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Budowa kanalizacji w gminie Chełmek

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o. w Chełmku realizuje projekt pn.
„Gospodarka wodno-ściekowa gminy Chełmek”. Projekt finansowany jest ze środków
publicznych, w tym ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przewidziany koszt realizacji całego zadania wyniesie
69 344 848 zł, w tym dofinansowanie z Unii
Europejskiej to blisko 45 802 908 PLN. Celem generalnym przedsięwzięcia „Gospodarka wodno - ściekowa gminy Chełmek”
jest dostosowanie systemu wodociągowo
- kanalizacyjnego w gminie do standardów
wymaganych prawem polskim i unijnym.
W ramach projektu będą realizowane
następujące kontrakty na roboty:
a) Kontrakt W1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Chełmek w zlewni oczyszczalni w Jaworznie wraz z wymianą fragmentów sieci wodociągowej,
b) Kontrakt W2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Chełmek w zlewni oczyszczalni w Oświęcimiu,
c) Kontrakt W3 - Budowa i modernizacja
systemu wodociągowego w gminie Chełmek,
w ramach którego realizowana będzie
budowa odcinka łączącego wodociąg

KRAK II ze Stacją Uzdatniania Wody przy
ul. Żeromskiego w Chełmku oraz odcinka wodociągu łączącego SUW
z wodociągiem w ul. Tuwima, wymiana
wodociągu wody surowej na odcinku od
ul. Piastowskiej do SUW, modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody oraz wymiana i montaż
urządzeń na ujęciu wody „Gamrot” i w komorach pomiarowych.
W dniu 5 lipca br. podpisano umowę z
wykonawcą na kontrakt W2 - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chełmek w zlewni
oczyszczalni w Oświęcimiu. W ramach przedmiotowego kontraktu realizowane będą następujące zadania: W2.1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bobrku - rejon ulic Długiej, Akacjowej, Jarzębinowej i Ogrodowej.
W2.2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzów w ulicach Oświęcimskiej,
Gorzowskiej, Szkolnej, Nowowiejskiej oraz w
miejscowości Bobrek w ulicach Podkomorskiej, Krakowskiej, Parkowej, Lipowej Cichej,
Kwiatowej, Nadwiślańskiej i Kasztanowej.
Wykonawcą tego kontraktu jest konsorcjum
dwóch firm - PRIM Spółka Akcyjna z siedzibą
w Mysłowicach oraz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, Auto-Kompleks Grzegorz
Wyrobek, Rudołtowice.

05.06 - W Chełmku na ul. Głogowa skradziono pokrywę studzienki kanalizacyjnej –
straty 150 zł.
07.06 – W Chełmku na ul. Krakowskiej zatrzymano nietrzeźwego kierującego samochodem marki VW 3,1‰.
08.06 – W Chełmku na ul. Powstańców Śląskich dokonano kradzieży z włamaniem
do mieszkania. Łupem włamywacza padł
aparat fotograficzny wartości 900 zł.
09.06 – W Bobrku na ul. Kasztanowej skradziono samochód maki Toyota wartości
1 000 zł. Sprawca ujęty.
10.06 – W Chełmku na ul. Przemysłowej zatrzymano nietrzeźwego rowerzystę 1,4‰.
11.06 - W Bobrku na ul. Długiej skradziono
kosiarkę wartości 250 zł.
13.06 – W Chełmku na ul. Piastowskiej zatrzymano nietrzeźwego kierującego samochodem marki Daewoo – 1,3‰.
14.06 – W Chełmku na ul. Jagiellońskiej dokonano kradzieży z włamaniem do domu.
Skradziono laptop wartości 2300 zł.
15.06 – W Bobrku na ul. Kasztanowej skradziono części samochodowe wart. 2400zł.
16.06 – Mieszkaniec ul. Piastowskiej w
Chełmku padł ofiarą oszustwa na aukcji
internetowej – straty 1848 zł.
20.06 – W Chełmku na ul. Oświęcimskiej zatrzymano nietrzeźwego kierowcę samochodu marki Fiat – 0,6‰.
21.06 – W Chełmku na ul. Piastowskiej skradziono telefon wartości 250 zł.
21.06 – W Gorzowie na ul. Gorzowskiej skradziono rower wartości 200 zł.
22.06 – W Chełmku na ul. Ofiar Faszyzmu
zatrzymano nietrzeźwego kierującego
samochodem marki Kia 2,2‰.
24.06 – W Bobrku na ul. Kasztanowej skradziono samochód marki VW Golf wart. 200zł.
25.06 – W Chełmku na ul. Piastowskiej zatrzymano nietrzeźwego motorowerzystę – 2,2‰.
30.06 – W Bobrku w ZWM „Bobrek” skradziono portfel z pieniędzmi – straty 1000 zł.

Wszystkim harcerkom
i harcerzom w setną rocznicę
powstania Związku Harcerstwa Polskiego
życzymy wielu cudownych chwil spędzonych w
gronie przyjaciół i wśród wspaniałej przyrody
W imieniu gminnej społeczności

Andrzej Saternus
Burmistrz Chełmka
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Sesja Rady Miejskiej
15 lipca w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku odbyła się XLVII sesja V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.
Po przywitaniu przybyłych na sesję radnych oraz zaproszonych gości przewodnicząca RM Zofia Urbańczyk rozpoczęła
obrady.
Pierwszymi punktami sesji był projekty w
sprawie zatwierdzenia planów odnowy sołectw Bobrek i Gorzów na lata 2010 – 2017.
Radni w głosowaniu zatwierdzili plany
odnowy sołectw.
Następnie radni debatowali nad projektem w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej w Chełmku
przy ul. Topolowej i Klonowej.
Zabudowane działki o pow. 0,0366 ha i
0,0343 ha zostały wydzielone w odległości
4 m od budynku mieszkalnego. Nieruchomości zostały wystawione do sprzedaży z
zastosowaniem 90 % bonifikaty.
Przy dyskusji nad projektem wątpliwości radnych wzbudziła wysoka bonifikata
przy sprzedaży oraz brak wpływu na zagospodarowanie przestrzeni przy sprzedawanych budynkach. Wobec powyższego radni
w głosowaniu odrzucili projekt sprzedaży.
Jednocześnie burmistrz wraz z radnymi będą
rozważać inne formy przekazania działek w
użytkowanie najemców budynków.
Następnie radni decydowali o wyrażeniu
zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
przez gminę Chełmek.
Nieruchomość gruntowa o pow. 0,0116
ha, która jest własnością osoby fizycznie od
lat była zajęta pod ul. Kraszewskiego. Cenę
wykupu ustalono na 3 560 zł w kwocie tej
wchodzi także odszkodowanie za poniesione koszty związane z przesunięciem ogrodzenia. Koszty notarialno – sądowe poniesie
Gmina Chełmek. Radni zagłosowali za przyjęciem projektu.
Następny punkt sesji również obejmował odpłatne nabycie nieruchomości. W tym
wypadku działka o pow. 0.0152 ha, która jest
własnością osób fizycznych była zajęta pod
ul. Norwida w Chełmku.
Ustalono cene wykupu na 31,74 zł/ 1m
² - za całość 8 823, 72 zł. Koszty notarialne
jak w poprzednim wypadku poniesie gmina
Chełmek. Radni w głosowaniu wyrazili zgodę na wykup tej nieruchomości.
Następnie radni decydowali o przyjęciu
przez gminę Chełmek darowizny w postaci
nieruchomości. Dwie działki o pow. 0.0048
ha położone są w sołectwie Bobrek. Od lat
są zajęte pod drogę na ul. Lipowej. Właściciele wyrażają gotowość uczynienia darowizny z w/w.
Radni w głosowaniu zagłosowali za przyjęciem darowizny.
W dalszej części radni zajęli się projektem

