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Informator Gminny
Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość
życzą
Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus,
Zastępca Burmistrza Andrzej Skrzypiński
oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Zofia Urbańczyk
wraz z Radnymi RM
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Nowy most na Przemszy

Zdecydowano o budowie nowego mostu na Przemszy w Chełmku. Obecny most zostanie rozebrany, a na jego miejscu powstanie nowa konstrukcja. Ze względu na znaczne
koszty inwestycji ok. 15 mln zł rozpoczęcie budowy planowane jest w latach 2012 – 2013.
11 marca 2010 roku odbyło się spotkanie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z udziałem Burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa. Zebranie dotyczyło ogółu
spraw związanych z budową mostu na rzece
Przemszy w Chełmku. Punktem kulminacyjnym była prezentacja wizualizacji mostu
oraz omówienie aspektów technologicznych
związanych z jego powstaniem. Obecnie
gromadzona jest dokumentacja techniczna
niezbędna do rozpoczęcia prac, a także trwa
proces uzgodnień pod kątem uzyskania pozwolenia na budowę.

- Most na Przemszy jest punktem strategicznym, gdyż łączy dwa województwa
małopolskie oraz śląskie, a także zapewnia
swobodny dojazd mieszkańców do pracy. Z
tego powodu uzgodniono, iż w trakcie budowy nowego mostu, zostanie zorganizowany
objazd. Będzie on prowadzony mostem tymczasowym dla samochodów osobowych oraz
autobusów. Objazd dla samochodów ciężkich
będzie odbywał się trasą Chełmek – Oświęcim
– Bieruń – podsumował burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus

05.02 – w Bobrku na ul. Długiej zatrzymano
kierowcę prowadzącego samochód po
spożyciu alkoholu – 0,46
07.02 – w Gorzowie na ul. Nowowiejskiej
zatrzymano nietrzeźwego rowerzystę –
1,82 promila
14.02 – w Chełmku na ul. Tetmajera zatrzymano mężczyznę przy którym wykryto
narkotyki - 3,48 g amfetaminy.
17.02 – w Chełmku na ul. Krakowskiej w
sklepie „Biedronka” dokonano kradzieży
towarów na sumę 115 zł. Sprawcę zatrzymano.
25.02 – w Chełmku na ul. Żeromskiego zatrzymano uciekiniera z ośrodka wychowawczego
28.02 – w Chełmku na ul. Piłsudskiego zatrzymano nietrzeźwą matkę ( 3,1 promila),
której przedstawiono zarzut narażenia na
niebezpieczeństwo utraty życia dziecka,
którym się opiekowała.

Umowa podpisana
1 marca br. w obecności Burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa i Zastępcy Burmistrza
Andrzeja Skrzypińskiego miało miejsce uroczyste podpisanie umowy pomiędzy MZGK sp.
z o.o. a wykonawcą jednego z trzech zaplanowanych kontraktów w ramach projektu pn.
„Gospodarka wodno – ściekowa Gminy Chełmek”. Zadanie finansowane jest ze środków
publicznych, w tym ze środków Funduszu Spójności, pochodzącego z uniijnego Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Kontrakt W1 - „Budowa kanalizacji sani- 5) rurociąg wody surowej: 1 380 m.
tarnej w Gminie Chełmek w zlewni oczyszZadanie W1.2: Budowa kanalizacji saniczalni w Jaworznie wraz z wymianą i budową tarnej w mieście Chełmek w ulicach Broniewfragmentów sieci wodociągowej” zostanie skiego, Reymonta, Struga, Staffa, Tetmajera,
zrealizowany przez Konsorcjum Firm, w skład Zapolskiej, Żeromskiego i Krakowskiej.
którego wchodzą „WAFRO” S.A. z siedzibą w
Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji
Brzozowie oraz „WODROL” S.A. z Rzeszowa. sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości
Wartość umowy wynosi 16 421 200 zł brutto. 4 445 m.
Kontrakt obejmuje wykonanie dwóch
zadań:
Zadanie W1.1: Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Chełmek w ulicach Bolesława Chrobrego, Jagiellońskiej, Mieszka I,
Rzecznej, Zygmunta Starego, Słowackiego,
Mickiewicza, Krasińskiego wraz z wymianą
sieci wodociągowej w ulicach Mickiewicza,
Krasińskiego, Słowackiego, Bolesława Chrobrego i rurociągu wody surowej na odcinku
od ujęcia wody „Gamrot” przez ulice Krasińskiego, Kochanowskiego do skrzyżowania z
ul. Piastowską.
Zadanie obejmuje wykonanie następujących elementów:
1) kanalizacja san. grawitacyjna: 14 189 m,
2) kanalizacja sanitarna tłoczna: 432 m,
3) przepompownie ścieków: 2 szt.,
4) wymiana wodociągu: 4 022 m,
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Chełmek wysoko

Gmina Chełmek zajęła wysokie - 16 miejsce, wśród 100 wyróżnionych samorządów w rankingu Rzeczpospolitej, w kategorii:
Fundusze unijne na mieszkańca - gminy miejsko - wiejskie. Jest to
bardzo dobry wynik w skali krajowej, a także lokalnej i co za tym
idzie, czyni nas liderem w dziedzinie pozyskiwania unijnych dotacji w regionie.
W roku 2009 pozyskano z Unii Europejskiej
łącznie 58 951 tys. zł, co daje wynik 4 587 zł dotacji na jednego mieszkańca. Gmina zapewniła sobie dofinansowanie na realizację następujących
projektów:
1. „Gospodarka wodno - ściekowa Gminy Chełmek” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Oś Priorytetowa I: „Infrastruktura i Środowisko”,
2. „Budowa centrum miasta Chełmek wraz z
zapleczem rekreacyjnym - etap I” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 - 2013 - Schemat 6.1 A:„Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji”,
3. „Odnowa sołectwa Gorzów - rozwój bazy kulturalno
- sportowo - rekreacyjnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”,
4.„Odnowa sołectwa Bobrek - rozwój bazy kulturalno - sportowo

- rekreacyjnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 - 2013 - Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”,
5. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1907K, 1902K w Chełmku
na odcinku od DW nr 780 do autostrady A4” w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Schemat
4.1.A: „Drogi o znaczeniu regionalnym”.
Jestem zadowolony z wyniku, jaki osiągnęliśmy
w krajowym rankingu. Należy przy tym pamiętać,
że taki wynik jest poparty wielkim wysiłkiem i pracą. Nasza gmina zajęła druga lokatę w Małopolsce nieznacznie ustępując Rabce Zdrój, a znacznie
wyprzedzając gminy z powiatów Oświęcimskiego,
Chrzanowskiego czy Wadowickiego. Za tak dobry
wynik chciałbym podziękować przede wszystkim
dobrze skoordynowanemu zespołowi pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmu. Z pozyskanych
środków , będą realizowane ważne projekty, m. in.
kanalizacja w gminie Chełmek, rewitalizacja gminy
z odnową Parku Miejskiego oraz przebudową terenu
wokół Urzędu Miejskiego, budowa kompleksu sportowego, modernizacja ul. Mickiewicza w Chełmku czy też
program „Szkoła na 6” z którego korzystają uczniowie ze szkół na
terenu gminy. Tak wysokie miejsce to niewątpliwie powód do wielkiego
zadowolenia i dumy – mówił burmistrz Chełmka Andrzej Saternus

Nowy samochód w MZGK w Chełmku

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. Boczna 1/4 o powierzchni użytkowej 49,05 m2
ul. Klonowa 2/4 o powierzchni użytkowej 39,07 m2
ul. Klonowa 8/1 o powierzchni użytkowej 39,80 m2
ul. Klonowa 8/6 o powierzchni użytkowej 52,48 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 02 marca 2010 roku do dnia 23 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

MZGK sp. z o.o. w Chełmku będzie miał do dyspozycji nowy
samochód ciężarowy z nadwoziem przystosowanym do odbierania odpadów komunalnych. W dniu 24 marca 2010 roku odbyło
się uroczyste odebranie pojazdu, w którym uczestniczyli Burmistrz
Chełmka Andrzej Saternus, Zastępca Burmistrza Chełmka Andrzej
Skrzypiński oraz W-ce Prezes Zarządu MZGK Jerzy Obstarczyk.
Nowoczesny pojazd renomowanej i cenionej firmy „MAN” spełnia
wszystkie standardy i znacznie usprawni działalność spółki. Koszt
ciężarówki wyniósł: 914 107,94 zł.

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

ul. Wojska Polskiego 8/10 o powierzchni użytkowej 46,33 m2,
ul. Wojska Polskiego 8/19 o powierzchni użytkowej 45,30 m2,
ul. Powstańców Śląskich 2A/47 o powierzchni użytkowej 64,00 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 26 marca 2010 roku do dnia 07 maja
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

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 nieruch. 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 lok. mieszkalne poł. w Chełmku przy:
ul. Głogowa 6/2 o pow. użyt. 60,54 m2, części przynależne do lokalu
o pow. użytkowej 29,52 m2,
ul. Klonowa 2/6 o powierzchni użytkowej 56,25 m2,
ul. 11 Listopada 2/4 o powierzchni użytkowej 54,86 m2,
ul. 11 Listopada 6/13 o powierzchni użytkowej 62,80 m2,
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Sesja Rady Miejskiej
25 marca odbyła się XLIII sesja Rady Miejskiej w Chełmku.
Pierwszym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w trybie przetargowym, działek położonych w Chełmku przy ul. Ks. Wcisło.
W związku z brakiem działek pod budownictwo mieszkaniowe
na terenie gminy zostały zlecone prace geodezyjne w celu wydzielenia osiemnastu działek budowlanych wraz z drogą wewnętrzną
położone przy ul. Ks. Wcisło w Chełmku. Najmniejsza działka ma
pow. 0,0719 ha, natomiast największa 0,1241 ha.
Radni zagłosowali za przyjęciem projektu.
Następnie zajęli się projektem uchwały w sprawie zmiany w regulaminie cmentarza komunalnego w Chełmku. Zmianę tą wprowadzono po interwencjach mieszkańców, a polega ona na wydłużeniu
terminu płatności za usługi cmentarne z 7 do 30 dni.
Uchwałę tą przyjęto w głosowaniu.
Następnie dyskutowano nad projektem uchwały w sprawie
udzielenia Starostwu Powiatowemu w Oświęcimiu pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji umocnienia muru oporowego na
ul. Z. Starego w Chełmku. Szacunkowy koszt dokumentacji wynosi
30 000 zł z czego udział gminy to 50 %.
Radni zagłosowali za przyjęciem uchwały.
Następnym punktem obrad był projekt w sprawie udzieleniu
pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Oświęcimiu na
wykup nieruchomości (budynku wraz z działką), położonej przy ul.
Mickiewicza w Chełmku.
Nieruchomość ta znajduje się w pasie drogowym (zakręt na ul.
Mickiewicza), więc jej wykupienie zwiększy bezpieczeństwo użytkowania drogi poprzez polepszenie widoczności i umożliwi budowę
chodnika przy modernizowanej drodze. Całość kosztów wykupu
nieruchomości oraz jej rozbiórka ma wynieść 200 000 zł, z czego
udział gminy wyniesie 100 000 zł.
Radni w większości opowiedzieli się za przyjęciem uchwały.
W dalszej części sesji radni dyskutowali nad projektem zatwier-

dzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Chełmek.
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmku
przedłożył Burmistrzowi Chełmka wniosek o zatwierdzenie taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
od 1 maja 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r.
Po zapoznaniu się z nowymi taryfami burmistrz wraz z radnymi
postanowili ustalić dopłatę w wysokości 0,10 zł brutto z budżetu
gminy dla gospodarstw domowych do ceny za 1m3 - (dostarczonej wody pitnej) oraz 0,26 zł brutto do ceny za 1m3 odprowadzonych ścieków.
Nowa ceny wody pitnej dla gospodarstw domowych to 4,18 zł
brutto za 1m3 ( po dopłacie z budżetu gminy) oraz za odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych - 5,59 zł brutto za 1m3
( po dopłacie z budżetu gminy).
Radni zagłosowali za przyjęciem taryf.
W ostatnim punkcie sesji w interpelacjach, pytaniach i wolnych
wnioskach radni rozmawiali o sprawach związanych z czystością na
terenie gminy Chełmek po okresie zimowym, m.in. o utrzymaniu
terenów zielonych, czyszczeniu tablic ogłoszeniowych, utwardzeniu
gruntu w okolicach kontenera zlokalizowanego przy cmentarzu w
Chełmku, a także harmonogramie prac przy wykonywaniu kanalizacji na terenie Chełmka oraz sołectw Bobrek i Gorzów.

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. Boczna 1/12 o pow. użytkowej 50,01 m2,
ul. Brzozowa 6/3 o pow. użytkowej 42,10 m2,
ul. Wojska Polskiego 3/8 o pow. użytkowej 34,10 m2,
ul. Marszałka Piłsudskiego 10/9 o pow. użytkowej 45,62 m2,
ul. Marszałka Piłsudskiego 10/61 o pow. użytkowej 45,62 m2,
ul. Powstańców Śląskich 2/13 o pow. użytkowej 64,00 m2,
ul. Powstańców Śląskich 2A/19 o pow. użytkowej 64,00 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 05 marca 2010 roku do dnia 26
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

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. Generała Andersa 5/23 o powierzchni użytkowej 38,88 m2,
ul. Wojska Polskiego 6/43 o powierzchni użytkowej 47,21 m2,
ul. 25 Stycznia 4/6 o powierzchni użytkowej 42,91 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 04 marca 2010 roku do dnia 25 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
4

2/2010

Przebudowa ul. Mickiewicza w Chełmku
mont odcinka drogi na długości ok. 1,4 km, skrzyżowań, chodnika
dla pieszych, zjazdów, kanalizacji deszczowej, budowę zatoki autobusowej, jak również zagospodarowanie zieleni przydrożnej. Prace
potrwają do sierpnia 2010 roku. Przedmiotowa inwestycja wpłynie
na poprawę komunikacji oraz zwiększy komfort i bezpieczeństwo
dojazdu do miasta Jaworzna.
W związku z generalnym remontem ul. Mickiewicza w Chełmku,
na czas robót nastąpiła zmiana organizacji ruchu. Ulica Mickiewicza
została wyłączona z ruchu, z możliwością dojazdu mieszkańców do
swoich posesji położonych przy ul. Mickiewicza.
Zostanie również udostępniony dojazd z ul. Stacha i Piastowskiej
do kościoła pw. NMP Królowej Polski oraz do cmentarza. Objazd do
ul. Jaworznickiej będzie prowadzony przez ul. Bolesława Chrobrego oraz ul. Jagiellońską. Ponadto w związku z remontem zmienione
zostały rozkłady jazdy linii: „K” i 308 - ZK „KM” w Chrzanowie oraz
32 - MZK Oświęcim (więcej informacji na stronie internetowej: www.
chelmek.pl).

