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Złote Sakiewki 2014

W dniu 23 stycznia na sali widowiskowej MOKSiR w Chełmku odbyła się XI Gala rozdania „Złotych Sakiewek”. Nagroda ta jest
przyznawana od 2004 r. osobom, które hojnie wspierały wszelkie inicjatywy gminne.
W tym roku to wyróżnienie otrzymało 6 firm:
VG Polska sp. z o.o., Biuro Turystyczne - KULIG TRAVEL z Jastrzębia Zdrój, Zajazd „MAGDA”, Przedsiębiorstwo Handlowe „GEORG”.
Specjalną, dziesiątą statuetkę w postaci „Platynowej Sakiewki” otrzymały firmy: Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych „BOBREK”
s.j. oraz ASFOR Poznański s.j.
Pośród wyróżnionych przedsiębiorstw, które w ubiegłym roku hojnie wspierały finansowo oraz rzeczowo przedsięwzięcia gminne znalazły się: Cukiernia „Ptyś” s.j., GS „CHEŁMEK”, FHU „KLAUDIA”, Sklep „Pod jedynką”, Restauracja CIŻEMKA, Przedsiębiorstwo
Budowlane „DERMEX” sp. z o.o., PPUH WIT-POL, Gardenplast, SZAN s.c., Transport – Spedycja Łoziński s.j., Timur Edries, Frantic
Club S.C.
Podczas gali wręczono również statuetki „Lidera 2014”osobom, które aktywnie działały na rzecz gminy Chełmek. Laureatami
zostali: Pan Mieczysław Glandys, Pan Rafał Kuchta, Panie: Helena Sowa oraz Janina Ryska, Pan Maciej Dworniczek, Pan Radosław
Gąska, Panowie: Marek Idzik i Paweł Sidorowicz wraz z Klasą Sportową Samorządowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2
w Chełmku, Pani Joanna Wawrzyniak.
Statuetka „OTWARTE SERCA” przyznawana osobom i podmiotom niosącym pomoc, działającym na rzecz potrzebujących mieszkańców gminy Chełmek oraz udzielającym wsparcia materialnego i duchowego, trafiła w tym roku do Pani Urszuli Guji. Pani Urszula Guja jest wieloletnim pracownikiem Powiatowego Zespołu nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. J. Kilińskiego
w Chełmku. Jest pomysłodawczynią
i założycielką Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi HDK „Ósemka”. Od wielu lat promuje i cyklicznie organizuje wraz
z uczniami akcje krwiodawstwa na terenie szkoły. Współpracuje z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Oświęcimiu. Za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego
Krzyża nadano Pani Urszuli Odznakę Pięćdziesięciolecia Honorowego Krwiodawstwa PCK.
Galę zakończył spektakl Teatru Ludowego w Krakowie pt. „Wszystko o kobietach”.
							
			
Andrzej Saternus
						
Burmistrz Chełmka
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Dofinansowanie do wymiany pieców CO - dotacja dla gminy Chełmek
Pragnę poinformować, iż zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie z dnia 28.11.2014 r. gmina Chełmek otrzymała dotację na realizację 40 inwestycji wymiany pieców CO
w wysokości 260 000,00 złotych, co stanowi 50% wartości całkowitej inwestycji.
Przypominam, iż w 2013 r. gmina rozpoczęła starania o pozyskanie dofinansowania dla osób, które zdecydowały się na wymianę obecnego kotła węglowego, a które to złożyły w Urzędzie Miejskim w Chełmku stosowne ankiety. Również w 2013
r. Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, na zlecenie
gminy Chełmek, opracowała niezbędną do złożenia wniosku
dokumentację.
W dniach 25-28 sierpnia 2014 r. przeprowadzono szereg spotkań informacyjnych z mieszkańcami, dotyczącymi możliwo-

ści przystąpienia do programu ograniczania niskiej emisji na
terenie gminy Chełmek. W dniu 28 sierpnia 2014 r. Rada Miejska w Chełmku podjęła Uchwałę nr XL/375/2014 w sprawie
„Przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie
Gminy Chełmek”.
W chwili obecnej będziemy przystępować do realizacji wymiany około 40 pieców, zgodnie ze zgłoszeniami.
Zachęcam wszystkich Państwa, zainteresowanych wymianą
pieców węglowych starej generacji i tym samym poprawą jakości otaczającego nas środowiska naturalnego, do składanie
wniosków, które będą otrzymywały dotacje na przełomie 2015
i 2016 r.
						
				
Andrzej Saternus

						

Burmistrz Chełmka

Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie
ul. Przemysłowej w Chełmku, zatwierdzonego Uchwalą Nr VI/50/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 3 kwietnia 2007 r.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012r. poz.
647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013r.
poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chełmku Uchwały nr III/23/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Przemysłowej w Chełmku, zatwierdzonego Uchwalą Nr VI/50/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 3 kwietnia 2007 r.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 13 lutego 2015 r.
Wnioski można składać na piśmie do Urzędu Miejskiego w Chełmku, z siedzibą: 32-660 Chełmek ul. Krakowska 11, a także ustnie
do protokołu w Wydziale Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych tut. urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzadmiejski@chelmek.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Chełmka.
										
						

