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W Tobie Panie zaufałem*

Boże młyny mielą powoli, ale dokładnie. Przekonali się o tym parafianie kościoła Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Chełmku, którzy blisko pół wieku czekali, aż kolejny parafianin zostanie księdzem. 28 maja w królewskiej katedrze
na Wawelu diakon Łukasz Czarnik przyjął święcenia kapłańskie.
Sakramentu kapłaństwa 23 diakonom
udzielił ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz,
metropolita krakowski. W homilii podkreślił
jak ważne jest, aby nowi księża byli dobrymi
pasterzami.
- Jezus Chce was dzisiaj widzieć nie jako
najemników, ale dobrych pasterzy. Zasadą
dobrego pasterza jest to, że kocha On bardziej
owce od siebie samego. Takie jest słowo Jezusa skierowane do was - podkreślił kardynał
Dziwisz.
Ostrzegł również neoprezbiterów przed
robieniem kariery w Kościele.
- Słowa o dobrym pasterzu zawierają
przestrogę przed traktowaniem kapłaństwa
jako zawodu. Inaczej staniecie się najemnikami, a nie dobrymi pasterzami - dodał
metropolita.
Pasterz krakowskiego Kościoła w homilii
wspomniał błogosławionego Jana Pawła II,
beatyfikowanego 1 maja.
- Wspaniałym przykładem dobrego pasterza jest dla nas bł. Jan Paweł II. On kochał owce
bardziej niż siebie. Zawsze miał na uwadze
sprawy odnoszące się do Boga jako najważniejsze. Wszystkie sprawy doczesne załatwiał
jakby po drodze, nie zatrzymując się na nich.
Tak było do ostatniego uderzenia jego serca na
ziemi. Wasze święcenia mają miejsce w miesiącu jego beatyfikacji i ona jest znakiem dla was,
jak należy zrealizować powołanie kapłańskie
- zakończył kardynał Dziwisz.
Uroczystość na Wawelu miała wiele
symbolicznych elementów. Neoprezbiterzy ślubowali wierność Kościołowi oraz posłuszeństwo zwierzchnikom kościelnym.
Podczas śpiewu Litanii do Wszystkich Świętych leżeli krzyżem, po czym podchodzili
do biskupa który wkładał na nich ręce oraz
wręczał kielich i patenę, symbole kapłańskiej posługi. Na zakończenie starsi księża
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pomogli neoprezbiterom ubrać ornaty, po
czym przystąpili do koncelebrowania swojej
pierwszej mszy świętej. Po skończonej Eucharystii księża otrzymali aplikaty, kierujące
na daną parafię.
Niespodziankę księdzu Łukaszowi Czarnikowi zgotowali parafianie, którzy przyjechali autobusem na uroczystości wawelskie.
Każdy z nowowyświęconych księży ma za
sobą studia, formację w seminarium oraz
roczne praktyki na parafii. Ksiądz Czarnik odbył swoje praktyki w parafii w Bodzanowie
w powiecie wielickim.
Tydzień później, 6 czerwca ksiądz Łukasz
Czarnik odprawił mszę świętą prymicyjną w
swojej parafii. Mieszkańcy przed długi czas
przygotowywali się do tego święta. Pięknie
udekorowali drogę oraz stojące przy niej
domy, po której przeszła procesja wraz z neoprezbterem, Jego rodzicami oraz z dziećmi
pierwszokomunijnymi i wiernymi.

mamę Bernadettę, Twojego tatę Włodzimierza,
Twojego brata Kamila i wszystkich przyjaciół.
Ta trawa to symbol kapłańskiego życia, w którym nie brak chwil zwątpienia i trwogi. Te ciernie to ludzie, którzy będą chcieli zniszczyć Twoje kapłańskie życie. I kiedy będziesz myślał o
tym bukiecie to nie zatrzymuj się na trawie, bo
w nim dominują róże - mówił ksiądz Kurdas.
Przypomniał również słowa wiersza księdza
Jana Twardowskiego.
- Kapłaństwa swego się boję, kapłaństwa
swego się lękam i przed kapłaństwem upadam, i przed kapłaństwem uklękam - zacytował ksiądz Adam.
- Z ludzi zostałeś wzięty i do ludzi zostałeś
posłany - zakończył kapłan.
Ksiądz Łukasz Czarnik na zakończenie
udzielił prymicyjnego błogosławieństwa
rodzinie, księżom oraz wszystkim wiernym.
Dodał, że ma nadzieję na to, iż nie będzie
trzeba kolejnych prawie 50 lat na kolejne

Prymicjanta na progu kościoła z krucyfiksem przywitał ksiądz Bogdan Leśniak,
proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Następnie posypały się
życzenia i piękne słowa. Podczas mszy homilię wygłosił ksiądz Adam Kurdas, który
wręczył prymicjantowi bukiet składający
się z róż oraz trawy.
- Róże symbolizują Tego, który Cię wybrał,
ale również tych od których wyszedłeś, Twoją

powołanie w parafii NMPKP w Chełmku.
Ksiądz Łukasz swoją posługę będzie
pełnił w parafii św. Sebastiana w Jurgowie
w powiecie tatrzańskim, niedaleko granicy
ze Słowacją.
* Cytat z Te Deum Laudamus „W Tobie
Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki”
ksiądz Łukasz wybrał jako swoje kapłańskie
motto, zapisane na prymicyjnym obrazku.
Tekst i zdjęcie Kamil Szyjka

Festyn przy fontannie

tel. 033 488 18 03, e-mail:biuro@akapit24.pl
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Serdecznie zapraszamy na inauguracje fontanny w Parku
Rodzinnym w Chełmku.
9 lipca godz. 18. 00. W programie zabawa taneczna
do godz. 24
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Rusza budowa centrum sportowego w ramach
rewitalizacji miasta
W

środę 8 czerwca br. w sali sesyjnej
Urzędu Miejskiego w Chełmku
miało miejsce oficjalne otwarcie inwestycji
dotyczącej realizacji centrum sportowego
w Chełmku w ramach projektu rewitalizacyjnego pn. „Budowa centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym – etap
I”. Firma TAMEX Obiekty Sportowe SA z siedziba w Warszawie, która okazała się zwycięzcą przeprowadzonego postępowania
przetargowego, może poszczycić się wieloma sukcesami i docenionymi realizacjami w
przestrzeni budownictwa obiektów sportowych i rekreacyjnych. Warto w tym miejscu
wymienić wykonanie m.in. Stadionu Narodowego Rugby w Gdyni oraz stadionu Zawiszy w Bydgoszczy i Ośrodka Przygotowań
w Spale. Przedsięwzięcie gminy Chełmek
uzyskało dofinansowanie z Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007 – 2013, w ramach Działania 6.1
Rozwój miast, Schemat A – Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów
rewitalizacji. Przedmiotowa inwestycja ma
strategiczne znaczenie dla gminy. Łączna
wartość realizacji centrum sportowego
wyniesie 7 567 677,43 zł brutto. Wysokość
dofinansowania z funduszy europejskich

opiewa na kwotę 4 222 854 zł brutto, co
stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych
projektu. Przypominamy, że w skład
kompleksu wejdą: boisko do piłki nożnej ze sztuczna nawierzchnią, boisko
wielofunkcyjne, sezonowe lodowisko,

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONEJ W DZIERŻAWĘ

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.
2603 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały
Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza
w dzierżawę następujący fragment nieruchomości, stanowiący własność Gminy Chełmek
w drodze bezprzetargowej.
Lp.

1.

