bezpłatny

numer 7 (37) / 2005

LIPIEC

NASZEJ GAZETY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ SZUKAJ POD ADRESEM WWW.CHELMEK.PL

Droga nr 780
Na terenie Chełmka rozpoczęto modernizację drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków – Chełmek realizowanej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
W ramach współpracy gminy Chełmek z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zostanie wyremontowana główna arteria Chełmka łącząca Śląsk z Małopolską. Całość zadania obejmie prace na terenach Chełmka, Libiąża i Alwerni.

Zadanie realizowane jest ze środków
Unii Europejskiej i ma zamknąć się kwotą 12 162 tys. zł przy współfinansowaniu przez gminy przez które przebiega
droga 780.
Na terenie naszej gminy zostanie przebudowana nawierzchnia drogi

na odcinku 1647 m, od ul. Śląskiej do
ul. Krakowskiej. Równoczesnie zostanie
wykonany chodnik na odcinku 1695 m co
wydatnie zwiększy bezpieczeństwo i wygodę poruszania się pieszych.
W drodze przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Krakowie na wykonanie powyższego zadania, najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Eurovia Polska
S.A. z Mysłowic, która ma jeszcze w tym
roku ukończyć inwestycję.
PW

BURMISTRZ CHEŁMKA ZAPRASZA
DO UDZIAŁU W OTWARTYM KONKURSIE
ofert na realizację zadania publicznego

Nasi dzielnicowi

Postępowanie prowadzone w trybie i zgodnie z dyspozycją Rozdziału 2 ustawy z 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
1. Organizacje pozarządowe,
2. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
3. Jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
I. OBSZAR: KRAJOZNAWSTWO I WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
1. Rodzaj zadania:
Zadanie Nr 22: „Rozgrywki ligowe o puchar Burmistrza Chełmka realizowane na terenie Gminy Chełmek”
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2005:
4.500,00 zł /słownie (cztery tysiące pięćset złotych)/
3. W roku 2004 na realizację podobnych zadań nie przeznaczono środków publicznych.
4. Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja może być przyznana wyłącznie podmiotom określonym w ustawie. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. Terminy i warunki realizacji zadania:
Zadanie powinno być realizowane w miesiącach sierpień - wrzesień 2005 r. Warunkiem
realizacji zadania jest wygranie konkursu ofert i przyjęcie zlecenia realizacji zadania
poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.
6. Termin składania ofert:
Oferty zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonania zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z oznaczeniem nazwy zadania, do 16 sierpnia 2005 r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11, pok.
Nr 102. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie
będą rozpatrywane.
7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w okresie 7 dni od upływu terminu składania ofert
przez komisję oceniającą powołaną przez burmistrza. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje burmistrz po zapoznaniu się z opinią komisji oceniającej.
Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1. Ocena możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę, w szczególności:
a) liczba osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu:
(0 - 20 punktów)
b) doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach: (0 -10)
c) możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach: (0 -30)
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizowanego zadania, w tym:
a) wysokość udziału środków własnych: (0 -10)
b) strukturę wydatków: (0 -10)
3. Zgodność oferty z celami konkursu: (0 -20)
Burmistrz zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu finansowania zadań w kosztorysie składanej oferty.
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Wydział Ogólno-Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11, tel. 846-12-30
wew. 26, lub 30.
Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus

Szanowni Państwo!
W ostatnich dniach ponownie wystąpiły na naszym terenie wyraźnie odczuwalne
wstrząsy tektoniczne powodowane działalnością górniczą.
Mieszkańcy którzy zauważyli szkody w swoich obiektach budowlanych powinni je zgłosić niezwłocznie do: KWK Piast ul. Granitowa 16, 43-155 Bieruń.
W przypadku odmowy uznania szkód przez KWK Piast, sprawę o odszkodowanie należy kierować do sądu.
Prawnicy Urzędu Miejskiego w Chełmku opracowali druk wniosku do sądu, który
można pobrać na Dzienniku Podawczym znajdującym się w holu urzędu.
Ponadto informuję, że w sprawie wstrząsów tektonicznych przeprowadziłem rozmowy z dyrektorami KWK Piast i KWK Ziemowit oraz zwróciłem się pisemnie z prośbą o podanie przyczyn, wielkości oraz określenia negatywnego oddziaływania wstrząsów na powierzchnię terenu i obiektów budowlanych w Gminie Chełmek.
Wszelkich informacji dotyczących „szkód górniczych” można uzyskać w pokoju nr 14
oraz pod numerem telefonu 846-12-30 wew. 40 Urzędu Miejskiego w Chełmku.
Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus
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Młodszy Aspirant Zbigniew Mikrut
Lat 38
Staż w Policji 16 lat
Dzielnica nr 4
– Sołectwa Bobrek i Gorzów

Pieniądze z UE
dla sołectwa Bobrek
Dużą radością dla naszej Gminy jest informacja o przyznaniu bezzwrotnej dotacji w wysokości 450 tys.
zł na realizacje inwestycji p.n. „Odnowa sołectwa Bobrek – budowa i modernizacja infrastruktury kulturalno-sportowo-rekreacyjnej” w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego – „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, Priorytet
II – „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, Działanie – „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego wsi”.
Projekt realizowany będzie w latach
2005 – 2006. Obejmuje on swym zakresem następujące zadania:
1 budowę obiektu socjalno – biurowego, który będzie pełnił rolę zaplecza
przy boisku sportowym,
2 modernizację płyty boiska (uszlachetnienie murawy),
3 modernizację Domu Ludowego (remont pomieszczeń, modernizację kotłowni oraz wymianę instalacji wewnętrznych),
4 budowę placu zabaw przy Domu Ludowym.
Szacunkowa wartość całego projektu wynosi – do 714 245 zł. Dofinansowanie w wysokości 450 000 zł. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia ma
na celu wzmocnienie działań służących
niwelowaniu istniejących dysproporcji
w poziomie rozwoju obszarów wiejskich
w stosunku do terenów zurbanizowanych. Ponadto nastąpi polepszenie wizerunku sołectwa, podniesienie jakości
życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno-kulturowego oraz pobudzenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.
Oprac. GCI

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHEŁMEK NA LATA 2005 – 2015
16 czerwca 2005 roku przyjęty został przez Radę Miejską w Chełmku
program „Strategia Rozwoju Gminy Chelmek na lata 2005 – 2015”.
Dokument ten zastąpi Strategię
z 16 listopada 2000 roku. Obecnie w
gminie funkcjonuje kilka dokumentów o charakterze strategicznym,
które wyznaczają kierunki rozwoju dotyczące aktywizacji gospodarczej, rewitalizacji gminy, polityki
przestrzennej, odnowy sołectw, etc.
Nowa Strategia zapewni spójność
oraz koordynację realizowanych
w gminie działań.
Posiadanie Strategii Rozwoju jest jedną z podstaw do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację
inwestycji gminnych, a zwłaszcza środków
pochodzących z funduszy europejskich.
Wszystkie realizowane obecnie programy
pomocowe skierowane do samorządów lokalnych wymagają, aby realizowane zadania bezpośrednio wynikały z dokumentów strategicznych beneficjenta. Warunek
ten wynika z zasady planowania – jednej
z kluczowych zasad regulaminów środków
strukturalnych. Dokument będzie stanowił załącznik do składanych przez gminę wniosków aplikacyjnych o zewnętrzne wsparcie finansowe. Strategia Rozwoju Gminy Chełmek obejmuje lata 2005
– 2015. Perspektywa czasowa dokumentu
jest więc wynikiem odniesienia do okresów
programowania w Unii Europejskiej.
Przyjęto partnerską koncepcję budowy
Strategii, w związku z tym, w prace związane
z wyznaczeniem kierunków rozwoju gminy
zaangażowano przedstawicieli społeczność
lokalnej. Proces przygotowania dokumentu składał się z kilku etapów.
Etap 1 – Diagnoza stanu gminy
Prace rozpoczęto od opracowania raportu „Diagnoza stanu gminy Chełmek”.
W skład raportu wchodził opis aktualnej
sytuacji gminy (położenie, historia, środowisko, infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna, demografia, rynek
pracy, itp.) oraz analizy porównawcze gminy w odniesieniu do Powiatu Oświęcimskiego i Województwa Małopolskiego.
Etap 2 – Badania ankietowe
Przeprowadzono badanie w oparciu
o dwa typy anonimowych ankiet skierowanych do mieszkańców gminy. Dzięki
temu zgromadzono opinie jej mieszkańców w zakresie: zadania do zrealizowania przez samorząd, kierunki rozwoju
gminy, czynniki wspomagające i czynniki hamujące rozwój gminy, elementy negatywnie wpływające na warunki prowadzenia działalności gospodarczej, perspektywy dla młodzieży. Druga grupa ankiet
pozwoliła na opracowanie katalogu problemów zdefiniowanych w gminie oraz katalogu przedsięwzięć, które przyczynią się
do rozwoju gminy.

Etap 3 – Warsztaty rozwoju lokalnego
Zorganizowano dwudniowe warsztaty rozwoju lokalnego. Do udziału w nich
zaproszono szerokie grono przedstawicieli poszczególnych instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, urzędników, radnych
oraz mieszkańców z terenu gminy. Dzięki
przeprowadzeniu warsztatów i udziałowi
w nich przedstawicieli różnych środowisk
możliwe było takie sformułowanie zapisów
Strategii, aby jak najwierniej oddawały istniejące potrzeby.
Etap 4 – Analiza SWOT
Opracowanie analizy SWOT było rezultatem pierwszej części warsztatów rozwoju lokalnego. Analiza została opracowana na podstawie diagnozy stanu gminy, wyników badań ankietowych oraz ustaleń dokonanych podczas warsztatów. Wyniki analizy SWOT były podstawą do wyznaczenia pozycji strategicznej gminy, a następnie kierunków jej rozwoju.
Etap 5 – Obszary, cele operacyjne,
działania
W drugiej części warsztatów rozwoju
lokalnego dokonano wyznaczenia pięciu obszarów strategicznych w zakresie rozwoju
gminy. Następnie zdefiniowano cele operacyjne w ramach obszarów strategicznych
oraz poszczególne działania.
Etap 6 – Projekt dokumentu Strategii
Jako rezultat wcześniej zrealizowanych czynności opracowano roboczą wersję Strategii Rozwoju. Zapisy dokumentu
były konsultowane z kadrą kierowniczą
oraz pracownikami poszczególnych Wydziałów Urzędu Miejskiego w zakresie ich
kompetencji. Do dokumentu wprowadzone zostały zadania uznane za priorytetowe w ramach poszczególnych działań. Następnie dokument został wstępnie zaakceptowany w zakresie opisu strategicznych obszarów rozwoju przez władze gminy.
Etap 7 – Warsztaty podsumowujące
Przeprowadzono warsztaty, w których
udział wzięli liderzy lokalni, zaangażowani w opracowanie Strategii. Na spotkaniu
zaprezentowano formę opracowanego dokumentu oraz podstawowe informacje na temat jego zawartości merytorycznej.
Etap 8 – Opinia
Strategia została przekazana do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady
Miejskiej w Chełmku.
Etap 9 – Zatwierdzenie
Rada Miejska przyjęła Strategię Rozwoju w formie uchwały dnia 16 czerwca
2005 roku.
Misja gminy
Gmina Chełmek prężnym ośrodkiem
przemysłowym o strategicznej lokalizacji,
czerpiącym z tradycji przedsiębiorczości,
zapewniającym mieszkańcom nowoczesne
warunki życia oraz chroniącym bogactwo
środowiska i krajobrazu
Strategia składa się z dwóch części:
• pierwsza - to diagnoza stanu gminy, czy-
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li opis istniejącej sytuacji oraz obecnych
i przyszłych przewidywanych problemów, szans rozwojowych,
• druga - zawiera opis przedsięwzięć niezbędnych do rozwoju gminy oraz informacje na temat sposobu wdrażania,
monitorowania oraz oceny działań podjętych w ramach celów strategicznych
gminy.
W dokumencie zostało wyróżnionych
pięć podstawowych obszarów i celów strategicznych:
1. Pierwszy obszar to rozwój gospodarczy, który zostanie zapewniony poprzez rewitalizację zdegradowanych
terenów przemysłowych, prowadzenie
gminnej polityki wspierania przedsiębiorczości, programy szkoleniowe
i doradztwo oraz promocję gospodarczą gminy.
2. Drugi obszar – mieszkańcy, dotyczy zapewnienia oferty edukacyjnej, kulturalnej oraz rekreacyjno – sportowej, jak
również zwiększenia bazy mieszkaniowej, poprawy bezpieczeństwa, ochrony
zdrowia oraz polityki społecznej.
3. Trzeci obszar związany jest z ochroną
oraz kształtowaniem środowiska naturalnego i kulturowego.
4. Czwarty obszar – komunikacja, dotyczy zapewnienia w gminie dróg o wysokiej jakości oraz dostępu do infrastruktury teleinformatycznej.
5. Piąty obszar – zarządzanie gminą, dotyczy usprawnienia pracy Urzędu Miejskiego oraz przepływu informacji.
Strategia będzie realizowana poprzez
programy operacyjne, które stanowić będą
jej uszczegółowienie.
Oprac. GCI.