Andrzej Saternus
Burmistrz Chełmka

Większa i bardziej dostępna ulga na dzieci
Izba Skarbowa w Krakowie przypomina, że z początkiem 2015 roku weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania
ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci
podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Podwyższone o 20 proc. zostaną także ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko.
Zmiany mają dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci.
Wprowadzone zmiany poprawią sytuację tych podatników, dla których dotąd pełne wykorzystanie ulgi było nieosiągalne,
w tym dla blisko połowy rodzin wielodzietnych których podatek był niższy od maksymalnego poziomu ulgi. Teraz budżet państwa dopłaci tym rodzinom, zwracając kwotę niewykorzystanej ulgi. Aby ulga nie stała się zniechęcającą do pracy i uzależniającą zapomogą, zwrot nie będzie mógł przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne. Warunkiem zwrotu jest zatem opodatkowana i oskładkowana praca przynajmniej jednego z rodziców
Ma to stymulować wsparcie tych rodzin, w których praca: a nie zasiłek, jest źródłem utrzymania.
Szacuje się, że na dodatkowe wsparcie w postaci zmienionej ulgi na dzieci będzie mógł liczyć ponad milion rodzin (ok. 1,8 min
podatników): w których wychowuje się ok. dwa miliony dzieci. Dzięki temu ponad 97 proc rodzin - płatników PIT - będzie mogło
wykorzystać tę ulgę w pełnym zakresie. Nastąpi też podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc. To kontynuacja zmian z 2013 r., kiedy podwyższono ulgę na trzecie dziecko o 50 proc, a na czwarte i każde kolejne o 100 proc Stąd już w 2015
r. kwoty odliczenia będą wynosić na pierwsze i drugie dziecko - 1.112,04 zł, na trzecie -2.000,04 zł, a na każde kolejne 2.700 zł. Jest
to związane z tym, że stopa ubóstwa jest najwyższa właśnie w rodzinach wielodzietnych i rośnie wraz z liczbą dzieci w rodzinie.
Inf. Izba Skarbowa w Krakowie
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DANE STATYSTYCZNE
GMINY CHEŁMEK
od 2010 do 2014 roku
2010
rok

2011 rok

2012 rok

2013 rok

2014 rok

Pobyt stały

12959

12972

12920

12885

12848

Chełmek

9113

9102

9047

9010

8955

Gorzów

1802

1817

1828

1835

1835

Bobrek

2044

2053

2045

2040

2058

2010
rok

2011 rok

2012 rok

2013 rok

2014 rok

Urodzenia

114

96

110

80

103

Chełmek

79

67

75

58

70

Gorzów/Bobrek

35

29

35

22

33

2010
rok

2011 rok

2012 rok

2013 rok

2014 rok

Zgony

109

104

124

113

127

Chełmek

72

68

82

80

85

Gorzów/Bobrek

37

36

42

33

42

2010
rok

2011 rok

2012 rok

2013 rok

2014 rok

172

161

103

106

103

2010

2011 rok

2012 rok

2013 rok

2014 rok

22

41

58

30

24

2010

2011 rok

2012 rok

2013 rok

2014 rok

5

4

10

10
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Środowiskowy Dom Samopomocy
miejscem wsparcia rodziny
Jednym z priorytetów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest wspieranie rodzin Uczestników Terapii oraz stwarzanie
możliwości do ich integrowania się podczas spotkań w Klubie Integracyjnym, wycieczek, spotkań okolicznościowych. Rodzina osoby
zaburzonej psychicznie jest partnerem w procesie leczenia i rehabilitacji i dlatego wymaga wyposażenia jej w wiedzę i umiejętności radzenia sobie z problemami życia codziennego, które obarczone jest
stresem związanym z chorobą bliskiej osoby. Zdarza się również, że
rodziny osób zaburzonych psychicznie narażone są na stygmatyzację
ze strony społeczności lokalnej, brak zrozumienia, co może pogłębiać
proces izolowania się i nie poszukiwania pomocy.
Chcemy jeszcze bardziej niż dotąd wyjść naprzeciw problemom rodzin osób zaburzonych psychicznie i skierować naszą ofertę nie tylko
do członków rodzin Uczestników Terapii, którzy są objęci wsparciem
Środowiskowego Domu Samopomocy, ale również do wszystkich
potrzebujących rodzin naszej Gminy. Naszym celem jest stworzenie
grupy samopomocowej, gdzie członkowie rodzin będą mogli wzajemnie się wspierać i mieć okazję dzielić się swoimi doświadczeniami w miłej atmosferze naszego Klubu Integracyjnego.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie 10 lutego 2015
r.(wtorek) na godz. 16:00 do Klubu Integracyjnego, działającego w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kochanowskiego 1 na pierwsze spotkanie, którego celem będzie wzajemne poznanie i przybliżenie specyfiki terapii prowadzonej w ośrodku.
Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu 33 846 14 72 . Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony http://sds.aanet.pl/
Czekamy i liczymy na Państwa obecność!