w sprawie sprzedaży mienia komunalnego
trybie przetargowym, działek położonych w
Gorzowie przy ul. Nowowiejskiej.
W związku z brakiem działek pod budownictwo mieszkaniowe na terenie gminy
Chełmek zostały zlecone prace geodezyjne
mające na celu wydzielenie kolejnych działek z przeznaczeniem pod budownictwo
jednorodzinne. Do sprzedaży zostaje przeznaczonych 5 działek z dostępem do drogi.
Wystawiono na sprzedaż działki o pow.
0,0980 ha, 0,1025 ha, 0,1614 ha, 0,2294 ha
oraz 0,2436 ha.
Radni w głosowaniu przyjęli ten projekt.
Następnie radni w głosowaniu przyjęli
projekty :
- w sprawie zmiany Uchwały nr
XXXII/244/2009 RM w Chełmku z dnia 28
maja 2009 r. w sprawie wdrożenia na poziomie lokalnym Małopolskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na
lata 2007 – 2013 – ramowego programu
ochrony ofiar przemocy oraz oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie poprzez
powołanie Lokalnej Koalicji Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Chełmek.
-W sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie
Chełmek na lata 2010 – 2013.
- W sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Chełmek.
Następnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr
XLII/305/2010 RM w Chełmku z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia w 2010 r.
dotacji celowej dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Chełmek.
Propozycja zmiany ma na celu zwiększenie dofinansowania dla OSP Bobrek z 12 500
zł do 15 000 zł. Dodatkowe środki pozwolą
uzupełnić straty w sprzęcie i specjalistycznej
odzieży jakie jednostka poniosła w wyniku
walki z powodzią i usuwaniu jej skutków.
Radni zagłosowali za proponowanym zwiększeniem dotacji.
Następnie radni omawiali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Oświęcimskiemu dla realizacji zadania p,n. „Przebudowa dróg powiatowych
nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od
DW nr 780 do autostrady A4.”
Dotacja udzielona Starostwu Powiatowemu w wysokości 150 000 zł. ma na celu:
- poprawę parametrów modernizowanej
ul. Mickiewicza w Chełmku poprzez konieczny wykup nieruchomości i rozbiórkę położonego na niej budynku zlokalizowanego
w granicy pasa drogowego
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- pokrycie kosztów związanych z prowadzonym nadzorem autorskim, wydłużeniem
zjazdów oraz innych kosztów wg ustaleń.
Radni zagłosowali za przyjęciem projektu.
Następnie radni rozmawiali o projekcie
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Oświęcimiu na budowę chodnika wraz z kanalizacją
deszczową na drodze powiatowej ul. Nadwiślańskiej w Bobrku. Pomoc finansowa gminy
w wysokości 50 000 zł. ma zostać przeznaczona na wykonanie kolejnego etapu budowy chodnika przy ul. Nadwiślańskiej w
Bobrku. Całość zadania ma wynieść 100 000
zł ( po 50 000 zł z budżetów gminy Chełmek
i Starostwa Oświęcimskiego).
Zanim przystąpiono do głosowania
przewodnicząca RM Zofia Urbańczyk poinformowała, że na komisji interweniowała w
sprawie kontynuacji budowy chodnika przy
ul. Jagiellońskiej w Chełmku.
- Chodnik jest bardzo potrzebny, ponieważ
piesi, a szczególnie dzieci muszą chodzić do
szkoły niebezpiecznym poboczem, a droga
jest bardzo ruchliwa. W ostatnim czasie ruch
na drodze jest zwiększony przez objazd, spowodowany modernizacją ul. Mickiewicza w
Chełmku – mówiła przewodnicząca.
W odpowiedzi burmistrz Andrzej Saternus poinformował, że Zarząd Powiatu
Oświęcimskiego na ostatnim posiedzeniu
przyjął realizację zadania – kontynuację
budowy chodnika przy ul. Nadwiślańskiej
w Bobrku. W tej sprawie wpłynęło pismo do
urzędu, w związku z powyższym przygotowano niniejszy projekt uchwały. W związku
z rozmowami prowadzonymi ze Starostą w
sprawie kontynuacji ul. Jagiellońskiej uzyskał
odpowiedź, że w chwili obecnej brak jest
środków, w przypadku pozyskania środków,
we wrześniu zostanie podjęta decyzja czy
zadanie będzie kontynuowane. W związku z powyższym wysłano pismo, w którym
Gmina Chełmek wyraziła chęć dokończenia
budowy chodnika na pozostałym odcinku. W
przypadku pozytywnej odpowiedzi przedłoży na posiedzenie RM projekt uchwały o
współfinansowaniu zadania.
Radni zagłosowali za udzieleniem pomocy Starostwu w zakresie budowy chodnika
przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku.
Na zakończenie sesji w punkcie interpelancie, pytania i wolne wnioski: radni dotykali spraw związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych należących do
gminy Chełmek, spraw związanych ze złym
stanem niektórych dróg na terenie gminy, możliwości zorganizowanie spotkania
z mieszkańcami w celu wyjaśnienia zasad
przyłączenia do kanalizacji a także spraw
związanych z zabezpieczeniem ni naprawa
wałów na Wiśle w Bobrku.
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Powszechny Spis Rolny 2010

Informacje podstawowe dla mieszkańców Gminy Chełmek
Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia
17.07.2009 roku o powszechnym spisie rolnym 2010 roku (Dz.U. Nr 126, poz.1040) oraz
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) Nr 1166/2008 z dn. 19.11.2008r.
w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr
571/88, na terenie Gminy Chełmek odbędzie
się spis rolny.
Spis rolny przeprowadzany będzie w następujących etapach:
1. Obchód przedspisowy przeprowadzany będzie w gospodarstwach rolnych w
okresie od 9 sierpnia- 23 spierpnia 2010r., w
trakcie którego rachmistrz spisowy zweryfikuje posiadane dane.

Spis rolny przeprowadzany będzie w gospodarstwach rolnych w okresie od 1 września do 31 października 2010r., wg stanu na
dzień 30 czerwca 2010r. godz. 24:00.
W dniach od 3 listopada do 10 listopada
2010r. odbędzie się spis kontrolny (drogą
telefoniczną) polegający na sprawdzeniu
poprawności zebranych danych. Obchód
przedspisowy oraz spis właściwy wykonywany jest przez rachmistrzów spisowych,
w postaci bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego. Rachmistrz spisowy posługuje się identyfikatorem zawierającym: imię i nazwisko, zdjęcie,
pieczęć urzędu statystycznego, a także pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu
statystycznego, który wydał identyfikator.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
na terenie Gminy Chełmek

Burmistrz Chełmka wraz z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w
Chełmku organizują bezpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Odpady wielkogabarytowe zbierane będą w formie objazdu wszystkich posesji. Harmonogram zbiórki
odpadów przedstawia się następująco:
13 września tj. poniedziałek - Gorzów,
14 września tj. wtorek - Bobrek,
15 września tj. środa - Chełmek: Nowopole, Krakowska, Marii Dąbrowskiej, Kościuszki
i Ofiar Faszyzmu,
16-17 września tj. czwartek, piątek- Chełmek Stare Miasto.
Odpady należy wystawić do godziny 8:00 przed posesję. Odpady wystawione po tej
godzinie nie zostaną odebrane. Zbierane będą następujące odpady wielkogabarytowe:
meble, wersalki, fotele, stoły, ramy okienne- bez szyb, itp. Wszystkie meble muszą być
rozebrane na części pierwsze. Nie będą przyjmowane: eternit, akumulatory, opony samochodowe.
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Funkcje rachmistrzów spisowych powierzono następującym osobom: Pani Władysława Byrska, Pani Anna Lach
Udzielenie odpowiedzi na pytania w
ramach wywiadu bezpośredniego jest
obowiązkowe. Dane zgromadzone w ramach spisu rolnego podlegają szczególnej
ochronie.
W trakcie wywiadu pytania będą dotyczyły: danych osobowych (np. imię i nazwisko, pesel, NIP, adres), powierzchni użytkowanych gruntów rolnych w ha (własnych,
dzierżawionych), powierzchni poszczególnych upraw w ha, zwierząt gospodarskich,
maszyn i urządzeń, osób pracujących w gospodarstwie (np. ich czasu pracy w gospodarstwie i w innej działalności zarobkowej),
innej działalności zarobkowej niż rolnicza
(np. agroturystyka, rękodzieło), korzystania
ze wspracia rozwoju obszarów wiejskich
(np. płatności bezpośrednie i inne dopłaty).
Do przeprowadzenia spisu rolnego, zarządzeniem Burmistrza Chełmka, powołane zostało Gminne Biuro Spisowe, w skład
którego wchodzą: Gminny Komisarz Spisowy – Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus,
Zastępca Głównego Komisarza Spisowego (Kierownik Biura) – Janina Świerz, Lider
Gminnego Biura Spisowego – Elżbieta Olejarz, Członek Gminnego Biura Spisowego –
Łukasz Kopciewicz.
Wszelkie pytania oraz informacje dot.
spisu rolnego prosimy kierować do Pani
Elżbiety Olejarz pod numer telefonu (33)
844-90-54, 797 201 823 mail-em eolejarz@
chelmek.pl lub osobiście w Urzędnie Miejskim w Chełmku pokój 113.
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Wieś pełna skarbów

Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” Oświęcimskie Centrum Kultury 24–26.09.2010r.
Wsi spokojna, wsi wesoła,
Który głos twej chwale zdoła?
Kto twe wczasy, kto pożytki
Może wspomnieć raz za wszytki?
J. Kochanowski „Pieśń Świętojańska o sobótce”
„Wieś pełna skarbów” to niezwykły festiwal, który na dwa dni
przemieni Oświęcimskie Centrum Kultury w olbrzymią pracownię
ludowej sztuki, folkloru, rzemiosła i rękodzieła. Ponad 20 stanowisk
warsztatowych, kilkudziesięciu lokalnych artystów i pasjonatów
folkloru z okolic Oświęcimia, którzy w niewielkich grupach poprowadzą zajęcia dzieląc się z uczestnikami festiwalu swoją unikalną
już nieraz wiedzą i umiejętnościami.