Położenie i oznaczenie Numer KW Przeznaczenieruchomości
nie nieruchomości
Fragment nieruchomość
dojazd do pooznaczony w ewidencji KR1E/
sesji bez pragruntów jako działka nr
00024 296/ wa ogrodzenia
1075/50 (klasa ŁIV, ŁV)
dzierżawione9
o pow. 60,75 m2 obręb
go terenu
Chełmek, położony w
Chełmku przy ul. Leśnej.

Stawka
netto za 1
m2

Forma przekazania
nieruchomości

0,25 zł/m2
dzierżawa
płatny miesięcznie

Do w/w stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %. Czynsz płatny jest z góry do dnia 20 każdego miesiąca. Czynsz może wzrastać w okresach rocznych
o wzrost wskaźników inflacji artykułów konsumpcyjnych ogłoszonych przez prezesa GUS,
który zostaje określany zarządzeniem Burmistrza Chełmka w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszów najmu i dzierżawy na dany rok.
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 07 czerwca 2011 roku do dnia 28
czerwca 2011 roku.
Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości
przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
Bliższych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok.
nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 844-90-33
Inf.UM
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korty tenisowe, oświetlenie kortów i boiska
wielofunkcyjnego, budowa zaplecza klubu
wraz z oświetleniem, niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, hala kortowa wraz z oświetleniem oraz ogrzewaniem
i wentylacją. Cała inwestycja została podzielona na etapy, które będą wykonywane na
przestrzeni lat 2011 i 2012.

IR-BUD
Usługi remontowo –
wykończeniowe

- tynkowanie
- układanie płytek
(glazura, terakota, gres) - bezpyłowe szlifowanie
ścian
- malowanie
- szpachlowanie
- układanie kamienia

Tel. 790 206 885 lub
33 846 15 83

Ośrodek Hipoterapeutyczno Rehabilitacyjno - Jeździecki IKARION
* profesjonalna hipoterapia, jazda terenowa i na placu
* konkurencyjne ceny ( godzina jazdy
konnej już od 27 zł/h)
Bobrek ul. Księżnej Ogińsk iej 4
(za Domem Pomocy Społecznej)
- godziny otwarcia :
wt- pt od 14.00 do 20.00
sob- nd od 9.00 do 18.00

Serdecznie Zapraszamy !

www.ikarion.pl, tel. 605 741 785
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INFORMACJA

DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW W 2011r.
Warunki, które winien spełniać kandydat:
Ławnikiem może być wybrany ten,
kto:
posiada obywatelstwo polskie i korzysta
z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
jest nieskazitelnego charakteru,
ukończył 30 lat,
jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
nie przekroczył 70 lat,
jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do
pełnienia obowiązków ławnika,
posiada co najmniej wykształcenie średnie
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana
osoba wykazująca szczególną znajomość
spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być:
osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
osoby wchodzące w skład organów, od
których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania
sądowego,
funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
adwokaci i aplikanci adwokaccy,
radcy prawni oraz aplikanci radcowscy,
duchowni,
żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
funkcjonariusze Służby Więziennej,
radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w
więcej niż jednym sądzie.
2. Wyborów ławników do sądów okręgowych i rejonowych dokonują rady gmin,
których obszar jest objęty właściwością tych
sądów, w głosowaniu tajnym.
Zgłaszanie kandydatów:
a). Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych
sądów, stowarzyszenia, inne organizacje
społeczne i zawodowe, zarejestrowane
na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co
najmniej 50 obywateli mających czynne
prawo wyborcze, zamieszkujących stale
na terenie gminy dokonującej wyboru, w
terminie do dnia 30 czerwca ostatniego
roku kadencji.
b). Do zgłoszenia kandydata na ławnika
dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się:
informację z Krajowego Rejestru Karnego,dotyczącą zgłaszanej osoby,
oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o
przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie
był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a
także, że władza rodzicielska nie została
mu ograniczona, ani zawieszona.
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
wystawione przez lekarza POZ w rozu-

mieniu przepisów o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji
ławnika,
2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie
dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w pkt
1—4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez
stowarzyszenie, inną organizację społeczną
lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie
przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub
ewidencji dotyczące tej organizacji. Opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące
przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i
własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu
osób zgłaszających kandydata.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
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Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo
odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot,
którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
Rady gmin zasięgają od komendanta
wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie
na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, 30
czerwca 2011 r., a także zgłoszenia, które nie
spełniają wymagań formalnych, o których
mowa w art. 162 § 2 — 5 ustawy , pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie
terminu do zgłoszenia kandydatów jest
niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia
bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w
drodze uchwały.
Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w
którym upływa kadencja dotychczasowych
ławników.
Wszelkich informacji w Urzędzie Miejskim w Chełmku udziela Sekretarz Miejski
Janina Świerz - pok. 112, tel. 0 33/ 844 90
20 lub pok. 121 tel. 0/33/844 90 26.
Druk karty zgłoszenia kandydata na ławnika jest dostępny w biurze Rady Miejskiej
w Urzędzie Miejskim w Chełmku pok. 121
lub na stronie internetowej www.chelmek.
pl oraz www.ms.gov.pl
Termin składnia zgłoszeń kandydatów
mija 30 czerwca 2011 r.
Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus
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Komunikat Komendanta Komisariatu
Policji w Chełmku,

Bezpieczeństwo nad wodą.

Z kąpielisk wodnych należy korzystać tylko w miejscach wyznaczonych. Wchodząc do wody trzeba liczyć siły na zamiary – wybierając zbyt ambitną trasę pływacką narażamy się na skurcze mięśni
lub po prostu na utratę sił. Apeluje o bezwzględną rezygnację
z
kąpieli przez osoby będące pod działaniem alkoholu lub narkotyków. Proszę informować Policję o dzikich kąpieliskach, stanowią one
duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Co roku, pomimo
podejmowanych w tym zakresie akcji medialnych, wzrasta liczba
osób poszkodowanych wskutek skoków do wody.
Szczególna troską otoczmy dzieci, którym niejednokrotnie
brakuje wyobraźni.
Pamiętajmy o zachowaniu rozwagi i ostrożności.
Życzę Państwu, w swoim imieniu i podległych mi policjantów,
udanych i bezpiecznych wakacji oraz szczęśliwych powrotów do
domu.
Komendant Komisariatu Policji w Chełmku
podinsp. Piotr Grabowski

W

trosce o Państwa bezpieczeństwo po raz kolejny pozwolę sobie zwrócić Waszą uwagę na największe zagrożenia występujące podczas wakacji.

