nauczania Moodle spotykają się 
wykwalifikowanym trenerem-wykładowcą 
na zjazdach konsultacyjnych. 

- Spotkania konsultacyjne są potrzebne 
nie tylko po to, aby indywidualnie omówić 
problemy, przed którymi stanęli poszczegól-
ni uczestnicy. Na pierwszych konsultacjach 
kursanci zapoznają się m.in. z platformą zdal-
nego nauczania. Kolejne obejmuje realizację 
bardziej kłopotliwych partii materiału. Na 
trzecim i czwartym spotkaniu realizujemy za-
dania związane z przeprowadzeniem lekcji z 

użyciem technologii informacyjnej – wylicza 
Ireneusz Kuprowski, trener DZN szkolący w 
systemie e-learningowym.

Udział w szkoleniach jest całkowicie 
bezpłatny. Kursanci otrzymują również nie-
odpłatnie trzy komplety podręczników, w 
oparciu o które opracowano materiał szko-
leniowy. Treść szkolenia obejmuje zagadnie-
nia związane z wykorzystaniem komputera, 
Internetu oraz multimediów w pracy zawo-
dowej nauczyciela.  Kurs trwa 16 tygodni i 
obejmuje 80 godzin indywidualnej pracy na 
platformie Moodle. Zaliczenia odbywają się 
drogą elektroniczną. Dodatkowo uczestnicy 
e-learningu mają możliwość nieodpłatnego 
zdawania egzaminu ECDL START.  

Czy e-learnig jest trudny? Jednym z pod-
stawowych warunków jest posiadanie przez 
uczestnika podstawowej wiedzy z zakresu 
technologii informacyjnej. 

- E-learning jest dla niektórych wyzwa-
niem. Uczestnicy muszą mieć po prostu 
przygotowanie informatyczne. Młodzi na-
uczyciele nie mają z tym większych proble-
mów - mówi trener Kuprowski. 

Kolejnym wyzwaniem, przed którym sta-
ją kursanci jest systematyczna, samodzielna 
praca w domu. Na naukę trzeba wygospo-
darować przeciętnie pięć godzin tygodnio-
wo. Uczestnik musi więc wykazać się dużą 
samodyscypliną. 

I warunek natury technicznej. Uczestnicy 
e-kształcenia powinni mieć w domach do-
brej jakości łącza internetowe. Przy edukacji 
na odległość dobra łączność to podstawa. 

Nauczyciele, którzy zdecydowali się na 
informatyczne kształcenie na odległość 
chwalą tę metodę. 

- Zdecydowałam się na metodę e-lera-
ningową  ponieważ już korzystałam z tego 
rodzaju szkoleń i byłam zadowolona. Taka 
forma daje mi większą swobodę i lepsze dys-
ponowanie swoim czasem. Sama decyduję 
kiedy i ile czasu poświęcam na szkolenie. Tę 

formę kształcenia oceniam na bardzo dobry 
z plusem. Jej podstawowe zalety to: wygoda 
dla „uczniów” mających też inne zobowiąza-
nia oraz lepsza komunikacja między uczą-
cymi się. Zawsze można zasięgnąć opinii i 
porady w danej chwili poprzez gadu- gadu, 
skąpe’a, maile. E-learning pozwala pracować 
we własnym tempie. Materiały audiowizual-
ne pozwalają na powrót do danego materia-
łu albo tylko jego części – mówi Anna Maria 
Ciepły ucząca w I LO w Olkuszu. 

Jej zdaniem e-learning jest dobrą alter-
natywa dla tradycyjnych kursów. Pozwala na 
indywidualne kierowanie własną edukacją.  

Czy umiejętności zdobyte na kursie e-
-learningowym znajdują odzwierciedlenie 
w pracy dydaktycznej przeszkolonych na-
uczycieli?  Czy wykorzystują je w praktyce 
dydaktycznej?

- Staram się, aby były obecne w większo-
ści tematów: jeśli nie bezpośrednio na lekcji, 
to zadaję takie prace domowe, które uczeń 
musi przesłać mi emailem albo musi zrobić 
zadanie w Internecie – zaznacza Anna Ciepły.  

Tak więc warto skorzystać z tej formy sa-
mokształcenia, jaką jest e-learning.  (AK)

Zarząd Powiatu 
w Oświęcimiu 

sprzedaje w dniu 
2 czerwca 2011 r. 

w przetargu 
nieograniczonym ustnym

 5 sztuk pomp z napędem 
marki GRUNDFOS 

typ NK 250/247 BAQE. 

Kontakt 33 844 97 48
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04.02  - W Chełmku na ul. Przemysłowej dokonano kradzieży z wła-
maniem do firmy Dermex – straty 850 zł. Sprawca zatrzymany.

09.02 -  W Chełmku na ul. Piastowskie dokonano kradzieży z włama-
niem do kiosku RUCH-u straty 3 000 zł.

09.02 – W Chełmku na ul. Krakowskiej dokonano kradzieży alkoholu 
w sklepie biedronka. Sprawca ukarany został mandatem karnym 
w wysokości 200 zł.

10.02 – W Bobrku na ul. Nadwiślańskiej uszkodzono rynny w budyn-
ku szkoły. Straty 200 zł. Nieletni sprawca zatrzymany.

11.02 -  W Bobrku na ul. Nadwiślańskiej dokonano kradzieży z wła-
maniem do stodoły – skradziono części zamienne do samochodu 
i motocykla – straty 700 zł.

15.02 – W Chełmku na ul. Kilińskiego z siedziby jednej z firm niezna-
ni sprawcy skradli komputer wraz z monitorem oraz spawarkę – 
straty 10 000 zł.

28.02  - W Gorzowie nietrzeźwy kierujący samochodem marki Opel 
( 0.8 promila) spowodował kolizję drogową.

KOMUNIKAT
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji 

wojskowej w 2011r.
Na podstawie art. 32 ust. 1 i 3 art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 

21.11.1067r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2004r. poz. 2416 z późn. zmianami) oraz rozpo-
rządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministra Obrony Narodowej z 23.11.2011r. w sprawie przeprowa-
dzenia kwalifikacji wojskowej w 2011r. (Dz.U.nr 40 poz. 229) i zgod-
nie z Wojewódzkim Planem Przeprowadzenia Kwalifikacji Wojsko-
wej na terenie woj. małopolskiego, w dniach 14.06-16.06.2011r.
zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa osób z terenu 
gminy Chełmek. Kwalifikację prowadzi powiatowa Komisja lekarska  
Mjejsce kwalifikacji: OŚWIĘCIM, ul. Bema 4 ( Internat Powiatowego 
Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących , Mistrzostwa Sportowego i 
Technicznych).

W okresie 14 – 16. czerwca 2011r. przeprowadzona zostanie kwalifi-
kacja wojskowa mężczyzn z terenu gminy Chełmek, urodzonych w 1992 
r.  Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie o 
którym mowa wyżej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1987 
– 1991r. , którzy nie posiadają określonej zdolności do służby wojskowej.

Do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi wzywa 
się mężczyzn urodzonych w 1992r. i w latach wcześniejszych którzy: 
zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdol-

nych do służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed 
zakończeniem kwalifikacji wojskowej, jeżeli nie zostali przeniesieni 
do rezerwy,

zostali uznani, ze względu na stan zdrowia, za zdolnych do czynnej służ-
by wojskowej i złożyli w trybie art. 28 ust. b ustawy z dnia 21.11.1067r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 
z 2004r. poz. 2416 z późn. zmianami), wnioski o zmianę kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostali przeniesie-
ni do rezerwy.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety :
Urodzone w latach 1987– 1992, posiadające kwalifikacje przydatne 

do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu 
uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym – akademickim 
2008/2009 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych 
oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub 
absolwentkami tych szkół i kierunków.

Posiadające zgodę rektora wyższej szkoły morskiej na odbywanie 
zajęć wojskowych w tej szkole, jeżeli występują z wnioskiem o skiero-
wanie ich do powiatowej komisji lekarskiej
- o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 maja 2006r. 

w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru 
(Dz. U. nr 95 poz. 660)

5. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby 
które, ukończyły 18 rok życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia 
służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czyn-
nej służby wojskowej.

6. Kwalifikację wojskową osób wymienionych w pkt. 1 -5, zamieszkałych 
na pobyt czasowy lub trwający powyżej 3 miesięcy w gminie Cheł-
mek, prowadzi w/w powiatowa komisja lekarska. 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna posiadać 
przy sobie:
dowód osobisty lub inny dokument pozwalający stwierdzić tożsamość,
posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia,
aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy,
dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranej nauki,
potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji

Osoba która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji 
wojskowej w wyznaczonym terminie, obowiązania jest o tym zawiado-
mić burmistrza lub inspektora ds. wojskowych Urzędu miejskiego w 
Chełmku /603 837799/ najpóźniej w dniu w którym była obowiązana 
stawić się do kwalifikacji wojskowej.

Szczegółowe obowiązki osób wezwanych do kwalifikacji wojskowej 
określa obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17 marca 2009r. 
rozwieszone na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

Ponadto przypominam iż realizowana obecnie kwalifikacja wojsko-
wa ma za zadanie tylko i wyłącznie określenie kategorii zdrowia osoby 
zgłaszającej się. .

 BURMISTRZ CHEŁMKA 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w 
Krakowie rozpoczął realizację nowego projektu przeznaczonego 
dla organizacji pozarządowych realizowany w ramach priorytetu 
V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w ramach praktyk „Dobre 
rządzenie”. Celem projektu „Działamy lokalnie i profesjonalnie” jest 
profesjonalizacja i wzmocnienie małopolskich NGO s, zwiększenie 
skuteczności ich działania i podniesienie standardów funkcjonowa-
nia. Projekt będzie realizowany od stycznia 2011 do 2012

Uczestnikom projektu ( pracownikom, członkom, i wolontariu-
szom organizacji pozarządowym z powiatów miasta Kraków, wielic-
kiego, brzeskiego, bocheńskiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, 
krakowskiego, wadowickiego, suskiego) oferujemy długofalowy, 
zróżnicowany i zindywidualizowany program wsparcia realizowany 
poprzez szkolenia. Między innymi na temat : 

- pozyskiwania funduszy na działalność, źródła finansowania 
działalności, przygotowywanie projektów i wniosków, zarządzanie 
projektem, rozliczanie projektów, fundraising,   księgowość i zarzą-
dzanie finansami w NGO, budowanie zespołu i zarządzanie zasoba-
mi ludzkimi, pozyskiwanie i aktywizacja członków  i wolontariuszy, 
komunikacja i rozwiązywanie konfliktów, kreowanie wizerunku i 
promocja, kampanie społeczne,   budowanie partnerstwa i współ-
pracy, realizacja projektów partnerskich, zagadnienia prawne, szkoła 
aktywnych liderów, tworzenie strategii organizacji.