Rozpoczęła się przebudowa ul. Mickiewicza w Chełmku. Inwestycja jest realizowana przez Powiat Oświęcimski oraz Gminę
Chełmek. Współpracujące ze sobą instytucje pozyskały dofinansowanie na realizację projektu p.n. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od DW nr 780 do
autostrady A4” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 4 - „Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego”, Działania 4.1. - „Rozwój infrastruktury drogowej”, Schematu A – „Drogi o znaczeniu
regionalnym”. Na początku grudnia ubiegłego roku Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania. Wniosek dotyczący przebudowy ul. Mickiewicza
i Jaworznickiej znalazł się wśród 13 zadań, które otrzymały wsparcie z funduszy unijnych w ramach przedmiotowego programu.
Całkowita wartość naszego zadania wyniesie 8 438 600 zł brutto.
Przebudowa ul. Jaworznickiej znajduje się już w końcowej fazie.
Jeżeli chodzi o modernizację ul. Mickiewicza, to przewidziano re-

Wstrząsy w Gminie Chełmek – analiza komisji

4.Komisja uznając, że dalszej eksploatacji pokładu 209 ściana 399
nie powinny towarzyszyć silne wstrząsy, pozytywnie opiniuje wniosek Kompani węglowej S.A. o ponowne uruchomienie ściany 399.
5.W celu ograniczenia sejsmiczności górotworu, a w konsekwencji dla zapewnienia bezpieczeństwa obiektów budowlanych oraz
ograniczenia zagrożenia tąpaniami, należy obniżyć intensywność
eksploatacji w sąsiadujących ze sobą przygranicznych partiach.
6.Zaleca się dokonanie oceny odporności dynamicznej obiektów
budowlanych i infrastruktury technicznej w obszarach oddziaływania silnych wstrząsów przy uwzględnieniu zmienionych projektów
eksploatacji. 7.Dla zmienionych projektów dalszej eksploatacji złoża przez KWK „Piast” i KWK „Ziemowit”, należy opracować prognozę
wpływów dynamicznych i deformacji ciągłych, a następnie dokonać
ich analizy w aspekcie zachowania bezpieczeństwa powszechnego.
8.Rejestracja wstrząsów górotworu powinna być prowadzona zgodnie z zaleceniami skali GSI – GZW. Należy rozszerzyć sieć sejsmiczną o
stanowiska pomiarowe w miejscowościach Imielin i Oświęcim, skąd
było najwięcej zgłoszeń o uszkodzeniach po ostatnim silnym wstrząsie.
9.Zaleca się, aby rozpoczęcie eksploatacji każdej ze ścian wydobywczych KWK „Piast” i „Ziemowit”, poprzedzone było przeglądem zabudowy mieszkalnej, obiektów użyteczności publicznej w obszarach
jej oddziaływania, a także analizą możliwych skutków i celowości
zabezpieczeń, zarówno na wstrząsy górnicze, jak i deformacje ciągłe.
10.Komisja uważa za niezbędne nawiązanie bieżącej współpracy
przedsiębiorcy z organami samorządowymi w celu okresowej wymiany informacji o zaistniałych wstrząsach, ich wpływie na obiekty
budowlane i infrastrukturę techniczną oraz podjętych działaniach
dla usuwania ewentualnych skutków.
- W wyniku przyjętych przez nas działań po zaistniałym wstrząsie
z 9 lutego br. na kopalni „Piast” zatrzymano ścianę w rejonie której nastąpiło tąpnięcie. Po naszych interwencjach Wyższy Urząd Górniczy w
Katowicach powołał komisje ekspertów którzy opracowali wyżej cytowany raport. Musimy uczciwie powiedzieć nie wyeliminuje się całości
wstrząsów generowanych przy eksploatacji górniczej ale wnioski wypływające z raportu pozwolą zmniejszyć ilość wstrząsów oraz ich siłę.
Wszystkie uszkodzenia budynków powstałe po wstrząsie z 9 lutego i
następnych powinny być zgłoszone na kopali „Piast”. Formularz zgłoszenia oraz informacje otrzymają Państwo w Urzędzie Miejskim w
Chełmku, formularz jest również do pobrania na stronie www.chelmek.
pl - podsumował burmistrz Chełmka Andrzej Saternus.

Wstrząsy, które od dnia 9 lutego br. kilkakrotnie wystąpiły na
terenie naszej Gminy, są tematem gorących dyskusji i rozważań,
zarówno władz samorządowych, jak i mieszkańców. Na zaistniałą
sytuację stanowczo zareagował Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, który podczas XLII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 25
lutego 2010 roku, poinformował zebranych, że natychmiast po silnym wstrząsie wystosował pismo do Wyższego Urzędu Górniczego
w Katowicach.
Burmistrz wnioskował o zaprzestanie eksploatacji górniczej, wywołującej silne wstrząsy oraz o powołanie specjalnej komisji do zbadania ich przyczyn. Odpowiedź Prezesa Kompanii świadczy o tym, że
podjęto szereg działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. 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 Rady Miejskiej w Chełmku oraz społeczności lokalnej. Odbyło się także zebranie z przedstawicielami samorządów, Wójtami i Burmistrzami z terenu Śląska oraz gmin ościennych.
W odpowiedzi na wystąpienie Burmistrza zebrała się Komisja ds.
Ochrony Powierzchni przy Wyższym Urzędzie Górniczym, skupiają
kilkunastu profesorów wyższych uczelni z zakresu budownictwa,
geologii i eksploatacji złóż. Komisja, w obradach których uczestniczyli Burmistrz Andrzej Saternus i Z-ca Burmistrza Andrzej Skrzypiński, podjęła uchwałę nr 2/2010 dotyczącą zaopiniowania „Studium rozwiązań dla zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego
w aspekcie oddziaływania wstrząsów na zabudowę powierzchni,
towarzyszących eksploatacji KWK „Piast” oraz KWK „Ziemowit” w
parcelach D, E i F do 2013 roku”. Dokument opracowała Kompania
Węglowa S.A. Centrum Wydobywcze „Wschód” Oddział KWK „Piast”.
Komisja analizująca zaistniałą sytuację wyraziła następująca opinię, zawartą w 10 postulatach, które w pełni uwzględniają wnioski
Gminy Chełmek. Tezy uchwały przedstawiamy poniżej.
1.Bardzo duża energia wstrząsu, jego szeroki zasięg oddziaływania (ponad 10 km), wyjątkowo duża liczba zgłoszonych uszkodzeń
(blisko 1000), a także charakter niektórych z nich, stwarzały przesłanki
uznania, że mogło wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego w obszarze najintensywniejszych oddziaływań wstrząsu.
2.W pełni zasadne jest dokonanie analizy wstrząsu z 9.02.2010
r. z uwagi na jego regionalny charakter, a także ocenę predykcji
podobnych zjawisk w przyszłości. 3.Dotychczasowe obserwacje
wskazują na proces narastania energii sumarycznej wstrząsów w
miarę rozwoju eksploatacji oraz na prawdopodobieństwo wystąpienia wstrząsów o energii zbliżonej do wstrząsu z 9.02.2010 r. przy
utrzymaniu dotychczasowego sposobu prowadzenia eksploatacji.

APEL O NIEWYPALANIE TRAW

Samorząd Gminy Chełmek zwraca się z apelem przede wszystkim do właścicieli gruntów, na których jest niewykoszona wyschnięta roślinność, aby nie pozbywać się jej poprzez wypalanie,
czyli w sposób, który jest prawnie zakazany, społecznie szkodliwy,
niejednokrotnie powodujący ludzkie tragedie.
Inf.UM
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Gmina Chełmek w Lokalnej
Grupie Działania „Dolina Soły”

Przebudowa układu
komunikacyjnego

Informujemy, że na przełomie I i II kwartału 2010 roku zostanie
ogłoszony nabór wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację
operacji w następujących działaniach:
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolnicznej”,
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
• „Odnowa i rozwój wsi”,
• „Małe projekty”.
Zachęcamy mieszkańców gminy Chełmek do sięgania po środki
unijne, które tym razem są szeroko dostępne. Nabór prowadzony
będzie przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Soły”, której członkiem
jest nasza gmina. Stowarzyszenie pozyskało środki z Unii Europejskiej na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

W grudniu ubiegłego roku zostało wszczęte postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa w gminie Chełmek – przebudowa
układu komunikacyjnego przy ul. Powstańców Śląskich w Chełmku”.
Rozstrzygniecie przetargu miało miejsce początkiem stycznia 2010
roku, a w dniu 26 stycznia podpisano umowę z wykonawcą robót.
Zakres prac obejmuje: remont nawierzchni jezdni o pow. ok.
1250 m2, wymianę nawierzchni ok. 80 m2, remont chodników, zjazdów i parkingów, zebranie starej nawierzchni i wykonanie nowej
wraz z podbudową , wymianę krawężników i obrzeży.
Wyremontowane zostaną wpusty uliczne i przykanaliki. W
zakresie oświetlenia ulicznego, wymienione zostaną słupy wraz z
wysięgnikami (7 szt.) i kable. Ponadto zmodernizowane zostanie
oznakowanie pionowe i poziome.
Całkowity koszt zadania szacuje się na poziomie ok. 360 tys. zł.
Gmina Chełmek w lutym bieżącego roku złożyła wniosek aplikacyjny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
w ramach programu pn. „Modernizacja dróg gminnych” w celu refundacji części kosztów związanych z inwestycją.

INFORMACJA

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2
ustawy o gospodarce nieruchomościami, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit
„a” ustawy o samorządzie gminnym oraz w wykonaniu uchwały
Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada
2007 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania
nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż okres 3 lat przeznacza w dzierżawę fragment nieruchomości, stanowiący własność
Gminy Chełmek w drodze bezprzetargowej, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 2411/6 o pow. 280 m2 obręb Chełmek,
położony w Chełmku przy ul. Leśnej.
Wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Chełmku oraz na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy na
okres 21 dni tj. w terminie: od dnia 26 marca 2010 roku do dnia
16 kwietnia 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 Urzędu
Miejskiego w Chełmku Sławomir Kalemba.
Inf.UM

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy LGD „Dolina
Soły” osobiście w biurze LGD, mieszczącym się w Rajsku przy ul.
Edukacyjnej 9 (w godzinach 8:00-16:00) oraz telefonicznie pod numerem 33/843 60 28. Stowarzyszenie zapewnia bezpłatną pomoc
w przygotowaniu wniosków o przyznanie pomocy. Ze względów
organizacyjnych prosimy o telefoniczne ustalenie terminu oraz godziny konsultacji.
Szersze informacje na temat działalności LGD „Dolina Soły”, założeń Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działań w ramach PROW znajdują
się na stronie www.dolinasoly.eu

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. Topolowa 1/1 o powierzchni użytkowej 82,60 m2,
ul. Topolowa 1/2 o powierzchni użytkowej 86,60 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 marca 2010 roku do dnia 30 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
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STOP PRZEMOCY!
Na mocy Uchwały Nr XXXII/244/2009 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 maja 2009
roku Gmina Chełmek przystąpiła do realizacji programu „ Przeciw przemocy.Budowa lokalnych koalicji-interwencje w przemocy domowej” w ramach Małopolskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007- 2013.
Uchwalą Rady Miejskiej powołano Lokalną Koalicję Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie , w skład której wchodzą
przedstawiciele instytucji działających na
terenie gminy Chełmek : Dzielnicowy Komisariatu Policji w Chełmku - p. Tomasz Malik,
Przewodnicząca Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Chełmku - p.
Janina Świerz Pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku
- p. Joanna Saternus Kurator zawodowy dla
dorosłych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu
- p. Beata Dźwigońska Kurator zawodowy
dla rodziny Sądu Rejonowego w Oświęcimiu - p. Małgorzata Reiter Dyrektor Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Chełmku
- p. Lucyna Kuligowska Pedagog szkolny
Powiatowego Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących Nr 8 w Chełmku - p.
Lucyna Stokłosa, Nauczyciel Samorządowego Zespołu Szkolno -Przedszkolnego Nr 2 w
Chełmku - p.Grażyna Szyjka, Nauczyciel SZS
w Gorzowie Marianna Baczewska (obecnie
Pedagog szkolny SZS w Gorzowie - p. Katarzyna Linchard).
Celem głównym koalicji jest zbudowanie
zintegrowanego systemu przeciwdziałania
przemocy domowej na poziomie lokalnym
oraz jego skoordynowanie i skuteczne działanie na rzecz zapobiegania i zwalczania
przemocy domowej.
W ramach koalicji podejmowane są działania ukierunkowane zarówno na ochronę
osób, które doświadczają przemocy, jak i na
korygowanie agresywnych postaw i zacho-

wań tych, którzy przemoc stosują. Podczas
spotkań analizowane są sytuacje rodzin, w
których wystąpiła przemoc lub gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo, że przemoc
domowa ma miejsce. Planujemy a następnie
wdrażamy działania zmierzające do przywrócenia osobom uwikłanym w przemoc poczucia bezpieczeństwa. Przemoc w rodzinie jest
zjawiskiem złożonym, często towarzyszą jej
alkohol, zaniedbanie, kłopoty materialne i
zdrowotne, co wymaga zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin. Powoduje to, że
niezbędne jest łączenie działań wielu osób,
posiadających różne środki, kompetencje i
możliwości.