Zespoły regionalne uczyć będą dawnych tańców ludowych i
śpiewu zapomnianych piosenek. Wspólnie z wiejskimi gospodyniami będzie można wziąć udział w przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych. Ludowi artyści poprowadzą
warsztaty malarskie, inni uczyć będą najróżniejszych tradycyjnych
metod tworzenia ozdób i zdobienia przedmiotów. Pod okiem mistrza kowalskiego w zaaranżowanej obok OCK kuźni będzie można
zabawić się w kowala, a w specjalnie przygotowanej kuchni wraz
z pasjonatką regionalnej sztuki kucharskiej przyrządzić oryginalne

lokalne potrawy. Wikliniarstwo, sztukatorstwo,
tkanie gobelinu, tajemnice ludowych zielarek
i wiele, wiele innych zajęć... Propozycji jest naprawdę bez liku, każda daje możliwość kontaktu z oryginalną wiedzą skrywaną przez mieszkańców wsi i praktykowania umiejętności, których nie
można posiąść na żadnym innym szkoleniu czy kursie.
Uwaga, udział w festiwalu bezpłatny! Należy tylko odpowiednio
wcześniej zgłosić swój udział w wybranych przez siebie warsztatach
przysyłając ankietę zgłoszeniową. Zapraszamy starszych i młodszych,
całe rodziny, wszystkich, którzy tylko mają ochotę spędzić kilka godzin pracując wraz z lokalnymi twórcami podczas proponowanych
w ramach festiwalu zajęć.
Głównym celem, który przyświeca nam w staraniach związanych z organizacją festiwalu jest promocja jednego z największych
skarbów naszych wsi – ludzi, ich kultury, umiejętności, pasji. Chce-

my przede wszystkim stworzyć im okazję do dzielenia się swoją
wiedzą, możliwość przekazywania i rozpowszechniania ludowej
kultury naszego regionu. Zapraszamy do zapoznania się z programem Festiwalu.
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”

Jubileusz WTZ w Chełmku

Warsztaty terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Chełmku obchodziły w tym roku jubileusz X - lecia powstania.
Z tej okazji w siedzibie fundacji na ul. Przemysłowej w Chełmku
zorganizowano uroczystości jubileuszowe, na które zaproszono władze fundacji, przedstawicieli władz samorządowych, zaprzyjaźnione
organizacje pozarządowe a także pracowników oraz podopiecznych
z WTZ z terenu małopolski. Przybyłych na uroczystości witała kierownik WTZ w Chełmku Beata Ciura wraz z pracownikami. Wśród
gości znaleźli się m.in. prezes fundacji im. Brata Alberta ks. Tadeusz
Isakowicz –Zaleski, burmistrzowie Chełmka Andrzej Saternus oraz
Andrzej Skrzypiński, przewodnicząca RM w Chełmku Zofia Urbańczyk wraz z radnymi, księża proboszczowie Alojzy Strączek i Andrzej
Leśny. Uroczyste obchody rozpoczął występ Zespołu Żółta Ciżemka
z WTZ Chełmek z przedstawieniem pt: „Sąd Parysa”. Doskonała gra
aktorska oraz profesjonalna scenografia zachwyciła zgromadzoną
widownię. Po spektaklu popis wokalny dał zespół Śpiewające Jeziora z Przeciszowa. Kolejnym punktem programu były przemówienia i
podziękowania dla kierownik Beaty Ciura i wszystkich pracowników
za wieloletnią pracę na rzecz osób niepełnosprawnych. Wieloletni
pracownicy i darczyńcy WTZ Chełmek zostali uhonorowani statuetkami wykonanymi z drewna, przedstawiającymi Św. Brata Alberta.
Jubileuszowi WTZ Chełmek Fundacji im. Brata Alberta towarzyszyły trzy wystawy. W holu budynku goście mogli obejrzeć zdjęcia, na
których uwieczniono historię Warsztatów. Na piętrze można było
obejrzeć wystawę prac plastycznych, modelarskich, hafciarskich i

krawieckich wykonanych w WTZ w Chełmku, Przeciszowie, Oświęcimiu i Jawiszowicach. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa kostiumów i rekwizytów teatralnych pt. „W Świecie Arlekina”.
Pokazano na niej stroje, przedmioty i dekoracje wykorzystywane w
przedstawieniach teatralnych. Uroczystościom towarzyszyła promocje 3 numeru gazetki „Nasz Głos”. Goście otrzymali pamiątkowe
foldery przedstawiające dzieje placówki. Podczas jubileuszu można
było posłuchać na żywo zespołu ”Rendez-vous” z ŚDS w Oświęcimiu
a także skosztować pysznych pieczonych ziemniaków.
5
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Nowe szkolenie Akademii PARP!

Akademia PARP udostępniła właśnie nowe szkolenie internetowe z zakresu finansowo –
prawnego.„Podatek CIT” to wiedza, która pomoże zrozumieć trudne zagadnienia podatkowe.
Prawidłowe ustalenie podstawy opo- chodów oraz zwolnienia podatkowe - to
datkowania podatkiem CIT to wyzwanie dla moduły, które już są dostępne pod adresem
wielu przedsiębiorców. – To trudny temat, www.akademiaparp.gov.pl. W przypadku
nawet dla specjalistów od podatków. Co podatku od osób prawnych, szczególnie
mają powiedzieć właściciele i pracownicy skomplikowane są zasady zaliczania wydatmały firm, które podlegają tej formie opo- ków w koszty podatkowe. Dlatego tematydatkowania? – mówi Aneta Grzyb–Hejduk, ka kosztów uzyskania przychodu na pewno
przyciągnie wielu zainteresowanych - mówi
ekspert ds. szkoleń w Akademii PARP.
Z myślą o tych małych przedsiębior- Aneta Grzyb-Hejduk. Zachęcamy jednak do
stwach powstało nowe szkolenie on-line przejścia szkolenia po kolei. Już niedługo
„Podatek CIT”. Wyjaśnia pojęcia na przykła- zostaną uruchomione kolejne trzy moduły
dach, uzupełnionych ćwiczeniami i studiami podejmujące zagadnienia dotyczące amorprzypadków. Teoria napisana jest językiem tyzacji środków trwałych oraz wartości niełatwym i zrozumiałym. – Szkolenie będzie- materialnych i prawnych, płatnika podatku
my aktualizować. Jeżeli pojawią się nowe dochodowego i dochodów z udziału w zyregulacje w ustawie, będziemy uzupełniać skach osób prawnych oraz zapłaty podatku
szkolenie o te zmiany – zapewnia Aneta i zeznania podatkowego.
- Przepisy podatkowe są skomplikowaGrzyb-Hejduk z Akademii PARP.
Kto jest podatnikiem i jakie są podsta- ne i trudne w interpretacji, a także często
wowe elementy podatku CIT, czym są przy- zmieniane. Dlatego wychodzimy naprzeciw
chody podatkowe i koszty uzyskania przy- polskim przedsiębiorcom i uruchamiamy

kolejne szkolenia internetowe związane z tą
tematyką – podkreśla Aneta Grzyb-Hejduk.
Oprócz szkolenia o podatku CIT dostępny
jest także „Podatek VAT”, który już cieszy się
ogromną popularnością wśród uczestników
Akademii PARP. W przygotowaniu znajduje
się szkolenie o podatku PIT.
Na portalu edukacyjnym pod adresem
www.akademiaparp.gov.pl znajduje się
siedem szkoleń z zakresu finansów i prawa.
Oprócz najnowszego szkolenia „Podatek
dochodowy od osób prawnych (CIT)”, przedsiębiorcy mogą skorzystać z takich tematów,
jak „Prawo Pracy”, „Podatek VAT”, „Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie
płynnością MSP”, „Zabezpieczenie transakcji
handlowych”,„Biznesplan” oraz„Zamówienia
publiczne”. Jeszcze w tym roku dział finansowo-prawny będzie uzupełniany o szkolenie
z zakresu podatku PIT.
Więcej informacji: msp@akademiaparp.
gov.pl
Infolinia 0-801 444 MSP (czyli 0-801 444 677)

