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Dożynki 2005
BURMISTRZ CHEŁMKA
ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY

NA UROCZYSTOŚCI DOŻYNKOWE
Program Dożynek 2005 – str. 16

Nasi dzielnicowi

Informacja
Związek Komunalny „Komunikacja
Międzygminna” w Chrzanowie informuje, iż z dniem 04.07.2005 r.

04.07

na linii X zostaje wprowadzony
dodatkowy kurs z przystanku
Chełmek Fabryka
do Trzebinia Mały Rynek
w dni robocze o godz. 21:25,
w soboty i niedziele o godz. 21:50.
Wprowadzone kursy są przyspieszone i będą obsługiwać tylko niektóre
przystanki takie jak: Chełmek Fabryka,
Chełmek Osiedle I, Libiąż UMiG, Libiąż
11 Listopada, Libiąż Pawilon, Libiąż Kopalnia Janina, Libiąż Jowisz, Chrzanów
Kroczymiech, Chrzanów PZGS, Chrzanów Sienna, Chrzanów Podwale, Chrzanów PKS, Trzebinia PKP oraz Trzebinia
Mały Rynek.
ZKKM Chrzanów

Komunikat
Informuje się przedsiębiorców, że w.
związku z podjętą w dniu 20.01.2005 r.
uchwałą Rady Miejskiej w Chełmku
zgłaszanie zmian w posiadanym wpisie
o działalności gospodarczej dotyczących uzupełnienia numeru PESEL
i PKD dokonywane jest bezpłatnie
do dnia 31.12.2005 r.
Wszystkie osoby, które do chwili obecnej nie dokonały uzupełnienia,
proszone są o zgłaszanie się do Urzędu
– biuro nr 4 celem załatwienia wszystkich formalności.

Ciemna
strona gminy

09.07

09.07

10.07

11.07

Starszy Sierżant

Bogdan Kysiak
Wiek 45 lat

12.07

Staż w Policji 16 lat
Dzielnica nr 3 Stare Miasto
Ulice: Adama Mickiewicza, Aleksandra Fredry, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Cypriana Kamila Norwida, Flisaków,
Galla Anonima, Grunwaldzka, Jagiellońska, Jana Długosza, Jana
Kochanowskiego, Jana Sobieskiego, Juliana Tuwima, Jaworznicka,
Juliusza Słowackiego, Kazimierza
Wielkiego, Kręta, Królowej Jadwigi, Krótka, Leśna, Lipowa, Mieszka
I, Na Skałce, Oświęcimska, Piastowska, Plac Kilińskiego, Polna, Przemysłowa, Rzeczna, Sadowa, Starowiejska, Stefana Batorego, Śląska,
Tomasza Baty, Wandy, Władysława Łokietka, Wrzosowa, Zygmunta
Kraszewskiego, Zygmunta Starego,
Ks. Wcisło.

Inf. UM.

13.07

14.07

14.07

19.07

23.07

25.07

27.07

ECHO CHE£MKA - Informator Gminny
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27.07

28.07

31.07

w Chełmku w sklepie Albert
przy ul. Krakowskiej zatrzymano kasjera, który ukradł
z kasy sklepu 4 000 zł,
w Chełmku w okolicach Parku
Miejskiego ujawniono narkotyki,
w Chełmku na ul. 11 listopada
zatrzymano nietrzeźwego rowerzystę, 2,4 promila alkoholu,
w Chełmku w dzielnicy Nowopole dokonano włamania do pomieszczeń gospodarczych, skąd
skradziono narzędzia. Straty
1 000 zł,
w Bobrku na ul. Staromiejskiej
włamano się do przybudówki gospodarczej, skąd sprawcy wynieśli elektronarzędzia o wartości ok. 3 000 zł,
w Chełmku przy ul. Kraszewskiego zostało uszkodzone ogrodzenie. Straty oszacowano na
400 zł,
w Chełmku w Gimnazjum nr 2
dokonano kradzieży wycieraczek metalowych. Straty wyniosły 250 zł,
w Chełmku na ul. Wojska Polskiego zbito szybę wystawową,
straty 320 zł,
w Chełmku na ul. 25 Stycznia
dokonano kradzieży rurek miedzianych wartości 200 zł,
w Chełmku na ul. Krakowskiej
zatrzymano nietrzeźwego rowerzystę, 2,1 promila alkoholu,
w Chełmku na ul. Brzozowej zatrzymano nietrzeźwego kierującego rowerem, 2,2 promila alkoholu,
w Chełmku przy ul. Powstańców Śląskich dokonano włamania do piwnicy. Straty 300 zł,
w Chełmku przy ul. Jaworznickiej nieznani sprawcy włamali
się do garażu, skąd skradli narzędzia o wartości 2 000 zł,
w Gorzowie przy ul. Gorzowskiej
dokonano włamania do regału
z butlami gazowymi. Straty wyniosły 550 zł
w Chełmku na ul. Piastowskiej
dokonano włamania do regału
z butlami gazowymi. Oszacowane straty 900 zł
w Chełmku na ul. Oświęcimskiej zatrzymano nietrzeźwego
kierującego rowerem, 2,1 promila alkoholu.
oprac. PW

KODEKS ETYCZNY
PR ACOW N I KÓW U R Z ĘDU M I E JSK I EG O W CH E Ł M K U
PREA MBUŁ A
Mając na względzie służebną rolę pracownika samorządowego,
dobro lokalnej społeczności, dobre imię Urzędu Miejskiego w Chełmku, pracownicy tegoż Urzędu w poczuciu odpowiedzialności za postawę i efekt swojej pracy przyjmują niniejszy Kodeks Etyczny.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Ilekroć w niniejszy m kodeksie jest
mowa o:
1) Urzędzie – należy przez to rozumieć
Urząd Miejski w Chełmku;
2) Kodeksie – należy przez to rozumieć
Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku;
3) Pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Miejskiego w Chełmku, posiadającego status
pracownika samorządowego, o którym
mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1593 z późn. zm.).
ZASADY OGÓLNE
§1
1. Kodeks wyznacza zasady (standardy)
postępowania pracowników Urzędu w
związku z wykonywaniem przez nich
zadań publicznych, tj. pełnieniem służby publicznej.
§2
1. Pracownik samorządowy traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze
na względzie dobro wspólnoty samorządowej.
4. Działa zawsze tak, aby być wzorem
praworządności i prowadzić do pogłębienia zaufania mieszkańców do
Urzędu.
5. Pamięta, że swoim postępowaniem
daje świadectwo o Gminie Chełmek
oraz współtworzy wizerunek Urzędu
Miejskiego w Chełmku.
6. Przedkłada dobro publiczne nad interesy własne.
7. Pamięta o służebnym charakterze
swojej pracy, wykonuje ją z poszanowaniem.
WYKONYWANIE
OBOWIĄZKÓW
§3
1. Pracownik wykonuje obowiązki rzetelnie i bezstronnie, wykorzystując w
sposób najlepszy swoją wiedzę i umiejętności.
2. Pracownik w szczególności:
1) rozpatruje sprawy zgodnie z prawem i bez zbędnej zwłoki,
2) pracuje sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów
swojej pracy,
3) nie uchyla się od podejmowania
rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie,
4) jest twórczy w podejmowaniu i wykonywaniu zadań, a wyznaczone
obowiązki realizuje aktywnie,
5) w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami,
6) traktuje interesantów w podobnych

okolicznościach w taki sam sposób,
7) powiadamia z odpowiednim wyprzedzeniem o zmianie przepisów,
które niekorzystnie wpływają na
uprawnienia mieszkańców,
8) informuje mieszkańców, iż mogą
się odwoływać od niekorzystnych
dla nich decyzji,
9) jest gotów do przyjęcia krytyki,
uznania swoich błędów i do ich
naprawienia,
10) racjonalnie, oszczędnie i efektywnie gospodaruje gminnym majątkiem i środkami publicznymi,
11) dotrzymuje zobowiązań, kierując
się prawem i przewidzianym trybem działania,
12) jest lojalny wobec swoich zwierzchników, gotów do wykonywania
służbowych poleceń w sposób gwarantujący poszanowanie prawa,
13) jest powściągliwy i rozważny
w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy swojego
Urzędu,
14) zgłasza wątpliwości dotyczące celowości lub legalności decyzji podejmowanych w Urzędzie bezpośredniemu przełożonemu.
MERYTORYCZNE
PRZYGOTOWANIE DO PRACY
§4
1. Pracownik dba o podnoszenie swoich
kwalifikacji, kompetencji, wiedzy.
2. Pracownik w szczególności:
1) dąży do pełnej znajomości aktów
prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności
sprawy,
2) rozwija wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy w Urzędzie,
3) jest przygotowany do racjonalnego, merytorycznego i prawnego, uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania,
4) jest otwarty na współpracę i korzystanie z doświadczenia i wiedzy zwierzchników, kolegów i podwładnych, a w przypadku braku
wiedzy specjalistycznej do korzystania z pomocy ekspertów,
5) jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dąży do uzgodnień
opartych na rzeczowej, merytorycznej argumentacji,
6) przestrzega zasad poprawnego zachowania i zapobiega napięciom w pracy.
ZASADA PRZEJRZYSTOSCI
POSTĘPOWANIA
I ZAPOBIEGANIA KORUPCJI
§5
1. Pracownik dokłada wszelkich starań,
aby jego postępowanie było jawne, zro-
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zumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy też
korupcji.
2. Pracownik w szczególności:
1) w prowadzonych sprawach traktuje równo wszystkich uczestników,
nie ulega żadnym emocjom,
2) nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym
i prywatnym,
3) nie demonstruje zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej
działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej, wystrzega się promowania jakichkolwiek grup interesu,
4) nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami
służbowymi,
5) od uczestników prowadzonych
spraw nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych lub osobistych
ani obietnic takich korzyści,
6) udostępnia obywatelom żądane
przez nich informacje i umożliwia dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w ustawach,
7) nie ujawnia informacji poufnych
ani nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych,
zarówno w trakcie jak i po zakończeniu zatrudnienia.
ZASADA NEUTRALNOŚCI
POLITYCZNEJ
§6
1. Pracownik w wykonywaniu zadań
i obowiązków jest neutralny politycznie.
2. Pracownik w szczególności:
1) nie manifestuje publicznie w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków służbowych, swoich poglądów i sympatii politycznych,
2) rzetelnie realizuje swoje zadania
i obowiązki bez względu na własne
przekonania i polityczne poglądy,
3) dystansuje się od wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które mogą prowadzić do działań
stronniczych,
4) nie angażuje się w działania administracji samorządowej, które mogłyby służyć ugrupowaniom politycznym,
5) zapewnia jasność i przejrzystość
własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne,
6) nie wykorzystuje wpływów politycznych na rekrutację i możliwość awansu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7
1. Pracownicy są zobowiązani przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się
jego zasadami.
1. Za nieprzestrzeganie przepisów niniejszego kodeksu pracownicy samorządowi ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną.

