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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 niżej wymienione nieruchomości, stanowiące własność Gminy Chełmek w
drodze bezprzetargowej:
- fragment nieruchomości oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 834/91
o pow. 600 m2 obręb Chełmek, położony w
Chełmku przy ul. Mickiewicza,
- nieruchomość oznaczoną w ewidencji
gruntów jako działka nr 26/3, 26/5, 26/6
i 26/11 o łącznej pow. 1227 m2 obręb
Bobrek, położona w Bobrku przy ul. Starowiejskiej.
- nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 789/69 o pow.
2,8557 ha obręb Gorzów, położona w Gorzowie przy ul. Sportowej.
- fragment nieruchomości oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 1388/9 o

pow. 4000 m2 obręb Gorzów, położona w
Gorzowie przy ul. Rzecznej.
- fragment nieruchomości oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 204/59
o pow. 168 m2 obręb Gorzów, położona w
Gorzowie przy ul. Małowy.
- nieruchomość oznaczoną w ewidencji
gruntów jako działka nr 409/149 o pow.
10.7839 ha położona w Gminie Kopciowice.
- nieruchomość oznaczoną w ewidencji
gruntów jako działka nr 552/0.15 o pow.
1,7850 ha położona w Gminie Czarnuchowice
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 07 maja
2010 roku do dnia 28 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 84490-33 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. Boczna 1/7 o pow. użyt. 49,05 m2,
ul. Brzozowa 4/3 o pow. użyt. 52,37 m2,
ul. Gen. Andersa 1/19 o pow. użyt. 46,93m2,
ul. Gen. Andersa 4/13 o pow. użyt. 47,13m2,
ul. Gen. Andersa 6/11 o pow. użyt. 36,66m2,
ul. Wojska Polskiego 5/44 o pow. użyt. 33,06m2,
ul. Wojska Polskiego 8/2 o pow. użyt. 34,02m2,
ul. Wojska Polskiego 8/21 o pow. użyt. 42,95m2,
ul. Wojska Polskiego 8/22 o pow. użyt. 46,85m2,
ul. Wojska Polskiego 8/44 o pow. użyt. 35,05m2,

ul. Marszałka Piłsudskiego 14/40 o pow. użyt.
54,67m2,
ul. Powstańców Śl. 2/9 o pow. użyt. 64,00m2,
ul. Powstańców Śl. 2A/29 o pow. użyt. 64,00m2,
ul. Powstańców Śl. 2A/37 o pow. użyt. 64,00m2,
ul. Powstańców Śl. 2A/42 o pow. użyt. 48,00m2,
ul. Powstańców Śl. 2A/48 o pow. użyt. 48,00m2,
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 07 maja 2010 roku do dnia 28 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 84490-34 osoba do kontaktu Kierownik Referatu
Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu
Miejskiego w Chełmku Sławomir Kalemba.
Inf.UM

01.04 – W Bobrku na ul. Nadwiślańskiej dokonano kradzieży z włamaniem do budynku. Skradziono elektronarzędzia o
wartości 10 000 zł.
04.04 – W Bobrku na ul. Nadwiślańskiej zatrzymano dwóch nietrzeźwych rowerzystów pierwszy miał 1,3 promila natomiast
drugi 2,2 promila.
04.04 – W Chełmku na ul. Krakowskiej zatrzymano nietrzeźwego kierującego samochodem marki Peugeot – 1,3 promila.
05.04 – W Chełmku na ul. Krakowskiej zatrzymano nietrzeźwą matkę 2,2 promila,
która wiosła w wózku dziecięcym swoje
roczne dziecko. Kobiecie przedstawiono
zarzut narażenia na niebezpieczeństwo
utraty życia dziecka. Dziecko oddano pod
opiekę rodziny.
05.04 - W Bobrku na ul. Kasztanowej zatrzymano nietrzeźwego kierującego samochodem marki Renault – 1,1 promila.
06.04 – W Chełmku na ul. Mickiewicza skradziono lampy ostrzegawcze wartości
240 zł.
07.04 – W Chełmku na ul. Piłsudskiego ujawniono kradzież energii elektrycznej.
09.04 – W Chełmku na ul. Ofiar Faszyzmu
skradziono samochód marki VW Bora
wartości 20 000 zł.
10.04 – W Chełmku na ul. Słowackiego zatrzymano nietrzeźwego kierującego samochodem marki Daewoo – 1,6 promila.
10.04 – W Chełmku na ul. Ofiar Faszyzmu zatrzymano nietrzeźwego motorowerzystę
– 0,8 promila.
14.04 – W Chełmku na ul. Jaworznickiej
skradziono siatkę ogrodzeniową wartości 200 zł.
16.04 – Mieszkaniec z ul. Mickiewicza w
Chełmku padł ofiara oszustwa internetowego – Straty 1 009 zł.
19.04 – W Chełmku na ul. Powstańców
Śląskich zatrzymano nietrzeźwego kierującego samochodem marki Fiat – 2,3
promila.

Sprostowanie

W kwietniowym numerze Echa Chełmka w sprawozdaniu z sesji absolutoryjnej Rady
Miejskiej wystąpiły błędy w podanych kwotach z budżetu gminy Chełmek. Poniżej prezentujemy właściwą wypowiedz przewodniczącej RM Zofii Urbańczyk.
„ Składam wyrazy uznania dla Burmistrza za pozytywną opinię RIO i Komisji Rewizyjnej.
Uważam, że cieszy fakt, że Chełmek tak się rozwija. Trzeba inwestować w nowe zadania,
a kredyty trzeba zaciągać, aby uzyskać dodatkowe środki na inwestycje. Cieszą wszystkie
rozpoczęte zadania. Z zestawienia dochodów i wydatków wynika, że wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 2 210 zł. Jednak jest jeszcze wiele zadań mniejszych,
ale również wymagających podjęcia szybkich działań. Realizacja budżetu jest sukcesem
Burmistrza i Rady Miejskiej”.
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Sesja Rady Miejskiej
24 maja w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku odbyła się XLVI Sesja RM w
Chełmku.
Po otwarciu sesji przez przewodniczącą
Rady Miejskiej Zofie Urbańczyk jako pierwszy głos zabrał radny Stanisław Kądzior który
zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad informacji nt. działań Burmistrza
w zakresie przeprowadzonej akcji p.powodziowej na terenie Gminy Chełmek. Radni
przyjęli ten wniosek.
Następnie omówiono uchwałę w
sprawie sprostowania pomyłki rachunkowej do uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i odprowadzanie ścieków na
terenie gminy Chełmek.
W uchwale RM z dnia 25 marca
2010 r. nr XLIII/313/2010 r. na skutek
omyłki rachunkowej błędnie wskazano w załączniku nr 1 w kolumnie „cena
płacona przez odbiorcę z VAT” kwotę
ceny za 1 m3 odprowadzania ścieków
płaconej przez odbiorcę. Zamiast prawidłowej kwoty 5,60 zł wpisana była
kwota 5,59 zł. Utrzymanie błędnej kwoty w
uchwale powodowałoby sprzeczność naliczania podatku VAT na fakturze dla odbiorców, z treścią uchwały i zaniżenie podstawy
opodatkowania spółki w zakresie podatku
VAT. Wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem uchwały.
Następnie radni zajęli się projektem
uchwały w sprawie przekazania do MOPS w
Chełmku zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Chełmek i upoważnienia Kierownika MOPS do prowadzenia indywidualnych
spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.
W uzasadnieniu zaznaczono, że 2 marca
2010 r w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego opublikowana została
nowelizacja uchwały o systemie oświaty, wprowadzająca przepis umożliwiający
udzielenie przez Radę Gminy upoważnienia
kierownikowi MOPS do załatwiania spraw
o charakterze socjalnym, czyli stypendiów i
zasiłków szkolnych, które do tej pory przyznawał Burmistrz.
Wprowadzona zmiana wynika z faktu,
że kierownik MOPS posiada lepsze rozeznanie w sytuacji materialnej uczniów na
danym terytorium i najbardziej zasadnym
jest podejmowanie przez niego decyzji odnośnie udzielania wsparcia materialnego
uzależnionego od dochodu. Po przyjęciu
zmiany rodzice będą mogli składać wnioski
bezpośrednio do MOPS. Radni zagłosowali
za przyjęciem projektu.
W dalszej części sesji radni głosowali
również projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały nr XXXVII/266/2009 RM w Chełmku z dnia 29.09.2009 r. w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę
Chełmek.

Zmiana uchwały wprowadza miesięczna
opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu 10
godzinnym w wysokości 100 zł ( dotychczas
90 zł). Podwyżka uzasadniona jest wzrostem
kosztów utrzymania obiektu oraz wzrostem
wynagrodzeń nauczycieli. Łączna kwota
płacona przez rodziców dotychczas nie pokrywała kosztów utrzymania dodatkowego
nauczyciela, który musi być zatrudniony w
przedszkolu 10 godzinnym. Radni większością głosów przyjęli ten projekt.

