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wiosna
wróble w forsycjach
dłoń odcięta
szuka dotyku
Jan Picheta

W naszym parku pojawi się kolejny „poetycki kamień”, tym razem
z wierszem Jana Pichety pt. „wiosna”. 26 marca o godz. 18.00 w siedzibie MOKSiR w Chełmku odbędzie się uroczyste odsłonięcie „wierszonośnego głazu”, któremu towarzyszyć będzie wieczór autorski
poety oraz performance Piotra Lutyńskiego pt. „Autobus KR 736EJ”.
Serdecznie zapraszamy.
Na zdjęciu „poetycki kamień” poświęcony Tadeuszowi Stachowi.
Fot. Paweł Waligóra
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BURMISTRZ CHEŁMKA OGŁASZA:

I przetarg ustny nieograniczony (licytację)
na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej
własność Gminy Chełmek tj. lokalu mieszkalnego Nr
4 położonego w Chełmku przy ul. Ofiar Faszyzmu
1. Lokal położony jest na parterze i poddaszu. Na
parterze zlokalizowany jest: pokój, kuchnia, łazienka
z WC, przedpokój, na poddaszu zlokalizowane są: 2
pokoje, łazienka z WC, przedpokój oraz garderoba.
Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego
wynosi 79,30 m2.
Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości lokalowej wynosi 75.000,00 złotych słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100.
W przedmiotowym lokalu mieszkalnym znajdują się rzeczy, które nie stanowią własności Gminy
Chełmek.
W wyniku pożaru mieszkanie zostało zniszczone i wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu. Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazują
większych uszkodzeń. Część elewacji zniszczona w
wyniku pożaru, wymaga wymiany. Dach w dobrym
stanie technicznym, po wymianie.
W/w nieruchomość zwolniona jest z podatku
VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a) ustawy z
dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
Budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym
zlokalizowany jest przedmiotowy lokal mieszkalny
usytuowany jest na nieruchomości oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 2604/6 obręb
Chełmek o powierzchni 0.1372 ha.
Działka nr 2604/6 powstała w wyniku podziału działki oznaczonej jako 2604/2 na działkę nr
2604/3, 2604/4, 2604/5 oraz 2604/6 decyzja znak:
AGK. 7430-1-16/2009 z dnia 15 czerwca 2009 roku.
Ewidencja gruntów jest prowadzona w Starostwie
Powiatowym w Oświęcimiu.
Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest
przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg
Wieczystych KW nr KR1E/00024296/9.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nastąpi wraz ze
sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku
7930/39790 oraz ułamkowej części gruntu.
W dniu 25 stycznia 2010 roku upłynął termin
do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości lokalowej na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz.
2603 z późn. zm.).
W/w nieruchomość zostanie obciążona nieodpłatną służebnością polegającą na tym, że nabywca
udziału w nieruchomości gruntowej oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 2604/6 wyraża
zgodę i będzie akceptować to, że na przedmiotowej działce znajduje się obiekt małej architektury
(tj. krzyż wraz z ogrodzeniem). Jednocześnie Gminie
Chełmek lub Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Chełmku, przysługuje

prawo nieodpłatnego wejścia w teren tj. na działkę nr 2604/6 celem wykonania prac związanych z
konserwacją i bieżącym utrzymaniem w/w obiektu.
Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie:
Dowodu wpłaty wadium.
Dowodu tożsamości.
Aktualnego wypisu z właściwego rejestru,
stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot zamierzający
nabyć nieruchomość lokalową.
Wadium, uprawniające do uczestnictwa w
przetargu, w kwocie 7.500,00 złotych słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 należy wpłacić
najpóźniej do dnia 18 marca 2010 roku na konto
Urzędu Miejskiego w Chełmku Nr 34 8123 0000
0000 1283 2000 0030 Bank Spółdzielczy Oświęcim z dopiskiem ”wadium – Ofiar Faszyzmu 1/4.”
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy
przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić
mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2010
roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Chełmku, ul. Krakowska 11.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na
poczet nabycia nieruchomości lokalowej, wadium
wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie
niezwłocznie zwrócone.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy kupna – sprzedaży, wadium ulega
przepadkowi.
Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu lub jego
unieważnienia.
Koszty związane z przeniesieniem prawa
własności przedmiotowej nieruchomości oraz
wpisów do ksiąg wieczystych ponosi nabywca
nieruchomości.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września
2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 z
późn. zm.)
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz
na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy. Ponadto zostało podane do publicznej wiadomości
przez ogłoszenie w prasie i na stronach internetowych Urzędu.
Szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w pok. 14 Urzędu Miejskiego
w Chełmku lub pod nr tel. 844-90-33 osoba do
kontaktu Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem
Komunalnym Urzędu Miejskiego w Chełmku Sławomir Kalemba.

05.01.2010 – w Chełmku na ul. Powstańców Śląskich dokonano uszkodzenia samochodu marki Renault – starty 800 zł.
07.01 – w Chełmku na ul. Brzozowej wykryto kradzież energii elektrycznej – sprawca ustalony.
08.01 – w Bobrku na ul. Parkowej nastąpił
zgon mężczyzny wskutek zaczadzenia
08.01 – w Bobrku na ul. Ks. Ogińskiej dokonano kradzieży torebki z dokumentami
– starty 500 zł.
09.01 – w Chełmku na ul. Krakowskiej zatrzymano nietrzeźwego kierującego
samochodem marki BMW – 1,8 promila.
10.01 – w Chełmku na ul. Piłsudskiego dokonano kradzieży torebki z telefonem –
straty 200 zł – telefon odzyskano.
11.01 – w Chełmku na ul. Piastowskiej zatrzymano nietrzeźwego kierującego
samochodem marki Opel – 0,7 promila.
15.01 – w Chełmku na ul. Krakowskiej zatrzymano nietrzeźwego rowerzystę – 0,8
promila. Wobec rowerzysty sąd już wcześniej wydał zakaz prowadzenie pojazdów
mechanicznych.
20.01 – w Chełmku na ul. Krakowskiej dokonano kradzieży pieniędzy i papierośnicy
z mieszkania – straty 172 zł.
23.01 – w Chełmku na ul. Staicha dokonano
kradzieży kluczy do remizy OSP.
27.01 – w Chełmku na ul. 25 Stycznia dokonano kradzieży automatu z zabawkami.
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INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU
Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 2, art.
37 ust. 2 pkt. 1, art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w wykonaniu Uchwały Nr XV/120/2004 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku w
sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek, przeznacza
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy następujące lokale mieszkalne
położone w Chełmku przy:
ul. Wojska Polskiego 6/36 o powierzchni użytkowej 43,09 m2

ul. Marszałka Piłsudskiego 14/4 o powierzchni
użytkowej 45,62 m2

ul. Wojska Polskiego 6/46 o powierzchni użytkowej 48,12 m2

ul. Powstańców Śląskich 2/31 o powierzchni użytkowej 64,00 m2

ul. Wojska Polskiego 8/7 o powierzchni użytkowej
47,16 m2

ul. Powstańców Śląskich 2A/15 o powierzchni
użytkowej 64,00 m2

ul. Marszałka Piłsudskiego 8/39 o powierzchni
użytkowej 45,62 m2

Przedmiotowy wykaz został wywieszony w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz na ta-
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blicach ogłoszeń na terenie całej gminy i w BIP na
stronie internetowej www.chelmek.pl na okres 21
dni tj. w terminie od dnia 29 stycznia 2010 roku
do dnia 19 lutego 2010 roku.
Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicznie pod numerem
telefonu 844-90-34
Osoba do kontaktu Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w
Chełmku Sławomir Kalemba.
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Wstrząs w gminie Chełmek
9 lutego 2010 r. około godziny 7:35 miał
miejsce silny wstrząs ziemi, odczuwalny na
terenie Gminy Chełmek. Z uwagi że nie był
to pierwszy wstrząs na naszym terenie, a
poprzednie były spowodowane eksploatacją
kopalni „Piast” w Bieruniu burmistrz Chełmka Andrzej Saternus zwrócił się do prezesa
zarządu Kompani Węglowej:
Pan Mirosław Kugiel
Prezes Zarządu Kompanii Węglowej SA.
Katowice, ul. Powstańców 30
Szanowny Panie
Od kilku lat eksploatacja zasobów węgla kamiennego przez wchodzącą w skład
kierowanego przez Pana przedsiębiorstwaKopalnię Węgla Kamiennego Piast w Bieru-

niu, powoduje odczuwalne skutki na terenie
Gminy Chełmek. Niestety od dwóch miesięcy siła i zasięg wstrząsów znacznie wzrosły.
Ruchy ziemi zaczęły być dolegliwe dla mieszkańców całej Gminy.
Panie Prezesie, trzęsienie ziemi, jakie
miało miejsce dnia 9 lutego 2010 około godziny 7:35 wywołało mocne zaniepokojenie,
wręcz panikę wśród mieszkańców Chełmka,
Gorzowa i Bobrka. Wstrząsy ziemi dały się
odczuć w przeciągu kilku sekund, towarzyszyły im efekty dźwiękowe, trzeszczenie
konstrukcji budowlanych i stolarki okiennej, przesuwanie sprzętów domowych. Na
ścianach budynków pojawiły się spękania.
Niektórzy mieszkańcy z powodu strachu
opuszczali swoje domy.