Schronisko dla zwierząt w Chełmku już działa

Od stycznia rozpoczęło działalność schronisko dla zwierząt
w Chełmku. Budynek schroniska mieści się na ul Jaworznickiej obok nieczynnego wysypiska śmieci. Obecnie schronisko
przygotowane jest na przyjmowanie psów i kotów.
– Zwierzęta trafiają do naszego schroniska, po zgłoszeniu przez
gminy, z którymi posiadamy umowy bądź po zgłoszeniu przez
policję. Najczęściej są to zwierzęta porzucone, zagubione, bądź
te, które uciekły, ale również takie, które ucierpiały w różnego rodzaju wypadkach losowych, choć te najciężej poszkodowane trafiają bezpośrednio do naszego gabinetu w Oświęcimiu – mówi
Jarosław Kołodziejczyk. W schronisku, jak i gabinecie zwierzęta mogą liczyć na kompleksową pomoc weterynaryjną,
jak również pielęgnacyjną. Schronisko, jeśli jest taka potrzeba
współpracuje z trymerem oraz behawiorystą. Wszystkie zwierzęta są odrobaczane, poddane terapii przeciw ektopasoży-
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tom, kompleksowo szczepione ( stosownie do wieku i stanu
fizjologicznego), oraz sterylizowane lub kastrowane, jeśli tylko
pozwala na to wiek zwierzęcia.
– Staramy się, aby jak największa liczba zwierząt znalazła dom,
w tym celu umieszczamy zwierzęta w ogłoszeniach internetowych, jak również naciskamy na współpracujące z nami samorządy, aby umieszczały zwierzęta, które do nas trafiają, na swoich stronach internetowych oraz w gazetkach – mówi Jarosław
Kołodziejczyk.
– W najbliższym czasie planujemy zakończyć prace, których nie
zdążyliśmy zakończyć w roku ubiegłym tj. wykonać kostki brukowe, zagospodarować teren, wykonać nasadzenia na terenie
schroniska, zakończyć budowę woliery dla kotów, wyposażyć
salon pielęgnacji zwierząt na terenie schroniska. Dalsze plany to:
zagospodarowanie terenu przyległego do schroniska, budowa
stawu, gdzie zwierzęta będą mogły skorzystać z kąpieli w okresie
letnim, a być może i wykonanie na terenach przyległych parku,
gdzie będą mogli się spotykać miłośnicy zwierząt. Mamy jeszcze
dużo pomysłów, aby przyciągnąć ludzi do schroniska i będziemy
chcieli je realizować w miarę możliwości. W naszej ocenie do nas
należy, aby zapewnić tym ludziom jak największą satysfakcję
z zwierzęcia, które zostało przez nich przygarnięte, dlatego też
poddajemy te zwierzaki tym wszystkim zabiegom, które dziś są
już wymagane i niezbędne dla podniesienia standardów – kończy Jarosław Kołodziejczyk
Strona www schroniska www.adoptujpsakota.pl
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Kwalifikacja wojskowa w 2015 roku
Stosownie do postanowień Rozporządzenia MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada
2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r.
(Dz.U. z dnia 17 listopada 2014 r., poz. 1595), kwalifikacja wojskowa
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona
w dniach: 2 luty - 30 kwietnia 2015 r. Termin kwalifikacji wojskowej dla
gminy Chełmek został wyznaczony na 10-11.03.2015 r.
Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej
zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym
osób, które ukończyły 18 - ty rok życia. Osoby, w stosunku do których
orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej
(kat. Zdrowia „A” i „D”), zostaną z urzędu – po uprawomocnieniu się
orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej – przeniesione do rezerwy.
W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek
wojskowych).
Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed Wójtem lub Burmistrzem (Prezydentem Miasta), Powiatową Komisją Lekarską oraz Wojskowym Komendantem
Uzupełnień (w czasie kwalifikacji wojskowej w/wym. organy urzędują
w jednym lokalu).
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2015 roku
podlegają mężczyźni:
• urodzeni w 1996 roku,
• urodzeni w latach 1991-1995 – jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej,
• osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia
służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej,
• osoby urodzone w latach 1994 – 1995, które:
1) zostały uznane przez Powiatowe Komisje Lekarskie za czasowo
niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji
wojskowej;
2) zostały uznane przez Powiatowe Komisje Lekarskie za czasowo
niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej:
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także
kobiety urodzone w latach 1991—1996 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz pobierające naukę w celu
uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim
2014/2015 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące
studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.
W trakcie badań lekarskich, prowadzonych podczas kwalifikacji wojskowej, osoby poddane tym badaniom mogą zostać uznane za zdol-

ne /niezdolne/ pod względem fizycznym i psychicznym do czynnej
służby wojskowej i uzyskać jedną z n/wym. kategorii zdolności:
- „A” – „zdolny do czynnej służby wojskowej”;
- „B” – „czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej”;
- „D” – „niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju”;
- „E” – „trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej
w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”;
Osoby, wobec których zostanie orzeczona kategoria zdolności „A” lub
„D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po14 dniach od
wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co
oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek o służby
wojskowej.
W celu uzyskania potwierdzenia tego faktu w książeczce wojskowej,
można po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do Wojskowej
Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej następuje z mocy ustawy.
Od orzeczenia, wydanego przez Powiatową Komisję Lekarską zainteresowany może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania.
Odwołanie kieruje się do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej za pośrednictwem Powiatowej Komisji Lekarskiej, która orzeczenie wydała.
Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się
na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie
tożsamości – w celu okazania go Wójtowi lub Burmistrzowi
(Prezydentowi Miasta),
• posiadaną dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej
Powiatowej Komisji Lekarskiej,
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy
– w celu przedstawienia jej Wojskowemu Komendantowi
Uzupełnień,
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt
pobierania nauki – celu przedstawienia ich Wojskowemu
Komendantowi Uzupełnień,
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie
informują także rozplakatowane obwieszczenia.
Osoba, która z ważnych przyczyn (np. z powodu choroby) nie może
stawić się do Kwalifikacji Wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do właściwego Wójta lub Burmistrza
(Prezydenta Miasta), który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa
pod telefonem: 33/844 90 22.
W razie nieusprawiedliwionego niezg łoszenia się osoby do tego zobowiązanej do Kwalifikacji Wojskowej, Wójt lub Burmistrz (Prezydent
Miasta) może nałożyć na tę osobę grzywnę albo zarządzić przymusowe jej doprowadzenie do kwalifikacji wojskowej przez Policję.
źródło: WKU Oświęcim

Prywatny Gabinet Logopedyczno - Pedagogiczny Omnibus
- proponuje

Przekaż na mnie 1 %
To ja Miłosz Jaśko mieszkam w Chełmku
POMÓŻ MI CHODZIĆ !
Fundacja Słoneczko
KRS:0000186434
Cel szczegółowy : 176/J Miłosz Jaśko
http://www.miloszjasko.com
Indywidualne wpłaty numer konta :
53 1540 1115 3084 6046 5247 0001
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Terapie Logopedyczno – pedagogiczną - zaburzenia mowy
u dzieci, młodzieży i dorosłych, dysleksja.
Wczesne wspomaganie, rewalidacja indywidualna oraz terapia
pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Prywatny Gabinet Logopedyczno – Pedagogiczny Omnibus
Libiąż ul. 11 Listopada 11 (Przychodnia Jacek Nowak)
mgr Monika Antończyk – oligofrenopedagog, terapeuta, logopeda (tel. 629 299 361) mgr Urszula Kozicz – logopeda, pedagog
(tel 668 434 837) – Wizyty domowe
ATRAKCYJNE CENY!!!
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Akcja “Choinki nadziei”

Uczniowie z Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie wzięli udział
w akcji „Choinki nadziei”. Jest to przedsięwzięcie organizowane w całej Polsce już po raz 10 przez Fundację Ekologiczną Arka i Lasy Państwowe. Ma na celu promowanie ekologicznego trybu życia i wspólnego spędzania Bożego Narodzenia, stara się także przypominać
o ludziach samotnych i starszych, którzy święta niekoniecznie spędzają w swoim domu.