W Projekcie uchwały w sprawie dofinansowania szczepień profilaktycznych dzieci
z terenu Gminy Chełmek zgodnie z Programem promocji zdrowia dotyczącym szczepień profilaktycznych przeciwko bakteriom
Neisseria Meningitidis typ.C.
Głos zabrała dyrektor SG ZOZ w Chełmku Jolanta Haraszczuk, która poinformowała
radnych, że odbyły się już dwie edycje szczepień profilaktycznych.
- W 2008 szczepiono dzieci urodzone w
2002, 2003, i 2004 r. Programem objęto 322
dzieci. Z tego zaszczepiono tylko 75 dzieci.
Z refundacji 50% skorzystało - 69 dzieci, a z
refundacji 100 % - 6 dzieci. Całkowity koszt
szczepionki wyniósł 8.477 zł – dotacja z Gminy
Chełmek wyniosła 4.723 zł.
W 2009 szczepiono dzieci urodzone w
2005 r. Programem objęto 109 dzieci. Z tego
zaszczepiono tylko 24 dzieci. Z refundacji
50% skorzystało 24 dzieci,. Całkowity koszt
szczepionki wyniósł 2.851 zł – dotacja z Gminy
Chełmek wyniosła 1.425 zł.
W 2010 szczepieniem planuje się objąć 113
dzieci urodzone w 2006 r. – mówiła Jolanta
Haraszczuk. Radni w głosowaniu przyjęli
projekt.
Przed zakończeniem sesji głos zabrał
burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, który
przedstawił obszerny raport z przeprowadzonej akcji przeciwpowodziowej w maju
2010 w Gminie Chełmek.
- Od dnia 17.05.2010r. Urzędzie Miejskim
w Chełmku trwał całodobowy stały dyżur
pracowników Urzędu, w celu zbierania i przekazywania informacji o sytuacji w rejonie
gminy i o występujących zagrożeniach – mówił Burmistrz
Największe zagrożenie wystąpiło w:
- rejonie ul Zygmunta Starego, Rzecznej, Chrobrego i Jaworznickiej (wystąpienie z brzegów
Przemszy), - rejonie ul Parkowej w Bobrku,
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gdzie spływają wody opadowe z terenu całej
gminy.- rejonie ul. Podkomorskiej, Krakowskiej
w Bobrku, - rejonie ul. Nowowiejskiej, Krakowskiej, Rzecznej, Wąskiej i Źródlanej w Gorzowie.
-rejonie osiedla Leśna.
Podczas prowadzenia akcji ratunkowych,
w celu zabezpieczenia mienia i likwidacji
podtopień, strażacy z OSP, pracownicy MZGK,
ADM, ENWOS oraz pracownicy interwencyjni napełniali worki piaskiem w bazie MZGK,
które następnie samochodami rozwożone
były do zagrożonych terenów.
Tego typu rozwiązanie pozwoliło
w sposób natychmiastowy dostarczyć już napełnione worki i
przeciwdziałać zagrożeniu. Ludzie
pracowali w trudnych warunkach,
podczas ciągłych opadów deszczu za co należą im się szczególne
wyrazy szacunku i podziękowania.
W chwili obecnej zagrożenie powodziowe istnieje z powodu napływu
wód gruntowych. Woda jest na
bieżąco wypompowywana. Pracownicy zatrudnienia w ramach
robót publicznych rozpoczęli sprzątanie terenów pozalewowych wzdłuż Przemszy z
odpadów, które naniosła rzeka. Tereny pozalewowe będą poddane dezynfekcji oraz zostanie przeprowadzona akcja odkomarzania.
Na terenach bezpośrednio zalanych przez
wodę, pracownicy Urzędu Miejskiego dokonali wstępnego szacunku, celem ustalenia jakie
szkody wyrządziła woda. Dalszą procedurę
będą prowadzili pracownicy MOPS, który ponownie zwizytują teren i przygotują dokumentację do przydzielenia zasiłku.
W stanie ciągłej gotowości bojowej byli
druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych
w Chełmku, Bobrku i Gorzowie. Pracowali w
dzień i w nocy, nie zawsze doceniani przez
mieszkańców. – kontynuował Burmistrz
Burmistrz poinformował również, że w
trakcie akcji powodziowej wyszły niedostatki, trzeba wyciągnąć wnioski i dosprzętowić
jednostki OSP. Podjął decyzję o uzupełnieniu
sprzętu, zakupiono 2 motopompy pływające „Niagara” oraz 3 motopompy szlamowe.
Trzeba również podjąć działania w zakresie dobudowy wałów, regulacji rowów, na
terenie sołectw, oraz zobowiązać właścicieli
nieruchomości przyległych do rowów do ich
oczyszczania - zakończył burmistrz.
Po burmistrzu głos zabrali radni.
Przewodnicząca RM złożyła podziękowania strażakom z OSP, którzy z wielkim
poświęceniem pracowali i pomagali potrzebującym.
W dalszej części sesji radni zwracali również uwagę na konieczność oczyszczania
rowów, potrzebie doposażenia OSP, zakupie
sprzętu i samochodów. Wyegzekwowania
od odpowiednich służb konserwowania
wałów, śluz i rowów, a także zamieszczenia
informacji dla mieszkańców o konieczności
czyszczenia rowów wzdłuż swoich posesji i
egzekwować ich należyte utrzymanie.
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Szanowni Państwo
Podczas prowadzenia akcji ratunkowych, w celu zabezpieczenia
mienia i likwidacji podtopień, strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, pracownicy MZGK, ADM, ENWOS oraz pracownicy interwencyjni zużyli aż 5000 worków, proporcjonalne do tego ilości piasku i
innych materiałów. Współpraca wszystkich osób zaangażowanych
w akcję, jest wspaniałym przykładem siły jaka drzemie w naszym
społeczeństwie. W myśl hasła „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”, potrafiliśmy zjednoczyć wspólne siły i wykrzesać z siebie to
co najlepsze. Ludzie pracowali w niezwykle trudnych warunkach,
podczas ciągłych opadów deszczu i w niskiej temperaturze. Za takie
czyny należą im się szczególne wyrazy szacunku i podziękowania.
W chwili obecnej, po unormowaniu się sytuacji hydrologicznej
na rzece Przemszy i Wiśle, teren zalewowy jest sprzątany z naniesionych przez wodę śmieci oraz zostanie poddany dezynfekcji i
dezynsekcji. Pracownicy Urzędu Miejskiego i MOPS w Chełmku
oszacowali również wstępne szkody wyrządzone przez powódź.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom akcji
przeciwpowodziowej prowadzonej na terenie gminy Chełmek. Strażakom OSP Chełmek, Gorzów i Bobrek, prezesom i pracownikom
spółek Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, Administracja Domów Mieszkalnych, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej „Enwos”, pracownikom Urzędu Miejskiego
w Chełmku. Jestem wdzięczni za poświęcenie, trud i wolę walki z
żywiołem. Dzięki Państwa postawie, skutecznie stawiliśmy czoła
niszczycielskiej sile wody, która zebrała bolesne żniwo w niemal
całym kraju. Pamiętajmy, że to właśnie w obliczu trudnych zdarzeń
i chwil zwątpienia kształtujemy nasze charaktery.
Andrzej Saternus
Burmistrz Chełmka

Miesiąc maj i panujące w tym okresie warunki meteorologiczne
okazały się tragicznymi w skutkach dla całej Polski. Wzmożone opady deszczu, które niewyobrażalnie nasiliły się w nocy z soboty na
niedzielę 16 maja 2010 r. doprowadziły do skrajnego podwyższenia
poziomu wód na terenie gminy Chełmek.
Pierwszą akcję ratunkową przeprowadzono w nocy w niedzielę
16 maja na ulicy Przemysłowej (okolice Stawów) w Chełmku, gdzie
woda całkowicie zalała podwórko domu mieszkalnego i uniemożliwiała mieszkańcom opuszczenie domu. Sytuacja była poważna i
ulegała bardzo dynamicznym zmianom. We wtorek 18 maja sytuacja
powodziowa na terenie gminy Chełmek się ustabilizowała. Lokalne
podtopienia wystąpiły w Chełmku, Bobrku i Gorzowie. Poszkodowani
mieszkańcy najczęściej mieli do czynienia z wodą, która wtargnęła
do piwnic lub pomieszczeń gospodarczych. W zaistniałej sytuacji,
która można określić mianem kryzysowej, został niezwłocznie powołany stały dyżur przeciwpowodziowy. Pracownicy Urzędu Miejskiego pełnili dyżury całodobowe od poniedziałku 17 maja do wtorku
25 maja, celu stałej kontroli sytuacji powodziowej oraz komunikacji
między poszkodowanymi a służbami ratowniczymi, w tym z wszystkimi gminnymi jednostkami OSP, Komisariatem Policji oraz Miejskim
Zakładem Gospodarki Komunalnej, pracownikami ENWOS i Administracji Domów Mieszkalnych. Najdotkliwiej ucierpieli mieszkańcy ulic: Rzecznej, Jaworznickiej, Zygmunta Starego i Chrobrego w
Chełmku (wystąpienie z brzegów Przemszy). Szkodę poniosły także
osoby z rejonu ul. Parkowej (wody opadowe) oraz ul. Podkomorskiej
i ul. Krakowskiej w Bobrku. Miejscowe podtopienia wystąpiły także
w Gorzowie: ul. Nowowiejska, ul. Krakowska, ul. Rzeczna, ul. Wąska
i ul. Źródlana. Warto podkreślić, że akcja antykryzysowa była prowadzona w zorganizowany sposób.
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Podsumowanie III Gminnego
Konkursu Ekologicznego

Chełmek powodzianom

Majowa powódź, która swoimi tragicznymi skutkami objęła
znaczną część Polski nie ominęła gminy Chełmek. Jednak nieporównywalnie większe straty niż w Gminie Chełmek wezbrana woda
wyrządziła u naszych sąsiadów zza Przemszy w Chełmie Małym.
Z inicjatywą zbiórki dla powodzian z Chełmu Małego wystąpiła
przewodnicząca RM w Chełmku Zofia Urbańczyk. Na apel o zbiórce szybko odpowiedzieli nauczycielka z PZ nr 8 Sylwia Sajak wraz z
grupą uczniów wolontariuszy oraz Barbara Kania i chełmeccy harcerze. Wolontariusze i harcerze przez kilka dni prowadzili zbiórkę
w 9 placówkach handlowych na terenie Chełmka. Na akcję zbiórki
bardzo pozytywnie odpowiedzieli mieszkańcy Chełmka, którzy
ochoczo wkładali do koszyków ustawionych przez wolontariuszy
najpotrzebniejsze art. żywnościowe i duże ilości wody mineralnej.
Cała zebrana pomoc został przekazana najbardziej potrzebującym
mieszkańcom Chełmu Małego.