Panie Burmistrzu

W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 9 lutego 2010 roku, dotyczącego żądania podjęcia przez Kompanię Węglową S.A. działań mających na celu weryfikację projektu eksploatacji złoża kopalni „Piast” pod kątem zapewnienia należytego bezpieczeństwa dla
mieszkańców Gminy Chełmek, uprzejmie informuję:
Kopalnia „Piast” prowadzi roboty górMając na uwadze potrzebę prowadzenia eksploatacji w rejonach o znacznej ak- nicze zgodnie z „Kompleksowym projektywności sejsmicznej oraz równoczesne za- tem eksploatacji pokładów zagrożonych
pewnienie bezpieczeństwa powszechnego tąpaniami” i „Planem ruchu”, w których to
i środowiska ze względu na oddziaływanie dokumentach, dla miejscowości Chełmek
wstrząsów górniczych na powierzchnię, prognozowano możliwość wystąpienia
Kompania Węglowa S.A. już w 2006 roku przyspieszeń drgań gruntu (po wstrząsach
zleciła Głównemu Instytutowi Górnictwa górniczych) o wartościach nie przekraczaopracowanie „Skali oceny oddziaływań jących 200 mm/s2.
Od grudnia 2009 r. rejestrowany jest
wstrząsów indukowanych eksploatacją złóż
węgla kamiennego na powierzchnię dla ob- wzrost aktywności sejsmicznej związany
szarów kopalń Kompanii Węglowej S.A.”. W z bieżącą eksploatacją. Wstrząsy górnicze
opracowaniu realizowanym do końca 2007 występują w odległościach od około 1 500
r. zebrano i przeanalizowano wieloletnie do 3 000 metrów od granic Gminy Chełmek.
Do dnia 9 lutego, po zaistniałych wstrząmateriały pomiarowe i dokumentacje dotyczące szkód zgłaszanych przez właścicieli sach, w żadnym przypadku nie odnotowano
lub użytkowników obiektów budowlanych. na rejestratorach zlokalizowanych w obszaW wyniku blisko dwuletnich prac ba- rze Gminy Chełmek przyspieszeń przekradawczych opracowano „Zasady stosowania czających 150 mm/s2, tzn. wykraczających
górniczej -.skali intensywności drgań GSI- poza 0 stopień intensywności drgań wg skali
GZWrw do oceny skutków oddziaływania GSI-GZWkw (wstrząsy mogą być odczuwalne
wstrząsów indukowanych eksploatacją złóż przez mieszkańców ale nie powodują szkód
węgla kamiennego w zakładach górniczych w budynkach). Od grudnia 2009 r. do dnia
Kompanii Węglowej S.A. na obiekty budow- 9 lutego 2010 r. z rejonu Chełmka na kopallane i na ludzi”, które wdrożono w kopalniach nię wpłynęły 4 wnioski o naprawę szkód w
obiektach budowlanych. Wnioski są w trakKW S.A. w lipcu 2008 roku.
W trakcie realizacji prac związanych z cie rozpatrywania.
W dniu 9 lutego 2010 r. o godzinie 07:35,
opracowaniem skali GSI-GZWkw powstały
projekt y nowoczesnych sieci sejsmome- w rejonie prowadzonej przez kopalnię„Piast”
trycznych dla pomiaru drgań wywołanych eksploatacji, wystąpił wstrząs o energii E = 3
wstrząsami górniczymi na powierzchni. W x 109 J bardzo silnie odczuty przez mieszkańlatach 2007-9 w rejonach eksploatacji kopal- ców okolicznych miejscowości. Na obszarze
ni„Piast” zainstalowano 7 powierzchniowych Gminy Chełmek zarejestrowano maksymalstanowisk sejsmometrycznych, z czego 3 na ne przyspieszenia o wartości 297 mm/s2 ( I
stopień intensywności drgań wg skali GSIobszarze Gminy Chełmek.
Oddziaływanie na powierzchnię wszyst- GZWkw) a więc przekraczające prognozokich silniejszych wstrząsów towarzyszących wane dla tego obszaru 200 mm/s .
Kierownictwo kopalni „Piast” mając na
eksploatacji kopalni „Piast” jest skrupulatnie mierzone i analizowane pod kątem uwadze zapewnienie prawidłowych warunszkodliwości oddziaływania (weryfikacja ków bezpieczeństwa pracy w zakładzie górze zgłaszanymi uszkodzeniami). Wstrząsy o niczym jak również zachowanie warunków
największych energiach są dodatkowo ana- bezpieczeństwa powszechnego, po zatrzylizowane i weryfikowane przez specjalistów maniu eksploatacji w rejonie wystąpienia
z Głównego Instytutu Górnictwa.
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W związku z tymi wydarzeniami żądam
stanowczo zaprzestania eksploatacji górniczej wywołującej tego rodzaju skutki,
powołania specjalnej komisji do zbadania
przyczyn takiego stanu rzeczy, pod kątem
stwierdzenie ewentualnych uchybień sztuki prowadzenia eksploatacji górniczej i ich
wyeliminowanie. Uważam, że wznowienie
może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania całkowitej pewności, poprzedzonej odpowiednimi opracowaniami
naukowymi, co do braku zagrożenia dla
mieszkańców Gminy Chełmek. Sprawę proszę potraktować jako niezwykle pilną.
Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus
wstrząsu, niezwłocznie jeszcze w dniu 9 lutego o godzinie 14:00, zwołało posiedzenia
Zespołu ds. Tąpań w składzie poszerzonym o
specjalistów spoza kopalni z zakresu tąpań i
ochrony powierzchni. Celem posiedzenia Zespołu była analiza zaistniałej sytuacji i ustalenie dalszych działań związanych z prowa
dzeniem eksploatacji i ochroną powierzchni.
Podczas posiedzenia Zespołu stwierdzono, że:
zaistniały wstrząs należy zaliczyć do
wstrząsów o charakterze „regionalnym”, które są efektem wieloletniej działalności górniczej (poprzednio wstrząs o podobnej genezie i energii wystąpił w tym rejonie GZW w
1992 r. w obszarze byłej kopalni „Czeczott”),
na podstawie pomiarów przyspieszeń
drgań gruntu zarejestrowanych po wstrząsie, jak również napływających zgłoszeń
o odczuciach wstrząsu i uszkodzeniach w
obiektach budowlanych można stwierdzić,
że wstrząs nie spowodował zagrożenia powszechnego,
ustalono potrzebę dokonania pogłębionych analiz zaistniałego zdarzenia, ze szczególnym uwzględnieniem:
- założeń projektu eksploatacji w rejonie
przygranicznym kopalń „Piast” i „Ziemowit”,
- weryfikacji prognoz oddziaływania
wstrząsów górniczych na powierzchnię oraz
odporności i stanu zabezpieczeń budynków
i budowli dla rejonów sąsiadujących z obszarami eksploatacji.
Prace związane z weryfikacją projektu
eksploatacji i prognoz oddziaływania wstrząsów na powierzchnię zostaną rozpoczęte
niezwłocznie, a ich wyniki będą przedstawione do zaopiniowania właściwym komisjom z udziałem przedstawicieli nadzoru
górniczego.
W imieniu Zarządu Kompanii Węglowej
S.A. deklaruję, że podjęte zostaną wszelkie
możliwe działania zapewniające mieszkańcom gminy bezpieczeństwo oraz ograniczenie uciążliwości związanych z prowadzeniem
eksploatacji przez KWK „Piast”.
Wiceprezes Zarządu
Marek Uszko
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Złote Sakiewki 2009
Burmistrz Andrzej Saternus wyróżnił przedsiębiorców za hojność i
wspieranie inicjatyw społecznych w naszej gminie. Uroczysta gala
była także okazją do uhonorowaniastatuetką „Lider 2009” osoby,
które były szczególnie zaangażowane w życie lokalnej społeczności gminy Chełmek. Wręczenia wyróżnień i statuetek dokonali Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus oraz Zastępca Burmistrza Andrzej
Skrzypiński. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Pan Marszałek Marek Sowa - członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

„Złota Sakiewka” jest statuetką pokrytą 24 karatowym złotem,
symbolizuje szczodrość oraz poświęcenie ludzi, którym nie jest obojętny los innych. Jest przyznawana od roku 2004. W roku 2009 łączna
kwota pomocy finansowej wyniosła ok. 190 tysięcy złotych. Wsparło
nas w sumie 55 darczyńców.
29 stycznia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku odbyła się gala „Złote Sakiewki 2009”, na której

W pierwszej kolejności zostały wręczone
wyróżnienia dla przedstawicieli firm, które
w 2009 roku hojnie wspierały – finansowo
oraz rzeczowo przedsięwzięcia gminne w
sferze działalności społecznej. Podziękowania otrzymali:
1. Państwo Małgorzata i Leonard Postupalscy – ZŁOM – MET sp. z o.o.,
2. Państwo Bogusława i Wiesław Szyjka,
3. Pan Adam Łoziński – Transport Spedycja
Łoziński s.j.,
4. Pan Stanisław Kopiejka – Stacja Paliw
BOBREK,
5. Państwo Anna Wojciechowska i Szymon
Hebda – SZAN s.c.,
6. Pan Tomasz Warzecha – prezes Gminnej
Spółdzielni Samopomoc Chłopska Chełmek,
7. Panowie Wiesław i Ireneusz Niemczyk–
WIZOPOL s.c.,
8. Firma A.WEBER sp. z o.o. z siedzibą w Żorach,
9. Pan Janusz Stanuch,
10. Pani Małgorzata Matusiak - prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Andrychowie,
11. Panowie Krzysztof i Maciej Kleszcz oraz
Pan Bronisław Koźbiał – Przedsiębiorstwo
Metali Nieżelaznych BOBREK.

najlepsza obsługa klienta to znaki firmowe.
Przedsiębiorstwo bardzo prężnie się rozwija, w roku 2009 bardzo hojnie wsparło naszą
gminę. Otrzymało pierwszą Złotą Sakiewkę.
2. VG POLSKA sp. z o.o.
Firma należy do belgijskiego koncernu
VAN GENECHTEN, jednego z wiodących
europejskich producentów opakowań z
tektury, mającego 150 letnią tradycję. Swoją działalność na rynku polskim rozpoczęła
w roku 1994. VG Polska posiada niezbędny
park maszynowy oraz zaplecze techniczne
do projektowania i produkcji opakowań dla
przemysłu spożywczego, kosmetycznego
oraz gospodarstwa domowego. Firma chętnie wspiera inicjatywy gminne. W tym roku
otrzymała pierwszą Złotą Sakiewkę.
3. ASFOR Poznański sp.j.
ASFOR Poznański Spółka Jawna z siedzibą w Chełmku powstała w roku 1992, jest
przedsiębiorstwem specjalizującym się w

Następnie Burmistrz Andrzej Saternus
wręczył „Złote Sakiewki” podmiotom, które
przekazały największe środki dla gminy w
ubiegłym roku. W tym roku „Złotą Sakiewkę”
otrzymało 9 firm.
1. PPHU OKNOHIT sp. j. z Oświęcimia,
Firma OKNOHIT z siedzibą w Oświęcimiu, działa na rynku produkcji okien PCV od
2000 roku. Zatrudnia doświadczonych pracowników. Wysoka jakość produktów oraz
4

dziedzinie produkcji form na spody obuwnicze. Firma od lat wspiera przedsięwzięcia
gminy Chełmek, głównie sportowe, edukacyjne i kulturalne, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Otrzymała już piątą „Złotą
Sakiewkę”.
4. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmku,
Firma powstała w latach 1929 – 1932, w
momencie rozpoczęcia działalności Fabryki
BATA w Chełmku. Działa w branży wodociągowo – kanalizacyjnej i gospodarki odpadami. W tym roku firma otrzymała pierwszą
Złotą Sakiewkę.
5. Pan Marcin Łysak – Studio Fotograficzne „ŁYSAK”,
Pan Marcin prowadzi od kilku lat studio
fotograficzne, realizując swoje pasje i pomysły. Jego zdjęcia są piękne, naturalne oraz
przykuwające uwagę. Od kilku lat wspiera
nasze gminne przedsięwzięcia. Jest to pierwsza na koncie firmy Złota Sakiewka.
6. Zakład Produkcji Obuwia „ANSPOL”
Anna Słotwińska,
„ANSPOL” z siedzibą w Chełmku istnieje
od 1990 roku. Firma oferuje obuwie męskie,
damskie, młodzieżowe i dziecięce na rynek
krajowy i zagraniczny. W każdym roku możemy liczyć na ogromne wsparcie finansowe.
Firma ANSPOL otrzymała już piątą „Złotą Sakiewkę” za działalność filantropijną.
7. Cukiernia „PTYŚ” s.j.,
Cukiernia „PTYŚ” została założona w roku
1972. Na przestrzeni lat nastąpił sukcesywny
rozwój oraz wzrost produkcji, a oferta produkowanych wyrobów ulegała zmianom
i obecnie produkuje ponad 150 rodzajów
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wyrobów cukierniczych i około 30 rodzajów
pieczywa. W chwili obecnej jest wiodącą
firmą na lokalnym rynku cukierniczo – piekarniczym. Cukiernia „PTYŚ” jest sponsorem
działalności głównie sportowej i kulturalnej
w naszej gminie. W tym roku otrzymała drugą sakiewkę.
8. „KOJBUD” Kazimierz Kojdecki,
„KOJBUD” to przedsiębiorstwo inżynieryjno – budowlane z siedzibą w Tychach. W
ubiegłym roku bardzo hojnie wsparło działalność sportową w naszej gminie. W tym
roku otrzymało pierwszą Złotą Sakiewkę.
9. Nadwiślańska Agencja Turystyczna
sp. z o.o., Tychy,
NAT powstał w 1996 roku, jako przedsiębiorstwo z siedzibą w Tychach oraz
ośrodkami wypoczynkowymi na terenie
całej Polski. Dysponuje rozbudowaną bazą
hotelowo – gastronomiczną, rekreacyjno
– leczniczą. Firma zajmuje się organizacją
wczasów, kolonii, zimowisk, obozów i zielonych szkół, ponadto specjalizuje się w
obsłudze konferencji, szkoleń i zjazdów.
Nadwiślańska Agencja Turystyczna wspiera
przedsięwzięcia sportowe w gminie Chełmek od kilku lat. W tym roku otrzymała
drugą Złotą Sakiewkę.

