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Budżet 2006

Komunikat

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 15 listopada 2005 roku
przedłożyłem Radzie Miejskiej w Chełmku projekt budżetu na 2006 rok.
W chwili obecnej budżet jest po osta- W dalszym ciągu prowadzone będą pratecznym opiniowaniu wszystkich komisji ce przy remoncie budynków SG ZOZ w
rady i z naniesionymi uwagami został Chełmku oraz zakup sprzętu medycznego.
przesłany pod obrady RM 21 grudnia br. W ramach tego zadania udało nam się
planowane jest jego uchwalenie.
pozyskać już 1 mln. zł cała inwestycja ma
Budżet w swoim kształcie zakłada osią- kosztować 1,5 mln zł. W budżecie założogniecie dochodów w kwocie 20 631 328 zł ne zostały środki na budowę cmentarza
składa się z dochodów w poszczególnych komunalnego w Chełmku w wysokości
działach, z którymi zapoznacie się Pań- 300 000 zł, 250 000 zł na dokończenie
stwo w najbliższych numerach „Echa budowy sali gimnastycznej przy SZS nr
Chełmka”. Budżet po stronie dochodów 1, zagospodarowanie terenu przy SP nr
jest prognozą, której dokonujemy na 2 w Chełmku, dokończenie termoizolacji
podstawie danych z lat poprzednich. Z w SZS w Bobrku i Gimnazjum nr 2 w
istotnych informacji dotyczących strony Chełmku. W budżecie zabezpieczono rówdochodowej budżetu należy nadmienić, że nież 500 000 zł na wspólna inwestycje z
składa się on z dochodów własnych oraz powiatem, a mianowicie na budowę hali
subwencji i dotacji tak z budżetu państwa sportowej przy PZ nr 8 SZIO w Chełmku.
jak również z udziału podatku docho- Hala ta będzie służyła zarówno młodzieży
dowego od osób fizycznych, prawnych i szkoły średniej jak i mieszkańcom gminy.
podatku od poszczególnych grup, jak: Ta inwestycja planowana jest cyklu trzypodatki od nieruchomości, podatek leśny, letnim 2006 – 2008. Kolejnymi istotnymi
od środków transportowych, spadków i wydatkami są wydatki na domy kultury i
darowizn, z opłaty eksploatacyjnej. Naj- świetlice. W tym dziale udało się nam pobardziej widoczny a zarazem najbardziej zyskać znaczą część środków z programu
optymistyczny w tym budżecie jest wzrost odnowy wsi polskiej, w ramach której na
udziału w podatku od osób fizycznych. W terenie Bobrka zostaną przeprowadzone
przyszłym roku w tym dziale Minister inwestycje o wartości 700 000 zł, z czego
Finansów przewiduje wzrost o 21 % wzglę- dotacja wyniesie do 450 000 zł. Również
dem roku poprzedniego. Jest to bardzo w tym dziale możemy pozyskać środki na
optymistyczny sygnał o zwiększającym się odnowę starej szkoły w Gorzowie projekt
zatrudnieniu a zarazem poprawiającej się zostanie rozpatrywany w styczniu 2006
sytuacji materialnej mieszkańców naszej r. a jego realizacja uzależniona jest od
gminy. Pamiętamy jesień 2002 roku, w przyznania środków pomocowych.
naszej gminie było 950 osób bezrobotnych,
Można powiedzieć, że budżet na 2006
aktualny stan to 690 osób.
rok został skonstruowany w ten sposób,
Budżet po stronie wydatkowej dzieli aby zakończyć rozpoczęte zadania z racji
się na poszczególne działy gdzie są wpisa- kończącej się kadencji samorządu. W bune środki na realizacje określonych zadań dżecie zaczynamy realizacje nowych progminnych, do najważniejszych elementów jektów, ale są one finansowane głównie
należą zapewnienie funkcjonowania z funduszy pomocowych. Przygotowując
pomocy społecznej, kultury, sportu i ad- ten budżet, brałem pod uwagę opinie i
ministracji. Znaczne środki budżetowe wnioski przedstawicieli rad sołeckich,
przeznaczane są na utrzymanie placówek zarządów osiedli, stowarzyszeń i instytuoświatowych, jak - przedszkola, szkoły i cji oraz wnioski radnych Rady Miejskiej.
gimnazja w tym wydatki bieżące, inwe- Mam świadomość, że nie uda nam się tym
stycje i remonty. Znacząca część budżetu budżetem zrealizować wszystkich celów
przeznaczona jest na wydatki majątkowe, i zamierzeń, ale został on przygotowany
i tak w 2006 roku planowana kwota na na miarę możliwości finansowych. Buinwestycje ma wynieść 5 236 900 zł, to jest dżet 2006 jest budżetem pozwalającym
około 25 % naszych wydatków i mają one na dalszy rozwój gminy, a jego znacząca
zostać przeznaczone na realizacje nowych część wydatkowa przeznaczona została
zadań i dokończenie już rozpoczętych a na inwestycje i remonty. Już teraz można
także na pokrycie środków na zadania zauważyć zmieniający się obraz naszej
wynikające ze współpracy z powiatem gminy. Jestem jednak przekonany, że po
i z programem dla gmin górniczych realizacji zadań zaplanowanych w budże– współfinansowaniu zadań modernizacji cie 2006 wszyscy będziemy mieć powody
ul. Jaworznickiej wraz z wykonaniem do zadowolenia.
kanalizacji za kwotę 1 300 000 zł, z
Budżet zostanie pod głosowanie
czego udział gminy wyniesie 500 000 zł. 21 grudnia i biorąc pod uwagę cykl
W budżecie zabezpieczone są środki na wydawniczy „Echa Chełmka” dopiero w
remonty dróg gminnych z tzn. strefy przyszłorocznym numerze postaramy się
przemysłowej, czyli ulic Przemysłowej, przedstawić cały budżet na 2006 z inforKochanowskiego i Baty oraz przedpola macją szczegółowa. W razie pytań czy
przed halami 12 i 13 jest uzależnione wątpliwości ja i moi pracownicy służymy
od rozpatrzenia wniosku do ZPORR pt. dodatkowymi informacjami.
„tereny zdegradowane poprzemysłowe”.
Burmistrz Chełmka, Andrzej Saternus
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W dniu dzisiejszym Burmistrz
Chełmka ogłasza konkurs ofert na
wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2006 w siedmiu obszarach współpracy, określonych w Programie współpracy Gminy Chełmek
z organizacjami pozarządowymi w
roku 2006, uchwalonym przez Radę
Miejską w Chełmku w dniu 21 grudnia 2005 r.
Oferty przyjmowane są do 27 stycznia 2006 r.
Rodzaj zadań i wysokość środków
przeznaczonych na ich realizację:
1. Ochrona i Promocja zdrowia:
a. organizacja zajęć integracyjno –rehabilitacyjnych na rzecz osób niewidomych – kwota 500 zł
2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
a. rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
w tym prowadzenie zajęć terapeutycznych, indywidualnych i grupowych
– kwota 7.500 zł
3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie:
a. wspieranie rozwoju i działalności
świetlicy środowiskowej działającej
na terenie Osiedla „Stare Miasto” w
Chełmku – kwota 24.000 zł
b. wspieranie rozwoju i działalności
świetlicy środowiskowej działającej na
terenie Osiedla „Kolonia” w Chełmku
– kwota 10.000 zł
4. Upowszechnianie kultury, sztuki
ochrony dóbr kultury i tradycji:
a. działania związane z upowszechnianiem tradycji obuwniczych – kwota
1.200 zł
b. promocja sztuki twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych – plenerowe
pokazy umożliwiające zapoznanie się
z historią i kulturą Gminy Chełmek
– kwota 5.500 zł
5. upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu:
a. upowszechnianie sportu i rekreacji
poprzez organizację zajęć z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży na obiektach
sportowych znajdujących się w Chełmku – kwota 66.000 zł
b. upowszechnianie sportu i rekreacji
poprzez organizację zajęć z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży na obiektach
sportowych znajdujących się w Sołectwie Gorzów – kwota 28.500 zł
c. upowszechnianie sportu i rekreacji
poprzez organizację zajęć z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży na obiektach
sportowych znajdujących się w Sołectwie Bobrek – kwota 27.500 zł
d. upowszechnianie sportu i rekreacji
poprzez organizację zajęć z piłki
siatkowej dla dzieci i młodzieży na
obiektach sportowych znajdujących
się w Chełmku – kwota 16.000 zł
e. upowszechnianie sportu i rekreacji
poprzez organizację zajęć z piłki siatkowej, tenisa stołowego, oraz tenisa
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BEZROBOCIE W GMINIE CHEŁMEK W 2005 R.

ziemnego, dla dzieci i młodzieży na
obiektach sportowych znajdujących się
w Sołectwie Bobrek – kwota 2.000 zł
6. Porządek i bezpieczeństwo publiczne
oraz przeciwdziałanie patologiom
społecznym:
a. organizacja zajęć terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych
oraz pomoc dla osób oraz rodzin w których występują problemy alkoholowe
– kwota 23.000 zł
b. radość z trzeźwego stylu życia – zagospodarowanie czasu wolnego poprzez
zajęcia aerobiku – kwota – 2.500 zł
7. K rajoznawstwo oraz wypoczynek
dzieci i młodzieży:
a. organizacja imprez turystycznych i
krajoznawczych dla osób dorosłych
– kwota 6.500 zł
b. organizacja imprez turystycznych i
krajoznawczych dla osób dorosłych,
zajmujących się szerzeniem turystyki
i wędrownictwa – kwota 1.500 zł
Pełny tekst ogłoszenia o konkursie zawierający:
• zasady przyznawania dotacji,
• terminy i warunki realizacji w/w
zadań,
• terminy składania ofert,
• terminy, tryb i kryteria stosowane
przy wyborze oferty,
• informację o zrealizowanych w latach
2004 i 2005 zadaniach publicznych
tego samego rodzaju oraz wzór oferty
i innych dokumentów dostępny jest:
w Urzędzie Miejskim w Chełmku, ul.
Krakowska 11, na tablicy ogłoszeń i w
pokoju nr 121, w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie internetowej:
www.chelmek.pl

Problem bezrobocia jest zauważalny na terenie całej Polski.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze
wzorem określonym w rozporządzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 października 2003
r. (Dz. U. N 193, poz. 1891). Wzór oferty
dostępny jest na stronach internetowych
www.chelmek.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Chełmku, ul. Krakowska 11,
pok. nr 121. Kwota przyznanej dotacji
może być niższa od wnioskowanej w
ofercie. Burmistrz zastrzega sobie prawo
zmniejszenia zakresu finansowania zadań w kosztorysie składanej oferty. Warunkiem zawarcia umowy jest otwarcie
wyodrębnionego rachunku bankowego
dla przyjęcia dotacji.
Zadanie skierowane jest do dzieci,
młodzieży i osób dorosłych z terenu
Gminy Chełmek.
Dodatkowych informacji udziela:
- Janina Świerz tel. (0 33) 846 12 30 wew.
26 – Sekretarz Miejski, - pok. nr 112
- Agnieszka Rola tel. (033) 846 12 30
wew. 30 - Wydział Ogólno Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Chełmku pok. nr 121.
Burmistrz Chełmka, Andrzej Saternus