W ramach akcji uczniowie odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej w Bobrku i wystawili dla nich przedstawienie bożonarodzeniowe pt.: „Kolęda na ziemi” oprawione wspólnym kolędowaniem.
Następnie żywa, zielona choinka otrzymana od Nadleśnictwa Chrzanów została przystrojona świątecznie przez uczniów, leśników i pensjonariuszy. Wśród ozdób były kolorowe łańcuchy, anioły, bombki
i lukrowane pierniki. Wręczanie choinki mieszkańcom DPS-u jest najważniejszym i jednocześnie bardzo wzruszającym przedsięwzięciem
w całej akcji. Potem były jeszcze serdeczne rozmowy przy słodkim
poczęstunku i robienie pamiątkowych zdjęć. Pensjonariusze żegnali
się z nami bardzo serdecznie i prosili, abyśmy znów ich odwiedzili, bo
wizyta wnosi w ich życie radość i uśmiech. Pragniemy kontynuować
odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej, gdyż poza wnoszeniem radości w życie samotnych i chorych osób, co niewątpliwe jest najważniejszym elementem naszych działań, to bardzo ważny jest też aspekt
wychowawczy. Nasi uczniowie dzięki obcowaniu z ludźmi starszymi
i chorymi mają możliwość zetknięcia się z innym pokoleniem. Takie
spotkania integracyjne rozbudzają w uczniach bezinteresowną chęć
niesienia pomocy oraz zainteresowanie problemami tych ludzi.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięcia!
organizatorzy:
katechetka Wioletta Glandys
Agata Dulęba
Beata Babiuch
ksiądz Stanisław Rapacz

„Pójdźmy wszyscy do stajenki”
Po raz pierwszy w Chełmku z okazji Bożego Narodzenia można było
podziwiać ruchomą szopkę Bożonarodzeniową. Tą niezwykłą szopkę
w kościele pw. Najświętszej Marii panny Królowej Polski otwarli po
pasterce ks proboszcz Andrzej Leśniak oraz Robert Babiuch. Niezwykłą z racji przedstawianego wydarzenia – narodzenie Syna Bożego,
i niezwykłą z powodu kunsztowności jej realizacji. W scenerii znajduje się 8 postaci wykonujących niezależne precyzyjne czynności,
a każda z nich jest umiejscowiona w stosownym dla swojej funkcji
otoczeniu. Również 7 figurek zwierząt porusza się w określonym rytmie. Ciekawe i dopracowane w każdym szczególe domostwa pozwalają ułożyć zindywidualizowaną fabułę, tworzącą pewnego rodzaju
całość. Delikatny szum fontanny, spokój emanujący z pracujących
w brzasku zachodzącego słońca ludzi, współgra z cudownym wydarzeniem rozgrywającym się w grocie położonej na wzgórzu. Ponadto
szereg charakterystycznych elementów otoczenia sytuuje scenę we
właściwym miejscu i czasie. Autorzy, ks. proboszcz przez kilka miesięcy planując i podejmując działania mające na celu sprowadzenie
figurek do szopki, a następnie pięknie ją oświetlając, jak też pan Robert Babiuch w artystyczny sposób urzeczywistniając dniami i noca-

mi poddany pomysł sprawili, że w naszej parafii w sercach setek ludzi
rozegrało się radosne Boże Narodzenie.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku,
Stowarzyszenie „Grupa Teatralna Czwarta Ściana”
oraz Fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy”
zapraszają na spektakl „Gwałtu, co się dzieje!”,
który odbędzie się 15 lutego 2015 r. (niedziela) o godz. 16.00
się w sali widowiskowej MOKSiR w Chełmku przy Pl. Kilińskiego 3
Po spektaklu będą zbierane wolne datki
na leczenie i rehabilitację
14-letniego Miłosza Jaśko z Chełmka,
cierpiącego na zaburzenia mielinizacji
ośrodkowego układu nerwowego.
„Pomóż mi chodzić”
Miłosz Jaśko
Do pomocy w organizację tejże akcji charytatywnej włączyli się wolontariusze - uczniowie oraz nauczyciele z: Samorządowego Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Chełmku oraz Powiatowego Zespołu
nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku
zaprasza na spotkanie poświęcone książce o życiu
Tadeusza Staicha.
27 lutego 2015 w MOKSiR godz.17.00
GRY POSZUKIWANE
W trakcie ferii zimowych zamierzamy rozpocząć cykl spotkań dla
dzieci i młodzieży poświęconych zapomnianym już trochę grom
planszowym. Chcemy propagować idee wspólnych spotkań z „grami
bez prądu”. Zwracamy się do Państwa z prośbą - jeżeli jesteście posiadaczami „planszówek”, którymi moglibyście się podzielić z nami na
czas ferii albo i trochę dłużej prosimy o kontakt. Poszukujemy „chińczyków”, „mahjong”, „eurobiznesów” itp. ciekawych i rozwijających.
Prosimy o kontakt i ewentualne przynoszenie gier do siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku pl. Kilińskiego 3
lub kontakt pod numerem 601 661 771
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Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej

Waldemarowi Rudykowi
Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca
Składają
Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus
Radni Rady Miejskiej w Chełmku
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Chełmku

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
A wspomnień nikt nam nie odbierze
Zawsze będą z nami

Waldemarowi Rudykowi
Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku
Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
Z powodu śmieci Ojca
Składają
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku

Wsłuchując się w ciszę, jaką pozostawiają po sobie nasi
najbliżsi, uczestniczymy w ich pieśni życia wiecznego
– odległego ale bliskiego, nieznanego ale oczywistego...
szczęśliwego, bo obiecanego...
Najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca
składamy dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
panu Waldemarowi Rudykowi. Zespoły Śpiewacze:
Bobrowianki, Chełmkowianki i Malwa.
„Daj nam wiarę, że to ma sens.
Że nie trzeba żałować przyjaciół.
Że gdziekolwiek są - dobrze im jest,
Bo są z nami choć w innej postaci.
I przekonaj, że tak ma być,
Że po głosach tych wciąż drży powietrze.
Że odeszli po to by żyć,
I tym razem będą żyć wiecznie”
Ewuniu, odchodzą, by wiecznie żyć … zostawiają piękne wspomnienia... na zawsze trwają w naszej pamięci...
Łączymy się z Tobą w bólu po stracie Ojca i wyrażamy nasz wielki smutek.
Jesteśmy z Tobą.
Koleżanki z warsztatów Podziel się pomysłem.
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Wszystkim, którzy
w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek
i żal, okazali wiele serca
i życzliwości oraz uczestniczyli
we mszy św. i ceremonii pogrzebowej

śp. Stanisława Rudyka
serdeczne podziękowania
składa Rodzina.