BURMISTRZ CHEŁMKA ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W OTWARTYM KONKURSIE

ofert na realizację zadania publicznego
5. W roku 2004 na realizację podobnych zadań nie przeznaczono
środków publicznych:
6. Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja może być przyznana wyłącznie podmiotom określonym
w ustawie. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
7. Terminy i warunki realizacji zadania:
Zadanie powinno być realizowane w miesiącach wrzesień-listopad 2005 r. Warunkiem realizacji zadania jest wygranie konkursu ofert i przyjęcie zlecenia realizacji zadania poprzez zawarcie
umowy w formie pisemnej.
8. 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 20 września 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.
9. Termin, 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.
10. Wszystkie zainteresowane podmioty zostaną powiadomione
o rozstrzygnięciu konkursu odrębnym pismem wraz z uzasadnieniem udzielenia dotacji lub odrzucenia wniosku. Protokół komisji wraz z decyzją burmistrza z uzasadnieniem zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chełmku.

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 23: „Zagospodarowanie wolnego czasu z elementami terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych pn. „Wakacje bez nałogów”
2. Cel: Utrwalenie trzeźwości, zapobieganie powrotu do nadużywania alkoholu, poprawa jakości życia w rodzinie.
3. Zakres przedsięwzięcia:
a. spędzanie wolnego czasu propagujące idee trzeźwego stylu życia,
b. udział w obozach terapeutycznych,
1. Rodzaj zadania:
Zadanie Nr 24: Organizacja zajęć turystyczno-krajoznawczych dla osób dorosłych z terenu Gminy Chełmek zajmujących się szerzeniem turystyki, wędrownictwa oraz dziedzictwa kultury narodowej.
2. Cel: Szkolenie kadry turystycznej osób z terenu Gminy Chełmek.
3. Zakres przedsięwzięcia:
a. organizacja wycieczek,
b. poszerzanie wiedzy o środowisku, ekologii, dóbr kultury narodowej,
II. OBSZAR: KULTURA, SZTUKA
OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI
1. Rodzaj zadania:
Zadanie Nr 25: Upowszechnianie wśród mieszkańców
tradycji obuwniczych oraz myśli przewodniej Tomasza
Baty.
2. Cel: Podtrzymanie tradycji głównego założyciela przemysłu obuwniczego w Gminie Chełmek
3. Zakres przedsięwzięcia:
a. utrzymanie współpracy z innymi ośrodkami związanymi z
tradycją T. Baty,
b. wydanie biuletynu informacyjnego na temat tradycji obuwniczych,
4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2005:
1) zadanie Nr 23: 1.000,00 zł
słownie (tysiąc złotych)
2) zadanie Nr 24: 1.000,00 zł
słownie (tysiąc złotych)
3) zadanie Nr 25: 1.000,00 zł
słownie (tysiąc złotych)

Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus

WAŻNE dla mieszkańców Starego Miasta
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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Konkurs na nazwę
kina w Chełmku
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 .......................................................

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

XXXII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Chełmku
7 lipca br. w sali sesyjnej UM w Chełmku odbyła
się XXXII sesja nadzwyczajna RM w Chełmku. Porządek obrad obejmował jedynie dwa projekty uchwał.
Pierwszym z omawianych był projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia
wekslem in-blanco przyznanych środków na dofinansowanie budowy sali
gimnastycznej przy Samorządowym Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Chełmku, ul. Chrobrego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
W luty m 20 05 r. Gmina Chełmek podjęła starania o dof inansowanie inwestycji pn. „Dobudowa budynku sali sportowej wielofunkcyjnej
z łącznikiem przy Samorządowym Zespole Szkół w Chełmku ul. Chrobrego“, składając kartę zadania do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego. Inwestycja
została zakwalifikowana do w/w programu, w którym według wstępnej de-

cyzji można uzyskać dotację bezzwrotną w kwocie całkowitej 220 tys. zł w
roku 2005 r. Niezbędnym załącznikiem
do formularza aplikacyjnego przy składaniu wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o przyznanie dofinansowania jest uchwała, na
mocy której Rada Miejska wyraża zgodę na zawarcie przez Burmistrza umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia
i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków. Radni przyjęli projekt uchwały jednogłośnie.
Następnym punktem obrad był
projekty uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2005 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”– „Gospodarka odpadami” o 20 000 zł, wynika z podpisanej ze Starostą Oświęcimskim umowy
w sprawie udzielania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania “Likwidacja odpadów
zawierających azbest z terenu Gminy

Chełmek”. Zadanie to jest realizowane od 3 lat.
Przeniesienie środków z działów
„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz „Pozostała działalność” – „Rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Chełmku
– Modernizacja budynku na Regionalny Ośrodek Szkoleniowy” w wysokości
130 000 zł (oszczędności po przetargu)
do działu „Oświata i wychowanie” na
zadanie „Dobudowa budynku sali sportowej wielofunkcyjnej II etap” związane jest z przesunięciem terminu zakończenia budowy sali. Rada jednogłośnie
przyjęła zmiany w budżecie.
Podczas pytań, interpelacji i wolnych wniosków radni poruszali problemy związane z niepokojącymi mieszkańców mocno odczuwanymi wstrząsami, możliwością powołania w Chełmku Straży Miejskiej, dofinansowania
wymiany pieców węglowych na gazowe oraz z oczyszczeniem rowów na terenie gminy.
DK,PW

Nadzwyczajnie krótka sesja
2 sierpnia o godz. 1500
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku rozpoczęła się XXXIII nadzwyczajna sesja RM. Pod nieobecność przewodniczącego RM w Chełmku Zbigniewa Jelenia radni zadecydowali, że sesji przewodniczyć będzie Maria
Gołyźniak.
Program sesji obejmował jedynie
trzy projekty uchwał.
Pierwszy projekt dotyczył zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie w kwocie 168 712 zł na
sfinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Samorządowego
Zespołu Szkół w Bobrku” i „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2
w Chełmku”. W 2005 roku Gmina Chełmek wystąpiła z wnioskiem do WFOŚiGW o udzielenie takiej pożyczki i został on rozpatrzony pozytywnie. Radni

przyjęli przedstawiony projekt, z którego wynika, że spłata preferencyjnej
pożyczki nastąpi w latach 2006 – 2010
z dochodów budżetu Gminy.
Kolejny projekt uchwały dotyczył
zabezpieczenia wekslem in-blanco przyznanych środków finansowych na dofinansowanie zadania pn. „Odnowa sołectwa Bobrek – budowa i modernizacja infrastruktury kulturalno – sportowo – rekreacyjnej” ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych. W marcu 2005 roku
Gmina Chełmek złożyła wniosek aplikacyjny o dofinansowanie tej inwestycji. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w wyniku czego Gmina może
uzyskać bezzwrotne wsparcie finansowe do 450 tys. zł. W przedstawionym
projekcie Rada Miejska wyraża zgodę
na zawarcie przez Burmistrza Chełmka umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia i zabezpieczenie prawidłowego
wydatkowania przyznanych środków.
Wszyscy radni głosowali za przyjęciem
przedstawionego projektu uchwały.
Ostatnim podczas tej sesji był projekt uchwały dotyczący zmian w budże-
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cie Gminy Chełmek na 2005 r. Zmiany wynikły ze zwiększenia wydatków w dziale „Oświata i wychowanie”
w związku z zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚiGW na teremomodernizację budynków szkół. Pokrycie wydatków pożyczką stanowi 80%, natomiast
20% to środki własne Gminy. Koniecznym stało się też zabezpieczenie środków na odsetki i prowizje w związku
z zaciągnięciem kredytu długoterminowego. Radni przyjęli ten projekt jednogłośnie.
Na zakończenie sesji w interpelacjach, pytaniach i wolnych wnioskach
radni dyskutowali przede wszystkim
o prowadzonym remoncie drogi 780
i niedogodnościach, które w ynik ł y
z tej przyczyny, a także o konieczności
zakończenia remontu ulicy Kościuszki do ulicy Ofiar Faszyzmu. Wyrażono
też niepokój o rychłe rozjeźdżenie nowej
nawierzchni ulicy Kościuszki na skutek
objazdu i wzmożony ruch ciężkich samochodów. Zaproponowano, by poczynić
starania o połączenie kursowymi busami Chełmka z Krakowem.
DK,PW

Woda z certyfikatem
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej w Chełmku Spółka
z o.o. w dniach 13 – 14 czerwca
2005 pomyślnie przeszedł audyt
certyfikacyjny i otrzymał certyfikaty zgodności Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 i Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, nadane przez Det
Norske Veritas - jedną z wiodących światowych instytucji certyfikujących.
Otrzymanie certyfikatu ISO 14001 jest
dla MZGK Spółka z o.o. szczególnym wydarzeniem, bowiem świadczy o proekologicznej świadomości, kompetencji i fachowości załogi oraz jest potwierdzeniem kontroli wpływu działalności firmy na środowisko.
Posiadanie certyfikatu ISO 14001
oznacza, że procesy związane z uzdatnianiem wody, budową i eksploatacją sieci, świadczeniem usług komunalnych są w
pełni kontrolowane na każdym etapie procesu oraz że nie mają one negatywnego
wpływu na otoczenie.
Efektem wprowadzenia w Spółce Systemu Zarządzania Środowiskowego jest:
1 zaniechanie zachowań, które ewidentnie pogarszają stan środowiska,