Spotkania koalicji odbywają się przynajmniej raz na kwartał w Miejskim Ośrodku
Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku. W
spotkaniach mogą uczestniczyć przedstawiciele innych instytucji spoza stałego składu zespołu w zależności od analizowanego
przypadku. Koordynatorem powiatowym
jest dyrektor Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie i Ośrodka Interwencji Kryzysowej w
Oświęcimiu - p.Kamila Bandurska. Liderem
Gminy Chełmek jest starszy pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku - p.Joanna Saternus.
Wszelkie informacje udzielane są w
MOPS w Chełmku , ul. Staicha 1, pokój nr
2 , codziennie w godz. 7.30-11.30 oraz pod
numerem telefonu 33 842 01 65.
Lider Gminnej Koalicji, Joanna Saternus

Refleksje nad współpracą
Współpraca to zdolność tworzenia więzi, współdziałania z innymi ale także wielka odpowiedzialność za każdego z osobna i całą
sieć razem. Dopiero niedawno uświadomiłam sobie w co zaangażowałam się tworząc sieć współpracy na naszym lokalnym terenie.
Mogłoby się wydawać, że wspólna praca nie będzie tak trudna bo w
zespole siła jednak rzeczywistość jest inna. Każdy członek zespołu
to indywidualność, każdy z nas ma inne obowiązki rodzinne i zawodowe. Chęć współpracy i poświęcenia czasu wolnego dla innych to
wielkie poświecenie zwłaszcza w czasach „gonitwy za pieniądzem”.
Czy tak bardzo chcemy „mieć” czy „być” to pytanie naszych
czasów. Wiemy, że żeby się rozwijać należy wiele czynić ciągle się
doskonaląc jednak to nie powinno przysłaniać nam całego świata.
Bardzo ważna jest dbałość o swój rozwój oraz rozwijanie organizacji, którą się tworzy. Zastanawiając się głębiej nad istotą tych spraw
zapomina się czasem najważniejszego, że to jednak nasza praca i
działalność społeczna jest istotna oraz fakt, że pomimo często braku
środków finansowych potrafimy pomagać innym. Bardzo łatwo jest
szczycić się swoją kreatywnością i dobroczynnością mając za plecami pieniądze lub granty napisane przez innych ale myślę, że nie
tędy droga. Ważne jest żeby nie zatracić w tym wszystkim najważniejszych wartości, którymi na co dzień powinniśmy się kierować
jako chrześcijanie a przede wszystkim jako istoty ludzkie. Mam tu
na myśli miłość, prawdomówność, bycie godnym zaufania, uczciwość względem siebie i innych, szacunek dla starszego pokolenia.
Coraz rzadziej w naszym życiu kierujemy się tymi postawami i na-

wet czasem zasłaniając się za „parawanem altruizmu” czynimy większość rzeczy dla pomnażania naszych dóbr materialnych, kreowania
wizerunku, poklasku. Smutne to, że ciągle muszą się liczyć efekty,
wskaźniki, że nie to jest istotne, iż pomagamy bez interesowanie-co
dla nas jest najważniejsze, ale ważne są liczby.
Jestem dumna, że w naszej sieci są osoby, które tak jak ja lub bardzo podobnie postrzegają świat wartości, bezinteresownej potrzeby
pomagania innym i rzetelnej pracy dla drugiego człowieka. Wasza
postawa i wsparcie jest dla mnie niezwykle istotne. I to jest nasza siła.
Wiola Kosowska Maca

Agencja Nieruchomości Małgorzata Potaczek licencjonowany pośrednik
biuro: ul. Sienkiewicza 9, 32-600 Oświęcim, (w pobliżu Kauflandu)

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.

Tel. 662 006 532
www.potaczek.com.pl
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Budując Ogrody Kilińskiego
Rozmowa z Michałem Kaczmarczykiem, dyrektorem PZ 8 w Chełmku

Panie dyrektorze, czy to prawda, że przedstawia się pan jako
biolog, a dopiero na drugim miejscu – jako dyrektor szkoły?
Rzeczywiście tak bywa, gdyż z wykształcenia i z zamiłowania
jestem biologiem, któremu 10 lat temu powierzono obowiązki dyrektora. Ponadto posiadam zawód technika ogrodnika, można więc
powiedzieć, że zawodowo realizuję swoją pasję budowania ogrodu,
jakim symbolicznie określam szkołę.
Czy objęcie funkcji dyrektora było dla pana spełnieniem
zawodowych ambicji?
Niewątpliwie stanowiło to dla mnie ambitne wyzwanie, tym bardziej, że pracowałem jako nauczyciel pod kierownictwem i bezpośrednią opieką pani dyrektor Haliny Pluty. Miałem wówczas okazję
doświadczyć, jak ważne jest życzliwe wspieranie nauczycieli, obdarzanie ich zaufaniem i samodzielnością, a jednocześnie zachowanie
zdrowej dyscypliny pracy. Funkcja dyrektora zobowiązuje do ambitnego rozwoju, który jest ciągłym procesem, więc na razie trudno
mówić o spełnieniu, ale jestem dumny, że mogę kierować szkołą.
Które z zaplanowanych, realizowanych zadań, stanowiły dla
pana najtrudniejsze wyzwanie?
Na początku mojego dyrektorowania wszystko wydawało się
proste, chyba na zasadzie wielkiego entuzjazmu, z jakim zabrałem
się do pracy. Gdy patrzę wstecz, zastanawiam się, w jaki sposób
udało się przeprowadzić wszystkie remonty, poprawiające estetykę
szkoły, zdobyć wyposażenie klas, unowocześnić bazę dydaktyczną, a
zupełnym cudem wydaje mi się zrealizowanie budowy hali sportowej w ciągu zaledwie dwóch lat! To było niewątpliwie najtrudniejsze
wyzwanie i największa satysfakcja!
Goście, odwiedzający szkołę po latach, zauważają w niej wiele pozytywnych zmian. Które z nich ceni pan sobie najbardziej?
Wszystko to, co sprawia, że przyjemnie się pracuje, jest bardzo
cenne, choć na co dzień może nie zdajemy sobie z tego sprawy. Czyste, kolorowe klasy, nowe meble, zadbane toalety, dobry sprzęt komputerowy i multimedialny, estetyczne dekoracje – to mogą być drobiazgi, które jednak składają się w harmonijną całość
i trudno wybrać ten jeden, najważniejszy element.
Szkoła coraz piękniej się rozwija. Czy można
to spostrzeżenie odnieść również do uczącej się
tutaj młodzieży?
O, tak! Ja myślę, że przede wszystkim do młodzieży! Szkoła bez młodych ludzi nie istnieje, oni
zawsze są piękni swoją radością i entuzjazmem.
To wielkie szczęście nauczycieli i dyrektora móc
obserwować, jak rozkwitają, dojrzewają, wyruszają w dorosły świat. My możemy przekazać im
wiedzę i doświadczenie, oni nie pozwalają nam
się zestarzeć – to naprawdę jest piękne!
Codzienna praca to z jednej strony radosne, a z drugiej przykre i trudne chwile. Które
z nich szczególnie pan
zapamiętał?
Tak to już jest, że
smutne chwile zapadają gdzieś głęboko
w podświadomość i
czasami dają o sobie
znać, ale na szczęście więcej jest tych
przyjemnych. Największą satysfakcję sprawia mi
wręczanie nagród uczniom

– kiedy widzę ich radość i dumę, sam jestem szczęśliwy i dumny!
W dzisiejszych czasach szkoła musi odpowiadać na potrzeby
młodych ludzi. Co ciekawego proponuje kandydatom chełmecka „Ósemka” i co jeszcze pragnie pan zrealizować w zakresie
oferty edukacyjnej?
To oczywiste, że w dzisiejszych czasach musimy elastycznie reagować na potrzeby nie tylko gimnazjalistów, ale też pracodawców.
Stąd też nasza szkoła będzie się rozwijać w dwóch kierunkach. Jeden
z nich to szkoła ogólnokształcąca z rozszerzeniem sportowym, na
wzór obecnej klasy sportowej, która w ciągu najbliższej olimpiady
(4 lata) osiągnie wymiar SMS-a czyli Szkoły Mistrzostwa Sportowego (oprócz piłki ręcznej będą też sekcje: piłki nożnej, siatkówki oraz
tenisa ziemnego).
Drugi kierunek to szkoły zawodowe na poziomie zasadniczym
oraz technikum. Planujemy niezbędną modernizację kształcenia zawodowego nie tylko na skalę lokalną, ale regionalną. Obecnie współpracujemy z Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu oraz
rozpoczęliśmy realizację systemowego projektu pn. „Modernizacja
kształcenia zawodowego w Małopolsce”, który realizowany będzie w
latach 2010-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(szczegóły tego programu zamieszcza strona internetowa Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego).
Czy zaangażowanie w pracy zawodowej pozwala panu realizować inne zainteresowania? Jak udaje się panu pogodzić
„dyrektorowanie” z życiem prywatnym?
Czasami trzeba dokonywać trudnych wyborów i przyznam, że
najczęściej odbywa się to kosztem życia rodzinnego. Staram się w
różny sposób rekompensować rodzinie moją częstą nieobecność,
którą zawsze usprawiedliwiam, licząc na ich wyrozumiałość. To tak,
jak w szkole – nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku
wykonania zadania domowego i przygotowania do lekcji. Dzięki
wsparciu najbliższych mogę dobrze pracować i za to jestem im
wdzięczny.
Jakie marzenia osobiste i plany zawodowe chciałby
pan urzeczywistnić?
Marzenia osobiste i plany zawodowe łączą się z sobą,
ponieważ wiążą się z budowaniem ogrodu. Ogród,
o którym marzę, przekracza fizyczne granice agrotechniczne i znajduje miejsce w filozofii przyrody. To
z filozofii przyrody udaje mi się czerpać inspiracje
do twórczego działania. W mojej filozofii ogród jest
zawsze odzwierciedleniem dobra, ogród to Eden,
ogród to cud świata, jak ten wiszący u Semiramidy i wreszcie ogród, zaprojektowany i urzeczywistniony w Ogrodach Kilińskiego, swoistym tryptyku,
w którego skład wchodzą: Ogród Nauki, Ogród Serca i
Ogród Ducha – tworzone i „pielęgnowane” w ramach projektu Szkół Jagiellońskich. Dzięki
tym Ogrodom otrzymaliśmy zaszczytny
tytuł, nadany naszej szkole przez
Wszechnicę Jagiellońską.
Raz rozpoczętej budowy
ogrodu nie można tak po prostu zakończyć, dlatego szkoła,
którą porównuję do ogrodu,
wymaga nieustannej troski.
Życzymy zatem licznych sukcesów w realizacji wszelkich życiowych
zamierzeń i wiecznie zielonych, pięknie rozkwitających ogrodów!
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Realizacja programu „Szklanka mleka” w szkołach Gminy Chełmek
Program „Szklanka mleka” realizowany jest we wszystkich szkołach Gminy Chełmek.
Ideą programu jest propagowanie zdrowego odżywiania poprzez wypicie pożywnego mleka w swojej szkole, które przecież jest
najlepszym źródłem wapnia i wielu mikroelementów. Za niewielką
opłatą przedszkolaki i gimnazjaliści mają szansę wypić codziennie
kartonik mleka białego lub smakowego. W szkołach podstawowych
uczniowie mogą otrzymywać mleko białe za darmo, natomiast za
mleko smakowe obowiązuje niewielka dopłata.. Każde dziecko objęte programem „Szklanka mleka”ma możliwość codziennego wypicia
w szkole 0,25 l mleka świeżego (pasteryzowanego) o najwyższej jakości. Dostarczane jest ono w higienicznie zamkniętych kartonikach
jednorazowego użytku.
Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia
zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę i
dodaje energii.
Realizacja programu w roku szkolnym 2009/2010 w poszczególnych szkołach wygląda następująco:
Samorządowy Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Chełmku

– objętych programem jest 330 uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Dostarczane są bezpłatnie kartoniki z mlekiem białym.
Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Chełmku – objętych programem jest ok 240 uczniów przedszkola, szkoły podstawowej
oraz gimnazjum. 75 uczniów szkoły podstawowej otrzymuje mleko
za darmo, natomiast w przedszkolu, gimnazjum oraz dla uczniów
szkoły podstawowej, którzy wybrali mleko smakowe, dopłata wynosi
0,24-0,55 zł za kartonik.
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku – objętych programem
jest 112 uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Mleko białe dla 88
uczniów jest bezpłatne, a do mleka smakowego dopłaca 24 uczniów.
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie – objętych programem jest 105 uczniów klas I-VI szkoły podstawowej oraz klasy „0”.
Uczniowie nie dopłacają do mleka, dostarczane są kartoniki z mlekiem białym.
Organizatorem akcji, wspieranej przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej, jest Agencja Rynku Rolnego.
Referat Oświaty

KOLEJNE ZMAGANIA UCZNIÓW
W MIĘDZYSZKOLNYMKONKURSIE

„ASY Z TRZECIEJ KLASY”
DLA UCZNIÓW NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO Z GMINNY
CHEŁMEK
Dnia 4 marca 2010 roku w Samorządowym Zespole Szkół w Bobrku po raz jedenasty odbył się II etap międzyszkolnego konkursu
„Asy z trzeciej klasy”, którego współorganizatorem jest MOKSiR w
Chełmku, a organizatorem jest pani mgr Lucyna Zamarlik, która po
raz kolejny przeprowadziła ten konkurs w swojej placówce.

Art-talent 2010

Niezależnie od tego ile mamy lat, zawsze możemy się odkrywać na nowo, poznawać swoje talenty. Wśród uczniów SZS nr1 w
Chełmku plastyczne talenty wciąż odkrywa nauczycielka plastyki

W konkursie wzięło udział 18 uczniów z gminy Chełmek, z klas
trzecich – nauczania zintegrowanego. Konkurs ma za zadanie wyłonienie najlepszych uczniów, którzy będą reprezentować gminę
Chełmek na szczeblu powiatowym w Brzeszczach. Jeszcze nie znamy laureatów, III etapu, jeśli tylko zostaną wyłonieni, to w prasie
lokalnej ukaże się informacja, kto z uczniów drugiego etapu był
najlepszy w roku 2010.
My jednak już wszystkim gratulujemy, gdyż sam fakt, że dzieci dostały się do II etapu i reprezentowały szkołę na międzyszkolnym konkursie jest już wielkim sukcesem! Jeszcze raz gratulujemy
wszystkim, którzy brali udział w tegorocznym konkursie „Asy z
trzeciej klasy”!
Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy przyczynili się do
tego, aby ten konkurs mógł się odbyć i którzy wytrwale pracowali i czuwali nad prawidłową organizacją i sprawnym przebiegiem
konkursu. Pragniemy również podziękować MOKSiR w Chełmku
za wspaniałą pomoc w organizacji tegoż konkursu i ufundowanie
atrakcyjnych nagród dla wszystkich uczestników.
Organizator, Lucyna Zamarlik

pani Agnieszka Mucha. Ostatnio zainspirowała do pracy twórczej
swoich podopiecznych zachęcając ich do wykonania prac plastycznych na XIII Ogólnopolski Konkurs Plastycznych Młodych Artystów
Nieprofesjonalnych organizowane przez LCK w Libiążu. Wśród nominowanych prac uczniów naszej szkoły znaleźli się: Kordian Łysak,
Joanna Hermyt, Urszula Kotowska i Izabela Pawluśkiewicz. Pierwszą
nagrodę w kategorii szkół nieartystycznych otrzymała Iza Pawluśkiewicz- GRATULUJEMY!
Lucyna Kuligowska
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KOMUNIKAT KOMENDANTA KOMISARIATU
POLICJI W CHEŁMKU
Szanowni Państwo!