Serdeczne podziękowania
składam wszystkim, którzy
uczestniczyli w ostatniej drodze
mojego męża

śp. Jana Piekuta
Żona z rodziną

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy odpowiedzieli na nasz apel
i przekazali 1% podatku i zdecydowali się nam
pomóc w długotrwałym leczeniu i rehabilitacji Marka Bieńka. Dziękujemy mieszkańcom
Chełmka, Libiąża, Żarek, Chrzanowa, Kątów,
Zagórza, Krakowa a także właścicielom i pracownikom aptek, sklepów oraz firm.
Pragniemy również prosić o przekazanie
1% podatku w 2015 roku.
Za wszelką pomoc, która daje nam nadzieję
i stwarza szanse na spowolnienie procesu chorobowego.
Dziękujemy
Marek z Rodzicami
Twój 1% podatku
To mój 1 krok ku lepszej przyszłości
W 2011 r. uległem poważnemu wypadkowi samochodowemu...
Do tego wydarzenia byłem bardzo aktywny.
Działałem na terenie Sołectwa Bobrek:
udzielałem się w Radzie Sołeckiej, OSP, LKS „BOBREK”.
Pomagałem …
I dalej chciałbym to robić.
Dzięki Twojej pomocy udało mi się osiągnąć już bardzo dużo.
Proszę, pomóż mi i teraz...
Dzięki Tobie będę mógł kontynuować swoje leczenie poprzez: codzienną, żmudną rehabilitację, opiekę neuropsychologa, psychologa, neurologopedy,
EEG biofeedback i inne kosztowne zabiegi.
KRS 0000052038
z dopiskiem ŁUKASZ KOPCIEWICZ
Tutaj, nie wychodząc z domu, łatwo i szybko wypełnisz swój PIT:
www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje
Subkonto do wpłat darowizn celowych:
nr: 91 1600 1068 0003 0101 1776 9159
Tytułem: darowizna na leczenie i rehabilitację
- Łukasz Kopciewicz
Dziękuję z całego serca
Łukasz
Fundacja na Rzecz Ofiar
Wypadków Komunikacyjnych
I Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
„ZIELONY LIŚĆ”

CHEŁMEK I POMNIKI PAMIĘCI NARODOWEJ.

Niemal każda miejscowość w Polsce przechowuje jakąś pamięć historyczną, związaną ze swoim istnieniem. Może nią być przekazywana
z pokolenia na pokolenie opowieść o wydarzeniach jakiegoś okresu,
może to być monografia dotycząca szerszego kontekstu wydarzeń,
albo tablica pamięci lub pomnik.
Nasze Miasto ma takie trzy pomniki historycznych wydarzeń. Pierwszym i najstarszym, jest widniejący z daleka na szczycie Skały majestatyczny, biały Pomnik Grunwaldzki z 1910 r. O jego historii pisano
kilkakrotnie na lamach Echa Chełmka. Pod monumentem, co roku
z okazji Święta Niepodległości odbywa się manifestacja patriotyczna
z udziałem władz Miasta, szkół i organizacji pozarządowych.
Drugim, bardzo skromnym pomnikiem pamięci, jest Tablica na kościele NMP Królowej Polski z 2007 roku. Poświęcona jest żołnierzom
polskim, poległym 3 września 1939 r. na Skale w Chełmku. Zginęli
w walce z niemieckim najeźdźcą w obronie przeprawy mostowej
przez Przemszę. Tutaj dziatwa szkolna 1 września składa hołd z okazji
rozpoczęcia roku szkolnego i wybuchu II wojny światowej.
Natomiast 3 września, w rocznicę tej bitwy czynią to strażacy z miejscowej OSP a od czasu do czasu ktoś zapali tam znicz na Wszystkich
Świętych.
Jest wreszcie trzeci pomnik na obrzeżu naszego Miasta, zbudowany
w 1969 roku w dzielnicy Paprotnik. Nazwano go Pomnikiem Ofiar Faszyzmu, jako że upamiętnia on chełmeckie ofiary z życia, poniesione
w czasie II wojnie światowej, zarówno na naszym terenie jak i poza
jego obszarem. Wyglądem swoim nawiązuje on do martyrologii obozów zagłady i dotyczy także upamiętnienia istniejącego przez dwa
miesiące 1942 roku na naszym terenie Podobozu KL Auschwitz-Birkena. Przebywało w nim 15o więźniów, głównie żydów, z których 47
poniosło śmierć w czasie ciężkiej pracy przy renowacji Stawów.
Pod Pomnikiem widnieją 4 tablice nazwisk naszych obywateli, którym ta wojna odebrała życie. 56 z nich to obywatele polscy, wyznania
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katolickiego i 32 to obywatele wyznania mojżeszowego - żydzi Chełmeccy. Razem zginęło z naszej miejscowości 88 obywateli, co stanowiło niemal 4 % przedwojennej populacji Chełmka.
Wśród wymienionych nazwisk są żołnierze września 1939 roku, polegli w obronie naszej Ojczyzny. Są osoby cywilne, które naraziły się
okupantowi i czasem z błahego powodu - prywatny ubój zwierzęcia,
posiadania żaren do mielenia zboża na chleb, dostały się do obozów
zagłady i tam poniosły śmierć. Ale są także zupełnie niewinne osoby,
upośledzone fizycznie lub umysłowo, które tylko dlatego, że nie mogły podjąć pracy na rzecz Niemców, zostały zabrane ze swoich rodzin
i zagazowane w bozie zagłady, jako element nie przydatny okupantowi.
Przypomnijmy zatem naszym mieszkańcom nazwiska tych obywateli
przedwojennego Chełmka. A są nimi:
A. Osoby pochodzenia polskiego: STEFAN BABIUCH, WŁADYSŁAW
BOŻEK, FRANCISZEK BUZDYGAN, MARIA BUZDYGAN, MARIAN
CHOLEWA, WŁADYSŁAW DUDZIK, JÓZEF DUDZIK, CZESŁAW FIDYT,
STANISŁAW KAŁA, WŁADYSŁAW KASPERCZYK, STANISŁAW
KNAPEK, STANISŁAW KNAPIK, EMIL KOBYŁCZYK, LUDWIK
KOBYŁCZYK, JAN KOCAJDA, FRANCISZEK KORYCIK, FRANCISZEK
KULCZYK, MARCIN KULCZYK, EMILIA LASKA, STANISŁAW LEJA,
JAN ŁUKASZEK, FRANCISZEK MADEJCZYK, EDWARD NIEMCZYK,
EMIL NIEMCZYK, FRANCISZEK NIEMCZYK, drugi FRANCISZEK
NIEMCZYK, MARIA NIEMCZYK, MARIAN NIEMCZYK,’ drugi MARIAN
NIEMCZYK, BOLESŁAW NOWAK, JULIAN NOWAK, JAN OPITEK, JAN
PAWELA, JÓZEF PAWELA, ANTONINA PACTWA, PAWEŁ PALKA,
ANNA PIWOWARCZYK, MARIAN POKUTYŃSKI, JÓZEF POTOCKI,
JULIA POZNAŃSKA, JAN PROKSA, JAN PTASIŃSKI, MIECZYSŁAW
REJDYCH, JAN RYBAK, BRONISŁAW SĘK, ROMAN SITEK,
WAWRZYNIEC SITEK, WACŁAW SZOPA, PIOTR SZYJKA, JÓZEF
SZYMUTKO, SYLWESTER SZYMUTKO, MARIA SYNOWIEC,
MELCHIOR SYSKA, ANTONI WAŁACH, JAN WOJDYŁA, ROMAN
ŻYDZIK.
B. Rodziny pochodzenia żydowskiego: MARIA LEIB, WULKAN, REIFER,
NABERNINDA, KOCHEN ZUDYK, RING, SCHNEIDER KATZ,
MANDELBAUM SAMUEL, MEHL ADOLF, KRAKAUER ANNA.
BURAKOWSKI, GOLDBERG -RAZEM 32 OSOBY.
Dla naszego Miasta Pomnik Ofiar Faszyzmu, któremu bardziej odpowiadałaby nazwa Pomnik Ofiar II Wojny Światowej, bo są tam nazwiska osób, które zginęły także od kul żołnierzy radzieckich, to swoista
nekropolia, tyle że bez prochów zmarłych wymienionych na tablicach. Dlatego nie powinien być zapominany i odwiedzany tylko przy
okazji rocznic: wyzwolenia Chełmka wybuchu i zakończenia II wojny
światowej.
Warto aby mieszkańcy Miasta, organizacje istniejące na naszym terenie, a także rodziny tych którzy tam są upamiętnieni pomyśleli o tym,
zwłaszcza z okazji zbliżającej się 70 rocznicy zakończenia II wojny
światowej.
Kronikarz OSP.