Gminny Katalog Firm
Urząd Miejski zaprasza wszystkich
przedsiębiorców działających na terenie
gminy Chełmek do zgłaszania swoich danych teleadresowych do tworzonego obecnie Gminnego Katalogu Firm w ramach
akcji „Przejrzysta Polska 2005”.
Gminny Katalog Firm powstanie m.in.
na podstawie zgłoszeń osób zainteresowanych. Na pisemną prośbę będzie istniała możliwość wykreślenia podmiotu z katalogu. Po
opracowaniu będzie on dostępny dla każdego
klienta Urzędu oraz zamieszczony zostanie na
stronie internetowej: www.chelmek.pl.
Wpisu można dokonać poprzez złożenie wniosku w Gminnym Centrum Informacji oraz Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Chełmku (druk do pobrania w w/w
miejscach oraz na stronie internetowej gminy), jak również za pomocą poczty elektronicznej: gci@chelmek.pl
Katalog powstanie najpóźniej do końca sierpnia br.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu
Wydziału GCI: 846 43 42.
Oprac. GCI.

Stażyści na start

Ciemna strona gminy

XXXI sesja Rady Miejskiej w Chełmku.
16 czerwca br. w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku odbyła
się XXXI sesja VI kadencji RM w
Chełmku.
W czasie sesji radni przegłosowali projekty uchwał, z których najważniejszymi były:
- projekt podziału gminy na obwody do
głosowania. W tym punkcie radni zgodnie zadecydowali o utworzeniu dodatkowego 7 obwodu do głosowania (więcej informacji na temat nowego obwodu w numerze).
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu „Strategia Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2005–2015”. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie, gdyż od kilku
miesięcy uczestniczyli w jej powstawaniu (więcej w artykule „Strategia Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2005–2015”
w numerze).

-

projekt współf inansowania zadania
pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Powiatowym Zespole nr 8
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku”.
W ramach tego zadania Gmina Chełmek
docelowo pokryje do 50% kosztów budowanej
sali gimnastycznej. Na realizację tej inwestycji
Gmina Chełmek przeznacza 300 tys. zł w obecnym roku i dalsze 700 tys. zł w roku 2006.
Wszyscy radni poparli to zadanie gminy.
W czasie zapytań, interpelacji i wolnych
wniosków radni dyskutowali o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w czasie letniego
wypoczynku, poruszono także problem bezpańskich psów wałęsających się po osiedlu
i psów wypuszczanych przez właścicieli bez
smyczy i kagańca, co było przyczyną kilku
pogryzień kilku mieszkańców gminy.
DK, PW

03.06 w Gorzowie na ul. Nadwiślańskiej
zatrzymano nietrzeźwego rowerzystę – 1,1 promila w wydychanym powietrzu
04.06 w Chełmku na ul. Słowackiego zatrzymana nietrzeźwego jadącego rowerem
– 3,4 promila
05.06 w Chełmku przy sklepie Albert dokonano rozboju, napastnicy próbowali ukraść dwa motorowery, sprawców
zatrzymano – pojazdy zostały odzyskane
11.06 w Chełmku w sklepie Albert dokonano kradzieży towaru na kwotę 7,62 zł,
sprawca został zatrzymany przez ochronę sklepu, która równocześnie wezwała Policję. Sprawcę ukarano mandatem
karnym w wysokości 50 zł
15.06 dokonano kradzieży z włamaniem do
sklepu z sukniami ślubnymi w Chełmku przy pl. Kilińskiego. Straty oszacowano na 5 000 zł
15.06 w Parku Miejskim zatrzymano osobę
posiadającą narkotyki, zabezpieczono
pięć „działek” narkotyków
19.06 w Chełmku przy ul. Stacha dokonano kradzieży samochodu marki Trabant, straty oszacowano na 200 zł
19.06 w Chełmku na ul. Piastowskiej zatrzymano nietrzeźwego kierującego
rowerem – 1,4 promila
19.06 w Gorzowie przy ul. Oświęcimskiej
zatrzymano nietrzeźwego rowerzystę – 2,1 promila
22.06 z klatki bloku przy ul. Brzozowej skradziono wózek wartości 200 zł
27.06 w Parku Miejskim w Chełmku ujawniono paczkę z narkotykami – zabezpieczono ok. 600 – 700 porcji narkotyków
oprac PW

OGŁOSZENIE
Burmistrz Chełmka ogłosił I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Chełmku przy ul. Generała Andersa 3, na I piętrze,
składającego się z pokoju, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 36,57 m2.
Przetarg odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2005 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Chełmku, ul. Krakowska 11.
Szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w pok. Nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 846-12-30 wew. 40.
Inf. UM

Lato bez komarów
Rozmowa z Krzysztofem Wieczorkiem, właścicielem firmy Dezynsekcja, Deratyzacja „Robak”.
Już od kilku lat przeprowadza pan na terenie gminy Chełmek opryski ograniczające liczebność komarów. Jaki miesiąc jest najodpowiedniejszy do rozpoczęcia tego typu akcji?
– Miesiącem, od którego zaczynamy, jest
maj. Jest to najlepszy okres do rozpoczęcia
akcji, ponieważ w ciekach wodnych zaczynają pojawiać się larwy komarów, wtedy robimy tak zwana „wylewkę”. Natomiast opryski
stosujemy od maja do września.

O ile może zmniejszyć się populacja komarów po takiej akcji?
– Około 70% - 80% komarów zostaje wyeliminowanych, przeprowadzanie takich akcji cyklicznie, co rok może jeszcze zwiększyć
ten procent, ponieważ sukcesywnie ogranicza
się liczebność komarów, a należy pamiętać, że
dorosły osobnik może złożyć około 1200 jaj,
z których wylęgają się larwy a następnie dorosłe komary.
Na jaki czas wystarcza taki oprysk?
– Od 2 do 3 tygodni działa środek, którego używamy do eliminacji komarów, w tym
czasie giną wszystkie larwy z opryskiwanych
cieków wodnych, terenów podmokłych a doro-
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słe osobniki nie złożą do jaj do opryskiwanych
przez nas zbiorników wodnych.
Jakiego środka używa pan do oprysków?
– Środek, którego używamy, nazywa się
SIMULIN, jest on całkowicie nieszkodliwy
dla środowiska, niegroźny dla ludzi, zwierząt czy owadów, eliminuje jedynie komary
i ich larwy. W czasie oprysków w pobliżu mogą
znajdować się ludzie i zwierzęta, a jeśli chodzi o owady to dla przykładu mogę podać, że
np. dla pszczół jest to 4 klasa toksyczności,
czyli zupełnie nieszkodliwa.
Za rozmowę dziękuję.
PW

Otwarcie hostelu w Bobrku
Ostatniego dnia czerwca br.
dokonano uroczystego otwarcia
budynku hostelu w Bobrku.
Nowo otwarty budynek DPS może
przyjąć pod swój dach 44 pensjonariuszy, którzy zamieszkają w dwuosobowych pokojach z łazienką. W budynku są również dwa trzyosobowe pokoje oraz dwie jedynki. Na dwóch kondygnacjach znajdują się pomieszczenia kuchenne spełniające też w miarę potrzeby rolę świetlicy. Całe przedsięwzięcie
powstało ze środków własnych powiatu
– 807 tys. zł oraz dotacji budżetu państwa – 800 tys. zł.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Starosta oświęcimski Józef Kała,
ks. bp Jan Szkodoń oraz dyrektor DPS
w Bobrku Mariusz Sajak. Po przecięciu
wstęgi nowy budynek został poświęcony przez ks. bp Jana Szkodonia. W uroczystości wzięli również udział: wicestarosta oświęcimski Grzegorz Gołdynia,
burmistrz Chełmka Andrzej Saternus,
wiceburmistrz Andrzej Skrzypiński,
przewodniczący RM Zbigniew Jeleń, sołtys Bobrka Helena Szewczyk, ks. proboszcz Stanisław Maślanka, radny powiatowy Adam Łękawa, a Małopolski
Urząd Marszałkowski reprezentował
Marek Sowa
PW

Nowa
siedziba OSP

Nowa remiza OSP
W sobotę 18 czerwca br. miało miejsce wmurowanie aktu erekcyjnego pod powstający Dom Pamięci Baty, w którym jednocześnie będzie mieściła się remiza
OSP w Chełmku.
Uroczystości rozpoczęły się pod starą remizą, skąd poczty sztandarowe
z Chełmka, Gorzowa, Bobrka oraz Libiąża przemaszerowały na plac budowy nowej strażnicy. Tam czekali już zaproszeni goście, wśród których znajdował się burmistrz Chełmka Andrzej Sa-