7 maja w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku
odbyło się podsumowanie III Gminnego Konkursu Ekologicznego
p.n. „Dbajmy o środowisko – to proste!”. Patronat nad konkursem
objął Burmistrz Chełmka, który ufundował ciekawe nagrody.
W konkursie uczestniczyli uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych Gminy Chełmek. Konkurs miał na celu kształtowanie
w uczniach świadomości ekologicznej oraz rozwijanie aktywnych
postaw wobec ochrony przyrody.
Uczniowie nagrodzeni zostali w 6 kategoriach:
Test wiedzy ekologicznej : Kordian Łysak, Aleksandra Gurgul,
Klaudia Knapik z SZS nr 1 w Chełmku, Julia Klimek, Agata Szyjka, Natalia Mroczek z Samorządowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
nr 2 w Chełmku, Ewa Stanek, Kinga Rybak, Kamila Skotarska z SZS
w Gorzowie, Gabriela Gucwa, Szymon Nędza, Tomasz Gołowieszko
Z SZS w Bobrku.
Wykonanie maskotki : Ewa Czaplejewicz, Andrzej Norys, Kamil
Szymczak, Patrycja Pasieka, Jakub Dębski z SZS nr 1 w Chełmku, Karolina Kruk, Patryk Grzegorzek, Łukasz Banak, Konrad Deda, Aleksandra
Bąk z SZ Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Chełmku, Daria Krawczyk,
Agnieszka Chacuś, Bartosz Różycki z SZS w Gorzowie, Daniel Janiga,
Natalia Kliś, Michał Michalik, Natalia Czopik z SZS w Bobrku.

W akcji zbiórki udział wzięło 12 harcerzy z Chełmka oraz uczniowie z PZ nr 8: Justyna Gworek, Kamila Biernat, Jan Słonina, Klaudia
Kościelny, Klaudia Czardyban, Magdalena Wilczak, Katarzyna Gunia,
Jakub Horodeński, Elżbieta Telbyło, Barbara Piegrzyk, Artur Fidyt,
Łukasz Stokłosa, Roksana Borowa, Anna Zając oraz Alicja Dusza.
Zbiórka była prowadzona w sklepach: Biedronka, Benia, Delikatesy Centrum, Grosik, Żabka, sklep „Pod 1”, G.S. Młyny, Sezam oraz
Sklep pana Marasika.

Wykonanie albumu fotograficznego : Wioletta Klimek, Kordian
Łysak z SZS nr 1 w Chełmku, Krystian Bloch, Weronika Oleś, Karolina
Fyda z SZS-P nr 2 w Chełmku, Daria Krawczyk, Ewa Stanek, Kamila
Skotarska z SZS w Gorzowie, Albert Grec, Patrycja Mańkut, Natalia
Czopik, Gabriela Gucwa z SZS w Bobrku.
Plakat o tematyce ekologicznej : Wioletta Klimek z SZS nr 1 w
Chełmku, Łukasz Skrzekut z SZS-P nr 2 w Chełmku, Krzysztof Wesec„Pomoc w czas okazana prostuje bieg świata”
ki, Monika Palka, Ewa Stanek z SZS w Gorzowie, Klaudia Buchwald
z SZS w Bobrku.
Wykonanie makiety „Ekologiczny dom przyszłości” : Wioletta KliSkładam serdeczne podziękowanie dla społeczności chełmec- mek, Konrad Kobyłczyk, Mateusz Subel, Tomasz Hebda z SZS nr 1
kiej za okazane serce i zaangażowanie w pomocy dla powodzian w Chełmku, Jakub Zajas, Daniel Janik, Patryk Godlewski z SZS-P nr
2 w Chełmku, Przemysław Rożniewski, Szymon Suder, Klaudia Kaz Chełmu Małego.
licińska z SZS w Gorzowie, Bartłomiej Sworzeń, Jakub Norys, Piotr
Dziękuję właścicielom placówek handlowych za udostępnienie
Satała z SZS w Bobrku.
stanowisk umożliwiających zbiórkę darów.
Szczególne podziękowania składam harcerzom, druhnie Barbarze Kani, wolontariuszom z Powiatowego Zespołu nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku, Pani Sylwi Sajak opiekunowi grupy wolontariuszy, Pani Jadwidze Radwańskiej, Radnej
Rady Miejskiej w Chełmku oraz Pani Dyrektor Jolancie Haraszczuk
i pracownikom SG ZOZ w Chełmku
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku
Zofia Urbańczyk
Wiersz o przyrodzie : Aleksandra Gadocha z SZS nr 1 w ChełmSERDECZNE PODZIĘKOWANIE DLA BURMISTRZA
ku, Maria Śladowska z SZS-P nr 2 w Chełmku, Ewa Stanek z SZS w
Gorzowie, Kinga Zabawska Z SZS w Bobrku.
I MIESZKAŃCÓW CHEŁMKA ZA OKAZANĄ
Organizatorem tegorocznej edycji konkursu był Samorządowy
POMOC PODCZAS TEGOROCZNEJ POWODZI
Zespół Szkół w Bobrku, którego uczniowie zaprezentowali przedORAZ WSPARCIE DOBRYM SŁOWEM W TYCH
stawienie o tematyce ekologicznej pod tytułem „ Na dworze króla
Surowca Wtórnego”.
TRUDNYCH CHWILACH
Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy i
SKŁADAJĄ
życzymy świadomych wyborów ekologicznych w życiu codziennym.
MIESZKAŃCY CHEŁMU MAŁEGO
Referat Oświaty

Podziękowanie
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INFORMACJA O WARUNKACH WAŻNOŚCI ODDANEGO GŁOSU NA KARCIE
DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Głos ważny
Warunkiem ważności oddanego głosu jest głosowanie tylko na
jednego kandydata. Głosuje się przez postawienie znaku„X” w kratce
z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata.
Głos nieważny
Głos jest nieważny w razie:
- oddania głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli posta-

wienia znaku „X” w kratce przed nazwiskiem więcej niż jednego
kandydata,
- nieoddania głosu na żadnego kandydata, czyli niepostawienia
znaku „X” w kratce przed nazwiskiem któregokolwiek kandydata,
- oddania głosu na karcie do głosowania innej niż karta urzędowo ustalona lub nieopatrzonej pieczęcią obwodowej komisji
wyborczej.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
zakresie nauk fizycznych, emerytowany nauczyciel akademicki,
zamieszkały we Wrocławiu;
7) NAPIERALSKI Grzegorz Bernard, lat 36, wykształcenie wyższe politologiczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały
w Szczecinie, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej;
8) OLECHOWSKI Andrzej Marian, lat 62, wykształcenie wyższe ekonomiczne, wykonujący zawód ekonomisty, miejsce pracy: samodzielna działalność gospodarcza, zamieszkały w Warszawie, który
złożył następujące oświadczenie:
byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu przepisów powołanej ustawy;
9) PAWLAK Waldemar, lat 50, wykształcenie wyższe techniczne,
zajmujący kierownicze stanowisko państwowe, pełniący funkcje
Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, zamieszkały
w Kamionce gmina Pacyna, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego;
10) ZIĘTEK Bogusław Zbigniew, lat 45, wykształcenie średnie. wykonujący zawód polityka. Miejsce pracy: Wolny Związek Zawodowy
„Sierpień 80”, zamieszkały w Markowiźnie gmina Ogrodzieniec
członek Polskiej Partii Pracy - Sierpień 80.

1) JUREK Marek, lat 49, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód historyka, miejsce pracy: Fundacja Św. Benedykta,
zamieszkały w Wólce Kozodawskiej gmina Piaseczno, członek
Prawicy Rzeczypospolitej;
2) KACZYŃSKI Jarosław Aleksander, lat 61, wykształcenie wyższe
prawnicze, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały
w Warszawie;
3) KOMOROWSKI Bronisław Maria, lat 58, wykształcenie wyższe historyczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały
w Warszawie, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej
Polskiej;
4) KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard, lat 67, wykształcenie wyższe filozoficzne, wykonujący zawód publicysty i wydawcy, miejsce pracy:
Oficyna Konserwatystów i Liberałów, zamieszkały w Józefowie,
powiat otwocki, członek partii politycznej Wolność i Praworządność;
5) LEPPER Andrzej Zbigniew, lat 56, wykształcenie średnie, wykonujący zawód rolnika, miejsce pracy: własne gospodarstwo rolne,
zamieszkały w Zielnowie gmina Darłowo;
6) MORAWIECKI Kornel Andrzej, lat 69, wykształcenie wyższe w

Informacja Burmistrza Chełmka
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolite Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Nr obwodu
1

2

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obw. Komisji Wyborczej

Chełmek – ulice:
Baty, Fredry, Jaworznicka, Kochanowskiego, Krasińskiego, Kraszewskiego, Mickiewicza, Norwida, Piastowska, Plac Kilińskiego, Przemysłowa, Słowackiego, Sienkiewicza,
Staicha, Tuwima,
Chełmek - ulice:
Broniewskiego, Dąbrowskiej, Kasprowicza, Krakowska (nr parzyste), Orkana, Reymonta, Rydla, Staffa, Struga, Tetmajera, Wyspiańskiego, Zapolskiej, Żeromskiego

3

Chełmek - ulice:
Kościuszki, Krakowska (nr nieparzyste), Ofiar Faszyzmu, Marszałka Piłsudskiego, Paprotnik, Powstańców Śląskich,

4

Chełmek - ulice:
Generała Andersa, Boczna, Brzozowa, Głogowa, Klonowa, Kolejowa, 11-go Listopada,
25-go Stycznia, Topolowa, Wojska Polskiego