Chełmek aplikuje o środki unijne
W lipcu 2010 roku gmina Chełmek złożyła dwa wnioski o dofinansowanie inwestycji
w ramach osi priorytetowej IV – LEADER,
działania „Odnowa i rozwój wsi” - Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.
Zadania o nazwach: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy
Wiejskim Domu Ludowym w Gorzowie” oraz
„Remont nawierzchni placu wraz z budową
gazociągu przy ul. Księdza Wyszogrodzkiego w Bobrku” opiewają na łączną kwotę 417
396,00 zł.
Wnioski zostały złożone do instytucji
pośredniczącej – Stowarzyszenia Lokalnej
Grupy Działania „Dolina Soły” z siedzibą w
Rajsku. Rada Stowarzyszenia podczas spe-

cjalnie zwołanego posiedzenia, dokonała
oceny proponowanych do dofinansowania
przedsięwzięć. Wnioski gminy Chełmek zostały wysoko ocenione oraz uznane za zgodne z założeniami Lokalne Strategii Rozwoju

		
		
		

Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Chełmku
ul. Staicha 1; 32-660 Chełmek

		

i dopuszczone do dofinansowania. Wnioski
aplikacyjne zostaną poddane dalszej weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, który ostatecznie zadecyduje o przyznaniu wsparcia finansowego dla w/w zadań.

Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Chełmku
ul. Staicha 1; 32-660 Chełmek

OGŁOSZENIE O WYNAJMIE GARAŻY

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE NA TERENIE SGZOZ W CHEŁMKU
JEST URUCHOMIONA

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku
wynajmie garaże znajdujące się w budynku przychodni przy ul.
Staicha 1.

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

1. Garaż o powierzchni 26 m2, ogrzewany, bez kanału, oświetlany.
Stawka czynszowa miesięczna za wynajem garażu do uzgodnienia.

REJESTRACJĘ I ZAPISY PROWADZI SGZOZ W CHEŁMKU
W REJESTRACJI OGÓLNEJ I TELEFONICZNIE

POD NR TEL. 33 846 14 61,
KOSZT WIZYTY WYNOSI 80 ZŁ

2. Garaż o powierzchni 26 m2, ogrzewany, bez kanału, oświetlany.
Stawka czynszowa miesięczna za wynajem garażu do uzgodnienia.
Wszelkie dodatkowe informacje na temat wynajmu
garaży udzielane są pod nr telefonu: 033 8461483.

TERMINY PRZYJĘĆ W PORADNI:
20 SIERPNIA 2010 R. GODZ. 17.00
17 WRZEŚNIA 2010 R. GODZ.17.00
6
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Sięgacz na Powstańców Śląskich
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.
W ramach przedmiotowej inwestycji wyremontowano nawierzchnię jezdni o pow.
ok. 1250 m2, wymieniono nawierzchnię
ok. 80 m2, przeprowadzono remont chodników, zjazdów i parkingów, zebrano starą
nawierzchnię i wykonano nową wraz z podbudową, wymieniono krawężniki i obrzeża.
Ponadto wyremontowano wpusty uliczne i
przykanaliki. W zakresie oświetlenia ulicznego, wymienione zostały słupy wraz z wysięgnikami (7 szt.) oraz kable. Ponadto zmodernizowano oznakowanie pionowe. Całkowity
koszt zadania wyniósł: 443 688,56 zł.

Walka z komarami

Powiatowy Zespół nr 8 Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących
w Chełmku

Na terenie gminy Chełmek przeprowadzono akcję zwalczania
komarów.
Odkomarzanie prowadził Specjalistyczny Zakład Dezynsekcji,
Deratyzacji Tępienia Szkodników - ROBAK - Krzysztof Wieczorek.
W odkomarzaniu stosowano opryski środkiem zwalczającym
komary na terenach pod rowami i przy zalewiskach wodnych
położonych w pobliżu zabudowań mieszkalnych. Zastosowano również środki likwidujące komary w zastoiskach wodnych
powstałych po powodzi przy Przemszy w Chełmku i Gorzowie
oraz w rejonie ul. Polnej i Sadowej w Chełmku, przy torach kolejowych w Gorzowie i przy ul. Krakowskiej w Gorzowie i Bobrku.
Na terenie gminy przeprowadzono również odymianie.
Akcja odkomarzania wykonywana była aparatami do tego przystosowanymi i przy użyciu właściwych środków bezpiecznych dla
ludzi i środowiska naturalnego.

prowadzi nabór
do szkół

dla dorosłych w systemie zaocznym
ZAPRASZAMY

do Szkół Policealnych w zawodach:
technik administracji,
technik informatyk.
(nie wymagamy matury!!!)

oraz do Liceum Ogólnokształcącego
(po zasadniczej szkole zawodowej).
Nauka w w/w szkołach trwa 2 lata
i odbywa się w soboty i niedziele
(co dwa tygodnie w godzinach od 8.00 do 16.00).

Więcej informacji można uzyskać
pod nr tel. 33 846 11 71,
w siedzibie szkoły przy
ul. Krakowskiej 18 w Chełmnu
lub na stronie www.jkilinski.edu.pl

Nowy Sklep
Bielizna i odzież dziecięca,
damska, męska

ul. Krakowska 26 - Pawilon I piętro
pon – pt 9.30 – 17.00
sob. 9.00 – 13.00

Nauka gry na pianinie
Tel. 504 715 026

Zapraszamy
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Święto plonów w

Dożynki w Bobrku rozpoczęły
Chełmek. 15 sierpnia mimo niesprzy
Trójcy Przenajświętszej w Bobrku w
Przed mszą proboszcz Stanisław Sz
do świątyni przez gospodarza dożyn
kowy wieniec wykonany przez pan
ten został doceniony na dożynkach
zdobył drugie miejsce.
Po nabożeństwie dożynkowym
gdzie goście zostali przywitani przez
burmistrza Andrzeja Saternusa. Pani
najładniejszy ogród w sołectwie. W
zała się posesja pani Marii Siudy, ko
Łowczynowska i trzecie miejsce Ste
Burmistrz z kolei wręczył podzię
za akcje przeprowadzane podczas p
Uczestnicy dożynek mieli okaz
śpiewaczych „Bobrowianki”, „Chełm
także obejrzeć program artystyczny
dzieży szkolnej.
Dożynki zakończyły się zabawą t
nych.
Tydzień po Święcie plonów w Bo
Gorzów. Pod gorzowski kościół przy
przez Kapelę Emerytów i Rencistów
nek Krystynę i Adama Łękawów. Po
cza Stanisława Rapacza i uroczystej
udał się pod szkolę Gorzowie. Sołt
przybyłych gości, a następnie popro
ternusa o wręczenie nagród za najła
roku rywalizację o najładniej utrzym
rzata i Adam Wałach, następne mie
Waliczek oraz Maria i Adam Płonka.
Dożynkowy bochen chleba pod
ternus oraz marszałek województw
Następnie scenę opanowały pan
Gorzowa oraz „ Bobrowianki” i „Chełm
krótki koncert zagrała Kapela Emeryt
zakończyła zabawa taneczna oraz p

Bobrek
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gminie Chełmek

obchody Święta Plonów w gminie
yjającej, deszczowej aury kościół pw.
wypełniły tłumy dożynkowych gości.
zklany poświęcił plony przyniesione
nek Stanisława Kądziora oraz dożynnie z zespołu „Bobrowianki”. Wieniec
h powiatowych w Witkowicach, gdzie

Gorzów

orszak udał się pod szkołę w Bobrku,
z sołtys Bobrka Helenę Szewczyk oraz
i sołtys przyznała również nagrody za
tej kategorii bezkonkurencyjna okaolejne miejsca zdobyli: drugie Estera
efania Jakubowska.
ękowania strażakom z Bobreckiej OSP
powodzi oraz usuwaniem jej skutków.
zję wysłuchać występów zespołów
mkowianki” oraz „Malwa” z Gorzowa a
y z udziałem przedszkolaków i mło-

taneczną oraz pokazem ogni sztucz-

obrku odbyły się dożynki w sołectwie
ybył kolorowy korowód prowadzony
w z Nowopola oraz gospodarzy dożypoświeceniu plonów przez proboszj Mszy Świętej, korowód dożynkowy
tys Gorzowa Marek Palka przywitał
osił burmistrza Chełmka Andrzeja Saadniejszy ogród w Sołectwie. W tym
many ogród wygrali państwo Małgoejsca zdobyli Małgorzata i Bronisław
.
dzielili burmistrz Chełmka Andrzej Sawa Małopolskiego Marek Sowa.
nie z zespołów śpiewaczych „Malwa” z
mkowianki”. Zaraz po występach pań
tów i Rencistów z Nowopola. Dożynki
pokaz sztucznych ogni.
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Gerry Joe Weise pierwszy raz w Polsce i w Chełmku
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza na koncert wybitnego australijskiego gitarzysty i wokalisty

GERRY JOE WEISE.