W przetargu wyłoniono
wykonawcę obiektu – Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„Monterin”.
W oparciu o ustalenia komisji przetargowej z dnia 16.03.2005 r. zlecono wykonanie robót ogólnobudowlanych 3-segmentowego budynku niepodpiwniczonego, parterowego z poddaszem. Powierzchnia obiektu to powyżej 800 m2. W poszczególnych segmentach będą znajdować się: Remiza OSP, pomieszczenie poświęcone pamięci Tomasza Baty, segment wejściowy z zapleczem sanitarnym. Prace budowlane rozpoczęły się
04.04.2005 r. Zakończenie prac określono na 30.11.2005 r. Koszt inwestycji ma
wynieść 1.671.094,58 zł brutto.
Oprac.PW

ternus, radni, przedstawiciele straży pożarnej oraz mieszkańcy miasta. Zebrani
wzięli udział w mszy świętej odprawionej
przez proboszcza parafii p.w. Matki Bożej
Królowej Polski ks. Alojzego Strączka. Po
mszy świętej odczytany został akt erekcyjny, po czym zarząd OSP nadał tytuły Honorowego Strażaka OSP Chełmek.
Tytuły otrzymali: druh Józef Jędrusik,
prezes OSP Chełmek, druhna Antonina Bibrzycka, druh ks. Alojzy Strączek
oraz druh Andrzej Saternus, burmistrz
Chełmka.
Następnie prezes OSP Chełmek
wraz z burmistrzem Andrzejem Saternusem, ks. proboszczem Alojzym Strączkiem oraz przewodniczącym RM Zbigniewem Jeleniem dokonali wmurowania aktu erekcyjnego w fundamenty powstającego gmachu.
Dalsza część uroczystości miała
już miejsce pod budynkiem starej remizy OSP w Chełmku, gdzie mieszkańcy gminy mogli wziąć udział w festynie
strażackim.
PW

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom uroczystości wmurowania Aktu Erekcyjnego budowy remizy OSP Chełmek w dniu 18.06.2005 r. za udział i datki na budowę. Jednocześnie dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu uroczystości: MOKSiR, MZGK, Kołu Gospodyń, ZUH AUTO – ŚWIDERGAŁ, Piekarni Jolanty i Marka Dyrcz, Zakładowi
Remontowo Budowlanemu Smółka & Zbucki, ZŁOMMET Postupalscy, EUROSTYL Madera w Chełmku
Zarząd OSP Chełmek
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Parafiada 2005
Już po raz czwarty w sobotę,
4 czerwca, dzieci, młodzież i mieszkańcy Parafii Rzymsko-Katolickiej
pw. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku spotykali się na uroczystej „Parafiadzie”.
W bieżącym roku ponownie impreza odbywała się w Samorządowym Zespole Szkół
im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Bobrku. Współorganizatorami była Parafia i Zespół Szkolno - Przedszkolny im. M. Konopnickiej w Gromcu. W imprezie brała również delegacja z Parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w
Gorzowie, która przybyła wraz z Proboszczem
ks. Ryszardem Gawłem, a także mieszkańcy
Domu Pomocy Społecznej w Bobrku.
Po uroczystym otwarciu i przywitaniu
gości wystąpiły zespoły artystyczne szkół z
Gromca i Bobrka, przedszkolaki oraz zespoły ludowe KGW „Gromcaneczki” z Gromca i
„Bobrowianki” z Bobrka. Następnie rozpoczął się sportowy punkt programu: rozgrywki w koszykówce i piłce nożnej pomiędzy szkołami. Mecze piłkarskie sędziował ks. Zdzisław
Bury. Pozostali uczestnicy brali udział w kilku konkurencjach sportowych, takich jak: tenis stołowy, bieg z przeszkodami, rowerowy
tor przeszkód, rzutu rzutkami, przeciąganie
liny i inne. Każdy mógł brać w nich udział, bo
były dostosowane do wieku i możliwości osób
niepełnosprawnych.

W trakcie imprezy wszyscy uczestnicy
otrzymali ciastka, napoje, lody i grochówkę,
którą ufundował ks. Stanisław Maślanka,
ugotowała kuchnia w DPS, a przywieźli żołnierze z Jednostki Wojskowej w Bobrku.
Kulminacyjnym punktem programu była
loteria, w której główną atrakcją był rower
ufundowany przez „Rowerland” z Broszkowic.
W loterii wszystkie losy były pełne.
Tak wiele nagród i poczęstunek był możliwy dzięki darczyńcom, którzy okazali wiele serca i szczodrości, wspomagając naszą
imprezę, a byli to: Gmina Chełmek, Gmina Libiąż, Dom Pomocy Społecznej w Bobrku, Jednostka Wojskowa w Bobrku, MOKSiR
Chełmek, Danuta Chabior, Dorota Wierońska - Firma „REPRODEX”, Bank Spółdzielczy w Oświęcimiu, Firma „ICE-MASTRY”
– Producent Lodów, Janusz Szostek - Firma „SOLVENT”, Anna Słotwińska - Zakład Produkcji Obuwia „ANSPOL”, Halina Pawela - Zakład Fryzjersko-Kosmetyczny „JUSTYNA”, Piotr Takarz – „ROWERLAND”, Bogusława i Wiesław Szyjka - Stacja Paliw „WOJCIECH” i Zajazd „MAGDA”,
Halina i Stanisław Hajnos, Gminna Spółdzielnia Chełmek, Kazimierz Saternus - Produkcja Form Obuwniczych Sc. „SA-FORM”,
Bożena i Adam Łozińscy - Firma Transportowa, Tadeusz Zabłocki - Pomoc Drogowa,
Gustaw Malik – Cukiernia, Barbara Żmuda
- Sklep „MARTA”, Roman Żmuda – Sklep Mo-

Taaaka ryba!!!

15 maja rano 21 miłośników „moczenia kija” stanęło na wyznaczonych stanowiskach, zarzuciło wędki i w skupieniu przyglądało się tafli wody. Nagrody zachęcały
do ostrej rywalizacji, a rodziny dopingowały. Ryba brała...
Zwycięzcą zawodów w kategorii ilości
złowionych ryb został Krzysztof Matusiak 1,55 kg, drugie miejsce zajął Jakub Garlacz
– 1,46 kg, a trzecie Paweł Wyrwiak – 1,37
kg. Ten ostatni został też zwycięzcą w kategorii największa złowiona ryba – 1,32 kg. W
łowieniu brał udział poza konkursem szef

Fot. MK

Kierownictwo Zakładu Stolarskiego WLR Baran w porozumieniu
z Zarządem Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Chełmek zorganizowało na Stawach dla swoich pracowników majówkę połączoną z zawodami wędkarskimi.

firmy Leszek Baran, a jego rezultat – 4, 47
kg. Było to miła majówka nad wodą.

Międzywojewódzkie
ćwiczenia obrony cywilnej
W dniach 17 – 18 maja 2005
roku na terenie województw małopolskiego i śląskiego odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „ Małopolska – Śląsk współpraca 2005”.
Pierwszy etap ćwiczeń w dniu 17.05
miał charakter teoretyczny i polegał przede
wszystkim na pracy z mapami. W tym dniu
w ćwiczeniach brały udział wyznaczone osoby z gminnego zespołu reagowania: Zbigniew Kościański, Marzena Tanistra, Zbigniew Hałat i Krzysztof Ławczys. Ćwiczono
także elementy wykrywania i alarmowania
(punkty alarmowe przy OSP).
Następnego dnia odbywała się część
praktyczna. O godz. 7.30 w PZ nr 10 w
Kętach rozpoczęto ćwiczenia w przeprowadzania ewakuacji. Następnie o 9.30
uczestnicy ćwiczeń przenieśli się do firmy chemicznej „Dwory”, gdzie ratownicy z przedsiębiorstwa „DEKOCHEM” zademonstrowali pokaz ratownictwa chemicznego i przeciwpożarowego. Ćwiczeniom przyglądali się przedstawiciele województw przygranicznych z Republik Czeskiej i Słowackiej.
oprac. PW

DK

Ogłoszenie
W wyniku umów zawartych pomiędzy gm. Chełmek a Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu od przyszłego roku
na terenie Gminy Chełmek pojawią się
bilety autobusowe okresowe (tygodniowe)
z 50% zniżką.
Więcej w sierpniowym numerze Echa
Chełmka

toryzacyjny „ROMOT”, Kazimierz Klaczak
– P.H. „LOTOS”, Agnieszka i Robert Dubiel
– Ciastkarnia „FELICJA”, Ostrowska Bożena – Sklep spożywczy, Alicja i Józef Kępa
– Firma PROTON i usługi elektryczne Bobrek, Klimowicz Dorota – Sklep MIKRUS
„BIS”, Wioletta Latko - Firma Projektowania Obuwia, Tadeusz Marszałek – Hurtownia „TAMAR”, Urząd Marszałkowski, Bank
BPH w Chełmku, Maria Malik – sklep spożywczy. Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Rower wylosowała Marta Majtas, uczennica Gimnazjum w Bobrku.
Na zakończenie wystąpił zespół muzyczny DPS w Bobrku „Bobrowiacy”. Przy świetnej
pogodzie ok. 350 dzieci, ich rodzice i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej miło spędziło sobotni czas.
Adam Łękawa

Ogłoszenie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A. informuje,
że od 1 lipca 2005 r. do 31 sierpnia 2005 r. zostają zawieszone następujące połączenia autobusowe:
- w dni robocze od poniedziałku do piątku o godz. 9:00 oraz 17:00 (wyjazd z Oświęcimia) na linii Oświęcim – Chrzanów,
- w dni robocze od poniedziałku do piątku o godz. 10:20 oraz 18:10 (wyjazd z Chrzanowa) na linii Chrzanów – Oświęcim.
Inf. UM
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Festiwal nauki
Dnia 2 czerwca 2005 r. w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Chełmku odbył się Festiwal Nauki. Gośćmi festiwalu byli: pan burmistrz Andrzej Saternus, który objął honorowy patronat i był fundatorem nagród, pan
Michał Kaczmarczyk - dyrektor Zespołu Szkół nr 8 im. J. Kilińskiego w
Chełmku i nauczyciele - Małgorzata
Gabryszak i Jolanta Okarmus, a także nauczyciele gimnazjum.
Festiwal Nauki wpisał się
od trzech lat w program imprez
środowiskowych Gminy Chełmek. Każdego roku przyświecają
mu inne idee. Tegoroczny odbywał się pod hasłem: ”Nasze małe
ojczyzny - Gmina Chełmek”. W
ten sposób uczniowie mieli okazje poznać bliżej okolicę - miejsce,
w którym żyją. Program festiwalu obejmował wiele konkurencji:
prezentacja legend związanych z
powstaniem miasta, prezentacja
miejscowości, w której znajduje
się szkoła z uwzględnieniem historii, gospodarki i biologii, teleturniej wiedzy z historii, chemii, geografii, biologii, wernisaż prac plastycznych uczniów, prezentacje wiersza własnego autorstwa dotyczącego miejscowości i społeczności lokalnej. Festiwal udowodnił, że możliwe jest połączenie
zabawy z nauką. Nieistotny był fakt, kto zwycięży, ważne było to, jak wiele wysiłku włożyła młodzież, aby móc jak najgodniej się zaprezentować. Rywalizacja między drużynami odbywała się w duchu fair - play.
W kategorii „Najlepsza szkoła” zwyciężyło Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Cypria-

na Kamila Norwida. Natomiast w kategorii
„Najlepsza drużyna” pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół nr 8 im. J. Kilińskiego w Chełmku: Bubiak Łukasz, Stelmach Grzegorz, Jodłowski Mateusz, II miejsce zajęli uczniowie z Publicznego Gimnazjum
nr 2: Dorota Syska, Martyna Raczek i Aleksandra Wyrwa.
Cała impreza przygotowywana była
przez wiele miesięcy. Uczniowie pracowali pod
kierunkiem nauczycieli: Ireny Waleńtyńskiej,
Bogusławy Opali, Ewy Jeleń, Hanny Sidorowicz, Anny Grochal. Jury było bardzo wyro-

zumiałe i życzliwe wobec uczestników festiwalu, a w jego skład weszli : Irena Waleńtyńska, Anna Grochal, Ewa Jeleń, Jolanta Okarmus, Małgorzata Gabryszak. Cała imprezę
prowadziła „festiwalowo” Bogusława Opala.
Podczas Festiwalu nie zabrakło również rozrywek: tańczył „Młodzieżowy Teatr Ruchu”
z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Chełmku,
śpiewała Anna Szczypta wraz z zespołem muzycznym zPowiatowego Zespołu Szkół nr 8 im.
J. Kilińskiego w Chełmku.
Bogusława Opala