Remiza Ochotniczej Straży
Pożarnej w Chełmku
ul. Staicha 3
PZ Nr 8 Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących
w Chełmku ul. Krakowska 18
SZS-P Nr 2 w Chełmku
ul. Marszałka Piłsudskiego 1
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
SZS- P Nr 2
w Chełmku ul. Brzozowa 7-9

5

Sołectwo Gorzów

SZS w Gorzowie im. Marii Konopnickiej, ul. Szkolna 3

6

Sołectwo Bobrek

SZS w Bobrku im. Kardynała Stefana
Adama Sapiehy ul. Nadwiślańska 9

7

8

Chełmek – ulice:
St. Batorego, B. Chrobrego, B. Wstydliwego, Długosza, Flisaków, Galla Anonima, Jagielloń- SZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w
ska, K. Wielkiego, Kręta, Królowej Jadwigi, Krótka, B. Krzywoustego, Leśna, Lipowa, Mieszka Chełmku ul. Chrobrego 9
I, Na Skałce, W. Łokietka, Oświęcimska, Polna, Rzeczna, Sadowa, Z. Starego, Sobieskiego,
Świerkowa, Starowiejska, Śląska, Ks. Wcisło, Wrzosowa, Wandy, W. Hermana,
Dom Pomocy Społecznej w Bobrku
DPS w Bobrku – Nowy Hostel
ul. Księżnej Ogińskiej 2

Głosowanie odbędzie się w dniu 20 czerwca 2010 r. roku w godzinach od 6.00 do 20.00
6
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Składy komisji
W związku z zarządzonymi na dzień 20
czerwca 2010 r. wyborami Prezydenta RP
Zarządzeniem Burmistrza Chełmka z dnia
31 maja 2010 r. zostały powołane składy Obwodowych Komisji Wyborczych na obszarze
gminy Chełmek.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
w Chełmku
Ryszard Skoliński – przewodniczący, Joanna Słowińska - z-ca przewodniczącego,
członkowie: Witold Stokłosa, Maria Tanistra,
Aneta Radwańska, Anna Lach.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
w Chełmku
Barbara Fucz –Kołaciak – przewodniczący, Urszula Klimczak - z-ca przewodniczącego, członkowie: Ewa Lach, Paweł Łyduch,
Bogusław Banach, Elżbieta Olejarz.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
w Chełmku
Iwona Oleksa – przewodniczący, Paweł
Cichy - z-ca przewodniczącego, członkowie: Jolanta Rzymkowska, Aneta Łyduch,
Krzysztof Kozioł, Marek Idzik, Katarzyna Jakubowska.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
w Chełmku
Marta Warecka – przewodniczący, Ewa

Trethan - z-ca przewodniczącego, członkowie: Paweł Szczerbowski, Małgorzata Szymczak, Klaudia Jugas, Agnieszka Wójcik, Halina
Czornik.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w
Gorzowie
Stanisław Kądzior – przewodniczący,
Elżbieta Ławczyn - z-ca przewodniczącego,
członkowie: Damian Łękawa, Jolanta Urban,
Monika Klima, Sylwia Sajak, Anna Hutnicza.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w
Bobrku
Paweł Radwan – przewodniczący, Marta
Zabawka - z-ca przewodniczącego, członkowie: Łukasz Sarna, Marzena Tanistra, Marcin
Jarnot, Anastazja Gajda.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w
Chełmku
Barbara Skolińska Zientara – przewodniczący, Natalia Zawora - z-ca przewodniczącego, członkowie: Justyna Rusin, Jadwiga
Romaniuk, Michał Urbańczyk, Anna Prasol.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w
Bobrku
Halina Kojdecka – przewodniczący, Emilia Chechelska - z-ca przewodniczącego,
członkowie: Marta Stokłosa, Kamila Szpiega,
Anna Tocka, Piotr Palka, Barbara Maślanka.

Z okazji Dnia Komunalnika
składam
najlepsze życzenia
- w imieniu własnym
oraz Radnych Rady Miejskiej wszystkim pracownikom
komunalnym
naszej Gminy.
Wasza praca i duże
zaangażowanie pozwalają nam
zawsze liczyć
na skuteczne działania
w ramach obsługi Komunalnej
naszego miasta i gminy.
Życzę Wam wszystkiego
najlepszego
w życiu osobistym i sukcesów
w pracy zawodowej.
Przewodnicząca RM
Zofia Urbańczyk

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 XLIII/307/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w trybie przetargowym, działek
położonych w Chełmku przy ulicy Księdza Wcisło przeznacza do sprzedaży nieruchomość
niezabudowane, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr:
p.gr. 1073/5 o pow. 0.0827 ha
p.gr. 1073/15 o pow. 0.0772 ha
p.gr. 1073/6 o pow. 0.0798 ha
p.gr. 1073/16 o pow. 0.0839 ha
p.gr. 1073/7 o pow. 0.0793 ha
p.gr. 1073/17 o pow. 0.1241 ha
p.gr. 1073/8 o pow. 0.0792 ha
p.gr. 1073/18 o pow. 0.0840 ha
p.gr. 1073/9 o pow. 0.0798 ha
p.gr. 1073/19 o pow. 0.0796 ha
p.gr. 1073/10 o pow. 0.1066 ha
p.gr. 1073/20 o pow. 0.0756 ha
p.gr. 1073/11 o pow. 0.0938 ha
p.gr. 1073/21 o pow. 0.0733 ha
p.gr. 1073/12 o pow. 0.0719 ha
p.gr. 1073/22 o pow. 0.0735 ha
p.gr. 1073/13 o pow. 0.0750 ha
obręb Chełmek, położone w Chełmku
przy ul. Księdza Wcisło.
p.gr. 1073/14 o pow. 0.0844 ha

Przedmiotowe działki tworzą nowe osiedle mieszkaniowe przeznaczone pod zabudowę 18-tu budynków jednorodzinnych z
wydzieloną drogą gminną.
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 14 maja 2010 roku do dnia 04
czerwca 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 84490-33 osoba do kontaktu Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Komunalnym
Sławomir Kalemba.		
Inf.UM

Konkurs na najpiękniejszy ogród

Informacja

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Chełmku informuje, że postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji
celu publicznego może trwać dłużej niż termin przewidziany w art.
35 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego tj. dwa miesiące.
Wydanie przedmiotowej decyzji, zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wiąże się z uzgodnieniem planowanej inwestycji z innymi
organami administracyjnymi. W związku z tym termin wydania decyzji może się wydłużyć nawet do czterech miesięcy. Jednocześnie
informujemy, że każda zmiana dotycząca planowanej inwestycji,
wykonana w trakcie trwania postępowania, wydłuża czas oczekiwania na wydanie warunków zabudowy bądź lokalizacji inwestycji
celu publicznego.					
Inf.UM
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Nawiązując do kilkuletniej już tradycji, Burmistrz Chełmka wraz
z Zarządami Osiedli, sołtysami oraz Radami Sołeckimi ogłasza konkurs na najpiękniejszy ogród lub balkon na terenie Gminy Chełmek.
Konkurs podzielono na 4 rejony: Osiedle Nowe Miasto, Osiedle
Stare Miasto, Sołectwo Gorzów i Sołectwo Bobrek. Organizacją, opracowaniem regulaminu i przeprowadzeniem konkursu zajmować się
będą komisje powołane przez Zarządy Osiedli oraz Rady Sołeckie.
Spośród uczestników konkursu z rejonu Osiedle Nowe Miasto
wyłonionych zostanie trzech laureatów w trzech kategoriach: najpiękniejszy ogród, najpiękniejszy balkon oraz najpiękniejszy ogród
przy bloku. W pozostałych rejonach nagrody i dyplomy otrzymają
właściciele trzech najpiękniejszych ogrodów. Nagrody zostaną wręczone przez Burmistrza Chełmka przy okazji obchodów uroczystości dożynkowych. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Inf.UM
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Wspomnienie o Profesorze
Wspomina Henryk Ekiert
Pana Jana Lachendrę poznałem jeszcze w latach 60-tych a płaszczyzną naszej znajomości był... sport.
Mało kto dzisiaj pamięta, że ten wybitny nauczyciel-humanista
i wielostronny działacz społeczny i w tej dziedzinie odnosił spore
sukcesy.
Właśnie w latach 60tych był opiekunem szkolnego koła sportowego technikum mech-el. w Chrzanowie.
Jego niektórzy wychowankowie osiągali wyniki plasujące ich w
ścisłej czołówce województwa Krakowskiego.
Dziedziną, której poświęcił znacznie dłuższy okres swojego życia
i której był wierny do ostatnich lat była
turystyka i krajoznawstwo.
Nie był działaczem z za biurka. Jego
ogromna pasja i wiedza historyczno-humanistyczna a także talent pedagogiczny powodowała, że podopieczni przez
wiele lat zdobywali czołowe miejsca w
finałach Ogólno Polskiego Turnieju Krajoznawczego wygrywając po drodze poszczególne szczeble eliminacji.
Zdobywali wysokie miejsca i nagrody także w innych akcjach i turniejach o
charakterze krajoznawczych.
Potrafił zainfekować swoją pasją
uczniów szkół w których pracował, także w Oświęcimiu („Budowlanka” i LO
Konarskiego).
Dopóki starczyło mu sił i czasu organizował i prowadził obozy wędrowne
oraz wiele turystycznych wypraw w najciekawsze zakątki naszego kraju.
Posiadał uprawnienia turystyczno
krajoznawcze takie jak przewodnik,
przodownik turystyki pieszej i górskiej,
instruktor krajoznawstwa (na cały kraj) i
inne. Posiadał wiele odznaczeń.
Przez wszystkie lata istnienia województwa bielskiego był członkiem
Zarządu Wojewódzkiej Komisji Krajoznawczej PTTK a w ostatnich kadencjach jej przewodniczącym.
Działał także w głównej komisji krajoznawczej PTTK. Był aktywnym
uczestnikiem Kongresów Krajoznawczych. Organizował Wojewódzkie Sejmiki Krajoznawcze.
Uczestnicy popularnych w latach 70tych i 80tych konkursów
poezji krajoznawczej organizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych w Chełmku dla młodzieży szkół gminy i miasta, pamiętają Go
jako przewodniczącego jury. Funkcję tę pełnił przez osiemnaście lat.
Z turystyką i krajoznawstwem nie rozstał się w zasadzie nigdy.
Chociaż w ostatnich latach były to głównie doskonale przygotowane
pielgrzymki do ciekawszych i ważniejszych sanktuariów.
Był założycielem i jedynym redaktorem parafialnego periodyku
pod nazwą „Zawierzenie”. Zwykle tego typu pisma-gazetki to biuletyny z życia parafii. Redaktor Lachendro otrzymawszy od księdza
proboszcza Stanisława Strojka pełną swobodę publicystyczną uczynił z „Zawierzenia” obszerną gazetkę o wysokim poziomie literackim.
Nie dziwią literackie zainteresowania profesora, jeżeli wspomnę
że był założycielem i przez ponad 20 lat prezesem Towarzystwa Literackiego imieniem Adama Mickiewicza w Bielsko Białej.
W jego dorobku literackim znalazło się miedzy innymi kilka książek o charakterze biograficznym o księdzu Michale Potaczało (już
co najmniej dwie szkoły noszą jego imię). Pan Lachendro był przyjacielem księdza Michała- bohatera z okresu drugiej wojny światowej
i wybitnego kapłana.