Artysta wraz z zespołem - Łukasz Gorczyca - bass, Darek Gorczyca - org. hammonda i Tomek Dominik - drums –

wystąpią 14 października 2010 roku o godz. 19.00 w MOKSiR w Chełmku
przy pl. Kilińskiego 3. Bilety w cenie 20 zł
można rezerwować - tel. 601661771
moksir@chelmek.pl

2009 „Jaguar” kompilacja („Long Train Blues” by
GERRY JOE WEISE gitarzysta i wokalista, wyGerry Joe Weise) (Leaping Cat Records UK). 2009
stępował w Australii, Europie, USA, na Hawajach,
„Native American Uprising” kompilacja „B Good 2
Tahiti, Fidżi, Polinezji, Nowej Zelandii, Azorach i
Me Jam” by Gerry Joe Weise (Metal Doll Records
w Skandynawii. Od kilkunastu miesięcy zajmuje
Texas USA). W 2000 roku napisał dwie piosenki dla
pierwszą lokatę na liście przebojów „Electric BluNabarlek (Indigenous Live Band Of The Year Award
es Charts” w Australii. Urodził się w 1959 roku w
2005) na ich drugi album „Bininj Manborlh”. W trakSydney, w Australii, naukę gry na gitarze rozpoczął
cie swojej kariery Gerry Joe Weise grał z takimi muw wieku czterech lat. W latach siedemdziesiątych
zykami jak: B.B.King, John Lee Hooker, Albert Collins,
jako siedemnastolatek występował z muzykami
Noel Redding i Eric Clapton. W jego grupach grali:
z AC/DC, Rose Tattoo, The Angels, Dragon i MidMick Taylor, Roy Buchanan, Savoy Brown, Tower Of
night Oil.
Power, Ravi Shankar, Big Ed Sullivan i Otis Grand.
W takich miejscach, jak Bondi Lifesaver i CheUczestniczył w znaczących festiwalach muzyczquers, z grupą The Class and Siren w Sydney. W
nych m.in. “The Chicago Blues Festival Tour”, “The
wieku lat osiemnastu przyłączył się do grupy CorSan Francisco Blues Festival Tour in Europe”, “1996
roboree grającej progresywnego bluesa, w której
Jimi Hendrix 30th Commemoration Festival z Noel
występował perkusista Craig Collinge (ex Manfred
Redding”, “2008 Santa Maria Blues Festival the AzoMann) i klawiszowiec Cezary Skubiszewski (ex
res Isles Atlantic Ocean”, “The 2009 Woodstock 40th
Alexis Korner, kompozytor muzyki do filmu „Two
Anniversary Tribute Festival” oraz “The 2009 ArtFest Festival in ScotHands”). W 1980 GERRY JOE WEISE przeprowadził się do Europy.
tsdale Arizona USA”.
Mieszkał we Francji, Niemczech, Szwajcarii do 1999. Po niespełhttp://www.myspace.com/gerryjoeweiseblues
na dwudziestu latach powrócił do Australii. Do tej pory ukazały się
http://gerryjoeweise.canalblog.com/
albumy: 1994 „Live In Paris”, 1996 „A Letter To Jimi”, 1999 „Bushman
Boogie”, 2005 „Sydney-Paris Blues”, 2009 „Down Under Blues” (ABM).
http://class-gerry-joe-weise.blogspot.com/
ANGELIKA OSTROWSKA, SZS W GORZOWIE

,, Mój skrawek świata”

Moja gmina,
Moja przestrzeń,
Moje miejsce,
Mój dom.
Nic nadzwyczajnego ...
Droga, ścieżka, krzew, ławka, jezioro.
Niezmiernie urokliwe gorącym latem,
Skąpane w złocistym słońcu,
Błyszcząca tafla wody.
Bezcenne, bezcenne dla mnie .
To znam,
Odkrywałam przez szesnaście lat
I odkrywam dalej.
Stąd wyjadę,ale czy na zawsze?
Będę wracać, muszę... chyba chcę .
Powrócę jak bocian,
Przylatujący na wiosnę.
Tu oddycham pełną piersią .
Tylko tu znajdę spokój.
Znajdę spokój,
Idąc leśną ścieżką ,
Pośród nieśmiało szepcąc ych liści
drzew,
Poruszanych ciepłym wiatrem,
W oddali słysząc śpiew ptaków.
To właśnie ...
Moja gmina,
Moja przestrzeń,
Moje miejsce,
Mój dom.

CHEŁMEK, PLAC KILIŃSKIEGO 3, TEL. (33) 846 12 96
www.moksir.chelmek.pl
4 -5 września
„Ryś i spółka” 17:00 film animowany,
		
prod. Hiszp. Czas trw. 95 minut, B.O.
		
„Predators” 19:00 film s-f, prod. USA,
		
czas trw. 107 minut, od 15 lat
12 września
		
		

„Kobieta na Marsie, Mężczyzna na
Wenus” 19:00 komedia, prod. Francja,
czas trw. 93 minuty, od 12 roku życia

18 -19 września
		
		

„Dzwoneczek i uczynne wróżki”
17:00 film animowany, prod. USA,
czas trw. 75 minut, B.O.		

18 -19 września
		

„Shrek Forever” 19:00 prod. USA,
czas trw.:93 minuty, B.O.		