I chociaż województwo małopolskie
charakteryzuje się najmniejszym współczynnikiem bezrobocia w kraju, to jednak
w gminach powiatu oświęcimskiego jest
on odczuwalny.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w
końcu października zarejestrowanych było
9043 osób bez pracy. Jest to najmniejsza
liczba bezrobotnych od 2000 r. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wskaźnik bezrobocia obniżył
się z 17,9 % do16, 2 %.
Na koniec października w PUP w
Oświęcimiu zarejestrowanych było 713
osób pozostających bez pracy z terenu
gminy Chełmek:
- 185 osób do 25 roku życia, co stanowi 25,9%
(28,9% powiat) ogółu bezrobotnych,
- 77 osób powyżej 50 roku życia, co stanowi
10,8 % bezrobotnych
- 456 osób długotrwale bezrobotnych, co
daje 64% ogólnej liczby osób poszukujących pracy.
Wśród bezrobotnych dużą grupę stanowią kobiety – 458. Tak duża liczba kobiet
poszukujących zatrudnienia (aż 64%) występuje w większości gmin powiatu.
Kolejnym czynnikiem odgrywającym
rolę na rynku pracy jest wiek:
18 – 24 lata – 185 bezrobotnych
25 – 34 lata – 205
35 – 44 lata – 157
45 – 54 lata – 149
55 – 59 lat – 14
60 – 64 lata – 3
Z tego zestawienia wynika, że w
gminie Chełmek najwyższe bezrobocie
występuje wśród młodych ludzi.
Jednym z najważniejszych czynników
pozwalającym na zdobycie stałego zatrudnienia jest wykształcenie. Na terenie
gminy Chełmek zarejestrowani bezrobotni
posiadają wykształcenie :
- wyższe – 34 osoby
- policealne i średnie zawodowe – 186
- średnie ogólnokształcące – 60
- zasadnicze zawodowe – 282
- podstawowe i niepełne podstawowe - 151
Programy zapobiegające bezrobociu
Gmina Chełmek czynnie uczestniczy
w programie aktywizacji bezrobotnych.
Pozyskiwane są środki finansowe na realizacje programów własnych, wojewódzkich
oraz współfinansowanych z PHARE 2002 i
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W wyniku tych działań wielu zarejestrowanych bezrobotnych zostało
zatrudnionych do prac w programach wojewódzkich, takich jak „Bezpieczny wał”,
„Drogowiec”, „Konserwator”.
Poza tym środki finansowe wykorzystuje się na następujące programy aktywizujące osoby pozostające bez pracy:
- prace interwencyjne
- prace interwencyjne dla osób powyżej 50
roku życia
- szkolenia
- refundacja składki ZUS
- staże
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przygotowanie zawodowe
roboty publiczne
środki na działalność gospodarczą
refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy.
W sumie z zadań tych skorzystało
2 095 osób.
Powiat oświęcimski stara się w działać w różnych programach mających na
celu ograniczenie bezrobocia, przyciągnięcia nowych inwestorów oraz organizuje
staże i szkolenia podnoszące kwalifikacje
bezrobotnych. Jednym z ciekawszych projektów są praktyki w Niemczech. PUP w
Oświęcimiu i niemiecka organizacja Bund
nawiązały współpracę, której efektem
mają być wyjazdy osób bezrobotnych w
wieku do 25 lat oraz absolwentów wyższych uczelni, którzy nie ukończyli 27
lat na praktyki zawodowe. Odbyło się już
spotkanie robocze dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Oświęcimiu pani Wiesławy Drabek – Polek z przedstawicielami
organizacji Internationaler Bund.
W programie finansowanym z funduszy unijnych wezmą udział osoby
posiadające doświadczenie w zawodach
administracyjno – biurowych, opiekuńczych i mechanicznych.
Wymagana jest znajomość języka
niemieckiego w stopniu komunikatywnym. Nabór kandydatów przewidziano
w czerwcu 2006 r. Wyjazdy na trzymiesięczne praktyki mają rozpocząć się w
październiku 2006 r. i zostaną poprzedzone dwumiesięcznym szkoleniem z języka
niemieckiego oraz kultury i obyczajów
naszych zachodnich sąsiadów.
W pierwszej fazie projektu do Niemiec
ma udać się 21 osób bezrobotnych.
Ożywienie lokalnego rynku pracy
Gmina Chełmek od dłuższego czasu
pozyskuje nowych inwestorów oraz środki na ograniczenie zjawiska bezrobocia.
Działania te mają na celu rozbudowę
strefy przemysłowej na terenie byłych
zakładów PZPS. W ciągu kilku lat udał
się sprowadzić do miasta inwestorów,
którzy w znacznym stopniu zredukowali
bezrobocie na terenie gminy, ponieważ
większość pracowników zatrudnionych
w nowo powstałych zakładach to mieszkańcy gminy Chełmek. Władze dbają też
o absolwentów oraz osoby długotrwale
bezrobotne. Ci pierwsi mogą odbywać staże
w jednostkach administracyjnych gminy,
natomiast osoby bezrobotne i długotrwale
bezrobotne zatrudniane są przy projektach, takich jak np.: „Bezpieczny wał” czy
przy pracach interwencyjnych.
Dużą wagę przykłada się do usprawnienia komunikacji międzygminnej. Dlatego z Chełmka można tanio i bez przesiadek
dojechać do Krakowa czy Tyskiej Strefy
Ekonomicznej, gdzie prace znalazło już
wielu mieszkańców.
Na podstawie informacji PUP w
Oświęcimiu.
Oprac. PW

Sesja Rady Miejskiej
24 listopada odbyła się
XXXVII sesja Rady Miejskiej
w Chełmku.
Sesja rozpoczęła się od informacji na
temat stanu bezrobocia w gminie Chełmek
na tle innych gmin powiatu oświęcimskiego będącej wynikiem spotkania z
dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy
zorganizowanego przez Komisję zdrowia…
. Więcej danych na ten temat znaleźć
można w tym numerze gazety.
Następnie radni zajęli się stawkami
podatków mającymi obowiązywać w przyszłym roku, bowiem w oparciu o ustawę
z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i
opłatach lokalnych Rada Gminy posiada
kompetencje do ustalania wysokości stawek podatku.
Pierwszy pod głosowanie trafił projekt
w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości. I tak w 2006
roku określony został podatek
od gruntów:
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,61 zł od 1m2
powierzchni,
• pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki
wodne, retencyjne lub elektrownie wodne – 3,60 zł od 1 ha powierzchni
• od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 0,14 zł od 1 m2
powierzchni.

od budynków lub ich części:
• mieszkalnych - 0,48 zł od m2 powierzchni
użytkowej,
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej
- 15,80 zł od 1 m2 powierzchni (proponowana stawka wynosiła 16,00 zł od
1m2 pow.),
• zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 6,40
zł od 1 m2 pow. użytkowej,
• zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych - 3,70 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
• od pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizację pożytku publicznego - 3,30
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
Radni przyjęli ten projekt 13 głosami
przy jednym wstrzymującym się.
W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i
opłaty targowej ustalono, że pozostają one
na tym samym poziomie co w roku 2005.
Radni przyjęli ten projekt jednogłośnie.
W przyszłym roku zmiany nastąpią w
przypadku podatku od psów. W projekcie
zaproponowano, aby wyłączyć z opodatkowania po 2 psy na jedno gospodarstwo
domowe. W tym przypadku podatek będzie
się należał przy każdym następnym psie w

gospodarstwie domowym. Radni przyjęli
tę uchwałę 11 głosami przy trzech wstrzymujących się.
Na sesji przegłosowano również projekt zmiany uchwały w sprawie wspólnej
realizacji zadania pn. „Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Powiatowym
Zespole nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Chełmku”. 27 listopada 2003
roku Rada Miejska w Chełmku podjęła
działania w kierunku wspólnej realizacji
z Powiatem Oświęcimskim zadania pod
w/w nazwą, jednak aż do tego czasu nie
udawało się uzyskać zapewnienia Zarządu Powiatu o współfinansowaniu tego
zadania. W ramach wspólnej realizacji
zadania Gmina Chełmek przeznacza na
ten cel następujące kwoty:
w roku 2006 – 500 000 zł
w roku 2007 – 600 000 zł
w roku 2008 – 375 000 zł
Radni jednogłośnie poparli tę uchwałę, a zasady korzystania z hali widowiskowo-sportowej, która powstanie w mieście,
zostaną określone na mocy odrębnego
porozumienia zawartego pomiędzy władzami miasta, a Zarządem Powiatu.
Na zakończenie sesji w interpelacjach
i wolnych wnioskach zwrócono uwagę na
konieczność wyznaczenia przejścia dla
pieszych przez ul. Krakowską w pobliżu
targowiska, problem uszkodzonych chodników i nieczynnych lamp ulicznych, a
także poruszono problem zbyt wolnej
obsługi klientów na poczcie w Chełmku
(mała ilość czynnych punktów obsługi
klientów).
DK,PW

SESJA NADZWYCZAJNA
W poniedziałek 12 grudnia w
sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Chełmku odbyła się XXXVIII
sesja nadzwyczajna.
Pierwszy projekt uchwały dotyczył
przekazania w formie darowizny Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie
majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Chełmek. W budżecie gminy
na 2005 r. zaplanowano środki w kwocie
13 000 zł na działalność Policji. Środki te
zostały przeznaczone na zakup majątku
ruchomego w postaci okien (7 szt.), drzwi
(1 szt.) oraz parapetów zewnętrznych (7
szt.) i wewnętrznych (6 szt.) i przekazane
na remont budynku Komisariatu Policji
w Chełmku. Radni jednogłośnie przegłosowali ten projekt, biorąc pod uwagę fakt,
że budynek Policji w ostatnich latach był
w coraz gorszym stanie.
Kolejną głosowaną uchwałą był projekt zmiany Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy Chełmek na lata 2004 – 2006. Plan
Rozwoju Lokalnego został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Chełmku dnia 22
grudnia 2004 r., ale część danych zawartych w dokumencie uległa dezaktualizacji
i wymagała skorygowania. Wszyscy radni
poparli zmiany. Planu Rozwoju Lokalnego

Gminy Chełmek na lata 2004 – 2006 w
nowym brzmieniu znajduje się do wglądu w
Biurze Obsługi Rady Miejskiej w Chełmku
i będzie zamieszczony na stronach internetowych www.chelmek.pl.
Następny projekt dotyczył uchwały
w sprawie ustalenia wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego
2005. Gmina Chełmek w sierpniu złożyła
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. „Restrukturyzacja
gminy Chełmek poprzez modernizację
Parku Miejskiego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego. Projekt obejmuje kompleksową modernizację Parku Miejskiego,
w tym przebudowę i zadaszenie muszli
koncertowej, powstanie węzła sanitarnego,
wytyczenie ścieżek rowerowo-spacerowych, wykonanie oświetlenia, parkingów
oraz innych obiektów typu fontanna, plac
zabaw, skate park itp. W ramach ZPORR
można uzyskać bezzwotne wsparcie finansowe do 70% kosztów kwalifikowanych (z
czego do 60% ze środków strukturalnych
UE, a do 10% z Ministerstwa Gospodarki i
Pracy), ale wnioskodawca zobowiązany jest
zabezpieczyć środki, które muszą być nie
mniejsze niż 30% kosztów kwalifikowa-
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nych w każdym roku realizacji. W związku
z opóźnieniami w procedurze oceny wniosków zaszła konieczność podjęcia uchwały
w sprawie środków niewygasających, aby
wniosek gminy Chełmek mógł zostać przekazany do dalszego etapu oceny. Wszyscy
radni poparli projekt uchwały.
W interpelacjach, pytaniach i wolnych
wnioskach radni wskazali na kłopoty z
oświetleniem niektórych ulic, które występują od dłuższego już czasu. Burmistrz
poinformował, że próby wpłynięcia na
zakład energetyczny, który jest monopolistą, nie dają rezultatu, ale poczynione
zostaną następne działania, by niedogodność usunąć.
DK,PW

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 107 celem
załatwienia wszystkich formalności.
Inf. UM.