Noworoczne spotkanie PZW
Wędkarze z koła PZW Chełmek spotkali się w MOKSiR-ze na zebraniu
noworocznym. Spotkanie poza dyskusją nad bieżącymi sprawami
koła było okazją do wręczenia nagród za poprzedni rok.
W 2014 roku odbyły się zawody spławikowe, gruntowe, gruntowe
nocne, spinningowe liczące się o tytuł mistrza koła a także zawody
młodzieżowe, dziecięce z okazji dnia dziecka oraz o puchar prezesa.
W trakcie zawodów na chełmeckich stawach wyłowiono w sumie 117
kg ryb. W poszczególnych kategoriach wygrali: Spławikowe rozp. Józef Gworek, spławikowe MK Jerzey Tomsia, gruntowe MK Arkadiusz
Matyja, spinningowe MK Jerzy Tomsia.
Tytuł mistrza koła w 2014 roku w rozegranych zawodach zdobył Józef
Gworek, który zgromadził 37 pkt., drugie miejsce zajął Jerzy Tomsia
z dorobkiem 29 pkt. natomiast na trzecim miejscu uplasował się Arkadiusz Matyja z 28 pkt.
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Noworoczne spotkanie seniorów w Bobrku
Tradycją stały się już noworoczne spotkania w Domu Ludowym w Bobrku. W tym roku na spotkanie noworoczne przybyło bliska 160 osób.
Podczas spotkania nie zabrakło wspólnego dzielenia się opłatkiem,
ale również występów młodzieży oraz pań z Koła Gospodyń Wiejskich.
Występy artystyczne rozpoczęły występy uczniów oraz absolwentek Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku – przygotowane przez Joannę
Krzyżak. Popisy wokalne uczniów oraz absolwentów bobreckiej szkoły
jak zawsze zachwyciły publiczność. Po występach młodzieży na scenę
weszły panie z KGW Bobrek oraz zespołu śpiewaczego „Bobrowianki”,
które w przebraniach kolędników śpiewem umilały zebranym spotkanie
noworoczne. Po występach nadszedł czas na wspólne miłe spędzanie
czasu przy rozmowach oraz smacznym poczęstunku.
Spotkanie noworoczne seniorów zostało zorganizowane przez Sołtys
Bobrka Helenę Szewczyk, Radę Sołecką w Bobrku oraz Koło Gospodyń
Wiejskich w Bobrku.