tym polu sukcesy, przygotowując młodych
ludzi do zawodów,
2. Pan Stanisław Stokłosa – czynny działacz, społecznik i „dobry duch” drużyny KS
Chełmek. Pan Stanisław poświęca swój
cenny czas na pracę z dziećmi i młodzieżą.
Zawsze możemy na niego liczyć,
3. Pan Józef Pawlik – wieloletni działacz
i członek Robotniczego Stowarzyszenia
Twórców Kultury, zajmuje się malarstwem i
fotografią od wielu lat, na zdjęciach zapisuje
Chełmek wczoraj i dziś. Jego dorobek możemy podziwiać w gminnych materiałach promocyjnych, takich jak foldery czy widokówki,
4. Pani Aurelia Rudyk – wieloletnia działaczka i członkini Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Jesteśmy pełni podziwu dla twórczości Pani Aurelii,
5. Pan Antoni Korycik – długoletni działacz oraz jeden z założycieli RSTK w Chełmku,
dzięki swoim inicjatywom artystycznym rozsławia Chełmek poza jego granicami,
6. Pan Stanisław Fidyt – długoletni skarbnik Polskiego Związku Wędkarskiego – Oddział w Chełmku, który pełnił swoją funkcję
blisko 30 lat, łącząc z nią pasję wędkarstwa,
7. Pani Zofia Markiel – Przewodnicząca
Koła nr 1 w Gorzowie Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Chełmku. Pani Zofia zapełnia wolny czas osobom należącym
do stowarzyszenia,
8. Pani Halina Kojdecka – Przewodnicząca Koła nr 2 w Bobrku Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Chełmku. Pani Ha-

lina zapełnia wolny czas osobom należącym
do stowarzyszenia,
9. Pani Maria Smędzik – Przewodniczącą
Koła nr 3 Stare Miasto Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Chełmku. Pani
Maria również zapełnia wolny czas osobom
należącym do stowarzyszenia,
10. Pani Władysława Bożek – poetka i
długoletnia działaczka w Kole Gospodyń
Wiejskich w Gorzowie oraz w Zespole Śpiewaczym „Malwy”. Teksty Pani Władysławy
publikowane są w „Echu Chełmka”,
11. Pani Rozalia Żurawik – członkini oraz
wieloletnia działaczka i skarbniczka Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Chełmku,
12. Pan Stanisław Smoleń – naczelnik i
wieloletni działacz OSP Chełmek, który swoją
służbą przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa w naszej gminie.
Po zakończeniu części oficjalnej spotkania, odbył się występ artystyczny kapeli
góralskiej „Rodzina Bugajskich” z Kęt, a po
występie bankiet.
Uczestnicy piątkowej gali po raz kolejny
pokazali, że zawsze można na nich liczyć.
Tym razem okazali serce choremu Igorkowi,
na rzecz którego przeprowadzona została
zbiórka pieniędzy. Za okazaną pomoc bardzo serdecznie dziękujemy.
Więcej informacji na temat choroby oraz
terapii dziecka można znaleźć na stronie
http://www.igorbartosz.blogspot.com/.

Mianem „Lidera 2009”. uhonorowanych
zostało 12 osób:
1. Pan Witalis Piotrowski – wieloletni
działacz i trener KS Chełmek, od wielu lat
pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz osiąga na

Zagrają dla Igorka

Agencja Nieruchomości Małgorzata Potaczek licencjonowany pośrednik

Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy
Koncert charytatywny na rzecz chorego Igorka Bartosza

biuro: ul. Sienkiewicza 9, 32-600 Oświęcim, (w pobliżu Kauflandu)

Zagrają - Who knows ?! , Funky beegos – Fever
Night , Krzywa Alternatywa, Wojtek Klich
i Bardzo Orkiestra.

Pomagamy w sprzedaży, kupnie, wynajmie działek,
domów, mieszkań, pawilonów handlowych.
Świadczymy usługi w zakresie załatwiania w urzędach
wszystkich formalności dotyczących uzyskania
decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na
budowę, podziału geodezyjnego działki, regulacji
stanu prawnego nieruchomości.

20.03.2010 r., Start godz. 17.00

Sala widowiskowo-kinowa MOKSiR w Chełmku, Plac Kilińskiego 3
W trakcie koncertu odbędzie się licytacja, z której środki zostaną
przeznaczone na leczenie Igorka Bartosza.
Więcej na stronie www.igorbartosz.blogspot.com

Tel. 662 006 532
www.potaczek.com.pl

Serdecznie zapraszamy.
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Sesja po wstrząsach
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Wstrząsy, które wystąpiły 9 lutego na terenie gminy Chełmek były wiodącym tematem XLII sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 25 lutego 2010 roku w Urzędzie
Miejskim w Chełmku.
Przed rozpoczęciem obrad przewodnicząca RM w Chełmku Zofia Urbańczyk powitała
przybyłych gości wśród nich posła na Sejm RP
Tadeusza Akita, przedstawicieli kopalni „Piast”
w Bieruniu, burmistrzów Chełmka Andrzeja
Saternusa oraz Andrzeja Skrzypińskiego, radnych RM w Chełmku, a także przedstawicieli
zarządów osiedli i rad sołeckich, dyrektorów
i prezesów jednostek organizacyjnych gminy
jak również przybyłych na sesję mieszkańców
gminy Chełmek.
Po rozpoczęciu obrad pierwszy głos zabrał
burmistrz Chełmka Andrzej Saternus. Burmistrz poinformował zebranych, że natychmiast po silnym wstrząsie wystosował pismo
do Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej w
Katowicach w celu zaprzestania eksploatacji
górniczej wywołującej silne wstrząsy pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Chełmka oraz o powołania specjalnej
komisji do zbadania przyczyn. Odpowiedź
prezesa Kompanii świadczy o tym, że podjęto
szereg działań zmierzających do zapewnienia
bezpieczeństwa. Zlecono opracowanie skali
oceny działań spowodowanych eksploatacją
złóż węgla na powierzchnię oraz weryfikację
projektu eksploatacji, a także prognoz oddziaływania wstrząsów, odporności i stanu
zabezpieczeń budynków znajdujących się
w sąsiedztwie eksploatacji.
Ponadto Burmistrz poinformował, że w
dniach poprzedzających silny wstrząs odbył
spotkanie z dyrekcją kopalni, z udziałem radnych i przedstawicieli mieszkańców. Odbyło
się również spotkanie z przedstawicielami
samorządów, wójtami i burmistrzami z terenu
Śląska oraz gmin ościennych.
- Wszelkie działania podejmowane przez
nas nie są związane z zamiarem zamknięcia
kopalni „Piast”, a jedynie troską o zabezpieczenie mienia mieszkańców - mówił burmistrz
Andrzej Saternus.
Po wystąpieniu burmistrza głos zabrał dyrektor kopalni „Piast” Jacek Kudela.
- Wstrząs zanotowany w dniu 9 lutego br był
nietypowy, o charakterze regionalnym, o energii
3 x 109 J w skali górniczej, a 3,5 w skali Richtera.
W gminie Chełmek zainstalowane są 3 rejestratory, na których zanotowano przyspieszenia: na
ul. Jaworznickiej - 297 mm/s2, na ul. Piłsudskiego(Gimnazjum) - 222 mm/s2, w Gorzowie na ul.
Rzecznej - 203 mm/s2 - mówił dyrektor Kudela.
- Przyczyną wstrząsu było prawdopodobnie
nałożenie się naprężeń górotworu, po wieloletniej eksploatacji górniczej oraz naturalnych
naprężeń tektonicznych. Wstrząs nastąpił 2 km
pod ziemią natomiast eksploatacja odbywa się
na głębokości 700 metrów. W zagrożonym rejonie nie było wtedy pracowników, trwała wymiana zmian. Eksploatacja ściany została wstrzymana do czasu określenia przyczyn wstrząsu i
jego następstw przez specjalną komisję.
Kopalnia nie uchyla się od konsekwencji.
Wszelkie uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu usuwane są w trybie awaryjnym. Pozostałe
w trybie ugody. Do chwili obecnej do kopalni
wpłynęło ok. 700 zgłoszeń szkód, w promieniu
ok. 20 km od kopalni –z gminy Chełmek wpłynęły do dnia dzisiejszego (25.02.2010 r) 63 zgło-

szenia wystąpienia szkód. Komisja jest już po 20
przeglądach – w 11 przypadkach uznaliśmy powstałe szkody – dodał dyrektor Jacek Kudela.
Dariusz Bieroński - inż. mierniczo-geologiczny w kopalni „Piast” zacytował definicję:
-Wskazanie magnitudy od 4,3 do 4,8 w skali
Richtera (skala dziewięciostopniowa) powoduje,
że wstrząs jest odczuwalny, ale nie jest szkodliwy
i nie powoduje większych uszkodzeń. Wstrząs
tektoniczny (trzęsienie ziemi) trwa dłużej i dlatego jest bardziej odczuwalne i powoduje więcej
uszkodzeń. Wstrząs górniczy trwa bardzo krótko
3-5 sekund i drgania nie są tak bardzo szkodliwe – wyjaśniał.

Jerzy Pituła – specjalista od spraw tąpań,
powiedział, że takie zdarzenia są znacznie
trudniejsze do przewidzenia niż te, które wynikają tylko z eksploatacji. W celu lepszego zobrazowania, na podkładzie mapowym, wskazał miejsca epicentrum wstrząsu. Na północ
i południowy wschód od uskoku błędowskiego
kopalnia Piast prowadziła wydobycie w partii 15
i 16. W pobliżu kopalnia Ziemowit prowadziła również wydobycie w dwóch pokładach.
W miejscach wybranych tworzy się niecka.
Wzdłuż płaszczyzny uskokowej, kiedy przemieszczają się duże warstwy, wytwarza się
energia. Mówi się wtedy o odprężeniu górotworu. W miejscu osłabienia górotworu
wstrząs jest nieprzewidywalny. Takie właśnie
wstrząsy są najbardziej odczuwalne na powierzchni i niepokoją mieszkańców. Jednak
nie wszystkie odczuwalne wstrząsy pochodzą
z kopalni Piast. Ok. 1/3 odczuwalnych wstrząsów pochodzi z kopalni Ziemowit.
- W celu zapobiegania takim zjawiskom,
podjęto decyzje o zmniejszeniu ilości ścian w
jednym terenie w kopalni Piast i kopalni Ziemowit. Eksploatacja ściany będzie prowadzona w
kierunku oddalającym się od gm. Chełmek, więc
będzie coraz mniej dotkliwa dla mieszkańców
gminy – mówił Pituła.
Po zapoznaniu się informacjami przedstawicieli kopalni radni przystąpili do dalszej
części sesji.
Pierwszym punktem po 30 minutowej
przerwie w obradach było głosowanie nad
sprzedażą w trybie przetargowym mienia
komunalnego, nieruchomości położonej w
Chełmku przy ul. Jaworznickiej (działka nr
283/3 o pow. 0.0892 ha). Radni zagłosowali
za uchwaleniem projektu.
Następnie radni przystąpili do omawiania uchwały o udzielenia pomocy finansowej
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Województwu Małopolskiemu na realizację
zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr 780 z ul. Oświęcimską i ul.
Mieszka I w Chełmku.
Całkowita wartość zadania opiewa na
73 078 zł. Udział gminy Chełmek wynosi 25%.
Do lipca br. ma powstać wielowariantowa
koncepcja przebudowy skrzyżowania wraz z
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji. W tym punkcie radni
poddali pomysł o wykupie placu obok skrzyżowania ( plac dawnego wyrobu pustaków)
i umieszczenia tam parkingu.
Radni w głosowaniu poparli projekt.
Kolejnym punktem obrad był projekt
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na
realizację zadania „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków – Chełmek etap.II”.
W pierwotnej umowie gmina Chełmek
miała przeznaczyć na ten cel 15 000 zł, natomiast po zwiększeniu kwota ta wyniosła
21 000 zł ( po 10 500 zł w latach 2010 i 2011).
Województwo pokrywa 90 % kosztów wykonania nawierzchni na terenie miasta, pozostałe 10 % zostanie pokryte z budżetu gminy.
Radni w głosowaniu przyjęli ten projekt.
Następnie dyskutowano nad projektem
uchwały w sprawie zmiany uchwały RM w
Chełmku nr XXII/177/2008 z dnia 28 sierpnia
2008 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza
Chełmka do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy.
W związku z wynegocjowanymi korzystniejszymi cenami na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w
Urzędzie Miejskim w Chełmku zaproponowano zmianę w/w uchwały. Nowa umowa
obniży dotychczasowy abonament o 175,68
zł brutto miesięcznie, co w dwuletnim okresie
trwania umowy da oszczędności w wysokości
4 216,32 zł brutto.
Radni zagłosowali za przyjęciem projektu.
Następnie radni omawiali projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały RM w Chełmku
nr XXVI/206/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.
określającej wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu Gminy Chełmek za udział w działaniach ratowniczych lub
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Proponowana zmiana miała na celu doprecyzowanie uchwały oraz usunięcie z niej
zapisu za każdą „pełną” godzinę . Obowiązująca do tej pory, określała wysokość ekwiwalentu za każdą pełną godzinę udziału w działaniu
ratowniczym oraz szkoleniu organizowanym
przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Nowa uchwała ustala że ekwiwalent dla strażaków z OSP biorących udział w działaniu ratowniczym bądź szkoleniu będzie naliczany
proporcjonalnie do czasu trwania – czyli za
każdą minutę.
Radni zagłosowali za projektem
W ostatnim punkcie sesji czyli interpelacjach i wolnych wnioskach radni dyskutowali
o sprawach związanych z porządkowaniem
terenów gminy po miesiącach zimowych,
reperacji dróg gminnych i zwróceniem uwagi na remont znacznych uszkodzeń dróg
powiatowych, możliwości instalacji poręczy
przy schodkach na ul. Powstańców Śląskich
(obok sklepu p. Barana) i w sali kinowej tuż
przy wejściu na scenę w MOKSiR w Chełmku.
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Radni pracowali

27 stycznia w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku odbyło się wspólne posiedzenie komisji budżetu, rozwoju gospodarczego, budownictwa, przemysłu, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz
Komisji zdrowia, opieki społecznej i spraw
mieszkaniowych Rady Miejskiej w Chełmku.