Wielokrotnie uczestniczyłem w pielgrzymkach organizowanych
przez profesora lub wspólnie je prowadziliśmy. Mocno utkwiła mi
w pamięci pielgrzymka na Litwę i Łotwę, której był tylko uczestnikiem, tym nie mniej drobiazgową wiedzą na temat ogromnej ilości
poloników znajdujących się w Wilnie, przewyższał zdecydowanie
miejscowych przewodników. Miejsca i fakty związane z pobytem w
Wilnie Mickiewicza, Słowackiego i innych twórców kultury, a także
świętej Faustyny Kowalskiej czy Józefa Piłsudzkiego, prezentował
jak zawodowy biograf tych postaci.
Był wieloletnim prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Oświęcimiu. Przeszło dwa lata temu objąłem po Nim tę funkcję, w sytuacji
kiedy nawet wyjazdy na zebrania klubu, stały się dla Niego dużym
wysiłkiem. Mam więc okazję przekonać
się, że porzekadło o tym, że nie ma ludzi
niezastąpionych, nie zawsze się sprawdza.
Jego szerokie kontakty ze światem naukowym nie tylko UJ zapewniały obsadę
wykładów na najwyższym poziomie w
czasie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.
Wśród nich był na przykład europejskiego
formatu profesor Tadeusz Ulewicz - wieloletni przyjaciel pana Lachendry.
Na konkursy poezji krajoznawczej i
poezji patriotycznej (w ramach KIK) potrafił ściągnąć z Krakowa zaprzyjaźnionych
z nim poetów czy aktorów. Utrzymywał
nie tylko listowne kontakty z wieloma
hierarchami naszego kościoła, To dzięki
szacunkowi jakim go obdarzano prawie
każda pielgrzymka była uatrakcyjniona
pobytem u jakiegoś księdza-przyjaciela
lub byłego ucznia.
Nie zapomniane wrażenie zrobiła na
uczestnikach pielgrzymka na Kalwarię
Pacławską, Leżajska, Przemyśla i Krasiczyna. Po drodze był Rzeszów i niemal
dwugodzinna wizyta u biskupa Kazimierza Górnego, który wszystkich serdecznie
ugościł. Innym razem było spotkanie z
legendarnym arcybiskupem I. Tokarczukiem, który wielokrotnie dopingował profesora do popularyzowania wspomnianej
już postaci księdza Michała.
W tych kilku pobieżnych i chaotycznych wspomnieniach nie
usiłowałem nawet opisać większości osiągnięć i dorobku profesora. Zarysowałem jedynie własne obserwacje i wydarzenia w których
miałem okazję uczestniczyć. Na przykład mieszkańcy Chełmka za
pewne zauważyli, że zupełnie pominąłem wątek Jego pracy dla macierzystej parafii pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia a wcześniej
parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski w Chełmku.
Trudno ogarnąć i opisać jego osiągnięcia pedagogiczne i wychowawcze a przecież to była Jego praca zawodowa i za nią był
wyróżniany najwyższymi odznaczeniami i nagrodami. Był autorem
dziesiątków odczytów i wykładów na różnych sesjach i sympozjach.
Nie wspomniałem o czterech tablicach wybitnych ludzi Ziemi Oświęcimskiej wmurowanych w rynku, a każda z nich poprzedzona była
sesją naukową zorganizowaną przez pana Lachendrę.
Na marginesie jeszcze jedno spostrzeżenie (natury etyczno-ekonomiczej). Wszelką działalność społeczną kojarzymy z czasem, który jej poświęcamy. W wydaniu profesora Lachendry były to jeszcze
własne pieniądze którymi to społecznikostwo uzupełniał.
Stąd ten niezwykły społecznik żył nad wyraz skromnie.
Odszedł człowiek nam wszystkim bardzo dobrze znany ale czy
zdawaliśmy sobie sprawę z tego jak wiele nam dawał?
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Podziel się pomysłem
„Prowadzenie zajęć plastycznych zarówno z dziećmi jak i z osobami dorosłymi, a szczególności niepełnosprawnymi, stanowi nie lada
wyzwanie.Kluczowoą rolę odgrywa w nich pomysłowość prowadzącego, otwratość na nowe formy pracy i umiejętność dostosowania
zajęć do możliwości podopiecznych. Czasami pojawia sie myśl, że
już wszystko było i nic oryginalnego nie da się wymyślić.Nawet nie
zdajemy sobie sprawy, że tuż za rogiem, w innych ośrodkach na zajęciach plastycnzych powstają niesamowite prace.” - napisała Anna
Waligóra, zapraszając terapeutki zajęciowe oraz instruktorki świetlicowe na spotkanie organizacyjne cyklu „Podziel się pomysłem”.
Idea powołania do życia grupy wzajemnego wsparcia instruktażowego wypływała z wewnętrznej potrzeby doskonalenia własnego
wartsztatu pracy. Co prawda istnieje bogaty rynek ofert szkolenia
w zakresie rękodzieła i nowych form plastycznych, ale udział w nich
jest kosztowny i nie wszystkie ośrodki mogą sobie na nie pozwolić.
Zminimalizowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji było jednym
z atutów stworzonego zespołu, który po raz pierwszy spotkał się
29 czerwca 2009 roku w Klubie „Bratek” Środowiskowego Domu
Samopomocy w Chełmku. Przyjazna atmosfera i przychylność Haliny Zelech - kierowniczki chełmeckiego ŚDS-u sprzyjały wymianie
pomysłów i otwartej dyskusji, dzęki której określono tematykę kolejnych spotkań oraz ich terminy ( raz w miesiącu). Podczas spotkania
organizacyjenego przeprowadzono również ankietę „Na dobry początek”,uzyskując najważniejsze informacje dotyczące umiejętności
i oczekiwań uczestniczek . Pani Anna Waligóra przeprowadziłą też
pierwsze warsztaty wykonania świec ozdobnych z wykorzystaniem
odpadów woskowych i różnych materiałów dekoracyjnych. Do tej
pory zrealizowano następujące tematy:
„Warsztaty liternicze”- prowadziła Ewa Miszuta w Domu Ludowym w Chełmku
„Wykorzystanie tkanin dekoracyjnych do wykonania ozdób i
przedmiotów użytkowych”- prowadziła Małgorzata Wabi w świetlicy w Gorzowie
„Liść klonu i jesienne kompozycje” - prowdziły Ewa Miszuta i
Małgorzata Wabik w Domu Ludowym w Chełmku
„Filcowanie- technika tworzenia ozdób i przedmiotów” - prowadziły Joanna Czeszek i Aneta Szkółka w świetlicy Warsztatów
Zajęciowych w Chełmku
„Decoupage - serwetkowa technika zdobienia przedmiotów”
- prowadzili Anna Waligóra i Ryszard Kobuszewski w Domu Ludowym w Chełmku
„Masa solna- wykonanie i zastosowanie” - prowadzila Małgorzata
Wabik w świetlicy w Gorzowie
„Kwiaty z bibuły i krepiny” - prowadziła Małgorzata Wabik w ŚDS
w Chełmku
„Pisankowe warsztaty” - prowadziły Ewa Rudyk-Niemczyk i Aneta
Szkółka w DPS w Bobrku
„Papierowa wiklina” - warsztaty w świetlicy w Gorzowie.
Warsztaty stały się cennym źródłem inspiracji, ale przyczyniły
się też do integracji środowiska terapeutek zajęciowych oraz instruktorek świetlicowych. Okazało się, że bepośrednia wymiana
doświadczeń, pomysłów, wiedzy i umiejętności to idealny sposób
samodoskonalenia zawodowego.
Z odpowiedzialności za rozwój dzieci i dorosłych powierzonych
naszej opiece wynika wewnętrzna potrzeba poszukiwania najefektywniejszych form pracy, a z poczucia solidarności wypływa chęć
wspierania się nawzajem - i to jest najlepsza gwarancja wysokich
efektów współpracy.”Podziel się pomysłem” to nie tylko program, ale
żywa idea przekładająca się na wymierne korzyści uczestniczek zajęć
oraz ich podopiecznych. Spotkania dją nie tylko wiedzę teoretyczną
i praktyczne umiejętności w zakresie realizowanego tematu, ale stają
się okazją do wymiany informacji o źródłach inspiracji, bibliografii,
materiałach, cenach, sposobach minimalizowania kosztów zajęć itp..
A wszystko zaczęło się od nieśmiałej propozycji, którą serdecznie
przyjęła kierowniczka ŚDS-u Halina Zelech, a pilotują Anna Waligóra
i Małgorzata Wabik.
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Do programu „Podziel się pomysłem” przystąpiły do tej pory
Środowiskowe Domy Samopomocy z Chełmka, Chrzanowa i Oświęcimia, Świetlica Środowiskowa z ul.Brzozowej z Chełmka, Warsztaty
Terapii Zajęciowej Fundacji Brata Alberta z Chełmka, Dom Pomocy
Społecznej z Bobrka, Dzieło Kolpinga z Chełmka, MOKSiR - Dom
Ludowy z Chełmka i świetlica z Gorzowa.
Dziękując wszystkim uczestniczkom oraz ich Pracodawcom za
dotychczasową współracę, zapraszamy tych, którzy wciąż czekają...
Podziel się swoim pomysłem z nami, a my podzielimy się naszym
pomysłem z tobą.
Małgorzata Wabik