Firma „Ptyś” - słodkie chwile na co dzień
Od kiedy działa firma „Ptyś”?
- „Ptyś” jest jedną z najstarszych firm
prywatnych na terenie Chełmka, zapoczątkowała swoją działalność we wrześniu
1972 roku. Założycielami firmy byli Andrzej i Zofia Gołębiowscy, a zakład znajdował się za ul. Piastowskiej w Chełmku.
Przez szereg lat zakres produkcji obejmował przede wszystkim lody, pamiętane
przez wielu zapewne do dzisiaj. Następnie
stopniowo wprowadzano asortyment cukierniczy. W 1982 roku produkcja została
przeniesiona do większego zakładu na ul.
Baty 2 w Chełmku. Kolejnym etapem w
rozwoju firmy było rozpoczęcie w lutym
2004 roku produkcji w nowym, większym,
spełniającym wymagania unijne zakładzie
przy ul. Baty 7.

Jak odbywa się sprzedaż produktów?
- Sprzedaż odbywa się we własnych
sklepach firmowych oraz poprzez inne
sklepy, do których codziennie dowozimy
nasze wyroby. W Chełmku funkcjonuje
od marca 2005 roku nowy sklep przy
zakładzie produkcyjnym, gdzie poza wyrobami cukierniczymi i pieczywem można
zaopatrzyć się w inne artykuły spożywcze.
Na miejscu można też spróbować czegoś
słodkiego przy dobrej, aromatycznej kawie z ekspresu. Ponadto sklepy firmowe
działają w Oświęcimiu, Chrzanowie,
Jaworznie i planowany jest ich dalszy
rozwój. Dostarczmy również wyroby na
zamówienia z okazji wszelkich imprez i
uroczystości okolicznościowych.

Ilu pracowników zatrudniała cukiernia „Ptyś” na początku?
- Na początku działalności w zakładzie pracowało 2 pracowników, ale
firma cały czas się rozwijała. Obecnie
„Ptyś” zatrudnia około 40 pracowników.
Zakład szkoli również uczniów i do tej
pory wykształcił ponad 60 czeladników.
Niektórzy z nich znaleźli w zakładzie stałe
zatrudnienie.

Jak firma radzi sobie na rynku?
- Obecny rynek jest trudny i wymagający chyba w każdej branży. Działa ogromna konkurencja, dzięki czemu klient ma
większe możliwości wyboru. Dlatego przed
wszystkim kładziemy nacisk na jakość i
estetykę naszych wyrobów, wysoki poziom
obsługi, reklamę i promocję. Na bieżąco
wprowadzamy nowości i urozmaicamy
naszą ofertę. W nowym zakładzie rozpoczęliśmy również produkcję piekarniczą.

Wydajemy ulotki, kalendarze, funkcjonują
karty rabatowe dla klientów. Aktualne
informacje i oferta zamieszczone są na
stronie internetowej www.ptys.pl.
Czy planowany jest dalszy rozwój
firmy?
- Na pewno tak, już teraz jesteśmy
po poważnej inwestycji, jaką było wybudowanie i wyposażenie nowego zakładu,
który działa od lutego bieżącego roku.
Jeśli chodzi o techniczny rozwój zakładu,
to należy powiedzieć, że tutaj również
następuje stała modernizacja. Na bieżąco wymieniamy nasz park maszynowy,
korzystając przy tym z unijnych środków
pomocowych. Dzięki tym działaniom, fachowemu personelowi oraz promocji firma
„Ptyś” dobrze radzi sobie na rynku oraz
myśli o kolejnych inwestycjach i kolejnych
sklepach firmowych.
Czy „Ptyś” wspomaga jakieś akcje
przeprowadzane na terenie gminy?
- Odpowiadamy na różne inicjatywy,
wspomagamy szkoły i przedszkola nie
tylko z terenu gminy Chełmek, ale również
na terenie miast, w których działają nasze
sklepy firmowe. Uczestniczymy również w
sponsorowaniu wydarzeń kulturalnych na
terenie gminy, jak np. Dni Chełmka.

„Miniatury”
Z okazji nadchodzących
świąt

WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM
CHEŁMKA
przeżywania

BOŻEGO NARODZENIA
w zdrowiu, radości i ciepłej,
rodzinnej atmosferze,
a w Nowym 2006 Roku
spełnienia osobistych planów
i zamierzeń
życzą
radni z Osiedla i Nowopola

Żółta budka telefoniczna stojąca przy
ul. Krakowskiej obok wjazdu na dawny
plac handlowy, ma pękniętą szybę. No cóż,
telefonia wprowadza piętrowe prefiksy, a
krewki mieszkaniec kwituje to potężnym i
celnym ciosem w szybę (pięścią, głową??).
Pozostaje tylko smutne pytanie…w czym
zawiniła budka?
Uważni czytelnicy zamieszczonej w
poprzednim Echu „kroniki policyjnej”
zauważyli że stajemy się kolarską potęgą.
Nie chodzi tu o kolarstwo górskie, szosowe,
przełajowe lecz „gazowe”. Nie będziemy
przytaczać rekordowych wyników, przyprawiają o zawrót głowy! Teraz poważnie,
sunący, nieoświetleni i do tego pijani
kolarze są zmorą naszych dróg.
Pilni uczniowie doskonale wiedzą,
że epokę Oświecenia mamy już za sobą.
Kilku przerośniętych facetów w kapturach postanowiło przypomnieć nam tę
szkolną prawdę i doszczętnie zniszczyło
stylową lampę stojącą obok MOKSiR - u.
Już nie będzie nas oświecać. Niech żyje
ciemnota.

/red/
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A jak wygląda współpraca z gminą?
- Gmina wychodzi naprzeciw inwestycjom i taka współpraca jest korzystna
dla wszystkich. Przedsiębiorcy mogą bez
przeszkód inwestować i rozwijać swoja
działalność, natomiast do kasy miasta
trafiają pieniądze z podatków oraz zmniejsza się ilość bezrobotnych.
... Z uwagi na to że jest to wydanie
świąteczne chcielibyśmy życzyć mieszkańcom naszej gminy i wszystkim naszym
Klientom zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz wielu
sukcesów i zadowolenia w nadchodzącym
Nowym Roku”
Za rozmowę dziękuję.
PW

Wały ukończone
Zakończyła się modernizacja
wałów przeciwpowodziowych Bobrek – Gromiec.
13 grudnia w sołectwie Gromiec
spotkali się przedstawiciele województwa, powiatów oraz burmistrzowie obu
Gmin Chełmka i Libiąża, na których
znajdują się wzmocnione wały przeciwpowodziowe. Uroczyste oddanie do użytku
odbyło się w obecności członka zarządu
województwa małopolskiego Wiesława
Zimowskiego, burmistrzów Chełmka
– Andrzeja Saternusa, Libiąża – Tadeusza Arkita oraz zgromadzonych gości.
Poświęcenia wałów dokonał proboszcz
Stanisław Maślanka z kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku.
Zadanie było realizowane przez
Województwo Małopolskie w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego
Łączna war tość prac w y niosła
2 232 284 zł, na którą składają się następujące źródła współfinansowania:
ZPORR
1 637 289 zł
WFOŚiGW w Krakowie 518 050 zł
Budżet Województwa 76 945 zł
Charakterystyka techniczna
Projekt pn. Modernizacja lewego
wału rzeki Wisły w km 1+950 – 3+700

w miejscowości Bobrek, gmina Chełmek
obejmował swoim zakresem podwyższenie korony wału i rozbudowę korpusu
wału w stronę międzywala na całym
projektowanym odcinku, przebudowę
wylotów rurociągów tłocznych pompowni
Bobrek w km 2+135, likwidację dwóch
istniejących śluz wałowych w km 2+292
oraz 3+676, przebudowę wjazdów i zjazdów wałowych oraz miejscową makroniwelację terenu międzywala.
Celem projektu była poprawa stanu
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
W ramach tego celu zmodernizowane
zostało 1,75 km wału powodziowego na
rzece Wiśle w miejscowości Bobrek w
km 1+950-3+700. Rezultatem tego jest
zabezpieczenie przed zalaniem terenów o
łącznej powierzchni 350 ha i ochrona 480
gospodarstw domowych i 54 szt. podmiotów gospodarczych. Ponadto dzięki po-

Dzień Seniora na Starym Mieście
W tym roku z prawie miesięcznym opóźnieniem zorganizowano
obchody Dnia Seniora w Chełmku – Stare Miasto.

Już ponad sto lat minęło od czasu,
kiedy w 1905 roku w Pilaszkowie k. Łowicza odbył się pierwszy tajny zjazd nauczycieli szkół powszechnych, na którym
utworzono Związek Nauczycieli Ludowych
i podjęto decyzje o prowadzeniu nauki
w języku polskim. Organizacja od razu
naraziła się na represje władz carskich,
lecz idee łączenia się w obronie polskiej
oświaty podjęli także nauczyciele w innych zaborach.
I to właśnie z okazji tej rocznicy 24
listopada w Gimnazjum nr 2 w Chełmku
odbyły się uroczyste obchody 100-lecia
ZNP. Wśród zaproszonych na uroczystości
gości byli Burmistrzowie gminy Chełmek,
Przewodniczący Rady Miejskiej oraz
Radni, kuratorium oświaty, nauczyciele
czynni i przebywający na emeryturze oraz
pracownicy szkół.