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący
komisji budżetu Henryk Wiśniewski.
W pierwszym punkcie omówiono aktualny
stan bezrobocia na terenie Gminy Chełmek
oraz formy aktywizacji osób bezrobotnych, a
także sytuację gospodarczą gminy i przedsiębiorstw działających na jej terenie.
W tym temacie głos zabrała Wiesława Drabek-Polek - Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Oświęcimiu.
- Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w końcu grudnia 2009 r. wyniosła 5728
i w porównaniu do listopada 2009 r. (5404) wzrosła o 324 osoby (5,9 %). Stopa bezrobocia, dotyczy końca listopada 2009 r. wynosiła 10,1 % (Polska 11,4 %, województwo małopolskie 9,4 %).
W grudniu 2009 r. zarejestrowały się 963
osoby, z tego 131 osób zarejestrowało się po raz
pierwszy. W tym samym okresie z ewidencji wyłączono 639 osób m.in. z powodu: podjęcia pracy (270), niepotwierdzenia gotowości do pracy
(243), dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 20). W grudniu do urzędu zgłoszono 133
oferty pracy – mówiła Dyrektor PUP Wiesława
Drabek - Polek
W porównaniu do gmin sąsiednich liczba
bezrobotnych na dzień 31.12.2009 r. wynosiła:
Chełmek 		
471
Osiek 		
265
Przeciszów		
220
Polanka Wielka		
93
Zator		
374
Brzeszcze		
534
Kęty		
1694
Oświęcim Gmina 442
Oświęcim Miasto 1635
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku
pracy to:
151 osób długotrwale bezrobotnych
100 osób bez kwalifikacji zawodowych
93 osoby bez dośw. zawodowego
258 osób bez wykształcenia średniego
6 osób z wyższym wykształceniem
99 osób do 25 roku życia
95 osób powyżej 50 roku życia
47 osób samotnie wych. dzieci
30 osób niepełnosprawnych
Według stanu na dzień 31.12.2009 r. z terenu gminy Chełmek w Powiatowym Urzędzie
Pracy zarejestrowanych było 471 osób , w tym
262 kobiety.
Na koniec 2009 r. najwięcej bezrobotnych
w gminie Chełmek było w wieku:
25 – 34 lat
132 osoby
45 – 54
123 osoby
18 – 24
99 osób
35 – 44
87 osób
55 – 59
24 osoby
60 – 64
6 osób
W dalszej części posiedzenia Wiesława
Drabek – Polek przekazała informację o otrzymanych w 2009 r. środkach finansowych tj. 11

179 600 zł, z których skorzystały 2474 osoby.
Osoby bezrobotne otrzymywały środki
finansowe w różnej postaci np: jednorazowe
środki na podjęcie działalności gospodarczej,
refundacja podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą wyposażenia stanowiska
pracy dla osoby bezrobotnej, a także szkolenia,
staże, przygotowanie zawodowe, roboty publiczne, prace społeczno-użyteczne itp.
Z projektu „Aktywizacja zawodowa” z Europejskiego Funduszu Społecznego wsparciem
objęto 674 osoby bezrobotne z powiatu oświęcimskiego – z tego 61 osób z gminy Chełmek:
36 osób - staż, 22 osoby - szkolenia, 3 osoby rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Poza projektami EFS mieszkańcy Gminy
Chełmek w 2009 r. korzystali :
ze staży60
ze szkoleń39
środki na rozp. działalności7
roboty publiczne11
prace społeczno użyteczne24
prace interwencyjne9
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu
jest partnerem w projektach finansowanych
ze środków Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Osoby zainteresowane - bezrobotne,
nieaktywne zawodowo, będące w okresie wypowiedzenia warunków pracy lub zwolnione
z przyczyn ekonomicznych po 1 lipca 2009 r.
powinny zgłosić się do Powiatowego Urzędu
Pracy w Oświęcimiu, w celu uzyskania informacji na temat możliwości udziału w projekcie i
pozyskania do 40 tys. zł. na rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej.
Radni przyjęli przedstawioną informację, akcentując na pozytywne działania
w poszukiwaniu atrakcyjnych form pomocy
dla osób bezrobotnych, aktywizujące i motywujące bezrobotnych do podejmowania pracy,
a nie biernego pobierania zasiłku.
W kolejnym punkcie posiedzenia radni
zapoznali się z informacją MOPS w sprawie
pomocy społecznej udzielonej mieszkańcom
gminy w okresie zimy, bezrobocia i aktywizacji gospodarczej oraz rynku pracy na terenie
Gminy Chełmek oraz realizacji projektu „Czas
na aktywność”.
W tym temacie wyczerpujacych informacji
udzieliła Kierownik MOPS w Chełmku Grażyna Kozyro.
-Panujący w kraju kryzys gospodarczy negatywnie wpłynął na sytuację na rynku pracy. Trudna sytuacja życiowa wielu osób jest wynikiem
bezrobocia. MOPS w Chełmku realizuje zadania
w zakresie pomocy bezrobotnym w różnych formach: finansowej w postaci zasiłków oraz innej
np. praca socjalna, poradnictwo, aktywizacja
społeczna, informacja o możliwościach nabycia lub uzupełnienia kwalifikacji, podjęcie przygotowania zawodowego, organizowania robót
publicznych oraz prac społeczno użytecznych.
W tym celu MOPS współpracuje z Powiatowym
Urzędem Pracy w Oświęcimiu - mówiła Kozyro.
Realizowane są również projekty systemowe. Od 2008 r. MOPS realizuje projekt
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki „Czas na aktywność – Program Rozwoju
7

i Upowszechniania Aktywnej Integracji w Gminie Chełmek”. W 2009 r. programem zostało objęte 7 osób, dla których zorganizowano warsztaty psychologiczno-aktywizujące z udziałem
psychologa, warsztaty z zakresu podstaw obsługi komputera, pogadanki w zakresie higieny
i prowadzenia zdrowego trybu życia oraz dwa
wyjazdy integracyjne. W trakcie prowadzonych
zajęć beneficjenci pracowali nad przełamaniem strachu przez przyszłym pracodawcą,
zwiększeniem motywacji do poszukiwania
pracy, nabyciem umiejętności sporządzenia CV,
podniesieniem poziomu samooceny, zdiagnozowaniem predyspozycji i celów zawodowych.
Od stycznia 2010 r. MOPS rozpoczął realizację projektu systemowego na lata 2010 – 2012.
Projektem zostanie objętych 45 osób – z tego
15 w 2010 r.
Kierownik MOPS przedstawiła również
informację dotyczącą udzielania pomocy potrzebującym w okresie zimowym.
W IV kw. 2009 r. wpłynęło 276 wniosków
o udzielenie pomocy finansowej i innej jak:
usługi opiekuńcze, posiłki dla dzieci, wnioski
o miejsce w ŚDS Pobyt Dzienny A. Wszystkie
uzasadnione wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Z zasiłków celowych na żywność w
ostatnim kwartale 2009 r. skorzystało 37 rodzin
na kwotę 9.465 zł. Usługami opiekuńczymi
objęto 19 osób. Z dożywiania skorzystało 58
uczniów z 39 rodzin.
Z dodatków na opał w 2009 r. skorzystało:
8 rodzin z Bobrka- na kwotę
3.400 zł
9 rodzin z Gorzowa - na kw.
5.350 zł
38 rodzin z Chełmka- na kw.
24.110 zł
Z zasiłków celowych w 2009 r. skorzystało
200 rodzin w różnych formach:
żywność
165 rodzin
leczenie
27 osób
opał
55 rodzin
odzież, obuwie
27 osób
czynsz, gaz, energia
87 osób
schronienie (noclegownia)
1 osoba
remont mieszkania
5 rodzin
wypoczynek dla dzieci
15 dzieci z 12
		
rodzin
pogrzeb
1 osoba
zdarzenie losowe
5 rodzin
Na zakończenie obrad komisji radni dyskutowali o bieżcych sprawach m.in dlaczego nie
udało wykonać lodowiska w Parku Rodzinnym.
W tym temacie burmistrz Andrzej Saternus
poinformował, że wszelkie próby wykonania
lodowiska przez MOKSiR kończyły się niepowodzeniem, z powodu nieodpowiedniego
podłoża oraz rozmieszczonych na płycie parku instalacji odwadniającej. Zaznaczył jednak,
że w miesiącu listopadzie 2010 planuje się
uruchomienie lodowiska na terenie centrum
sportowego które ma powstać w ramach programu rewitalizacji.
Radni poruszali też sprawę zwiazaną z SG
ZOZ w Chełmku a mianowicie rozmawiali o
długiej nieobecności w pracy lekarza endokrynologa i braku informacji dla pacjentów
zapisanych na termin wizyty. W tym temacie
radni zaproponowali wprowadzenie w SG ZOZ
obowiązku informowania pacjentów telefonicznie lub SMS na telefony komórkowe (SMS z
internetu bezpłatnie) o zmianie terminu wizyty
z powodu nieobecności lekarza.
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Akcja gaśnicza

W dniu 30 stycznia 2010 o godz: 21:25 w piwnicy budynku przy ul. Wojska Polskiego
2A zaistniał pożar w wyniku którego ewakuowano 63 osoby z 25 mieszkań. Akcja
ratownicza rozpoczęła się o 21:40. Pierwszą jednostką, która pojawiła się na miejscu
była Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmku.
Bohaterska postawa Pana Sebastiana Marchlewskiego oraz Marcina Bollina,
którzy bezpośrednio powiadomili mieszkańców przebywających w budynku o
zagrożeniu i włączyli się do akcji ewakuacyjnej prowadzonej przez strażaków, doprowadziła do zmniejszenia zagrożenia.
W trakcie prowadzonej akcji mieszkańcy z
dolnych kondygnacji opuszczali mieszkania przez okna balkonu natomiast z wyższych kondygnacji zostali wyprowadzani

przez strażaków z wykorzystaniem aparatów powietrznych. W wyniku w/w zdarzenia 3 osoby trafiły do szpitala, z czego
1 osoba została na obserwacji.
Serdecznie pragnę podziękować
wszystkim tym, którzy bezpośrednio
uczestniczyli w akcji: strażakom Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży
Pożarnej w Brzezince, funkcjonariuszom
policji z Komisariatu w Chełmku za zabezpieczenie i bezpośredni nadzór nad