Jasełka ze „Słoneczkami”
W niedzielę, 25 stycznia br. przedszkolaki z grupy „Słoneczka” z Samorządowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 oraz schola „Misericordias” z parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Chełmku zaprezentowały swoje
umiejętności teatralne i muzyczne w spektaklu słowno – muzyczny pt.
„Jasełka z kolędowaniem”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane z myślą o rodzinach dzieci i młodzieży występującej oraz osobach wspomagających działania przedszkola i scholi.
Obsada aktorska:
MARIA: Oliwia Suślik; JÓZEF: Filip Lubomski; ŻYD: Igor Maślanka;
GWIAZDKA: Lena Kysiak; ANIOŁY: Weronika Chrzanowska, Hanna Firek,
Apolonia Gondek, Wiktoria Grabarz, Lena Kysiak, Julia Pietrusiak, Marika
Rumin, Maja Stachera, Aleksandra Szemiot; PASTERZE: Mateusz Andre,
Mateusz Dębski, Piotr Kamiński; KRÓLOWIE: Wojciech Księżarczyk, Bartosz Mucha, Patryk Wolski. Opieka i reżyseria: Dorota Zoń.
Pomoc: Danuta Adamczyk
Muzycy:
FORTEPIAN: Włodzimierz Legut; FLET: Sylwia Bąba; SKRZYPCE: Weronika
Śniadek; BAS: Aleksandra Szklarczyk; WIOLONCZELA: Kacper Śniadek;
TALERZE: Natalia Legut, Julia Gut; TAMBURYNO: Karolina Tenerowicz;
MARAKAS: Zuzanna Pawłowska; DJEMBE: Gabriela Piwowarczyk; Kierownictwo muzyczne: Włodzimierz Legut
Schola MISERICORDIAS w składzie:
Olimpia Bąba, Agnieszka Cebula, Kacper Cnota, Julia Gut, Wioletta Horodeńska, Emilia Jachna, Weronika Koczur, Julia Kowolik, Patrycja Król,
Małgorzata Legut, Natalia Legut, Zuzanna Lelit, Natalia Łoboz, Katarzyna Matysik, Wiktoria Mądrala, Małgorzata Niciewicz, Julia Nowak, Nikola
Pawlak, Zuzanna Pawłowska, Wiktoria Saternus, Agnieszka Szewczak,
Dawid Szyjka, Weronika Śniadek, Karolina Tenerowicz, Karolina Twardy,
Oliwia Waleń, Wiktoria Waleń, Kinga Wolska.

Opiekunowie scholi: Ks. Maciej Półtorak, Włodzimierz Legut
Serdecznie dziękujemy za pomoc i przychylność: dyrekcji Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2, księżom z parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Chełmku, dyrektorowi oraz pracownikom MOKSiR
w Chełmku, za realizację dźwięku i oświetlenia - Albertowi Patykowi, za
konferansjerkę - Bernadecie Sędrak-Legut, za zdjęcia - Pawłowi Waligórze, za filmowanie spektaklu – uczniom Powiatowego Zespołu nr 8 Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku oraz za poświęcony czas,
tak licznie zgromadzonej publiczności.
Dorota Zoń
Włodzimierz Legut

Jasełka integracyjne

W Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Chełmku odbyło się spotkanie
przedszkolaków z grupy ,,Tygryski” (5,6–latki) z podopiecznymi Fundacji
Brata Alberta w Chełmku.
Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, taneczne oraz recytatorskie. W pięknych strojach przedstawiły historię narodzin Dzieciątka
Jezus oprawioną kolędami i pastorałkami. Przepiękna scenografia nadała temu wyjątkowemu spotkaniu uroczysty i nastrojowy klimat.
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Spotkanie integracyjne przebiegało w miłej atmosferze. Zaproszeni goście z zaciekawieniem słuchali historii o narodzeniu Pana. Goście dołączyli do wspólnego kolędowania.
Na pożegnanie mali aktorzy zaproszonym osobom wręczyli słodkie upominki oraz świąteczne aniołki.
Iwona Trybuś
Monika Koryczan - Zembaty
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PTTK informuje
W styczniu odbyło się podsumowanie działalności chełmeckiego koła
PTTK za rok 2014. Zebranie członków odbyło się w MOKSiR-ze, a przybyło na nie 106 członków koła i sympatyków turystyki. Zarząd koła który
w 2014 roku pracował w składzie: Marek Klisiak - prezes koła, Jan Pawela
- v-ce prezes, Rozalia Żurawik – skarbnik, Franciszek Matyja – sekretarz,
Jan Ptasiński – członek zarządu przedstawił sprawozdanie za poprzedni
rok. Jak wynika z dokumentu w ubiegłym roku zorganizowano 17 imprez
turystyczno – krajoznawczych, w których udział wzięło 878 osób co daje
średnio 52 osoby na imprezę. W wyjazdach brali udział nie tylko członkowie PTTK, ale również sympatycy turystyki – mieszkańcy naszej gminy
i okolicy. Wiele z wyjazdów cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że
zachodziła konieczność autokaru o liczbie miejsc powyżej 60 lub dwóch
autokarów. Duże zainteresowanie imprezami przełożyło się również na
wzrost liczebności członków naszej organizacji, gdyż członkowie PTTK
mają pierwszeństwo w udziale w imprezie. Na przestrzeni 2014 roku stan
DATA
14.02.2015r.

DZIEŃ
SOBOTA

07.03.2015r.

SOBOTA

19.04.2015r.

NIEDZIELA

10.05.2015r.

NIEDZIELA

30.05.2015r.

SOBOTA

06.06.-07.06.2015r.

SOBOTA- NIEDZIELA

21.06.2015r.

NIEDZIELA

29.06.– 05.07.2015r. PONIEDZIAŁEK - NIEDZIELA
25.07.2015r.

SOBOTA

09.08.2015r.

NIEDZIELA

29.08.2015r.

SOBOTA

06.09.2015r.

NIEDZIELA

26.09.2015r.

SOBOTA

02.10.– 04.10.2015r. PIĄTEK - NIEDZIELA
11.11.2015r.

ŚRODA

06.12.2015r.

NIEDZIELA

liczbowy koła zwiększył się o 20 osób i na koniec roku wynosi 173 osoby.
W zakresie finansowym koło nasze nie prowadzi działalności gospodarczej i jedyne środki pieniężne, które zarząd wydać może na organizację
i uatrakcyjnianie imprez pochodzi ze składek członkowskich i jednorazowej dotacji z Urzędu Miasta Chełmek. W 2014 roku dotacja ta można
powiedzieć była mniej niż skromna i wyniosła 2 000 zł. Niemniej trzeba
zaznaczyć że otrzymujemy duże wsparcie ze strony MOKSiR-u, który
użycza nam nieodpłatnie pomieszczeń i prowadzi naszą stronę internetową. Na stronie tej znajduje się kalendarz imprez turystyczno – krajoznawczych na rok 2015 oraz będą ukazywać się programy szczegółowe
w miarę zbliżania się terminu imprezy. Ponadto można obejrzeć fotorelację z imprez już odbytych. Informację te można znaleźć na stronie
www.moksir.chelmek.pl w zakładce PTTK Chełmek.
Inf. Zarząd Koła PTTK Chełmek