UWAGA: możliwy udział w więcej niż jednym szkoleniu
Oferujemy również doradztwo  (m.in. w zakresie tworzenia in-

dywidualnego planu działania, pozyskiwania funduszy, przygoto-
wywania projektów i wniosków projektowych, księgowości prawa), 
coaching , wsparcie techniczne, inkubatory dla nowopowstających 
organizacji, punkt specjalistycznej informacji.

Zapraszamy pracowników, członków i wolontariuszy małopol-
skich organizacji pozarządowych z powiatów: oświęcimskiego, chrza-
nowskiego, wadowickiego i suskiego do Lokalnego Centrum NGO 
Kolping w Oświęcimiu, biuro mieści się  na ulicy Rynek Główny 2(biu-
ro czynne poniedziałek, środa od 15.00 – 17.30, piątek 8.00- 10.00).

Mamy nadzieję, że nasze cele staną się także działaniami innych 
organizacji, dla których dobro społeczeństwa lokalnego oraz działa-
nia na rynku pracy są istotną sprawą. Zapraszamy wszystkich chęt-
nych do współpracy.

Kierownik Centrum Lokalnego

Dobre
zarządzanie
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Informacja
Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomo-
ściami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 
oraz w wykonaniu Uchwały Nr XLIX/371/2010 Rady Miejskiej w 
Chełmku z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie sprzedaży mie-
nia komunalnego w trybie przetargowym, działek położonych w 
Chełmku przy ul. Polnej, przeznacza do sprzedaży następujące nie-
ruchomości oznaczone w ewidencji gruntów, prowadzonej przez 
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działki nr:

1947/7 o pow. 0.0611 ha, 947/9 o pow. 0.0827 ha, 1947/10 
o pow. 0.0735 ha, 1947/11 o pow. 0.0739 ha

obręb Chełmek, położone w Chełmku rejon ul. Polnej. W/w 
działki objęte są Księgą Wieczystą nr KR1E/00018689/6 pro-
wadzoną 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 06 kwietnia 2011 roku do dnia 27 
kwietnia 2011 roku.

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

Droga w przebudowie
Ruszyła przebudowa ulicy Mickiewicza w Chełmku.

Zadanie to o wartości 8,5 mln zł jest prowadzone przez powiat 
przy udziale finansowym gminy Chełmek, powiatu oświęcimskie-
go i dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości 5,5 mln zł w 
ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007-2013.

Inwestycja jest kontynuacją rozpoczętej w 2009 przebudowy 
ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1907K i 1902K. W 
2010 roku została zakończona przebudowa ul Jaworznickiej (1907K) 
na długości 2.910 mb. Przebudowywana ul. Mickiewicza (1902K) ma 
1.436 mb długości. Nad przebiegiem zadania czuwa Zarząd Dróg 
Powiatowych w Oświęcimiu.

Zakres zadania na długości 1.436 mb dotyczy całego odcinka 
ulicy Mickiewicza w Chełmku od skrzyżowania z drogą wojewódz-
ką nr 780 (ul. Piastowska) do skrzyżowania z ul. Jaworznicką (droga 
powiatowa) i obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe, korytowanie, wy-
konanie podbudowy, prace kanalizacyjne w tym roboty ziemne z 
położeniem prawie 800 mb rur wraz z zabudową studni rewizyjnych 
i studzienek ściekowych, roboty drogowe w tym prace brukarskie 
takie jak położenie krawężników, obrzeży, chodników oraz wyko-
nanie zatok autobusowych i nowej nawierzchni asfaltobetonowej.

W ubiegłym roku firma, która realizowała inwestycję, po wyko-
naniu przebudowy ulicy Jaworznickiej, zeszła z placu budowy. Z 
początkiem stycznia 2011 roku wyłoniono po przetargu nowego 
wykonawcę przebudowy odcinka ulicy Mickiewicza w Chełmku. 
Powiat oświęcimski z uwagi na korzystne rozstrzygnięcie przetargu 
nie jest zmuszony do dopłaty różnicy, gdyż koszt inwestycji prowa-
dzonej obecnie na ulicy Mickiewicza nie przekroczy 3 mln 400 tys. 
zł, czyli będzie poniżej pierwotnego kosztu zadania.

W tej chwili firma realizuje inwestycję na ulicy Mickiewicza bez 
problemów i w dobrym tempie, co może gwarantować zakończe-
nie zadania w przewidzianym terminie, czyli do końca czerwca, a 
być może nawet wcześniej. Obecnie zakończono kanalizację na 
przebudowywanym odcinku drogi i trwa korytowanie.        Inf. UM

KONCERT Scholi MISERICORDIAS 
2 kwietnia 2011 r. o g. 19.00 w sali widowiskowo-kinowej MOKSiR 

w  Chełmku odbył się koncert pod hasłem „W hołdzie Janowi Paw-
łowi II”,  który rozpoczął proboszcz, ks. Andrzej Leśny. Organizatora-
mi byli:  parafia Miłosierdzia Bożego w Chełmku oraz Urząd Miejski 
w Chełmku.  Schola Misercordias z muzykami jej towarzyszącymi 
wykonała 10 Hymnów  Światowych Dni Młodzieży. Na zakończenie 
rozbrzmiał wspólny śpiew  wykonawców i ponad 300 osobowej wi-
downi piosenki religijnej „Barka”.  Nagrodzeni gromkimi brawami 
wykonawcy zagrali na „bis”. Po raz kolejny  rozbrzmiał m.in. utwór 
„Abba Ojcze”, pochodzący ze ŚDM odbywających się  w Częstocho-
wie w 1991 roku. W dniu beatyfikacji papież Polaka w chełmeckim 
kościele w godzinie  miłosierdzia o 15.00 zostanie odprawiona suma 
odpustowa, po której  będzie jeszcze można usłyszeć wszystkie te 
Hymny. Schola Misericordias  pod kierownictwem pana organisty 
Włodzimierza Leguta, poświęciła wiele  czasu, aby przygotować się 
do tego dnia, jednak są ludzie i organizacje,  bez których to spotka-
nie być może nie miałoby szansy zaistnieć, są to:

- pan Marcin Łysak – fotograf, - pan Agnieszka Gondzik – szkoła 
języków obcych Ling Mouse, - pani Jolanta Szypuła – usługi Krawiec-
kie, - państwo Sylwia i Mariusz Sajak - państwo Katarzyna i Marcin 
Gil, - państwo Bernadetta i Andrzej Legut, - pani Renata – sklep 
pasmanteryjny, - Restauracja Ciżemka, - Zajazd Magda w Bobrku, 
- Złom - Met w Chełmku, - Rodzice i rodziny scholistek. - Wszyscy, 
którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do tego wydarzenia.

Serdeczne „Bóg zapłać”. PL

Grażyna Hajda – 
kobieta przedsiębiorcza

W konkursie ogłoszonym przez Chrzanowską Izbę Gospodar-
czą na Kobietę Przedsiębiorczą Ziemi Chrzanowskiej Grażyna Haj-
da  właścicielka chełmeckiego sklepu „Pod 1” zajęła trzecie miejsce. 
Pani Grażyna jako jedyna ze zgłoszonych do konkursu  prowadzi 
swój biznes na terenie Gminy Chełmek. W konkursie startowało 19 
przedsiębiorczych pań – na które wpłynęło prawie 9500 głosów. 

Pani Grażynie gratulujemy życząc jednocześnie kolejnych sukcesów.

MOKSiR zaprasza na projekcję najnowszego filmu o Janie Pawle II pt. 
„Szukałem Was”. Seans odbędzie się 29 kwietnia 2011 r. o godz. 
19.30 w Kinie Iluzja w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3. Cena biletu 10 zł.
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”Spotkania na wyspie”
Projekt edukacyjny dla przedszkolaków„

 Od 2 listopada 2010r. ruszył projekt dla przedszkolaków „Spo-
tkania na wyspie” finansowany ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, Priorytet IX .Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy edukacyjne na ob-
szarach wiejskich. Beneficjentami projektu są dzieci w wieku 5 i 6 
lat z przedszkoli w Chełmku, Bobrku i Gorzowie. W ramach działań 
projektowych, poza godzinami zajęć w przedszkolu,przewidziana 
jest realizacja programu „Wyspa” uczącego najmłodszych poznawa-
nia świata, wykonywania prostych doświadczeń i eksperymentów 
naukowych i innych działań mających na celu rozwijanie kreatyw-
ności i twórczego myślenia dzieci. 

ciu. W projekt zaangażowane są przedszkolaki z całej Gminy Cheł-
mek w łącznej ilości 150 dzieci. Przewidziano dla nich po 60 godzin 
zajęć edukacyjnych. Całkowita wartość projektu wyniesie łącznie 
150 000 zł, po 50 000 zł na każde z przedszkoli w Bobrku i Gorzowie 
oraz Chełmku. Zakończenie przedsięwzięcia planuje się na koniec 
czerwca 2011r piknikiem rodzinnym. Od 2 stycznia rozpoczęły się 
zajęcia dla dzieci w ramach projektu. Uczestniczy w nich 21 dziew-
czynek i 29 chłopców w wieku od 5-6 lat. 