Masaż u klienta w domu – leczniczy,
relaksacyjny, antycelulitowy, sportowy,
limfatyczny.
Ceny od 20 zł.
Telefon: 512 144 032
Email: piotrniemczyk@poczta.fm
Dla pierwszych 10 osób masaż gratis !!!

tel. 501 424 838
e-mail: biuro@archikont.pl
po godz. 14.00

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu

Śp. Józefa Remsaka

Dziękujemy za okazane współczucie,
złożone wieńce i kwiaty
– rodzinie, znajomym, sąsiadom i przyjaciołom
Żona, córka i syn z rodzinami
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Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie
W imieniu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce pragnę
przedstawić osiągnięte rezultaty z dotychczasowych działań Centrów Porad Prawnych i Obywatelskich mieszczących się w Chełmku
przy ul. Krakowskiej 18 oraz w Oświęcimiu przy ul. Rynek Główny 2.
Centra funkcjonują w ramach projektu „Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt
realizowany jest przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
przy współpracy Rodziny Kolpinga w Chełmku. Patronat nad projektem objął Prezydent Miasta Oświęcim oraz Starosta Oświęcimski.
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie dostępności do porad
prawnych i obywatelskich na terenie powiatu oświęcimskiego i
chrzanowskiego udzielanych bezpłatnie, w sposób rzetelny, poufny i bezstronny.
W miesiącu kwietniu upłynął pierwszy rok funkcjonowania Centrów Porad Prawnych i Obywatelskich. W ciągu minionych miesięcy
dokładano wielu starań, aby Centra świadczyły swoje usługi zgodnie
z założonym celem.
Od 1 kwietnia 2009 roku nasze Centra Porad Prawnych i Obywatelskich pomogły 1644 osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Prawnicy oraz doradcy prawni udzielili 7341 porad
prawnych i obywatelskich oraz ponad 1500 informacji prawnych.
Przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego udało
się nam zorganizować dziewięć Dni Porad Obywatelskich w czterech gminach powiatu oświęcimskiego. Ponadto przeprowadzono
zarówno w Oświęcimiu, Chełmku i Chrzanowie siedem wykładów
o tematyce prawnej. Co miesiąc wydawany jest bezpłatny biuletyn
prawny „Bliżej Obywatela”. W ramach projektu funkcjonuje również

portal internetowy (www.prawo.kolping.pl). Należy podkreślić,
iż strona jest źródłem informacji o działaniach projektowych, ale
przede wszystkim pełni funkcję informacyjno-edukacyjną na temat
bieżących przepisów prawnych.
Podczas licznych rozmów z osobami odwiedzającymi Centra
otrzymujemy potwierdzenie, że nasze działania mają pozytywny
oddźwięk wśród społeczności lokalnej przyczyniając się do zwiększenia świadomości i kultury prawnej mieszkańców.
Kierownik Centrów Porad Prawnych i Obywatelskich
Marta Wrzosek
Serdecznie zapraszamy do dalszego korzystania z bezpłatnych
porad prawnych i obywatelskich m.in. z zakresu prawa cywilnego,
rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w naszych Centrach Porad Prawnych i Obywatelskich mieszczących się w Chełmku,
Oświęcimiu oraz - od kwietnia - również w Chrzanowie.
Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w:
Chełmku
ul. Krakowska 18
tel.: 33/846 14 37

Chrzanowie
ul. F. Focha 3
tel.: 33/846 14 37

Oświęcimiu
ul. Rynek Główny 2
tel.: 33/842 19 30

Zapisy na porady prawne od poniedziałku do piątku
w Chrzanowie tylko telefonicznie od 12:00 do 16:00
w Chełmku telefonicznie lub osobiście od 12:00 do 16:00
w Oświęcimiu telefonicznie lub osobiście od 12:00 do 17:00
lub drogą elektroniczną na stronie: www.prawo.kolping.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEŁAM PRZEMOC !

Biblioteka dzieciom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku informuje: od dnia
1 kwietnia 2010 roku uruchomiony został TELEFON INFORMACYJNY W
SPRAWACH PRZEMOCY DOMOWEJ

668 778 461

czynny codziennie w godzinach od 7.00 do 21.00.
Dyżury przy telefonie pełnią pracownicy socjalni.

Trwają zapisy do

Przedszkola
Językowo
-Artystycznego

w Chełmku na rok szkolny 2010/2011.
Informacja w Centrum Edukacji
ul. Krakowska 18
(bud. Technikum),
tel. 694 310 834,
email: biuro@linghouse.com.pl

W ramach ogólnopolskiej akcji „Tydzień bibliotek” naszą książnice odwiedziły przedszkolaki z samorządowego przedszkola nr 2
w Chełmku, grupy; „Misie”, „Zajączki”, „Krasnale”, „Słoneczka”, „Motylki”, „Myszki”, „Stokrotki”, oraz „Gromadka Kubusia Puchatka”. Po
zwiedzeniu biblioteki panie bibliotekarki czytały małym gościom
Kamila Polaka „Bałagan w bibliotece”, w dalszej kolejności została
przeprowadzona lekcja biblioteczna dla klasy pierwszej na temat
historii i budowy książki. Spotkanie zakończyła wspólna zabawa z
konkursami i quizami.
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„Lore Lay” na wiele sposobów
W Powiatowym Zespole Nr 8 w Chełmku odbył się się już po raz czwarty Międzyszkolny
Konkurs Interpretacji Poezji Niemieckojęzycznej, w którym wzięła udział młodzież ze szkół
w Bobrku, Gorzowie, gimnazjum nr 2 w Chełmku i PZ8, a który honorowym patronatem
objął burmistrz Chełmka Andrzej Saternus. Młodzi ludzie interpretowali w wersji oryginalnej
balladę niemieckiego poety Clemensa Brentano „Lore Lay”. Pomysły uczniowskie na przekazanie treści tego utworu były bardzo ciekawe i różnorodne, z wykorzystaniem muzyki,
prezentacji multimedialnych oraz oryginalnych rekwizytów i strojów.
Aktorskie popisy młodzieży oceniało
jury w składzie: przedstawiciel urzędu gminy w Chełmku Adam Łękawa, dyrektor PZ8
Michał Kaczmarczyk, wolontariusze MDSM
w Oświęcimiu: Austriak-Mike Lehner i Niemiec-Alex Hauschild oraz nauczycielka języka niemieckiego w gimnazjum nr 2 w
Chełmku Ewa Pilch.
W kategorii zespołowej najwyższe uznanie w oczach jury znalazły gra i pomysł na
interpretację, w stylu telewizyjnej rodziny
jaskiniowców, uczniów PZ8: Barbary Piegrzyk,
Katarzyny Guni i Magdaleny Wilczak (op. Elżbieta Kubas). Droździewicz). Jury przyznało także nagrodę za najlepszą grę aktorską
Barbarze Piegrzyk z PZ 8, która brawurowo
zagrała rolę biskupa, zaś Mike Lehner i Alex
Na uroczystość rozdania nagród oraz
Hauschild najwyżej ocenili umiejętności i okolicznościowych dyplomów przybył burpoprawność językową uczennicy PZ 8 Anny mistrz Chełmka Andrzej Saternus, który poZając. Mimo, iż regulamin tegorocznego kon- gratulował sukcesu młodym ludziom i ich
kursu przewidywał tylko kategorię zespoło- opiekunom, zaś dyrektor PZ8 Michał Kaczwą jury zgodziło się na indywidualny udział marczyk podziękował władzom Chełmka za
w nim także Aleksandry Wabik (op. Agniesz- życzliwe zainteresowanie i wsparcie.
ka Kolasa) ze szkoły w Bobrku, która z powodzeniem zinterpretowała utwór C. Brentano.