Najzdolniejsi w gminie
Zakończył się rok szkolny 2004/
2005 i po 10 miesiącach nauki dzieci oraz młodzież szkolna doczekała
się upragnionych wakacji. Jednak
niektórzy uczniowie mieli powody
do jeszcze większej radości. Mowa
tu o uczniach, którzy zostali wyróżnieni Nagrodą Burmistrza.
Nagroda Burmistrza jest wyróżnieniem
dla uczniów, którzy mogą pochwalić się średnią
ocen powyżej 5.0 oraz uczestnictwem w konkursach i olimpiadach na szczeblu gminnym,
powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnokrajowym. Nagrody te przyznaje komisja, w skład
której wchodzą: przewodnicząca Zofia Urbańczyk oraz członkowie: Barbara Kania, Bogdan
Kowalczyk, Mariola Krzeczkowska, Jolanta
Sworzeń, Wioletta Gargul, Barbara Musiał,
Dorota Pawlak oraz Krystyna Ryszka.
W tym roku szkolnym nagrody z rąk
burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa
odebrali:
1. Iga Bunalska (klasa VI) – Samorządowy
Zespół Szkół w Chełmku

Wyróżniona
uczennica
Dnia 14 czerwca br. o godzinie 16.00
w Oświęcimskim Centrum Praw Człowieka odbyło się wręczenie nagród oraz podsumowanie IV Wojewódzkiego Konkursu
na temat „Prawa człowieka - potrzebą
współczesnego Świata”. Konkurs został
przeprowadzony pod patronatem prof.
Andrzeja Zolla – Rzecznika Praw Obywatelskich, Janusza Sepioła – Marszałka Województwa Małopolskiego i Elżbiety Lęczarowicz – Małopolskiego Kuratora Oświaty.
Do pier wszego etapu konkursu zgłosiło się
300 osób zarówno ze szkół gimnazja lnych ja k
i licealnych z całego województwa. Do drugiego etapu zakwalifikowało się zaledwie 16 osób ze
szkół gimnazjalnych oraz 3 ze szkół ponadgimnazjalnych.
W kategorii gimnazjów pierwsze miejsce
zajęła Katarzyna Kowalczyk z Niedowic, drugie Aleksandra Kanclerz z Rajska, trzecia Katarzyna Śladowska z Samorządowego Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Chełmku.
W tej kategorii zostały również przydzielone
wyróżnienia dla Sylwii Maniak z Limanowej
oraz Klaudii Kocot z Oświęcimia.
Spośród licealistów nie wyłoniono najlepszej trójki. Wyróżnienie otrzymała Izabela Stolarska z Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
i Technikum w Oświęcimiu.
Nagrody w konkursie ufundował pan Janusz Sapioł – Marszałek Województwa Małopolskiego. Ogromne zainteresowanie konkursem wzbudziła wartość nagrody za I miejsce,
którą była wycieczka do Brukseli.
Katarzyna Śladowska

Konkurs na nazwę
kina w Chełmku

2. Filip Wilczak (klasa III G) - Samorządowy Zespół Szkół w Chełmku
3. Aleksandra Guja (klasa VI) – Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmku
4. Marek Pytka (klasa VI) – Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmku
5. Dorota Syska (klasa III G) – Publiczne
Gimnazjum nr 2 w Chełmku
6. Regina Główczak (klasa III G) – Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku
7. Piotr Palka (klasa III G) – Samorządowy
Zespół Szkół w Gorzowie.
PW
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Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus zaprasza mieszkańców gminy
do udziału w konkursie na nową nazwę
powstającego kina w Chełmku. Kupony
prosimy składać w holu Urzędu Miejskiego w Chełmku do dnia 17 X 2005 r.
----------------------------------------------------Konkurs na nazwę kina w Chełmku
Nazwa kina...............................................
Imię i nazwisko

.........................................

...............................................................
Adres .......................................................

...............................................................

Seminarium w Strasbourgu
Informacja dotycząca seminarium, które odbyło się w dniach 24 – 29.05.br w Strasbourgu.
Trzy osoby z Polski zostały zaproszone przez zarząd Dzieła Kolpinga
w Niemczech na Seminarium Europejskie do Strasbourga, warunkiem
była płynna znajomość języka niemieckiego.
Wraz z dwoma innymi osobami z Polski miałam zaszczyt reprezentować nasz
kraj na 27 Europejskim Seminarium poświęconym integracji Europy, które odbyło się w Strasbourgu. Wśród uczestników znaleźli się także przedstawiciele Dzieła Kolpinga z Niemiec, Austrii,
Szwajcarii, Węgier, Rumunii, Czech, Słowacji, Słowenii, Litwy i Ukrainy. Organizatorzy zadbali o to, by uczestnicy wrócili
bogatsi o nową wiedzę i niezwykłe wrażenia. Program seminarium był bardzo
ciekawy i napięty.
Już pierwszego dnia, po dość ciężkiej
podróży, odbyło się spotkanie, w czasie
którego wszyscy krótko się przedstawiali, a potem jeszcze odbył się nocny spacer

po tym pięknym mieście, niekiedy przypominającym włoską Wenecję.
W czasie następnych dni mieliśmy
okazje poznać miejsca, w których zapadają ważne dla Europy decyzje: Parlament Europejski, Radę Europy, Europejski Trybunał Obrony Praw Człowieka i mogliśmy dokładniej poznać pracę tych organów, wysłuchać referatów
m.in. Güntera Mudricha (I sekretarza
Izby Regionów w RE), Jean-Jackquesa
Fritza (dyrektora strasbourskiego Biura PE). Niezwykle ciekawe było spotkanie z dziennikarzem i autorem książek
Hartmutem Hausmannem, który opowiadał o pracy Parlamentu Europejskiego z punktu widzenia dziennikarza
zatrudnionego w strasburskim centrum
prasowym. Jego zdaniem tylko ok. 20%
dziennikarzy tu zatrudnionych potrafi
wznieść się ponad swoje interesy narodowe i oceniać zapadające w Strasbourgu decyzje, mając na względzie interes
całej Europy. Mogliśmy także przysłu-

Debata europejska
31 maja w Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku odbyła się
Debata Europejska. Spotkanie przygotowane przez Agnieszkę Malik,
Annę Filipecką – Legut oraz Katarzynę Wyżkiewicz – Tenerowicz miało na celu podsumowanie pierwszego roku uczestnictwa naszego kraju w strukturach Unii Europejskiej
oraz omówienie nowej konstytucji europejskiej, o której losach zadecydujemy w referendum.
Wśród zaproszonych na spotkanie gości znaleźli się Piotr Szyndler
– Inspektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Oświęcimiu, Halina Pluta – Koordynator projektu „Praca Tak” współfinansowanego przez UE, Katarzyna Janus z powiatowego biura ARiMR, Patrycja Pozańska z Gminnego Centrum Informacji
w Chełmku, Michał Kaczmarczyk dyrektor PZ nr 8 SZiO, Zbigniew Jeleń – Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
oraz uczniowie z PZ nr 8.
W debacie wiodącymi tematami był
rynek pracy oraz szanse pozyskiwania
środków finansowych wspomagających
rozwój nowych państw wchodzących
w skład wspólnoty europejskiej. Za największą zaletę wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej uznano swobodę podróżo-

wania po wszystkich państwach członkowskich UE, a także równy dostęp do
studiów na europejskich uczelniach oraz
możliwości znalezienia pracy w krajach
tzw. „Starej Unii”.
W debacie oprócz pozytywnych
aspektów wstąpienia Polski do UE poruszono m.in. kwestie nierównego dostępu do unijnego rynku pracy czy też
mniejszych dotacji dla rolników w nowych krajach UE.
Podsumowując pierwszy rok członkostwa, uczestnicy debaty wskazali znacznie więcej pozytywnych zmian
wynikłych z przystąpienia do UE, chociaż wciąż pozostały problemy, o których
należy rozmawiać, być może na kolejnej
Debacie Europejskiej.
PW
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chiwać się obradom w Parlamencie Europejskim i Radzie Europy pod polskim
przewodnictwem. Szkoda tylko, że kiedy obradowano nad losem dzieci uchodźców i emigrantów (m. in. z Turcji), wykorzystywaniem ich seksualnie, sala w ok.
95% świeciła pustkami.
Wzruszająca była modlitwa za Europę i zmarłego papieża Jana Pawła II prowadzona przez Stałego Przedstawiciela
Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy
msgr. Vito Rallo.
Znalazłam się także wśród uczestników z krajów Europy Wschodniej, których Fundacja Roberta Schumana zaprosiła do Paryża. Najpierw ugoszczeni zostaliśmy wykwintnym obiadem w urokliwej restauracji, a następnie zwiedziliśmy piękny, zabytkowy budynek (a właściwie kompleks budynków) francuskiego Senatu. Niezwykłym przeżyciem było
m. in. dotknąć fotela, w którym zasiadał
niegdyś Napoleon. Resztę paryskich zabytków i osobliwości (wśród nich Wieżę
Eifla) podziwialiśmy wraz z przewodnikiem z okien autobusu, gdyż bardzo mocno padał deszcz.
Ważną i cenną korzyścią, jaką wyniosłam z tego międzynarodowego spotkania, były zawarte nowe znajomości.
Ponieważ wszystkich uczestników obowiązywała znajomość języka niemieckiego, z porozumieniem się nie było trudności. Tu, gdzie ludzie z tylu krajów mogli
wymienić poglądy, opowiedzieć o sobie,
zawrzeć nowe przyjaźnie, czuło się w pełnym wymiarze zjednoczoną Europę. Jestem zdania, że tego typu spotkania najlepiej służą przełamywaniu barier narodowych i kulturowych oraz pozbywaniu
się wzajemnych uprzedzeń.
Jestem nauczycielem języka niemieckiego w Powiatowym Zespole Szkół
w Chełmku i czynnie działam w naszym
Stowarzyszeniu „Rodzina Kolpinga”, prowadząc nieodpłatne kursy językowe dla
dzieci i młodzieży (oprócz mnie języka
uczą panie Ania Filipecka i Gosia Piwowarczyk). Być może już wkrótce nasze
stowarzyszenie nawiąże bliższą współpracę z niemieckim partnerem. Dlatego
apeluję do rodziców dzieci i młodzieży, by
zadbali o to, by ich pociechy wykorzystywały szanse, jaką daje im w tym zakresie
chełmecka „Rodzina Kolpinga”.
Ela Kubas
Rodzina Kolpinga w Chełmku