Zgodnie z założeniami programu „Wyspa” realizowane są zajęcia, 
mini doświadczenia, przeprowadzane eksperymenty paranaukowe. 
Uczestnicy zajęć projektowych angażowani są do pracy związanej 
z poznawaniem otoczenia i świata wraz z rodzicami, którzy są po-
średnimi beneficjentami projektu. Ich aktywność i zaangażowanie 
wpływają na podniesienie poziomu pracy ich dzieci i lepsze wykorzy-
stanie możliwości intelektualnych i praktycznych umiejętności swo-
ich pociech. Na potrzeby beneficjentów-dzieci zakupiono zestawy 
materiałów dydaktycznych, przy pomocy których realizowane są po-
szczególne etapy podróży po świecie i poznawanie nowych zjawisk 
otaczających człowieka. Zajęcia prowadzą kompetentni nauczyciele 
naszych przedszkoli. W Gorzowie Pani Małgorzata Borkowska, a w 
Bobrku Pani Urszula Mańkut i Pani Renata Dulęba nie szczędzą sił , 
aby maksymalnie efektywnie wykorzystać każdą chwilę na realizację 
zadań z dziećmi. Rodzice uczestniczą w projekcie jako jego swoiści 
ewaluatorzy tj. poprzez ankiety wpływają na jego ewaluację i dosto-
sowanie do potrzeb naszych najmłodszych beneficjentów. Trzeba 
przyznać, że zaangażowanie rodziców w działania projektowe jest 
bardzo duże. Każdy z nich chce, aby jego dziecko skorzystało z ofe-
rowanych mu zajęć jak najwięcej. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.                                      Autor: Bogdan Kowalczyk

W cykl zajęć projektowych wkomponowani zostali również ro-
dzice dzieci, z zaznaczeniem potrzeby uczestnictwa ojców, którzy 
odgrywają zbyt małą rolę w formowaniu osobowości i systemu po-
znawczego swoich pociech. Szkolenia, spotkania i wspólne działania 
rodziców, dzieci i nauczycieli pozwolą na wdrożenie i zapoznanie 
rodziców do innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku, w 
którym kształtują się ich liczne cechy osobowościowe decydujące 
w wielu przypadkach o ich możliwościach i rozwoju w dalszym ży-

Parafia NMP Królowej Polski w Chełmku
1 maj 2011r. godz. 20.00

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy 
wieczór  radości i wdzięczności 

z Błogosławionym Janem Pawłem II
Paweł Orkisz w koncercie 

„ Oto jest dzień, który dał nam Pan…”
wystąpią:

śpiew i gitara-Paweł Orkisz, fortepian-Jarosław Miszczyk, 
gitara basowa- Michał Rapka, perkusja- Piotr Bzowski, głosy 
towarzyszące -(chórek)

„Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie 
i za to Wam dziękuję”

Jan Paweł II  
Podczas koncertu wyjątkowa niespodzianka !
Atrakcyjne pamiątki dla każdego z uczestników !

Wstęp wolny !   

Zajęcia teatralne 
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku za-

prasza młodzież i osoby dorosłe do udziału w zajęciach te-
atralnych. „Scena Żywego Słowa” to poszukiwanie scenicznej 
ekspresji w interpretacji tekstów literatury klasycznej i współ-
czesnej. Chcemy by wypowiadane ze sceny „słowo” wzruszało, 
angażowało emocje, wyobraźnie i niosło intelektualny przekaz. 
Zajęcia prowadzone są w każdą środę o godz. 17.00 w sali wi-
dowiskowo-kinowej MOKSiR w Chełmku, pl. Kilińskiego 3. 
Zajęcia prowadzi Krzysztof Kaleta. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 
Zapisy, informacje MOKSiR w Chełmku - tel. 33 846 12 96, 601661771

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy na bezpośrednią transmisję uroczysto-
ści beatyfikacyjnych w dniu 1 maja 2011 r. od godz. 

10.00 w Kinie Iluzja w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3. 
Wstęp wolny.

.

IR-BUD
 Usługi remontowo – wykończeniowe

Tel. 790 206 885 lub 33 846 15 83

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

- tynkowanie
   - bezpyłowe szlifowanie ścian
        - układanie kamienia



12

03,04/2011

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ 
OD PRZEDSZKOLA

D l a c z e g o  p o  s z k o l e  j ę z y k o -
w e j  z d e c y d o w a ł a  s i ę  P a n i  a k u -
r a t  n a  o t w a r c i e  p r z e d s z k o l a ? 
-Oprócz kursów językowych stworzyłam sze-
roki wachlarz zajęć dodatkowych dla dzieci, 
między innymi: zajęcia plastyczne, sportowe 
oraz taneczne. W pewnym momencie poja-
wiła się potrzeba stworzenia 5-cio godzin-
nych zajęć świetlicowych dla dzieci od 2-go 
roku życia. Ogromnym atutem tych zajęć 
była praca w małych grupach, gdzie dzieci 
mogły liczyć na niemal indywidualną uwagę 
wychowawcy przedszkolnego. Prywatnie je-
stem mamą dwójki dziewczynek. Marzeniem 
moim było stworzyć miejsce gdzie dzieci 
z terenu gminy Chełmek będą mogły co-
dziennie rozwijać swoją kreatywność, a przy 
okazji również dobrze się bawić. Tak powstał 
pomysł otwarcia Przedszkola Językowo-
-Artystycznego „Akademia Przedszkolaka”. 
Bogaty wachlarz zajęć jaki proponujemy 
przedszkolakom oraz opiekę logopedy i pani 
prowadzącej zajęcia korekcyjne pozwala mi 
czuć pełną satysfakcję jako osobie, która za-
rządza przedszkolem oraz jako mamie dora-
stających przedszkolaków.

- Co  wyróżnia „Akademię Przedszko-
laka”?

- Jest to miejsce gdzie dzieci w wieku 
od 2 do 5 lat mogą uczestniczyć w zaję-
ciach z języka angielskiego cztery razy w 
tygodniu, udoskonalać swoje umiejętności 
plastyczne, rytmiczne , teatralne i uczest-
niczyć w zajęciach religii a z drugiej stro-

ny miło i przyjemnie spędzać czas. Dbamy 
 o jak najlepszy rozwój naszych przed-
szkolaków dlatego kładę nacisk na różno-
rodność wykorzystywanych materiałów 
oraz technik wykonywania prac. Ponadto 
w swojej ofercie mamy tzw. zajęcia ada-
ptacyjne dla dzieci półtorarocznych dzięki 
którym maluchy mogą zacząć socjalizować  
się z rówieśnikami i przyzwyczajać do no-
wego, przedszkolnego środowiska.  W roku 
2010 zrealizowaliśmy projekt ze środków 
unijnych „Rozwój przedszkolaka przez sztu-
kę”, w którym wzięło udział 20 dzieci z tere-
nu gminy Chełmek. Dzieci uczestniczyły w 
zajęciach plastycznych, rytmicznych oraz 
warsztatach teatralnym m.in. w teatrze „Gro-
teska” w Krakowie.  

- Jakie są Pani priorytety jako dy-
rektorki „Akademii Przedszkolaka”? 
Chcę aby dzieci przebywały w miejscu,  w 
którym czują się bezpiecznie, a z drugiej 
strony w miejscu, w którym znajdą nowe 
zainteresowania. Myślę, że wyjazdy które or-
ganizujemy: do teatru, na basen czy innego 
rodzaju wyprawy, pozwolą jeszcze bardziej 
zrealizować te cele.

-  N a j b l i ż s z e  p l a n y  z w i ą z a -
n e  z  p r z e d s z ko l e m  i  z e  s z ko ł ą ? 
- Cały czas dążymy do tego aby przedszkole zo-
stało wpisane w rejestr Instytucji Oświatowych  
co będzie oznaczało, że staniemy się przed-
szkolem niepublicznym. W tej kwestii otrzy-
maliśmy dużą pomoc od władz lokalnych, 
w szczególności Burmistrza Chełmka,  jak 

i powiatowych. Ponadto mamy w planach 
realizację kolejnych projektów unijnych za-
równo dla szkoły językowej jak i dla przed-
szkola. Obecnie jesteśmy na etapie orga-
nizowania kolejnego wyjazdu na zielone 
przedszkole do Mrzeżyna, na który lista jest 
już dawno zamknięta oraz wycieczki do 
Londynu. Jako Ling House współpracujemy  
ze szkołami językowymi w Anglii. Mam nadzie-
je, że w najbliższym czasie uda nam się rozwinąć  
tą działalność i że coraz więcej kursantów bę-
dzie wyjeżdżało na kursy językowe do Londynu  
i Nottingham.

Agnieszka Kuczyńska – Gondzik 
jest właścicielką SZKOŁY JĘZYKOWEJ Ling 
House w Chełmku, a od niespełna roku 
prowadzi PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO-AR-
TYSTYCZNE „Akademia Przedszkolaka” w 
Chełmku. 

Turniej Wiedzy Pożarniczej 
Eliminacje Powiatowe 

W dniu 02.04.2011 r. W Domu Ludowym w Przeciszowie odbyły 
się eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej. Czteroosobowa reprezentacja Gminy Chełmek zajęła dwa 
pierwsze i dwa drugie miejsca. W grupie Szkół Podstawowych drugie 
miejsce zajął Michał Pytlik, w grupie Szkół Gimnazjalnych pierwsze 
miejsce zajęła Agnieszka Sarna – oboje z SZSP nr 2 w Chełmku. Dru-
gie miejsce w tej grupie zajął Krzysztof Mordoń z SZS nr 1 w Chełmku 
oraz pierwsze miejsce w grupie Szkół Średnich zajął Mateusz Wątro-
ba z P.Z.S.Z i O nr 8 w Chełmku. Agnieszka Sarna i Mateusz Wątroba 
będą reprezentować Powiat, Gminę i swoje Szkoły w eliminacjach 
Wojewódzkich w Krakowie.