2 zmniejszenie wypadków, awarii, zagrożeń, a tym samym kosztów z tym związanych,
3 szczegółowe określenie zagrożeń środowiska i sposobów ich eliminacji,
4 ograniczenie zanieczyszczeń i czynników mających negatywny wpływ na
środowisko,
5 zw ięk szen ie efekt ów selekt y wnej zbiórki odpadów, a tym samym
znaczne przedłużenie okresu żywotności składowiska bez potrzeby wydatkowania środków finansowych na
budowę nowego oraz skierowanie do
ponownego przerobu wyselekcjonowanych surowców wtórnych, co sprzyja
ochronie zasobów naturalnych
Równocześnie z wdrażaniem Systemu
Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
prowadzono wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
Norma ISO 9001 to atut w walce konkurencyjnej, na wolnym, otwartym już dla
nas, wspólnym rynku Unii Europejskiej,
stwarza dobrą praktykę zarządzania jakością, a więc pośrednio ułatwia również zdobywanie obowiązujących na rynku unijnym
znaków bezpieczeństwa i jakości.
Wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 i Systemu
Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
współfinansowane było przez Polską Agen-

Segreguj odpady
Od początku roku na terenie
gminy Urząd Miejski w Chełmku
wraz z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej przeprowadzają program selektywnej zbiórki odpadów.
-

-

-

-

Celem programu jest:
zmniejszenie ilości odpadów trafiających
na składowisko,
zmniejszenie szkodliwości odpadów dla
ludzi i środowiska,
pozyskiwanie surowców wtórnych,
zaoszczędzenie zasobów surowcowych
środowiska,
zwiększenie świadomości ekologicznej
społeczności lokalnej,
poprawa estetyki i wizerunku miasta,
uzyskiwanie oszczędności finansowych
dla mieszkańców z tytułu usuwania
i składowania odpadów,
uporządkowanie gospodarki odpadami
komunalnymi stałymi w gminie.
Zasady selektywnej zbiórki odpadów:
w roku 2005 każdy mieszkaniec Gminy
Chełmek w zabudowie jednorodzinnej będzie mógł skorzystać z selektywnej zbiórki odpadów;
MZGK w Chełmku odbierać będzie nieodpłatnie prawidłowo posegregowane od-

pady jeden raz w miesiącu, w ostatnim
dniu roboczym miesiąca;
- w przypadku stwierdzenia przez pracowników MZGK MZK Chełmku, że w workach przeznaczonych do selektywnej
zbiórki znajdują się niedozwolone odpady, MZGK odbierze odpady, równocześnie naliczając opłatę jak za kubeł 110
l + koszt zakupu worka – 5,85 zł brutto
za worek;
- właściciele nieruchomości, którzy nie
przystąpią do programu, będą gromadzić i usuwać swoje odpady na dotychczasowych zasadach;
- dla zarządców nieruchomości rzetelnie
prowadzących selektywną zbiórkę odpadów istnieje możliwość zmniejszenia częstotliwości odbioru odpadów niepodlegających selektywnej zbiórce.
Według prognoz MZGK do końca roku
zebranych zostanie 5000 – 5800 m3 plastiku, szkła oraz papieru, co daje 20 – 29% ogólnej objętości wszystkich gromadzonych odpadów. Te ostatnie dane szczególnie napawają optymizmem, ponieważ surowce zbierane
podczas selektywnej zbiórki odpadów będą
po przerobie powtórnie wykorzystane, a nie
trafią na wysypiska, które mają ograniczoną pojemność.
Oprac. PW
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cję Rozwoju Przedsiębiorczości (Program
Phare 2002 – 2002/000-580-06.02 Sektorowy Program Rozwoju Małych i Średnich
Przedsiębiorstw i Innowacji). Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
otrzymał dotację w wysokości 50% całkowitych kwalifikowanych kosztów wdrożenia i certyfikacji Systemu.
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Spółka z o.o. równolegle
z działaniami organizacyjnymi dążył do poprawy jakości świadczonych usług poprzez
zakup sprzętu specjalistycznego. Zakupiono w tym celu prasę hydrauliczną do belowania selektywnie zbieranych odpadów
z terenu Gminy Chełmek, urządzenie ciśnieniowe do czyszczenia sieci kanalizacyjnej oraz oprogramowanie specjalistyczne
dla przedsiębiorstwa komunalnego.
Wyżej wymienione zakupy inwestycyjne współfinansowane były przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
(program Phare 2002 SSG – 2002/000580.06.05 Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw
- Przedsiębiorczość w Polsce Fundusz Dotacji Inwestycyjnych). Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. otrzymał dotację w wysokości 50% kosztów zakupu urządzeń i oprogramowania.

Stażyści na start
Od kilku lat Polska boryka się
z dużym problemem społecznym,
jakim jest bezrobocie. Co piąty
dorosły człowiek w naszym kraju nie ma pracy.
Zjawisko bezrobocia dotyka przede
wszystkim ludzi młodych kończących edukację, ale niemających doświadczenia na rynku
pracy. To właśnie do nich adresowane są programy aktywnych form zapobiegania bezrobociu – takie jak staże. Przedsięwzięcia takie
w całości finansowane są z programu PHARE 2002 i cieszą się dużym zainteresowaniem
tak ze strony ambitnych młodych ludzi chcących zdobyć doświadczenie jak i instytucji czy
firm pragnących młodych ludzi przyciągnąć
do siebie. W tej sytuacji obie strony wygrywają. Młodzi ludzie, ponieważ mają okazje wykorzystać zdobyte podczas nauki wiadomości i zaprezentować się potencjalnemu przyszłemu pracodawcy, natomiast firmy i instytucje dostają bardzo dobrze przygotowanych,
wykształconych i pracowitych młodych ludzi
„za darmo” (płace dla stażystów zapewnia
Urząd Pracy).
Na terenie gminy Chełmek tylko od początku roku z różnych form stażu skorzystało
kilkunastu młodych ludzi. Stażystów zatrudniają firmy oraz instytucje publiczne, m.in.
Urząd Miejski, MOKSiR, ADM.
PW

ODESZLI OD NAS
W dniu 28.05.2005 roku,
w wieku 71 lat, zmarł nagle
Eugeniusz Sitek.
Terenowe Koło Pszczelarzy w Chełmku,
Związek Pszczelarzy Podbeskidzia „Bartnik” w Bielsku-Białej, którego był aktywnym członkiem, poniosło bolesną stratę.
Eugeniusz Sitek urodził się 26 lipca 1933
roku w Chełmku. W 1949 roku rozpoczął pracę zawodową w PZPS „Chełmek”, gdzie nieprzerwanie pracował przez 32,5 lat na różnych stanowiskach, a ostatnio na stanowisku
kierownika magazynu skór wierzchowych.
W 1960 roku rozpoczęła się jego przygoda z hodowlą pszczół. Za namową teścia,
Jana Słoniny, rozpoczął hodowlę, zaczynając
od dwu rodzin pszczelich. Po upływie kilku lat
pasieka przydomowa rozrosła się do 20 rodzin.
Kolega Eugeniusz Sitek własnoręcznie wykonywał drewniane ule odmiany wielkopolskiej,
ramki i drobny sprzęt pszczelarski. Początkowo należał do terenowego Koła Pszczelarzy w
Oświęcimiu, a od 1983 roku do Koła Pszczelarzy w Chełmku. W latach 1998- 2000 był prezesem Koła Pszczelarzy w Chełmku, a następ-

nie, aż do śmierci, wiceprezesem.
Zawsze a kty wnie uczestniczył
w zebraniach naszego Koła, dzielił się obserwacjami i przekazywał
swoje dośw iadczenia w hodowli pszczół. Chętnie wyjeżdżał na
szkolenia i wystawy pszczelarskie. Będąc miłośnikiem przyrody, corocznie sadził drzewa miododajne i pyłkodajne w Chełmku, wzdłuż ulic lub na nieużytkach. Interesował się rolnictwem, hodowlą zwierząt, ogrodnictwem, bardzo dużo czytał, prenumerował czasopisma fachowe, gromadził książki o takiej tematyce. Własnoręcznie szczepił i rozmnażał krzewy ozdobne
i drzewa miododajne. Pracę zawodową łączył z
pracą na roli, zajmował się uprawą zbóż, ziemniaków i pielęgnował swój przydomowy sad
. Aktywnie zwalczał niszczycielskie w skutkach wiosenne wypalanie traw i bezmyślne,
nieuzasadnione wycinanie lip i akacji rosną-

Informacja dot. problematyki

wprowadzenia numeru alarmowego „112”
1. Numer alarmowy „112” będzie funkcjonował od września b.r. w siedzibie KP PSP w Oświęcimiu.
2. Numer alarmowy „112” powinien być wykorzystywany przede wszystkim w przypadku,
kiedy nie umiemy zidentyfikować zagrożenia w wymiarze 3 aktualnych numerów ratunkowych, czyli: Pogotowie – 999, Straż Pożarna – 998, Policja – 997, tj. kiedy nie wiemy,
którą z tych służb powiadomić w konkretnej sytuacji. Jest to również numer przeznaczony zwłaszcza dla cudzoziemców, nieznających w.w. numerów ratunkowych.
3. Pomimo uruchomienia numeru „112” dalej funkcjonować będą „stare” numery ratunkowe,
z których w dalszym ciągu zaleca się korzystać. Zapobiegnie to lawinowemu przyrostowi zgłoszeń pod numerem 112, który niewątpliwie nastąpi, gdyż dyspozytor punktu alarmowego
„112” będzie musiał przyjąć zgłoszenia kierowane wcześniej pod trzy numery ratunkowe do
różnych służb. Powyższe, mimo przewidywanego wzmocnienia obsady punktu alarmowego „112” może powodować istotne trudności i opóźnić alarmowanie właściwej służby ratowniczej stosownie do zgłoszonego zagrożenia - przynajmniej w początkowym okresie funkcjonowania numeru „112”.
4. Numer alarmowy „112” jest oczywiście bezpłatny. Należy przyjąć, że w istotny sposób zwiększeniu ulegnie ilość połączeń z tym numerem, chociażby ze względu na to, że ludzie ciekawi nowości będą chcieli sprawdzić skuteczność działania numeru „112”, co spowodować może
trudności w przekazywaniu prawdziwych informacji o zdarzeniach. Należy zatem apelować
do społeczeństwa o zaniechanie takich praktyk.
5. Punkty alarmowe „112” wyposażone będą w rejestratory rozmów, służące do gromadzenia informacji oraz identyfikacji złośliwych i fałszywych zgłoszeń.
6. Obsada osobowa punktu alarmowego „112” przeszkolona będzie w ramach unijnego programu, adresowanego do tej grupy pracowników w zakresie przyjmowania zgłoszeń o zdarzeniach w językach obcych. Należy przy tym dodać, że w krajach UE, które numer „112” wprowadziły wiele lat temu, kontaktować się z nim można wyłącznie w języku danego kraju.
7. Przekazując informacje o zdarzeniu należy podać przede wszystkim:
a) rodzaj zdarzenia (np.: pożar, zadymienie, wybuch, wypadek komunikacyjny itp.)
b) czy są osoby poszkodowane wymagające pomocy medycznej oraz ich ilość
c) miejsce zdarzenia (adres)
d) swoje personalia i numer telefonu z którego się dzwoni
Po podaniu powyższych informacji należy poczekać na przyjęcie zgłoszenia przez dyspozytora.
Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej PSP
w Oświęcimiu:
Marek Czardyban
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cych wzdłuż ulic w Chełmku.
W uznaniu jego zasług dla pszczelarstwa
w 1995 roku otrzymał brązową odznakę Polskiego Związku Pszczelarskiego. Działał również społecznie. Pełnił funkcję opiekuna społecznego, był radnym w Radzie Narodowej,
członkiem Rady Duszpasterskiej w Chełmku, członkiem i prezesem Kółka Rolniczego
w Chełmku. W uznaniu zasług w pracy zawodowej i społecznej był wielokrotnie nagradzany i odznaczany, otrzymał Brązowy, Srebrny
i Złoty Krzyż Zasługi. Był człowiekiem wyjątkowo uczynnym, sumiennym, powszechnie szanowanym, o dobrym sercu i szlachetnym charakterze. Zawsze życzliwy, koleżeński, chętnie dzielił się swoją wiedzą z zakresu hodowli pszczół.
W piękny, słoneczny dzień, 30 maja, na
Jego pogrzebie liczne grono kolegów, pszczelarzy z chełmeckiego Koła oddało Mu ostatnią przysługę, uczestnicząc w mszy żałobnej
i kondukcie pogrzebowym na cmentarz.
Jego dobre imię przetrwa w naszej pamięci i w naszych sercach.
Cześć Jego Pamięci!
Niech spoczywa w pokoju.
Prezes Koła Pszczelarzy w Chełmku
Jacek Witkowski