25 -26 września
		

„Niezniszczalni” 19:00 prod. USA,
czas trw.: 103 minuty, od 15 lat

Bilet na film: 10 zł oraz 5 zł (tylko: 7, 14, 21 i 28 lipca)
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Wycieczka turystyczno-krajoznawcza
Jan Paweł II w twórczości”, której autorem
W dniu 23 czerwca 2010 r. Klub Idei Tomajest prof. Czesław Dźwigaj. DWOREK tzw.
sza Baty, przy współudziale Koła PrzewodniKORYZNÓWKA
ków Turystycznych w Chełmku, zorganizował
wycieczkę dla członków Stowarzyszenia i śroPomiędzy zamkiem w Wiśniczu, a zedowiska chełmeckiego do Nowego Wiśnicza,
społem budynku dawnego klasztoru Kardworku Koryznówka, Niepołomic i Sanktumelitów Bosych (obecnie mieści się ciężkie
arium „Ecco Homo” w Alwernii. Program wywięzienie) znajduje się nieduży drewniany
cieczki został opracowany przez Zdzisława
dworek z XIX wieku. Dworek ten należał do
Wróbla - przewodnika turystycznego, który
Leonarda Serafińskiego, u którego często
został zaakceptowany przez Zarząd Klubu.
przebywał Jan Matejko - słynny malarz. Tu
Wspomniany program doręczono uczestniMatejko poznał swoją przyszłą żonę, Teokom wycieczki na teren województwa madorę Giebułtowską. Po dworku oprowadzałopolskiego.
ła przewodniczka, w którym mieści się muzeum pamiątek po wielkim malarzu. Przed
Wycieczka odbyła się busem na trasie:
dworkiem znajduje się pomnik Jana Matejki.
Chełmek - Gorzów - Oświęcim - Bobrek - Libiąż -Chrzanów - Kraków - Wieliczka - BochW 60. rocznicę śmierci Witolda Pilecnia - Nowy Wiśnicz - Niepołomice - Liszki - Alkiego odbyło się uroczyste odsłonięcie na
wernia -Babice - Żarki - Chełmek. Wycieczka
„Koryznówce” tablicy pamiątkowej, dzięki
ta również przebiegała szlakiem ucieczki
staraniom Towarzystwa Opieki nad Oświęrotmistrza Witolda Pileckiego z KL Auschwitz
cimiem i Państwowego Muzeum Auschwitz
w kwietniu 1943 roku do Nowego Wiśnicza
- Birkenau w Oświęcimiu. W dworku tym
przez Babice (Lipowiec) -Alwernię - Bochnię
schronił się Witold Pilecki po ucieczce z Aui Puszczę Niepołomicką w 62. rocznicę Jego
schwitz. Warto nadmienić, że drewniany
rozstrzelania przez UB PRL 25 maja 1948 roku.
dworek jest miejscem, gdzie spotkały się
losy dwóch wielkich Polaków - Matejki i PiO szlaku ucieczki Witolda Pileckiego do
Nowego Wiśnicza, do dworku Koryznówka
Rotmistrz Witold Pilecki leckiego. Uczestnicy wycieczki chwilą ciszy
uczcili pamięć rotmistrza Witolda Pileckiego
szczegółowo informował uczestników dr
Adam Cyra - historyk z Państwowego Muzeum Auschwitz - Birke i zapalili znicz przed tablicą pamiątkową bohatera Polski. ZAMEK
nau w Oświęcimiu, który jest miłośnikiem Klubu Idei Tomasza Baty KRÓLEWSKI w NIEPOŁOMICACH
od wielu lat Historyk dr A Cyra zapoznał grupę wycieczkową z żyRenesansowa rezydencja powstała w latach 1550 - 1571 na
ciorysem i działalnością bohatera rotmistrza Pileckiego od urodze- miejscu zamku Kazimierza Wielkiego. Na wzór Wawelu dziedziniec
nia (1901 r.) do dnia Jego stracenia przez władze komunistyczne w otoczono arkadowymi krużgankami. Tu polscy królowie przybywali
więzieniu mokotowskim w Warszawie 25 maja 1948 r. Miejsce po- na łowy do pobliskiej Puszczy Niepołomickiej. Krużganki miały trzy
chówku do dziś pozostaje nieznane. Natomiast kol. Zdzisław Wró- kondygnacje, ale jedno piętro zburzono po pożarze w 1800 roku.
bel informował uczestników samochodowej wycieczki o miastach Niedaleko od zamku i miasta rozciąga się Puszcza Niepołomicką
i miejscowościach zlokalizowanych przy trasie wycieczkowej. W (115 km2) z kilkoma rezerwatami przyrody i Ośrodkiem Hodowli
czasie trwania wycieczki grupa wycieczkowa zwiedziła z przewod- Żubrów. Również zwiedzono z przewodnikiem wystawę we wnęnikami obiekty i muzea: ZAMEK w NOWYM WIŚNICZU
trzach zamku, gdzie są eksponowane dzieła malarstwa i rzeźby euWielki zamek w Wiśniczu, widoczny jest z daleka ze szlaku pie- ropejskiej od XII do XIX wieku pochodzących ze zbiorów Muzeum
szego i samochodowego, został wybudowany na wzgórzu. Średnio- Narodowego z Krakowa.
wieczną budowlę Piotr Kmita przebudował w XVI wieku na rene
ALWERNIA - SANKTUARIUM „ECCO HOMO” oo. Bernardynów
sansową rezydencję. Następną rozbudowę zarządził po 1615 roku
Pod przewodnictwem Z. Wróbla uczestnicy wycieczki zwiedzili
Stanisław Lubomirski - wybudowano wtedy fortyfikacje z pięcioma
sanktuarium ze słynnym obrazem „Ecco Homo”, który mieści się w
bastionami, na których stanęło 80 armat. Twierdza wiśnicka stała
kaplicy przyległej do głównego ołtarza.
się jedną z potężniejszych w Rzeczpospolitej. Ale zamek obronny
W wycieczce po województwie małopolskim uczestniczyło 26
nie oparł się Szwedom, którzy w czasie „potopu” łupy wywozili na
ponad 100 wozach. Uczestnicy wycieczki zwiedzili odnowione wnę- osób i tak z Chełmka (16 osób), Gorzowa (5 osób), Bobrka (1 osoba),
trza, które mieszczą wystawę poświęconą historii zamku, kolekcję Oświęcimia (2 osoby) i Krakowa (2 osoby).
naczyń miedzianych, makiety polskich zamków oraz kaplicę gdzie
Kierownikiem wycieczki był mgr inż. Euzebiusz Krupa - Prezes
mieści się sarkofag Stanisława Lubomirskiego. Grupa wycieczko- Klubu Idei Tomasza Baty, a kierowcą busa Pan Henryk Klimczak z
wa zwiedziła mieszcząca się w salach zamku wystawę pt. „Papież Trzebini. Uczestnicy pełni wrażeń z wycieczki wrócili do miejsc zamieszkania w godzinach wieczornych.		
/zbel/

Wynajmę
pomieszczenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu
Urząd Miejski w Chełmku zatrudni osobę
w Wydziale Inwestycji i Remontów,

pod gabinet, biuro,
sklep lub pub
– od 20 m² do 150 m²

na stanowisko ds. zamówień publicznych

Zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu na
czas określony na zastępstwo za pracownika przebywającego na
urlopie macierzyńskim.
Wymagane wykształcenie wyższe lub średnie z dobrą znajomością zagadnień ustawy o zamówieniach publicznych.

Tel. 502 507 325

Tel. kontaktowy – 33 844-90-10 (wew. 20 lub 40)

Burmistrz Chełmka, Andrzej Saternus
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Z historii Chełmka

Na tropach chełmeckiego harcerstwa cz. III
Krzyż harcerski

Lata powstawania i rozwijania się drużyn harcerskich w
Chełmku zbiegły się z okresem największego rozwoju skautingu,
a w naszym kraju harcerstwa.
Metody pracy drużyn harcerskich, w tym czasie, opierały się
w dużym stopniu na doświadczeniach skautingu, a równocześnie
musiały być dostosowane do specyficznych warunków materialnych, kulturowych oraz środowiskowych miast, miasteczek, a
tak jak u nas - wsi.

Drużyna harcerska im. Jana III Sobieskiego w pochodzie 3 Maja - 1934r. w Chełmku
Systematycznie, przez cały rok odbywały się zbiórki zastępów i drużyn, na których
przerabiano teorię terenoznawstwa, a później w okolicznych lasach, na biwakach nad
Przemszą i dalej na Kamionce - wprowadzano ją w czyn.
Zapoznawano się też z historią naszego
regionu i najbliższych okolic, co owocowało później szczerym patriotyzmem. Wiele
czasu poświęcano też na przygotowywanie
występów w Domu Ludowym i na ogniskach, stwarzając atmosferę do pogłębienia poziomu intelektualnego mieszkańców
naszej wsi.
Ważnym elementem wychowawczym na
zbiórkach, wycieczkach, biwakach i obozach
harcerskich w owych czasach było śpiewanie
pieśni harcerskich przepełnionych głęboką
treścią, z pięknymi melodiami. Kształtowały
one ludzką i patriotyczną życzliwość zapadając w serca na całe życie.
Jedną z takich przedwojennych piosenek, śpiewaną w drużynie zuchowej w
latach 40-tych pamiętam jeszcze teraz po
60-ciu latach, oto ona:
I Sadźmy róże, sadźmy róże długo jeszcze
temu światu
Szumieć będą śnieżne burze, sadźmy je
przyszłemu latu. (2x)
II My odbici z niw rodzinnych, może już nie
ujrzym kwiatu,

Ale sadźmy je dla innych, szczęśliwszemu
sadźmy światu. (2x)
W tych latach chełmeckie harcerstwo
śpiewało piosenki z czasów, gdy jeszcze
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naszej ojczyzny nie było i te powstające już
w wolnej Polsce. Jedną z pierwszych takich
piosenek zamieszczoną w roku 1911 w pisemku harcerskim „Skaut”, redagowanym
przez Andrzeja Małkowskiego przytaczam
poniżej:
Święta miłości kochanej Ojczyzny
Oto w twą służbę wchodzi Hufiec nasz
Od lat najmłodszych do późnej siwizny
Pragnę przy Tobie czujną trzymać straż.
Refren: Równajmy krok, wytężmy wzrok
Czy się gdzie podstęp nie kryje
Uderzmy w ton silny jak dzwon
Polska niech żyje, niech żyje.
Inna piosenka to śpiewana do dzisiaj
- „Płonie ognisko i szumią knieje” z roku
1918 - dawała poczucie mocy i godności,
przenosząc śpiewających harcerzy do najpiękniejszych czasów naszej historii - rycerstwa. Natomiast piosenka „Jak dobrze nam
zdobywać góry” wzbudzała tęsknotę do
ukochanych Tatr i do leśnych wędrówek,
choćby tylko w najbliższe leśne, chełmeckie
ostępy z ich urokliwymi źródłami i jeziorami
Był to okres historyczny, gdy po uzyskaniu niepodległości i dostępu do morza
rozpoczęła się walka o budowę własnego,
polskiego portu dla przyszłej floty handlowej i morskiej, a w połowie lat 30-tych
przeprowadzano akcję na rzecz budowy
Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Powstała wtedy organizacja kształtująca świadomość Polaków w sprawach morskich pod
nazwą - Liga Morska i Kolonialna, której jedno z wielu ognisk znajdowało się w Fabryce
Obuwia „Bata” w Chełmku. Jednym z dzia-
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łań tej organizacji były coroczne obchody
w Chełmku Dni Morza. Ślad takiej uroczystości znalazłam w „Echo Chełmka” z dnia
1.01.1939r. gdzie napisano: „Tadeusz Staich,
znany literat, młody poeta chełmecki zdobył na ogólnopolskim konkursie literackim
trzecią nagrodę za nowelkę „Morze jest nie
daleko”, w której to poeta zawarł wiadomości z obchodów Dnia Morza w Chełmku, w
dniu czerwcowym roku 1938. W artystycznym obrazie zamknął poeta nie tylko uczuciowe doznania związane z tym pięknym
obchodem, ale i szereg cech miejscowego
włościaństwa oraz dał próbkę ciekawej, lokalnej gwary”. Obchody te były organizowane przez mieszkańców Chełmka w bardzo
atrakcyjny sposób - wyprawy na galarach
Przemszą i Wisłą do pobliskich miejscowości, zabawy na galarach zw. „Combrami”,
puszczanie wianków i zawody kajakowe.
Na brzegu Przemszy blisko mostu zapalano
ognisko harcerskie, przy którym odbywały
się gawędy o polskim morzu, marynarzach
i śpiewano nastrojowe, marynarskie piosenki. O piosenkach tych pamiętano podczas okupacji i jeszcze wiele lat po wojnie,
najpiękniejszą z nich był „Hymn do Bałtyku”
z roku 1920.
Inna piosenka „Morze , nasze morze” z
1925 roku śpiewana była często podczas
marszów harcerskich.