Pluszaki dla pierwszaków

Uczniowie klasy Ib Szkoły Podstawowej w ramach realizacji Pro-
jektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, wzięli 
udział w konkursie plastycznym, zorganizowanym przez Grupę Edu-
kacyjną S.A z siedzibą w Kielcach. Udział w konkursie polegał na 
wykonaniu pracy plastyczno-technicznej o tematyce przyrodniczej. 
Praca miała być przestrzenna i zrobiona z materiałów odpadowych. 
Pierwszoklasiści wykonali Bożonarodzeniowe Drzewko. W trakcie 
przygotowywania pracy konkursowej, uczniowie rozwijali różne ro-
dzaje inteligencji: językową, matematyczną, wizualno-przestrzenną, 
przyrodniczą, muzyczną, ruchowa i interpersonalną. Bożonarodze-
niowe drzewko znalazło uznanie Komisji Konkursowej. Uczniowie 
klasy Ib zostali laureatami i otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
piękne pluszowe pieski. Gratulujemy dzieciom i wychowawczyni 
Pani mgr Ewie Raczek. 
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Życie jest miłością 
– ciesz się nią

„Miłość, przyjaźń, nadzieja…”  Pod takim hasłem spotkali się 
uczniowie i opiekunowie Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w 
Chełmku w Domu Ludowym z okazji światowego Dnia Poezji, jaki 
przypada na dzień 21 marca.  Młodzi ludzie recytowali wiersze skła-
niające do refleksji nad życiem, nad jego sensem. Wsłuchiwali się w 
poezję przepojoną wiarą w siebie  i innych, pokazującą obraz przy-
jaźni, miłości, nadziei, szczęścia.  Dodatkowo można było zapoznać 
się w twórczością młodych poetów – amatorów, uczniów naszej 
szkoły, którzy zaprezentowali swój dorobek zgromadzonej widowni. 
W pięknej scenerii, przy blasku świec oraz w nastrojowej oprawie 
muzycznej opuściliśmy miejsce spotkania z przeświadczeniem, że  
„Życie jest miłością – cisz się nią” (słowa matki Teresy z Kalkuty).  

Rodziców harce
-pieniądze dla szkoły w podarce

W dniu 19 lutego 2011 r. w Remizie Strażackiej  w Gorzowie 
odbył się Bal Karnawałowy, z którego dochód przeznaczono na 
potrzeby szkoły. 

Organizatorem imprezy była Rada Rodziców działająca przy 
Zespole Szkół w Gorzowie, którą dzielnie wspierali przedstawiciele 
rodzin: babcie, dziadkowie, ciocie. 

O rozkosze podniebienia zadbały Panie: Maria Bigaj, Maria Ku-
czowicz i Józefa Gucik. 

Sami rodzice pięknie udekorowali salę, przygotowali kotyliony i 
konkursy. Mamy upiekły pyszne ciasta i serwowały smaczne posiłki. 
Atrakcją imprezy były: Walc Kotylionowy, Walc Stringowy, wybór 
Królowej i Króla  balu. Nie zawiedli sponsorzy, ofiarując przydatne 
produkty oraz goście, kupując kotyliony i losy. Zatłoczony parkiet to 
zasługa zespołu Sigma, który bawił gości do białego rana. 

Zabawa należała do bardzo udanych, o czym świadczą zapyta-
nia o następną.

Rada Rodziców składa podziękowania wszystkim, którzy przy-
czynili się do zorganizowania tej bardzo wesołej, ale i pożytecznej 
imprezy.                                                                                                   (zew)

Nie lękajmy się
Koło Teatralne „Awangarda” oraz Samorząd Szkolny gimnazjum 

pod kierunkiem pań,    M. Krzeczkowskiej, E. Pilch i R. Księżarczyk 
zorganizowały „Wieczór Otwartych Serc”. 

Była to impreza dla osób chorych i starszych z terenu miasta. 
Młodzież wystąpiła w programie artystycznym opartym na montażu 
literackim poświęconym przesłaniu Jana Pawła II pod tytułem „Nie 
lękajcie się!”. Scenariusz niósł ze sobą trudne i przejmujące treści, 
ale właśnie poprzez taką  interpretację młodzież chciała powiedzieć 
światu  - NIE! NIE - dla zła, przemocy i ludzkich tragedii. Młodzież 
wyraziła nadzieję, ze goście dostrzegą w tym niełatwym przesła-
niu wrażliwość i odwagę ukazania świata oczami młodych ludzi. 
Wśród gości nie zabrakło burmistrza Chełmka, Pana Andrzeja Sater-
nusa oraz księdza Dariusza Burda. Oprawę muzyczną przygotował 
Pan Włodzimierz Legut, który był gościem honorowym imprezy, a 
słodki poczęstunek sponsorowały   panie z parafialnego zespołu 
Caritas wraz z przewodniczącą,  panią Marią Gonsior.

Wybory w sołectwach
10 kwietnia w sołectwach Bobrek i Gorzów odbyły się wybory 

Sołtysów oraz Rad Sołeckich. 
Na kolejna kadencję zostali wybrani sołtysi Bobrka – Helena 

Szewczyk i Gorzowa – Marek Palka.
Do Rad Sołeckich weszli:
W Bobrku: Dłubisz Czesława, Idzik Marek,  Kaczmarczyk Krystian, 

Kądzior Stanisław, Lorek Jan Marian, Stachura Marek, Wiśniowski 
Władysław.

W Gorzowie: Bożek Marcin, Jochemczak Stanisław, Kozioł 
Krzysztof, Olejniczak Artur, Rybak Andrzej, Szumlakowaki Jakub, 
Ślusarczyk Mirosław.

Wszystkim wybranym gratulujemy!

MOKSiR w Chełmku zaprasza do udziału w kolejnych 
wyjazdach studyjnych z cyklu „Szlakami dziedzictwa 
kulturowego Śląska, Zagłębia i Małopolski”. 8 maja 
odwiedzimy Śląsk Opolski, w miejscowości Moszna po-
dziwiać będziemy kwitnące azalie i zamek z 99 wieżami. 
18 maja wyruszamy w rejs statkiem po Odrze, z Koźla 

do Opola. 
Zapisy i informacje tel. 601661771  

www.moksir.chelmek.pl

Tradycyjna „Szachowa Majówka” odbędzie się 2 maja 2 maja 
2011 r. od godz. 9.30 w siedzibie MOKSiR. 

Tempo gry – 10 min na partie. Wpisowe, dorośli 5 zł, 
dzieci i młodzież 0 zł. Zapraszamy.
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Krewni w Chełmku
Klub Honorowych Dawców Krwi „Ósemka”, działający w ramach 

struktur PCK, zaprosił w ubiegły czwartek do swojej siedziby w Po-
wiatowym Zespole nr 8 w Chełmku wszystkich, którzy zdecydowali 
się podarować krew choremu Tymusiowi. Odpowiedziało na zapro-
szenie przeszło 40 dorosłych osób, z czego 29 mogło podzielić się 
„kroplą serca”. – To wyjątkowy dar, gdyż nie można go zastąpić żadnym 
lekiem. Przyznam, że nie spodziewaliśmy się tak wielu ofiarnych ludzi. 
To jest wzruszające doświadczenie – powiedziała wolontariuszka Ola 
z I LO, sprawnie pomagająca w obsłudze gości. - Krew oddałem w 
lutym, dlatego teraz nie mogę, ale przyszedłem, żeby pomóc w „kwe-
stiach technicznych” – zadeklarował się Marek z III LO – Myśmy się 
wyspecjalizowali w pełnieniu roli „donosiciela” – typu „przynieś, wynieś, 
pozamiataj” – śmiali się tegoroczni maturzyści Janusz i Przemek, 
którzy rozwieszali plakaty, robili zakupy i pomagali w urządzeniu 
sal dla krwiodawców. Chociaż, z racji wieku, nie możemy jeszcze od-
dawać krwi, to staramy się pomagać tak, jak umiemy. Dzięki temu 
też czujemy się potrzebne – cieszyły się „hostessy” – Basia, Natalka, 
Marysia i Ewelina (wszystkie z I LO), które częstowały przybyłych 
słodkimi wypiekami, podarowanymi specjalnie na tę okazję przez 
Piekarnię GS Chełmek oraz cukiernię „Ptyś”. Podczas akcji dziew-
częta promowały też program edukacyjny „Transplantacja to życie”, 
rozdając  oświadczenia woli oraz naklejki promocyjne. Maturzystki 
Justyna i Marta czuwały przy wypełnianiu formularzy i wręczały 
krwiodawcom upominki – długopisy, zakładki, smycze, breloczki 
oraz czekoladowe lizaki w kształcie serca. Wszystkie działania, pełne 
ruchu, emocji i zaangażowania, dokumentowała swoim aparatem 
niezawodna Justyna Gworek, która każdemu krwiodawcy zrobiła 
pamiątkowe zdjęcie. Specjalnie dla oczekujących przygotowana 
została prezentacja, w której maturzyści Przemek i Mateusz przed-
stawili znaczenie krwi w życiu człowieka. Śmiało możemy powiedzieć, 
że wszyscy jesteśmy spo-krew-nieni! W takich chwilach bardzo wyraź-
nie czujemy, ile nas łączy i jaką radość przynosi sprawne działanie dla 
wspólnego dobra. Bo tu nie tylko pomagamy Tymusiowi, choć on jest 
w tej chwili najważniejszy – pomagamy sobie nawzajem, czujemy 
sens tego, co robimy i mamy z tego olbrzymią satysfakcję! – podkre-
ślali wolontariusze. 

Każdy może być uzdrowicielem

Ofiarni mieszkańcy Chełmka spokojnie i bez narzekania oczeki-
wali na swoją kolej. Niektórym mamom i tatom, oddającym krew, 
towarzyszyły też dzieci, które wykazały niebywałą wręcz cierpliwość. 
Po oczekujących nie widać było zdenerwowania czy obaw, choć dla 
większości było to pierwsze takie doświadczenie w życiu. Skłamał-
bym, gdybym powiedział, że w ogóle się nie boję – szczerze wyznał pan 
Marek – wiadomo, że jest stres, w końcu jakieś ukłucie się poczuje, a 
zastrzykami często straszy się dzieci i nikt chyba tego nie lubi. Przysze-
dłem tu jednak świadomie i kiedy pomyślę, że ktoś dzięki mojej krwi 
zyska zdrowie czy życie, to takie głupie lęki znikają. Poza tym, proszę 
spojrzeć, ile miłych pań mnie otacza! Zastanawiam się, jak opowie-
dzieć o tym w domu i już widzę ten podziw z lekką szczyptą zazdrości 
w oczach mojego brata! To będzie bezcenne! 

Sukces przeprowadzonej Akcji Krwiodawstwa upewnił organi-
zatorów w przekonaniu, że podobne Akcje powinny odbywać się 
częściej. Na mocy porozumienia Klubu HDK „Ósemka” oraz Stacji 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Oświęcimiu już dziś możemy 
zaprosić Ofiarnych Honorowych Krwiodawców na kolejne spotkanie 
w październiku (cyklicznie akcje będą przeprowadzane dwa razy w 
roku: w kwietniu i październiku). 