Szansa dla
bezrobotnych
Gmina Chełmek aktywnie
włącza się w aktywizację ludzi
pozostających bez pracy.
Obecnie na terenie gminy w pracach interwencyjnych biorą udział 22 osoby, w tym
10 osób zatrudnionych przy pracach „bezpieczny wał”. O udziale w pracach interwencyjnych
decyduje przede wszystkim status bezrobotnego oraz, co się z tym wiąże, trudna sytuacja
materialna. Osoby zatrudnione przy pracach
na wałach przeciwpowodziowych muszą również posiadać umiejętności obsługi kos spalinowych i ręcznych.

W ramach prac interwencyjnych wykonywanie jest koszenie i sprzątanie terenów
zielonych należących do gminy, prace melioracyjne, czyszczenie koryt i skarp rowów na
terenie całej gminy, sprzątanie miasta, mycie wiat przystanków autobusowych, obecnie również malowanie ogrodzenia stadionu KS Chełmek.
Prace przy akcji „bezpieczny wał” obejmują koszenie, grabienie i wywóz traw oraz
renowacja śluz w wałach.
PW

Z górami za pan brat
Wit Zawadzki ma 24 lata, student Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Górami interesuje się
od dzieciństwa. Obecnie na swoim koncie ma już takie
szczyty jak Mont Blanc (4807 m n.p.m.), czy Elbrus (5642
m n.p.m.).
W ubiegłym roku zdobył swój pierwszy siedmiotysięcznik Pik Lenina (7134 m n.p.m.).
W tym roku kolejny raz zdobywa Pik Lenina oraz kolejne dwa siedmiotysięczniki Chan Tengri (7010 m n.p.m.)
oraz Pik Pobiedy (7439 m n.p.m.).
Jak zaczęła się twoja przygoda
z górami?
– Zainteresowanie górami rozpoczęło się od wycieczki z rodzicami do Karpacza, miałem 7 lat. Wtedy zacząłem chodzić po górach, na początku były to wysokości do 1000 m.
Masz już na koncie swój pierwszy zdobyty siedmiotysięcznik, teraz
planujesz kolejny?
– W tym roku chcę ponownie wejść
na Pik Lenina (7134 m n.p.m), tym razem trudniejszą drogą niż tą, która wchodziliśmy w tamtym roku, tam planujemy przeprowadzić aklimatyzację, a następnie mamy zamiar wejść na dwa następne siedmiotysięczniki – Chan Tengri
(7010 m n.p.m) oraz Pik Pobiedy (7439
m n.p.m). Czy się to uda, to się jeszcze
okaże.
Taka wyprawa jest na pewno
dużym wyzwaniem organizacyjnym i wiąże się z wysokimi kosztami. Jak sobie z nimi radzisz?
– Jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, to część rzeczy mamy sprawdzone, połapane kontakty z ubiegłego roku, dlatego w tym roku łatwiej było nam się przy-

gotować. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe to tutaj, niestety, nie otrzymaliśmy
dużego wsparcia finansowego od sponsorów, bardziej jakieś rabaty na sprzęt
lub oferty zakupu sprzętu przez firmy.
Natomiast pieniądze na wyprawę zarabialiśmy sami. Wychodzę z założenia, że
przez 10 miesięcy w roku pracuję, żeby
później za zarobione pieniądze sfinansować taką wyprawę.
Jak wyglądają wasze przygotowania do wyprawy? Skąd czerpiecie informacje o zdobywanych
szczytach?
– Informacji zasięgamy u ludzi, którzy już tam byli. Ja mam już pewne doświadczenie i wiadomości zdobyte podczas zeszłorocznej wyprawy, o pozostałych szczytach zbieramy informacje,
czytając artykuły w czasopismach górskich, szukamy w Internecie, jednak najpotrzebniejsze informacje dostajemy od
ludzi, którzy już zdobywali te szczyty.
Spotykacie się z innymi alpinistami w celu wymiany informacji
i doświadczeń?
– Tak, w Krakowie jest dość mocne środowisko alpinistów, kilkakrotnie

8

spotykałem się też z ludźmi z Warszawy.
Podczas takich spotkań można naprawdę
dużo się dowiedzieć. W tegorocznej wyprawie będzie brało udział dwóch ludzi
działających w Krakowie, czyli ja i Piotrek, a także Tomek z Olsztyna i Robert
z Gdańska, więc praktycznie możemy zasięgać informacji w czterech klubach.
Planujesz kiedyś wyprawę w
międzynarodowym zespole?
– Już w tym roku planowałem taką
wyprawę, w skład zespołu miałem wejść
ja, Ewelina, z którą w zeszłym roku wchodziliśmy na Pik Lenina oraz dwóch zaprzyjaźnionych z nami Szwedów. Niestety, plany trochę się pokrzyżowały.
Co się czuje, stojąc na szczycie
siedem tysięcy m n.p.m?
– Na pewno dużą rodność, ale przede
wszystkim myśli się o tym, aby bezpiecznie zejść ze szczytu, podczas drogi w dół
nie można się rozpraszać, ponieważ może
się to zakończyć tragedią. Po zejściu można już zacząć się cieszyć z osiągniętego
sukcesu.
Jednak niewielu ludzi ma możliwość wejść na ponad siedmio tysięczny szczyt.
– Ostatnio coraz bardziej popularne
stają się wyprawy na tak wysokie szczyty. Istnieją specjalne agencje organizujące tego typu wyprawy komercyjne. Muszę jednak przyznać, że niestety nie tak
to powinno wyglądać. Udostępnianie tak
wysokich gór ludziom, którzy nie są w dostatecznym stopniu przygotowani na takie wyprawy, jest bardzo niebezpieczne.
Najlepszym tego przykładem jest przygoda, która spotkała nas rok temu, kiedy pomagaliśmy zejść dziewczynie z komercyjnej wyprawy, ona sama nie była
w stanie tego zrobić. Przez to sami narażaliśmy się na niebezpieczeństwo i całą
noc spędziliśmy w śnieżnej jamie. Niestety ludzie organizujący takie wyprawy
nie biorą na siebie odpowiedzialności za
uczestników, z jednej strony biorą ze sobą
nieraz całkowicie nieprzygotowanych ludzi, a z drugiej zostawiają uczestników

wspinaczki samych, twierdząc, że jest to
wyprawa partnerska i każdy sam ma radzić sobie w drodze na szczyt. Należy tu
podkreślić, że uczestnicy takiej wyprawy
płacą naprawdę duże pieniądze.
Jak wygląda przygotowanie kondycyjne do wyprawy?
– Staram się regularnie trenować,
wspinam się w miarę możliwości, codziennie staram się wykonywać serię
ćwiczeń poprawiających kondycję. Oprócz
kondycji bardzo ważna jest aklimatyzacja. W tym roku plecak każdego z członków wyprawy będzie ważył ok. 60 kg,
więc wspinaczka z takim obciążeniem
będzie dodatkowym wyzwaniem.
Chciałbym tu również nadmienić,
że podczas wypraw prowadzimy badania naukowe. Ja zajmuje się badaniem
metabolizmu człowieka przebywającego
na dużych wysokościach. W tym roku
do projektu dołączył się Robert Szymczak, lekarz z Gdańska, który już specjalistycznie zajmuje się medycyną wysokościową i w tym roku będzie się skupiał nad badaniami neuropsychologicznymi oraz ogólnie nad badaniami wydolnościowymi organizmu przebywającego na dużych wysokościach. W tym
roku nawiązała się współpraca miedzy
uczelniami, ponieważ ja badania prowadzę pod egidą Wydziały Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, natomiast Robert pracuje na Akademii Medycznej
w Gdańsku.
Masz marzenia związane ze zdobyciem jakiegoś szczytu?
– To o czym marzę, to przejść grań
Mazeno prowadzącą na Nanga Parbat
w Himalajach, ale to jeszcze nie mój poziom. Żeby zdobyć ten szczyt, trzeba naprawdę dużo potrafić.
Za rozmowę dziękuję.
PW
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Nowa fala reggae
Wywiad z zespołem B.J.Ch

Zespół B.J.Ch powstał w Chełmku w 2001 r. Od początku swego istnienia gra rock i reggae – ska. Zespół może
pochwalić się występami podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Chełmku oraz występami podczas Dni Chełmka.