Przypominam zatem o zachowywaniu ostrożności w środkach
komunikacji miejskiej, na przystankach autobusowych, dworcach
i placówkach handlowych. W tym czasie bowiem, sprawcy kradzieży kieszonkowych zwiększają swoją aktywność. Nie należy zatem
portfeli i dokumentów nosić w łatwo dostępnych częściach garderoby. Panie winny zwracać uwagę na torebki.
Proszę również o krytyczne podejście do osób handlujących
różnego rodzaju asortymentem po okazyjnych cenach, zwłaszcza
do tych, które zjawiają się w domach. Często zdarza się, że to tylko
pretekst, by wejść do mieszkania i je okraść.
Zwracam również państwa uwagę na kradzieże z włamaniem
do samochodów. Z doświadczenia wynika, że włamania do samochodów zdarzają się wtedy, gdy jakiś przedmiot typu – torba, reklamówka, odzież pozostawione są w aucie na widocznym
miejscu. Tak więc bezwzględnie należy te przedmioty zabierać z
samochodu. Jeśli możliwe jest wyciągnięcie z samochodu radia –
tez należy to uczynić.
Proszę również pamiętać, że prowadzenie pojazdu mechanicznego lub niemechanicznego w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Prowadząc pod wpływem alkoholu, nie tylko siebie narażamy na odpowiedzialność karną, ale stanowimy zagrożenie dla
innych uczestników ruchu drogowego.

Pomysłowość i determinacja oszustów w wyłudzaniu pieniędzy jest wprost nieograniczona. W poprzednim moim komunikacie
ostrzegałem Państwa przed oszustami działającymi metodą na tzw.
„wnuczka”. Tym razem chciałbym Was ostrzec przed oszustwami internetowymi.
Od pewnego czasu policjanci w całym kraju otrzymują szereg
zgłoszeń od osób, które padły ofiarą nowych typów przestępstw.
Oszukane osoby otrzymują na adresy mailowe rzekome propozycje
otrzymania korzystnych niskooprocentowanych kredytów. Informacja wygląda dość wiarygodnie dla osoby mało krytycznej. Wiąże się
jednak z koniecznością uiszczenia określonej kwoty pieniężnej , zwykle jest to niemała kwota. Cała korespondencja między rzekomym
bankiem a „klientem” wygląda bardzo prawdziwie. Nazwy i logo
banków są bardzo podobne do tych istniejących na rynku. Wszystko
jest jednak oszustwem i wpłacone pieniądze na wskazane konto są
praktycznie nie do odzyskania.
Kolejna sposób na wyłudzenie pieniędzy związany jest z otrzymywaniem korespondencji od rzekomych uchodźców z państw afrykańskich i innych. Osoby te w zamian za pomoc finansową potrzebną
dla uzyskania spadku obiecują zrzec się jego znacznej części na rzecz
osoby, którą proszą o pomoc. Oczywiści wszystko jest mistyfikacją.
Pomysłowość sprawców mająca na celu uprawdopodobnienie
zdarzenia są nieograniczone, więc legend, którymi posługują się
oszuści może być nieskończenie wiele.
Proszę o zachowanie krytycznego podejścia przy ocenie tego
typu sytuacji. Mało prawdopodobne jest bowiem, by ktoś nieznany,
nagle proponował nam uzyskanie korzyści majątkowej nieproporcjonalnej do poniesionych przez nasz kosztów.
W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, pragnę
zwrócić Państwa uwagę na rosnące w tym czasie zagrożenia.

Korzystając z okazji w swoim imieniu i
podległych mi policjantów życzę Państwu
spokojnych, radosnych i bezpiecznych
Świąt Wielkanocnych.
Komendant Komisariatu Policji w Chełmku
podinsp. Piotr Grabowski

INFORMACJA
O WYWIESZENIU WYKAZU

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 Uchwały
Nr XLII/297/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 lutego 2010
roku w sprawie sprzedaży mienia komunalnego nieruchomości, położonej w Chełmku przy ulicy Jaworznickiej przeznacza do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów
jako działka nr 283/3 o pow. 0.0892 ha, obręb Chełmek, położoną w
Chełmku przy ul. Jaworznickiej.
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 18 marca 2010 roku do dnia 08 kwietnia
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

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. Klonowa 3/1 o powierzchni użytkowej 88,60 m2, części
przynależne do lokalu o pow. użytkowej 54,30 m2,
ul. Klonowa 3/2 o powierzchni użytkowej 88,60 m2, części
przynależne do lokalu o pow. użytkowej 29,60 m2,
ul. 11 Listopada 4/8 o powierzchni użytkowej 37,10 m2,
ul. Wojska Polskiego 5/26 o powierzchni użytkowej 33,02 m2,
ul. Marszałka Piłsudskiego 14/3 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 18 marca 2010 roku do dnia 08
kwietnia 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. 501 424 838
e-mail: biuro@archikont.pl
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NAJLEPSI MATEMATYCY W GMINIE CHEŁMEK

W dniu 1 marca 2010 w SZS nr 1 w Chełmku w ramach projektu „Szkoła na 6” odbyła się Gminna Olimpiada Matematyczna: ”Rozwijanie nowoczesnej myśli matematycznej” przygotowana przez koordynatora projektu panią Małgorzatę Wójtowicz i panią Barbarę Łysek.
W szkole podstawowej:
I miejsce – Dominika Smalcerz – SZS nr 1 Chełmek
II miejsce - Gabriela Gucwa – SZS Bobrek
III miejsce – Paulina Górczyńska – SZS Gorzów
Gratulujemy sukcesów uczniom, a nauczycielom matematyki
dziękujemy za przygotowanie podopiecznych.

Wiosno obudź się!

Przedszkolaki starszaki z Samorządowego Przedszkola w Bobrku
i ich wychowawczyni Renata Dulęba, przy współpracy z biblioteką
Publiczną w Bobrku, postanowiły przywitać wiosnę. W tym celu wykonały kukłę Marzanny ( wyłącznie z materiałów ekologicznych ).
Następnie w kolorowym korowodzie dzieci wraz z opiekunkami
udały się nad brzeg Wisły, gdzie zgodnie z tradycją wrzucono kukłę
Marzanny do wody, by popłynęła zabierając ze sobą pozostałości
zimy.
W drodze powrotnej dzieci z paniami opiekunkami szukały oznak
nadchodzącej wiosny, podziwiały pierwsze pąki na drzewach i wsłuchiwały się w ptasi śpiew.

Najlepszymi matematykami w Gminie Chełmek zostali:
w gimnazjum:
I miejsce- Piotr Adryan - SZS nr 1 Chełmek
II miejsce - Kamila Idzik – SZS Bobrek
III miejsce –Paweł Domagała – SZS Gorzów

„Poezja współcześnie jest trochę jak gęsty, mieszany las.
Nie da się nawet w skrócie opisać wszystkich drzew,
a zaiste każde z nich wydawać się może na swój sposób niepowtarzalne
i godne uwagi wnikliwego obserwatora”
Biblioteka Publiczna Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza do udziału w konkursie na utwór poetycki

Burmistrz Chełmka ogłasza III GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY

„ DBAJMY
O ŚRODOWISKO
– TO PROSTE!”

„Nasza Gmina – moje miejsce”

REGULAMIN KONKURSU
Cel konkursu
zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych
umiejętności, talentów, rozwijanie inwencji twórczej, upowszechnianie twórczości literackiej
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs ma charakter otwarty –
- do udziału zapraszamy chętnych twórców, wszystkie osoby
piszące poezję.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na
adres organizatora jednego utworu poetyckiego wraz z załączoną
informacją zawierającą; tytuł wiersza, imię i nazwisko autora, adres
zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy
Prace można również nadsyłać pocztą elektroniczną : biblioteka_chelmek@poczta.fm
Oczekujemy na utwory dotychczas niepublikowane
Termin składania prac upływa w dniu 15.05.2010r.
Powołane przez organizatora jury wyłoni laureatów konkursu i przyzna nagrody. Publiczne ogłoszenie wyników konkursu,
wyłonienie laureatów oraz wręczenie nagród nastąpi podczas
obchodów „Dni Chełmka”. Nagrodzone wiersze zostaną zamieszczone na łamach miesięcznika „Echo Chełmka”, oraz na
stronie www.moksir.chelmek.pl
Na kopertach należy umieścić informację „Konkurs poetycki”. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Wszelkie
dodatkowe informacje udziela organizator konkursu
Biblioteka Publiczna, ul. Topolowa 8, Chełmek, tel: 338461336
biblioteka_chelmek@poczta.fm
S E R D E C Z N I E Z A P R A S Z A M Y !!!

Zasady konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
Konkurs składa się z etapu szkolnego i gminnego.
Etap szkolny odbywa się w macierzystych szkołach do 22 kwietnia 2010 r.
Etap gminny do dnia 27 kwietnia 2010 r.
Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się w dniu 7 maja
2010 r. o godz.13.00 w sali kinowej MOKSiR w Chełmku.
W ramach etapu szkolnego uczniowie przygotowują prace
indywidualne związane z tematyką ekologiczną, polegające na:
wykonaniu maskotki (np. lalki, misia) z materiałów odpadowych,
wykonaniu albumu fotograficznego pod tytułem „Tu mieszkam”, ukazującego walory przyrodnicze rodzinnej miejscowości
(minimum 10 zdjęć),
wykonaniu pracy plastycznej, plakatu o tematyce proekologicznej wykonanych techniką dowolną o formacie nie mniejszym niż A3,
wykonaniu makiety „Ekologiczny dom przyszłości” - wykonanej
z dowolnych materiałów,
napisaniu wiersza propagującego walory przyrodnicze najbliższej okolicy, a także wykonują zadania zespołowe, takie jak : udział
w Szkolnym Konkursie Ekologicznym (test wiedzy z zakresu ekologii
i ochrony środowiska), szkolne obchody Dnia Ziemi.
Etap gminny – podsumowanie konkursu i uroczyste zakończenie
oraz wręczenie ufundowanych przez Burmistrza Chełmka nagród
odbędzie się dnia 07.05.2010 r. o godz.13.00 w MOKSiR w Chełmku.
Referat Oświaty
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Liczy się droga, nie cel