Bezpieczna podróż.
Czas wakacji to czas żniw złodziei kieszonkowych. Szczególną
aktywnością wykazują się na dworcach, w środkach komunikacji,
w miejscach odpoczynku – na plażach, basenach, itd. Apeluję po
raz kolejny o zachowanie ostrożności przy przechowywaniu pieniędzy oraz innych wartościowych przedmiotów. Złodzieje zawsze
wykorzystują tłok i nieuwagę osób. Rozważnie jest nosić przy sobie tylko taką ilość gotówki jaka jest nam niezbędna. Stale należy
zwracać uwagę na swój bagaż. Pod żadnym pozorem nie wolno
pozostawiać go bez dozoru, choćby na chwilę – złodziej właśnie
czeka na wykorzystanie takiego momentu.
Jeśli podróżujemy samochodem, zadbajmy o odpowiedni wypoczynek, zarówno przed wyjazdem jak i w trakcie drogi. Wypoczęty
organizm, to lepsza koncentracja na drodze. Bezwzględnie rezygnujemy z jazdy po spożyciu alkoholu. Na drogach zachowujemy szczególną ostrożność i dostosowujemy prędkość do warunków jazdy.
Parkując samochód, nie pozostawiajmy w nim na widocznych
miejscach żadnych rzeczy, nawet mało wartościowych – zmniejszymy w ten sposób ryzyko włamania do tego auta.
Bezpieczny dom i mieszkanie.
Najlepszym zabezpieczeniem przeciwko włamywaczom jest
pomoc zaufanego sąsiada. Poprośmy osoby, które mieszkają obok
nas, by miały „na oku” nasz dom czy mieszkanie. Złodzieje orientują
się, że kogoś przez dłuższy czas nie ma w domu również po ulotkach reklamowych nie usuwanych regularnie sprzed drzwi. Dlatego
warto, by osoby opiekujące się domami czy mieszkaniami swoich
znajomych regularnie tego typu materiały usuwały.
Kolejna sprawa, to zażegnywanie potencjalnego zagrożenia. Jeśli zaobserwujemy w rejonie naszego miejsca zamieszkania podejrzane osoby lub samochody, to powiadommy o tym telefonicznie
Policję ( nr 112 lub 997), zapiszmy numer rejestracyjny samochodu.
Policja wylegitymuje takie osoby prewencyjnie. Być może będą to jacyś przypadkowi ludzie, ale istnieje prawdopodobieństwo, że mogą
to być potencjalni włamywacze. Jeśli nie przyczyni się to do ujęcia
ewentualnego przestępcy, to przynajmniej może go odstraszyć.
Chodzi o to, by reagować w momencie gdy te podejrzane osoby
jeszcze są w danym miejscu. Jeśli powiadomimy o tym po fakcie,
to uniemożliwiamy Policji podjęcie interwencji.

ORGANIZACJA DOWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ SPECJALNYCH
W związku z planowanym przetargiem na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, proszę o zgłaszanie się rodziców dzieci, które będą dojeżdżały od września 2011 r. do szkół
specjalnych. Należy kontaktować się z Referatem Oświaty Urzędu
Miejskiego w Chełmku, tel. 33/844-90-39. Informacje uzyskane od
Państwa pozwolą na zapewnienie busa dowożącego dzieci od dnia
1 września, zgodnie z zapotrzebowaniem.
W celu zorganizowania dowozu lub zwrotu kosztów dojazdu
ucznia, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Chełmku dokumenty:
wniosek
aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Wniosek jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.
chelmek.pl lub do pobrania w Referacie Oświaty UM w Chełmku
pok. 108.
Inf. Referat Oświaty

INFORMACJA

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz
w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub
wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż okres
3 lat przeznacza w dzierżawę fragment nieruchomości oznaczony
w ewidencji gruntów, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w
Oświęcimiu, jako działka nr 517/23 o pow. 99,00 m2, obręb Bobrek,
położony w Bobrku przy ul. Długiej. Nieruchomość objęta jest księgą
wieczystą nr KR1E/00023988/0, prowadzoną w Wydziale V Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
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 15 czerwca 2011 roku do dnia
06 lipca 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 osoba do kontaktu
Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych
Urzędu Miejskiego w Chełmku.
Inf.UM

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI
URODZONYCH W 2007 ROKU

Drodzy rodzice w trosce o zdrowie dzieci został przygotowany
program promocji zdrowia dotyczący szczepień profilaktycznych.
Program zakłada, że w 2011 roku wszystkie dzieci w wieku 4
lat, tj. urodzone od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. będą mogły być
zaszczepione przeciwko bakteriom Neisseria Meningitidis typ C.
Zakażenia wywołane przez meningokoki powodują bardzo poważne powikłania zdrowotne.
Informuję, że 50% kosztów zakupu szczepionki przeciwko zarażeniom bakteriami meningokokowymi finansuje Gmina Chełmek,
a 50 % rodzice.
Rodzice pozostający w trudnej sytuacji finansowej i korzystający z pomocy MOPS w Chełmku będą mogli zaszczepić dzieci bez
ponoszenia kosztów. Osoby te powinny zgłosić się do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku w celu pobrania stosownego zaświadczenia.
Szczepienia dzieci w wieku 4 lat (rocznik 2007) odbywają
się od czerwca do końca listopada 2011 r. w Samodzielnym
Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku ul. Staicha
1, od poniedziałku do piątku między godz. 11.00 a 14.00, po
wcześniejszym kontakcie telefonicznym z punktem szczepień
pod numerem 33 8461202.

31 lipca Rajd Nordic Walking

Doliną Karpia -

szczegóły na stronie www.moksir. chelmek.pl.

Serdecznie zapraszamy!
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Mali naukowcy spotkali
się na wyspie…
w Bobrku
Od 2 listopada 2010r. w przedszkolach w Gorzowie i Bobrku realizowany był projekt dla przedszkolaków „Spotkania na wyspie” finansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX.
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich.

5-6 lat, w tym 21 dziewczynek i 29 chłopców
zamieszkałych w Gorzowie i Bobrku. Celami
szczegółowymi były:
-poprawa dostępu dzieci w wieku 5-6 lat do
różnych form edukacji przedszkolnej,
-przygotowanie 50 dzieci do umiejętności
czytania i pisania,
-ułatwienie dostępu do nowoczesnych programów nauczania,
-zainteresowanie 50 dzieci naukami przyrodniczymi,
-podniesienie poziomu wiedzy,
co najmniej 40 rodziców i 4 nauczycieli nt. rozwoju dziecka i
nowoczesnych metod pracy z
dziećmi,
-wzrost świadomości rodziców

nowych form pracy z dziećmi, które mają
mniejsze szanse edukacyjne od ich rówieśników z dużych miast i miejscowości.
Uroczystym, a jednocześnie praktycznym
zakończeniem projektu był „Piknik małych
naukowców” zrealizowany w dniu 21 czerwca 2011r. w Przedszkolu Samorządowym w
Bobrku. Przedszkolaki z Gorzowa i Bobrku
biorące udział w projekcie poprzez serię
prostych doświadczeń przeprowadzonych
z pomocą rodziców oraz scenki artystycz-

Beneficjentami projektu było pięćdziesięcioro dzieci w wieku 5 i 6 lat z tych przedszkoli. W ramach działań projektowych, realizowanych poza godzinami statutowych
zajęć w przedszkolu, realizowano program
„Wyspa” uczący najmłodszych poznawania
świata, wykonywania prostych doświadczeń
i eksperymentów naukowych i innych działań mających na celu rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia dzieci. Ojcowie, którzy odgrywają zbyt małą rolę w formowaniu

osobowości i systemu poznawczego swoich
pociech, zostali włączeni w cykl działań projektowych. Szkolenia, spotkania i wspólne
działania rodziców, dzieci i nauczycieli pozwoliły na wdrożenie i zapoznanie rodziców
z innowacyjnymi
metodami pracy z
dziećmi w wieku,
w którym kształtują
się ich liczne cechy
osobowościowe
decydujące w wielu przypadkach o
ich możliwościach i
rozwoju w dalszym
życiu. Głównym celem projektu był
wzrost wiedzy 50
dz i e c i w w i e k u

bardzo istotne w czasach, gdy obowiązki zawodowe i pogoń za środkami na utrzymanie
rodziny pozbawiają naszych milusińskich w
wieku bodaj najważniejszym dla ich rozwoju emocjonalnego i intelektualnego.
Szczególnie istotną sprawą w małych
środowiskach wiejskich jest poszukiwanie