Opóźnienie to było spowodowane
remontem Domu Ludowego, w którym
swoją siedzibę mają członkowie Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z tej dzielnicy miasta.
Na uroczystości, które rozpoczęły
się 27 listopada o godz. 16.00, przybyło
wielu członków związku oraz zaproszeni goście, wśród których był burmistrz
Chełmka Andrzej Saternus, dyrektor
MOKSiR w Chełmku Waldemar Rudyk
oraz radna Zofia Urbańczyk. Część
oficjalną rozpoczęła liderka PZERiI na
Starym Mieście pani Maria Smędzik.

100-lecie ZNP
ZNP na terenie Chełmka zawiązał się
w 1940 roku, a jego kolejnymi prezesami
byli: Jan Mucha, Julian Sapeta, Halina
Hebda, Henryk Uliasz, Krystyna Jodłowska, Maria Świat, Elżbieta Świtalska, a
obecnie Ewa Jeleń. W 1987 roku przy ZNP
w Chełmku powstała Sekcja Emerytów
i Rencistów, której przewodniczącymi
były panie: Wiesława Opitek, Krystyna
Jodłowska i aktualnie Krystyna Mizera.
Obecnie ZNP w Chełmku liczy ponad 100
członków.
Podczas uroczystości wręczone zostały medale oraz listy gratulacyjne. Medale
wręczono nauczycielom, którzy przez 50
lat zostali wierni ideom ZNP, byli to:
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wiązaniu tego odcinka z przebudowanym
wałem rzeki Wisły w km 0+000-1+950
łączna powierzchnia obszaru chronionego wynosi 511 ha.
Projekt inwestycyjny przewidywał
wykonanie części wewnętrznej korpusu
wału ze skały płonnej występującej jako
odpad powydobywczy KWK „Janina”.
Warstwa zewnętrzna została wykonana
z gruntów mineralnych pozyskanych z
usuniętej warstwy istniejącego wału.
Zaprojektowana technologia wykonywania wałów jest od kliku lat stosowana z powodzeniem w budownictwie
i modernizacji obwałowań. Dodatkową
zaletą tej technologii jest zmniejszenie
negatywnego działania kopalni na
środowisko, tj. wykorzystanie odpadów
poprzemysłowych na ochronę przed
powodzią.
Roboty budowlano-montażowe wykonywało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Z.P.CH „FRANSŁAW”
z Grodziska Wielkopolskiego na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez Przedsiębiorstwo Inżynierskie
Cermet – Bud Sp. z o.o.
Zadanie realizowane było w okresie od
7 czerwca do 12 grudnia bieżącego roku.
W/w prace modernizacyjne są kontynuacją poprawy bezpieczeństwa powodziowego w ramach tzw. Węzła
Oświęcimskiego, który obejmuje rzeki
Małą Wisłę, Sołę, Przemszę i Wisłę od
Oświęcimia do miejscowości Mętków.
Wszystkim emerytom i rencistom przybyłym na uroczystość Dnia Seniora
złożono szczególnie ciepłe życzenia zdrowia i szczęścia, a bukietami kwiatów
uhonorowano jubilatów obchodzących w
tym roku swoje 80-te urodziny, były to
panie Emilia Bożek, Franciszka Chacuś
oraz Franciszka Babiuch. W trakcie
uroczystości burmistrz Andrzej Saternus, radna Zofia Urbańczyk oraz pani
prezes Maria Smędzik dokonali uroczystego przecięcia wstęgi i symbolicznego
otwarcia wyremontowanych pomieszczeń
Domu Ludowego w Chełmku.
Następnie wszyscy zaproszeni zostali na poczęstunek i uczestniczyli w
zabawie, która trwała do późnych godzin
wieczornych.
PW

Wiesława Opitek, Halina Kądzielnik,
Józefa Paw oraz Jerzy Kwaśny. Medalami okolicznościowymi uhonorowano:
Halinę Hebdę, Halinę Kądzielnik, Zofię
Niziołek, Halinę Ptasińską, Halinę Plutę,
Urszulę Swoszowską, Jadwigę Banasik,
Zofię Urbańczyk, Józefę Paw oraz Zofię
Święszek. W dalszej części uroczystości
wyróżniono jeszcze wielu nauczycieli oraz
osób, które pomagają nauczycielom pełnić
misję edukacyjną.
W trakcie uroczystości zebrani na
sali goście wysłuchali występu zespołu
Jack Band oraz podziwiali pokazy taneczne młodzieży z Gimnazjum nr 2 w
Chełmku. Po zakończeniu części oficjalnej
nauczyciele skosztowali jubileuszowego
tortu i toczyli pełne troski rozmowy o
przyszłości polskiego szkolnictwa.
PW

Młoda literatka

Późnojesienny
dialog
z naturą
Święto folkloru
w Chełmku
Czy można wykonać – „czerpać” papier z liści i traw?
Okazuje się, że producentem może
zostać każdy, a papiernię, jeśli zgodzą się
strażniczki domowego ogniska, można
zainstalować w kuchni lub komórce.

ny w lesie i na łąkach materiał, gotowali
go w ustawionych przed budynkiem
kotłach, płukali, rozdrabniali. Wreszcie
przyszedł czas na czerpanie papieru
oraz czerpanie ogromnej satysfakcji z
niecodziennej pracy.
Roślinne papiery są niepowtarzalne,
każda kartka to odrębna część dialogu
autora z naturą
w.

Przekonali się o tym uczestnicy
warsztatów czerpania papieru z masy
roślinnej zatytułowanych „Dialog z naturą”. 26 i 27 listopada w MOKSiR grupa
nauczycieli, plastyków, instruktorów
uczestniczyła w spotkaniu z artystą
plastykiem Joanną Stokowską.
W trakcie dwudniowych zajęć artystka przekazywała tajniki autorskiej
metody wytwarzania papieru. W bardzo
ciekawy sposób przybliżała uczestnikom
własną twórczość i imponujący dorobek.
Zajęcia miały głównie praktyczny charakter. Uczestnicy selekcjonowali zebra-

Joanna Stokowska ASPw Warszawie, Wydział Architektury Wnętrz.
Dyplom: 1962 r. Zajmuje się grafiką,
rysunkiem, tkaniną i ręcznie wytwarzanym papierem. Jest członkiem International Association of Hand Papermakers
and Paper Artists; współorganizatorka I
Polskiej Wystawy Sztuki Papieru (1994).
Nagrody (m.in.): Grand Prix Reine Fabiola, Biennale Sztuki Inspirowanej Koronką, Bruksela 1991; Nagrody ZPAP za
książkę „Biblioteka Myśli” (Współczesna
Polska Sztuka Książki 1997). Kilkanaście wystaw indywidualnych; udział w
ponad 70 wystawach w kraju i zagranicą;
od 1996 r. udział w wystawach „Współczesna Polska Sztuka Książki”. Prace w
zbiorach muzealnych (Łódź, Duszniki
Zdrój, Toyama, Bruksela), w Stanford
University (USA) oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą.

„AfC”
W mroźny grudniowy wieczór
w galerii Epicentrum Miejskiego
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w gronie licznie przybyłych
gości została otwarta niecodzienna wystawa „Art. for Chełmek”.
Stu trzech artystów plastyków z Polski, Wenezueli, Malezji, Jamajki, USA,
Kanady, Australii, Republiki Czeskiej,
Hiszpanii, Belgii, Niemiec, Irlandii, Senegalu, Albanii nadesłało swe prace do
Chełmka. Ideą projektu jest stworzenie
w naszym mieście kolekcji sztuki współczesnej. Ponad sto grafik, rysunków,
akwarel, prac wykonanych autorskimi
technikami tworzy spektrum stylów i
artystycznych postaw. W tej wielości
i bogactwie dominuje urok sztuki kameralnej. Artyści, którzy stworzyli tą
wspólnotę, swoim spontanicznym i bezinteresownym gestem wyrazili szczególny
stosunek do nas i naszego miejsca. Ich
sztuka nie mówi do nas po hiszpańsku,
niemiecku, polsku czy angielsku, lecz
posługuje się uniwersalnym językiem
plastyki - rytmem, kolorem, fakturą,

światłem. Warto udać się w artystyczna
podróż Chełmka. Na wystawę zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8.00 do
18.00 do końca stycznia 2006. W soboty
i niedziele zapraszamy po telefonicznym
uprzedzeniu 033 846 12 96. Fotografie
wszystkich prac oraz biogramy artystów znajdziecie Państwo na stronie
internetowej www.chelmek.pl Polecam
również bogaty fotograficzny serwis z
wernisażu oraz felieton Jacka Polaka
zamieszczony w portalu „Kasztelania”
www.kasztelania.pl
wr
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Joanna Wanat – młoda zdolna
literatka z Chełmka.
Pomimo swojego młodego wieku
(16 lat) ma już za sobą osiągnięcia
literackie. Pierwsze sukcesu odnosiła,
będąc uczennicą Gimnazjum nr 1 w
Chełmku, teraz jest uczennicą Powiatowego Zespołu nr 8 Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Chełmku. Obecnie uczy się tokiem indywidualnym po
przebytej niedawno chorobie, która stała się pretekstem do uzewnętrznienia
swoich odczuć podczas walki z choroba.
Proza z opisem przeżyć Joanny została
doceniona i nagrodzona na tegorocznym
Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej
Twórczości Literackiej „Lipa”. Poza
prozą Joanna pisze wiersze oraz recenzje. Jest także siatkarką, zawodniczka
UKS Grunwald. W niedługim czasie
ma zamiar powrócić do swojej ulubionej
dyscypliny sportu oraz przygotowuje się
do nowych konkursów literackich.