6 marca Marek Kamiński wypłynął z Broszkowic na Ekspedycję Wisła. Przez 2 tygodnie kajakiem przepłyną całą rzekę. O wyprawie, strachu i pomocy Boga, na początku spływu rozmawiał Kamil Szyjka.
Kamil Szyjka: Panie Marku, dlaczego
nie Amazonka w takiej bezpiecznej dla
podróżników porze, tylko rodzima Wisła
i to w dodatku w zimie?
Marek Kamiński: Już raz przepłynąłem
Wisłę latem. Podczas tamtej podróży dużo
myślałem, aby to zrobić zimą. Nie zdawałem
sobie wtedy sprawy, że ta zima będzie taka
mroźna, a co za tym idzie będą takie ekstremalne warunki na rzece. Mimo wszystko
chciałem podjąć tę próbę. Długo się wahałem, czy rzeczywiście warto próbować, ale
mimo wszystko postaram się podjąć tę próMarek Kamiński, urodzony 24 marca 1964roku w Gdańsku. Słynny polarnik i podróżnik.
bę i zobaczymy. Nie wiem czy dopłynę do
Jako
pierwszy człowiek w historii zdobył dwa bieguny w jednym roku.
Fot. Kamil Szyjka
końca, jak potoczą się losy zwłaszcza przy
M.K: Teraz będzie dużo trudniej, niepotym stanie rzeki, ale liczy się droga, nie cel, dopłynę, nie wiem dokąd dopłynę, ale warto
równywalnie trudniej tym bardziej, że cześć
więc warto spróbować i zdobyć doświadcze- podjąć tę próbę.
K.Sz: Czy ktoś Pana będzie asekuro- tej trasy spędzę w namiocie, gotując na wonie przynajmniej dla innych.
dzie z Wisły i jedząc ryby z Wisły.
K.Sz: Cały światek dziennikarski zada- wał?
M.K: Być może będzie czasami towarzyK.Sz: Pan będzie żywił się tylko w Wije pytanie: dlaczego?
szyła
mi
łódź,
która
będzie
mnie
asekurować.
śle,
tak?
MK: Myślę ze przepłynięcie zimą Wisły
M.K: Mniej więcej. Oczywiście te ryby
ma zwrócić uwagę Polaków na Wisłę, na to Na lądzie cały czas pojadą samochody z mozostały wcześniej złowione, bo nie będę
że cos takiego można robić i latem i zima. jej ekipy, w razie jakiegoś wypadku.
K.Sz: Nocował Pan u zakonników w miał tyle czasu, żeby te ryby łowić. W każWszyscy myślą, że jest to brudna rzeka, pełna ścieków. Toteż postanowiłem jeść ryby z Harmężach. Czy prosił Pan Boga o powo- dym bądź razie są z Wisły. Sam osobiście je
odebrałem od rybaków.
Wisły i pic z niej wodę, po to, aby przełamać dzenie w wyprawie?
M.K:
Oczywiście.
To
jest
niezbędne.
Bez
K.Sz: Nie obawia się pan ich świeżości?
stereotyp Wisły jako rzeki brudnej i nieciekaM.K: Nie. One są specjalnie przygotowawej. Chciałem pokazać ze jest to niezwykła Boga nic się nie da zrobić.
K.Sz:
Czy
czuje
Pan
strach?
ne,
także
wytrzymają.
rzeka, tak niezwykła jak Amazonka i inne
M.K: Tak. Myślę, że tylko człowiek głupi
K.Sz: A wodę ma Pan jakoś przygorzeki na świecie.
K.Sz: Jakie będą największe wyzwa- by się nie bał. Ale wierzę, że Ktoś nade mną towaną, czy po prostu będzie czerpał z
czuwa.
Wisły?
nia? Czego najbardziej się Pan obawia?
K.Sz:
Wielokrotnie
uczestniczył
Pan
M.K: Będę ją filtrował.
M.K: Najbardziej obawiam się nurtu, któK.Sz: Dosyć odważna decyzja.
ry jest dosyć szybki, przez co trudno będzie w trudnych wyprawach. Która była najważniejsza?
M.K: No zobaczymy, wszystko się okaże.
mi przybijać do brzegu, oraz oblodzenia na
M.K: Ta z niepełnosprawnym Jaśkiem
K.Sz: Ile godzin dziennie będzie Pan
trasie. Niedaleko w dworach na śluzie jest
Melą
na
bieguny.
Ta
była
najtrudniejsza
i
płynął?
80 cm lodu. Na trasie jest lód, są kry. Tych
najważniejsza.
MK: Myślę około dziesięć godzin, jeżewyzwań jest bardzo dużo.
Dalsza
rozmowa
odbyła
się
po
przeli
dam
rade. Potem będę rozbijał namiot,
K.Sz: A jak te miejsca zamierza Pan
pokonywać, zwłaszcza oblodzone śluzy? płynięciu odcinka próbnego przez Marka przygotowywał posiłek, gotował wodę i jadł.
K.Sz: Jak w takich warunkach radzić
M.K: Będę musiał obejść z kajakiem obok Kamińskiego.
K.Sz: Pierwsze wrażenia na gorąco, sobie z najprostszymi czynnościami,
śluzy. Ten lód jest tak miękki, że wchodzenie
po tym pierwszym treningu. Jest ciężko? przede wszystkim biologicznymi, jakąś
na niego jest zwykłym absurdem.
M.K: Bardzo fajnie. Ciężko, ale fajnie. toaletą?
K.Sz: Ile kilometrów zamierza Pan
Nurt
jest wartki, bystry, ale naprawdę jest
M.K: Poradzimy sobie (śmiech). Można
dziennie pokonywać?
M.K: Nie wiem, to dopiero się okaże. Przy bardzo fajnie i na pewno dzisiaj są bardzo chociażby zabrać butelkę z szerokim wletym prądzie to może być wiele kilometrów. dobre warunki, jest słonce, było trochę za- wem, z której mógłbym korzystać w kajaku.
K.Sz: Czy jest Pan przekonany, że uda
K.Sz: Ale wstępne zamierzenia mówiły mieci, ale dobrze czuje się w tym kajaku i z
chęcią
wracam
na
wodę.
W
lecie
te
tysiąc
się
przekonać
Polaków do naszej rzeki?
o około 70 kilometrach dziennie.
M.K: Być może. Nie wiem, tego nie wiem.
M.K: Na początek pewnie mniej, około kilometrów przepłynąłem i czuję że jestem
50 kilometrów. Później może nawet 90 ki- znów na tej najważniejszej polskiej rzece To się jeszcze okaże .
Wiśle. Myślę, że ta misja przywrócenia Polsce
K.Sz: Krążą pogłoski, że jest to Pana
lometrów.
Wisły
zapomnianej,
ten
stereotyp
brudnej
ostatnia
wprawa.
K.Sz: Na stronie Ekspedycji Wisła czyM.K: Tak, ta wyprawa będzie moją ostattamy, że będzie Pan codziennie umiesz- rzeki, z którą nie warto nic robić, możne jakoś
czał relacje z wyprawy. Jak Pan sobie to uda mi się przełamać, możne ludzie pomyślą, nią. Postanowiłem, że nadszedł taki czas,
wyobraża? Po całym dniu męczącego że jeżeli w zimie można pływać kajakiem po aby więcej czasu poświęcić mojej kochanej
rodzinie. Trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć
spływu będzie Pan jeszcze siadał przy Wiśle, to można tez latem.
K.Sz: Ale Pan jest profesjonalistą, jak stop. Dla mnie to jest teraz.
laptopie?
K.Sz: Panie Marku, muszę przyznać,
M.K: No nie, przy laptopie nie. Myślę, że tu przekonać do tego amatorów?
MK: Raczej nie jestem profesjonalistom że nie do końca wierzę, że jest to ostatnia
będę dyktował notatki przez telefon. Tego
jeszcze nie wiem, postaram się, aby takie wbrew pozorom, jeżeli chodzi o kajak Jestem pańska wyprawa. Myślę, że jeszcze jakąś porelacje były, a jak będzie to zobaczymy. Takie amatorem bardziej, także też nie wiem jak so- dróż Pan odbędzie.
bie poradzę. Na razie radze sobie dobrze, ale jeM.K: Tak, podróż przez bramę życia. I bęmamy zamierzenia.
stem pełen obaw i zobaczymy co będzie dalej. dzie to najważniejsza podróż w moim życiu,
K.Sz: Dlaczego samotnie?
K.Sz: Dzisiaj wodowania jak patrzę po do której chcę być przygotowany.
M.K: Tak wyszło, po prostu nie znalazłem
K.Sz: Dziękuję za rozmowę i życzę popartnera, który mógłby ze mną płynąć, dla- Panu żadnego nie było. Miejmy nadzieje,
że
tak
przez
cały
czas
będzie.
wodzenia.
Mam nadzieję, że jeszcze się
tego popłynę samemu.
M.K: Oby tak było. Tak, oby tak było.
kiedyś spotkamy.
K.Sz: Czy jeśli Pan nie dopłynie, będzie
K.Sz: Pan już raz Wisłę przepłynął, tylM.K: Bardzo dziękuję. Proszę trzymać za
jakiś niesmak z tego powodu?
M.K: Nie, myślę, że najważniejsze jest ko ze to było w lecie. Teraz będzie chyba mnie kciuki i modlić się o to, abym bezpiecznie wrócił do swojej rodziny.
próbować. Także nie liczę na sto procent że trudniej?
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Wieczorek z poezją Władysławy Bożek
„Długo czekałam na taki dzień i nie wierzyłam, że kiedykolwiek nadejdzie”- wyznała pani
Władysława Bożek zgromadzonym wokół niej przyjaciołom i sympatykom poezji.

13marca w Domu Ludowym w Gorzowie doszło do jedynego w swoim rodzaju
spotkania podczas którego gości zauroczyła poezja ożywioną nastrojową muzyką, a
ilustrowana sentymentalnymi fotografiami
z przeszłości. Trzyczęściowy program łączył
w jedną całość twórczość gorzowskiej poetki ludowej, historię wsi, muzykę i śpiew,
łączył przeszłość z teraźniejszością, młodość
z dojrzałością, nostalgię z radością. „Przechowując pamięć o ludziach, zachowujemy
wiecznie żywe korzenie… Przechowując
kulturę chronimy przed wyjałowieniem przyszłe pokolenia”- mówił prowadzący imprezę
Kamil Szyjka, przybliżając historię Gorzowa,
objaśniając nazwy miejscowe: Kopanki, Orliska, Cholerny cmentarz, Piaski, Małowy. To
o Gorzowie i dla Gorzowa pisze pani Władysława Bożek. Pierwszy wiersz- „Samotna kobieta”- powstał w 1977, kiedy śmierć zabrała
jej męża. Od tamtej pory pani Władysława
napisała 277wierszy, z których kilkanaście
zaprezentowały gorzowskie dzieci i młodzież, a kilka przeczytała sama autorka. Drugą część programu przybliżyła uczestnikom
spotkania biografię poetki, która urodziła się
17stycznia 1930roku w bieszczadzkiej Osobnicy z matki Anny Wątroba i ojca Wojciecha
Maczugi. Szczęśliwe dzieciństwo upływało
na zabawach ze starszą siostrą- brat urodził
się gdy p. Władzia miała 17lat. Naukę rozpoczęła mając 6lat, bo często uciekała w samej
koszulinie do szkoły, więc rodzice musieli
problem rozwiązać raz na zawsze. Fascynację
szkołą przerwał wybuch wojny.
Na szczęście pan Maczuga wziął sprawy
edukacyjne w swoje ręce i sam uczył córkę
geografii i historii, co było surowo zabronione przez hitlerowskiego okupanta. Dzięki
wytrwałości rodziny i własnej pracowitości
w 1945roku skończyła szkołę podstawową.
Panna Władzia podjęła naukę w gimnazjum
Ojców Saletynów w Dębowcu. Przez 4lata
pieszo pokonywała ośmiokilometrową dro-

gę z domu do klasztoru, niosąc nie tylko
książki, ale również część czesnego w naturze. Po zakończeniu szkoły panna Macużanka dostała nakaz pracy w Urzędzie Miejskim
w Tarnobrzegu. Swojego męża poznała przy
ognisku. Beniamin Bożek poprosił pana Maczugę o rękę jego córki w niedzielę po sumie… a ojciec stwierdził krótko: „Jeżeli jej
się podoba, to niech idzie za ciebie.” Państwo
Bożkowie mieszkali najpierw w Tarnobrzegu,
a w 1959roku przeprowadzili się do Gorzowa, gdzie wiedli szczęśliwe życie rodzinne z
córką Danusią.
Druga część programu zakończyła prawnuczka pani Bożkowej, Ala, recytacja wiersza „Pies.”
W części trzeciej zamknęła się refleksja o
przemijaniu, przyrodzie, krajobrazie, i przemianach wsi. Prezentacja multimedialna
profesjonalnie przygotowana przez Pawła
Waligórę przywołała wiele wspomnień i ko-
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mentarzy, którymi długo jeszcze po skończonym programie dzielili się goście.
Zamykając wieczór autorki, autorka
projektu powiedziała: „Pani Władziu, kiedy pierwszy raz spojrzałam w pani oczy,
zobaczyłam wielką dobroć serca, a kiedy
przeczytałam pani wiersze, potwierdziło
się moje pierwsze wrażenie… Dziękuję za
każde wzruszenie, dziękuję za każde słowo
zamykające w poezji naszą nieśmiertelność”
i na specjalne życzenie poetki przeczytała
napisany dla niej wiersz:
„Poetka ludowa, która w przyjaźni z całą
łąką majową i w komitywie z motylami zagląda w dusze ludzi, domów i obłaskawia świat
słowami. I nie o talent jej tu chodzi, ni o teorie
językowe, lecz o spojrzenie oczu tkliwych i
ręce w piśmie pomysłowe. Więc nie omijaj
jej na drodze! Nigdy nie mijaj obojętnie…
Zasmuci łąka się majowa i kwiat wiośniany w
sercu zwiędnie. Poetkę niech kochają dzieci,
szacunek ludzki niech spowija…
Wstrzymując bieg płochliwych myśli,
nad prostym słowem się zatrzyma. Dla Pani
Władysławy Bożek z wielkim szacunkiem dla
słów prostych i pięknych o rzeczach wielkich
i ważnych.
Dziękuję
Dziękuję, że dzięki Pani spłynął na nas
wdzięk, piękno i spokojny czar.”
Tamten sobotni wieczór przeniósł
wszystkich w zaczarowany świat poezji, ale
nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie i życzliwość wielu ludzi. Pani Maria Pawela, pani Agata Dulęba, pani Monika Matejek, pani Irena Bebak, pani Halina Kubas, pan
Marek Regula, pan Paweł Waligóra, dzieci i
młodzież gorzowskiej szkoły i konferansjer,
pan Kamil Szyjka- to zespół wspaniałych ludzi, bez których nie powstałby ten niezwykły program.
Małgorzata Wabik
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Centrum Wysiedlonych w Zamościu
poprzez zbieranie podpisów na rzecz poparcia jego budowy w Zamościu. W zbieraniu
podpisów uczestniczyło wielu moich znajomych z Chełmka, Bobrku i Gorzowa: Agnieszka Buchta, Teresa i Marian Dadejowie, Elżbieta Hebda, Tadeusz Klima, Marek Klisiak,
Tragedia ludności Zamojszczyzny w tlerowców wstrzymana w drugiej połowie Jan Kramarski, Krystyna Nowak, Stanisława
Pędrys-Klisiak, Dorota Pietrzyk, Czesław Muokresie okupacji hitlerowskiej wiązała się 1943 r.
lik, Józef Rybak, Rozalia Żurawik i Wiesław
z planami germanizacyjnymi III Rzeszy. Po
Miałem wtedy dziesięć lat, kiedy z rozniemczeniu tzw. dystryktu lubelskiego, w dzinnego domu w Zawadzie wywieziono Wilkosz, a także moi znajomi z Oświęcimia,
którego skład wchodziła Zamojszczyzna, mnie w grudniu 1942 r. wraz z moją rodziną Libiąża, Andrychowa, Krakowa, Rzeszowa,
zamierzano kolonizować dalsze tereny pol- do obozu przejściowego w Zamościu. Nie Jabłonki na Orawie i Zawady koło Zamoskie i stworzyć wzdłuż Bugu „germański wał będę opisywał potworności, których byłem ścia, których nie sposób wymienić z imienia
ochronny”. Należy wspomnieć, że większość świadkiem, ale tamtych koszmarnych obo- i nazwiska. W sumie zebrano podpisów 884 i
zamieszkujących Zamojszczyznę Żydów zo- zowych wspomnień nigdy nie będę w sta- zostały one przesłane jako wsparcie tej censtała wcześniej wymordowana, głównie w nie wymazać z mojej pamięci. Pod koniec nej inicjatywy na adres Komitetu Budowy
Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie
ośrodku zagłady w Bełżcu.
stycznia 1943 r. z tego obozu zostaliśmy w Zamościu. Wszystkim, którzy przyczynili
Na Zamojszczyźnie zamierzano wysiedlić wywiezieni do Siedlec, gdzie wkrótce zmarła się do zebrania tych podpisów, jak również
około 140 tysięcy Polaków. Do akcji tej przy- moja siostra Grażynka, mająca zaledwie trzy tym, którzy je złożyli, pragnę bardzo serdeczstąpiono w listopadzie 1942 r. Podczas jej lata. Mnie ocaliła jedna z mieszkanek tego nie podziękować. Z głębi serca życzę także
trwania wysiedlono około 110 tysięcy osób miasta, zapewniając mi troskliwą opiekę. W Komitetowi Budowy Centrum Wysiedlonych
z 297 wsi, z czego do KL Auschwitz depor- kwietniu 1943 r. wróciłem potajemnie wraz wielu sukcesów w tworzeniu tego Muzeum,
towano 1301 osób — 80% z nich nie prze- z rodzicami i starszą siostrą Alicją z Siedlec które będzie przypominało Polakom oraz
żyło pobytu w obozie. Szereg czynników, w na Zamojszczyznę, gdzie ukrywaliśmy się aż światu o tragedii i gehennie mieszkańców
tym pogarszająca się sytuacja Niemców na do wyzwolenia w lipcu 1944 r.
Zamojszczyzny podczas niemieckiej okupaWschodzie (klęska pod Stalingradem) oraz
W ubiegłym roku na wiadomość o pla- cji tych terenów w latach 1939-1944.
narastający ruch oporu na Zamojszczyźnie nach utworzenia Centrum Wysiedlonych,
Zdzisław Wróbel, Chełmek
spowodował, iż akcja ta została przez hi- natychmiast włączyłem się do tej inicjatywy
„Dziecko Zamojszczyzny”
Garlacz,
sponsorki
smacznego
poczęstunku.
Nie sposób pominąć
„Teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd.
faktu iż te działania teatralne są realizowane w ramach projektu
Żeby iść do domu w zamyśleniu, w zachwycie ...”
„Szkoła na 6”, który realizowany jest w naszej gminie od dwóch lat.
(Joanna Kulmowa)
Ale pomimo zakończenia projektu w tym roku szkolnym opiekunka grupy zapewniła nas, że te teatralne zmagania gimnazjalistów
będą kontynuowane bo przecież takich młodych talentów nie możCo sprawia, że młody człowiek, gimnazjalista uczęszcza na zmarnować.
na warsztaty teatralne bez oporów i z wielkim zapałem „bawi
się” w teatr? Dziś, gdy tak wiele mówi się o młodzieży jako od6marca Bobreckie Koło Gospodyń Wiejskich świętowało Dzień
biorcy przekazów płynących ze środków masowego przekazu,
gdy komputer, telewizja i kino zdominowały życie młodych lu- Kobiet w pogodnym nastroju sobotniego popołudnia. Zaproszono
dzi wydaje się, że w tym wirtualnym świecie nie ma już miej- byłe członkinie zespołu śpiewaczego „Bobrowianki”, które z różnych
sca na kulturę wyższą taką jak teatr. A jednak bywa inaczej ... powodów zrezygnowały z pracy w zespole. Wspomnienia przeplataW Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku ne anegdotami, żartami i śpiewem udowodniły, że serdeczne więzi
od kilku lat grupa młodzieży spotyka się na warsztatach teatralnych nie zostały osłabione, a wzajemna sympatia wciąż łączy bobreckie
by poczuć smak aktorstwa choć przez chwilę. „Awangarda”, bo tak kobiety. Roześmiane twarze, wesołe spojrzenia i tryskające humobrzmi nazwa koła teatralnego skupiającego dwudziestoosobową rem rozmowy odmłodziły dojrzałe panie, które wśród codziennych
grupę uczniów, właśnie wystawiła sztukę według scenariusza i re- spraw umieją wygospodarować czas na spotkania, pracę społeczną,
żyserii pani Marioli Krzeczkowskiej, opiekuna koła teatralnego. Pre- aktywność artystyczną.
miera inscenizacji pt. „Kopciuszek na wybiegu”, która miała miejsce
w gimnazjum w dniu 11 marca, spotkała się z gorącym przyjęciem
przez widzów. Wychowankowie Fundacji im. Brata Alberta, bo to oni
są zawsze pierwszymi recenzentami popisów scenicznych członków
Awangardy byli zachwyceni grą aktorską młodych gimnazjalistów.
Występy oparte na dawce dobrej muzyki, wspaniałej choreografii
tanecznej i wokalnych umiejętnościach młodzieży wzbudziły gorący aplauz widowni. Młodzi aktorzy bawili gości programem artystycznym opartym na scenkach kabaretowych. Akcja scenariusza
rozegrała się w świecie mody, dlatego nieodzownym elementem
występów były pokazy mody. Jeden z nich odbył się w konwencji
lat osiemdziesiątych a stroje modelek to był swoisty come back do
tamtych czasów.? Warto zwrócić uwagę na wielki wkład pracy opiekuna grupy, pani Krzeczkowskiej, która podkreśla przede wszystkim
ogromne zaangażowanie i fascynację sztuką teatralną młodych ludzi. Słowa podziękowania kieruje również do absolwentki gimnaPrzewodniczącą Koła, pani Helena Wilczak , złożyła wszystkim
zjum Karoliny Kłusek, która przygotowała choreografię taneczną i uczestnikom spotkania serdeczne życzenia i obdarowała je własnozaprezentowała się wraz z grupą taneczną DNA. Wyrazy podzięko- ręcznie wykonanymi wiosennymi kwiatkami z bibułki. Do życzeń
wania trafiły również do właścicielki sklepu Szyk, pani Doroty Sitek, dołączyła się też bobrecka sołtyska pani Helena Szewczyk. Udane
która od dawna wspiera artystyczne działania grupy, do pani Izabeli spotkanie pozostawiło miłe wspomnienia.
Tołwińskiej za pomoc w wykonaniu rekwizytów, do pani Kazimiery
Małgorzata Wabik
Z wielką zadumą i radościa przyjąłem wiadomość o inicjatywie utworzenia Muzeum
Pomnika - Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie w Zamościu, którą w pełni popieram
jako jeden z tysięcy wysiedlonych przez Niemców z tych terenów. Pragnę nadmienić, że
urodziłem się 16 września 1932 r. w Zawadzie koło Zamościa. We wrześniu 1956 r. zamieszkałem w Chełmku koło Oświecimia i podjąłem pracę w Południowych Zakładach Przemysłu
Obuwniczego „Chełmek” w Chełmku, a od grudnia 1992 r. jestem na emeryturze.