na temat korzyści wynikających z
edukacji przedszkolnej.
Projekt „Spotkania na wyspie”
jest kolejną inicjatywą edukacyjną
zrealizowaną w naszych placówkach. Po projekcie „Szkoła na 6”
dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów przyszła kolej na przedszkolaków. Dzięki zaangażowaniu
naszych nauczycieli-trenerów tj.
Małgorzaty Borkowskiej, Urszuli
Mańkut i Renaty Dulęby oraz rodziców naszych beneficjentów ostatecznych działania
na rzecz dzieci pozwoliły na realizację zakładanych celów. Zwrócenie uwagi na rolę ojców w edukacji i wychowaniu ich dzieci jest
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ne obrazujące treści programu „Wyspa”,
zakończyły swoje zajęcia projektowe. W
pikniku wzięli udział m.in. dyrektorzy zespołów szkolnych i przedszkoli z terenu naszej
gminy oraz rodzice dzieci z przedszkoli w
Gorzowie i Bobrku.
Spotkanie zakończyło się wręczeniem nagród i
certyfikatów uczestnictwa w projekcie dla dzieci oraz
wspólnym pieczeniem kiełbasek na
grillu przez wszystkich uczestników
spotkania.
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ZAKOŃCZENIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO „POSZUKIWANIA PRZEDSZKOLAKÓW”
W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 1
W CHEŁMKU.

W Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Chełmku w roku szkolnym
2010/2011 realizowany był projekt skierowany do dzieci przedszkolnych
pod nazwą „Poszukiwania przedszkolaków”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu była nauka czytania przez zabawę, wzbudzanie zainteresowania nauką pisania, rozwijanie inteligencji, nauczanie koncentracji
i samokontroli, spostrzegawczości, twórczości i kreatywności. Podczas
zajęć wykonywanych było dużo eksperymentów, które wyjaśniały różne
zjawiska chemiczne i fizyczne, z którymi dzieci spotykają się na co dzień.
Program obejmował 60 dodatkowych godzin dydaktycznych, w których
brało udział 50 dzieci w wieku 5 i 6 lat.
Zaangażowanie rodziców w realizację projektu było bardzo duże i
w znacznym stopniu wpłynęło na podniesienie poziomu pracy dzieci
oraz lepsze wykorzystanie ich możliwości intelektualnych i umiejętności
praktycznych. Prowadzone zajęcia projektowe zostaną podsumowane na
spotkaniu rodzinnym o nazwie „Piknik Poszukiwaczy”, gdzie dzieci będą
miały okazję pochwalić się swoją wiedzą i umiejętnościami w zakresie
m.in. geografii oraz zaproszą do udziału w mini quizach swoich rodziców,
a w szczególności tatusiów.
Liczymy na liczne przybycie na nasz piknik zarówno mamy, taty, rodzeństwa oraz zaproszonych gości. Dzieci 5 i 6 letnie, które wzięły udział
w Projekcie otrzymały do pracy w przedszkolu oraz w domu zestawy ma-

teriałów dydaktycznych, które zawierały kolorowe książeczki, formularze
wspomagające czytanie i pisanie, formularze do grania w domu oraz
zestaw materiałów plastycznych. Ponadto na pikniku dzieci otrzymają
specjalne nagrody rzeczowe w postaci mozaiki dydaktycznej, puzzli i
słodyczy. Wszystkie zestawy, nagrody dzieci otrzymują na własność do
użytku domowego, do dalszej edukacji z rodzicami.
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Łączna wartość realizowanego projektu
wyniosła 50 000,00 zł.
Serdecznie dziękujemy rodzicom zaangażowanym w realizację
projektu i zachęcamy
do udziału w kolejnych
dodatkowych zaję ciach, które będą organizowane w przyszłości
dla ich dzieci w naszej
szkole.
Lucyna Kuligowska – Koordynator projektu,
Dorota Pik – nauczyciel,
Iwona Trybuś – nauczyciel.
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Wyspa małych
odkrywców
w SZS-P nr 2 w Chełmku
Samorządowy Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Chełmku w
okresie od 02.11.2010 do 30.06.2011 roku był realizatorem Projektu
,, Wyspa małych odkrywców ”sfinansowanym w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
w kwocie 50.000 złotych.
W Projekcie uczestniczyło 55 dzieci przedszkolnych w wieku
5-6 lat .Uczestnicy odbyli 60 godzinną podróż dzięki której poznali
kontynenty , kulturę i obyczaje żyjących tam ludzi ,wykonywali wiele eksperymentów wyjaśniających zjawiska fizyczne i chemiczne ,
uczestniczyli w zabawach z literkami i wyrazami.
17 czerwca 2011 roku nastąpiło uroczyste zakończenie Projektu
w którym prócz Dyrekcji SZSP nr 2 wzięli udział Dyrektorzy innych
Przedszkoli naszej gminy oraz Władze Samorządowe Chełmka. Zorganizowany doświadczalny Piknik-PRZEDSZKOLNI NAUKOWCY był
okazją do wspólnych zabaw z rodzicami oraz do zaprezentowania
umiejętności zdobytych przez dzieci biorące udział w Projekcie.
Na koniec nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i dyplomów.
Realizacja Projektu ,,Wyspa małych odkrywców” była zgodna
z dokumentami programowymi i przyczyniła się do podniesienia
przez dzieci poziomu wiedzy. Dzieci rozwinęły zainteresowania naukami przyrodniczymi oraz opanowały umiejętności czytania oraz
pisania . Zapewne powyższe czynniki korzystnie wpłyną na dalszą
ścieżkę edukacyjną dzieci z Chełmka, co spowoduje, że zmniejszy
się bariera między nimi a dziećmi z większych miast. Podniósł się
też poziom wiedzy rodziców na temat rozwoju dziecka oraz wzrosła
ich świadomość na temat korzyści wynikających
z edukacji przedszkolnej .

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX
Działanie 9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
,,Wyspa małych odkrywców ”- okres realizacji projektu 02.11.2010-30.06.2011
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Projekty
edukacyjne
w SZS-P nr 2 w Chełmku
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r.
uczniowie klas drugich gimnazjum w SZS-P nr 2 w Chełmku realizowali projekty edukacyjne.
Głównym zadaniem projektów było zespołowe i planowe działanie uczniów w celu rozwiązania problemu, który budził ich szczególne zainteresowania. Stąd każdy z nich mógł w pełni wyzwolić
swoje siły twórcze w grupie projektowej, którą wybrał według własnych preferencji.
Zrealizowaliśmy następujące projekty:
1. „Jak chcemy uczcić 190 rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida?” Opiekun: Mariola Krzeczkowska, nauczyciel wspomagający:
Aneta Kowalczyk
2. „Londyn na przestrzeni wieków.” Opiekun Joanna Baran
3. „Jak zareklamować Japonię rówieśnikom i rodzicom.” Opiekun: Anna Grochal
4. „Matematyczne rozmaitości przestrzenne.” Opiekun: Daria
Nowak
5. „Czy sole są nam potrzebne?” Opiekun: Ewa Jeleń
6. „Amerykańskie obyczaje w polskim społeczeństwie.” Opiekun:
Renata Księżarczyk