W powiatowej „Ósemce”  już od dawna wiadomo, że sztuka 
uzdrawiania nie jest wyłączną domeną lekarzy. Młodzi ludzie, wrażli-
wi na potrzeby innych, sami szukają sposobów, jak można nieść po-
moc drugiemu człowiekowi. Ten rok szkolny jest szczególnie bogaty 
w przedsięwzięcia, dzięki którym wielu ludzi doświadczyło radości 
dzielenia się dobrem. To często nie musi być nic wielkiego – mówią 
uczennice kl. I LO – drobny, przyjazny gest, uśmiech, słowa wsparcia i 
otuchy, które przywracają chęć życia  Ważne, żeby zareagować w odpo-
wiednim momencie, być czujnym, a przy tym delikatnym i dyskretnym. 

mysłów na promowanie tej idei, gdyż oprócz rozdawania kart ‘oświad-
czeń woli’ przy okazji różnych imprez przygotowujemy prezentacje, 
spotkania informacyjne a także myślimy o przedstawieniu teatralnym, 
które przybliży problem transplantacji. 

7. kwietnia w budynku PZ 8 przy ul. Krakowskiej przeprowadzona 
została Akcja Honorowego Oddawania Krwi. Szkolny Klub HDK „Ósem-
ka”, współpracujący z PCK oraz HDK „Kropelka serca” w Oświęcimiu 
działa już od pięciu lat. Trochę żałujemy, że krew oddawać mogą tylko 
ci, którzy ukończyli 18 lat, ale my przynajmniej możemy się zająć orga-
nizacją Akcji. Bardzo się ucieszyłyśmy, kiedy Burmistrz i Radni Chełmka 
entuzjastycznie odnieśli się do naszego pomysłu i objęli honorowym pa-
tronatem Akcję Krwiodawstwa. Otrzymaliśmy też życzliwą odpowiedź 
dyrektora chełmeckiego ZOZ-u pana Michała Bochenka. Wsparcie tak 
ważnych osób bardzo wiele dla nas znaczy, jest potwierdzeniem tego, 
że działamy w dobrym kierunku.

 Szkoła może poszczycić się też wspieraniem kampanii, prowa-
dzonych przez Polską Akcję Humanitarną: sprzedaż gadżetów pod 
hasłem „Studnia dla Południa” wspomogła prowadzone prace w Su-
danie Południowym, a dochód ze sprzedaży długopisów, ołówków, 
breloczków przekazano na akcje: „Edukacja” i „Pajacyk”. Teraz czeka-
my, aż zakwitną żonkile! Jesienią zasadziliśmy cebulki, zakupione w 
ramach kampanii „Pola nadziei”, wspierającej małopolskie hospicja. 
Nasze żonkile otrzymaliśmy z Hospicjum w Jaworznie i mamy nadzieję, 
że ten  drobny gest przyniesie wszystkim sporo satysfakcji. Nasza radość 
z widoku kwitnących przed szkołą kwiatów będzie wystarczającym 
argumentem, uzasadniającym stwierdzenie, że „więcej radości jest w 
dawaniu aniżeli w braniu”! I niech nikt nie pyta, dlaczego chcemy po-
magać – najlepiej samemu spróbować i przekonać się na własnej skó-
rze, że każdy może uzdrawiać, a najskuteczniej, poprzez działania dla 
innych - samego siebie! Trzeba tylko otworzyć oczy i chcieć to dostrzec!  

Sześcioosobowa grupa licealistek to szkolne liderki, organizują-
ce i koordynujące różnego rodzaju działania, którym można nadać 
wspólne hasło: „W darze drugiemu człowiekowi”. Żeby móc promo-
wać jakąś ideę,  trzeba się najpierw nią ‘zarazić’, dokładnie poznać, 
upewnić się, że ma sens! Bez entuzjazmu i pełnego zaangażowania nie 
byłybyśmy w stanie przekonać innych do tego, co robimy. 

W szkole ruszyła właśnie Akcja „Masz dar uzdrawiania. Transplan-
tacja to życie”, której celem jest zwiększenie świadomości społecznej 
w zakresie przeszczepiania narządów, jako metody ratującej życie i 
przywracającej zdrowie ciężko chorym ludziom. Mamy już wiele po-
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„Forma i treść” w dużym formacie
11 marca w Galerii Epicentrum Miejskiego Ośrodka Kul-

tury, Sportu i Rekreacji w Chełmku odbył się wernisaż wy-
stawy rysunku Martyny Paluchiewicz pt. „FORMA I TREŚĆ”  
Majestatyczne, wielkoformatowe czarno-białe prace przykuwały 
uwagę przybyłych gości. Całość uzupełniała scenografia złożona z 
ogromnej ilości świec prowadzących do galerii.

Podczas otwarcia wernisażu autorka zdradziła co kryło się za 
tytułem wystawy.

- Forma. Punktem wyjścia moich rysunków jest fotografia, 
plamy bieli i czerni, powierzchnia ciała, kilka załamań i krągłości. 
Zostają one przetworzone, poddane wielokrotnej transformacji, 
kończone i kontynuowane już na papierze. Zmacerowane, nałożo-
ne, zmultiplikowane. Następnie podane są one w formie animacji, 
ożywione ruchem przedstawiającym metamorfozę, kolejne sta-
dia, kolejne treści w dalszym ciągu bazujące na pierwotnej formie. 
Człowiek ze wszystkimi swoimi wypukłościami, wklęśnięciami, za-
łamaniami jest fascynującą plastycznie formą. Achromatyczność 
moich prac wynika z tego, iż pragnę się skupić się wyłącznie na 
formie, unikając upiększeń, czy wrażeniowych działań uzyskiwa-

Martyna Paluchiewicz
Urodzona w 1983 roku w Katowicach. Obecnie mieszka w Oświę-

cimiu. Absolwentka I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie 
(1998-2002). Studiowała w CieszyńskiejFilii Uniwersytetu Śląskiego 
Edukacje Artystyczną w Zakresie Sztuk Plastycznych, dyplom z pro-
jektowania graficznego obroniła w 2007 roku pod kierunkiem Prof.
Tadeusza Grabowskiego. W 2005 roku rozpoczęła studia malarskie 
na Akademii SztukPięknych w Katowicach, dyplom 2010 pod kie-
runkiem Prof. Bogdana Topora.

W międzyczasie w 2008 roku wyjechała na trzymiesięczne sty-
pendium do Chorwacji, gdzie studiowała na Akademij Likovnih 
Umjetnosti w Zagrzebiu. Obecnie zajmuje się projektowaniem ko-
szulek, działa pod hasłem Maszynownia.

nych za pomocą barwy. Forma to widzialny kształt treści. Postacie z 
rysunków są syntezą formy w jej możliwie największym skrócie pla-
stycznym, punktem wyjścia, bazą, ramą dla dalszych metamorfoz. 
Forma podana jest bezpośrednio zmysłowi wzroku – postrzegamy 
obraz poprzez formę. W rysunkach dążę do uproszczania, złapania 
formy ciała, a to co dzieje się już w jej obrębie (wewnątrz formy) to 
już głębsza historia. Traktuję ją (formę) jak mięso, które wielokrot-
nie poprzecierane, zbite, roztłuczone kształtuje się powoli osiągając 
maksymalny wyraz i ekspresję.

Natomiast treść zawarta jest w animacji, to rodzaj szkicowni-
ka - zlepki, sieczka rozrastającego się rysunku, stopklatki krok po 
kroku przeplatane zmacerowanymi projektami. Śmieci, karteluszki 
pochlastane farbą, przesiąknięte brudem i potem rąk.

Cały proces krok po kroku bez początku i końca poddany bardziej 
zmysłowi czucia, niż patrzenia. Animacje są jak zapiski z podświa-
domości- ułożone trochę bez ładu i składu - strzępki snów między 
jednym, a drugim przebudzeniem. To, jak postrzegane jest dane 
dzieło, zależy tylko od odbiorcy, który jest podmiotem i poddaje 
sztukę analizie poprzez swoje właściwości umysłu. Bellmer powie-

dział: Ciało podobne jest do zdania, które pragnie, abyśmy rozłożyli 
je na poszczególne wyrazy, i przy pomocy kolejnych, mnożonych w 
nieskończoność anagramów odkryli na nowo jego prawdziwy sens 
– mówiła Martyna Paluchiewicz.

Podczas wystawy przybyli goście mieli również okazję wysłuchać 
niesamowitego projektu muzycznego zaprezentowanego przez DJ 
Dank & Mad Fiddle. Niezwykle udane połączenie muzyki odtwarza-
nej oraz akompaniamentu skrzypiec zachwyciło zebranych.

Wiosenny przegląd sztuki
8 kwietnia w Galerii „Epicentrum” chełmeckiego MOKSiR –u 

otwarto już XII  Wiosenny Przegląd  Sztuki  Nieprofesjonalnej. W 
tym roku w przeglądzie wzięło udział 42 artystów amatorów. Otwar-
ciu wystawy towarzyszył pokaz tańca Młodzieżowego Teatru Ruchu 
prowadzonego przez Urszule Jodłowską – Jeziorowską.  

Lista uczestników 
Józefa Ostrowska – Chełmek, Leszek Skuczyński – Libiąż, Danuta 

Skuczyńska – Libiąż, Elżbieta Krawczyk – Babice, Aneta Jamróz-Zia-
ja  - Chełmek, Janusz Mucha – Chrzanów, Kazimierz Szuszczewicz 

– Libiąż, Wiesław Koneczny – Libiąż, Genowefa Koneczna – Libiąż, 
Józefa Momot – Podolsze, Genowefa Wesecka – Chełmek, Ryszard 
Gondek - Chełmek, Teresa Daniek – Chełmek, Urszula Mayerberg 
– Chełmek, Eugeniusz Wątor – Libiąż, Marian Majkut – Oświęcim, 
Zdzisław Bursztyński – Chełmek, Antoni Korycik – Chełmek, Lidia 
Kurnik – Chrzanów, Zbigniew Ziob - Chełm Śląski, Jadwiga Matysik 
– Gorzów, Piotr Zgudziak – Chełmek, Halina Radzicka – Chełmek, 
Marek Pilarczyk – Chełmek, Helena Cieciak – Osiek, Danuta Nowak – 
Chełmek, Zofia Wiksel – Oświęcim, Anna Nosal-Tobiasz – Oświęcim, 
Józef Pawlik - Chełmek,Grażyna Pustelnik – Chełmek, Małgorzata Ba-
naś - Chełmek, Daria Banaś – Chełmek, Andrzej Ryszard Czerwiński - 
Tychy, Marian Gałgan - Polanka Wielka, Katarzyna Czaicka - Chełmek, 
Zbigniew Krawiec – Trzebinia, Stanisław Wojtas - Trzebinia, Genowe-
fa Podskalna – Chełmek, Alicja Ziob – Chełm Śląski , Aurelia Rudyk 
– Chełmek, Magdalena Skóra – Jaworzno, Jerzy Skóra - Jaworzno.