OGŁOSZENIE
Poszukuję opiekunki do dziecka.
Gorzów tel. 0 668 – 178 - 638

Uśmiech nie tylko w Dniu Dziecka
Gwar, śmiech, radość – tak krótko
można opisać obchody Dnia Dziecka
zorganizowane przez wolontariuszy z
grupy Młodego Kolpinga w Chełmku.
Dzieci mogły świętować dzięki przygotowanym zabawom, konkursom i…
pięknej pogodzie!
Grupa Młody Kolping działa w Chełmku już parę miesięcy. Jest to zespół młodych
ludzi chętnych do pracy i pomocy potrzebującym. Jak do tej pory udaje nam się regularnie prowadzić świetlicę dla dzieci z gminy Chełmek – mówi Paulina Chudy, prezes Młodego Kolpinga – Zajęcia odbywają
się we wtorek, czwartek, a także w sobotę
przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmku. Chętnych na tego
typu spotkania jest
wielu. Dowodem na
to może być liczba maluchów, jaka przyszła
na świetlicę z okazji
Dnia Dziecka. Gry i
zabawy przygotowali oczywiście wolontariusze. Zorganizowano także, ku uciesze uczestników, wiele

konkursów z nagrodami. Miłą niespodzianką dla dzieci był słodki poczęstunek.
To z pewnością był udany dzień dla
wszystkich, zarówno dla dzieci jak i dla organizatorów. Można pomyśleć, że szkoda, iż
Dzień Dziecka jest tylko raz w roku. Grupa
Młody Kolping poprzez swoją działalność
sprawia, że przyjemnych chwil jest dużo,
dużo więcej. Uśmiech często gości na twarzach dzieci, którym takie spotkania dają
wiele radości.
Agata Olejniczak

Spartakiada
przedszkolaków
1 czerwca jest jednym z najważniejszych dni dla wszystkich dzieci na całym
świecie. W tym dniu dzieci z Przedszkola
Samorządowego nr 2 w Chełmku uczestniczyły w Spartakiadzie Przedszkolnej.
Na terenie stadionu dzieci miały okazje
rywalizować ze sobą o Puchar Pani Dyrektor w poszczególnych kategoriach wiekowych
oraz konkurencjach sportowych, takich jak:
• bieg trzymając linę;
• bieg z liną omijając przeszkody;
• rzuty do celu;
• przeciąganie liny;
• bieg z woreczkiem na głowie – na wyścigi;
• bieg indywidualny - kto szybciej ;
• bieg indywidualny – omijając przeszkody;
• bieg indywidualny z podskokami.
Wola zwycięstwa zmusiła wszystkie grupy
do maksymalnego wysiłku i największej ofiarności. Mimo oznak zmęczenia wszyscy doskonale się bawili. Na koniec spartakiady pani
dyrektor pogratulowała uczestnikom zawodów
i złożyła życzenia z okazji Dnia Dziecka.
Każda grupa biorąca udział w spartakiadzie otrzymała dyplom oraz słodycze, natomiast zwycięska grupa Puchar Pani Dyrektor. Sponsorem nagród byli: pani Krystyna Jaworek, pan Wiesław Bisaga oraz dyrektor przedszkola.
Laureaci:
Kategoria dzieci młodsze: grupa ,,Psotne Myszki”
Kategoria dzieci starsze: grupa ,,Wesołe Misie”
E . P. Krysta

Sukces młodych dziennikarzy

Cudze chwalicie swego nie znacie
wycieczka do Ustronia

Wydawana w Gimnazjum nr 2 w Chełmku gazetka szkolna „Hermes” kolejny raz nie dała szans konkurencji, wygrywając w powiatowym konkursie na najlepszą gazetkę
szkolną zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w
Oświęcimiu, Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży w Oświęcimiu
oraz redakcję „Dziennika Polskiego”. Należy tutaj podkreślić, że „Hermes” wygrywa ten konkurs od jego pierwszej
edycji, czyli od trzech lat.

28 czerwca 2005 r. był to niezwykły dzień dla 63 dzieci uczestniczących w zajęciach różnorodnych kółek zainteresowań prowadzonych przez członków Rodziny Kolpinga w Chełmku. Dla tych milusińskich zorganizowano
wycieczkę autokarową do Ustronia.
Wyjazd był finansowany z dotacji uzyskanych z Urzędu Miejskiego w Chełmku. Celem przedsięwzięcia była integracja dzieci
z różnych środowisk, kształtowanie odpowiedniego stosunku do
przyrody, kultura bycia w różnorodnych środkach transportu. Organizatorzy chcieli pokazać dzieciom możliwości spędzenia wolnego czasu w ciekawy sposób oraz dostarczyć rozrywki.
Niesamowite przeżycia towarzyszyły uczestnikom w trakcie
wyjazdu wyciągiem krzesełkowym na Czantorię. Ze szczytu podziwiały panoramę miasta. Wszystkich urzekła cudowna przyroda, odgłosy zwierząt. Wiele wrażeń dostarczył pobyt w Leśnym
Parku Niespodzianek. Każdy uczestnik mógł nakarmić oswojone
zwierzęta. Wielkie emocje wzbudził pokaz ptaków drapieżnych
wyszkolonych przez tamtejszych pracowników. Pomimo wakacji
dzieci z zaciekawieniem uczestniczyły w ścieżce edukacyjnej, dzięki której lepiej poznały otaczającą przyrodę. Był również czas na
rozrywkę na placu zabaw.
Po trudzie całego dnia na uczestników czekała słodka niespodzianka. Uczestnicy pełni wrażeń wrócili do domu.

W tym roku o tytuł najlepszej gazetki szkolnej w powiecie
ubiegało się 25 tytułów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz
szkół ponadgimnazjalnych. Hermes ukazuje się w Gimnazjum nr 2
w Chełmku od 3 lat. Od początku zespołem redakcyjnym złożonym z uczniów opiekowała się pani Aneta Kowalczyk, a od tego
roku szkolnego gazetka przeszła pod opiekę pani Marioli Krzeczkowskiej, która wraz z panią Bogusławą Opalą kieruje szkolnym
kółkiem dziennikarskim.
„Hermes” jest miesięcznikiem opisującym życie szkoły, zamieszczane są w nim aktualne informacje o przeprowadzanych akcjach, jak również przedstawiane są sukcesy i osiągnięcia uczniów
gimnazjum. Gazetka jest rozprowadzana na terenia szkoły. Redakcje stanowi grupa uczniów kierowana przez redaktora naczelnego Kamila Szklarczyka, który jednocześnie zajmuje się składaniem gazety Hermes.
Skład redakcji: redaktor naczelny - Kamil Szklarczyk, redaktorzy – Katarzyna Kustyra, Katarzyna Kubas, Beata Maślanka, Kamila Zajas, Kamil Krzeczkowski, Marta Gworek, Marta
Domagała, Iwetta Musiał, Beata Zielińska, Kamil Yousseff, Tomasz Raszpunda.
PW

Paulina Chudy
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Czytanie w przedszkolu
W Przedszkolu Samorządowym
mieszczącym się w Zespole Szkół
w Bobrku od września 2004 do czerwca 2005 przeprowadzano akcję „Cała
Polska czyta dzieciom”.

Podobna akcja przeprowadzona była
również w Przedszkolu w Gorzowie. Tam
panie bibliotekarki regularnie odwiedza-

ły przedszkolaków, przybliżając im treść
bajek.
PW

Spotkania przedszkolaków z bajkami organizowane były w bibliotece szkolnej przez panie Urszulę Mańkut i Beatę
Szyjkę początkowo w środy i piątki, później, dzięki wypracowanemu przez panią
Renatę Dulębę systemowi czytania, dzieci codziennie zapoznawały się z różnymi
bajkami – podsumowała akcję pani bibliotekarka Alicja Klima.

Zakończenie roku szkolnego
w Publicznym Gimnazjum nr 2
im. C. K. Norwida w Chełmku.

Obchody ROKU ANDERSENA

w Bibliotece Publicznej MOKSiR w Chełmku

Zakończenie roku szkolnego rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Chełmku.

W ramach obchodów ROKU ANDERSENA Biblioteka Publiczna
MOKSIR w Chełmku zorganizowała
dla dzieci w wieku przedszkolnym
i szkoły podstawowej konkurs plastyczny pt.: „W zaczarowanym ogrodzie baśni H. Ch. Andersena”.
Do udziału w konkursie zgłosiło się
aż 90 dzieci z gminy Chełmek. Dzieci
pod opieką nauczycieli, rodziców wykonały dowolną techniką przepiękne prace o tematyce związanej z baśniami Andersena.
Jury w składzie: Celina Rudyk, Ewa
Gajda, Agnieszka Dombkowska, Lucyna
Elżbieciak i Renata Grabowska nagrodziło 9 prac plastycznych w dwóch kategoriach wiekowych (przedszkole, szkoła
podstawowa). Dodatkowo jury wyróżniło 12 prac dzieci ze szkół podstawowych
i 14 prac dzieci z przedszkoli.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbyło się 6
czerwca br. Niespodzianką dla przybyłych na ogłoszenie wyników konkursu
były inscenizacje baśni H. Ch. Andersena w wykonaniu dzieci biorących udział
w „NOCY Z ANDERSENEM”.
Serdecznie zapraszamy do zwiedzania pokonkursowej wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych
w Bibliotece Publicznej przy ul. Topolowej 8 w Chełmku. Ekspozycja prac potrwa do 30 września br.
Biblioteka Publiczna MOKSiR w Chełmku przy ul. Topolowej INFORMUJE, że
w okresie wakacyjnym biblioteka czynna będzie w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od 9.00–16.00, w czwartki od
13.00–16.00

Zwycięzcy: Izabela Pawluśkiewicz
(SZS nr 1 Chełmek), Bebak Arkadiusz
(SZS nr 1 Chełmek), Mateusz Subel (SZS
nr 1 Chełmek), Barbara Wojdyła (SZS nr
1 Chełmek), Ewa Czaplejewicz (SZS nr 1
Chełmek), Faustyna Grzesiak (SZS nr 1
Chełmek), Karolina Toporek ( Przedszkole Bobrek), Magdalena Waliczek ( Przedszkole Bobrek), Krystian Bloch ( Przedszkole nr 2 Chełmek).
Wyróżnieni: Patrycja Naworyta (SZS
Bobrek), Justyna Panyło(SP nr 2 Chełmek), Kordian Łysak (SZS nr 1 Chełmek), Aleksandra Baran (SZS nr 1 Chełmek), Joanna Mazurkiewicz (SZS nr 1
Chełmek), Judyta Mazurkiewicz(SZS nr
1 Chełmek), Krzysztof Zieliński (Przedszkole 2 Chełmek), Agnieszka Ludwisiak (Przedszkole 2 Chełmek), Ewa Stanek (Przedszkole Gorzów), Daria Krawczyk (Przedszkole Gorzów), Łukasz Boczarski (Przedszkole Bobrek), Mateusz
Kurzeja (Przedszkole Bobrek), Patrycja
Tłamacz (Przedszkole Bobrek), Kaludia
Buchwald (Przedszkole Bobrek), Szymon
Suder (Przedszkole Gorzów), Magdalena
Soszka (Przedszkole Gorzów), Bartosz
Brzeziński (Przedszkole Gorzów), Andrzej
Brzeziński (Przedszkole Gorzów), Szymon
Gamalczyk (Przedszkole Gorzów), Kamil
Linchard (Przedszkole Gorzów).
S.Sz
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Po mszy świętej w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. C.K.Norwida miała miejsce
akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2004/2005 zorganizowana przez wychowawców klas III, w trakcie której została
wręczona Nagroda Burmistrza. Otrzymała ją
uczennica klasy III c Dorota Syska, nagrodę
wręczył osobiście Burmistrz Miasta Andrzej
Saternus. Był to główny punkt części oficjalnej, po której nastąpiła prezentacja artystyczna uczniów klas III - układ taneczny w wykonaniuTeatru Ruchu, taniec country oraz występ solowy Piotra Kopczyka.
Renata Księżarczyk