lem graliśmy covery oraz jedną naszą piosenkę, przy której kilka razy bisowaliśmy.
Niedługo potem zaczęły pojawiać się problemy, przestano nam pożyczać sprzęt nagłaśniający, odeszła od nas Ania i zespół
zaczął się powoli sypać. Jednak po pewnym
czasie znaleźliśmy nową wokalistkę, Paulinę, do zespołu dołączył puzonista i drugi gitarzysta, i znów zaczęło nam wszystko wychodzić, teksty powstawały w bardzo szybkim tempie, a w zespole panowała przyjazna atmosfera. Wtedy dostaliśmy
propozycję zagrania podczas obchodów Dni
Chełmka. Kilka tygodni po koncercie Kuba

SKŁAD ZESPOŁU.
Bartek „Słoń” – gitara
Zainteresowania: gry komputerowe, szczególnie granie po sieci, wyścigi samochodowe, ma zamiar zdawać egzamin na klasę rajdową, jak sam podkreśla, w wolnych chwilach gra na gitarze. W zespole od wakacji 2004 r.
W zespole ceni sobie zgranie i ogólne
zrozumienie.
Tomek „Devil” – klawisze
W B.J.Ch od samego początku,
wraz z Marcinem i Kubą założyli ten
zespół. Obecnie uczy się w studium informatycznym, poszukuje pracy.
Interesuje się grami komputerowymi oraz tworzy strony internetowe. Jest
autorem strony internetowej zespołu.
Lubi wspólne granie, próby, które odbywają się w MOKSiR.
Marcin „Aikman” – perkusja
Na co dzień pracuje jako lakiernik,
gra na perkusji od 2000 roku i, jak sam
twierdzi, ciągle uczy się czegoś nowego. Z zespołem gra od samego początku – jest jednym z założycieli.
Paweł „Slavka” – gitara basowa
sześciostrunowa
Swoją przygodę z graniem zaczął
w 2001 r., gdy po zdanej maturze kupił
swoją pierwszą gitarę. Od tamtego czasu grał już w kilku zespołach, w B.J.Ch
jest od marca 2005 r.
Na co dzień pracuje w Libiąskim
Centrum Kultury jako instruktor d.s.
sportu i rekreacji. Jest też sędzią piłkarskim. Absolwent wydziału zarządzania sportem katowickiej AWF, obecnie kończy studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Ania „Asza” – wokal
Muzyką zajmuje się od najmłodszych lat, jak sama mówi, muzyka to
jej życie. Fascynuje się reggae – ska.
W zespole śpiewa od samego początku,
chociaż na pewien czas odeszła, by powrócić z dodatkową energią. Ania uczy
się w liceum, obecnie jest w klasie maturalnej.

Jak wyglądały początki zespołu?
TOMEK: Zespół rozpoczął działalność
po spotkaniu moim z Marcinem i Kubą.
Ja miałem już klawisze, Marcin zamierzał kupić perkusję, a Kuba miał gitarę,
na której dopiero uczył się grać. Tak powstał zalążek zespołu. Z naszym pomysłem na zespół poszliśmy do MOKSiR-u
z pytaniem, czy znalazłoby się dla nas jakieś pomieszczenie, w którym moglibyśmy
mieć próby, dyrektor zgodził i tak mieliśmy
już swoje miejsce. Oprócz nas w MOKSiRze grał wtedy zespół 7 Grzechów. Niedługo potem Marcin kupił swoja pierwszą
perkusję, która nie była nowa i wymagała gruntownej renowacji. Na początku nie
wiedzieliśmy, czy iść w stronę rocka czy
reggae – ska. I chociaż na początku w zespole było trochę spięć i małych konfliktów,
mieliśmy swojego dobrego ducha – Kubę,
który umiał załagodzić wszystkie spory.
Następnie do zespołu ściągnęliśmy Anię,
którą usłyszeliśmy na scholi. Z tak skompletowanym składem dostaliśmy propozycję zagrania na finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Chełmku, niestety
przed samym finałem z różnych przyczyn
do gry nie było zdolnych dwóch naszych kolegów i tak z klawiszami, perkusją i woka-
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dostał propozycję wyjazdu do Anglii i tak
w zastępstwie za Kubę zespół zasilił Bartek „Słoń”. Z początku trochę mu nie szło,
ale po pewnym czasie, z pomocą i wsparciem Kuby, Bartek dopasował się do zespołu, z kolei problemy zaczęły się z Pauliną, która musiała odejść z zespołu, a na
jej miejsce udało się nam namówić Anię
do powrotu. Naszym najnowszym nabytkiem jest Paweł „Slavka” grający na gitarze basowej sześciostrunowej, który przeszedł do nas z zespołu Crash. W maju już
drugi raz zagraliśmy na Dniach Chełmka, a teraz zabieramy się do pracy nad nowym materiałem.
Jaki gatunek muzyki jest wam
bliższy rock czy reggae – ska?
– Jako zespół bliższy nam jest reggae
– ska, chociaż Paweł ze swoim stylem i tatuażami ciągnie nas w stronę rocka. Tak
naprawdę staramy się kompilować naszą
muzykę z tych dwóch gatunków, niekiedy
refren jest reggaowy, a zwrotka podchodzi
pod rock. Poza tym ciągle próbujemy tworzyć coś nowego.
Gdzie występowaliście do tej
pory?
– Zaczynaliśmy od finału WOŚP
w Chełmku, później były dwa koncerty na

Dniach Chełmka, ostatnio mieliśmy mały
występ w Gimnazjum nr 2 w Chełmku.
W Chełmku istnieją dwa zespoły
grające ten sam rodzaj muzyki, nie
jest wam „ciasno”?
– Nie, wręcz przeciwnie, oprócz nas
gra tutaj także zespół Bongo Bliss, cieszymy się, ponieważ reggae – ska nie jest
muzyką komercyjną jak chociażby techno czy hip-hop i gra się ją dla przyjemności a nie dla kasy… Przynajmniej w naszym przypadku.
Więc nie jesteście komercyjnym
zespołem?
– Nie, za swoje występy nie oczekujemy honorariów, możemy grać za przysłowiową miskę zupy, czyli jeżeli ktoś sfinansuje nam tylko dojazd i jakiś posiłek,
to chętnie wystąpimy. Jak już wspomina-

liśmy, granie daje nam dużą frajdę. Jednak nie ukrywam, że przydałby się jakiś
sponsor, który mógłby nas wspomóc, chociaż niewielkimi środkami, moglibyśmy
wtedy zainwestować w lepszy sprzęt i nagłośnienie. Jeżeli jest ktoś taki, prosimy
o kontakt.
Planujecie jakieś zmiany w zespole?
– Nie ukrywamy, że szukamy nowych
członków zespołu, szczególnie mocno poszukujemy kogoś grającego na instrumentach dętych, jeszcze jeden gitarzysta też
miałby u nas co robić. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt, który
możecie znaleźć na naszej stronie internetowej.
Macie jakieś marzenie związane
z zespołem?

– Mamy takie jedno duże marzenie,
chcielibyśmy zagrać kiedyś na Przystanku
Woodstock, nie ważne na dużej czy małej
scenie, ale na tym koncercie. Poczuć jego
niesamowitą atmosferę i zobaczyć te tłumy ludzi obecnych podczas występów. Poza
tym, darzymy dużym szacunkiem organizatora Woodstocku, Jurka Owsiaka, który całość dochodu z koncertu przekazuje
potrzebującym.
Za rozmowę dziękuję.
Z Tomkiem, Anią, Marcinem, Bartkiem
i Pawłem czyli zespołem B.J.Ch
rozmawiał PW

Więcej o zespole B.J.Ch można
znaleźć na stronie internetowej
w w w. bjch . r epubl i k a .pl

Komunikat
Od 1 sierpnia 2005 r. są dostępne karty usług, najczęściej wykonywanych czynności w Urzędzie Miejskim
w Chełmku, ul. Krakowska 11.
Karta usług zawiera informacje: procedura, opis wymaganych dokumentów
do załączenia, wartość opłaty skarbowej
i administracyjnej, termin i sposób załatwiania, jednostkę odpowiedzialną za
wykonanie, tryb odwoławczy.
Kartę usług można odebrać osobiście
w Urzędzie Miejskim w Chełmku
w punkcie obsługi petenta oraz ze
strony internetowej Gminy Chełmek:
www.chelmek.pl w zakładce Poradnik
Interesanta.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do korzystania z kart usług.
Inf. UM
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W widłach Wisły i Przemszy (17)

Życie chełmkowian w czasie zaborów (6)
Oskar Kolberg, twórca podstaw polskiej etnografii i folklorystyki,
opisując ziemie krakowskie w siódmym tomie „Dzieł wszystkich”
wydanych w 1874 r. tak charakteryzuje nasze okolice i lud tu żyjący: „… z lewego brzegu Wisły na zachód ku granicy szląskiej siedzisko swe zajmujący. Tu chłop w ruchach staje się nieco powolniejszy
(lubo nie jest wcale ociężały), twarz ma okrąglejszą i większą, nos
i wargi grubsze, mowę bardziej rozwleczoną, budowę ciała mniej
smukłą. Mieszkańcy spod Krakowa zowią tutejszych zwykle Górnikami lub Górniakami, lubo część tylko tej ludności oddaje się robotom górniczym, jakie się nastręczają w gęsto tu rozłożonych różnego rodzaju kopalniach, hutach i zakładach górniczych”.
Tyle sławny etnograf, ja zaś pragnę
podjąć próbę ukazania naszego zakątka
Polski na podstawie nielicznych dowodów,
ale nade wszystko słownych przekazów ludzi już nie żyjących, a i tego co w młodości
zapamiętałam.

Takie właśnie zabudowanie, z I połowy XIX wieku,
należało do sołtysa Pactwy.