Czas tworzenia i krzepnięcia chełmeckiego harcerstwa (lata 1932 - 1939) to okres
dwóch najbardziej okazałych międzynarodowych zlotów skautowskich, odbywających się co 4 lata o nazwie Jamboree (czyt.
Dżembori) - słowo to jest pochodzenia indyjskiego a oznacza powszechny i przyjacielski
zlot. Odbyły się wtedy dwa takie ogólnoświatowe spotkania - IV - w 1933 roku na
Węgrzech i V - w 1937 roku w Holandii. W IV
Jamboree brało udział ponad 30000 uczestników, reprezentujących 4 mln skautów całego świata - w tym 1500 harcerzy z Polski,
których przygotowaniem zajmował się ks.
hm. naczelny kapelan ZHP Marian Luzar. Na
obu tych zlotach był obecny Skaut Świata
Baden Powell, na ostatnim po 30-tu latach
działalności skautowskiej w wieku 81 lat, żegnając się ze skautami powiedział: „To moje
ostatnie posłowie do was - rozszerzajcie
przyjaźń i braterstwo po świecie! Żegnajcie!
Niech was wszystkich Bóg błogosławi”. Kończąc tę krótką wzmiankę o dwóch ostatnich
przed II wojną światową Jamboree, które
pięknie opisała w książce pod tytułem „Laska Jakubowa” uczestnicząca w nich nasza
wielka pisarka Zofia Kossak, zachęcam do
jej przeczytania (książkę tę można wypożyczyć w bibliotece miejskiej w Chełmku). Dla
przypomnienia seniorom dedykuję piosenkę
o Jamboree śpiewaną w naszych drużynach

harcerskich jeszcze kilka lat po wojnie.
Ze wszystkich krajów i narodów
Ze wszystkich świata stron i ras
Na Jamboree spłynął potok młodych
Na Jamboree młodych szumi las.
Synowie puszczy i przygody
Podają sobie bratnią dłoń
Zjechali zewsząd tu na gody
Po szczęścia i radości plon
O Jamboree, o Jamboree, jak dobrze nam,
jak radośnie,
O Jamboree, o Jamboree, radosnym echem
niechaj przestrzeń brzmi.
Jednym z największych zlotów organizowanych w Polsce, na przypomnienie
zasługuje Ogólnopolski Jubileuszowy Zlot
Harcerstwa Polskiego w lipcu 1935 roku w
Spale w pięknej scenerii lasów nad Pilicą.
Rozlokowało tam swe obozy około 20000
harcerek i harcerzy. Przybyło też ponad tysiąc skaute i skautów z różnych krajów Europy, a nawet z Ameryki.
Dalsze, ciekawe losy naszego chełmeckiego harcerstwa opiszę w kolejnym artykule.				
Hah

Wycieczka do Wiśnicza i Niepołomic
MOKSiR nie tylko zajmuje się bieżącym
wspieraniem działalności zespołów śpiewaczych w naszej gminie, ale dba również o ich
integrację artystyczną. Z inicjatywy „Chełmkowianek” 26 lipca zorganizowano wycieczkę integracyjną dla śpiewających artystek
ludowych. Wspólny wyjazd stał się okazją
do śpiewów, żartów, występów kabaretowych oraz wymiany poglądów związanych z
działalnością i współpracą Zespołów. trzeba
tu wspomnieć że chełmeckie Koło Gospodyń Wiejskich obchodzi we wrześniu tego
roku jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia.
Uroczystości jubileuszowe zaplanowano na
25 września. Wycieczka do Wiśnicza i Niepołomic rozpoczęła się wczesnym rankiem.
Wesoły autobus rozbrzmiewał piosenkami
intonowanymi przez akordeonistę Marka
Regułę i ochoczo podejmowanym przez
wszystkich uczestników wycieczki. Pierwszym celem wycieczki był zamek Stanisława Lubomirskiego w Wiśniczu. Przy wejściu
przez piękną bramę wjazdową zatrzymano
się, by złożyć życzenia imieninowe Krzysztofowi Dłubiszowi- muzycznemu kierownikowi
„Bobrowianek” i „Chełmkowianek”. Podczas
zwiedzania można było poznać historię zamku, ale też wejrzeć w życie jego mieszkańców. Wśród wielu eksponatów znalazło się
kilka takich, które wywołały rozbawienie, ale
też przekonały że niektóre problemy ludzkie
są ponadczasowe. Tak, więc termofory na
dolegliwości brzuszne miały załagodzić ówczesne obżarstwo, a urządzenia do pędzenia
bimbru zaspokoić potrzeby wielkich biesiad.
Uwagę przyciągają jednak sarkofag Lubo-

mirskiego, kaplica z malowidłami ściennymi, marmurowe portale i makiety największych zamków na południu kraju. Dodatkową atrakcją są prace wykonane przez
uczniów miejscowego liceum plastycznego.
Zmęczone zwiedzaniem turystki odpoczęły
przy poczęstunku przygotowanym przez
„Bobrowianki”. Ciasto i kawa smakowały
wyśmienicie. Następnym punktem programu było zwiedzanie Zamku Królewskiego
w Niepołomicach. Wzniesiony w XIV wieku
zamek stał się „drugim Wawelem”. W kaplicy
zamkowej można obejrzeć insygnia władzy
królewskiej Kazimierza Wielkiego, ornaty i
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dokumenty królewskie. Wielkie zainteresowanie wzbudziły też trofea myśliwskie i wirtualny gabinet Włodzimierza Puchalskiego.
Niezwykłe emocje wywołała wystawa kopii
pomników Jana Pawła II z całego świata. Po
uczcie duchowej przyszedł czas na biesiadę
przy ognisku. Honory gospodarzy pełniły
tym razem„Chełmkowianki” częstujące gości
ciastem. Kiełbaski pieczone w ogniu zapewne smakowały każdemu. Żal było wracać, ale
MOKSiR dba przecież o integracje artystyczną, więc na kolejną wycieczkę pewnie nie
trzeba będzie czekać za długo. Dziękujemy
organizatorom i opiekunom.
MW
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Rajd Nordic Walking

W niedzielę 25 lipca 2010 r. odbył się II Zlot Nordic Walking „Chełmek 2010”. Organizatorem imprezy był Miejski Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Chełmku we współpracy z partnerem - Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu.
Warto wspomnieć na czym polega Nordic Walking. Jest to ciekawa i przyjemna forma aktywnego odpoczynku. Polega on na marszu
ze specjalnie do tego przystosowanymi kijami. Początki tego sportu datuje się na lata dwudzieste XX wieku. Wówczas była to forma
treningu dla narciarzy biegowych. Obecnie trenować może każdy,
a sam Nordic Walking ma trzy poziomy aktywności - zdrowotny,
fitness oraz sportowy.