Kamień Konfederatów
W roku 1769 Konfederacja Barska
rozlała się szeroką falą po całej Rzeczpospolitej.
Walki toczyły się także na naszych boreckich, libiąskich i gromieckich terenach. Wszędzie tworzyły się związki lokalne, szlachta
chwytała za broń. Stoczono szereg walk niestety niepomyślnych. Z pokolenia na pokolenie przekazywana jest wiadomość, że w okolicach parku Sapiehów lub na jego terenie
znajduje się kamień – głaz z wyrytym napisem upamiętniającym walki Konfederatów barskich.
Gorąco apelujemy, jeśli ktoś z mieszkańców naszej gminy posiada jakiekolwiek informacje dotyczące wspomnianego kamienia,
aby podzielił się swoja wiedzą. Prosimy o kontaktowanie się w tej sprawie proboszczem parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku
ks. Stanisławem Maślanką. Osobom, którym nie będzie obojętny ten apel, serdecznie dziękujemy.
Za „Nasz Dom” – miesięcznikiem parafii rzymsko – katolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku.

Pożegnanie Stefana Bernacika
3 czerwca 2005 r. odszedł na zawsze spośród nas w wieku 81 lat ś.p. STEFAN BERNACIK – skromny i życzliwy długoletni pracownik Południowych Zakładów Przemysłu Skórzanego „ Chełmek”, wieloletni członek i działacz PTTK w PZPS, aktywny członek Klubu Idei Tomasza Baty w Chełmku.
Cześć Jego pamięci !
Stefan Bernacik urodził się 17 VII
1924 r. w Chełmku. Pochodził z rodziny
robotniczej, bowiem jego ojciec Aleksander
pracował w górnictwie. Zginął tragicznie
w kopalni na skutek wypadku, gdy Stefan
miał zaledwie 5 lat. Dalsze jego wychowanie spoczywało w rękach matki, Franciszki
ze Śniadków. W roku 1936 ukończył siedmioletnią szkołę powszechną w Oświęcimiu, a następnie 2-letnią szkołę zawodową w Chełmku.
Na początku lat okupacyjnych, bo już
w 1940 r., podjął pracę (jako 16- letni chłopak) w zakładach obuwniczych. Po wyzwoleniu w 1945 r. został powołany do odbycia
czynnej służby wojskowej i służył 53 Pułku Piechoty. Po dwóch latach zasadniczej
służby wojskowej podjął ponownie pracę w
macierzystym zakładzie obuwniczym, początkowo jako kalkulator, st. referent, inspektor produkcji, a następnie samodzielny referent ekonomiczny.
W latach 1963-65 Stefan Bernacik
zdobył średnie wykształcenie ekonomiczne, uzyskując tytuł technika ekonomisty.
Rok przed przejściem na emeryturę, bo w
roku 1980 obchodził Jubileusz 40-lecia pracy zawodowej.
W latach 1982–2002, S. Bernacik był
aktywnym działaczem Polskiego Związku
Emerytów i Rencistów w Chełmku, prowadząc koło w dzielnicy Stare Miasto.
Zmarły Stefan Bernacik był wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa
Turystyczno- Krajoznawczego. Działał w
Oddziale Zakładowym PTTK przy PZPS
„ Chełmek”aż do jego rozwiązania, które
nastąpiło w pierwszej połowie lat 90-tych
ubiegłego wieku.

Kolega S. Bernacik włączył się aktywnie w nurt pracy społecznej na odcinku krzewienia idei turystyczno-krajoznawczej wśród pracowników PZPS „Chełmek”
i środowiska chełmeckiego. Był przewodnikiem turystycznym w Zakładzie, organizatorem i informatorem turystyki. Jako
przewodnik zakładowy od 1979 r. oprowadzał wycieczki po terenie zakładów obuwia w Chełmku. Był organizatorem wielu wycieczek turystyczno-krajoznawczych
dla pracowników PZPS, rencistów i emerytów. Stefan Bernacik brał aktywny udział
w pracach organizacyjnych w Ogólnopolskich Zlotach Turystycznych Obuwników i
Garbarzy, organizowanych przez Oddział
PTTK w Chełmku na terenie Beskidu Małego i Śląskiego w latach 1967- 1992. Zmarły zapisał się w pamięci PTTK-ców jako
człowiek skromny i zawsze życzliwy.
Kol. S. Bernacik pełnił w Zarzą-

WAŻNE dla mieszkańców „Starego Miasta”

dzie Oddziału szereg funkcji społecznych
(skarbnik, sekretarz, członek zarządu). W
latach 1982-1984 pełnił funkcję sekretarza
Komisji Rewizyjnej w Kole Przewodników
Beskidzkich, Terenowych i Zakładowych
Oddziału PTTK w Chełmku.
Za działalność społeczną na niwie turystyczno-krajoznawczej zmarły został wyróżniony i odznaczony m.in.:
- Srebrną Honorową Odznaką PTTK
przez Zarząd Główny w Warszawie,
- Dyplomem Zarządu Głównego PTTK
w Warszawie,
- Honorową Odznaką Regionalną Srebrną i Złotą PTTK w Bielsku-Białej,
- Odznaką „25 lat w PTTK”.
Kol. Stefan Bernacik od roku 1993 był
aktywnym członkiem Klubu Idei Tomasza
Baty w Chełmku. Przez kilka kadencji był
członkiem Sądu Koleżeńskiego.
1 września 2004 r. w 65 rocznicę wybuchu II wojny światowej Stefan Bernacik otrzymał Medal za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polski
i Byłych Więźniów Politycznych.
W jaki sposób zaangażowanie Stefana Bernacika w życiu społecznym było doceniane przez mieszkańców gminy Chełmek świadczy chociażby fakt, że w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych dwukrotnie był wybrany na radnego Gminnej
Rady Narodowej.
Odszedł od nas Przyjaciel i Kolega,
którego będzie nam brakowało.
Klub Idei
Tomasza Baty
w Chełmku
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Na sesji w dniu 16 czerwca 2005 r. Rada Miejska w Chełmku dokonała podziału Okręgu Wyborczego nr 1 (Stare Miasto) na dwa obwody do głosowania.
W związku z powyższym mieszkańcy ulic: Baty, Fredry, Jaworznickiej, Kochanowskiego, Krasińskiego, Kraszewskiego, Mickiewicza, Norwida, Piastowskiej, Przemysłowej, Słowackiego, Staicha
oraz Tuwima będą głosowali w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Mickiewicza 15 w Chełmku gdzie będzie miała siedzibę
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1.
Natomiast mieszkańcy ulic: Stefana Batorego, Bolesława Chrobrego, Długosza, Jagiellońskiej, Kazimierza Wielkiego, Krętej, Królowej Jadwigi, Krótkiej, Bolesława Krzywoustego, Leśnej, Lipowej, Mieszka I, Na Skałce, Władysława Łokietka, Oświęcimskiej, Polnej, Rzecznej, Sadowej, Zygmunta Starego, Starowiejskiej, Śląskiej, Księdza Wcisło oraz Wrzosowej pójdą oddać swoje głosy do lokalu wyborczego nr 7 w Samorządowym Zespole Szkół
im. A. Mickiewicza przy ul. Chrobrego 9 w Chełmku.
Sekretarz Miejski
Janina Świerz
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Rozmowa z Grzegorzem Sitkiem
Grzegorz Sitek – absolwent Akademii Sztuk Plastycznych we Wrocławiu,
gdzie pracował później jako starszy asystent na Wydziale Ceramiki. Uczestniczył
w licznych wystawach na terenie Polski,
Niemiec, RPA. Po kilkunastoletnim pobycie w RPA powrócił do Polski. Poprowadził warsztaty ceramiczne w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku.
Kiedy zaczął pan swoją przygodę z ceramiką?
- Początek miał miejsce w szkole średniej,
gdzie ceramice poświęciłem 5 lat, następnie
studia oraz praca na stanowisku asystenta to
kolejne 10 lat. Później wyjechałem za granicę,
gdzie oprócz samej ceramiki pracowałem nad
formami gipsowymi, szkłem oraz żywicami.
Niedawno wrócił pan z RPA, czy znalazł
pan tam nowe inspiracje dla swej twórczości?
- Tak, chociaż tam ceramika nie stoi na
najwyższym poziomie, to znaczy nie ma tam
szkół, w których można by było się kształcić.
Na przykład w Polsce jest kilkanaście szkół
średnich oraz kilka wyższych uczelni kształcących w tym kierunku, a jednak są tam ludzie,
którzy tworzą, afrykanerzy, czerpiący wzory ze
swej tradycji, zdobnictwa, prostoty wypalania.
Tamtejsza młodzież zaczynająca swą przygodę z ceramiką wzoruje się na przodkach, łączy różne materiały w jedna kompozycję, np.

elementy z gliny łączy z drewnem, elementami metalowymi, sznurkami, piórami itp. Jest
to coś zupełnie innego niż to, co można zobaczyć w Europie, to zupełnie inne klimaty, inny
sposób myślenia. Inspiracją jest również przyroda, rośliny, kształty, których u nas nie można zobaczyć.
Czy można powiedzieć, że w występują różne szkoły w ceramice, np. europejska, afrykańska czy azjatycka?
- Na pewno na tworzenie ma wpływ kultura, w której się znajdujemy, z drugiej jednak
strony w dzisiejszych czasach przepływ informacji jest tak duży, że nie ma większych problemów z zapoznaniem się z różnymi rodzajami twórczości czy to poprzez zdjęcia, telewizję,
Internet. Moim zdaniem o tworzeniu decyduje
miejsce i kultura, w której się znajdujemy, np.
kształty, które możemy zobaczyć, rośliny, których możemy dotknąć, poczuć są inne w Europie, Afryce czy Azji.
Czy i kiedy będzie można zobaczyć wystawę pańskich prac?
- Tak pod koniec roku będę prezentował
swoje prace w Oświęcimskim Centrum Kultury. Na wystawie tej będę prezentował prace
zainspirowane kultura afrykańską, to znaczy
połączenia różnych materiałów w jedną kompozycję, na tej wystawie postaram się połączyć
elementy z różnych kultur.
Czy często prowadzi pan takie warsztaty jak dzisiejsze?