„Rodzina – życie bez nałogów”

05.05.2010 w Przedszkolu w Gorzowie rodzice wraz z dziećmi świętowali „Dzień Rodziny”. Dzieci przedszkolne zaprezentowały tańce z różnych zakątków świata przygotowane
przez nauczycielki: Małgorzatę Borkowską i Alicję Małecką. Prezentację multimedialną, która
stanowiła część dekoracji oraz tło dla popisów dzieci opracowała stażystka Kamila Klima.
W drugiej części naszego spotkania roA mój tatuś rzucił to draństwo
dzice wraz z przedszkolakami uczestniczyli
Nie pali w domu,
w konkursie literackim z zakresu profilaktyki społeczno – moralnej pt. „Rymowanki,
Nie pali w pracy
wierszowanki – życie bez nałogów”. Celem
Bo chce tak jak Państwo
konkursu było przede wszystkim promowaWnuków zobaczyć
nie postaw wolnych od nałogów oraz właI nie dać zarobić grabarzowi.
ściwych przyzwyczajeń dziecka.
II
miejsce:
Komisja konkursowa (w składzie: Dyrektor SZS w Gorzowie Lucyna Elżbieciak, WioDamian Rybak z mamą za rymowankę:
letta Suska, Monika Matejek – Basoń, Alicja
Małecka) przyznała następujące miejsca:
I miejsce:
Igor Rybak z tatą za rymowankę:
Będziesz pił wódkę, będziesz malutki
Mózg Ci się skurczy, będziesz głupiutki.
Za papieroski nie bierz się stary
Płuca Ci zniszczą będziesz omdlały.
Trawka niech rośnie sobie na łące
Miejcie ją w ……………
Niech żrą ją zające.
Z tej rymowanki jest morał taki:
Żyjcie sportowo
Bo będą z was wraki.
II miejsce:
Daria Kotlarz z mamą za rymowankę:
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Elżbieta Kubas, która od lat ten konkurs
organizuje, powiedziała, iż ta forma nauki
języka obcego sprawia młodzieży ogromną frajdę, co mobilizuje ją do organizacji
kolejnych edycji.
Także dyrektor PZ8 zapraszał młodych

ludzi do udziału w tym i innych organizowanych przez szkołę przedsięwzięciach,
podkreślając, iż drzwi szkoły stoją dla nich
zawsze otworem.
Nagrody dla laureatów konkursu ufundowali: burmistrz Andrzej Saternus, firma
VG Polska z Chełmka, i Goethe Institut w
Krakowie.
Papieroski niszczą płucka
Temu dużemu i temu z wózka
I na cerę źle wpływają
Na co nie wszyscy wzgląd mają.
Otwórz okna, wywietrz domek
Tak jak robi to Tomek.
O papierosku nie myśl wcale
Bo trafisz na szpitalne sale.
Pozostali uczestnicy konkursu zostali
wyróżnieni.
Za udział w konkursie i zaangażowanie
serdeczne podziękowania składa organizator konkursu Małgorzata Borkowska.
Małgorzata Borkowska
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Wspomnienie o mgr Kazimierzu Balonie

Był nauczycielem z powołania
Kazimierz Balon niemal całe swoje życie poświęcił edukacji
młodego pokolenia. Był nie tylko doświadczonym pedagogiem
społecznikiem, ale i niestrudzonym organizatorem kultury i oświaty w Gorzowie.
Urodził się 7 marca 1904 roku w Rybnej, małej wsi koło Krakowa.
Wykształcenie pedagogiczne zdobył najpierw w warszawskim Państwowym Instytucie Pedagogiki, a następnie w krakowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Zanim objął
kierownictwo Szkoły Podstawowej w Gorzowie,uczył w miejscowości Plebania, w dawnym powiecie
Wilejskim a także w Rudawie, Trzebini i Bobrku.
W roku bieżącym mija 45 rocznica śmierci Kierownika Szkoły Podstawowej w Gorzowie mgr Kazimierza Balona, który przez 33 lata pełnił tę zaszczytną
funkcję. Wraz z żoną Jadwigą byli niestrudzonymi
organizatorami, działaczami oświatowymi, bardzo
dobrymi i doświadczonymi nauczycielami.
Przyszło im pracować w bardzo trudnych czasach II RP, okupacji hitlerowskiej i jeszcze trudniejszych czasach odbudowy Polski po II Wojnie
Światowej.
Jest dobra okazja aby wreszcie młodemu pokoleniu pokazać postacie które tworzyły początki
szerokiej oświaty i szkolnictwa w Naszej wiosce,
pokazać trud, wiarę w naszych mieszkańców i ich
nowe pokolenia.
Pokazać człowieka który wielu naszym mieszkańcom pokazał że
można, że potrafią, że nauka pozwoli im zdobyć pozycje w świecie
i ojczyźnie.
Człowieka skromnego i cichego, jednocześnie bardzo silnego
charakteru budzącego szacunek młodzieży i obywateli naszej wsi,
gminy i posiadającego mir doskonałego pedagoga w całym województwie.
Takim właśnie człowiekiem był Kazimierz Balon który w wielu
z nas zaszczepił bakcyla wiedzy i bakcyla nauki. Pozostała po Nim
Szkoła Tysiąclatka im. Marii Konopnickiej, która powstała z jego osobistej inicjatywy i inicjatywy kilku zapaleńców i społeczników Gorzowa tamtego czasu.
W czasie trudnego czasu okupacji Kazimierz Balon był członkiem
AK o pseudonimie „Ryś” i stopniu wojskowym porucznik. Znając doskonale język niemiecki wielokrotnie wyciągał z wielu tragicznych
tarapatów mieszkańców Gorzowa, jak np. dziesiątkowanie i zapobieganie zapisywaniu się na Volkslisty.
K. Balon dowodził w czasie wojny konspiracyjna siatką dwóch
gmin. Gdy gorzowska szkoła przystąpiła do tajnego nauczania peł-

nej szkoły siedmioklasowej i trzech klas gimnazjalnych, wspólnie z
żona Jadwigą, nauczycielką przedmiotów humanistycznych, uczyli
grupę młodzieży w swoim mieszkaniu
Współpracowali z z Ośrodkiem tajnego nauczania w Chrzanowie,
skad otrzymywali, programy, materiały i pomoce naukowe. Utrzymywali też i też uczestniczyli w siatce pomagającej uciekinierom z
Rzeszy do generalnej Guberni, i kolportowaniu
nielegalnych materiałów konspiracyjnych.
Niejednokrotnie ryzykowali życiem organizując pomoc dla więźniów Oświęcimia i okolicznych
obozów. organizując w spoinie z mieszkańcami
najpotrzebniejsze rzeczy i jedzenie.
Był też Kazimierz Balon inicjatorem otwarcia i
pierwszym Dyrektorem - Technikum Obuwniczego
w Chełmku.
Całe swoje życie małżeństwo Jadwiga i Kazimierz
Balon poświęcili edukacji młodego pokolenia wsi Gorzów oraz Gminy Chełmek. Ich dzieci to znany artysta
scen Krakowa Zbigniew Balon - Gorzowski oraz
córka Jadwiga artysta plastyk. Nadmienić tutaj nie
sposób że syn Zbigniew zmienił swoje nazwisko na
Gorzowski - myślimy że z przyczyn patriotycznych.
Celem który nam przyświeca pisząc to skromne
wspomnienie o pozostałych w pamięci bliskich nam
pedagogów ; mówi nam Pani Otylia Dudzik oraz Czesław Krawczyk długoletni sąsiedzi Państwa Balonów i Szkoły w Gorzowie
jest przypomnienie młodemu pokoleniu Gorzowian a i starszemu tych
wspaniałych i historycznych już postaci, naszych nauczycieli i naszych
wychowawców. Jest tez naszym celem i cichą nadzieją, aby nowa Dyrektor Szkoły w Gorzowie stworzyła przynajmniej kącik historyczny dla upamiętnienia postaci Kazimierza Balona oraz jego małżonki, radni Gorzowa
zaś powinni ‚ pomyśleć o trwałym uhonorowaniu Tych zasłużonych dla
naszego Gorzowa postaci, w sposób niezasłużony ostatnio zapomnianych.. Uważamy że należało by w sposób trwały uczcić i umieścić pamięć
Państwa Balonów, Tych wielce zasłużonych ludzi dla nas i przyszłych pokoleń. Dobrym i celowym by było nadać nazwę ulicy K. Balona, i chyba
najlepiej nadążającej się okazji Domu Kultury Ich imienia, który powstanie
po remoncie starej szkoły.
Dla dokładnego poznania osoby działalności Pana mgr Kazimierza
Balona polecamy rys z historii życia Państwa Balonów napisany i wydany w postaci skromnej broszurki przez syna Zbigniewa Gorzowskiego
który został napisany 28 kwietnia 1995 roku oraz piękne opracowanie
dziejów Gorzowa w którym to opracowaniu duży fragment poświęcono
małżeństwu Balonów, a które ukazało się na stronie internetowej MOKSiR
Chełmek, w dziale historia Gminy / historia Gorzowa.

Kamień poetycki Juliusza Krzyżewskiego

Odsłonięciu kamienia wierszonośnego towarzyszył występ Młodzieżowego teatru Ruchu prowadzonego przez Urszulę Jodłowska
– Jeziorowską. To wydarzenie artystyczne odbyło się w ramach projektu „Kultura Bliska `2009” współfinansowanego przez warszawską
Fundację Wspomagania Wsi.

Otylia Dudzik, Czesław Krawczyk

W chełmeckim Parku Rodzinnym pojawił się kolejny z serii kamień poetycki. Tym razem z wykutym wierszem Juliusza Krzyżewskiego. Ten poległy w Powstaniu Warszawskim poeta w okresie
okupacji pracował w fabryce obuwia w Chełmku.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
w Chełmku