Honorowi krwiodawcy z chełmeckiej „Ósemki”
K R O P L E M Ł O DYC H S E RC W DA R Z E Ż YC I A

„Człowiek jest wielki nie przez
to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz
przez to, czym dzieli się z innymi” – te
słowa papieża Jana Pawła II stały
się mottem uroczystego spotkania
rozpoczynającego Dni Honorowego
Krwiodawstwa, jakie miało miejsce
22 listopada 2005 r. w Powiatowym
Zespole nr 8 Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Chełmku.
„Ten, kto ofiarowuje coś drugiemu
człowiekowi, ma więcej satysfakcji niż
sam obdarowany” – mówił do młodzieży
Jerzy Orłoś, prezes Klubu Honorowych
Dawców Krwi PCK „Kropelka serca”
w Oświęcimiu. Mogli tego doświadczyć
uczniowie, którzy w czasie spotkania
zostali uroczyście pasowani na Honorowego Krwiodawcę. Symbolicznym gestem
mianowania, przez dotknięcie ogromną
strzykawką ramion kandydatów, do
grona krwiodawców zostali przyjęci: Dorota Bolek, Kamila Lasek, Przemysław
Bugno, Przemysław Bolek, Artur Firek,
Konrad Kamiński, Radosław Nowakowski, Piotr Plewnia, Mariusz Więckowski,
Łukasz Surma oraz inicjatorka spotkania pani Urszula Guja. Pasowania
dokonali uczniowie Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego, zasłużeni już
krwiodawcy: Paulina Klimek i Wojciech
Brandys. Listy gratulacyjne oraz drobne
upominki otrzymane z rąk prezesa Klubu
Honorowych Dawców Krwi PCK Jerzego
Orłosia oraz przedstawiciela Zarządu
PCK w Oświęcimiu Katarzyny Paweli to
wyraz uznania dla wrażliwości młodych
ludzi, tak cennej w czasach zobojętnienia
na potrzeby człowieka.
W spotkaniu wzięły też udział dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmku,

laureaci konkursu plastycznego „Krew
Darem Życia”, który zorganizowała Ewa
Wędzina opiekunka Szkolnego Koła
PCK. Większość spośród 44 zgłoszonych do konkursu prac uczniów klas II
– VI stanowiło dekorację uroczystości,
a dyplomy i upominki otrzymali nagrodzeni: Emilia Stolarek, Natalia Likus,
Radosław Wrona, Justyna Ryszka, Anita
Dulęba, Adrian Wandas, Jakub Zajas,
Agata Kobiela, Natalia Flejtuch.
W przygotowanym na tę okoliczność
krótkim programie młodzież z klasy I
liceum podkreśliła znaczenie krwi jako
bezcennego leku ratującego życie, a odczytane wspomnienia chorego na białaczkę chłopca uzmysłowiły słuchaczom, jak
wielkim szczęściem jest ludzkie zdrowie
i jak ważna jest umiejętność dzielenia
się każdą kroplą swego serca z drugim
człowiekiem.
Słowa piosenki Stanisława Sojki:
„Życie nie po to tylko jest, by brać (...) i aby
żyć, siebie samego trzeba dać” kończące
spotkanie znalazły wkrótce potwierdzenie, gdyż 6 XII do grona krwiodawców
dołączyli kolejni uczniowie: Wojciech
Bisaga, Grzegorz Zagórski, Damian Pawela, Dawid Bożek, Rafał Michalski oraz
ich wychowawca Zbigniew Wacławek.
Podobnie jak poprzednicy, wierzą oni, że
padające krople z wrażliwych serc poruszą kamienie ludzkiej obojętności.
„Można mówić wiele pięknych słów,
chcąc przekazać innym określone wartości, ale najważniejszy i najprawdziwszy
jest zawsze przykład własnego postępowania. Cieszą nas wszystkie dobre
inicjatywy młodych ludzi, dzięki którym
świat jest piękniejszy, a ludzie stają
się szczególnie bliscy sobie. Warto tego
doświadczyć... – zgodnie stwierdzają
krwiodawcy z chełmeckiej „Ósemki”.

Edukacja prozdrowotna w Gimnazjum nr 2 w Chełmku
W dniu 24 października w
Gimnazjum nr 2 na zaproszenie
dyrektor Renaty Banaś gościł
lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny ogólnej lek.
Jan Franczyk, który przeprowadził
cykl wykładów połączonych z prezentacją
multimedialną na temat pierwszej pomocy w najczęstszych urazach. Zajęcia były
adresowane do uczniów klas trzecich.
Młodzież poznała podstawowe zasady
udzielania pierwszej pomocy, dowiedziała się, jak należy postępować w razie
złamania, zwichnięcia, stłuczenia, zranienia i oparzenia. Zajęcia były bardzo
ciekawe, gdyż wiele sytuacji można było
przećwiczyć na modelach. Lekarz podkreślił, jak ważna jest pierwsza pomoc

i odpowiednie zabezpieczenie miejsca
wypadku. Dodatkowym urozmaiceniem
spotkania były scenkami, w których brali
udział uczestnicy spotkania.

Szkolenia dla nauczycieli
Jak wypadła ubiegłoroczna
matura, jak doskonalić jej formułę, jak przygotować uczniów
do zbliżającego się egzaminu?
Odpowiedziom na te pytania poświęcone zostało szkoleniowe spotkanie
nauczycieli języka polskiego szkół średnich z trzech powiatów: oświęcimskiego,
chrzanowskiego i olkuskiego. W mikołajkowe popołudnie 6 XII w dwóch salach
Powiatowego Zespołu nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku
współpracownicy Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Krakowie: Barbara
Galas, Elżbieta Góralczyk, Wojciech
Rzehak oraz Urszula Guja przedstawiali

zebranym wnioski i sugestie dotyczące
jak najlepszego przygotowania młodzieży
do egzaminu.
Formuła „nowej matury” kładzie nacisk na kształcenie umiejętności: samodzielnego i dojrzałego myślenia, krytycznego odbioru tekstów kultury, czytania
ze zrozumieniem oraz konstruowania
własnej wypowiedzi. Popularne dotychczas „ściągi”, opracowania i streszczenia
przestają mieć rację bytu: zamiast pomóc,
mogą zaszkodzić uczniowi, który powiela
schematy bez świadomości ich „niedostosowania” do konkretnych poleceń.
W porównaniu z ubiegłoroczną
maturą większe znaczenie będzie miała
rozmowa zdającego z egzaminatorem
niż sama, przygotowana przez ucznia,
prezentacja. Oceniony zostanie język wypowiedzi i umiejętność prowadzenia dyskusji na podstawie posiadanej wiedzy,
dotyczącej przygotowanego tematu.
Ten egzamin naprawdę może zdać
każdy – mówi polonistka PZ 8 Izabela
Sieranc – jednak warunkiem jego pozytywnego, a tym bardziej wysokiego
wyniku jest przede wszystkim praca nad
doskonaleniem wypowiedzi oraz poznawanie dzieł literackich i otaczającego nas
świata kultury.
Wierzymy zatem, że maturalne
zaangażowanie nauczycieli i uczniów
przyniesie spodziewane, jak najlepsze
efekty.
/red./

Program Sylwestra
Zajęcia promujące zdrowie odbywają się w naszej szkole już od kilku lat
i cieszą się dużym zainteresowaniem
uczestniczącej w nich młodzieży.
Mariola Krzeczkowska
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Miejski Ośrodek Kultury Sportu i
Rekreacji w Chełmku zaprasza do Parku
Miejskiego wszystkich mieszkańców gminy
i przybyłych gości na pożegnanie starego i
przywitanie Nowego 2006 Roku.
W godzinach od

23.00-01.00 - dyskoteka przy ognisku
24.00 - pokaz sztucznych ogni

APEL GRUPY MŁODY KOLPING
„Nadzieja na lepsze jutro.”
Święta Bożego Narodzenia to okres rodzinnego ciepła, kolorowej choinki, unoszących się w powietrzu zapachów piernika…
Jest to również czas oczekiwania na Nowonarodzonego Jezusa, który przychodzi
pod postacią bezbronnego dziecka. Magia
świąt wygląda inaczej przez pryzmat szpitalnego okna. Oto sam Bóg rodzi się wśród
cierpienia i ubóstwa.
Dnia 23 października 2005 roku, dostrzegając potrzeby Basi, zorganizowano
loterię charytatywną połączoną z aukcją,
z której cały dochód przeznaczony został
na leczenie naszej koleżanki.
Przybliżmy Jej historię. Barbara
Mendela urodziła się w 1989 roku w Oświęcimiu. Była zawsze radosna, pogodna,
pełna temperamentu. Pod koniec I klasy
gimnazjum rozpoczęły się problemy zdrowotne. Odsyłano ją od jednego do drugiego
lekarza, aż w połowie III klasy gimnazjum
zdiagnozowano chorobę - rak krwi, tzw.
białaczka. Od lipca Basia przebywa w
szpitalu we Wrocławiu na oddziale onkologii. Jest po udanym przeszczepie szpiku
kostnego. W listopadzie niespodziewane
pojawiły się komplikacje zdrowotne, które
ostatnio jeszcze się nasiliły. Do prawidłowego funkcjonowania organizmu potrzeba
jest odpowiednio naświetlona krew. NFZ
postanowił, że refundowanie tej formy leczenia będzie przewidziane tylko dla dzieci
poniżej 14 roku życia. Barbara ma teraz 16
lat. Czasami potrzebuje kilku transfuzji
dziennie, a koszt wynosi 120 złotych za

JEDNO naświetlenie. Nie trzeba chyba
podkreślać, jak ważne w tym momencie
są pieniądze.
Nasza akcja przyniosła rezultat, ale
była tylko małą kroplą w morzu potrzeb.
Otwórzmy swe serce na cierpienie innych.
Każda złotówka przybliża nadzieję na lepsze jutro. Numer konta bankowego:
Fundacja „Na ratunek dzieciom z
chorobą nowotworową”
ul. Świdnicka 53
50-030 Wrocław
KO BP LV o/Wrocław 21 1020 52 42
0000 2802 0127 95 12
„Basia Mendela”
Informacji na temat pomocy udziela
ks. Dariusz Talik.
Niech Nowonarodzony Zbawca pobłogosławi wszystkim of iarodawcom
nadziei.

Goście z Austrii w chełmeckiej Rodzinie Kolpinga
Państwo Ellmauer reprezentujący austriacką Kolping Familie
z Salzburga odwiedzili niedawno Chełmek i spotkali się z członkami
naszego Stowarzyszenia.
Ta wizyta to wynik znajomości zawartych przez Elżbietę Kubas, nauczyciela
języka niemieckiego w PZ8 i członka chełmeckiej Rodziny Kolpinga na seminarium
europejskim w Strasburgu (pisaliśmy o
tym w naszej gazecie). Austriacy spotkali
się m.in. z młodzieżą zrzeszoną w „Młodym
Kolpingu”, którzy przygotowali dla nich
prezentację multimedialną w języku niemieckim z przeprowadzonych przez siebie
akcji i przedsięwzięć. W tym samym języku
opowiedzieli również historię powstania w
naszym mieście Stowarzyszenia Rodzina
Kolpinga. Wręczyli gościom także upominki wykonane w kole plastycznym prowadzonym przez Aleksandrę Pisarek. Goście byli
pod niezwykłym wrażeniem entuzjazmu i
zaangażowania członków Stowarzyszenia
w pracę z dziećmi i młodzieżą. Ubolewali
nad tym, że w Austrii trudno zaangażować
młodych ludzi w działalność charytatywną
i wolontariacką.
Prezes Stowarzyszenia ks. Mirosław
Niewiedział zaprosił gości także do kościoła, gdzie trwała właśnie próba scholi

parafialnej. Pieśni przez nią wykonane
bardzo się austriackim gościom spodobały i zapadły im w serce, a jednej z nich,

...Mikołaju usiądź
z nami wkoło
zabawimy się wesoło...
Uśmiech i radość gościły na twarzach
dzieci, które przybyły do kościoła pw.
Miłosierdzia Bożego w Chełmku na organizowane przez Stowarzyszenie „Rodzina
Kolpinga” wraz z Zespołem Charytatywnym spotkanie z Świętym Mikołajem.
Długo oczekiwany gość zjawił się w asyście
aniołków i diabełków. Na tą wizytę dzieci
cierpliwie czekały. Spotkanie z Mikołajem
minęło w bardzo miłej atmosferze. Dzieci,
które zapewniły że będą się starały zachowywać grzecznie w domu i w szkole,
Mikołaj obdarował prezentami.
To nie koniec niespodzianek! Mikołaj
odwiedził również dzieci biorące udział
w zajęciach świetlicy środowiskowej przy
parafii.