Kopciuszek na wybiegu

Kwiatek dla pani…
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Z historii Chełmka

Na tropach chełmeckiego harcerstwa
niu wojskowym - Krzyżu„Virtuti Militari”.
Prawo do jego noszenia uzyskiwał harcerz dopiero po złożeniu przyrzeczenia
harcerskiego, a nosił go z dumą, często
do końca życia.
Przyrzeczenie harcerskie odbywało
się bardzo uroczyście, często przy ognisku, gdzieś w głębokim lesie, w górach i
nad wodami. Ślubowano:„Mam szczerą
wolę całym życiem pełnić służbę Bogu
i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim,
być posłusznym Prawu Harcerskiemu”.
Oto jego punkty:
1. Harcerz służy Polsce i dla nie sumiennie spełnia swoje obowiązki.
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest pożyteczny i pracą buduje lepszy świat.
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
5. Harcerz postępuje po rycersku, miłuje wolność i sprawiedliwość.
6. Harcerz jest przyjacielem przyrody i stara się ją poznać.
7. Harcerz kocha i szanuje swój dom rodzinny.
8. Harcerz jest karny, opanowany i pogodny.
9. Harcerz jest gospodarny, oszczędny i ofiarny.
10. Harcerz jest czysty w myślach, mowie i czynach, nie pali tytoniu,
nie pije napojów alkoholowych i walczy z nałogami.

Organizacja młodzieżowa - harcerstwo, wywodzi się ze skautingu, utworzonego przez Roberta Baden Powella na początku
XXwieku.

Baden Powell

Założyciel skautingu - Anglik, generał, oficer zawodowy kawalerii - interesował się sprawami dzieci i młodzieży.
Bolał nad wykolejaniem się chłopców
i niedostatkiem wychowania szkolnego w owych czasach, co jak twierdził,
kształciło jedynie umysł, na dalszym
planie pozostawiając prace nad podnoszeniem sprawności ciała i hartowaniem
ducha. Zdawał sobie sprawę z natury
dzieci i młodzieży, dla których bardzo
ważny jest ruch, gwar, urozmaicenie i przygoda na łonie przyrody.
Skauting realizował te cele poprzez organizowanie obozów letnich i
całorocznych wędrówek, podczas nich przyzwyczajając do znoszenia prymitywnych warunków życia i trudów marszowych. Chłopcy
sami przygotowywali sobie miejsce biwakowania i strawę, pełnili
warty, czuwali nocą nad bezpieczeństwem obozu. W dzień rozpoznawali najbliższe okolice i obserwowali przyrodę bez względu na
niedogodności i kaprysy pogody. Była to często okazja do nawiązywania przyjaźni i pomagania napotykanym ludziom.
Opierając się na angielskich wzorcach twórcy skautingu, Andrzej
Małkowski opracował polską ich wersję dostosowaną do naszych
warunków. Stały się one podstawą do zorganizowania przez niego
we Lwowie, w roku 1911 dwóch pierwszych drużyn skautowych
męskich - im. Tadeusza
Kościuszki i Jana III Sobieskiego, a jego przyszła żona
Olga Drahonowska w tym
czasie założyła żeńską III
Lwowską Drużynę Skautową im. płk Emilii Plater.
Wtedy tak oto napisał
założyciel, a trzeba pamiętać, że były to czasy zaborów: „Stajemy do szeregu
z wiarą, że praca harcerska
wychowa pokolenie młodzieży polskiej dzielnej
i ofiarnej dla narodowej
pracy. Jaka będzie młodzież
polska, taka będzie narodu
przyszłość”.
Olga i Andrzej Małkowscy
Organizacja ta otrzymała w Polsce nazwę „harcerstwo” i już
wtedy zaczęła używać hasła „czuwaj”, którego treść odróżniała je
od skautingu, przez powiązanie z Narodem, z Polską. „Czuwam” to zawołanie używane w historii rycerstwa polskiego, stojącego na
warcie, zaś w harcerstwie oznaczało, że staram się być człowiekiem
sumienia, czuję się odpowiedzialny za swoją Ojczyznę, a jeśli zajdzie
potrzeba będę wspomagał ją czynem zbrojnym.
W 1911 roku powstał hymn harcerski „Wszystko co nasze Polsce
oddamy”, napisany przez Jgnacego Kozielskiego, zaś Olga (za zgodą autora) dopisała refren i całość dostosowała do melodii z okresu
rewolucji z 1905 roku.
Wtedy też opracowana i wykonana została odznaka harcerska
- lilijka, z umieszczonymi na jej skrzydłach literami ONC (Ojczyzna,
Nauka, Cnota) - dywiza filaretów.

W 1919 roku Stanisław Bugajski napisał wzruszające słowa i piękną melodię „Modlitwy harcerskiej”, która śpiewana była przy okazji
ważnych uroczystości harcerskich, a na obozach po zakończeniu
dnia. Śpiewano ją tylko przez okres międzywojenny, okupację i w
pierwszych latach po wojnie, do momentu zakazu jej śpiewania
przez komunistyczną władzę Polski.
Pierwsze drużyny harcerskie naszej gminy powstały w Chełmku
stosunkowo późno, bo dopiero w 1932 roku. Możemy pytać - dlaczego dopiero wtedy, biorąc pod uwagę fakt, że pierwsze drużyny
w Polsce powstawały już w czasach zaborów (między innymi w Krakowie). Trzeba jednak pamiętać, że Chełmek był wówczas małą wsią
zamieszkałą przez bardzo biedną ludność, utrzymującą się głównie
z pracy na niezbyt bogatej roli. Warunki życia mieszkańców pogorszyły się jeszcze podczas trwania I wojny światowej i w pierwszych
latach po uzyskaniu niepodległości, dzieci musiały więc pomagać
w polu i w gospodarstwie.
Pracę harcerską w szkole zainicjowała nauczycielka pani Zofia
Wrońska, przy pomocy Mieczysława Nowaka mającego kontakt z
powstałym już w roku 1924 hufcem w Trzebini, założonym i prowadzonym przez księdza Mariana Luzara o pseudonimie „Czarny
Kruk”. Tego niezwykłego człowieka już we wczesnej młodości urze-

Lilijka

Krzyż harcerski o bogatej symbolice, zaprojektował w 1912 roku
ksiądz Kazimierz Lutosławski, wzorując go na najwyższym odznacze15
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kły ideały harcerstwa, które zaowocowały założeniem przez niego
drużyn w Krakowie jeszcze przed
wstąpieniem do seminarium duchownego i rozpoczęciem studiów
teologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po otrzymaniu święceń
kapłańskich w roku 1919 został wikariuszem w Niegowici. Jako duszpasterz i katecheta szkolny stosuje
w pracy wypróbowaną metodykę
harcerską. Zakłada pierwsze, wiejskie drużyny harcerskie, w pracy tej
zwracając szczególną uwagę na patriotyczne treści, rozbudzanie zainteresowania kulturą i co oczywiste,
na religijne wychowanie młodzieży.
Rodzice i uczniowie widzieli w nim
oprócz duszpasterza równocześnie
instruktora harcerskiego chodzącego w organizacyjnym mundurze.
Ks. Marian Luzar (jako harcmistrz)

W roku 1924 decyzją władz kościelnych zostaje przeniesiony
do Trzebini, gdzie przystępuje do pracy jako wikariusz i katecheta
w tamtejszych szkołach, w zaniedbanym wychowawczo terenie.
Zgromadził wokół siebie grupę oddanych harcerstwu uczniów
szkół średnich, z których utworzył drużynę o nazwie „Gromada
Czarnokruczna”, na czele której stanął jako drużynowy posługując
się pseudonimem „Czarny Kruk”, z racji czarnej sutanny kapłańskiej.
Od samego początku tj. od 1924 roku harcerstwo rozwija się tu
żywiołowo, wkrótce powstaje taka ilość drużyn, że mógł powstać
hufiec trzebiński, który obejmował nie tylko okolice Trzebini, ale
sięgał aż po Wisłę, między innymi aż po gminę Chełmek. W ciągu
15. lat tj. do 1939 roku powstały 33 drużyny męskie i 29 żeńskich stan liczbowy pod koniec tego okresu utrzymywał się w granicach
1800 harcerzy i harcerek. Prowadząc bardzo szeroką i atrakcyjną
działalność harcerską na naszym terenie pełnił równocześnie różne
funkcje we władzach ZHP - był komendantem Chorągwi Krakowskiej, członkiem Głównej Kwatery w Warszawie, a w 1931 roku został
Naczelnym Kapelanem ZHP, którą to funkcje pełnił do 1 września
1939 roku, gdy został powołany do wojska jako kapelan w stopniu
kapitana. Zginął 13 września 1939 roku w Równem na Wołyniu trafiony odłamkiem bomby, tam też został pochowany.		
cdn
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

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 z
dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 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 z późn. zm., przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy następujące nieruchomości lokalowe,
stanowiące własność Gminy Chełmek:

Położenie i oznaczenie
nieruchomości

Nr Opis techniczny lokalu
KW mieszkalnego

Nieruchomość oznaczona w ewidencji grun- 48 987
tów jako działka nr
836/417 obręb Chełmek
o pow. 0.0140 ha położona w Chełmku przy ul.
Topolowa 1.