wystawia do sprzedaży działkę

o powierzchni 1714m2 zabudowana budynkiem gospodarczym zlokalizowana w Chełmku przy ul. Krakowskiej 1 (droga dojazdowa).
Forma własności gruntu użytkowanie wieczyste.
Oferty zakupu prosimy składać do dnia
31 lipca 2010 roku pod nr tel.338461739 wew. 32 lub 664959800
albo w siedzibie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
Chełmek ul. Krakowska 26.
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Power Point jest super
Grono pedagogiczne z Powiatowego Zespołu nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku uczestniczyło w szkoleniu „Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej”. Kurs doskonalący ukończyło kilkanaście
osób uczących w tej placówce.
- Trener okazał się człowiekiem komuDwie grupy kursantów edukowały się
pod okiem trenerów Roberta Daszyka i An- nikatywnym, umiejącym w dobry sposób
drzeja Mazura. Zajęcia prowadzone były w przekazać wiedzę. Zawsze znalazł czas, by
pracowni komputerowej Powiatowego Ze- wytłumaczyć niejasne kwestie, czy pomóc
społu nr 8. W ramach 80-cio godzinnego w rozwiązaniu zadania, z którym ktoś sobie
szkolenia z zakresu wykorzystania kompu- nie radził – mówiły kursantki.
tera, multimediów i internetu nauczyciele
Grupa akcentowała także merytoryczny
poznawali te aspekty technologii informa- atut szkolenia.
cyjnej, które mogą okazać się przydatne w
- Bardzo dobrze opracowany program
pracy dydaktycznej. Udział w szkoleniu był
kursu. Są w nim podstawy programów, z
całkowicie bezpłatny. Dodatkowo uczestniktórych nauczyciel może korzystać w swej
cy otrzymali podręczniki szkoleniowe, które
pracy. Power Point jest super. Podobnie Excel
pozwalają na samokształcenie. Mieli także
– padały opinie.
możliwość zdawania egzaminu ECDL START.
Szkoła, jak zauważył trener Daszyk, posiaCześć kursantów skorzystało z tej okazji i jest
da nowoczesną infrastrukturę informatyczjuż po egzaminach.
ną. Doposażenie pracowni możliwe było w
Zajęcia końcowe to czas podsumowań
dużym stopniu dzięki Europejskiemu Funi ocen. Uczestnicy wypełnili ankiety ewaduszowi Społecznemu.
luacyjne, w których oceniali całokształt
- Ta placówka jest jedną z najlepiej wyszkolenia.
posażonych szkół, w jakich miałem przy-

jemność prowadzić zajęcia. Fakt, iż działają
tu trzy serwery, zaś nauczyciele i uczniowie
mają do dyspozycji trzy pracownie, mówi
sam za siebie – podkreślał Robert Daszyk.
- Było mi niezmiernie miło z Państwem
pracować. Dziękuję Wam za systematyczną
pracę. Dzięki temu kursowi zrobiliście pierwszy krok. Oby po nim były następne. Dziś bez
technologii informacyjnych nie da się żyć, a
tendencja ta będzie się pogłębiać – mówił
do swoich kursantów trener Daszyk.
Podczas zakończenia uczestnicy gratulowali sobie również zdobycia pożytecznej
wiedzy, z której mogą korzystać w pracy z
uczniami.
Realizatorem szkoleń informatycznych
„Doskonalenie zawodowe nauczycieli” jest
Małopolski Ośrodek Szkoleniowy w Krakowie we współpracy z inicjatorem projektuWojewódzkim Urzędem Pracy. Partnerami
MOS-u są także Urząd Marszałkowski, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz samorządy
lokalne całej Małopolski.
Anna Kasprzyk

Śladami Antoniego Chylaszka czyli ...
znajdź milion szczegółów różniących zdjęcia
Witam wszystkich serdecznie. Mam przyjemność zaprezentować
kolejną część cyklu, w którym na podstawie zdjęć mojego Dziadka i
moich prezentuję zmiany zachodzące w naszej okolicy.
Dzisiaj wróciłem na wał ochronny w Bobrku. Do pierwszej części
cyklu uchwyciłem z niego ulicę Starowiejską. Tym razem skierowałem się w przeciwną stronę, aby móc przybliżyć wygląd znajdującej
się tu kapliczki i jej otoczenia.
Kapliczka została ufundowana przez mieszkańców Bobrka na
początku XX w., a jej najważniejszym elementem jest figura Matki
Boskiej.
Posiadam kilka starych fotografii tego obiektu. Jedno z nich zostało opublikowane w roku 2007 w „Naszym Domu” jako ilustracja
do tekstu nt. powodzi, który napisałem razem z moją Mamą.
Tutaj wybrałem takie, które Dziadek wykonał w Wielkanoc, podczas święcenia pokarmów, aby móc ukazać nie tylko zmiany jakie
zaszły w krajobrazie, ale też w zwyczajach. Kiedyś dla Bobrku Dolnego obrzęd poświecenia pokarmów odbywał się właśnie tutaj. Obecnie ma to miejsce „koło krzyża”. Ujmując w sposób administracyjny
chodzi o skrzyżowanie ulic Nadwiślańskiej i Kolistej. Nazwa jednak

pochodzi od ustawionego tutaj niegdyś ogromnego drewnianego
krzyża, z czasem wymienionego na dużo mniejszy na postumencie.
Na starej fotografii wśród zgromadzonych osób widać Ś.P. ks.
proboszcza Bronisława Atamana. Zmarł On w roku 1956. Bliższej
daty uchwycenia scenki można się domyślać.
Moje zdjęcie zrobiłem również w dzień świecenia pokarmów,
roku 2010.
Oprócz zwyczaju święcenia znikły zabudowania w tle, a rzeka
zmieniła swoje koryto. Mimo, że mieściły się tam gospodarstwa
dostrzec można, że było więcej drzew. Za to przy samej kapliczce
obecnie mamy grupkę choinek. Część jeszcze małych. Zmienił się
też płot wokół obiektu.
Jeśli ktoś posiada jakieś informacje dotyczące powstania i losów
kapliczki proszę o podzielenie się nimi.
Wiem, że kiedyś były plany przeniesienia jej w inne miejsce. Na
szczęście tak się nie stało i mam nadzieję, że, jeśli ktoś za pół wieku
będzie chciał zrobić własne zdjęcie tego miejsca, również uchwyci
na nim kapliczkę. Amen.
Jan Lorek

Święcenie pokarmów w dawnym Bobrku

Kapliczka za wałem obecnie
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UKS Grunwald - Zator
26 maja drużyna seniorek UKS GRUNWALD przygotowująca się
do swojego debiutu w IV lidze zmierzyła się z zespołem z Zatora .
Był to rewanż za porażkę na własnej hali dwa tygodnie wcześniej.
Tym razem nasze siatkarki choć zagrały na boisku przeciwnika
postawiły mocnemu , bardziej ogranemu rywalowi twarde warunki gry . Po przegranej pierwszej partii 15:25 w drugiej dominowały
pewnie wygrywając 25:13 . Trzeci set i powrót do składu z początku
meczu dał nam prowadzenie 2:1
W czwartym secie mając piłkę setową w górze zamiast skończyć
mecz dziewczyny z Chełmka podały rękę Zatorzankom przegrywając 26:28 i konieczne było rozegranie piątego seta . Na szczęście
seria bardzo dobrych zagrywek , skuteczna gra w obronie i coraz
lepszy atak dały nam zwycięstwo oby tak dalej . Więcej o zespole
już wkrótce .

Turniej mini siatkówki

Czas na słowo

„Czas na słowo” taki tytuł nosił wieczór poetycko – filmowy poświęcony pamięci Jana Pawła II.
28 maja w sali widowiskowo-kinowej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zorganizowano wieczór poświęcony wspomnieniu o papieżu polaku. Głównym punktem wieczoru
był spektakl „Czas na słowo” w wykonaniu Grupy Żywego Słowa „INFINITAS” działającej przy Oświęcimskim Centrum Kultury. Spektakl
oparty był na tekstach poetyckich Karola Wojtyły.

1 maja w Chrzanowie odbył się turniej mini siatkówki w kategorii trójek w którym nasze dziewczyny w składzie : Paulina Załuska ,
Wioletta Szczurek , Nikola Drabik , Patrycja Morawiec , Ania Janik ,
Kamila Śmietana , Kamila Frączek, Aleksandra Baran w stawce szesnastu zespołów zajęły czwarte miejsce wygrywając pięć z siedmiu
meczów a w klasyfikacji miast uplasowały się na drugiej pozycji
za Chrzanowem. Następny turniej zostanie rozegrany 12 czerwca.

Następnie zebrani mieli okazję obejrzeć film „Świadectwo”,
zrealizowany na podstawie książki Kardynała Stanisława Dziwisza.
Bronisław Firla w swoim dorobku artystycznym ma ponad 60
wystaw zbiorowych i 40 indywidualnych. Odnajduje się równie
dobrze w malarstwie, grafice, formach przestrzennych, tkaninach
a także w grafice komputerowej. W zawodzie architekta jak sam
mówi zatoczył krąg ponieważ podczas swojej kariery projektował
już budynki żłobka jak i dom spokojnej starości a także cmentarz.
Na wernisażu wystawy Bronisława Firli w galerii Epicentrum
29 kwietnia można było podziwiać obrazy, szkice oraz grafiki komputerowe.
Przybyli na wystawę mieli również okazje zobaczyć przygotowaną prezentację multimedialną wraz z komentarzem artysty.

Bronisław Firla w Epicentrum

Miejski Ośrodek Kultury Sportu Rekreacji w Chełmku miał okazję
gościć niezwykłego człowieka, artystę malarza, poetę i architekta Bronisława Firlę.

BRONISŁAW FIRLA
Ur. 15.6.1924 w Suchej Górnej RC - Polskie Gimnazjum Realne im.
J. Słowackiego Orłowa - Szkoła DecArt Praga (korespondencyjnie)
Gimnazjum Alessano 1945 r. Liceum Radiotechniczne Falconara
2. Korpus Polski 1946 r. Wydział Architektury Politechniki Wrocław
- dyplom Brno 1951 jako architekt związany zawodowo do 1985 r.
ze Stavoprojektem w Ostrawie uprawia malarstwo, rysunek, grafikę komputerową, formy przestrzenne, tkaninę Art. Protis, ponad
60 wystaw zbiorowych 40 wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą, Kawaler Krzyża Polonia Restituta, Laureat nagrody „Złote
Sowy” 2009 r.
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Pierwsza Noc muzeów W CHEŁMKU - fotoreportaż

CHEŁMEK, PLAC KILIŃSKIEGO 3,
www.moksir.chelmek.pl
19 czerwca - sobota
„Furia” 20:00
20 czerwca - niedziela
prod. USA/W. Brytania,
czas trw.: 117 min., od 15 lat		
			
26 czerwca - sobota
„Kick - Ass” 20:00
27 czerwca - niedziela
prod. USA, czas trw.: 117
min., od 15 lat		
			
Bilet: 10 zł			
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