Spotkanie ze świętym rozpoczęło
się konkursem plastycznym pt. „Święty
Mikołaj na wesoło”. Dzieci przedstawiły
na rysunkach wykonanych dowolną techniką własny obraz świętego. Następnie
podopieczni uczestniczyli w grach i zabawach, do których oczywiście zaproszono
Świętego Mikołaja wraz z asystą. W trakcie
rozwiązywano zimowe zagadki, a aniołek
wyczarował magiczne gwiazdki, na których dzieci wpisały swoje marzenia.
Wyjątkowy gość obdarował milusińskich upominkami i zaprosił na słodki
poczęstunek.
Paulina Chudy
...Święty Mikołaj nocą wędruje
dzwoneczkami pobrzękuje
i cichutko podśpiewuje.

Wizyta w Serbii

„Barki”, wysłuchali trzymając się za ręce
w przyjacielskim kręgu z młodzieżą. Żywo
interesowali się także historią kościoła,
podziwiając jego wystrój.
Państwo Ellmauer zwiedzali przez następne dwa dni Kraków i Częstochowę pod
opieką członków naszego Stowarzyszenia,
planując kolejny przyjazd do Polski, tym
razem w znacznie liczniejszym gronie.
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Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu
został wytypowany przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy do przyjęcia 10 listopada
2005 r. 18 osobowej rządowej delegacji Serbii
na czele z Panią Radmilą Bukumirić–Kazić
- asystentem pomocniczym Ministra Pracy
Serbii i Panem Radovanem Ristanović
- Generalnym Dyrektorem Narodowych
Służb Zatrudnienia Serbii.
Goście z Serbii zwiedzili tutejszy urząd
pracy, byli zainteresowani jego strukturą
organizacyjną, funkcjonowaniem, metodami pozyskiwania z budżetu państwa
i Europejskiego Funduszu Społecznego
środków na przeciwdziałanie bezrobociu
oraz prowadzeniem partnerstwa lokalnego
w powiecie.
Dyr. Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu
mgr Wiesława Drabek – Polek

Cicha noc, święta noc…
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, święta rodzinne, pełne pięknych tradycji
i podniosłego nastroju.
Rozpoczyna je wieczór wigilijny, który jest najbardziej uroczystym i wzruszającym wieczorem roku. Zasiądziemy przy
stole pełnym potraw: 12 dań na pamiątkę
12 apostołów lub miesięcy w roku, może 7
ze względu na ilość dni tygodnia lub 9 na
pamiątkę dziewięciu chórów „anielskich”.
Postawimy jedno dodatkowe nakrycie
dla nieoczekiwanego gościa, który w
każdej chwili może zapukać do drzwi, a
zwyczaj nakazuje go przyjąć i ugościć.
To symboliczne nakrycie przypomina o
„tych, co na morzu”, o tych, dla których
w Ojczyźnie zabrakło miejsca, o tych, co
wciąż w drodze….
Historia naszego narodu – tak
skomplikowana i tragiczna w okresie
ostatnich dwustu lat - sprawiła, że
wprawdzie różne wyroki sądu skazywały
Polaków na Sybir, do obozów koncentracyjnych, obozów internowania w stanie
wojennym lub na emigrację, ale zawsze
i wszędzie w Wigilię Polacy starali się
podzielić opłatkiem i zaśpiewać polską
kolędę, a podając sobie nawzajem dłoń,
wyszeptać: „Pokój nam wszystkim”.
Święta Bożego Narodzenia oprócz
uroczystego nastroju i wzruszeń wywołują wspomnienia z dzieciństwa, budzą
cudowne wspomnienia z przeszłości, gdy
patrzyliśmy na świat oczami dziecka, jak
na przykład dziewczynka z zapałkami z
baśni J. Ch. Andersena pod tym właśnie
tytułem, która: „Zapaliła nowy siarnik. I
oto siedziała pod najpiękniejszą choinką,
była ona jeszcze wspanialsza i piękniej
ubrana niż choinka u bogatego kupca (…)
tysiące świeczek na zielonych gałęziach,
kolorowe obrazki takie, jakie zdobiły
okna sklepów, spozierały ku niej. Dziewczynka wyciągnęła ku niej obie rączki
- ale tu zgasła zapałka…”.
Postarajmy się, aby zapałka – światło jest symbolem nadziei - w rękach
biedniejszych, a szczególnie dzieci, na
przykład z domów dziecka, nigdy
nie gasła. Niech otworzą
się dla nich i serca, i portfele…
Strojenie choinki jest
jedną, chociaż nie chce
się w to dzisiaj wierzyć, z
najmłodszych tradycji wigilijnych. Kościół z początku nieufnie odniósł się do
tego zwyczaju, ale potem

zaakceptował choinkę, nadając jej chrześcijańska symbolikę „biblijnego drzewa
dobra i zła”. Zieleń drzewka miała też
oznaczać wieczną zieleń, czyli Nadzieję
Nieba. Świece na drzewku przypominają
przyjście na Świat Światłości – Jezusa
Chrystusa. Orzechy, cukierki, jabłka
mają symbolizować dary Boże. Jabłka
– owoce grzechu z rajskiego drzewa,
łańcuchy – wiążą kusiciela. W czasie
zaborów nabrały one znaczenia symbolu
narodowego – Łańcuch Niewoli, a gwiazda jaśniejąca na wierzchołku – ewangelicznej gwiazdy betlejemskiej.
Gdy zapłonie pierwsza gwiazdka
na niebie, pod choinką zjawiają się
prezenty. Gwiazdka wskazywała drogę
Trzem Królom, którzy szli złożyć dary
Nowonarodzonemu.
Zwyczaj dzielenia się opłatkiem
nie jest powszechnie na świecie znany.
Polska jest jedynym krajem, w którym
kowal i rzemieślnik podnieśli sztukę
zdobienia opłatka do godności sztuki,
tworząc nowy, przepiękny dział grafiki.
Dzielenie się opłatkiem rozpoczynał zawsze pan domu, następnie każdy z obecnych łamał u drugiego kawałek opłatka,
dając mu zarazem swój do ułamania.
Jednym z najpiękniejszych zwyczajów jest śpiewanie kolęd. Polskie kolędy
należą do literatury narodowej. Od wieków średnich wyrażały one wiele charakterystycznych cech duszy słowiańskiej.
Śpiewali je wszyscy (wszystkie warstwy
społeczne, wszystkie stany). Urzekały
prostotą, a jednocześnie głębią myśli, naiwnością, szczerością, śliczną melodią.
Do wieczerzy wigilijnej zasiadamy, gdy pierwsza gwiazdka ukaże się
na niebie. Po przełamaniu opłatkiem,
wzajemnym złożeniu życzeń i wspólnej
modlitwie przystępujemy do spożywania
bogatych, choć postnych darów stołu,
wśród których jest karp i zupa grzybowa,
i barszcz czerwony z uszkami, kompot
z suszonych śliwek lub gruszek. Na
wschodzie wśród potraw wigilijnych jest
kutia. Dania na stole wigilijnym zależą
od regionu.
Wigilia, oprócz tego iż
jest to święto kościelne,
wrosła mocno w polska
tradycję. Jest to wieczór
wzajemnego pojednania,
pogodzenia, przebaczenia win, lekcja miłości,
która niech zapamiętana będzie do następnej
wigilii.
Marzanna Danek
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DZIEŃ
PLUSZOWEGO MISIA
Pluszowy miś to jedna z ulubionych dziecięcych zabawek.
W Bibliotece Publicznej MOKSiR
przy ul. Topolowej w Chełmku 25 listopada zorganizowano święto pluszowego
misia pt. „Mój przyjaciel miś”. Na zaproszenie pań Bogusławy Cygan i Sabiny
Sukiennik do biblioteki zawitały dzieci
z Przedszkola Samorządowego nr 2 w
Chełmku. Podczas wizyty dzieci mogły

poznać bibliotekę, dowiedzieć się o jej
funkcjonowaniu a następnie wzięły
udział w świecie misia. Do biblioteki
dzieci przyniosły swoje ulubione misie,
z których każdy miał swoja historię
a także wysłuchać opowiadań i bajek
czytanych przez panie bibliotekarki. Na
zakończenie wizyty dzieci dostały od pań
słodki poczęstunek.

ZLIKWIDOWANO 93 TONY
ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST
Od 2003 r. Gmina Chełmek wspólnie
ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu prowadzi likwidację odpadów
zawierających azbest.
Likwidację przedmiotowych odpadów w 2005 r. prowadziło Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Ratownictwa
Chemicznego “DEKOCHEM”, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, wybrane w
drodze przetargu.
W ok resie od 27.10.2 0 05 r. do
30.11.2005 r. zlikwidowano 92,86 tony
odpadów zebranych z 49 posesji, co stanowi 100 % złożonych wniosków. Koszt
likwidacji to kwota 28 814,46 zł brutto.
Akcja zbierania odpadów zawierających azbest ma na celu głównie zapobieżenie zjawisku pozbywania się tych
odpadów do rowów, do lasu itp., czyli
minimalizowanie negatywnego wpływu
na środowisko naturalne odpadów niebezpiecznych.
Inf. UM

W widłach Wisły i Przemszy (21)

Mała architektura sakralna w Chełmku (11)
Nazwa „kaplica” pochodzi od łacińskiego słowa „cappa” (płaszczyk) i odnosi się w swej istocie do
świętych obrazków, figurek lub świątków zabezpieczonych w różny sposób przed zniszczeniem.
Prototypem takich kapliczek były
przytwierdzone do starych drzew obrazki lub figurki umieszczone w prostych, małych szaf kach. Można było
spotkać je niegdyś, podczas zaborów,
przy opłotkach wiejskich chełmeckich domostw, a także przy polnych
i leśnych dróżkach prowadzących z
Chełmka do kościoła w Bobrku, którymi co najmniej raz w tygodniu, w
niedzielę, spieszyli mieszkańcy wsi na
mszę św. Przy kapliczkach spotykały
się grupy ludzi z różnych przysiółków,
między innymi w miejscu wspominanym do dzisiaj „pod obrozeckiem” w
lesie nieopodal bobreckiego kościoła.
Tego typu kapliczki powstały też
w ostatnich latach, można je spotkać
na peryferiach Nowopola i w pobliskim lesie.

W naszym mieście można jeszcze
spotkać, stawiane głównie w czasie
zaborów, kapliczki słupowe i murowane, uzupełniane później aż do czasów
współczesnych.
KAPLICZKI SŁUPOWE
Tak oto je opisuje żyjący w XIX
wieku historyk i folklorysta Zygmunt
Gloger w swej Encyklopedii Staropolskiej: „Ubożsi ludzie, jako znaki pobożne stawiali tylko ochronne daszki
na słupach dla postaci Chrystusa,
Matki Boskiej lub figur świętych,
które też nazywano świętymi figurami”.