Bohaterowie nagrodzeni

mieniem, ratownikom ze Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu, którzy udzielali
pierwszej pomocy oraz lekarzowi z ZOZ
Chełmek, Dyrektorowi Samorządowego
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w
Chełmku, jego pracownikom za udostępnienie budynku szkoły i zorganizowanie
punktu pobytu poszkodowanych.
Szczególne podziękowania składam
strażakom – ochotnikom z Chełmka:
Tomaszowi Gębołysiowi, Piotrowi Jugasowi, Leszkowi Oleksemu, Krzysztofowi
Lączakowi oraz strażakom z Gorzowa
Andrzejowi Rybakowi, Robertowi Rybakowi, Ryszardowi Diabełkowi, Rafałowi
Gąsiorkowi, Marcinowi Bożkowi, Przemkowi Cholewie.
Osobne słowa uznania i podziękowania kieruję do służb technicznych, które
w krótkim czasie po zakończonej akcji
przywróciły media do budynku.
Dzięki bardzo sprawnej akcji oraz dobrej współpracy z ratownikami udało nam
się wyjść z bardzo poważnego zagrożenia
dla życia i mienia mieszkańców z minimalnymi stratami.
W związku z tą sytuacją zwracam się
do mieszkańców budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych z apelem usunięcia materiałów łatwopalnych (tj. papierów, tektur itp.) z piwnic gdyż zaprószenie
ognia może wywołać pożar, a tym samym
doprowadzić do tragedii.
Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus

- Dostałem sms -a z OSP Chełmek o pożarze, z uwagi że mieszkam w
sąsiednim bloku od razu pobiegłem na miejsce akcji. Wyprowadzaliśmy
ludzi z bloku, jedna kobieta zasłabła. Chwyciliśmy ją za ręce, za nogi i
wynieśliśmy – mówił Sebastian Marchlewski, strażak z OSP Chełmek.
Niedługo potem na miejscu pożaru pojawili się strażacy z OSP
Chełmek, ze specjalistycznym sprzętem, którzy przystąpili do dalszej
ewakuacji oraz gaszenia ognia. Na miejscu akcji pojawił się również
burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, który pomagał w koordynacji
działań jak również niezwłocznie zorganizował dla mieszkańców
tymczasowe lokum w SZS-P nr 2 w Chełmku.
–Okazało pożar miał swoje źródło w piwnicy bloku, gdzie w jednym
z pomieszczeń zaczęły się palić złożone tam rzeczy. Ktoś jeszcze nie
wiem z jakiego powody wybił okienko dając większy dostęp tlenu co
spowodowało nasilenie się ognia – wspomina Sebastian Marchlewski.
W nagrodę za bohaterska postawę Burmistrz Chełmka Andrzej
Saternus wręczył Marcinowi Bollinowi i Sebastianowi Marchlewskimu aparaty fotograficzne, natomiast prezes Adam Puc wręczył
obu panom zegarki męskie.

Swoim szybkim działaniem uratowali mieszkańców bloku przy
ul. Wojska Polskiego 2a w Chełmku. Po skończonej akcji podtruci
dymem zostali odwiezieni do szpitala. Marcin Bollin i Sebastian
Marchlewski za swój bohaterski czyn zostali nagrodzeni przez
burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa oraz prezesa Oświęcimskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Adama Puca.
- W mieszkaniu poczułem dym, zacząłem szukać jego źródła okazało się że dym dostaje się do mieszkania z klatki schodowej - wspomina
Marcin Bollin. Marcin rozpoczął akcję ratunkową przemieszczając się
na kolanach od parteru po czwarte piętro waląc do drzwi alarmując
sąsiadów o niebezpieczeństwie.
- Dym był tak gęsty, że na wyższe pietra możną było dostać się
tylko na kolanach, tutaj przydało się moje doświadczenie ze służby w
OSP – podkreśla Marcin.
Sebastian Marchlewski również bardzo szybko przybył na miejsce pożaru.

Szanowny Pan, Andrzej Saternus
Burmistrz Miasta Chełmek
W imieniu Zarządu MSM „Budowlanka” oraz wszystkich
mieszkańców budynku przy ul. Wojska Polskiego 2a w Chełmku,
poszkodowanych w wyniku pożaru pomieszczeń piwnicznych,
który miał miejsce 31 stycznia 2010r. - pragniemy serdecznie
podziękować za osobiste zaangażowanie i okazaną nieocenioną pomoc osobom i rodzinom poszkodowanych, podczas akcji
ratunkowej w walce z żywiołem.
Wszystkim za spontaniczną pomoc jesteśmy ogromnie
wdzięczni i gratulujemy wspaniałej obywatelskiej i ludzkiej postawy.
Prezes zarządu MSM Budowlanka
Adam Puc
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KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2010

Na podstawie art. 32 ust. 1-3,art.. 35ust. 1 ustawy z dnia 21.listopada 1967r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. nr 241 poz.2416 z późn. zmianami) oraz § 3 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009
roku, w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566) w związku z rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 r. (Dz. U. nr 207, poz. 1601) zgodnie z „Wojewódzkim
Planem Przeprowadzenia Kwalifikacji Wojskowej na terenie województwa małopolskiego”,

w dniach 08.04 do 12.04. 2010r. zostanie przeprowadzona Kwalifikacja Wojskowa
osób z terenu gminy Chełmek.
Kwalifikację prowadzi Powiatowa Komisja Lekarska. Miejsce Kwalifikacji Wojskowej
– Oświęcim, ul Bema 4 (Internat Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących,
Mistrzostwa Sportowego i Technicznych)
Do stawienia do Kwalifikacji Wojskowej
wzywa się:
Mężczyzn urodzonych w 1991r.
Mężczyzn urodzonych w latach 1986 –
1990, którzy nie posiadają określonej
kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej,

kobiety urodzone w latach 1986–1991,
posiadające kwalifikacje przydatne
do czynnej służby wojskowej np. wykształcenie medyczne,
osoby, które skończyły 18 lat i zgłosiły
się na ochotnika do wojska.
Osoba stająca do Kwalifikacji winna posiadać ze sobą:
dowód osobisty lub inny dokument
stwierdzający tożsamość,
posiadaną dokumentację lekarską, wyniki
badań itp…
aktualną fotografię o wymiarach 3x4 bez
nakrycia głowy,

Świateł nie będzie

dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe.
W trakcie badań lekarskich zostaną określone kategorie zdrowia a w toku ich trwania
nastąpi także założenie ewidencji wojskowej
i wydanie książeczki wojskowej.
Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do
czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji
lekarskiej, zostaną z urzędu przeniesione do
rezerwy, a w związku z tym będą posiadały
uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Za niestawienie się do kwalifikacji, grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności.
Wobec osób, które bez usprawiedliwienia nie stawiły się do kwalifikacji, zarządza się
przymusowe doprowadzenie przez policję.
Osoby, które w przeszłości uchylały się
od służby zasadniczej, nie zostały objęte
„abolicją”.
mjr rez. Zbigniew Kościański

Dyrekcja Samorządowego Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku

ogłasza zapisy dzieci
do klasy I Szkoły Podstawowej

Do Urzędu Miejskiego w Chełmku wpłynęła odpowiedź na
złożony wniosek Burmistrza Chełmka – Andrzeja Saternusa,
dotyczący budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic
Krakowskiej – Generała Andersa – Tetmajera w Chełmku. Treść
przedstawiamy poniżej:

na rok szkolny 2010/2011
UWAGA!
należy zapisać dzieci urodzone w 2003 r., istnieje możliwość zapisu
dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej, urodzonego w 2004 r. (należy
skonsultować to z Dyrektorem Zespołu)
Od dnia 01.03.2010 r. w sekretariacie szkoły przy ul. Marszałka
Piłsudskiego 1 wydawane będą karty zgłoszeń dziecka karty można pobrać również ze strony internetowej www.szspchelmek.pl
Karty zgłoszeń dziecka składamy w sekretariacie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
31.03.2010 r.

ZARZĄD DRÓG
WOJEWÓDZKICH w KRAKOWIE

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 3 lutego 2010 r., dotyczący budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Krakowskiej
(DW 780) - Andersa -Tetmajera w Chełmku, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, że dla przedmiotowego skrzyżowania dotychczas kilkakrotnie sprawdzano „Pomocnicze kryterium
punktowe dla oceny potrzeby zastosowania sygnalizacji świetlnej”,
zawarte w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” (załącznik do
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku - Dz.
U. Nr 220, poz. 2181).
Analizy te były przeprowadzane zarówno przez MOSTY Katowice - jako jednostkę projektową jak i przez ZDW. Za każdym razem
-również obecnie - brak było uzasadnienia do budowy sygnalizacji
świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu. Wobec tego tut. Zarząd
podtrzymuje dotychczasowe stanowisko w tej sprawie.
Jak wynika z analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego, przedmiotowe skrzyżowanie nie odbiega od innych pod względem liczby zdarzeń drogowych. W zasadzie wszędzie może dojść do pojedynczych zdarzeń losowych, które nie wynikają z niezastosowania
środków bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Mając na uwadze dobro wszystkich uczestników ruchu, tut.
Zarząd będzie monitorować sytuację na przedmiotowym skrzyżowaniu.
W przypadku wzrostu ruchu, o którym mowa w piśmie, ponownie będą sprawdzone pomocnicze kryteria. W przypadku, gdy budowa sygnalizacji świetlnej będzie uzasadniona, zostaną podjęte
stosowne działania.

Informacja dla uczniów kl. VI

Od 1 marca 2010 r. do 24 kwietnia 2010 r.
l składanie podań o przyjęcie do szkoły przez uczniów klas
szóstych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem
gimnazjum
l pozostali uczniowie do 28 maja 2010 r. składają w sekretariacie podanie o przyjęcie do szkoły
Do podania należy dołączyć:
wypełniony przez rodzica druk „dane osobowe ucznia”, 1 zdjęcie
na legitymację szkolną.
Informacje dodatkowe:
Do 28 czerwca 2010 r. do godz. 12.00 - składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej,
1 lipca 2010 r. do godz.12.00 - rozpatrywanie podań
2 lipca 2010 r. do godz. 12.00 - ogłoszenie list uczniów przyjętych
do gimnazjum.			
Inf. SZS-P nr 2 w Chełmku

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W DNIU 16 MARCA 2010r. (wtorek), W GODZINACH OD 8:00 DO
14:00, W SALI SESYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU PRZEDSTAWICIELE URZĘDU SKARBOWEGO W OŚWIĘCMIU BĘDĄ PRZYJMOWAĆ ZEZNANIA PODATKOWE (PITy) ZA 2009r.

p.o. Z –ca Dyrektora
ds. Utrzymania
inż. Andrzej Wcisło
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Kurs dla seniorów
Ogromnym zainteresowaniem cieszy się
kurs komputerowy dla seniorów prowadzony na terenie Chełmka oraz sołectw Bobrek
i Gorzów. Panie i panowie z dużym zaangażowaniem poznają podstawy obsługi komputera, uczą się obsługiwać edytory tekstów,
wysyłać i odbierać poczęte elektroniczną,
korzystać z komunikatorów, przeglądać i
edytować zdjęcia a także dokonywać przelewów za pomocą Internetu.