Lokal mieszkalny nr 1
o pow. 82,60 m2 skł. się z:
- 3 pokoi,
- kuchni,
- łazienki z WC,
- 2 przedpokoi,

Nieruchomość oznaczona w ewidencji grun- 48 987
tów jako działka nr
836/417 obręb Chełmek
o pow. 0.0140 ha położona w Chełmku przy ul.
Topolowa 1.

Lokal mieszkalny nr 2
o pow. 86,60 m2 skł. się z:
- 3 pokoi,
- kuchni,
- łazienki z WC,
- 2 przedpokoi,
- pom. gosp.,

Przeznaczenie
nieruch.
i sposób
jej zagosp.

cele
mieszk.

cele
mieszk.

Wartość
rynkowa
lokalu

Cena sprzeForma przekazadaży lokalu nia nieruchomości
po udziele- gruntowej
niu bon.
85 %
S p r z e d a ż
8260/16920 oraz
ułamkowa część nieruchomości grunto114.405,00 zł. 17.160,75 zł. wej nr 836/417 obręb Chełmek.

S p r z e d a ż
8660/16920 oraz
ułamkowa część nieruchomości gruntowej nr 836/417 ob119.945,00 zł. 17.991,75 zł. ręb Chełmek.

Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie
art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.
U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
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 marca 2010 roku do
dnia 30 marca 2010 roku. Ponadto informacja o wywieszeniu
wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
Bliższych informacji w sprawie sprzedaży w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku
ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 84490-33 osoba do kontaktu osoba do kontaktu Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w
Chełmku Sławomir Kalemba.
Inf. UM

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku
o własności lokali (Dz. U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 903 z późn.
zm.) przedmiotowa nieruchomość lokalowa uzyskała ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego zgodnie z wymaganiami określonymi
przepisem art. 2 ust. 2 w/w ustawy.
Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie
z Uchwałą Nr XV/120/2004 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia
26 lutego 2004 roku z późn. zm. w sprawie sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.
zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu
tj. od dnia 09 marca 2010 roku do dnia 20 kwietnia 2010 roku.
16
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Śladami Antoniego Chylaszka

czyli znajdź milion szczegółów różniących zdjęcia
W Bobrku jest sporo obiektów, które trzeba utrwalić na zdjęciach, jeśli jest się okolicznym fotografem. Jednym z budynków
charakterystycznych dla tej miejscowości jest Dom Pomocy Społecznej, zwany zwyczajowo Caritasem, założony przez Księżną Marię i księcia Bogusława Ogińskich pod koniec XIX w. do pełnienia
funkcji domu dla sierot.
Z moim Dziadkiem wiążę kilka wspomnień i sporo informacji.
Dotyczą one m.in. Domu Pomocy Społecznej. Kiedy byłem dzieckiem, Dziadek brał mnie na rower i jechaliśmy w stronę wspomnianego zespołu budynków. Tam, przez ponad 30 lat, pracowała moja
Mama. Prezentowane zdjęcie wykonane przez Dziadka pochodzi z
końca lat sześćdziesiątych XX w., co wnioskuję po wizerunku synu
Antoniego, mojego wujka, Mariana Chylaszka, który wtedy był w
wojsku i jak przejechał na przepustkę stał się modelem do szeregu fotografii. Współczesne ujęcie wykonałem w Tłusty Czwartek
2010 roku.

Różnice rzucają się w oczy.
Wybudowany został hostel. Zniknął, na starej fotografii wystający
ponad dach budynku po środku, komin kotłowni. Teren porośnięty
trawą, a przykryty śniegiem na moim zdjęciu, służył jako murawa
boiska. Obecnie rosną na nim drzewa. Oprócz tego można dostrzec
wystający zza hostelu kawałek windy, dobudowanej do Domu Pomocy Społecznej końcem lat dziewięćdziesiątych XX w., kiedy dyrektorem zakładu był Pan Roman Konicki. W tym budynku znajdowały się pomieszczenia biurowe. W jednym z nich pracowała moja
Mama. Obecnie, czego nie można zauważyć na tym zestawieniu,
biura mieszczą się gdzie indziej. Opisane zmiany zaszły podczas mojego życia. Jedynie łąka przestała służyć grze w piłkę nożną jeszcze
zanim się urodziłem. Zastanawiam się jak ten obszar kadrować się
będzie za kilkadziesiąt lat.
Jan Lorek
W następnym odcinku: Kapliczka za wałem w Bobrku

Wujek na łące przez DPS-em

Dom Pomocy Społecznie w 2010 r.

KONKURS NA FOTOREPORTAŻ „TACY JESTEŚMY”

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza do udziału w otwartym konkursie na fotoreportaż „Tacy Jesteśmy”
oczekujemy na zestawy zdjęć ukazujące Ziemię Chełmecką i jej mieszkańców w różnych aspektach. Utrwalenie za pomocą obrazu fotograficznego bieżących wydarzeń, ludzkich problemów, klimatu i specyfiki miejsc w taki sposób by pobudzić zmysły, wrażliwość i uwagę
odbiorcy, to podstawowe cechy fotoreportażu. Klasyczna definicja określa fotoreportażu jako opowieść, która ma swój początek, rozwinięcie i zakończenie.
Każdy z uczestników może nadesłać na stronie internetowej www.moksir.chelmek.
adres organizatorów płytę CD z zestawem pl będą również prezentowane w formie
od 3 do 12 zdjęć. Minimalny rozmiar zdję- pokazów multimedialnych.
cia wynosi 1600 x 1200 pikseli zapisanych
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20
CHEŁMEK, PLAC KILIŃSKIEGO 3,
w formacie jpg. Płyty CD wraz z wypełnioną maja 2010 r. na stronie www.moksir.chelwww.moksir.chelmek.pl
kartą zgłoszenia na konkurs przyjmowane mek.pl Wręczenie nagród i wyróżnień odbębędą do 10 maja 2010 r.
dzie się w niedziele 23 maja 2010 r. w Parku
10 -11.04 „Księga ocalenia”,
Karta zgłoszenia powinna zawierać na- Rodzinnym w trakcie Dni Chełmka.
godz. 20:00 prod. USA , czas trw.:
stępujące dane*: Imię i nazwisko autora,
Prace prosimy nadsyłać na adres orga118 min., od 12 lat
adres zamieszkania, tytuł cyklu (ewentualnie nizatora: Miejski Ośrodek Kultury Sportu i
17 -18.04 „ Planeta 51”,
krótki komentarz), rok powstania zdjęć, kon- Rekreacji w Chełmku. Pl. Kilińskiego 3, 32 –
godz. 16:00 prod. Hiszpania/USAtakt telefoniczny, adres e mail, strona www. 660 Chełmek. tel. 338461296, e –mail: mok/W.Brytania, czas trw.:90 min., B.O.,
Oświadczenie autora o posiadaniu praw sir@chelmek.pl
film animowany w polskiej wersji
do nadesłanych zdjęć oraz udzieleniu zgody
Wszelkich informacji udziela kurator projęzykowej
na ich nieodpłatną publikację przez organi- jektu Paweł Waligóra,
17 -18.04 „Autor Widmo”
zatora w materiałach promocyjnych gminy
Waldemar Rudyk- dyrektor MOKSiR
godz. 18:30, prod. USA/W. Brytania,
i ośrodka kultury, potwierdzone datą i wła*Dane osobowe uczestników konkurczas trw.:128 min., 15
snoręcznym podpisem.
su będą przetwarzane wyłącznie do celów
24 -25.04 „Randka
Organizator powoła komisję w celu kla- związanych z organizowaniem konkursu
w ciemno”
syfikacji i nagrodzenia prac. Autorzy trzech przy zachowaniu zasad określonych w ustagodz. 20:00, prod. Polska, czas trw.:
najlepszych fotoreportaży zostaną uhonoro- wie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
95 min., od 12 lat
wani nagrodami rzeczowymi oraz publikacją 2002r. Nr101, poz. 926)
w informatorze gminnym „Echo Chełmka”.
Bilet: 10 zł
Nadesłane prace zostaną zamieszczone na
17
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Upraszam przeto o łaskawe udzielenie mi karty do noszenia broni...

Z dziejów bezpieczeństwa w dobrach Bobrek
Chełmek, Bobrek czy Gorzów nie należały pod koniec XIX i w pierwszych dekadach XX
wieku do miejscowości szczególnie bezpiecznych. Położone w pobliżu granicy były jakby
skazane na działalność przemytniczą, o czym pisałem już na łamach „Echa Chełmka”.1 Najprawdopodobniej właśnie działalność przemytnicza i związane z nią nieporozumienia i porachunki ujemnie wpływały na stan bezpieczeństwa we wspomnianych miejscowościach.
Sytuacja z pewnością od lat nie była interesowane powstaniem takiej placówki,
zbyt wesoła, jeżeli w dniu 3 listopada 1903 nie doszło do jej powołania.
roku Bogdan książę Ogiński – małżonek
Okazuje się, że Bobrek nie był wyjątkiem.
ówczesnej właścicielki klucza bobreckiego W całym powiecie chrzanowskim sprawy
Marii księżnej Ogińskiej – zwrócił się do c.k. bezpieczeństwa nie wyglądały w tym czasie
starostwa w Chrzanowie z oficjalną pisem- zbyt dobrze. Szczególnie częste były napaną prośbą o utworzenie w Bobrku stałego dy na wozy pocztowe przewożące gotówkę.
posterunku żandarmerii.2 W uzasadnieniu Szczególnie rażący przebieg miał napad doswej prośby książę Ogiński podkreślał, iż konany wieczorem 18 września 1906 roku.
starostwu znane są panujące od długiego Tego dnia na drodze powiatowej z Jaworzna
czasu anormalne stosunki w gminie Bobrek, do Szczakowej pięciu bandytów napadło na
Gorzów, Gromiec i Szyjki i dodawał, że „za- wóz pocztowy i po obezwładnieniu poczbójstwa, bijatyki, kradzieże, lekceważenie tyliona i rozbiciu wozu zrabowało gotówkę
władzy miejscowej i profanacja obrządków w kwocie około sześciu tysięcy koron oraz
religijnych jest na porządku dziennym”.3 Z kilka listów pieniężnych.7 Poszkodowanym
dalszej części pisma wynika jednoznacznie, był pocztylion Paweł Małocha z Jaworzna,
iż wspomniane przestępstwa były bardzo natomiast podejrzanymi o dokonanie naczęsto dokonywane zbiorowo, czyli, jak- padu i rabunku czterej bracia K. również z
byśmy to określili dzisiaj, przez zorganizo- Jaworzna.8 Ponieważ nie był to pierwszy
wane grupy przestępcze. W związku z tym przypadek napadu na pocztyliona przewoOgiński widział palącą potrzebę utworze- żącego gotówkę Dyrekcja Poczt i Telegrafów
nia stałego posterunku żandarmerii w sile dla Galicji zwróciła się do c.k. Starostwa w
chociażby jednego żandarma, tym bardziej, Chrzanowie z prośbą o przydzielenie pocztyże w związku z istniejącą w Bobrku fabryką lionom konwoju z posterunków żandarmerii
(prawdopodobnie chodzi o cegielnię) oraz w Jaworznie i Szczakowej.9
rozbudową Zakładu dla Sierot „frekwencya
Wydaje się, iż w czasie I wojny było w
osób obcych jest bardzo liczna” dlatego też,
całym powiecie, w tym również w dobrach
zdaniem księcia, „siła wykonawcza jest nieBobrek coraz mniej bezpiecznie, dlatego
zbędnie potrzebną” Ogiński jednocześnie
też zwierzchność gminna w Bobrku wszelzobowiązał się do zapewnienia żandarmowi
kimi sposobami starała się temu zaradzić.
bezpłatnego mieszkania i opału. .4
Świadczyć o tym może pośrednio skarga
Starostwo, po dokonaniu odpowied- dziewięćdziesięcioletniej Katarzyny Wilczak
nich sprawdzeń, zaopiniowało prośbę księ- z Bobrku skierowana w dniu 4 stycznia 1915
cia Ogińskiego negatywnie i z tą opinią roku do starostwa. Wymieniona zarzuca naskierowało ją w dniu 5 maja 1904 roku do czelnikowi gminy, że ten każe jej pełnić straż
Namiestnictwa we Lwowie, które w dniu obywatelską poprzez wynajętego zastępcę,
4 lipca tegoż roku, udzieliło odpowiedzi któremu musi płacić. Reakcja starostwa była
odmownej z uwagi „na normalne stosun- natychmiastowa. W tym samym dniu staki bezpieczeństwa publicznego” panujące rosta nakazał naczelnikowi gminy zwolnić
w Bobrku.5 Najprawdopodobniej sprawa Katarzynę Wilczak z pełnienia straży obywabezpieczeństwa na tym terenie nie wyglą- telskiej, ponieważ „do straży obywatelskiej
dała aż tak różowo jak to sobie wyobrażało mogą być pociągani tylko mężczyźni”.10
Namiestnictwo, bowiem już w październiku
O wciąż pogarszających się na skutek
tegoż roku przełożony obszaru dworskiego
wojny warunkach bezpieczeństwa w całym
w Bobrku – Porawski skierował do Staropowiecie dyskutowano w dniu 10 lipca 1918
stwa w Chrzanowie kolejne pismo z prośbą
roku na posiedzeniu Wydziału Rady Powiao pozytywne rozpatrzenie sprawy utworzetowej w Chrzanowie. Obecni na posiedzeniu
nia posterunku żandarmerii. Porawski podEdward hrabia Mycielski – prezes Rady Pokreślał, iż stan bezpieczeństwa w dobrach
wiatowej, Antoni Schimitzek – wiceprezes
Bobrek nie tylko się nie poprawił, lecz wręcz
Rady Powiatowej, Antoni Lipka, Józef Kien,
przeciwnie – uległ dalszemu pogorszeniu,
Maurycy Bibram, Adam hrabia Starzeński
bowiem „nocne pijatyki, bijatyki i napady
podjęli uchwałę o konieczności zwrócenia
na przechodniów są na porządku nocnym,
się do c. k. Namiestnictwa we Lwowie z prośobecnie zaś zaszedł drugi przypadek zamorbą o pomoc w zwiększeniu bezpieczeństwa
dowania spokojnego człowieka w Gromcu”.6
w powiecie.11
Wśród archiwaliów nie natrafiono do tej
Prośba została skierowana do Namiestpory na inne dokumenty dotyczące spranictwa w dniu 24 lipca tegoż roku. Z jej treści
wy utworzenia posterunku żandarmerii w
wynika jednoznacznie, iż sprawy bezpieBobrku. Można jednakże przypuszczać, iż
czeństwa w powiecie jeszcze przed wojną
mimo próśb ponawianych przez osoby za18