Budownictwo w czasach zaborów, szczególnie w ich początkach, było w Chełmku
kontynuacją tego istniejącego już tutaj od
kilku wieków. Wieś, a więc drewniane chaty, kryte w specyficzny sposób słomą zrazu
jasną, później ciemniejącą, a często zieleniejącą od rozwijającego się w wilgoci mchu.
W takich chatach znajdowała się zawsze
część mieszkalna i stajnia.
Przed biedniejszymi chatami, przy wejściu do nich obok gnojowiska znajdował się
niewielki ogródek, oddzielony lichymi sztachetkami, z kilkoma grządkami na marchew, pietruszkę, miętę i kwiaty typowe
dla danej wsi, np. u nas wysokie róże o białych mocno pachnących kwiatach, czerwone piwonie i serduszka, białe lilie św. Józefa i konwalie.
W owych czasach obok chat bogatszych
gospodarzy znajdowały się swego rodzaju
sady, a w nich dęby, klony, kasztanowce, jesiony i tylko nieliczne grusze, jabłonie i śliwy węgierki. Był wtedy we wsi jeden ogród
z kamiennym, wysokim ogrodzeniem, gdzie
było już więcej drzew owocowych, różne odmiany grusz, jabłoni i śliw. Jednak przeciętne chełmeckie dziecko nieczęsto mogło zasmakować jakiegokolwiek owocu.
Wtedy budowano też domy z kamienia wapiennego, trwałego i łatwo uzyskiwanego w kamieniołomach na Skale. Taki
to dom stał jeszcze w pierwszej połowie XX
wieku na zakręcie głównej drogi ze Skotnicy na Wygiełzów. „W jego dolnej części było

małe, wiejskie więzienie, a w górnej, której
podłoga była na tym poziomie co nawierzchnia drogi, znajdowała się Remiza Strażacka,
a raczej pomieszczenie na ciągniony przez
konie wóz strażacki i ręczną pompę”.
W XIX wieku powstawały już inne, bogatsze zabudowania kryte jeszcze słomą, ale
składające się już z dwóch części. Pierwsza
– mieszkalna stawiana z bali drewnianych, malowanych później niebieską farbką i uszczelnianych słomianymi warkoczami. Drugą część – gospodarczą - stanowiła
stajnia budowana z kamienia, a na przełomie XIX i XX wieku zaczęto w niej wykonywać półkoliste stropy z cegieł wyrabianych
w zakładach księżnej Ogińskiej.
Do części mieszkalnej wchodziło się
przez wysoki próg, bezpośrednio z podwórka do sieni wyłożonej kamieniem, gliną,
a niekiedy drewnianymi grubymi deskami. Z niej prowadziły schody na strych, tam
latem przez specjalny właz ładowano część
wymłóconej słomy, siano, suszyła się tu cebula, a gdy brakło miejsca w izbie czy kuchni, można było spać bardzo wygodnie na słomie lub pachnącym sianie. Było tu też zwykle wejście do piwnicy. W sieni stały żarna,
na których mełło się zboże, najczęściej żyto,
niekiedy stała sieczkarnia używana do cięcia
słomy, dodawanej do karmy zwierząt gospodarskich (sieczka). Wisiały jarzemka – prymitywne, drewniane nosidło, zakładane, najczęściej przez kobiety, na ramiona, z przyczepionymi po obu bokach konewkami lub wiadrami, ułatwiające noszenie wody z oddalonych często „stocków”, tj. miejsc gdzie „biło
źródło” lub ze studni, których jednak we wsi
było niewiele. W sieni często stała też maślniczka (maśnicka) do wyrobu masła i pysznej maślanki z drobinkami masła. Na ścianie wisiały narzędzia
używane w gospodarstwie.
Na wprost głównego wejścia była
zw yk le
kuchn ia
z małymi okienkami, często tylko jednym, z murowanym
piecem kuchennym
i osobnym piecem do
pieczenia chleba, najczęściej na cały tydzień dla licznej ro-

dziny, a przy szczególnej okazji piekło się tu
też „kołoce”. Przy stole zbitym z desek stały
ławy i tu spotykała się przy posiłkach cała
wieloosobowa rodzina.
Jedzenie było bardzo skromne, ograniczało się zwykle do ziemniaków, grochu, kapusty, wodzianki, żuru i niewielkiej ilości
chleba, który w większości domów był zamykany na kłódkę przed dziećmi.
Statki kuchenne, w dużej swej części wisiały na wybielonej ścianie w pobliżu pieca,
a reszta w niewielkiej szafce na garnki.
W biedniejszych domostwach, w drewnianej podłodze kuchni był specjalny właz,
którym po drabinie wchodziło się do piwnicy.
W pobliżu zaś bogatszych domów była osobna
piwniczka, wykopana częściowo w ziemi, wymurowana z kamienia, pokryta ziemią i darniną. W niej przechowywano ziemniaki, warzywa, buraki dla zwierząt, a nawet stawiano tam, szczególnie latem, mleko.
W takiej piwniczce panował chłód nawet przy największych upałach – była to więc
swego rodzaju bardzo tania lodówka.
Z sieni, w prawo lub w lewo, wchodziło się do izby mieszkalnej, najbardziej obszernego pomieszczenia (5 x 6 m) i trzema
małymi okienkami, na parapetach których
stały okazałe mirty. Pamiętam jeszcze taką
izbę istniejącą w połowie XX wieku, z dwoma drewnianymi łóżkami wysoko zaścielonymi pierzynami i poduchami, nakryte haftowanymi kapami. Pod pojedynczym okienkiem niewielki stół, na nim stała wysoka
figura Matki Bożej z Lourdes, udekorowana bibułkowymi kwiatami. W kącie prosta,
pomalowana na brązowo skrzynia, a w niej
odświętne ubrania, chustki i obowiązkowo prawdziwe czerwone korale. Pod dłuższą ścianą z dwoma okienkami stały specjalne ławy, na których dniem się siedziało, odpoczywało, a często nocą spało. Obok
pieca stała szafka na paradne talerze i garnuszki używane tylko z okazji specjalnych
uroczystości.
Wokół izby w górnej jej części, przynajmniej na głównej ścianie (naprzeciw drzwi),
znajdowały się zawieszone ukośnie, liczne,
duże, często bardzo stare obrazy Pana Jezusa, Maryi i świętych.
Ważną częścią zabudowania była stajnia, dlatego że ludność tu żyjąca utrzymywała się głównie z roli, a jeżeli nawet poje-

Fragment takiej izby w domu sołtysa Pactwy.
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dynczy chłop miał dodatkową pracę w jakimś
okolicznym zakładzie, np. w kopalni czy zakładzie metalurgicznym, na kolei lub w tar-

taku czy lesie, to nie było zwyczaju kupowania u Żyda żywności, za wyjątkiem soli, nafty, niekiedy cukru, a przed świętami Bożego Narodzenia śledzi. W stajni musiało się
zmieścić bydło, świnie i drób, najważniejsza
była krowa dająca wyżywienie licznej zwykle gromadce dzieci. W biednym gospodarstwie była tylko jedna krowa, świnia, mogła być koza, a z drobiu kury, gęsi i kaczki
przeważnie sprzedawane u Żyda. Szczególnie chętnie kupowane były gęsi dla ich mięsa
i tłuszczu. W bogatszym gospodarstwie był
koń lub ich para, więcej krów, świń i drobiu
dających dochód, który przeznaczony był na
zakup dodatkowego gruntu na wyposażenie

nim potomstwa, rzadziej na unowocześnienie gospodarstwa czy ubiór.
Na początku XX wieku popularne było
budownictwo zbliżone w swej istocie do wcześniejszego, z tym że domostwa były kryte już
wówczas dachówką lub papą.
Obok bogatszych zabudowań w pewnej
od nich odległości stała wybudowana z bali
i kryta słomą stodoła, do której zwożono zboże i groch, młócone później cepami na klepisku, gdzie wcześniej stały wozy i wisiały
narzędzia rolnicze. Od końca lipca do jesieni słychać było we wsi charakterystyczny,
uspokajający „głos” cepów.
Hah

Rodzina dla wszystkich
Rozmowa z Pawłem Legutem – przewodniczącym Stowarzyszenia
„Rodzina Kolpinga” w Chełmku oraz Pauliną Chudy – przewodniczącą Młodego Kolpinga działającego przy Stowarzyszeniu.
Czym zajmuje się Stowarzyszenie
Rodzina Kolpinga?
– Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
jest samodzielnym Stowarzyszeniem wchodzącym w skład Związku Centralnego Dzieła Kolpinga. W strukturze naszego Stowarzyszenia niedawno powstała grupa Młodego Kolpinga składająca się z osób w wieku
od 16 do 30 roku życia. Dlaczego Młody Kolping? Po prostu jest wiele różnych ciekawych
form dofinansowań skierowanych do tej grupy wiekowej. Są wśród nich wyjazdy, kursy, szkolenia, które pomagają rozwijać się
młodym ludziom. Młody Kolping jest oparty na szeroko rozumianym wolontariacie.
Dzięki tym młodym i ambitnym ludziom,
którzy chcą pomagać innym, możemy skutecznie działać. Dlatego też rozwijamy się
i na dzień dzisiejszy poszukujemy nowych
członków, którzy chcieliby z nami współpracować. Jesteśmy otwarci na wszystkich. Jeżeli ktoś chciałby przekonać się, jak działamy, zapraszamy na spotkania, które odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek
miesiąca w salce przy kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Chełmku. Jednak nasza działalność nie zamyka się wyłącznie w tej salce. Pozostałe grupy i sekcje prowadzone są
w Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku, za
co chcielibyśmy gorąco podziękować dyrektorowi Michałowi Kaczmarczykowi, który
nie tylko udziela nam gościny, ale również
wspomaga radą i doświadczeniem. W PZ nr
8 SZiO prowadzone są następujące sekcje:
języka niemieckiego prowadzone przez panie Annę Filipecką – Legut, Elżbietę Kubas oraz Małgorzatę Piwowarczyk; matematyczno – informatyczna prowadzona przez
panią Jolantę Okarmus, plastyczna prowadzona przez panią Aleksandrę Pisarek, a
od września tego roku powstanie też sekcja sportowa, którą prowadzić będzie pan
Bogdan Sidorowicz. Realizujemy program
zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej dla
dzieci i młodzieży.