II „Noc Muzeów” w Chełmku 
rozpoczyna się w sobotę 14 maja o godz. 19.00 wernisażem 

wystawy malarstwa Marty Zemły w galerii MOKSiR „Epicentrum”. 
Uczestnicy wyruszą na nocny szlak w poszukiwaniu pamiątek po 
dawnym „imperium” Baty. 

Zapisy i informacje moksir@op.pl tel. 601661771.
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S jak spotter, czyli opowieść 
o wielkiej pasji

Jest chłodny niedzielny, marcowy pora-
nek. Stoję przy ogrodzeniu pokrytego wcze-
sno godzinną mgłą lotniska w Balicach. Cze-
kam na mojego kolegę, a zarazem bohatera 
tego reportażu, 30-letniego Jacka Krawczyka 
z Bobrka, dla którego to podkrakowskie lot-
nisko jest istnym rajem, gdzie czuje się jak 
ryba w wodzie. Przy okazji przyglądam się 
innym pasjonatom spotterki, którzy szykują 
swoje sprzęty, czyli aparaty fotograficzne. 

Jacek Krawczyk z zamiłowania jest spot-
terem, czyli osobą, która ponadprzeciętnie 
interesuje się lotnictwem,  fotografującą lą-
dujące, kołujące i startujące samoloty. Oso-
by, takie jak On najczęściej można spotkać 
przy płotach oraz na tarasach widokowych 
wszystkich lotnisk świata. Każdy wyposażo-
ny w aparat, lornetkę, notes, jedzenie oraz 
ogromną dawkę humoru.

W końcu przy płocie pojawia się Jacek. 
Jak zawsze punktualny, skromny i w świet-
nym humorze. Dusza towarzystwa, uwielbia-
ny przez innych spotterów. To w tym miejscu, 
ponad rok temu mieliśmy okazję się poznać, 
mimo iż mieszkamy w sąsiednich miejsco-
wościach. Jak się później okazało, jesteśmy 
prawdopodobnie jedynymi mieszkańcami 
gminy Chełmek, interesującymi się lotnic-
twem i fotografią samolotów. Czekając na 
pierwsze „stalowe ptaki” Jacek opowiada o 
początkach swojej pasji.

- Lotnictwem interesuje się od czasów 
szkoły podstawowej, to była może siódma 
czy ósma klasa. Kolega z podstawówki przy-
nosił różne gazety wojskowe w których było 
mnóstwo samolotów cywilnych i wojsko-
wych. Zamiast uważać na lekcji po kryjomu 
rysowało się z tyłu zeszytu różne samoloty 
- śmieje się.

- Wracając ze szkoły zawsze, gdy tylko 
było słychać dźwięk silników głowa wędro-
wała w górę. Tak naprawdę to wtedy się to 
zaczęło. Później był zakup sprzętu i przyjazd 
tutaj, do Balic, czyli w naszym spotterskim 
żargonie EPKK (fachowe określenie lotni-
ska Balice według kodu ICAO - przyp. K.Sz.) 
- opowiada.

Zawsze zastanawiałem się, co takiego 
jest w samolotach, że aż tyle osób się nimi 
pasjonuje. Mimo, iż sam należę do tego gro-
na, nigdy nie potrafiłem wytłumaczyć innym, 
skąd ta pasja się bierze.

- Dla mnie fotografia samolotów to coś 
pięknego, fascynacja nad fascynacją. Cu-
downie jest móc ukazać na fotografii te ol-
brzymy, które wzbijają się w powietrze czy 
lądują. Najlepsze jest to szukanie odpowied-
niego kadru, w którym momencie nacisnąć 
przycisk migawki, aby to wszystko co naj-
lepsze zapisać na zdjęciu i móc się później 
delektować tym oglądając kilkanaście razy 
jedno zdjęcie. A usłyszeć od przyjaciół „że 
wykonałeś wspaniałe zdjęcie” jest bezcenne 
- kontynuuje bobrkowianin.

Jacek w swoim zbiorze posiada kilka ty-
sięcy wyselekcjonowanych zdjęć lotniczych.

- Tych zdjęć powstaje bardzo dużo, moż-
na powiedzieć, że z jednego wypadu na lot-
nisko przywożę około 400 zdjęć, a z pokazów 
lotniczych udało mi się przywieść w tamtym 
roku około 1300 zdjęć. Oczywiście później 
następuje ostra selekcja i te gorsze zdjęcia 
są odrzucane. Zdjęcia są bardzo różne, dla 
mnie każde jest inne, pomimo wykonania 
go w jednym miejscu któryś już raz z rzędu. 
Można je rozgraniczać na wiele sposobów: 
od rodzaju samolotów po miejsce ich wyko-
nania, ale wszystkie oddają to coś, po czym 
nam spotterom serce bije szybciej. To trzeba 
kochać i widzieć to, co my w tym dostrzega-
my - mówi z uśmiechem.

Naszą rozmowę przerywa dźwięk silni-
ków Boeinga 737-800 linii lotniczej Ryanair. 
Jacek, podobnie jak kilkunastu innych przy-
byłych pod płot Balic przykłada aparat do 
oka i robi kilka zdjęć.

- Sam wiesz, że spotterka jest drogim 
hobby a to z tego powodu, że aby wyko-
nać dobre zdjęcia musimy używać dobrego 
sprzętu fotograficznego, który sporo kosztu-
je. Niestety trzeba posiadać dość dobry tele-
obiektyw. Jednak coraz większa dostępność i 
niższe ceny niewątpliwie obniżają koszt tego 
hobby. Spotterka jest dla wszystkich i bardzo 
każdego do tego zachęcam. Tak naprawdę to 
nie tylko robienie zdjęć. Są ludzie, którzy tyl-
ko patrzą na lądujące i startujące samoloty, 
są także osoby które przychodzą na lotnisko 
z krzesełkiem, notesikiem, lornetką, zapisują 
numery rejestracyjne samolotów (tzw. Regi). 
To bardzo szeroki obszar - kontynuuje. 

Jacek, jako doświadczony fotograf sa-
molotów daje również rady osobą, które 
dopiero zaczynają swoją przygodę z „pod-
niebnymi olbrzymami”.

- Na pewno początkujący spotter potrze-
buje rozeznania lotniska. Musi wiedzieć co 
chce fotografować, bo od tego uzależnione 
jest miejsce jego pobytu na lotnisku. Lądo-
wania czy starty odbywają się w różnych 
kierunkach. Trzeba mieć oczywiście aparat, 
ale także cierpliwości. Nie mamy jeszcze aż 
tak dużego ruchu lotniczego, żeby starty i 
lądowania odbywały się co kilka sekund. Ale 
czekanie umilają rozmowy z innymi spot-
terami. Tworzymy jedną wielką, wspaniałą 
rodzinę - uśmiecha się.

Wielu z nas marzyło, aby zostać pilotami. 
Te marzenia nie ominęły również bohatera 
tego reportażu.

- Oczywiście, że myślałem, jednak z cza-
sem gdzieś to umknęło, coś się przegapiło. 
Życie jest różne, nie zawsze jest tak jak by-
śmy tego chcieli. Każdy musi coś przejść, 
coś przeżyć, trzeba odpowiedzieć sobie na 
trudne pytania. Moje drogi poszły jednak w 
inną stronę. Ale nie żałuje, teraz robię zdję-
cia innym pilotom. I z tej drugiej strony też 
jest fajnie - opowiada z nutką sentymentu 
w głosie.

Starodawne powiedzenie mówi, że w 
dobrym towarzystwie czas bardzo szybko 
biegnie. Tak było i tym razem. Piękny zachód 
słońca zmusił nas oraz innych pasjonatów 
do powrotu do domu. Wsiedliśmy do samo-
chodu bardzo zadowoleni, z kartami pamięci 
zapełnionymi zdjęciami samolotów, wśród 
których znalazły Boeingi, ATRy, Embraery i 
Airbusy. Pożegnaliśmy się z naszymi spotter-
skimi przyjaciółmi i wróciliśmy do domów. 
Obaj wiedzieliśmy, że jeszcze nieraz stanie-
my pod płotem podkrakowskiego lotniska. 

Kamil Szyjka

Jacek Krawczyk

- Wzorowe przyziemienie - chwali.
Trzydziestolatek jak każdy ze spotterów 

stara się zarazić swoją pasją innych. Mimo, 
iż niektórzy podchodzą do tego bardzo 
sceptycznie.

- Na początku reakcje były różne, niektó-
rzy dziwili się, pytali mnie co ja w tym widzę, 
co w tym jest takiego fajnego, że jadę tam 
marznąć, piec się na słońcu itp. Nawet nie 
wiedziałem jak im na te pytania odpowie-
dzieć. Ale z czasem, gdy ujrzeli moje zdjęcia 
doszli do wniosku, że to co robię to napraw-
dę fascynuje i się podoba. Opowiedziałem 
im także jak to jest, jak samolot przelatuje 
ci kilka metrów nad głową, jak czuć po-
wiew powietrza z silników czy słyszeć sam 
ich dźwięk. Naprawdę można tam spędzić 
miło czas. Nawet udało mi się kilku znajo-
mych zainteresować tą pasją, zabrałem ich 
także z sobą „pod płot” aby zobaczyli jak to 
wszystko wygląda - cieszy się Jacek.