pozostawiały wiele do życzenia. W czasie
kilku lat wojny stan bezpieczeństwa bardzo
się pogorszył. Wojna, zdaniem autorów prośby, doprowadziła do rozluźnienia obyczajów
i braku poszanowania cudzej własności. Za
dodatkową przyczynę pogorszenia się stanu
bezpieczeństwa przedstawiciele Rady uważali fakt napływu najgorszych elementów z
Prus i Królestwa, które to elementy dopuszczają się licznych napadów, włamań i kradzieży. Przestępstw dopuszczali się również
bardzo liczni na terenie powiatu dezerterzy,
a co gorsza, żandarmeria była wobec nich
bezsilna. Rada podkreślała, że tak wielkiej
liczby włamań i kradzieży, dokonywanych
niejednokrotnie w biały dzień, nigdy dotąd
na terenie powiatu nie notowano. W samym
Chrzanowie dokonywano w ciągu doby kilkanaście przestępstw tego typu.12
Dlatego też Rada Powiatowa prosiła
Namiestnictwo, aby powiększono etaty
posterunków żandarmerii w Chrzanowie i
większych gminach. Gdyby powiększenie
posterunków nie było możliwe proszono,
by żołnierze stacjonującego w powiecie batalionu mogli w porze nocnej pełnić służbę
bezpieczeństwa.13
Również odzyskanie niepodległości nie
przyczyniło się do poprawy stanu bezpieczeństwa w całym powiecie chrzanowskim.
Szczególnie niebezpiecznie było na terenie
Bobrku i Gorzowa, gdzie w grudniu 1918
roku nasiliły się napady bandyckie na pociągi osobowe i towarowe kursujące na linii
Oświęcim – Skawina. Zbrojne bandy pochodzące z gmin Bobrek, Gorzów i Gromiec
przepływały łódkami Wisłę i napadały na
pociągi przed stacją Dwory.14
Nie były również spokojne kolejne lata
niepodległości. Świadczy o tym stosunkowo
duża liczba osób występujących do starostwa w Chrzanowie o wydanie pozwolenia
na broń. O pozwolenie takie występowali
przede wszystkim urzędnicy zatrudnieni na
pocztach, w kopalniach i fabrykach a także
w administracji. Osoby te zazwyczaj otrzymywały zezwolenie na posiadanie broni
zarówno długiej jaki i krótkiej.
W archiwum odnaleziono trzy prośby o
zezwolenie na broń złożone przez mieszkańców naszego terenu.
W dniu 10 stycznia 1934 roku o wydanie
zezwolenia na posiadanie broni zwrócił się
Stanisław Dura zamieszkały Gorzów nr 24. W
podaniu napisał, iż jest pracownikiem PKP w
Oświęcimiu i nieraz wraca z pracy w późnych
godzinach nocnych. Ponadto pełni funkcję
kasjera Kasy Stefczyka w Bobrku i niejednokrotnie przewozi z Krakowa znaczne sumy
pieniędzy. Posterunek policji w Chełmku
poparł prośbę zainteresowanego i wystawił
mu pozytywną opinię.15
W grudniu 1925 roku, a więc prawie
dziesięć lat wcześniej, o pozwolenie na po-
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siadanie broni krótkiej wystąpił bobrecki
organista Józef Bartula. Swoją prośbę umotywował tym, że jako organista mieszka na
plebanii w Bobrku a w pobliżu kościoła i
plebanii nie ma żadnych innych zabudowań,
są natomiast lasy i gościniec, którym włóczą się różne podejrzane osoby. W dalszej
części prośby stwierdza, że właśnie na tym
gościńcu zdarzają się bardzo często napady
i rabunki. Podkreśla również, iż jako organista kilka razy do roku musi obchodzić całą
parafię i wracać późną nocą niebezpiecznym
gościńcem Gorzów – Gromiec i dlatego potrzebuje broni dla obrony swego życia i mienia. Podanie Bartuli pozytywnie zaopiniował
przodownik Bryniowski z posterunku policji
w Chełmku.16
Należy przypuszczać, że obydwaj zainteresowani otrzymali zezwolenie na broń
jako osoby godne zaufania, pracujące na
odpowiednich stanowiskach i mogące obawiać się napadów ze strony przestępców.

Niebagatelne znaczenie miała z pewnością
opinia miejscowego posterunku policji. Jak
widzieliśmy, zarówno Dura jak i Bartula cieszyli się dobrą opinią.
Inaczej miała się rzecz z jednym z mieszkańców Chełmka, który w dniu 6 września
1921 roku złożył prośbę o „udzielenie karty na broń”. Prośbę w jego imieniu złożył
właściwie adwokat z Chrzanowa dr Piotr
Marczak. Pośrednictwo adwokata przestaje
dziwić w momencie, w którym dowiadujemy
się, iż starający się o zezwolenie był karany
kilkakrotnie za nielegalne posiadanie broni
i postrzelenie człowieka. Adwokat powołując się na ustawę amnestyjną podkreśla, iż
dzięki tejże ustawie nie ma przeszkód aby
jego klient otrzymał zezwolenie na posiadanie i noszenie broni. Starostwo, jak zwykle
wystąpiło o opinię do posterunku policji w
Chełmku. Okazało się, że klient mecenasa
Marczaka miał w miejscu zamieszkania jak
najgorszą opinię. Jak wynika z pisma policji,

zainteresowany otrzymaniem pozwolenia
na broń był trzykrotnie karany przez sąd
powiatowy w Chrzanowie, a ponadto trudnił się zawodowo przemytnictwem. Poza
tym w środowisku uchodził za nałogowego
karciarza i niebieskiego ptaka, który jeszcze
nigdy nie zhańbił się uczciwą pracą, a mimo
to zadawał szyku jeżdżąc na najlepszych rowerach i prowadząc wystawne życie. Ponadto we wrześniu 1921 roku został zatrzymany
przez wojskową straż graniczną z placówki
Dąb na próbie przemytu trzech sztuk bydła.
Reasumując sporządzający opinię policjant
stwierdził, iż wymieniony „nie zasługuje na
dobrodziejstwo karty na broń”. Opierając się
na tej opinii starostwo nie wydało zezwolenia na broń.17
Jak widać miejscowości należące niegdyś do klucza bobreckiego a dzisiaj do
gminy Chełmek trudno było przez wiele lat
nazwać oazą spokoju.

Zagrali dla Igorka

Eight Pigs, Funky Beegos – Night Fiver, Krzywa Alternatywa oraz Wojtek Klich i Bardzo Orkiestra zagrali w chełmeckim
MOKSirze na koncercie charytatywnym dla chorego Igorka Bartosza.
Muzycy z 4 kapel dali z siebie wszystko rozgrzewając zgromadzoną
na widowni publiczność.
W trakcie koncertu odbywały się licytacje, sprzedawano płyty,
a wolontariusze zbierali pieniądze do puszek. W trakcie jednej z
przerw na scenę wyszli organizator i pomysłodawca koncertu Marcin Boiński oraz tata Igorka – Albert Bartosz.
- Jeszcze rok temu w akcję pomocy choremu dziecku swoich przyjaciół Albert poświęcił się całkowicie. Organizował pomoc, załatwiał
wszystko – po prostu stawał na głowie. Wtedy jeszcze nie wiedział, że
tak szybko sam będzie potrzebował pomocy. Posłuchajcie go- to wielki
człowiek – mówił o Albercie Bartoszu – Marcin Boiński.
- To prawda. Rok po tamtej akcji, sami potrzebujemy pomocy dla
naszego synka. Jednak mamy tylu wspaniałych przyjaciół, którzy cały

czas są z nami i pomagają nam całym sercem. Dziękuję wam wszystkim – mówił Albert Bartosz.
Po otwarciu puszek, podliczeniu pieniędzy ze sprzedaży płyt
oraz licytacji okazało się, że zebrano 2 200 zł.
Więcej informacji o Igorku na www.igorbartosz.blog.spot.com

Bronisław Firla w Epicentrum

XII Bieg Poszukiwaczy Wiosny

Szukali wiosny

W galerii Epicentrum w MOKSiR w Chełmku 16 kwietnia 2010
o godz. 18.00 zostanie otwarta wystawa twórczości plastycznej
Bronisława Firli. Wernisaż wystawy będzie okazja do spotkania z
niezwykłą postacią.
Bronisław Firla - architekt, artysta plastyk, poeta, działacz Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Urodził się w 1924 r. w
Suchej Górnej na Zaolziu. Pierwsze kroki w rysunku i akwareli poczynił w Polskim Gimnazjum Realnym im. J. Słowackiego w Orłowej pod kierunkiem prof. Gustawa Fierli. Nim wyruszył na wojenną
tułaczkę, studiował zaocznie kurs Szkoły Dekart w Pradze. W latach
1944 - 1947 służył w 2 Korpusie we Włoszech, co umożliwiało mu
poznanie sztuki mistrzów renesansu i baroku. Po powrocie pogłębił
studia malarskie u prof. Dobrosława Czajki i Stanisława Pękalskiego
na wydziale architektury Politechniki Wrocławskiej. Dyplom uzyskał
w Brnie w roku 1951. Uprawia malarstwo, rysunek, tkaninę Art-Protis i formy przestrzenne. Jest poetą i dziennikarzem i architektem i
działaczem polonijnym; m.in. prezesem i założycielem Koła Polskich
Kombatantów w Republice Czeskiej. Mieszka i tworzy w Suchej Górze na Zaolziu. Mimo swych 86 lat jest nadal niezwykle aktywny. 20
marca otrzymał w Wiedniu statuetkę „Złotej Sowy Polonii” za zasługi
w krzewieniu polskiej kultury i dorobek twórczy. W ubiegłym roku
Prezydent RP udekorował artystę i kombatanta Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W naszej galerii gościliśmy już artystę i jego prace w 2003 roku. Bronisław Firla uczestniczył również
w projekcie Net art „Kamień / Stone” 2009. Serdecznie zapraszamy
na wernisaż.					
wr

Zawodnicy z Czechowic – Dziedzic, Kęt, Oświęcimia oraz Chełmka wzięli udział w Biegu Poszukiwaczy Wiosny. 19 marca o godz.
13.00 na stadionie KS Chełmek dano sygnał do rozpoczęcia biegu,
w którym rywalizowali ze sobą zawodnicy w czterech kategoriach
wiekowych.
Po zakończonych zawodach zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami, medalami
oraz nagrodami rzeczowymi.
Kobiety-szkoła średnia:
1. Angelika Pazur – Czechowice - Dz., 2. Roksana Kolonko – Oświęcim, 3. Joanna Gałuszka – Oświęcim
Dziewczęta- gimnazjum:
1.Karolina Hałas – Czechowice – Dz., 2. Kamila Przemyk – Czechowice – Dz.,
Mężczyźni- szkoła średnia:
1. Marcin Durkalec – Czechowice – Dz., 2. Jakub Rdzanek - Czechowice – Dz., 3. Konrad Drobnicki - Kęty
Chłopcy- gimnazjum:
1. Marcel Marszałek – Czechowice – Dz., 2. Krzysztof Kajstura – Czechowice – Dz., 3. Damian Leśniewski – Chełmek
Bieg został zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji w Chełmku oraz Powiatowy Zespół nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku.
19

2/2010

XI Wiosenny Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej
oraz bukiet wiosennych tulipanów. Po części oficjalnej każdy z
w skupieniu mógł podziwiać wystawione obrazy, grafiki oraz
rzeźby, jak również porozmawiać z autorami prac o ich warsztacie artystycznym.
Organizatorami wystawy były Miejski Ośrodek Kultury
Sportu i rekreacji w Chełmku oraz Starostwo Powiatowe w
Oświęcimiu.

Ponad 40 artystów amatorów wystawiło swoje prace na XI Wiosennym Przeglądzie Sztuki Nieprofesjonalnej w Chełmku.
5 marca o godz. 18.00 w galerii „Epicentrum” Miejskiego
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku odbył się uroczysty wernisaż. Otwarcia wystawy, przy wypełnionej po brzegi galerii, dokonał dyrektor MOKSiR w Chełmku Waldemar
Rudyk. Każdy z wystawiających otrzymał pamiątkowy dyplom

Lista uczestników

Walentyna Iwanek – Chełmek, Anna Wcisło –
Chełmek, Marek Pilarczyk – Chrzanów, Grażyna
Pustelnik – Chełmek, Jolanta Gworek – Chełmek,
Halina Radzicka - Chełmek , Zdzisław Bursztyński
- Chełmek Magdalena Skóra - Jaworzno Anna Borycka – Chrzanów, Lidia Kurnik - Chrzanów , Alicja
Ziob - Chełm Śląski Zbigniew Ziob - Chełm Śląski
Anna Fidyt - Chełmek , Elżbieta Krawczyk - Babice
Wanda Sucherek - Libiąż Stanisław Wojtas - Trzebinia Kazimierz Szuszczewicz - Libiąż Danuta Nowak - Chełmek Mieczysław Matyja - Chełmek Józefa Ostrowska - Chełmek Anna Waligóra – Libiąż,
Zbigniew Pawela - Chrzanów Danuta Skuczyńska
- Libiąż Leszek Skuczyński - Libiąż Genowefa Wesecka - Chełmek Jan Daniek - Chełmek , Teresa Daniek – Chełmek, Józef Pawlik - Chełmek , Jolanta
Kućka-Noworyta – Oświęcim, Wiesław Koneczny
- Libiąż Genowefa Koneczna - Libiąż Urszula Drzyżdżyk-Dziudziel -Oświęcim, Anna Nosal-Tobiasz
– Oświęcim, Antoni Korycik – Chełmek, Marian
Gałgan - Polanka Wielka, Urszula Mayerberg –
Chełmek, Marian Majkut - Oświęcim , Andrzej
Ryszard Czerwiński - Tychy Genowefa Podskalna
– Chełmek, Aurelia Rudyk – Chełmek, Stanisław
Najda – Chełmek, Ryszard Gondek - Chełmek ,
Janusz Mucha - Chrzanów , Zofia Tomaszkiewicz
– Chrzanów, Andrzej Cichy - Bobrek

W

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
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