Rocznica przy blasku świec
Przy blasku świec w pięknie udekorowanej sali Miejskiego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku 3 czerwca 2005 r. uczniowie SZS
im. A. Mickiewicza w Chełmku zaprosili przybyłych gości na wieczór poezji ks. Jana Twardowskiego. Okazją spotkania było uczczenie rocznicy 90-lecia urodzin tego wielkiego poety, kapłana, filozofa i pedagoga.
W przygotowanym przez panie Wiolettę Glandys i Dorotę Orzana przedstawieniu
uczniowie deklamowali wiersze ks. Twardowskiego przy nastrojowym podkładzie muzycznym w wykonaniu Bartosza Orzany (gitara).
Wieczór poezji rozpoczął się jednym z najbardziej znanych wierszy ks. Twardowskiego,
który był zarazem tematem przewodnim spotkania: Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko
odchodzą… , W dalszej części uczniowie, recytując i śpiewając, wprowadzali zebranych
w magiczny świat poezji wielkiego poety, któ-

rego chociaż nie było na sali to jednak przez
swoją poezję gościł w sercach uczestników.
W trakcie występów widzowie mogli również
podziwiać przygotowaną przez panią Małgorzatę Wójtowicz prezentację komputerową, zawierająca m.in. fragmenty biografii ks. Jana
Twardowskiego, archiwalne nagrania poezji
w jego własnej interpretacji.
Na zakończenie wieczorku przed zebraną publicznością wystąpiły nauczycielki z ZSZ
im. A. Mickiewicza w Chełmku panie Zofia
Urbańczyk oraz Małgorzata Wójtowicz, prezentujac własne interpretacje wierszy.
PW

- Te warsztaty są moimi pierwszymi po powrocie z RPA, wróciłem kilka miesięcy temu i
nie „złapałem” jeszcze zbyt wielu kontaktów,
natomiast w RPA przeprowadzałem kilka spotkań warsztatowych rocznie. Oprócz ceramiki dużym zainteresowaniem cieszyło się tworzenie form gipsowych.
A jak ocenia pan dzisiejsze warsztaty?
- Z tego co mi wiadomo, większość uczestników dzisiejszych warsztatów pierwszy raz
robiła coś w glinie, ale bardzo dobrze sobie
radzili. Dzisiaj chciałem przekazać im kilka
wskazówek, pokazać, jak rozrobić glinę, jak lepić, czy jak ozdabiać. Jestem pewien, że podczas następnych warsztatów ci, którzy chcą coś
robić w tym kierunku, będą mogli nauczyć się
następnych rzeczy i tak krok po kroku będą
stawać się coraz lepsi.
Dziękuję za rozmowę.
PW

Łap lato za rękę
Pod tym hasłem dzieci z Przedszkola w Bobrku zakończyły rok przedszkolny. Na uroczystość zostały zaproszone
również dzieci z rodzicami z Przedszkola w Gromcu.

Wspólne biesiadowanie przy grilu przeplatane zabawami zacieśniło więź między
rodzicami i dziećmi oraz zintegrowało obie
miejscowości. Największą atrakcją okazała się
dmuchana zjeżdżalnia, gąsienica oraz cukrowa wata. Organizatorkami całego przedsięwzięcia były nauczycielki: Urszula Mańkut
i Beata Szyjka.
U.M i B.Sz

Malarski plener w Lanckoronie
24 czerwca br. kilkunastu członków
Robotniczego Stowarzyszenia Twórców
Kultury w Chełmku udało się do Lanckorony na plener malarski.
Grupa 19 artystów początkowo zatrzymała się w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie powstały pierwsze szkice i zdjęcia, a tym uczestnicy mogli na własna rękę zwiedzać okolice.
Następnie w godzinach popołudniowych

wszyscy udali się do Lanckorony, gdzie każdy z
artystów wybrał sobie odpowiednie stanowisko
i po rozłożeniu przyborów malarskich zaczął
utrwalać rozciągające się wokół krajobrazy.
Oprócz pleneru członkowie RSTK zwiedzili Muzeum w Lanckoronie oraz wzięli udział
w Odpuście Świętojańskim.
Późnym popołudniem cała grupa wróciła
do Chełmka, przywożąc z Lanckorony piękne
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prace oraz wspomnienia z tej niezwykle udanej wyprawy.
PW

W widłach Wisły i Przemszy (16)
Chełmek w czasie zaborów (5)

Znaczenie Chełmka wzrosło nieco
z chwilą przeprowadzenia przez naszą
miejscowość w 1856 roku „wiedeńskiej linii kolejowej”. Poprawiła się też sytuacja
materialna chełmkowian dzięki możliwości zatrudnienia przy budowaniu linii kolejowej, stacji, przystanku, domków dla „dróżników przy torach”, głównie przy ich przecinaniu się, a później
w zawodzie kolejarza wysoko płatnym w
owych czasach.
Później przy trakcie krakowsko-śląskim
i przystanku kolejowym, na zupełnym wówczas pustkowiu Żyd Ring wybudował karczmę, używaną jeszcze przez cały okres międzywojenny, podczas okupacji niemieckiej mieściła się tu straż przemysłowa i tak z różnym
przeznaczeniem dotrwała ona do roku 1949.

wę z ogromnych zaniedbań właśnie w tym zakresie, szczególnie w małych miejscowościach,
gdzie panoszył się analfabetyzm (pod koniec
XIX wieku było w Galicji 56% analfabetów).
Z miejscowości należących obecnie do
gminy Chełmek do połowy XIX wieku tylko w Bobrku (dzięki wybudowanemu tam
w XVIII wieku kościołowi) dzieci mogły się
uczyć u organisty, zwykle zimą, gdy nie było
prac polowych i wypasu bydła w gospodarstwie. Można sobie wyobrazić, jaka było to
nauka, dzieci nauczyły się trochę czytać, pisać, rachować, trochę języka niemieckiego,
w zależności od możliwości każdorazowego
organisty.
Czy wśród bobreckich były też dzieci z Chełmka? Nie wiadomo, trudno jednak
byłoby się tego spodziewać, biorąc pod uwagę sporą, prawie 5. km odległość od Bobrku,

Budynek karczmy.

Szkolnictwo chełmeckie
w czasie zaborów.
O szkolnictwie w naszej biednej wsi galicyjskiej można mówić dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Sytuacja ta wynikała z dotychczasowej polityki zaborcy, który, dążąc
do bezwzględnego podporządkowania i wynarodowienia Polaków w cesarstwie austro-węgierskim, nie był zainteresowany poziomem
umysłowym mieszkańców tych ziem.
Od lat 60-tych XIX wieku sytuacja Polaków w tym zaborze zmieniła się na lepsze,
co było wynikiem kontynuowania przez Austrię, rozpoczętego w 1860 roku reformowania tego wielonarodowego państwa. Reforma
polegała na przekształceniu monarchii habsurdzkiej w swego rodzaju federację względnie autonomicznych krajów, stąd i Galicja cieszyła się autonomią. Swobodnie mogła rozwijać się kultura, ustało prześladowanie ojczystego języka, spolonizowane zostały urzędy,
sądownictwo i szkolnictwo na czele z uniwersytetami we Lwowie i Krakowie. Dotyczyło to
również szkól średnich i powszechnych, których sprawy leżały w gestii Rady Szkolnej
Krajowej z siedzibą we Lwowie. Szkolnictwo
powszechne stało się w tym czasie najważniejszym elementem w działaniach polskich
władz autonomicznych, zdających sobie spra-

śniegi, zimno i brak odzienia, a szczególnie
butów, gdyż często dla gromadki dzieci w rodzinie była tylko jedna ich para.
Pierwszym nauczycielem w Chełmku
był Leon Stobiecki, on to jako pierwszy został wpisany do „Księgi wizytowej” jako „zadominowany” do szkoły w Chełmku w dniu 27 listopada 1849 roku. Przez pierwsze 4 lata nauczanie było dwuklasowe. Pan Stobiecki uczył
dzieci w wynajmowanych izbach domów prywatnych. Dopiero w 1853 roku postanowiono
w przysiółku Skotnica postawić jednoizbowy,
drewniany budynek szkoły na terenie przekazanym przez hr. Kazimierza Potulickiego
z drewna z bobreckiego lasu. Szkoła ta, po
pewnych przeróbkach m.in. dobudowaniu jednej izby, musiała wystarczyć na ponad 50 lat.
Była jako kolebka chełmeckiej oświaty.
Ostatni trwały ślad o nauczycielu Leonie
Stobieckim znalazł się w kronice szkoły gorzowskiej w czerwcu 1882 roku, kiedy to brał
udział w „popisie rocznym” uczniów jako kierownik szkoły etatowej w Chełmku, do której jeszcze wtedy należała gorzowska szkoła filialna.
Z tym to pierwszym nauczycielem, przybyłym do nas z Krakowa, związana jest historia przekazywana przez kilka pokoleń
chełmkowian.
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Budynek przystanku kolejowego w Chełmku z 1912 roku.

„Gdy już jako sześćdziesięcioletni staruszek opuszczał Chełmek, ufundował żeliwną
figurę Ukrzyżowanego Chrystusa jako pamiątkę po swym tu pobycie. Z pomocą dzieci szkolnych przybił ją do trzydziestoletniego wówczas wiązu, a ten, rozrastając się,
wchłonął w siebie górną część figury, chroniąc ją w ten sposób na wiele lat”. Jeszcze na
początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku można było zauważyć na wysokości około
6. metrów nad ziemią wystające spod grubej
warstwy kory nogi, a nieco wyżej lewą rękę
z podkurczonymi palcami Chrystusa. Tak
zarejestrował to na zdjęciu pan Leon Niziołek, zmarły w 1969 roku. Widok ten osobliwy,
wzbudzał wzruszenie i refleksje. Wystająca
z drzewa, wzniesiona w górę ręka Chrystusa
zdawała się napominać: „Wy, którzy tak często
o Mnie i moich naukach zapominacie, tak często wyrzucacie ze swoich serc, popatrzcie oto
wierne drzewo mnie przytuliło”.
Według relacji byłej nauczycielki dalsza
historia tej figury była także smutna – „Gdy
ścięto ponad stuletni wiąz, pocięto go i wywieziono nad Przemszę, ktoś przypadkowo zauważył resztę figury i doniósł o tym ks. wikaremu, który zabrał ją do siebie, a później już
nie można było ustalić, gdzie się znajduje”.
Wróćmy jednak do dalszej historii szkoły. W miejscu poprzedniego drewnianego budynku wymurowano w 1906 roku nowy, już z
cegły i dachówki podarowanej lub zakupionej
w cegielni księżnej Marii Ogińskiej. Do niej to
w owych czasach należały spore połacie ziemi,
lasy i stawy chełmeckie, a znana była z pozytywnego stosunku do szkolnictwa i oświaty
na ziemiach do niej należących.
Budynek nowej szkoły był piętrowy
z dwoma, a później czterema salami Szkoły
Powszechnej czteroklasowej, jak na owe czasy wysoko zorganizowanej. Jak wyglądała nauka w tej szkole, jaka była w niej atmosfera,
kto kolejno był jej kierownikiem, jacy nauczyciele uczyli w owych czasach, nie można wiarygodnie ustalić z tego wzglądu, że nie zachowała się kronika szkoły z tego okresu, może
jej wcale nie było.
W czasach zaborów istniały już zalążki
oświaty pozaszkolnej w Chełmku. Była nim, założona w 1901 roku przez Krakowskie Towarzystwo Oświaty Ludowej, czytelnia nr 763, której
opiekunem decyzją jego Zarządu Głównego był
proboszcz bobrecki Adam Borowiecki.
Hah