7. „Fizyka w moim domu” Opiekun: Renata Banaś
8. „Jak kształtowała się historia sportowa Chełmka?” Opiekun:
Sebastian Fedecki
9. „Polskie kurorty – miejsca wypoczynku dla zachodnich sąsiadów” Opiekun: Ewa Pilch
10. „Podręcznik interaktywny z techniki i informatyki dla gimnazjum” Opiekun: Zbigniew Krawczyk
Koordynatorem projektów była: Bogusława Opala. Realizację
projektów zakończono publiczną prezentacją. Audytorium stanowili uczniowie szkoły, dyrekcja, grono pedagogiczne, a także
rodzice. Z efektami pracy można zapoznać się na stronie internetowej szkoły.
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konieczne jest dotarcie do potencjalnych członków drużyny młodzieżowej również w „Realu”. Zaprosiliśmy dzieci, aby mogły zapoznać się
z naszą jednostką poprzez uczestnictwo w pikniku, podczas którego
można było fizycznie dotkną sprzętu bojowego, założyć mundur, a dla
najmłodszych największą frajdą było strącanie piłki strumieniem wody
– mówił prezes OSP Chełmek druh Krzysztof Gąska
Na strażackim Pikniku pojawili się również Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus, członek zarządu powiatu oświęcimskiego Andrzej
Skrzypiński. Oprócz zorganizowanych grup uczestniczyli również
rodzice z dziećmi. Sponsorami Pikniku byli:

Piknik ze strażakami

Ponad 150 dzieci bawiło się na pikniku zorganizowanym przez
OSP Chełmek. Uczniowie z klas 1 i 2 z Chełmka, Bobrka i Gorzowa
oraz niepubliczne przedszkole z Ling Hause z Chełmka miało okazję
zobaczyć sprzęt strażacki, zasiąść za kierownicą wozu bojowego,
przebrać się w strażacki mundur. Starsze dzieci zwiedzały Muzeum
Pamięci Tomasza Baty zapoznając się z historią naszego miasta i OSP
w Chełmku. Przewodnikiem był druh Roman Witkowski, kronikarz
naszej jednostki, posiadający ogromną wiedzę na temat historii
Chełmka i tradycji obuwniczej w naszym mieście. Przed budynkiem
OSP zostały zorganizowane turnieje i pokazy sprawności, natomiast
w salach remizy dzieci brały udział też udział w zajęciach plastycznych, a także oglądały wyświetlane na świetlicy filmy. Nie zapomniano też o kiełbasce z ogniska dla wszystkich dzieci.
- My aktualni strażacy jesteśmy tylko zmianą w pokoleniowej sztafecie, jaką od 120 lat prowadzi OSP w Chełmku. Naszym celem jest
wychowanie następców, którzy będą w przyszłości kultywować nasze
tradycje i nieść pomoc potrzebującym. W dzisiejszej erze informatyzacji,

ZŁOM-MET Chełmek Leonard Postupalski, MZGK Spółka z o.o.
w Chełmku, członek zarządu powiatu oświęcimskiego Andrzej
Skrzypiński oraz ośrodek hipoterapii IKARION - Agnieszka Wędzina.
- Obsługę pikniku oraz pokazy sprzętu bojowego prowadziło 16
druhów i druhen OSP Chełmek, za co im serdecznie dziękuję. Dziękuję
również opiekunom z przybyłych szkół.
Mamy nadzieję, że tego typu piknik wejdzie na stałe w kalendarz
imprez organizowanych przez OSP Chełmek – podsumował Krzysztof Gaska

Pierwsze uczniowskie
doświadczenia drogą do wiedzy

KOMUNIKAT PSP

W związku z rozpoczęciem użytkowania nowego budynku
komendy w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej, z dniem 01 czerwca
2011 r. uległy zmianie dane teleadresowe Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.
Aktualne dane teleadresowe:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu,
ul. Zatorska 2, 32-600 Oświęcim
Tel. (33) 844 89 00
Fax. (33) 844 89 19
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Oświęcimiu
Tel. (33) 844 89 70
Powiatowe stanowisko Kierowania
Tel. (33) 844 89 90
Fax. (33) 844 89 99
Szczegółowe dane kontaktowe zamieszczone zostały na stronie
internetowej tut. Komendy www.psposwiecim.pl.
Adres email pozostaje bez zmian, mianowicie: kppsposwiecim@
straz.krakow.pl .

W dniu 09.06.2011r. w Domu Ludowym przy OSP w Gorzowie
w obecności zaproszonych gości: władz samorządowych, dyrekcji
szkoły, przedstawicieli grona pedagogicznego, rodziców i członków
rodzin, miało miejsce podsumowanie III etapu projektu „Pierwsze
uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego i budżet państwa.

*OGŁOSZENIA DROBNE* *OGŁOSZENIA DROBNE*

Projekt realizowany był w klasie I Samorządowego Zespołu
Szkół w Gorzowie pod kierunkiem nauczycielki pani. Katarzyny
Wojtyczko. Uczniowie brali udział w zajęciach dodatkowych, na
których mogli rozwijać swoje inteligencje oraz talenty. Dzięki pomocom dydaktycznym, które szkoła otrzymała przystępując do projektu
dzieci mogły lepiej przyswoić nową wiedzę i pobudzić wyobraźnię.
Na koniec uczniowie wręczyli pamiątkowe serca, które wykonali
podczas zajęć w projekcie. o zakończonym występie dzieci otrzymały dyplomy oraz myszki palcynki jako podziękowanie za udział
w projekcie.
(zew)

v Do wynajęcia – lokal na działalność gospodarczą, Chełmek ul. Wojska Polskiego, pow. 20 m2. Tel. 785 160 227

v Sprzedam mieszkanie w Chełmku ul. Piłsudskiego 10,
do remontu, pow. 37 m2 – 2 pokoje z kuchnią. Tel. Kontaktowy 504 085 270
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Wspólne gotowanie w Bobrku

Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Chełmek, w tym reprezentantki Bobrka, Chełmka i Gorzowa biorą udział w powstawaniu książki kulinarnej Doliny Soły - smak szybko znika książka kucharska zostaje!
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” wyszła z inicjatywą wydania książki, w której umieszczone zostaną przepisy na wykonanie potraw regionalnych z terenu gminy Chełmek, Brzeszcze, Kęty i
Oświęcim. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszone zostały członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz osoby chcące zaprezentować
potrawy regionalne z terenu działalności stowarzyszenia „Dolina
Soły”. W ramach projektu organizowane są liczne spotkania, podczas których uczestniczki przygotowują tradycyjne potrawy, opowiadają o ich historii i pochodzeniu, udzielają wskazówek dotyczących przygotowania, receptur i przepisów. Każda potrawa była lub

będzie sfotografowana, a informacje o wykonawcy oraz szczegóły
dotyczące przepisów zostaną umieszczone w „Książce kulinarnej
Doliny Soły”. Publikacja będzie rozprowadzania wśród mieszkańców gmin, w tym organizacji pozarządowych, kół zainteresowań
oraz grup nieformalnych. Każdy z uczestników projektu otrzyma
„Książkę kulinarną Doliny Soły” na własność. Warto wspomnieć, że
wielkim entuzjazmem cieszyły się dwa spotkania zorganizowane w
Domu Ludowym w Bobrku w dniach 27 maja i 9 czerwca bieżącego
roku. Licznie zgromadzone członkinie KGW przygotowały pyszne
lokalne potrawy, w tym doskonale wszystkim znane tzw. „Prażone”.