Falstart KS Chełmek

Zawodnicy KS Chełmek wciąż czekają na swoje pierwsze zwycięstwo w piątej lidze. W czwartej kolejce spotkań przegrali na wyjeździe ze Spójnią Osiek.
Po tym jak w inaugurującym spotkaniu sezonu podopieczni
Jacka Dobrowolskiego pechowo zremisowali ze Skawą Wadowice
1-1 wydawało się, że zdobycie pełnej puli punktowej nie powinno
stanowić problemu. Rzeczywistość okazała się zgoła inna. KS-owi w
kolejnych meczach nie wiodło się. Zanotował dwie porażki, z Wróblowianką i MKS Trzebinią. Okazją do przełamania była wyjazdowa
potyczka ze Spójnią Osiek.
Spotkanie ułożyło się po myśli biało – zielonych. Już w 17 minucie
na listę strzelców wpisał się Kamil Adamczyk. Wyrównanie ze strony
gospodarzy padło jednak jeszcze w pierwszej połowie. W 40 minucie Michał Ziarno precyzyjnie uderzył i piłka znalazła drogę do siatki.
W drugiej odsłonie na boisku panowali już tylko miejscowi. Najpierw
problematyczną „jedenastkę” wykorzystał Daniel Tukaj, a kilka minut potem było już 3-1 po trafieniu Piotra Kasprzyka. Piłkarze z
Chełmka nie mając nic do stracenia odkryli się całkowicie i skarceni
zostali jeszcze dwoma trafieniami.
- Pierwsza połowa w naszym wykonaniu była dobra. Na 2-1 został
podyktowany problematyczny moim zdaniem karny, a potem kolejna
bramka już na 3-1 ustawiła losy tego spotkania. Dążąc do zmiany rezultatu zagraliśmy śmielej w ataku, przez co w defensywie popełniliśmy kolejne błędy i padły następne dwie bramki. Było to konsekwencją
otwartej gry, jaką prowadziliśmy nie mając już nic do stracenia – skomentował Jacek Dobrowolski trener KS.

Trasa chodziarskiej eskapady prowadziła wokół Zbiornika Dziedźkowice, a dystans jaki pokonali uczestnicy zlotu wyniósł ok. 20 km.
Chełmecka impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem
amatorów Nordic Walking. Wzięło w niej udział wiele osób pragnących spędzić czas aktywnie i w miłym towarzystwie. Zlot zakończy
piknik „pod wiszącą skałą”, połączony ze zwiedzaniem unikalnych
zjawisk geologicznych na wzgórzu Skała w Chełmku. Zlot Nordic
Walking ma charakter imprezy cyklicznej, należy się więc spodziewać kontynuacji w latach kolejnych.

Bracia Sarna górą
Podsumowując dotychczasowe wyniki drużyny z Chełmka,
warto zwrócić uwagę na fakt, iż dotychczasowe mecze rozgrywane były z ekipami mającymi wysokie aspiracje. Skawa Wadowice i
MKS Trzebinia to spadkowicze z IV ligi, w których kadrach występuje wielu cenionych zawodników. Drużyny Wróblowianki i Spójni,
to ścisła czołówka V ligi w poprzednich rozgrywkach. Beniaminek z
Chełmka będzie miał okazję do rehabilitacji już w najbliższą sobotę
4 września w spotkaniu z Słomniczanką. Serdecznie zapraszamy.
Mecze KS Chełmek w rundzie jesiennej sezonu 2010/2011

KS Chełmek : Słomniczanka Słomniki - 2010.09.04 17.00

W sobotę 17 lipca na sali gimnastycznej przy SZS nr1
w Chełmku odbył się zorganizowany przez UKS,,GRUNWALD” Chełmek Rodzinny turniej siatkarskich dwójek.
Do rywalizacji zgłosiło się 13 zespołów podzielonych na cztery grupy , w których grano systemem ,,każdy z każdym”. Mecze były zacięte
, wszystkie zespoły wykazały się walecznością i grały od początku do
końca o każdy punkt . Ostatecznie zwyciężyli bracia Sarna, drugie
miejsce zajęły ,,Latające imadła” a trzecie zespół ,, Maćki”.

KS Chełmek : Halniak Maków Podhalański - 2010.09.06 17.00
Skawinka Skawina : KS Chełmek - 2010.09.11 16.30
KS Chełmek : Orzeł Piaski Wielkie - 2010.09.18 16.00
Bronowianka Kraków : KS Chełmek - 2010.09.25 16.00
Borek Kraków : KS Chełmek - 2010.10.02 15.30

Uwaga kibice

KS Chełmek : Niwa Nowa Wieś - 2010.10.09 15.00
Garbarz Zembrzyce : KS Chełmek - 2010.10.16 15.00

Przed meczami KS Chełmek
do nabycia karnety na runde jesienną
oraz szaliki klubowe.

KS Chełmek : Sokół Przytkowice - 2010.10.23 14.30
KS Chełmek : Tramwaj Kraków - 2010.10.30 13.00
Jordan Sum Zakliczyn : KS Chełmek - 2010.11.07 13.00
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Wakacyjne wspomnienia
Wakacje w Świetlicy Środowiskowej rozpoczęły się od spędzenia
jednego prawdziwie wakacyjnego dnia w Krakowie, biorąc udział w
akcji Najpiękniejszy Dzień Lata prowadzonej przez Stowarzyszenie
„Na Rzecz Rozwoju” Dzięki tej akcji niektóre dzieci z naszej gminy
miały możliwość po raz pierwszy poznawać miejsca ważne kulturowo dla rejonu Krakowa, a także korzystać z atrakcji kulturalnych
jakie są dostępne w dużych miastach.

Braliśmy czynny udział w Lecie w Bibliotece – poznając różne
pozycje księgozbioru dla dzieci i bawiąc się przy tym wspaniale.

W ciepłe dni najlepsza zabawa jest we wodzie . My również bawiliśmy się doskonale na basenie w Brzeszczach.
Pobyt w Krakowie rozpoczęliśmy od zabawy w Parku Wodnym,
później wizyty w kinie Kijów i obejrzenie filmu w wersji 3D, następnie pojechaliśmy zwiedzać słynny kościół na Skałce. Na zakończenie wycieczki była wizyta na planie serialu telewizyjnego MAJKA ,
na co wszyscy czekali z niecierpliwością. Po całym dniu naprawdę
beztroskiej zabawy i radości,w doskonałych humorach wracaliśmy
do domu.

Wiele emocji i wrażeń dostarczyły nam zajęcia hipoterapeutyczne prowadzone w stadninie koni „ Na Zieleńcu” w Brzeszczach.
Kolejne dni wakacyjne upływały również atrakcyjnie chociaż już
w mniej licznym gronie. Wychowawczynie zapewniały nam różnorodne i aktywne formy spędzania wolnego czasu, tak na terenie
świetlicy jak i w plenerze.

Tak dobrze się bawiliśmy, że żal nam było żegnać wakacje i wracać do szkoły.
Świetlica Środowiskowa
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XIII
FOLKLORYSTYCZNE
SPOTKANIA
NAD PRZEMSZĄ
CHEŁMEK 2010
Burmistrz Chełmka
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
zapraszają na prezentację twórczości ludowej
regionów Śląska i Małopolski.

11 września 2009 r. Park Rodzinny
przy ul. Brzozowej w Chełmku.
W programie:
Godz. 15.00 – występy zespołów ludowych

„ Malwa” – z Gorzowa
„Zespół Folklorystyczny Zrzeszenia Ludzie z Gór” – z Oświęcimia
„Libiążanki” – z Libiąża
„Stawowianki”- z Oświęcimia
„Kopciowiczanki” – z Kopciowic
„Włosianeczki” – z Włosienicy
„Bobrowianki” – z Bobrka
„Kapela Emerytów i Rencistów z Nowopola” – z Chełmka
„Bierunianki” – z Bierunia
„Brzezinianki” – z Brzezinki
„Mirowianie” – z Mirowa
„Kosztowioki” – z Kosztów
„Rajskowanie” – z Rajska
„Pod Chmurką” – z Mirowa
„Zespół Pieśni i Tańca Rudołtowice – z Rudołtowic
„Chełmkowianki” – z Chełmka

Występom estradowym
towarzyszyć będą:
wystawa prac plastycznych
Robotniczego Stowarzyszenia
Twórców Kultury oraz prezentacja
rękodzieła, sztuki ludowej
oraz dawnego sprzętu rolniczego.

Godz. 19.30 – Koncert

Jambo Africa - porywający, dynamiczny show w wykonaniu muzyków z Afryki.
Ludowa zabawa taneczna do godz. 24.00
Patronem Spotkań jest Województwo Małopolskie.
Patronat medialny :
Spotkania realizowane są w ramach:
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013,
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europy Inwestującej w Obszary Wiejskie.
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