Nasze Stowarzyszenie stara się pozyskiwać fundusze na bieżącą działalność i rozwój. Współpracujemy aktywnie
z gminą Chełmek, realizujemy różne projekty, w których korzystamy z funduszy
europejskich. Mamy nadzieję, że będziemy nadal rozwijać się jak dotychczas oraz
że będziemy mieć coraz więcej do zaoferowania naszej społeczności. Zapraszamy do
współpracy z nami wszystkich mieszkańców gminy bez względu na wiek. Mogą do
nas wstąpić ludzie od najmłodszych do najstarszych, którzy wniosą do naszej rodziny
nowe pomysły i doświadczenia.
Ilu członków – wolontariuszy działa obecnie w strukturach Rodziny Kolpinga w Chełmku?
– W sumie w naszym stowarzyszeniu działa 60 wolontariuszy, z czego połowa są to wolontariusze działający przy Młodym Kolpingu. Młodzi kolpingowcy pracują z dziećmi, które do nas przychodzą, oferują im szeroką gamę zajęć. Z dziećmi prowadzone są zajęcia rekreacyjne, edukacyjne, terapeutyczne. Dzieci mogą bawić się
w różne gry (bilard, piłkarzyki), mogą oglądać filmy czy tez odrabiać lekcję. Dzięki
współpracy z wydawnictwami nieodpłatnie otrzymujemy duże ilości książek, które dzieci czytają w świetlicy. Przed Dniem
Dziecka dostaliśmy sporo ciekawych książek, które sprezentowaliśmy dzieciom. Jeśli chodzi o odrabianie lekcji, dzieci mogą
liczyć na naszą pomoc, jest to ważne, ponieważ wielu rodziców zajętych pracą zawodową nie ma na to czasu.
Czyli można powiedzieć, że dzieciom niczego tu nie brakuje?
– Tak, staramy się zapewnić dzieciom
pełną opiekę i rozrywkę. Takie podejście
kształtuje człowieka na całe życie. Najważniejsza jest tu rola, jaką spełniają nasi wolontariusze, którzy przez pracę u nas niejednokrotnie chcą zmienić swoje plany życiowe. Kilka osób, po krótkim okresie pracy w charakterze wolontariusza, chce iść na
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Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Chełmku
Od lewej: przewodniczący – Paweł Legut,
przewodnicząca Młodego Kolpinga – Paulina
Chudy, prezes – ks. Mirosław Niewiedział

studia o kierunku pedagogicznym czy socjologicznym. Praca u nas pomaga im nie
tylko wybrać zawód, ale pozwala również
praktycznie zapoznać się z przyszłą pracą zawodową.
Czy są jacyś wolontariusze szczególnie zasłużeni dla Młodego Kolpinga?
– W Młodym Kolpingu, moją najważniejszą współpracownicą jest przewodnicząca Młodego Kolpinga – Paulina Chudy,
oprócz niej są jeszcze Tomek Swoszowski,
Krystian Gabryś, Kasia Koral, Agata Olejniczak. Są to osoby, na które zawsze można liczyć. Nie można jednak umniejszać roli
pozostałych wolontariuszy, ponieważ każdy z nas wnosi swoją małą cząstkę do całości naszej działalności społecznej. Czekamy również na wszystkich, którzy chcieliby się do nas przyłączyć.
Jak układa się współpraca z innymi organizacjami działającymi
w Chełmku?
– Współpraca układa się dobrze.
W ostatnim czasie członkowie Młodego
Kolpinga pomagali KS Chełmek przy organizacji II Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza. Współpracujemy również z MOKSiR-em w Chełmku, ale jesteśmy otwarci na wszelką współpracę z innymi organizacjami.
W tym miejscu chcielibyśmy podziękować
wszystkim instytucjom i osobom, które wspierają nas w naszej działalności. Szczególne podziękowania składamy na ręce naszych wolontariuszy, którzy przez swe zaangażowanie
i bezinteresowną pomoc przyczyniają się do
rozwoju Rodziny Kolpinga w Chełmku a zarazem naszej lokalnej społeczności.
Za rozmowę dziękuję.
PW

Koło plastyczne
„Rodziny Kolpinga”
Przy Stowarzyszeniu „Rodzina
Kolpinga” w Chełmku od września
2004 roku działa Koło plastyczne, którego celem jest rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży.
Koło plastyczne mieści się w Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku.
Zajęcia porodzone od września ubiegłego roku odbywały się średnio dwa razy w tygodniu. Nad całością prac koła plastycznego
w ramach wolontariatu czuwały panie Elżbieta Żołna, Wioletta Glandys, Emilia Kalita oraz Aleksandra Pisarek.

Podczas zajęć dzieci uczyły się szeregu
technik artystycznych jak układanie kompozycji z traw i kwiatów, tworzenie ozdób świątecznych – wielkanocnych oraz stroików na
stoły wigilijne, wykonywały prace z modeliny, uczyły się technik malowania antyram,
filiżanek oraz szkła.
Poza zajęciami twórczymi dzieci brały
udział w wystawach i imprezach organizowanych z okazji m. in. Mikołajek, Dnia Matki
i Dnia Taty, na których dzieci wraz z rodzicami zostali podjęci słodkim poczęstunkiem.
Koło plastyczne „Rodziny Kolpinga” prowadzi również akcję „Bądź przedsiębiorczy”,
w ramach której zdobywa środki na swoje
działania. Środki finansowe zdobywane są
poprzez sprzedaż wykonywanych podczas
zajęć prac.
Koło plastyczne „Rodziny Kolpinga”
w Chełmku składa podziękowania ludziom,
którzy wspomagają jego działalność:
- Paniom: Aurelii Rudyk, Genowefie Weseckiej, Helenie Sysce, Barbarze Urbańczyk, Janinie Pidło za przekazanie swoich dzieł sztuki na rzecz dzieci,
- panu prezesowi piekarni w Chełmku Stefanowi Warzesze za dar słodkiego serca
- firmie p. Dyrczów za zakup pamiątek
świątecznych – wsparcie finansowe
- panu Bochenkowi – sklep obuwniczy
– za zakup pamiątek
- właścicielom sklepu „Autos” – za zakup
pamiątek,
- rodzinie państwa Krausków, Gajdów, pani
Rozali Żurawik – za zakup pamiątek,
- państwu Hojka – sklep z kwiatami - za dar
dwóch wiązanek wierzby do dekoracji sali.
Oprac. Aleksandra Pisarek, PW

Lato w mieście z harcerzami
„Harcerskie życie urok ma,
w każdej drużynie się żyje
na sto dwa...”
Dnia 27.06.2005 r. w Domu Harcerza nie po raz pierwszy rozpoczęła się Nieobozowa Akcja Letnia. Z inicjatywy instruktorów hufca: hm. Barbary Kani,
phm. Wioletty Suskiej, pwd. Magdaleny
Firek, pwd. Aliny Krupy, pwd. Katarzyny Jeż, pwd. Marka Mędeli, pwd. Jakuba
Firka, pwd. Karoliny Kotowskiej, druhów
i druhen Agnieszki Wilk, Darii Gui, Marty Błońskiej, Bartłomieja Kopczyka oraz
przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta,
a także dobrej woli dyrektora Powiatowego
Zespołu nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących pana mgr Michała Kaczmarczyka oraz dyrektora MOKSiR-u pana mgr
Waldemara Rudyka dzieci z naszego miasta i gminy miały szanse w sposób aktywny, ciekawy i zgodny z metodą harcerską
spędzić chociaż część wakacji. Uczestnicy
NAL brali udział w różnorodnych zajęciach,
między innymi sportowych, plastycznych,
quizach, grach terenowych oraz w zwiadach. Dzięki uprzejmości panów M. Kaczmarczyka i W. Rudyka dwukrotnie mieliśmy okazje być w „kinie”, tzn. oglądaliśmy
bajki w salach multimedialnych. NAL został rozpoczęty i zakończony biwakiem z
tradycyjnym harcerskim ogniskiem. W biwaku brały udział także zuchy z Bobrku.
Każdego dnia dzieci otrzymywały drugie
śniadanie i obiadokolację przygotowaną
przez państwa Barbarę i Jana Firków.
06.07.2005 r. dzieci wzięły udział w całodniowej wycieczce, a atmosfery nie mogła
popsuć nawet deszczowa pogoda. W ostatniej chwili plan wycieczki zmienił się i pojechaliśmy do chorzowskiego „Rura Parku”,
gdzie spędziliśmy kilka godzin na szaleń-

stwach w plastikowych rurach, na kolorowych zjeżdżalniach oraz w basenach kulkowych. W drodze powrotnej zawitaliśmy
na mały poczęstunek w McDonald’s. Wycieczkowicze otrzymali pamiątkowe koszulki z napisem „Lato w mieście”. NAL
minął bardzo szybko, jednak nie oznacza
to końca wakacyjnych przygód. Po powrocie harcerzy z obozu zajęcia będą kontynuowane. Wyjazdowa wycieczka zakończy
„Lato w mieście”.
Myślimy, że w przyszłym roku spotkamy się przy wspólnym ognisku.
dh.pwd. Katarzyna Jeż
dh. pwd. Alina Krupa

PODZIĘKOWANIA
Zuchy, harcerze, instruktorzy oraz
Komenda Hufca ZHP Chełmek serdecznie
dziękują wszystkim ludziom o wielkim sercu, którzy przekazali 1% dla ZHP. Dzięki
tej pomocy możliwa jest realizacja naszych
planów i zamierzeń.
Przekonaliśmy się, że zawsze możemy
liczyć na Państwa pomoc.
Z harcerskim pozdrowieniem
– DZIĘKUJEMY
Komendantka Hufca
hm. Barbara Kania

Trzeźwościowy rajd rowerowy
Chełm eckie Stowarzyszenie
Trzeźwości Klub „Paprotnik” wraz
z komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowało
23 lipca 2005 r. Rodzinny Trzeźwościowy Rajd Rowerowy.
Rajd miał swój początek w Parku Miejskim w Chełmku skąd 30 uczestników ruszyło w kierunku „Tarki”. Po dotarciu na
miejsce dla dzieci zostały zorganizowane
zabawy, a dla wszystkich przygotowano poczęstunek w postaci pieczonych kiełbasek.
Po południu uczestnicy zadowoleni z udanej wyprawy powrócili do Chełmka.
Klub „Paprotnik” oprócz wycieczek
organizuje również szereg innych imprez
i spotkań. Członkowie klubu regularnie odwiedzają młodzież w szkołach, opowiadają
o niebezpieczeństwach, jakie niesie ze sobą
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alkohol. Od kilku lat członkowie klubu organizują również turniej piłkarski, w którym biorą udział Kluby i Stowarzyszenia
Trzeźwości z sąsiednich miast.
Chełmecke Stowarzyszenie Trzeźwości
Klub „Paprotnik” jest otwarte na wszystkich
ludzi z problemem alkoholowym oraz ich rodziny. W klubie każdy z członków może liczyć na fachową pomoc ekspertów jak i innych członków, każdy może znaleźć coś dla
siebie. Dla dzieci przewidziano gry i zabawy, natomiast dorośli chętnie spędzają czas
na rozmowach czy grze w bilard.
Stowarzyszenie Trzeźwości Klub „Paprotnik” mieści się w budynku Przychodni przy ul. Staicha w Chełmku. Klub jest
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 17.30 – 20.00.
PW