INFORMACJA
O WYWIESZENIU WYKAZU

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art.
35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz w wykonaniu:
1. Uchwały Nr XXXIV/254/2009 Rady Miejskiej
w Chełmku z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie
sprzedaży mienia komunalnego w trybie przetargowym, położonego w Gorzowie przy ulicy
Gorzowskiej i Małowy przeznacza do sprzedaży
niżej opisane nieruchomości:
a) nieruchomość zabudowaną budynkiem byłego
przedszkola, oznaczoną w ewidencji gruntów
jako działka nr 524/3 o pow. 0.0704 ha obręb
Gorzów, położoną w Gorzowie przy ul. Gorzowskiej. Dane dotyczące budynku:
budynek parterowy z użytkowym poddaszem,
niepodpiwniczony
powierzchnia użytkowa budynku 174,50 m2 w
tym: parter: 123,20 m2, poddasze: 51,30 m2
powierzchnia użytkowa kotłowni: 8,70 m2
stan techniczny budynku średni,
budynek ogrzewany za pomocą instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z własnej kotłowni.
b) nieruchomość niezabudowaną oznaczoną w
ewidencji gruntów jako działka nr 524/4 o pow.
0.0923 ha obręb Gorzów położona w Gorzowie
przy ul. Małowy. Zabudowa przedmiotowej
działki jest możliwa po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.
2. Uchwały Nr XL/290/2009 Rady Miejskiej w
Chełmku z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie
sprzedaży mienia komunalnego w trybie przetargowym, położonego w Chełmku przy ulicy
Ofiar Faszyzmu przeznacza do sprzedaży niżej
opisane nieruchomości z przeznaczeniem pod
zabudowę garażami:
p.gr. 2603/86 o pow. 0.0030 ha, p.gr. 2603/87 o
pow. 0.0030 ha, p.gr. 2603/88 o pow. 0.0030 ha,
p.gr. 2603/89 o pow. 0.0029 ha, p.gr. 2603/90 o
pow. 0.0029 ha, p.gr. 2603/91 o pow. 0.0029 ha,
p.gr. 2603/92 o pow. 0.0029 ha, p.gr. 2603/93 o
pow. 0.0029 ha.
Zabudowa przedmiotowych działek jest możliwa po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz na
tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy i w BIP
na stronie internetowej www.chelmek.pl na okres
21 dni tj. w terminie od dnia 04 lutego 2010 roku
do dnia 25 lutego 2010 roku.
Bliższych informacji w sprawie można uzyskać
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul.
Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicznie pod
numerem telefonu 844-90-33
Osoba do kontaktu Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Komunalnym Sławomir Kalemba.
Inf.UM
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W organizowanym przez Miejski Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku oraz
komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kursie bierze udział kilkadziesiąt
osób. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych informatyków w szkołach na terenie
gminy Chełmek.
- Już w lecie ubiegłego roku przeprowadzaliśmy w Chełmku i Gorzowie pilotażowy kurs

obsługi komputerów dla seniorów. Cieszył się
on tak dużym zainteresowaniem że już wtedy
myśleliśmy o kontynuacji. Po kilku miesiącach
przy pomocy finansowej z Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpracy szkół oraz patronacie burmistrza Andrzeja
Saternusa, a także radnej Józefy Ostrowskiej
udało się przeprowadzić zajęcia komputerowe
dla seniorów w czterech szkołach na terenie
gminy Chełmek – zaznacza dyrektor MOKSiR
w Chełmku Waldemar Rudyk.

Dzień chorego w Chełmku

Spotkanie z okazji Światowego Dnia Chorego w tym roku zbiegło się z „tłustym
czwartkiem”. 11 lutego Dom Rencisty w Chełmku odwiedziło wielu emerytów i rencistów.
Przybyłych na spotkanie seniorów oraz zaproszonych gości, w tym burmistrza Chełmka
Andrzeja Saternusa oraz proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Chełmku Andrzeja Leśnego, powitała przewodnicząca PZERiI w Chełmku Maria Gołyźniak.

-Cieszę się że jest nas tutaj tak wielu – mówiła do zgromadzonych seniorów przewodnicząca. -Nie siedźcie w domu przyjdźcie do
nas, korzystajcie ze spotkań i wycieczek organizowanych przez nasz oddział – zachęcała.
A na pewno jest z czego korzystać bo
oprócz bogatego kalendarza imprez proponowanych przez zarząd PZERiI w Chełmku,

Wakacje z harcerzami!!!

Zapraszamy na bazę obozową do Wicia k / Jarosławca
ZHP Chełmek organizuje obóz dla
harcerzy, dzieci i młodzieży do lat 17
niezrzeszonej w Wiciu nad Morzem Bałtyckim

Wicie to miejscowość położona koło Jarosławca,
Ustki, Darłowa. Nie jest to wielki kurort, lecz mała
miejscowość położona nad samym morzem. To świetne
miejsce dla osób, które chciałyby po prostu odpocząć
i dobrze się bawić

Termin: wyjazd 26.07 - przyjazd
12.08.2010r. Koszt obozu 870,- zł + wpisowe 20,- zł

seniorzy chętnie uczestniczą w wycieczkach
organizowanych przez PTTK a także kursu
komputerowego dla seniorów prowadzonego na terenie Chełmka oraz sołectw Bobrek i Gorzów.
Dalsza część spotkania upływała w przyjemnej atmosferze rozmów i wspomnień
przy słodkim poczęstunku.
Wpłat na obóz można dokonywać
tylko w II ratach;
I rata do 25.05.2010r.
II rata do 12.07.2010r.
na konto Bank Pekao S.A. o / Chełmek nr
konta : 35124041551111001022783869
Wp i s owe n a l e ż y w p ł a c a ć d o
31.04.09r.
Grażyna Firek SZS nr 1 w Chełmku
Dom Harcerza w każdy czwartek od
17 :00 do 18:00
Informacji udziela dh. Barbara Kania
tel. 508674672

Ogłoszenie

Urząd Miejski w Chełmku informuje, że w dniu 31.03.2010 r. (środa) w godzinach
od 8.30 do 10.00 na terenie osiedla domów wielorodzinnych w Chełmku zostanie
przeprowadzona akacja wyłapywania bezdomnych psów.
Akcja będzie prowadzona przez pracownika Gabinetu Weterynaryjnego, ul. Jagiellońska 11 w Chełmku. Wyłapane psy zostaną przewiezione do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej, ul. Rysia 48, tel. 33 814-18-18.
10

2/2010

W naszej gminie szkoły chcą być na szóstkę
Od września 2008 roku w gminie Chełmek prowadzony jest projekt edukacyjny
„Szkoła na 6” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013. Zajęcia prowadzone są we wszystkich
zespołach szkół.
W okresie od września 2009 do stycznia
2010 realizowano kolejne zadania określone w planie projektu. Wśród nich są zajęcia
warsztatowe, spotkania z psychologami
i pedagogami, wycieczki edukacyjne do
teatru i kina, zajęcia artystyczne i szereg
innych. Uczniowie brali udział w różnorodnych formach zajęć edukacyjnych. Zorgani-

zowano gminne olimpiady: matematyczną,
humanistyczną, Globtrotera oraz z języka
angielskiego i niemieckiego. Ofertę zajęć
warsztatowych w znakomity sposób uzupełniają wyjazdy edukacyjne na wernisaże, do
teatru, muzeów oraz spotkania w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w
Oświęcimiu. Szereg ciekawych materiałów
z tych i nie tylko tych zmagań w galeriach z
przebiegu projektu zamieszczonych na oficjalnej stronie www.szkolana6.pl .
Władze gminy Chełmek przykładają dużą
wagę do realizowanego przedsięwzięcia

edukacyjnego widząc w nim dużą szansę na
zaspokojenie wielu potrzeb edukacyjnych
i wychowawczych naszej młodzieży szkolnej. Jest to szczególnie ważne w aspekcie
konieczności ustawicznego podnoszenia
kompetencji młodzieży przed egzaminami
po gimnazjum i szkole podstawowej.
Pozostaje mieć nadzieję, że uczniowie,
jako beneficjenci ostateczni tych działań
edukacyjnych, mają świadomość i chęci, aby
w jak najszerszym zakresie skorzystać z tej
nietuzinkowej oferty.
Referat Oświaty

„Kochane Babcie, Dziadkowie kochani, przyjmijcie nasze najlepsze
życzenia, zdrowia, radości pociechy z wnucząt i niech się spełnią Wasze
marzenia. To Wasze święto, my pamiętamy…”

Nabór do przedszkoli dla dzieci
z Gminy Chełmek

Kochane Babcie

Informujemy, że nabór do przedszkoli samorządowych w
Chełmku, Bobrku oraz Gorzowie, dla dzieci z terenu Gminy Chełmek, będzie trwał w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 marca br.
Wnioski należy składać do dyrektora przedszkola, do którego
chcemy zapisać dziecko, zgodnie z formularzem obowiązującym
w danej szkole.
Formularze wniosków dostępne są w szkołach, a także zostaną zamieszczone w najbliższym czasie na stronach internetowych szkół.
Poniżej podajemy strony internetowe, z których można będzie
pobrać wniosek:
Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Chełmku

Pamiętaliśmy również w tym roku. Dzień Babci i Dziadka to święto, które już dawno zagościło na stałe w naszym kalendarzu imprez i
uroczystości przedszkolnych. Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka odbyła się 22 stycznia po południu w Samorządowym Przedszkolu
w Bobrku. Zaprezentowane przez dzieci wiersze i piosenki wzbudziły
wiele emocji, ale największą radość wywołały wspólne pląsy i zabawy. Energii, poczucia humoru i umiejętności zabawy w tak licznym
gronie pozazdrościć mogą babciom i dziadkom młodsze pokolenia.
Po wspólnych szaleństwach zaprosiliśmy naszych gości na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Na zakończenie spotkania
dzieci wręczyły swoim babciom i dziadkom przygotowane przez
siebie prezenty. Kochane Babcie, Kochani Dziadkowie – dziękujemy
za wspaniałą zabawę i zapraszamy za rok,
grupa Jagódki i pani Urszula Mańkut

www.szspchelmek.pl
Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku

www.szkola1chelmek.pl
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku

www.szsbobrek.pl
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie

www.szsgorzow.pl
Referat Oświaty

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
w Chełmku
wynajmie boksy handlowe
w pawilonie handlowym
przy ul Krakowskiej 26 w Chełmku (I piętro ).
Kontakt telefoniczny 33-846-17-39 wew. 32 .
Informacji udzielamy również w siedzibie Gminnej Spółdzielni ul. Krakowska 26 w Chełmku (pawilon handlowy
II piętro - dział zaopatrzenia).

Dyrekcja Samorządowego Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego nr 2 w Chełmku
ogłasza zapisy dzieci do przedszkola
na rok szkolny 2010/2011

UWAGA!
Od dnia 01.03.2010 r. w sekretariacie szkoły przy ul. Brzozowej 7
wydawane będą karty zgłoszeń dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Chełmku (karty można pobrać również ze strony
internetowej www.szspchelmek.pl)
Przypominamy, że zapisy dotyczą również dzieci 6 - letnich oraz dzieci
już uczęszczających do naszego przedszkola.
Termin składania kart zgłoszeń upływa 31.03.2010r.

tel. 501 424 838
e-mail: biuro@archikont.pl

Informację można uzyskać pod numerem tel. 0-33 846-12-97
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Szkoły z Gminy Chełmek w programie

„Radosna Szkoła”
Wszystkie szkoły Gminy Chełmek zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne do
miejsc zabaw dla najmłodszych uczniów, w
ramach programu ”Radosna Szkoła”.
Wnioski o wyposażenie szkolnych kącików zabaw w pomoce dydaktyczne złożyły
wszystkie 4 szkoły gminne i każda z nich
otrzyma dofinansowanie na ich zakup. Wartość wszystkich zakupionych pomocy wyniesie 34 882 zł. Gmina w ramach rzeczowego
wkładu własnego zapewni przygotowanie
sali w szkole z przeznaczeniem na miejsce
zabaw.
Każda szkoła indywidualnie decyduje o
pomocach, które zakupi dla dzieci. Potrzeb-

„Owoce w szkole”
Program „Owoce w szkole” realizowany jest od
19 października 2009 r. w 3 szkołach Gminy Chełmek,
natomiast od 1 lutego 2010 r. dołączyła jeszcze jedna szkoła. Celem programu „Owoce w szkole” jest
ukształtowanie wśród dzieci nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu owoców i warzyw. Konsekwencją podniesienia świadomości uczniów w zakresie zdrowego żywienia będzie
ograniczenie występowania wśród dzieci nadwagi
i innych chorób cywilizacyjnych, spowodowanych
zbyt małym spożyciem owoców i warzyw.
Realizacja programu w poszczególnych szkołach
wygląda następująco:
Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny
nr 2 w Chełmku – programem objętych jest 176
uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku – programem objętych jest 50 uczniów klas I-III szkoły
podstawowej,
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie – programem objętych jest 44 uczniów klas I-III szkoły
podstawowej,
Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Chełmku
- przystąpił do programu od 1 lutego 2010 r., programem objętych jest 82 uczniów klas I-III szkoły
podstawowej.