Przełajowy wyścig rowerowy

Młodzieżowy turniej
siatkówki plażowej

Zespół Szkół w Gorzowie zorganizował
już VI Przełajowy Wyścig Rowerowy.
15 czerwca br. na starcie wyścigu pojawili się
uczniowie ze szkół podstawowych oraz g imnazjów z Bobrka, Chełmka i
Gorzowa. Nad bezpieczeństwem zawodników na starcie oraz wzdłuż całej trasy
wyścigu czuwali nauczyciele, strażacy z OSP Gorzów
oraz członkowie Rady Sołeckiej. Wyścig podzielony został na cztery kategorie wiekowe oraz na dziewczęta i chłopców. Na trasie wyścigu uczestnicy walczyli ambitnie
i w kilku przypadkach z pomocą musiała
przyjść pielęgniarka, jednak na kilku otarciach i siniakach się skończyło.
LISTA FINALISTÓW:
Kategoria I - Szkoła podstawowa kl.
1–2
Dziewczętą: 1. Natalia Choromańska, 2. Natalia Wojtyczko, 3. Wiktoria Gamalczyk
Chłopcy: 1. Albert Mąsior, 2. Jakub
Tempka, 3. Miłosz Zabawski
Kategoria II - Szkoła podstawowa
kl. 3 – 4
Dziewczęta: 1. Edyta Tempka, 2. Marta Staszel, 3. Kinga Melon
Chłopcy: 1. Paweł Domagała, 2. Kornel Opitek, 3. Piotr Witkowski
Kategoria III - Szkoła podstawowa
kl. 5 – 6

Turniej

tenisa stołowego
28 czerwca w MOKSiR w Chełmku zakończyła się wiosenna edycja
cyklu turniejów tenisa stołowego.
Zmagania trwały od połowy lutego br., a wzięło w nich udział dwudziestu zawodników z Oświęcimia, Libiąża,
Chrzanowa, Jaworzna oraz skromna grupa młodych zawodników z Chełmka, którzy próbowali stawić czoła doświadczonym zawodnikom.
W wiosennej edycji zwycięzcami turnieju zostali: Zbigniew Jamróz z Chrzanowa, który zgromadził 385 punktów, na
drugim miejscu znalazł się Emil Patucha z Jaworzna z 308 punktami, trzecie miejsce zajął Franciszek Łysak z Libiąża, 295 punktów. Pozostali uczestnicy nie byli w stanie zniwelować różnicy punktowej, jaka dzieliła ich od najlepszej trójki.
SF, PW

29 czerwca przy stadionie KS Chełmek zorganizowany został Młodzieżowy Turniej Siatkówki Plażowej.

Dziewczęta: 1. Magdalena Krawczyk,
2. Aleksandra Toporek, 3. Katarzyna Baranowska
Chłopcy: 1. Tomasz Opitek, 2. Jarosław
Staszewski, 3. Tomasz Jagielski
Kategoria IV - Gimnazjum
Dziewczęta: 1. Magdalena Skoczylas,
2. Agnieszka Ryczan, 3. Kamila Klima
Chłopcy: 1. Marcin Baran, 2. Dawid
Krawczyk, 3. Zbigniew Dróżdż
Przyznano tez nagrodę Fair Play dla
Maksymiliana Baranka, który podczas wyścigu pożyczył rower koledze, któremu pojazd zepsuł się na trasie.

W szranki stanęło 5 dwuosobowych drużyn reprezentujących Chełmek i Brzeszcze. Po zaciętej walce w palących promieniach słońca turniej wygrała dwójka zawodników z Chełmka
- Mateusz Jodłowski oraz Marcin Stachura, drugie miejsce zdobyli reprezentanci Brzeszcz - Jarosław Janas oraz
Daniel Pochopień, trzecie miejsce zajęli Łukasz Sarna i Radosław Nowakowski z Chełmka.
PW

PW

Piłkarski Piknik
Rozmowa z Piotrem Byrskim, wiceprezesem KS Chełmek, organizatorem Piłkarskiego Pikniku o Puchar
KS Chełmek.
Czy trudno jest zorganizować taki turniej?
- Nie, jeśli ma się pomysł, chęć oraz trochę wolnego czasu, to najlepsza recepta na
zorganizowanie takiej imprezy.
W tym roku rozgrywana była już II edycja Pikniku Piłkarskiego. Czy są już jakieś
pomyły na III edycję?
- Na pewno będziemy chcieli wprowadzić jakąś nową konkurencję, na razie nie
chcę zdradzać, niech to będzie niespodzianka, przede wszystkim utrzymamy imprezę
w takiej formie jak teraz, czyli zabawy, w
której może brać udział cała rodzina.
Z roku na rok Piłkarski Piknik cieszy się coraz większym zainteresowaniem
ze strony firm. Czy w przyszłym roku wystąpi ich więcej?
- Rozmawiałem już z nowymi firmami, które chciałyby wziąć udział w pikniku w przyszłym roku, ja będę się cieszył,
jeśli weźmie udział 10 drużyn, tak jak w
tym roku. Oczywiście, jeśli drużyn będzie
więcej, na pewno będzie lepsza zabawa.
Organizacyjnie jesteśmy przygotowani na
większą ilość drużyn, ale najważniejsze dla
mnie jest to, by uczestnicy dobrze się bawili, aby na piknik przychodziły całe rodziny, by w miłej atmosferze zabawy spędzić wolny czas.
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Podczas pikniku gry i zabawy dla
dzieci prowadzili wolontariusze Fundacji
Młodego Kolpinga jak układała się współpraca?
- Współpraca była wręcz idealna, dzieci pod okiem wolontariuszy brały udział
w grach i zabawach z nagrodami, mogły
bezpiecznie i miło spędzić czas, chciałbym
za to serdecznie podziękować Paulinie Chudy, która organizowała zabawy, jak również
wszystkim tym, którzy pomagali mi podczas organizacji Piłkarskiego Pikniku.
Za rozmowę dziękuję.
PW

II Piłkarski Piknik w Chełmku
W sobotę 25 czerwca w pięknym
letnim słoneczku odbył się już II Piknik Piłkarski zorganizowany przez
nasz klub sportowy.
W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć pracowników z siedmiu firm z terenu Chełmka, naszych strażaków oraz
gości z Siemianowic Śląskich. Do tych
ekip dołączyli przyjaciele klubu, w barwach którego wystąpili między innymi:
prezes klubu sportowego Andrzej Skrzypiński, vice prezesi Piotr Byrski i Piotr
Krzeczkowski, radny Henryk Wiśniewski, przedsiębiorca Rafał Gizicki, trener
Marek Klisiak oraz Grzegorz Walocha.
Zespoły po losowaniu podzieliły się na
dwie grupy:
pierwsza – Wizopol, Dermex, Straż
pożarna, Stanform, Asfor,
druga – Gumipol, Huhtamaki, Przyjaciele Klubu, VG Polska, MZGK.
Rozgrywki w grupach były bardzo, ale to bardzo zacięte, zespoły wyrównane. Aż chciało się patrzeć, jak ludzie, którzy jeszcze wczoraj pracowali w
swoich zakładach pracy, przeobrazili się
w świetnie bawiących się graczy. W drużynie przyjaciół klubu świetnie grali obaj
prezesi. Pierwszy strzelił bramkę, drugi świetnie bronił, puszczając w całym
turnieju tylko dwie bramki. Mnie osobiście zaimponowała drużyna MZGK, która choć traciła wiele bramek, nie poddawała się i dzielnie walczyła do końca.
Do półfinałów awansowały z pierwszej grupy Wizopol i rzutem na taśmę
Dermex, z drugiej Gumipol i Huhtamaki.
W międzyczasie odbył się konkurs

rzutów karnych. W bramce na przemian
stali: Piotr Krzeczkowski, Jan Filipek,
Pior Zając i Adam Brotoń. Spośród 22
strzelających do finału awansowali Piotr
Bober i Tomasz Gondzik. Zwyciężył ten
pierwszy.
W pierwszym meczu półfinałowym
Wizopol wygrał 4 : 1 z Huhtamaki. Bardziej zacięty przebieg miał drugi półfinał, gdzie w regulaminowym czasie
gry Gumipol zremisował z Dermexem
0 : 0. Zwycięzcę musiały wyłonić rzuty
karne. Wygrał Gumipol 2 : 1, a w znaczącym stopniu do zwycięstwa przyczynił się bramkarz. W finale Wizopol wygrał 5 : 1 z Gumipolem. W finale pocieszenia Huhtamaki niesamowicie męczyło się z Dermexem, zwycięzcą poprzedniej edycji. W regulaminowym czasie
gry było 1 : 1. O trzecim miejscu zadecydowały rzuty karne lepiej wykonywane przez Huhtamaki 3 : 2 i gościom
z Siemianowic Śląskich przypadło trzecie miejsce.
Najlepszym strzelcem turnieju został
Adam Janeczko z Wizopolu, najlepszym
zawodnikiem Wojciech Smółka z Gumipolu, a bramkarzem Piotr Krzeczkowski. Organizatorzy przyznali nagrodę
specjalną dla najlepszych kibiców, pracowników firmy Asfor. Warto nadmienić,
że zabawę świetnie sędziowali dwaj piłkarze z naszego klubu sportowego: Marek Dulęba i Tomasz Wójcik.
W tym roku Klub Sportowy oprócz
piłkarskiej zabawy zorganizował również zabawy i konkursy dla dzieci, które prowadziła grupa Młody Kolping pod
kierunkiem Pauliny Chudy. Mini hokej,
rzuty do kosza, bieg w workach, malowanie na betonie, zabawy w piasku, zabawy z piłką i wiele innych konkurencji
to zabawy, w których mogły się wziąć
udział nasze chełmeckie dzieci i wykazać się umiejętnościami.
Pogoda była wspaniała, a zabawa,
mam nadzieję, uczestnikom i kibicom
przypadła do gustu i wszyscy dobrze bawili się. Jeśli podobało się, zapraszam
na III Piłkarski Piknik, który odbędzie
się już za rok.
Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomogli w organizacji Pikniku: Paulinie Chudy i jej grupie, Heńkowi Wiśniewskiemu, Pawłowi
Legutowi, Wojtkowi Waligórze, Krzysztofowi Klewińskiemu, Zygmuntowi Zawadzkiemu, a szczególnie Olkowi Wierzbie i prezesowi Andrzejowi Skrzypińskiemu oraz innym nie wymienionym. Dzięki za wszystko.
Piotr Byrski
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Inwestycje remonty

Remontowana ul. Śląska w Chełmku, wykonanie
nawierzchni asfaltowej i budowa chodnika

Prace na terenie przeznaczonym pod budowę stacji
benzynowej ul. Krakowska Chełmek

Starosta Oświęcimski Józef Kała oraz Burmistrz
Chełmka Andrzej Saternus podczas odbioru technicznego wyremontowanej ul. Kościuszki w Chełmku

Budowa Domu Pamięci Baty
biurowcem PZPS w Chełmku

Wymiana chodnika i oraz remont drogi Chełmek
ul. Krakowska

Prace remontowe przy pl. Kilińskiego w Chełmku
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