Juliusz Krzyżewski – żołnierz i poeta (1914 – 1944)
„Nie straszcie mnie śmiercią. Ja się śmierci nie boję,
gdy zasypiam co nocy rozdarty na dwoje;
kiedy jedno daleko i drugie daleko,
oczu mych odbicia noc przykrywa powieką...”
Pisał w wierszu warszawski powstaniec i poeta Juliusz Krzyżewski. Wspominając kolejną rocznicę dramatu walczącej stolicy, warto przypomnieć tragiczną postać Juliusza Krzyżewskiego. Ten niesłusznie zapomniany poeta ma również związek z naszą
miejscowością.
Urodził się w Łomży 21 stycznia 1914 r.
Jego ojciec, Bohdan Krzyżewski, chorąży 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego zginął 17 maja 1919 r. w czasie walk pod Ołyką.
Chłopca wychowywała matka, Anna. Uczył

się w korpusie kadetów, w konwikcie pijarskim w Krakowie. Egzamin maturalny zdał
w III Gimnazjum Miejskim w Warszawie. Debiutował w „Kuźni Młodych” w kwietniu 1935 r.
Drukował też w „Skamandrze”, „Jutrze Pracy”, „Kurierze Literacko-Naukowym”. Pracował
w Polskim Radiu jako inspektor audycji.
W czasie okupacji Juliusz Krzyżewski
znalazł się w Chełmku i podjął pracę w fabryce obuwia. W 1944 r. jako żołnierz Armii
Krajowej brał udział w powstaniu warszawskim. Pełniąc funkcję zastępcy dowódcy plu-

POCIESZENIE

tonu, walczył na Woli, potem na ulicy Stawki i na placu Teatralnym. Zginął 26 sierpnia
1944 r. trafiony w czoło przez snajpera.
Dla nas szczególnie frapującym fragmentem biografii poety są jego związki z Chełmkiem. Będziemy wdzięczni szanownym czytelnikom za wszelkie informacje o pobycie Juliusza Krzyżewskiego w naszym mieście.
Prezentujemy kilka utworów zamieszczonych w antologii Jana Marxa pt. Dwudziestoletni poeci Warszawy. Wydawcą książki jest Alfa – Wero. W 1978 r. ukazał się
wybór wierszy w opracowaniu Piotra Mitznera, ze wstępem Jarosława Iwaszkiewicza. Polecamy również stronę internetową z utworami Baczyńskiego, Gajcego,
Krzyżewskiego http://satiinii.blog.onet.pl/
2,ID27639589,index.html

Ale życia mojego, gdy błądzę po ciemku,
bez nadziei spoczynku najwięcej się lękam;
kiedy klęka nad moim wypełnionym grobem
moja żywa nad moją umarłą osobą.

Jesteśmy zupełnie sami
I sufit wisi nad nami.
Który to rok na świecie?
Piąty po narodzeniu miłości

Więc nie straszcie mnie śmiercią, bo im więcej umrę,
więcej doznam spokoju i miłości w trumnie...
... to mój ulubiony wiersz Krzyżewskiego
chociaż nie wiem czy słowo “ulubiony” tu pasuje...
zawsze ten wiersz do mnie trafiał... jest dla mnie
najmroczniejszym obrazem tamtych dni...

Ach wypij to lekarstwo, wypij,
Niech oddech twój tak nie skrzypi!
Jakiż to miesiąc?
Gwiazdopad...
Bądź jeszcze trochę cierpliwa,
Ból mija, życia upływa...
Jakiż dzień dzisiaj mamy?
Dzień dobry...

MOJE POKOLENIE
Obudził nas po nocy tętent końskich kopyt
tak szybki, że się w śladach podków śnieg roztapiał
i ogień buchający ze strzech chałup chłopskich,
nad którymi piejący kur czerwony latał.
Chałupy, niby kury na grzędach przycupłe,
krzyk podniosły płomienny na piórach słomianych,
lecz niebo, księżycowym związanym słupem,
jak tarcza krzyk odbiło płynące bez zmiany.

Jak można otworzyć,
Tak – łatwiej ci będzie dożyć...
Która godzina?
Za dziesięć minut ostatnia.
W ODWROCIE

Jeden z nich pamiętam, jeszcze teraz słyszę
bicie serca i z wieży cerkiewnego dzwonka:
- a to tylko na łąkach śnieg jak kwiaty skrzy się
i strzemienia pustego dźwięk i blask się błąka.

Ciągnęliśmy kluczem za nocą w pogoni:
Mgły włosy wichrzyły grzyw karby u koni
spod kopyt pryskały gwiazd błyski zbłąkane,
u pysków zwisało zmęczenie, jak siana
pęk parny wyrwany w pochodzie ze stogu,
a w księżyc, złocistą podkową na progu
przybity przed nami u kresu wędrówki,
szły mlecznych dróg pyły szeregiem jak mrówki.

Na ryngrafie nad łóżkiem Czarna Matka Boska,
tak czarna, jak ta ziemia cudza, a nieobca,
gdzie miód z pasiek płynący w złotych wosku soplach
usta słodził i serca dziewczętom i chłopcom
Z księżycami u czoła szły spokojne woły
śród ziela, co spóźnione zakwitało wieńcem,
kołysanki skrzypiały kolebki i stoły
uśmiechnięte jesieni dojrzałej rumieńcem

(A jeden z nas nucił piosenkę wesołą
a drugi cień nasunął na czoło,
a jeden w łzy kropki kołysał sen słodki,
a drugi w klaskanie zasłuchał się podków,
a jeden powiedział, co drugi pomyślał,
a żaden nie wiedział, jak droga jest bliska)

Na tej ziemi bogatej, na której mnie matka
miłości nauczyła pierwszych słów i wiary,
dzieciństwo me zostało, lecz nie do ostatka,
jak człowiek, co uprzedził chorobę i starość

Ciągnęliśmy kluczem za nocą w pogoni:
Rzemienie skrzypiały, chrzęściła stal broni,
gałęzie nam rosły skrzydłami u ramion,
że każdy był w piórach przejrzysty jak anioł
i tylko przeczuwał zmęczenie bezsenne,
i czuł pod mgły falą dno drogi kamienne,
gdy konie gubiły swych oczu odbicie
wśród nocy zmąconej jak woda w korycie.

I wszystko, co się dzieje - nie spełnione milknie;
ledwie tylko zakwitnie, już przekwita rychło,
kiedy jasno dookoła, dla mnie jaśniej tylko,
a gdy radość jest głośna, moje usta cichną.
A wolnością karmiony, niewolnicze piętno
na piersi mojej noszę jak różę kradzioną,
pamięć wolności mojej... Nie trzeba pamiętać
o wolności, bo wtedy nie wolność, lecz zbrodnia!

(A jeden wzrok trzymał w księżycu przed sobą
a drugi zakreślił rzemieniem łuk obok,
a jeden w twarz zajrzał drugiemu i z bliska
zobaczył, jak blizna łun krwawych się ślizga,
a drugi na ustach krzyk pięści zgniótł siłą,
a wszyscy krzyczeli, a słychać nie było.)

Nigdy młodym nie byłem, nie doczekam wieku,
niczego nie dokonam, co by mnie podniosło,
niby most dźwigam ciężar rzeki i dwóch epok,
a wioślarze wspierają o mnie swoje wiosła.
O pokolenie moje, mądre i bolesne,
cierpiące nie za siebie, walczące dla innych,
pamięć twoja przeminie, ale nasze dzieci
będą miały dzieciństwo prawdziwie dziecinne...

NIE STRASZCIE MNIE ŚMIERCIĄ
Nie straszcie mnie śmiercią. Ja się śmierci nie boję,
gdy zasypiam co nocy rozdarty na dwoje;
kiedy jedno daleko i drugie daleko,
oczu mych odbicia noc przykrywa powieką.

Warszawa, 12 VII 1942
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BURMISTRZ CHEŁMKA, RADNI RADY MIEJSKIEJ,
SOŁTYSI, RADY SOŁECKIE ORAZ ZARZĄD OSIEDLA STARE MIASTO
zapraszają na:

UROCZYSTOŚCI DOŻYNKOWE
W GMINIE CHEŁMEK

14.08.2005 r. Gorzów
Godz. 11.00 – Uroczysta Msza św. w kościele p.w. Św. Jadwigi Królowej w Gorzowie
- przejazd korowodu dożynkowego ulicami Gorzowa
pod Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie
Godz. 12.30 – Tradycyjna ceremonia dożynkowa z udziałem mieszkańców
i władz samorządowych
- występ śpiewaczego zespołu „Malwa”
- występ dziewczęcego zespołu tanecznego z Gorzowa
- koncert Gminnej Orkiestry Dętej
- degustacja regionalnych potraw
- rozstrzygniecie konkursu na najładniejszy ogródek lub balkon
Godz. 18.00 – Zabawa taneczna z udziałem zespołu „Aster”
Godz. 22.00 – Pokaz sztucznych ogni

15.08.2005 r. Bobrek
Godz. 11.00 – Uroczysta msza św. w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku
- przemarsz korowodu dożynkowego z kościoła
pod Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku
Godz. 12.30 – Tradycyjna ceremonia dożynkowa z udziałem mieszkańców
i władz samorządowych
- występ zespołu „Bobrowianki” i „Gromcaneczki”
- występ zespołu „Bobrowiacy”
- koncert Gminnej Orkiestry Dętej
- degustacja regionalnych potraw
- rozstrzygniecie konkursu na najładniejszy ogródek lub balkon
- zawody sportowe
Godz. 18.00 – Zabawa przy udziale zespołu „Dystans”
- loteria fantowa
Godz. 22.00 – Pokaz sztucznych ogni

21.08.2005 r. Chełmek
Godz. 11.00 – uroczysta Msza św. w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Chełmku
- przemarsz korowodu dożynkowego z kościoła pod remizę OSP w Chełmku
Godz. 12.00 – Tradycyjna ceremonia dożynkowa z udziałem mieszkańców
i władz samorządowych
- występy artystyczne zespołów „Chełmkowianki” i „Kopciowiczanki”
- koncert Gminnej Orkiestry Dętej
- degustacja regionalnych potraw
- rozstrzygniecie konkursu na najładniejszy ogródek lub balkon
Godz. 18.00 – Zabawa taneczna z udziałem zespołu „Dystans ”.
Zabawie towarzyszy występ Grzegorza Stasiaka,
telewizyjnego instruktora nauki jazdy „Stasiak Show”
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