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Chełmek oraz pracowniczki Biura i członek Zarządu LGD Dolina Soły

Konkurs na najpiękniejszy ogród lub bal-

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM
”WYPRAWKA SZKOLNA”

kon na terenie Gminy Chełmek

Nawiązując do kilkuletniej już tradycji, Burmistrz Chełmka wraz
z Zarządami Osiedli, sołtysami oraz Radami Sołeckimi ogłasza konkurs na najpiękniejszy ogród lub balkon na terenie Gminy Chełmek.
Konkurs podzielono na 4 rejony: Osiedle Nowe Miasto, Osiedle Stare
Miasto, Sołectwo Gorzów i Sołectwo Bobrek. Organizacją, opracowaniem regulaminu i przeprowadzeniem konkursu zajmować się
będą komisje powołane przez Zarządy Osiedli oraz Rady Sołeckie.
Spośród uczestników konkursu z rejonu Osiedla Nowe Miasto wyłonionych zostanie trzech laureatów w trzech kategoriach: najpiękniejszy ogród przy domu prywatnym, najpiękniejszy balkon oraz
najpiękniejszy ogród przy bloku. W pozostałych rejonach nagrody
i dyplomy otrzymają właściciele trzech najpiękniejszych ogrodów.
Ponadto wszystkie osoby uczestniczące w konkursie będą brały
udział w losowaniu atrakcyjnej nagrody niespodzianki. Nagrody
dla laureatów z terenu Sołectw (Bobrek, Gorzów) zostaną wręczone przez Burmistrza Chełmka przy okazji obchodów uroczystości
dożynkowych. Natomiast nagrody dla laureatów z terenu Miasta
Chełmek (Osiedle Stare Miasto i Osiedle Nowe Miasto) oraz nagroda
niespodzianka zostaną wręczone przez Burmistrza Chełmka podczas
Folklorystycznych Spotkań nad Przemszą.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Inf.UM
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Pomoc w formie DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym
2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasie III
gimnazjum. Pomocy udziela się uczniom, pochodzącym z rodzin, w
których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł. Pomoc
może być też udzielona uczniom, pochodzącym z rodzin, w których
dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium, tj. 351 zł. Jednak
liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie,
nie może przekroczyć w danej gminie 10% ogólnej liczby uczniów
spełniających kryterium dochodowe. (Wówczas do wniosku należy
dołączyć uzasadnienie.)
Niezależnie od dochodu pomoc mogą także otrzymać uczniowie, którzy POSIADAJĄ ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA
SPECJALNEGO, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, realizującym w roku szkolnym
2011/2012 obowiązek szkolny.
WARTOŚĆ POMOCY NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ:
180 zł – dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej
325 zł – dla ucznia klasy III gimnazjum
325 zł – dla ucznia klasy I-III gimnazjum posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego
210 zł – dla ucznia klasy IV-VI szkoły podstawowej posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt ze szkołą do
której uczęszcza dziecko. Termin składania wniosków od 1 do 9
września 2011 r.
Uwaga!!! Informacje o dochodach (zaświadczenia itd.) muszą być
wystawione za miesiąc sierpień.
Informację przygotowano na podstawie ROZPORZĄDZENIE RADY
MINISTRÓW z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom za zakup
podręczników (Dz. U. Nr 111, poz. 652)

Dar uzdrawiania
Finał kampanii „Drugie życie”, organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych oraz Fresenius Medical
Care Polska okazał się szczęśliwy dla drużyny „8à + ¥” z Powiatowego Zespołu nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Chełmku.
W ogólnopolskiej kampanii, trwającej od stycznia do maja, wzięły
udział 32 zespoły z Małopolski, a uczennice kl. I LO, promujące ideę
transplantacji, otrzymały za swoje działania zaszczytne wyróżnienie.
Propagowanie wiedzy, dotyczącej ratowania życia dzięki przeszczepom oraz rozdawanie oświadczeń woli dziewczęta prowadziły m.in.
w czasie organizowanych w szkolnej hali sportowej meczów piłki
ręcznej, gromadzących licznych kibiców. W szkole, na lekcjach wychowawczych oraz biologii omawiały przygotowaną przez siebie
prezentację, dotyczącą transplantacji. Podczas zorganizowanej
7 kwietnia Akcji Krwiodawstwa przybliżały temat„Drugiego życia” zebranym krwiodawcom. Na sąsiadującym ze szkołą placu targowym
rozdawały plakietki kampanii oraz oświadczenia woli. Nie zabrakło
ich też na organizowanych miejskich imprezach kulturalnych – wszędzie widać było, ubrane w białe koszulki z charakterystycznym logo
kampanii, radosne dziewczęta, przekonane, że sztuka uzdrawiania
nie jest zastrzeżona wyłącznie dla lekarzy. To często nie musi być nic
wielkiego – mówią – drobny, przyjazny gest, uśmiech, słowa wsparcia i
otuchy, które przywracają chęć życia Ważne, żeby zareagować w odpowiednim momencie, być czujnym, a przy tym delikatnym i dyskretnym.
Ośmioosobowa (stąd nazwa zespołu, którą można rozszyfrować jako „8 do plus nieskończoności”) grupa licealistek to
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szkolne liderki, organizujące i koordynujące różnego rodzaju działania, które można opatrzyć wspólnym hasłem: „W darze
drugiemu człowiekowi”. Żeby móc promować 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 – zapewniają wolontariuszki. Ważne jest też wsparcie odpowiednich autorytetów, władz, mediów – bez nich nie dałybyśmy rady! Cieszy nas życzliwość ludzi, z którymi
współpracujemy i to nam daje ogromną siłę do dalszych działań. Przekonałyśmy się, że dobro powraca i dzięki niemu uzdrawiamy też siebie!
A największą uzdrawiającą moc mają takie radosne wiadomości jak
ta - o zdobyciu wyróżnienia w kampanii „Drugie życie”. Sukcesy dodają
skrzydeł skuteczniej niż reklamowane napoje! ;) – śmieją się dziewczęta,
dodając, że mają już nowe pomysły na kolejne działania, bo warto
pomagać innym, wzbogacając samego siebie!

II Memoriał im. Łukasza Hobory

rządu Powiatu Oświęcimskiego oraz uczniów i nauczycieli. Po zakończonych rozgrywkach okazało się, że zwycięzcą turnieju szkół
podstawowych została „Dwójka”. Wśród gimnazjalistów najlepsza
okazała się drużyna z Gorzowa. Puchary oraz pamiątkowe medale
młodym piłkarzom wręczyli Państwo Mariola i Maciej Hodorowie –
rodzice tragicznie zmarłego nauczyciela..

1 czerwca na chełmeckim „Orliku” zorganizowano II Memoriał
im. Łukasza Hobory. Zawody w których udział wzięli młodzi piłkarze z szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Chełmek
otworzył dyrektor SZS-P nr 2 w Chełmku Marek Idzik w obecności
rodziców Łukasza Hobory, Andrzeja Skrzypińskiego – członka Za-

Spotkanie z bajką
Spotkanie z Bajką- taki pomysł realizowała wychowawczyni
przedszkolaków pani Alicja Małecka z SZS w Gorzowie. 25 maja w
progi książnicy publicznej zawitały bajkowe postaci: Księżniczki,
książęta, Jaś i Małgosia, Baba Jaga, pies dalmatyńczyk, żółw Franklin i inne.
Na widowni zasiedli wytrawni odbiorcy pani dyr. Lucyna Elżbieciak, nauczyciel Aleksandra Tkaczyk oraz rodzice. Dzieciaki były znakomicie przygotowane i przedstawiły prostą scenę o poszanowaniu
książeczek oraz fragment bajki „Jaś i Małgosia”. Scenerią były prace
plastyczne wykonane przez maluchów – ilustracje do bajek, które w
dalszej kolejności wzięły udział w Gminnym Konkursie plastycznym
w ramach X Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania – zorganizowanego prze Bibliotekę Publiczną w Chełmku. 		
MW
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IX Archidiecezjalny Festiwal
Pieśni o Miłosierdziu Bożym
W tym roku przypadła już IX edycja festiwal Pieśni o Miłosierdziu Bożym w Chełmku. Honorowy patronat nad imprezą objęli J.E.
Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz-Metropolita Krakowski oraz Andrzej
Saternus - Burmistrz Chełmka, a głównymi organizatorami Parafia