OSP w Chełmku  oraz MOKSiR 
zapraszają na 

majowy festyn rodzinny 
na placu przed „Domem Pamięci 

Baty”. Zabawa rozpoczyna się o 
godz.18.00 w poniedziałek 2 maja.

Wstęp tradycyjnie wolny! 
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Nowy prezes LKS Bobrek
Podczas zebranie sprawozdawczo-wyborcze w LKS Bobrek wy-

brano nowy zarząd klubu.
Uczestniczy spotkania jednomyślnie wytypowali Krystiana Kacz-

marczyka od objęcia funkcji prezesa LKS Bobrek. Nowowybrany pre-

Siatkarki  GRUNWALDU 
Chełmek w finale 

We wtorek 29 marca na Sali sportowej przy SZS nr 1 w Chełmku 
odbyły się zawody trzeciego ostatniego już etapu eliminacji Wo-
jewódzkich, w których spotkały się zwycięskie zespoły turniejów 
Powiatowych z Chrzanowa , Bukowna , Andrychowa  i Chełmka .

Mecze toczyły się systemem ,, każdy z każdym „ . Rywalizacja 
była bardzo zacięta i stała na wysokim poziomie. Drużyna z jedyn-
ki wygrała wszystkie swoje mecze i zasłużenie zdobyła pierwsze 
miejsce uzyskując prawo gry w ścisłym finale naszego wojewódz-
twa. Ostateczna kolejność : 1.Chełmek , 2.Chrzanów , 3.Andrychów, 
4. Bukowno .

WICEMISTRZ POWIATU
PIŁKA KOSZYKOWA

Bartłomiej Szyjka, Kamil Chylaszek, Dominik 
Rostecki, Krystian Nowotarski, Bartłomiej 
Marek, Marcin Ryska, Kamil Bzibziak, Piotr 
Dziędziel, Mateusz Charęza.
Ponadto w eliminacjach I Półfinałach Grali:
Michał Junak, Kamil Gut.
Opiekun : mgr Łukasz Jagoda.

Oto skład i zdjęcie drużyny która zajęła I 
miejsce w gminie, wygrała półfinały powia-
towe i 14 marca 2011 roku zagrała w finale 
powiatowym w Zatorze. W półfinale poko-
nała Gimnazjum z Brzeszcz 18 : 10. W finale 
stoczyła zaciętą walkę z kilkukrotnym mi-
strzem małopolski UKS Niwa Oświęcim. To 
drużyna z wyselekcjonowanej grupy chłop-
ców w powiecie. Dwie pierwsze kwarty wy-
równane i przegrywaliśmy tylko 1 koszem. 
Kilka fauli i wykorzystane rzuty osobiste 
sprawiły, że przeciwnik odskoczył nam na 
kilka punktów i kontrolował grę do końca. 
Odebraliśmy po meczu zasłużony puchar i 

dyplom  z rąk wiceprzewodniczącego SZS 
w Oświęcimiu przy okazji słysząc komple-

menty na temat naszej gry w półfinałach i 
finałach w/w imprezy.

„Przedszkolaki śpiewają dla Tymka”
Serdecznie zapraszamy na imprezę „Przedszkola-

ki śpiewają dla Tymka”, 14.05.2011 r. (sobota) godz. 
16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji 
w Chełmku.

W programie: występy przedszkolaków, kiermasz, duuuuże 
pluszaki, fantoniada (loteria fantowa) z nagrodami. 

Dochód z imprezy przekazany zostanie na leczenie i rehabi-
litację 5-letniego  Tymoteusza  Szkopka z Chełmka, który cierpi 
na białaczkę. 

Organizatorzy:
Fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy”
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku 
Powiatowy Zespół nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcą-

cych w Chełmku

zes  podał skład nowego zarządu 
klubu, w którym znaleźli się: Ra-
dosław Szewczyk (wiceprezes), 
Helena Szewczyk (sekretarz), 
Jarosław Zabawski (członek za-
rządu), Artur Kowalczyk (czło-
nek zarządu), Łukasz Kopcie-
wicz (członek zarządu), Krzysz-
tof Ciaputa (członek zarządu), 
Marek Idzik (członek zarządu), 
Paweł Wierzbic (członek zarzą-
du). Także tutaj uczestniczący w 
zebraniu nie mieli wątpliwości  
jednogłośnie akceptując skład 
nowego zarządu. W składzie 
nowej  komisji  rewizyjnej  we-
szli: Stanisław Kądzior, Marek 

Sowa, Czesława Dłubisz i Sta-
nisław Wilczak.

Krystian Kaczmarczyk
 Fot. Kamila Trybuś

- Dziękujemy ustępującemu prezesowi Jarosławowi Zabawskie-
mu oraz wiceprezesowi Arturowi Kowalczykowi, którzy swoją pra-
cą i zaangażowaniem w ostatnich 4 latach pełnienia swoich funkcji 
wywindowali klub o jedną klasę rozgrywkową wyżej oraz o kilka 
poziomów wyżej pod względem sportowym i infrastruktury klubu. 
Warto wspomnieć, że podczas ich kadencji LKS Bobrek awansował 
do A-klasy co jest jak dotąd największym sukcesem sportowym klu-
bu. Okres 4 ostatnich lat był z pewnością czasem „milowego skoku” 
w przód naszego klubu i tego chciałbym ustępującemu duetowi, a 
także całemu zarządowi serdecznie pogratulować! Dziękujemy! – 
dziękowali piłkarze oraz kibice LKS Bobrek.

Redakcja Echa Chełmka również przyłącza się do podzięko-
wań ustępującemu zarządowi, jednocześnie życząc nowym wła-
dzom bobreckiego klubu samych sukcesów.

Organizatorzy 
Dni Chełmka 2011

 zapraszają na święto miasta
 w dniach 28 – 29 maja
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W meczu na szczycie małopolskiej ligi juniora młodszego pod-
opieczni Miłosza Waligóry i Henryka Bromboszcza pewnie poko-
nali „Pałac Młodzieży” Tarnów 39:29(19:13) i awansowali na pierw-
sze miejsce w tabeli. Z tym spotkaniem kibice w Chełmku wiązali 
ogromne nadzieje. Po porażce w pierwszej rundzie (29-30)  zawod-
nicy „Siódemki” chcieli odgryźć się lokalnym rywalom i pokazać, że 
był to tylko wypadek przy pracy. Wygrany w tym pojedynku znacz-
nie przybliżyłby się do uzyskania mistrzostwa Małopolski, a co za 
tym idzie – organizacji Ćwierćfinału Mistrzostw Polski, który odbę-
dzie się w kwietniu. Publiczność nie zawiodła, na kilka chwil przed 
pierwszym gwizdkiem hala była wypełniona po brzegi. Zawodnicy 
chełmeckiej „Siódemki” już od pierwszych minut wypracowali sobie 
kilkubramkową przewagę i zespół z Tarnowa wiedział, że czekać go 
będzie arcytrudne zadanie. Co więcej, z minuty na minutę gospoda-
rze coraz pewniej czuli się na parkiecie, a po celnych rzutach m.in. 
Daniela Kowala, Jakuba Fidyta i Daniela Mądro  na tablicy widniał 
wynik 11:6. Wprawdzie szczypiorniści „Pałacu” stwarzali  dogodne 
sytuacje podbramkowe, ale nie mogli pokonać świetnie dyspono-
wanego tego dnia Konrada Gila. Do końca pierwszej połowy obraz 
gry nie zmienił się i oba zespoły schodziły na przerwę przy wyniku 
19:13 dla gospodarzy. W 29 minucie czerwoną kartkę ( za gradację 
kar) obejrzał jeden z kluczowych zawodników gości – Marcin Wajda. 
Tarnowianie wyszli na drugą część spotkania z zamiarem odrobienia 
strat. Jednak na nic zdała się motywacja trenera , ponieważ twar-
da obrona miejscowych i skuteczność w ataku szybko odebrała im 
chęć do gry. W zespole z Chełmka świetnie funkcjonowała kontra. 
Fantastyczne piłki posyłał wspomniany Gil, a z zimną krwią wyko-
rzystywali je skrzydłowi – Krystian Wilczak i Patryk Rogaczewski. 
W 44. minucie kolejną czerwona kartkę w zespole gości otrzymał 
Mateusz Głowa (również gradacja kar), a w 49. za nieprzepisowe 
zatrzymanie szybkiego ataku (faul na Wilczaku) – Kata. Przewaga 
wciąż wzrastała, a w 50. minucie wynosiła już nawet 15 bramek! W 
drużynie przyjezdnych na pochwałę zasłużył jedynie Jakub Kowa-
lik, który prezentował dobrą skuteczność rzutową. Całe starcie było 
dość jednostronne i zakończyło się wynikiem 39:29.Z trybun mecz 
oglądali trenerzy z Puław, ponieważ ich drużyna prawdopodobnie 
zmierzy się z jednym z tych zespołów w ćwierćfinałach. Przed nimi 
trudne zadanie, bo w Chełmku zobaczyli piłkę ręczną na naprawdę 
wysokim poziomie.