W takich kapliczkach posążki
z d r ew n a , k a m ien ia lub i n nych
minerałów nie były zabezpieczone
przed niszczącymi warunkami atmosferycznymi, co powodowało ich
nietrwałość. Dlatego też w czasach
późniejszych zaczęto wykonywać dla
ich ochrony niewielkie skrzynki z założoną w przedniej ich części szybką,
która pozwalała na uwidocznienie
pomalowanych już często figurek lub
też niewielkich obrazków. Kapliczki te, zwane także skrzyniowymi,
z umieszczonymi wewnątrz figurkami lub obrazkami, najczęściej
przedstaw iający m i Matkę Boską
Częstochowską, zachowały się jeszcze
w najstarszych przysiółkach Chełmka (Skotnica, Stara Wieś i Młyny).
Daje się to wytłumaczyć faktem, że
pozostała część obecnego miasta była
zasiedlana później, w największym
stopniu dopiero w latach 40 – tych
ubiegłego wieku. Wyjątek stanowił
Paprotnik, gdzie zabudowa istniała
już w XVIII wieku, był to jednak
niewielki przysiółek, a w dodatku
często nawiedzany przez pożary, co
zostało zapisane w księdze parafii
bobreckiej.
Zygmunt Gloger z wielką troską
tak o nich pisał: „Stare te zabytki
wiejskiej sztuki i budownictwa giną
z każdym rokiem i przyjdą czasy, w
których z powodu samej starości zanikną zupełnie. Dopóki więc istnieją,
choć nie zawsze piękne, zawsze dają
obraz miejscowej kultury, powinny
być ołówkiem lub fotografią odtworzone”.
K apliczki tego typu stawiane
były najczęściej kilkakrotnie w tym
samym miejscu, tworząc w ten sposób ciągłość pokoleniową, będącą
także potwierdzeniem wiary naszych
przodków.
Trzy najstarsze z obecnie istniejących, najprostsze, drewniane, skrzyniowe świadczą o próbie zachowania
dawnego bezpretensjonalnego stylu i
skromnych warunkach materialnych
dawnych chełmkowian, a równocześnie o głębokiej ich pobożności, stanowiąc wzruszający widok w naszych
zlaicyzowanych czasach.
Pan Franciszek Pactwa wspomi-
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nał taką właśnie kapliczkę z pierwszych dziesiątków ubiegłego stulecia
przy zejściu ze Skotnicy, która w
niezmienionej formie z figurką Pana
Jezusa w drewnianej skrzyni jeszcze
istnieje.

Przy tym znaku w Wielki Czwartek spotykali się mieszkańcy wsi,
wśród których przeważała młodzież
z kołatkami, by przy śpiewie pieśni
wielkopostnych i modlitwie odwiedzić
wszystkie miejsca, gdzie znajdowały
się krzyże i kapliczki na terenie wsi.
W niewielkiej odległości od tamtej kapliczki znajduje się podobna
z obrazkiem Matki Boskiej Częstochowskiej.

W ogrodzie obok nowego domu,
przy moście na Przemszy prowadzącym na Śląsk, znajduje się nowoczesna kapliczka z piękną figurą Matki
Bożej Niepokalanej z Lourdes. Jest
to już kolejna kapliczka postawiona
w tym miejscu.

P r z y u l ic y bieg n ąc ej wzd ł u ż
Przemszy istnieje do dzisiaj mała
kapliczka słupowa, w której odbiera
cześć Matka Boska Częstochowska,

wielokrotnie starannie odnawiana już
przez trzy pokolenia jej opiekunów.
Kapliczkę tę wykonał Jan Opitek
w drugiej połowie XIX wieku, co z
dumą wspominała jego córka Franciszka urodzona w 1908 roku, która
pozostała na gospodarstwie (późniejsza pani Ganobis).

Z tą kapliczką wiąże się ciekawa
historia. Był początek września 1939
roku, rodzina, podobnie jak większość
mieszkańców Chełmka, uciekła przed
Niemcami, zostawiając drewniany
dom z całym dobytkiem. Po przejściu
frontu powróciła z tułaczki aż spod
Krakowa i zastała pogorzeliska domów obu sióstr mieszkających obok
siebie. Domy te zostały spalone wskutek nasilonych w tym rejonie walk z
najeźdźcą przy przejściu Przemszy,
kiedy to spłonęło około 4o % zabudowań w tej części wsi.
Nie było już domów, drzew, płotu,
ale pozostała na opalonym i wywróconym słupie sczerniała kapliczka z
napisem: „Pod Twoją obronę uciekamy
się...”. Teraz stoi przed nowoczesnym
domem starannie odnawiana, świadcząc o trwałości wiary rodziny.
Następne dwie kapliczki słupowe znajdują się w przysiółku Młyny,

w jednej z najwcześniej zasiedlonej
części miasta.

Kapliczki wnękowe.
W wielu miejscowościach naszej
ojczyzny można spotkać, w niewielkich wnękach domów nawet nowych,
małe kapliczki. Jeszcze w drugiej
połowie ubiegłego wieku było ich w
naszej miejscowości kilka.

Pierwsza z nich stoi przy drodze
prowadzącej do Dębu u pa ństwa
Wilczaków, w pobliżu miejsca gdzie
jeszcze po II wojnie światowej znajdowała się kapliczka murowana. Jest
to już kolejna kapliczka słupowa w
tym miejscu, ta ostatnia starannie
odnowiona zachowała jednak, mimo
licznych ozdób, tradycyjną formę kapliczek skrzyniowych.

Druga, bardziej okazała i nowoczesna, znajdująca się bliżej Stawów,
jest kontynuacją dawnej drewnianej
umieszczonej na drzewie. Obecna
w y m a g a ł a n a p ew no w ięk sz yc h
nakładów finansowych, wyobraźni
artystycznej i sprawności wykonawcy. Podstawą konstrukcji są metalowe kątowniki, jest z trzech stron
oszklona, z metalowym daszkiem
osłaniającym figurę Pana Jezusa w jej
wnętrzu. Daszek wieńczy fantazyjna
wieżyczka. O wystrój kapliczki stojącej przed ich domem zadbali państwo
Borowcowie.

Pozostała tylko jedna, ta największa i najpiękniejsza, wykonana z
dużym artyzmem. Znajdowała się ona
pierwotnie we wnęce starego domu z
przełomu XIX i XX wieku, a obecnie
od kilkudziesięciu lat na frontonie
nowoczesnego budynku wybudowanego w miejscu poprzedniego, przy
zakręcie między Skotnicą a Starą
Wsią. W skrzyni umieszczona jest
80. cm figura ostatnio odrestaurowana przedstawiająca św. Floriana
patrona strażaków mającego chronić
przed pożarem, który w dawnych
latach, gdy zabudowy były w dużej
części drewniane, trawił nawet kilka
domostw w tym samym czasie.

SPRZEDAM GARAŻ – CHEŁMEK UL. OFIAR FASZYZMU
TEL. 0 33 846 – 43 - 64

13

Hah

Sportowe podsumowanie roku
Koniec roku to czas refleksji i podsumowań. W tym artykule
postanowiliśmy przypomnieć, jak radziły sobie kluby sportowe
z terenu gminy w 2005 roku.
Klubem, od którego zaczynamy, jest KS
Chełmek. Nowy sezon KS Chełmek zaczął
niestety od trzech porażek z rzędu. Sytuacja
zmieniła się diametralnie, kiedy oddano do
użytku murawę stadionu, która poddano
rewitalizacji. Wraz z tym wydarzeniem w
zespół wstąpił nowy duch i KS zaczął wygrywać mecze nawet z zespołami z wyższej
ligi. Tak stało się podczas rozgrywek pucharowych, przez które KS Chełmek przeszedł
jak burza, pokonując w finale V ligowy Hejnał
Kęty i zdobywając Puchar Polski podokręgu
Oświęcim. Jednak w klubie nie popada się w
nadmierny optymizm:
Po tej rundzie czuję niedosyt, obecnie do lidera tracimy 7 punktów, a wszystko
przez to, że sezon rozpoczęliśmy bardzo źle.
Pierwsze mecze pokazały naszą nieskuteczność w ataku, nie strzelaliśmy goli niekiedy w
bardzo dobrych sytuacjach. Wiosną musimy
zacząć od mocnego uderzenia i liczyć tez na
potknięcie rywali, no cóż, będzie trudno ale
szansy na awans nie odpuścimy – mówi grający trener KS Chełmek Robert Saternus.

wypożyczenie Arka Mańkuta (tutaj dużo
będzie zależeć od samego zawodnika).
W ostatnich dniach został przekazany
przez wykonawcę budynek zaplecza LKS
Gorzów. Parter jest gotowy, reszta prac w
przyszłym roku. Choć oddanie do użytku
nastąpi dopiero na wiosnę przyszłego roku,
to zawodnicy mają już normalne warunki do
uprawiania sportu. Liczymy na to, że częściej
będą brali udział w treningach. Podsumowując, wszystko jeszcze przed nami, zarówno
zawodnikami, trenerem i działaczami klubu
i wierzę, że te realne cele uda się osiągnąć.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę wszystkim
sympatykom i osobom związanych klubem
wiele zdrowia, radości i spokoju.” – mówił
prezes LKS Gorzów
Także działacze LKS Bobrek patrzą w
przyszłość z nadzieją. Już w przyszłym roku
mają rozpocząć się prace nad budową zaplecza socjalnego klubu.
Ten rok kończymy na 7 miejscu w tabeli, ale w przyszły rok patrzymy z nadzieją.