Losy Bliskich i Losy Dalekich

Miłosierdzia Bożego w Chełmku, Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”
w Chełmku oraz MOKSiR w Chełmku. Gospodarzem tradycyjnie była
schola Miesericordias pod opieką ks. Dariusza Burdy.
11 czerwca w chełmeckim Parku Rodzinnym zaprezentowało
swoje umiejętności 7 schól młodzieżowych oraz chór CANTICORIANIE. W czasie występów zgromadzeni w parku widzowie mieli
okazję wysłuchać znakomitych występów wokalnych jak również
wziąć udział w loterii fantowej zorganizowanej przez Rodzinę Kolpinga w Chełmku.
Po zakończeniu części eliminacyjne jury udało się na narady natomiast na scenę weszła schola Misericordias z prezentacją hymnów
Światowych Dni Młodzieży.
Po niełatwych obradach jury zadecydowało że pierwsze miejsce
należy się Scholii JEDNOŚĆ z Kasinki Małej, drugie przypadło Scholii
NADZIEJA z Olszówki natomiast III miejsce ex aequo zajęły Schola
KLEMENCIAKI z Wieliczki oraz Schola W DRODZE z Płazy. Przyznano
również wyróżnienia dla schól : DZIEWIĄTKA” z Trzebini, BOŻE NUTKI z Witanowic i ISKIERKI MIŁOSIERDZIA z Chełmka. Wyróżnienie za
profesjonalizm odebrał chór CANTICORIANIE z Libiąża. Nagrody
zwycięzcom wręczał ks. proboszcz Andrzej Leśny. W loterii fantowej
oprócz nagród rzeczowych rozlosowano trzy bony pieniężne – dwa
o wartości 300 zł oraz jeden 100 zł. Nagrody szczęśliwcom wręczały
panie Dorota Pietrzyk oraz Wioletta Kosowska – Maca.

Święto Rodziny

4 czer wca 2011 r. odbyło się urocz yste zakończe nie Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy Bliskich i Losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1918”
w Liceum Nowodworskiego w Krakowie. Uczennice III klasy gimnazjum Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie- Joanna Palka(
dodatkowo wyróżnienie), Mariola Kała, Jolanta Ogorzała zostały finalistkami etapu wojewódzkiego otrzymały nagrody i podziękowania z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty Pana Aleksandra Palczewskiego. Na kartach prac konkursowych uczennice III klasy gimnazjum opisały historię pana Henryka Michalskiego zaprzyjaźnionego
Sybiraka z Gorzowa, pani Alicji Sobeckiej –prezes Koła Sybiraków
w Oświęcimiu i pani Marty Bartosiewicz- „Pielęgniarki z Krasnojarska” tą relację otrzymaliśmy od pana Andrzeja Giżejewskiego. Konkurs ten wymagał od uczestników wkładu pracy i zaangażowania
gdyż wiązał się z zachęceniem kolejnych bohaterów to przekazania
swoich relacji, przeprowadzeniem wywiadów z w/w osobami ich
autoryzacją. Było to prawdziwe spotkanie z „historią żywą”. Całym
przedsięwzięciem kierowała nauczycielka historii p. Katarzyna Białas-Szafraniec

W sobotę 11 czerwca br. w Gorzowie i Bobrku świętowały
całe rodziny. Zabawa w Gorzowie rozpoczęła się o godz. 900 a największą atrakcją były dmuchane zjeżdżalnie i występy uczniów w
„stylu country” . Natomiast w Bobrku święto rozpoczęło się o godz.
1000 pokazami wozu bojowego Powiatowej OSP z wysięgnikiem, który może pracować do wysokości 40 m. We wspólnej zabawie wzięli
udział przedszkolaki, uczniowie szkół i oczywiście rodzice.
Adam Łękawa

Dzień dziecka w KGW

Panie z Goła Gospodyń Wiejskich w Bobrku już po raz kolejny
zorganizowały dzień dziecka dla najmłodszych mieszkańców sołectwa. Na zabawę w domu ludowym przybyłą blisko setka dzieci.
Wśród atrakcji znalazły się gry, zabawy oraz konkursy. Panie zadbały też o słodki poczęstunek dla wszystkich dzieci.

CHEŁMEK, PLAC KILIŃSKIEGO 3, TEL. (33) 846 12 96
www.moksir.chelmek.pl
2, 3 lipca -„Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach” 20:00
prod. USA , czas trw.: 137 min., od 12 lat.
9,10 lipca - „RIO” 17:00
film animowany, prod. Braz./Kan./USA czas trw.: 133
min., B.O.		
16,17 lipca - „Kod nieśmiertelności” 20:00
prod. Hiszpania/ Francja, czas trw.: 93 min.od 12
lat		
23,24 lipca -„Gnomeo i Julia”
17:00
film animowany, prod. USA/W. Brytania, czas trw.:
98 min., B.O		
30,31 lipca - „Uwikłanie”
20:00
prod. Polska, czas trw.: 128 min., od 15 lat

LATO z MOKSiR-em!

Szczegóły na plakatach
i stronie www.moksir.chelmek.pl

Bilet: 10 zł
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Gminne Obchody X Ogólnopolskiego Tygodnia
Czytania Dzieciom za nami...
«Opis swojego ulubionego bohatera literackiego» taki tytuł nosił
konkurs na który wpłynęło 35 prac literackich.
W kategorii od IV-VI klasy przyznano:
I miejsce Ewa Stanek, II miejsce Aleksandra Gurgul, III miejsce
Daria Krawczyk. Jury przyznało również wyróżnienia: ornelia Trybuś,
Barbara Kalicińska, Kamil Linchard
W kategorii gimnazjum przyznano:
I miejsce Przemysław Zabawski, II miejsce Aleksandra Wabik,
III miejsce Magdalena Kciuk a wyróżnienia otrzymali: Mariola Kała,
Mariola Bebak, Natalia Wojtyczko

Pogoda nie do końca nam dopisała, to jednak idea głośnego
czytania najmłodszym przez naszych Gości została zrealizowana.
Gość Honorowy, aktor filmowy, artysta scen teatralnych pan Artur Barciś rozpoczął spotkanie, czytaniem wiersza J.Brzechwy „Leń”.
Kontynuując kampanie promującą czytanie wysłuchaliśmy wierszy
czytanych przez zaproszonych Gości panią Iwonę Bochenek, panią
Dorotę Orzane, panią Annę Piecuch, pana Bogdana Kowalczyka,
pana Patryka Niemczyka.

W konkursie literackim jury przyznało wyróżnienia
specjalne, które otrzymali

Aleksandra Nowak, Joanna Palka, Kamila Skotarska
Na konkurs plastyczny «Ilustracja do mojej ulubionej bajki»,
wpłynęło 136 prac ze szkół i przedszkoli z gminy Chełmek. Wykonane dowolną techniką prace plastyczne były oceniane w trzech
kategoriach wiekowych.