ne pomoce dydaktyczne zostały wymienione we wnioskach dyrektorów szkół, są to
m.in. akcesoria sportowe do gier i zabaw,
zestawy ruchowe, piłki, materace, przeszkody, tunele, maty piankowe, duże piankowe
figury geometryczne, klocki logiczne, gry
dydaktyczne, gry zręcznościowe, układanki,
klocki konstrukcyjne, labirynty, książeczki
do czytania.
Zakupione pomoce dydaktyczne pozwolą na odpowiednie wyposażenie przeznaczonych do tego miejsc zabaw w budynku
szkoły. W kącikach zabaw będzie można organizować zabawy ruchowe, sprzyjające zaspokojeniu naturalnej rozwojowej potrzeby

ruchu i zabawy, które są właściwe dla dzieci
w młodszym wieku szkolnym.
Program „Radosna Szkoła” został opracowany w odpowiedzi na Nowa Podstawę Programową, obowiązującą od września 2009
roku. M.in. z powodu rozpoczęcia nauki w
szkole przez dzieci 6-letnie, ma za zadanie:
ułatwić 6-latkom rozpoczęcie nauki w
szkołach poprzez dostosowanie warunków
nauki do wieku rozwojowego dzieci
umożliwić dzieciom z terenów wiejskich
dostęp do nowoczesnych pomocy edukacyjnych
stworzyć takie warunki do wyposażenia
szkół, aby były dostosowane do potrzeb
rozwojowych dzieci w młodszym wieku
szkolnym.
Referat Oświaty

KOCHAMY BABCIĘ I DZIADKA
Dnia 29 stycznia 2010r. w Centrum Edukacji LING HOUSE w Chełmku odbyła się
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
przygotowana przez dzieci uczęszczające na
zajęcia świetlicowe. Maluchy wesołym śpiewem, tańcem oraz piękną recytacją podzię-

kowały swoim Dziadkom za miłość, uśmiech
i wspólnie spędzone chwile! Na zakończenie dzieci wręczyły Babciom i Dziadziusiom
piękne upominki oraz zaprosiły na słodki
poczęstunek. Spotkanie wszystkim dostarczyło wielu wzruszeń i radości.

Rada Rodziców Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 2 w Chełmku pragnie złożyć gorące podziękowania dla sponsorów organizowanej 13 lutego 2010r. Zabawy Walentynkowej. a w
szczególności:
ASFOR Poznański Sp. J.
Cukiernia „PTYŚ” A. Gołębiowski, J. Galistl Sp. j.
ZPO „ANSPOL” Anna Słotwińska
PROMECH S.C.
Gminnej Spółdzielni „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” w Chełmku MobilTop.pl
Studio Wizażu Marta Sowa; Salon „U Reni”
Salon Urody „MARLEN”
„Złom-Met” Sp. z o.o.
Dziękujemy!!!

Przez 4 dni w tygodniu uczniowie nieodpłatnie otrzymują jednorazowo porcję, składającą się
z wybranego produktu owocowego i warzywnego. Owoce i warzywa dostarczane uczniom w ramach programu spełniają wymagania jakościowe
i zdrowotne określone w przepisach Unii Europejskiej i przepisach krajowych. Dostarczane owoce i
warzywa są gotowe do bezpośredniego spożycia
- czyste, wystarczająco rozwinięte i odpowiednio
dojrzałe, zdrowe.
Organizacją i wdrożeniem programu zajmuje
się Agencja Rynku Rolnego.

Referat Oświaty

Biblioteka Publiczna MOKSiR w Chełmku
Już po raz czwarty ZAPRASZA
Dzieci w wieku od 9 do 11 lat
Do udziału w MIĘDZYNARODOWEJ IMPREZIE CZYTELNICZEJ
„NOC Z ANDERSENEM”
Baśniowa NOC rozpocznie się
26 marca o godz.18.00 i zakończy się 27 kwietnia o godz. 9.00
Szczegółowych informacji nt. imprezy udzielają bibliotekarze,
Biblioteka Publiczna ul. Topolowa 8 w Chełmku tel. 33 8461336 oraz
Biblioteka Publiczna, ul. Chrobrego 77 tel. 33 8463143
Impreza odbędzie się w Domu Ludowym w Chełmku.
Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy do 15 marca 2010r.
Serdecznie zapraszamy!!!
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„Bezpieczne ferie”
15 stycznia, w ramach programu: „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,
w Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie odbyła się prelekcja z
udziałem wykładowcy Szkoły Policji w Katowicach st. asp. Mariusza
Milowskiego. Jest to już drugi kontakt uczniów z Zespołu Szkół w
Gorzowie ze Szkołą Policji – w czerwcu ub. r. uczniowie brali udział w
organizowanym rokrocznie „Dniu Otwartym Szkoły Policji w Katowicach”, w czasie którego mieli okazję zobaczyć jak szkolą się przyszli
policjanci, jakim wyposażeniem dysponują oraz jakie umiejętności
już uzyskali w trakcie szkolenia. To właśnie wtedy zaczął rodzić się
pomysł zacieśnienia współpracy poprzez zaproszenie przedstawicieli Szkoły Policji w Katowicach do Gorzowa.
Prelekcja skierowana była do uczniów wszystkich klas szkoły i odbyła się w trzech turach osobno dla klas 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej
oraz gimnazjum. Wykorzystując multimedialne prezentacje Mariusz
Milowski udzielał porad jak bezpiecznie spędzić zimową przerwę,
podpowiadał jak postępować w różnych sytuacjach związanych ze
spędzaniem wolnego czasu. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób
postępować podczas wypadków, do których może dojść w trakcie
zabawy, kogo informować o wypadku oraz jakie informacje przekazywać służbom ratunkowym będąc świadkiem różnorakich zdarzeń.
Funkcjonariusz przestrzegał również przed kontaktami z osobami
obcymi oraz niebezpieczeństwami związanymi z nawiązywaniem
nowych znajomości przez Internet. Natomiast uczniowie klas gimnazjalnych uzyskali szereg informacji związanych z problemem narkomanii oraz zagrożeniami związanymi z poszczególnymi rodzajami

środków odurzających. Prelekcja pod tytułem: „Narkotyki w szkole – procedury przeciwdziałania” wywarła na młodzieży ogromne
wrażenie, szczególnie w części dotyczącej wpływu narkotyków na
organizm ludzi (szczególnie wygląd zewnętrzny).
W trakcie każdej z trzech prelekcji uczniowie zadawali mnóstwo pytań, co świadczy o dużym zainteresowaniu dzieci i młodzieży przygotowaną na to spotkanie tematyką. Na zakończenie
st. asp. Mariusz Milowski podziękował za zaproszenie oraz aktywny udział dzieci i młodzieży w spotkaniu a następnie zaprosił gorzowskich uczniów na kolejny „Dzień Otwarty Szkoły Policji
w Katowicach”. Przygotowane spotkanie z pewnością przyczyni
się do bezpiecznego wypoczynku uczniów Gorzowskiego Zespołu Szkół…
Anna Milowska

Walentynki w „1”

U BABCI JEST SŁODKO, ŚWIAT
PACHNIE SZARLOTKĄ…

W dniu 12 lutego br. z okazji święta zakochanych w naszej szkole
zorganizowano cykl imprez związanych tematycznie z walentynkami. Dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej zostały przygotowane
liczne konkursy, zagadki i zabawy. Najmłodsi prezentowali wiersze
J. Brzechwy, m.in.: „Żuraw i czapla”, „Hipopotam”, „Biedronka”, rozwiązywali zagadki czytelnicze o baśniowych postaciach oraz wzięli
udział w zabawie - taniec w parach. Nad całością czuwali nauczyciele
świetlicy i biblioteki szkolnej p. K. Chylaszek i D. Orzana. Dodatkową atrakcją była zabawa karnawałowa, na której pojawiło się pełno
fantastycznych postaci.
Szczególe emocje wzbudziło humorystyczne przedstawienie
„Miłosny niezbędnik” oraz „Randka w ciemno” przygotowane przez
uczniów koła teatralnego pod kierunkiem p. M. Obrzud. Wybuchom
śmiechu i oklaskom nie było końca.
`Dla uczniów gimnazjum, pod kierunkiem nauczyciela biblioteki
p. D. Orzany, przeprowadzona została lekcja biblioteczna pt. „Spotkanie z poezją miłosną”, która cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Uczniowie recytowali wiersze A. Mickiewicza, K. I Gałczyńskiego, Cz.
Miłosza oraz M. P. Jasnorzewskiej. Oprawę stanowiły sentymentalne piosenki oraz prezentacja multimedialna przybliżająca sylwetki
twórcze poetów.
Zgodnie z corocznym zwyczajem w szkole działała „poczta walentynkowa”. Do specjalnej skrzynki pocztowej uczniowie wrzucali
serduszka z sympatycznymi wyznaniami adresowane do swoich wybrańców. Ten szczególny rodzaj poczty cieszył się w naszej szkole
wielką popularnością. Uczniowie Samorządu Szkolnego po okiem
p. B. Łysek zorganizowali również kiermasz walentynowy.

Każde dziecko lubi być rozpieszczane, dostawać prezenty,
uśmiechy i pyszności zwłaszcza z kuchni Babci czy Dziadka. Rodzice
nie mają tyle cierpliwości i czasu co ukochani Dziadkowie, a za to
wszystko wnuki uwielbiają swoje Babcie i Dziadków.

W lutym bieżącego roku w Przedszkolu nr 1 w Chełmku odbyły
się spotkania przedszkolaków z Babciami i Dziadkami. Milusińscy
prezentowali tańce, piosenki, pląsy i recytowali wiersze. Starszaki
wspólnie z gośćmi śpiewali piosenki biesiadne, a maluchy zaprosiły
ich do tańca. Wszyscy miło spędzili niezapomniane chwile radości.
Lucyna Kuligowska

„WALENTYNKA DLA KAŻDEGO”

Z okazji„Walentynek” Biblioteka Publiczna w Chełmku ogłosiła konkurs literacko - plastyczny „Walentynka dla każdego”.
Do udziału w konkursie zgłosiło się 17 uczestników. Spośród nadesłanych prac jury wyłoniło I,
II i III miejsce. Nagrodzone
prace wykonały dzieci ze
Świetlicy Środowiskowej
w Chełmku: I miejsce Kaja
Krawczyk, II miejsce Aleksandra Kuras, III miejsce
Oliwia Gleba.
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia oraz pamiątkowe dyplomy.
13
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Zakończenie remontu w DPS
Już bardzo niewiele prac zostało do wykonania w DPS w Bobrku, do osiągnięcia wszystkich wymagań, jakie stawia Unia Europejska w obiektach przeznaczonych na cele opieki społecznej.
Standaryzacja budynku rozpoczęła się prawie 10 lat wcześniej. W
dniu 2 stycznia br. zostały oddane do użytku ostatnie dwa zmodernizowane oddziały.
Koszt przebudowy wyniósł w 2009 roku 760 000 zł.
Powiat oświęcimski na ten cel przekazał 248 000 zł. Z kolei wojewoda małopolski przeznaczył dotację w wysokości 370 000 zł,a ze środków PFRON wydano 140 000
zł.
W uroczystości wzięli udział: Starosta Józef Kała, władze powiatu,
przedstawiciel województwa oraz Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus. Oddział poświęcił ks. kapelan Andrzej Zemła.
W odnowionej części budynku mieszka 33 pensjonariuszy w
pokojach 3 i 4 osobowych z łazienkami. Mieszkańcy mają teraz
bardzo dobre warunki, o wysokim europejskim standardzie. Wykonanie standaryzacji oddala groźbę zamknięcia zakładu ze względu
na niespełnianie wymogów unijnych.