Kolejnym klubem piłki nożnej z naszego terenu, który odwiedziliśmy, jest LKS
Gorzów. A oto jak mijający rok podsumował
prezes Bogdan Dulęba:
Drużyna seniorów LKS w rundzie
jesiennej z dorobkiem 26 punktów zajmuje 4
miejsce w tabeli, tracąc 7 punktów do lidera
i 4 do drugiego premiowanego awansem
miejsca. Start mieliśmy bardzo dobry, wygrane z Bulowicami i z Harmężami, remis z
Łękami. Przez wiele tygodni zajmowaliśmy w
tabeli pierwsze lub drugie miejsce. Było miło
patrzeć, jak ta młoda drużyna gra. Zespół
prowadzony trener pana Marka Klisiaka
zdobył aż 41 bramek (najwięcej) ,tracąc 17, co
daje także najlepszy bilans bramkowy. Warto
podkreślić, że LKS Gorzów, istniejąc dopiero
6 lat, 5 sezon w rozgrywkach zajmuje jedno z
czołowych miejsc B klasy, wyprzedzając kluby o dużo wyższym potencjale i tradycjach.
Teraz myślimy już o rundzie wiosennej.
Zadaniem zarządu klubu jest, aby trener
Klisiak miał do dyspozycji wszystkich zawodników (z rundy jesiennej), kończy się

LKS Bobrek wreszcie będzie miał zaplecze
socjalne z prawdziwego zdarzenia. Zawodnicy
będą mogli przygotowywać się do meczów w
większym komforcie, a po nich będą mogli się
odświeżyć. Mamy nadzieje, że ta inwestycja
podniesie mobilizację w zespolę i LKS Bobrek
będzie piął się w tabeli – podsumowuje sekretarz LKS Bobrek Helena Szewczyk.
Bardzo dobry rok ma również za sobą
UKS Grunwald działający przy SZS nr 1 w
Chełmku.
UKS Grunwald w 2005 roku prowadził działalność statutową, czyli zajmował
się upowszechnianiem kultury fizycznej w
środowisku.
Organizował i uczestniczył w licznych
turniejach piłki siatkowej.
Prowadził zajęcia sportowe także dla
osób niezrzeszonych w klubie, w których
udział biorą dziewczęta i chłopcy również z
innych miejscowości.
Drużyny reprezentowały klub w rozgrywkach Małopolskiego Związku Piłki
Siatkowej a także w Oświęcimskiej lidze
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kobiet i mężczyzn, osiągając w nich sukcesy
w postaci obrony mistrzowskiego tytułu OL
kobiet i srebra drużyny męskiej.
Ponadto drużyna siatkówki dziewcząt
przeszła przez wszystkie etapy rozgrywek
szkolnych, nie przegrywając ani jednego meczu, dalsze rozgrywki odbędą się na wiosnę
2006r. Nie wiedzie się tak, jak byśmy sobie
tego życzyli jedynie w rozgrywkach IV ligi,
bo choć dziewczęta walczą dzielnie i toczą
wyrównane boje, o czym świadczy ilość zdobytych punktów w poszczególnych setach, to
jednak nie mogą sprostać mocnym rywalkom
i o awansie do wyższej klasy w tym sezonie
nie mamy co marzyć.
Lepiej radzą sobie młodziczki, które
grają w lidze i robią z miesiąca na miesiąc wyraźne postępy, a jedna z nich G. Ponikowska
na turnieju w Opatkowicach uzyskała kwalifikacje do kadry wojewódzkiej - podsumowuję
opiekun UKS Mariusz Janiga.

Oprócz młodzieży i dorosłych na terenie
gminy działają kluby zrzeszające dzieci.
Takim przykładem są „Żaczki”, w której to
grupie wychowywani są przyszli zawodnicy
KS Chełmek. „Żaczki” trenują pod opieką
nauczyciela a zarazem piłkarza KS Chełmek
Łukasza Jagody.
Systematyczna praca z młodzieżą
zaczyna przynosić sukcesy. W rozgrywkach
2004/05 ligi żaków zajęliśmy II miejsce. Teraz prowadzę rocznik 94 i choć obecnie moi
podopieczni zajmują 4 miejsce, to wierzę, że
w nowym roku będziemy atakować pozycje
lidera rozgrywek. Na zajęciach jest zawsze
duża frekwencja i żaczki chętnie ćwiczą, a w
tygodniu przeprowadzane są po 3 treningi.
Od stycznia mam zamiar rozpocząć pracę
z najmłodsza grupa dzieci z klas 1 – 3. Z
założeniem tej grupy wychodzę naprzeciw
zainteresowaniu tą formą dzieci i ich rodziców – podsumowuje opiekun „Żaczków”
Łukasz Jagoda.
oprac.PW

Super Gim Sport to nowa
propozycja imprez sportowych
zorganizowanych w Publicznym
Gimnazjum nr 2 w Chełmku przy
ul. Piłsudskiego 1 przez Radę
Szkoły i Radę Rodziców, a skierowanych do uczniów i ich rodziców
oraz nauczycieli.
Super Gim Sport to sposób na integrację środowiska lokalnego poprzez sportową
rywalizację, pozytywne emocje oraz pobudzanie więzi koleżeńskiej i rodzinnej. Przez
dwie soboty: 19 listopada i 3 grudnia obiekty
gimnazjum okupowane były przez rzesze
młodzieży i dorosłych. Jedni rywalizowali
na parkiecie sali gimnastycznej o miano
najlepszych sportowców, inni aktywnie
dopingowali swoim kolegom i koleżankom,
rodzicom i nauczycielom, jeszcze inni zabezpieczali imprezę „od kuchni”, czyli w napoje i
wyżywienie dla uczestników zabawy.
Super Gim Sport podzielony został na
dwa cykle: „SuperTATA – SuperSYN” jako
turniej halowej piłki nożnej skierowany do
uczniów i ich ojców oraz „SuperMAMA – SuperCÓRKA” jako turniej piłki siatkowej dla
uczennic i ich mam.
W obu imprezach rywalizowały reprezentacje wszystkich klas, czyli około 170
młodych ludzi dało z siebie wszystko, aby
wypaść jak najlepiej i zdobyć laury zespołowe i indywidualne. Rozgrywki podzielono
na trzy kategorie klasowe (wiekowe) i tak
wyłoniono tegorocznych mistrzów w piłce
nożnej, klasy: Ic (klasa usportowiona), IIc i
IIIc oraz w piłce siatkowej, klasy: Ic, IIa, IIIb.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy, natomiast najlepsze zespoły otrzymały nagrody rzeczowe. Wyłoniono również
najlepszych zawodników.
To jeszcze nie był koniec emocji, bo po
zmaganiach uczniów na parkiecie pojawili
się rodzice. W pierwszym turnieju ojcowie zaprezentowali się zgromadzonej publiczności
w meczu pokazowym, a w drugim konkursie,
mocno zmobilizowane mamy i nauczycielki,
które kilka tygodni przed imprezą wspólnie
przygotowywały się do rozgrywek, tym razem
podzieliły się na drużyny mam i nauczycielek
i mocno dopingowane przez uczniów, a kierowane przez kapitana drużyny panią dyrektor
Renatę Banaś, wygrały te drugie.
Finałem obu turniejów były mecze reprezentacji gimnazjum z rodzicami.
W piłce nożnej po zaciętym meczu stan
rywalizacji brzmiał remisowo 7:7 i o zwycięstwie zadecydowały rzuty karne, które lepiej
egzekwowali uczniowie i to oni triumfowali
na własnym parkiecie. Ojcom na pocieszenie
zostały wręczone pamiątkowe dyplomy z
nadaniem tytułu SUPERTATA. Otrzymali
je panowie: C. Czarnota, W. Kobyłczyk, D.
Zajas, P. Krzeczkowski, M. Cieciera, P. Piasecki, W. Biały i M. Pawlak.
Natomiast apogeum rozgrywek siatkówki pań był pojedynek pomiędzy mamami i
córkami, gdzie niepodzielnie królowały rodzicielki i po ładnej grze wygrały z uczennicami
2:0. I w tym przypadku zostały wręczone
dyplomy dla mam z tytułem SUPERMAMA, a otrzymały je panie: M. Bzibziak, M.

Super Gim Sport

Tarnawska, M. Dziadowiec, L. Tomsia, E.
Mastalerz, G. Podskalna, J. Chmura, M.
Kasperczyk, J. Czarnota, E. Piwowarczyk,
M. Krzeczkowska i G. Śniadek. Dodatkowo
przyznano tytuły SUPERSPORTOWCA, a
otrzymały je panie: R. Banaś, K. Klimas, A.
Gumułka i J. Grygiel.
Gimnazjum posiada zorganizowaną
grupę taneczną dziewcząt, która umilała
swoimi występami rozgrywki sportowe,
cheerleaderki zaprezentowały kilka nowych
układów choreograficznych.
Nasza propozycja, skierowana do uczniów
gimnazjum i ich rodziców, na spędzenie wolnego czasu w taki właśnie sposób, w moim
odczuciu, została dobrze odebrana, a zabawy i
emocji było co nie miara – komentuje organizator Super Gim Sport przewodniczący Rady
Szkoły pan Piotr Krzeczkowski – Korzystając
z okazji, chciałbym serdecznie podziękować
młodzieży za wykazanie się wolą walki
i sportową rywalizację, wszystkim rodzicom

i nauczycielom za aktywny udział w rozgrywkach i tym, którzy pomagali w organizacji
imprez, a także „dostawcom” smakowitych
wypieków domowych, których było ponad 30
różnych rodzajów. Impreza również miała
swoich sponsorów, bez których nie udałoby
się jej zorganizować, byli nimi: „AVENA” S.C.,
Sklep Ogólnospożywczy „QCYK”, Firma Piekarnicza J. i M. DYRCZ, Cukiernia „PTYŚ”,
P.W. „ZŁOM-MET” Sp. z o.o., Cukiernia
„PAJ”, UR-B A.MADOŃ, GS „Samopomoc
Chłopska”, PHU „MARI” P. Krzeczkowski.
Liczymy, że w szkolnym kalendarzu na stałe wpiszemy ten cykl imprez, natomiast na
wiosnę 2006 roku przygotowujemy imprezę
gminną, skierowaną do wszystkich szkół w
gminie i nie tylko, ale wtenczas będziemy
starali się o patronat burmistrza Chełmka,
a jeszcze wcześniej zapraszamy na zabawę
karnawałową na początku lutego. Zatem do
zobaczenia na kolejnej imprezie w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Chełmku.

Komunikat MZK
W dniach: 24.12.2005, 25.12.2005, 1.1.2006 oraz w Wielkanoc 2006 zostanie
ograniczona komunikacja autobusowa na liniach MZK Oświęcim.
Linia 22:
W dniu 24.12.2005 (Wigilia) zostały
odwołane następujące kursy:
· z Oświęcimia do Gromca o godz. 21:35
· z Gromca do Oświęcimia o godz. 22:00
Linia 22 i 32:
W dniach 25.12.2005 (Boże Narodzenie),
1.1.2006 (Nowy Rok) oraz w Wielkanoc 2006
zostaną odwołane wszystkie kursy przed
godz. 8:00. Komunikacja autobusowana na
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liniach 22 i 32 rozpoczęta zostanie kursami
wyjeżdżającymi z Oświęcimia po godz 8:00.
Powyższe ograniczenia zostały wprowadzone w związku z wykonanymi przez MZK
Oświęcim badaniami natężenia ruchu, z których wynika, iż autobusy na wymienionych
kursach jeżdżą puste.
Szczegółowe informacje MZK Oświęcim
wywiesi na przystankach autobusowych.
Inf. MZK Oświęcim

Remonyt dróg i inwestycje MOKSiR

Dokończenie chodnika (200 mb)
przy ul. Krakowskiej w Chełmku

Nowy parking przy ul. Brzozowej (325 m2)

Wykonywanie elewacji
na budynku MOKSiR

Odnawiany parkiet na sali MOKSiR - u

Wymieniane okna
w Domu Rencisty (5 sztuk)

Remont w Domu Ludowym

Prace ziemne przy MOKSiR

Koła Młyńskie (projekt finansowany
z Fundacji Batorego i Odnowy Wsi Polskiej)
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