Tegoroczny Tydzień Czytania Dzieciom upłynął pod hasłem
„Czytanie łączy Europę”, w ramach tej akcji wolontariusze MDSM z
Oświęcimia Anna Mala z Ukrainy i Alfred Hahn z Austrii oraz pan Artur
Barciś odczytali historie „Kopciuszka” w różnych językach.
Uczniowie z SZS nr 1 z Chełmka zabrali nas do „Krainy fantazji”
prezentując przygotowane przedstawienie w pięknych strojach,
a w taneczny świat z książką przeniosły nas grupy z Ling House
„Spryciarze”, „Atak”. DJ Darek czuwał nad oprawą muzyczną całego
wydarzenia.
Pragniemy podziękować wszystkim za aktywny udział w kampanii społecznej, która będzie kontynuowana mamy nadzieję, w
latach następnych.
Podziękowania kierujemy dla Amatorskiej Grupie Żywego
Słowa działającej przy MOKSiR w Chełmku pod kierunkiem pana
Krzysztofa Kalety za wspaniałą interpretację «Lokomotywy» J. Tuwima.Wszystkim Gościom, którzy przyjęli zaproszenie i poświęcili
swój czas prywatny, propagując idee głośnego czytania dzieciom,
Wolontariuszom z MDSM z Oświęcimia i pani Oldze Onyszkiewicz
za współpracę, pani Agnieszce Krzyściak- Kalembie i pani Dorocie
Orzanie oraz uczniom SZS nr 1 w Chełmku za oprawę artystyczną
naszego spotkania, pani Agnieszce Kuczyńskiej- Gondzik i grupom
tanecznym z Ling House «Spryciarze», «Atak»,pani Ewie Miszucie,
panu Wojtkowi Jugowiec, panu Grzegorzowi Karoń wolontariuszom
z koła wolontariatu „Prometeusz” PZ nr 8 w Chełmku: Aleksandra
Wikiera, Barbara Binger, Marta Waligóra, Natalia Kamińska, Paulina
Jamróz, Justyna Gworek, Anna Zając, Klaudia Kościelny, Piotr Zając,
Natalia Zając oraz pani Sylwii Sajak oraz firmie ACME z Oświęcimia
za ufundowanie zdjęć z wizerunkiem Artura Barcisia.
Za wsparcie finansowe dziękujemy firmie «SZAN» materiały budowlane, Auto Salon «Chudoba», firmie «Kwadrat», «Mini Market»
sklep spożywczo-monopolowy, sklep spożywczy Plac Targowy,
«Max-Car».
W ramach X Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom
Fundacji ABCXXI Biblioteka Publiczna zaprosiła również do udziału
w konkursach plastycznym i literackim oraz na najciekawszy strój
bajkowej postaci, gdzie najciekawsze stroje milusińskich mogliśmy
podziwiać podczas spotkania.

Konkurs na „Baśniowy Strój”

Jury przyznało trzy I miejsca, otrzymali je: Natalia Gryska, Wiktor
Wilkosz, Kuba Miętka
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W grupie najmłodszych jury przyznało: I miejsce Filip Sławiński,
II miejsce Oliwia Nalepa, III miejsce Michał Rybak. Ponadto komisja
przyznała wyróżnienia, które otrzymali: Marta Piotrowska, Gabrysia
Gondzik, Karol Stupak, Julia Guńka.
W kategorii I-III klasa- I miejsce Mateusz Rybak, II miejsce Natalia Łoboz, III miejsce Jowita Jurka, natomiast wyróżnienia otrzymali: Przemek Klimek, Adela Bisaga, Urszula Paździor, Kamila Pencko,
Wiktor Wilkosz, Miłosz Kaczmarczyk, Martyna Gleba
W kategorii najstarszych uczestników nagrody otrzymali: I miejsce Aleksandra Gurgul, II miejsce Natalia Gil, III miejsce Magdalena
Kciuk. Dodatkową nagrodą i wyróżnieniem dla wszystkich uczestników konkursu była Pokonkursowa Wystawa Prac, którą można było
podziwiać podczas spotkania w Parku Rodzinnym.
Bibliotekarki

Biblioteka Publiczna dziękuje

wszystkim Sponsorom za życzliwość i chęć pomocy w
zorganizowaniu „Nocy z Andersenem 2011”. Za wsparcie
finansowe, rzeczowe oraz stworzenie wspaniałej oprawy
spotkania z młodymi czytelnikami baśni... :Anna Słotwińska „Anspol”, Ewelina Szyba sklep spożywczy „Sesam”,
Agnieszka i Ryszard Bębenkowscy, Sylwia Król sklep spożywczy, Jadwiga Szpiegla, Stefan Dudziak Centrum Skórzane, Kazimiera Pająk sklep spożywczy „Witaminka”, Andrzej Gołębiowski, Joanna Galistl Cukiernia „Ptyś”, ZHP
Marek Firek, Mirosław Trybuś, Adam Rokita, Jadwiga Korba,
Ewa Miszuta, Maria Borowska, OSP z Chełmka. Podziękowanie dla Krzysztofa Kalety za wcielenie się w postać
H.Ch. Andersena.

06/2011
NAGRODY BURMISTRZA DLA UCZNIÓW
za szczególne osiągnięcia w konkursach oraz wysokie wyniki w nauce
Mariola Kała – Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie kl. III gim
Ewa Stanek - Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie kl. VI sp
Joanna Palka - Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie kl. III gim
Agnieszka Sarna – Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszk. nr 2 w Chełmku kl. III gim
Katarzyna Mazur - Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszk. nr 2 w Chełmku kl. III gim
Krzysztof Gomółka - Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszk. nr 2 w Chełmku kl. II gim
za szczególne, indywidualne
osiągnięcia sportowe:
Marcin Potoczny -Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Chełmku kl.
III gim
za szczególne wyniki w konkursach oraz osiągnięcia artystyczne:
Aleksandra Wabik – Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku
kl. III gim
za szczególne osiągnięcia artystyczne
Izabela Pawluśkiewicz – Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w
Chełmku kl. II gim
za szczególne osiągnięcia w
konkursach, wysokie wyniki
w nauce oraz najwyższy wynik w gminie ze sprawdzianu
po klasie VI
Karolina Kruk - uczennica Samorządowego Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego
nr 2 w Chełmku, wynik 39
punktów.
za szczególne osiągnięcia w
konkursach, wysokie wyniki
w nauce oraz najwyższy wynik
w gminie z egzaminu gimnazjalnego
Szymon Durak – uczeń Samorządowego Zespołu Szkół
Nr 1 w Chełmku, wynik 142
punktów.

PODZIĘKOWANIA
DLA
EMERYTOWANYCH
NAUCZYCIELI
mgr Łucja Dydyńska – Samorządowy Zespół Szkolno –
Przedszkolny nr 2 w Chełmku – nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej
mgr Maria Warchoł – Samorządowy Zespół Szkolno –
Przedszkolny nr 2 w Chełmku – nauczyciel matematyki
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zatrzymane w obiektywie
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DNI CHEŁMKA 2011

SPONSORZY:
Bank Spółdzielczy w Andrychowie
Sklep „Pod Jedynką”
ASFOR Poznański Sp. J. w Chełmku
„SZAN” S.C. Szymon Hebda, Anna
Wojciechowska
Zakład Produkcji Obuwia „ANSPOL”
Anna Słowińska
Bank Pekao S. A.
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska” w Chełmku
Titan Lux Sp. z o.o.
Zdzisław Kręźlewicz - Usługi Transportowe Towarów
PZU S.A.
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