Adam Łękawa

„KARNAWAŁ U JAGÓDEK”

INFORMACJA
O WYWIESZENIU WYKAZU

Karnawał to czas bali i zabaw. Dlatego wychowawczyni Jagódek Samorządowego Przedszkola w Bobrku: Urszula Mańkut zorganizowała dla swoich wychowanków Bal Przebierańców. Był on
okazją do zabawy przy muzyce i integracji grupy z dziećmi, z poza
przedszkola. Bal rozpoczęliśmy od prezentacji kostiumów. Podziwiać
mogliśmy m.in.: Księżniczki, Królewny, Wróżki, Biedronkę, Piratów ,
Smoka, Geparda, Spidermenów a nawet Boba budowniczego, porządku natomiast pilnował Policjant . Były tańce w parach, grupowe
,w kole i integracyjne a także „Taniec z balonem”. Mamy natomiast
przygotowały słodkie wypieki, które królowały na przedszkolnych
stołach w dniu balu. Karnawałowe szaleństwo zakończyliśmy wspólnym zdjęciem.
Urszula Mańkut

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.
3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy
o gospodarce nieruchomościami oraz w wykonaniu Uchwały Nr
XV/120/2004 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Chełmek, przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy następujące lokale mieszkalne położone
w Chełmku przy:
ul. Wojska Polskiego 3/44 o powierzchni użytkowej 34,40 m2
ul. Brzozowa 4/5 o powierzchni użytkowej 38,34 m2
Przedmiotowy wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Chełmku oraz na tablicach ogłoszeń na terenie całej
gminy i w BIP na stronie internetowej www.chelmek.pl na okres
21 dni tj. w terminie od dnia 09 lutego 2010 roku do dnia 02 marca 2010 roku.
Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub
telefonicznie pod numerem telefonu 844-90-34 osoba do kontaktu Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu
Miejskiego w Chełmku Sławomir Kalemba.
Inf.UM

tel. 33 846 12 96

CHEŁMEK, PLAC KILIŃSKIEGO 3,
www.moksir.chelmek.pl

MARZEC 2010

INFORMACJA
O WYWIESZENIU WYKAZU

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.
3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy
o gospodarce nieruchomościami oraz w wykonaniu Uchwały Nr
XV/120/2004 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Chełmek, przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy następujące lokale mieszkalne położone
w Chełmku przy:
ul. Marszałka Piłsudskiego 8/12 o powierzchni użytkowej 45,62 m2
ul. Marszałka Piłsudskiego 8/15 o powierzchni użytkowej 45,62 m2
Przedmiotowy wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Chełmku oraz na tablicach ogłoszeń na terenie całej
gminy i w BIP na stronie internetowej www.chelmek.pl na okres
21 dni tj. w terminie od dnia 15 lutego 2010 roku do dnia 08 marca 2010 roku.
Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicznie pod numerem telefonu 844-90-34 osoba do kontaktu Kierownik
Referatu Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w
Chełmku Sławomir Kalemba.
Inf.UM

6. 03 - sobota
7. 03 - niedziela

„Parnassus: Człowiek który oszukał diabła”
prod. Francja/W. Brytania/Kanada , czas trw.: 122 18:00
min., od 12 lat

13. 03 - sobota
14. 03 - niedziela

„Nine - Dziewięć”
prod. USA/Włochy , czas trw.:112 min., od 12 lat

19:00

21. 03 - niedziela

„Wszystko co kocham”
prod. Polska , czas trw.: 95 min., od 15 lat

19.00

26.03 - piątek
27. 03 - sobota
28. 03 - niedziela

„Księżniczka i żaba”
prod. USA, czas trw.: 97min., min., B.O.

18:00

					
Bilet: 10 zł
szystkich miłośników teatru pragniemy zaprosić w piątek,
23 kwietnia o godz. 19.00 do sali kinowo – widowiskowej
MOKSiR. Na scenie ośrodka wystąpi Piotr Cyrus. Aktor teatralny i
filmowy popularność i sympatię widzów zyskał grając rolę „Rysia”
w serialu telewizyjnym „Klan”. Tym razem Piotra Cyrwusa będziemy
mogli podziwiać w brawurowej roli sowieckiego oficera Michaiła
Zubowa w monodramie „Zapiski oficera Armii Radzieckiej”.
Groteskowa opowieść wywołuje spontaniczny śmiech oraz gorzką refleksję. Monodram powstał na kanwie prozy Sergiusza Piaseckiego. Warto już teraz zarezerwować bilety (15 zł)
moksir@chelmek.pl tel. 601661771

W
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Nordic Walking w Chełmku

Cztery pytania do pani Agnieszki
Pani Agnieszko. Chcę zacząć uprawiać
nordic walking.
- Nic prostszego zapraszam do naszego
ośrodka w każdy pon. o godz. 17.00. Proszę
wziąć wygodne buty i sportowy strój. Dysponujemy dwudziestoma parami kijków. Nim
zakupi Pan własne warto wpierw zapoznać
się z właściwymi zasadami doboru sprzętu i
podstawową technika nordic walking.
Podobno jest pani jedynym instruktorem
NW między Tychami a Krakowem?
-Coś podobnego (śmiech) w 2007 r. ukończyłam w Warszawie kurs uzyskując tytuł instruktora. Upoważnia mnie to do prowadzenia
zajęć i propagowania nowej formy rekreacji.
No właśnie jak mieszkańcy reagują na
grupę ludzi maszerujących z kijami po chełmeckich traktach?
- Zajęcia NW w Chełmku prowadzimy od 2
lat. Początki były trudne miałam wrażenie, że
uczestnicy krępują się maszerując z kijkami.
Sama często słyszałam niewybredne komentarze przechodniów: „Gdzie masz narty?” i temu

TERMINARZ ROZGRYWEK
KS CHEŁMEK
Wiosna 2010

TERMIN 16 – 27.03.2010. , SOBOTA, 15 00
GLKS Przemsza Klucze -UKS KS Chełmek
TERMIN 17 – 03.04.2010. , SOBOTA, 14 00
UKS KS Chełmek		
GHKS Bolesław Bukowno
TERMIN 18 – 10.04.2010., SOBOTA, 16 00
MKS Halniak Maków Podhalański		
UKS KS Chełmek
TERMIN 19 – 17.04.2010. , SOBOTA, 16 00
UKS KS Chełmek - LKS Zgoda Malec
TERMIN 20 – 24.04.2010. , SOBOTA, 17 00
MPK Unia Oświęcim - KS KS Chełmek
TERMIN 21 – 01.05.2010., SOBOTA, 17 00
UKS KS Chełmek - KS Iskra Klecza Dolna
TERMIN 22 – 08.05.2010., SOBOTA, 17 00
MKS Kalwarianka Kalwaria Z.		
UKS KS Chełmek
TERMIN 23 – 15.05.2010., SOBOTA, 17 00
UKS KS Chełmek - GMKS Piliczanka Pilica
TERMIN 24 – 19.05.2010, ŚRODA, 17 00
LKS Żarki - KS KS Chełmek
TERMIN 25 – 22.05.2010., SOBOTA, 17 00
UKS KS Chełmek - CDO Jubilat Izdebnik
TERMIN 26 – 29.05.2010., SOBOTA, 17 00
KS Górnik Brzeszcze - UKS KS Chełmek
TERMIN 27 – 02.06.2010., ŚRODA, 17 00
LKS Brzezina Osiek - UKS KS Chełmek
TERMIN 28 – 05.06.2010., SOBOTA, 17 00
UKS KS Chełmek - LKS Iskra Brzezinka
TERMIN 29 – 12.06.2010., SOBOTA, 17 00
KP Chrzanów - UKS KS Chełmek
TERMIN 30 – 19.06.2010., SOBOTA, 17 00
UKS KS Chełmek - LKS Cedron Brody

podobne. Obecnie w zajęciach uczestniczy 20
– 30 osób a widok maszerujących nikogo już
nie dziwi. Nasza okolica ma bardzo dogodne
warunki do uprawiania marszu. Obok cotygodniowych warsztatów nasz ośrodek organizuje zloty i rajdy.
Jaki są państwa najbliższe plany?
Już 21 marca rozpoczynamy sezon wiosenno – letni wyprawą w lasy pszczyńskie poniżej
przedstawiam kalendarium imprez:
21 marca 2010 III Rajd Nordic Walking „Lasy
Pszczyńskie”
25 kwietnia 2010 IV Rajd Nordic Walking
„Dolina Chochołowska”
20 czerwca 2010 II Zlot Nordic Walking„Chełmek 2010”
25 lipca 2010 V Rajd Nordic Walking „Lasy
Chrzanowskie”
29 sierpnia 2010 VI Rajd Nordic Walking „W
poszukiwaniu skamieniałych araukari”
Więcej informacji można uzyskać pod
numerem 601 661 771 i na naszej stronie
www.moksir.chelmek.pl

KS Chełmek

Agnieszka Kała, instruktorka ds. Sportu
w MOKSiR Chełmek

Spokojnie i do celu

Z szeroką kadrą przygotowują się do piłkarskiej wiosny piłkarze KS Chełmek.
Cel jest niezmienny – walka o jak najwyższą lokatę z możliwością awansu do
piątej ligi.
Piłkarze trenują trzy razy w tygodniu.
Dwa razy na „Orliku” i raz w hali sportowo widowiskowej przy ul. Krakowskiej w Chełmku. Podopieczni Jacka Dobrowolskiego w
lutym rozegrali trzy mecze kontrolne.
W pierwszym spotkaniu, które odbyło
się na własnym terenie - przegrali 0 - 2 z MKS
Trzebinią – Siersza, następnie wygrali 9 - 4 z
Sołą Oświęcim oraz pokonali Pogoń Imielin
6-3. W tym meczu wysokie zwycięstwo wynikało z naszej bezdyskusyjnej przewagi w
przeciągu całego spotkania, która zresztą
została udokumentowana zdobyciem sześciu bramek.
Choć widać było jeszcze sporo niedokładności to zdecydowanie górowaliśmy
nad przeciwnikiem jeśli chodzi o posiadanie
piłki oraz ilość stwarzanych sytuacji podbramkowych. Trzeba też przyznać, że był
to pierwszy sparing rozegrany na idealnie
przygotowanym boisku – powiedział Bartosz Chylaszek, nominalny pomocnik, w tym
meczu pełniący również obowiązki obrońcy.
Trzy bramki, stracone przez klub z
Chełmka, wynikały z niefrasobliwości przy
stałych fragmentach gry. Nad tym elementem drużyna będzie musiała pracować w
ostatnim etapie okresu przygotowawczego.
Najbliższymi sparingpartnerami piłkarzy Chełmka będą: Orzeł Balin oraz Spójnia
Osiek. W rundzie wiosennej piłkarze po ligowe punkty wybiegną po raz pierwszy
27 marca. Meczem inaugurującym rundę
15

rewanżową rozgrywek o mistrzostwo VI ligi
będzie wyjazdowe spotkanie z Przemszą
Klucze.
Pierwsza kolejka rozgrywek odbędzie się
zatem tydzień później niż pierwotnie zakładano. Kadra zespołu jest dość stabilna. Po
pobycie za granicą treningi wznowił Paweł
Sidorowicz. Kilku zawodników z różnych
przyczyn nie bierze udziału w zajęciach.
Najczęstszym powodem absencji są kontuzje lub drobne urazy a także obowiązki
zawodowe.
Warto podkreślić, iż trzon zespołu, w tym
zawodnicy odgrywający istotna rolę, pozostał bez zmian. Po okresie wypożyczenia do
klubu powrócili Miłosz Siwoń z Gorzowa
i Piotr Rzeszowski, który jesień spędził w
Broszkowicach.
-Po okresie treningu wytrzymałościowego
jaki prowadziliśmy w lutym, teraz przechodzimy w jednostki treningowe o charakterze
szybkościowym. Cel się nie zmienił i na wiosnę
gramy o awans – powiedział szkoleniowiec
KS Chełmek Jacek Dobrowolski.

Uwaga kibice
Karnety na mecze KS Chełmek
w rundzie wiosennej już
w sprzedaży.
Karnety można zakupić u
członków zarządu KS lub w
siedzibie klubu przed meczami.

ferie 010
z MOKSiR-em 2
2/2010
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Fotoreportaż Paweł Waligóra