„Siódemka” Chełmek – „Pałac Młodzieży” Tarnów 39:29 
(19:13) „Siódemka” : Gil, Kukiełka- Mądro 9, Szlęzak 4, Fidyt 7, Ła-
piński, Wilczak 4, Duraj, Owczarek, Kowal 8, Rogaczewski  7

Pogrom przy Krakowskiej
Ze spuszczonymi głowami wracali do Tuchowa zawodnicy tam-

tejszego „Sokoła” po porażce, jakiej doznali w Chełmku z miejscową 
„Siódemką”. Gospodarze byli od swych przeciwników lepsi w każdym 
elemencie gry o co najmniej 2 klasy. Zgromadzeni w hali kibice nie 
doczekali się tym razem emocjonującego i zaciętego pojedynku. 
Mecz od samego początku toczył się pod wyraźne dyktando „Sió-
demki”, która z minuty na minutę rozkręcała się i powiększała prze-
wagę. W drugiej połowie miejscowi pozwolili sobie na kilka trenin-
gowych zagrań i pokonywali bramkarzy z Tuchowa po efektownych 
„wkrętkach”, a nawet „wrzutkach”. Podopieczni Miłosza Waligóry i 
Henryka Bromboszcza pewnie, bo aż 56:17 pokonali „Sokół” Tuchów 
i zrobili kolejny krok do mistrzostwa ligi małopolskiej w kategorii ju-
niora młodszego. Bramki dla „Siódemki” : Rogaczewski – 17, Fidyt – 7, 
Szlęzak – 7, Kowal – 8, Wilczak – 7,Owczarek - 5, Łapiński - 4 Duraj - 1

Kolejna wygrana Siódemki
Chełmeccy szczypiorniści wracali  z tarczą z wyjazdowego spo-

tkania przedostatniej kolejki Małopolskiej Ligi Juniora Młodszego, 
gdyż pokonali tamtejszego „Kusego”. Pierwszą bramkę dla przyjezd-
nych zdobył Wilczak, a „Siódemka” nie oddała prowadzenia już do 
końcowego gwizdka. Co prawda gospodarze kilka razy zbliżyli się do 
przeciwnika na 3-4 bramki, jednak zawodnicy z Chełmka nieustan-
nie kontrolowali przebieg meczu, grając konsekwentnie i spokojnie, 
schodzili na przerwę z 10-bramkową przewagą (13-23). Obraz gry 
w drugiej połowie nie zmienił się, a gdyby zawodnicy „Siódemki” 
utrzymali skuteczność z pierwszej połowy, to wynik końcowy mógł-

by wyglądać zupełnie inaczej. Przeciętnie grający „Kusy” nie sprawił 
większych problemów gościom w uzyskaniu 2 punktów, a uzyskany 
wynik można potraktować jako najmniejszy wymiar kary. Pod koniec 
meczu (50minuta) za gradację kar czerwoną kartkę obejrzał obroto-
wy z Chełmka – Daniel Mądro. Do mistrzostwa Małopolski naszym 
zawodnikom pozostaje już tylko wygrać mecz z Chrzanowem, któ-
ry w tej kolejce poległ na własnym parkiecie z PM Tarnów 32-35. 

SKS KUSY KRAKÓW – SIÓDEMKA CHEŁMEK 33-40 (13-23) 
SIÓDEMKA: Gil, Kukiełka, Szlęzak 3, Fidyt 8, Mądro 10, Łapiń-

ski 2, Wilczak 6, Kumala, Duraj, Owczarek, Kowal 8 , Rogaczewski 4

Mamy ćwierćfinał!
W ostatniej już kolejce zawodnicy „Siódemki” Chełmek grający 

w kategorii junior młodszy, podejmowali na własnym parkiecie lo-
kalnego rywala - drużynę PMOS Chrzanów.Podopieczni Miłosza Wa-
ligóry i Henryka Bromboszcza po zaciętym meczu pokonali zespól 
Chrzanowa, a tym samym zajęli pierwsze miejsce w województwie 
małopolskim. Już dawno żaden z przeciwników występujących w 
lidze nie sprawił naszym zawodnikom tyle problemów w uzyskaniu 
2 punktów. „PMOS” Chrzanów to drużyna w całości złożona z graczy 
młodszych (rocznik 95’), jednak znajduje się ona w czołówce Pol-
ski. Mimo, iż już przed meczem wiedzieli, że na awans do MP nie 
mają żadnych szans, to nie poddali się łatwo i do końca trzymali w 
napięciu zawodników „Siódemki”, którzy już chyba przed tym spo-
tkaniem chcieli dopisać na swoje konto kolejną wygraną. Przyjezdni 
w odróżnieniu od poprzednich rywali drużyny z Chełmka, wypra-
cowywali sobie dogodne sytuacje strzeleckie i dosyć regularnie 
pokonywali dobrze spisującego się w poprzednich spotkaniach 
Gila. Swoją przyzwoitą grę udokumentowali wynikiem, z jakim 
schodziły na przerwę oba zespoły (16-17).Gospodarze zawdzięczają 
zwycięstwo spokojniejszej i skuteczniejszej grze w drugiej połowie. 
Większe ogranie i boiskowe doświadczenie pozwoliły „Siódemce” 
wyjść obronną ręką z nieciekawej, do pierwszej połowy, sytuacji. 
Oba zespoły stworzyły dobre widowisko sportowe, dostarczając 
kibicom dużo emocji. Dzięki zwycięstwu Siódemka Chełmek będzie 
gospodarzem ćwierćfinału mistrzostw Polski, który odbędzie się w 
dniach 15-17 kwietnia 2011 roku.

Siódemka: Gil, Kukiełka, Szlęzak 4, Łapiński 1, Wilczak 4, Du-
raj, Owczarek 2, Kowal 8, Rogaczewski 3, Mądro 4, Fidyt 4, Kumala

Kamil Joniec

Foto Szymon Kaczmarczyk
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„Biblioteka bliższa naszym 
dzieciom, a tym samym 

mieszkańcom”
Biblioteka to świetne miejsce do tego, aby już najmłodsze 

dzieci przysposabiać do książki, do tego aby nabierały pewności 
siebie właśnie w takim miejscu, chcemy by dzieci czuły się tutaj 
swobodnie! Współpraca gorzowskiego przedszkola z miejscową 
biblioteką pozwoliła nam przybliżyć mieszkańcom prace uczniów 
kl. „0” w temacie „Zima w oczach dzieci i nie tylko” wraz z dorobkiem 
malarskim pani Jadwigi Matysik – rodowitej mieszkanki Gorzowa. 
Wystawa można było podziewać przez cały miesiąc luty.

Idąc „Tropami gorzowskiej sztuki” od 7 marca w bibliotece w 
Wiejskim Domu Ludowym zaprezentowano kolejną wystawę rę-
kodzieła pani Emilii Klimy pt: „Jasie, puchy i poduchy”. Dziękujemy 
paniom, że zechciały pokazać nam swój dorobek artystyczny, że 
udostępniły swoje prace i życzliwie przystały na ten pomysł….

Małgorzata Borkowska i Alina Klima 

Młodzież z PCK w przedszkolu
 Młodzież z koła PCK z Powiatowego Zespołu Szkół Ekonomiczno 

- Gastronomicznych nr 4 w Oświęcimiu przyjechała w odwiedziny 
do dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Chełmku. Młodzież 
z PCK przybliżyła przedszkolakom proste techniki ratownictwa me-
dycznego z pokazem udzielania pierwszej pomocy w przypadkach 
najczęstszych wypadków, jakie mogą przydarzyć się środowisku 
dziecka. Przedszkolaki z wielką uwagą słuchały wykładu, mogły 
obejrzeć zawartość walizki pierwszej pomocy a także chętnie uczest-
niczyła w zajęciach praktycznych z ratownictwa.

Wizyta z młodzieży z PCK została zorganizowana w ramach pro-
gramy Dziecko bezpieczne w swoim środowisku. Program wycho-
wania przedszkolnego wspomagający edukację komunikacyjną i 
zdrowotną dla dzieci 3-6 letnich. Autorki: mgr Dorota Pawlak, mgr 
Wioletta Suska, mgr Jolanta Wolna - nauczycielki Przedszkola Samo-
rządowego nr 2 w Chełmku.

„Noc z Andersenem” 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki 

Dziecięcej i urodzin duńskiego baśniopisarza 
Hansa Christiana Andersena w Bibliotece Pu-
blicznej - Filia nr 1 w Chełmku, została zorga-
nizowana „Noc z Andersenem”. W tym roku 
imprezie towarzyszyło hasło: „Dobrze nam tu 
mija czas, gdy siedzimy wszyscy wraz. Weso-
ła gromada bajki opowiada. Z Panem Ander-
senem wesoła zabawa.” Pod czujnym okiem 
opiekunów 32 dzieci w wieku 9-11 lat wzięło 
udział w licznych atrakcjach i niespodzian-
kach  przygotowanych przez bibliotekarzy. 
Aktorzy ze Studia Małych Form Teatralnych z 
Krakowa wystawili sztukę „Królowa Śniegu”, 
podczas której dzieci aktywnie uczestniczyły 
w przedstawieniu.

Dużą atrakcją dla dzieci było spotkanie 
ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Chełmka, którzy przyjechali wozem bojo-
wym. Milusińscy mogli zapoznać się z zawo-
dem strażaka, zobaczyć wyposażenie samo-
chodu, założyć hełm strażacki, posiedzieć  w 
wozie i poczuć się jak prawdziwy strażak... 
Po wspólnej kolacji odwiedził nas Gość 
Honorowy H.Ch. Andersen, w rolę, któ-
rego wcielił się pan Krzysztof Kaleta. W 
ciekawy sposób przybliżył postać wiel-
kiego baśniopisarza oraz jego epokę. Po 
przeczytaniu baśni „Brzydkie kaczątko” i 

udzieleniu wywiadu zadał dzieciom za-
danie porównania epoki Andersena i dzi-
siejszej, co zostało zapisane na tablicy. 
Dużo emocji dostarczyła dzieciom nocna 
przygoda w bibliotece, którą spowodował 
pan Andersen zostawiając list z instrukcja-
mi do odnalezienia Skarbu. Dwie drużyny 
wyruszyły na poszukiwania...Nieustrasze-
ni Poszukiwacze musieli wykazać się od-
wagą oraz znajomością baśni, przecze-
sując w ciemności zakamarki biblioteki. 
Po odnalezieniu Skarbu, świętowaliśmy 
urodziny baśniopisarza. Nie zabrakło słod-

kich smakołyków oraz wspaniałego tortu. 
Dzieci uczestniczyły w zabawach muzyczno 
- ruchowych, karaoke, nauczyły się tańczyć 
walca pod kierunkiem instruktora tańca 
pani E. Miszuty, odbył się pokaz mody ba-
śniowej i ostatnim nocnym wydarzeniem 
był konkurs plastyczny w grupach na wyko-
nanie ilustracji do baśni techniką dowolną. 
I  tak pełni wrażeń poszliśmy spać.. . 
Rankiem na zakończenie tej niezwykłej przy-
gody każdy z uczestników otrzymał pamiąt-
kowy Patent Nieustraszonego, książeczkę, 
słodkości w tym już wielkanocnego zajączka 
 Więc z nadzieją do zobaczenia za rok...

Bibliotekarki

XI Rajd Nordic Walking  „Kajasówki i okolic” odbędzie się 15 maja 2011 
Szczegóły na www.moksir.chelmek.pl  tel. 601661771
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