OPIS IMPREZY
KULIG

Zapisy i wpłaty będą przyjmowane :
02.02.2015r. poniedziałek, 05.02.2015r. czwartek
w godz. 9.00.- 11.00 , 15.00. – 17.00.
XXXI PIELGRZYMKA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZ- 23.02.2015r. poniedziałek, 26.02.2015r. czwartek
NYCH NA JASNĄ GÓRĘ
w godz. 9.00.- 11.00 , 15.00. – 17.00.
DOLINKI PODKRAKOWSKIE
07.04.2015r. wtorek, 09.04.2015r. czwartek
w godz. 9.00.- 11.00, 15.00. – 17.00.
ŁAŃCUT – RZESZÓW
27.04.2015r. poniedziałek, 30.04.2015r. czwartek
w godz. 9.00.- 11.00, 15.00. – 17.00.
SZCZYRK – BRENNA
18.05.2015r. poniedziałek, 21.05.2015r. czwartek
w godz. 9.00.- 11.00, 15.00. – 17.00.
BABIA GÓRA – WSCHÓD SŁOŃCA
25.05.2015r. poniedziałek, 28.05.2015r. czwartek
w godz. 9.00.- 11.00, 15.00. – 17.00.
TATRY – KOPIENIEC
08.06.2015r. poniedziałek, 11.06.2015r. czwartek
w godz. 9.00.- 11.00, 15.00. – 17.00.
ZIEMIE ZACHODNIE OD DOLNEGO ŚLĄSKA PO BAŁTYK 16.02.2015r. poniedziałek, 26.02.2015r. czwartek
+ BERLIN /NIEMCY/
w godz. 9.00.- 11.00, 15.00. – 17.00.
/zadatek - 200,-zł/
SŁOWACKI RAJ / SŁOWACJA/
13.07.2015r. poniedziałek, 16.07.2015r. czwartek
w godz. 9.00.- 11.00, 15.00. – 17.00.
KRYNICA
27.07.2015r. poniedziałek, 30.07.2015r. czwartek
w godz. 9.00.- 11.00, 15.00. – 17.00.
TATRY – KOPROWY WIERCH /SŁOWACJA/
17.08.2015r. poniedziałek, 20.08.2015r. czwartek
w godz. 9.00.- 11.00, 15.00. – 17.00.
TARNÓW – CIĘŻKOWICE / SKAMIENIAŁE MIASTO/
24.08.2015r. poniedziałek, 27.08.2015r. czwartek
w godz. 9.00.- 11.00, 15.00. – 17.00.
SZLAKIEM ORLICH GNIAZD
14.09.2015r. poniedziałek, 17.09.2015r. czwartek
w godz. 9.00.- 11.00, 15.00. – 17.00.
ZAKOŃCZENIE SEZONU TURYSTYCZNEGO W GÓRACH 07.09.2015r. poniedziałek, 10.09.2015r. czwartek
– BIESZCZADY
w godz. 9.00.- 11.00, 15.00. – 17.00.
KRAKÓW
26.10.2015r. poniedziałek, 29.10.2015r. czwartek
w godz. 9.00.- 11.00, 15.00. – 17.00.
CIESZYN
23.11.2015r. poniedziałek, 26.11.2015r. czwartek
w godz. 9.00.- 11.00, 15.00. – 17.00.

Zawodniczki UKS ,,GRUNWALD” zagrały w finale
29 stycznia 2015 r W Miejskim Gimnazjum Nr 2
odbył się turniej mini siatkówki dziewcząt klas
VI o Puchar Akademii S.O.S. z okazji 70 –Rocznicy Wyzwolenia Oświęcimia . Do rywalizacji
zgłosiło się 14 zespołów Rozegrano fazę grupową po której wyłoniono 6 najlepszych zespołów a następnie 4-kę, która zagrała o miejsca
medalowe. Nasze zawodniczki w składzie Karolina Szymecka , Paulina Plata , Julia Kulikowska
, Wiktoria Gałgan , Aldona Kordek , Iza Baran ,
Patrycja Markiewicz , Patrycja Stupak , Sztogryn
Oliwia zdobyły II miejsce .
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II Szkolny Dzień Anioła

Po raz drugi w SZS w Gorzowie obchodzony był SZKOLNY DZIEŃ ANIOŁA. Dzień ten był zakończeniem Projektu „Anioł”, który był realizowany od
początku grudnia. W tym okresie uczniowie brali udział w różnych konkursach o tematyce anielskiej. Prace konkursowe ozdobiły gazetki na korytarzach i szkolną choinkę.
W ostatnim tygodniu przed świętami trwał Szkolny Tydzień Życzliwości,

w którym wszyscy starali się dzielić życzliwością i dobrym słowem. Przez
cały tydzień uczniowie mogli do wystawionej na korytarzu skrzynki wrzucić kartki z życzeniami świątecznymi i noworocznymi, a na gazetkach pojawiły się „złote myśli” promujące życzliwość.
DZIEŃ ANIOŁA miał przypomnieć to, co powinno na co dzień być ważne
dla każdego człowieka, a mianowicie dobroć i wzajemną życzliwość, jak
też o tym, że każdy z nas ma swojego Anioła Stróża. Większość uczniów
w tym dniu przyszła do szkoły w stojach anielskich. Po wigilijkach klasowych cała społeczność szkolna zebrała się na sali gimnastycznej, aby
wspólnie uczestniczyć w przedstawieniu bożonarodzeniowym „Kolęda
na ziemi” i kolędować Małemu Jezusowi. Odbyły się również ciekawe konkursy, które nadzorowała komisja anielska. Został przeprowadzony pokaz
mody anielskiej, a najpiękniejsze anioły pozowały do zdjęć. Wielkim entuzjazmem i radością cieszyło się rozstrzygnięcie konkurów z całego projektu. Na koniec Pani dyrektor Lucyna Elżbieciak złożyła świąteczne życzenia
i w anielskim nastroju uczniowie udali się na przerwę świąteczną.
Wszystkim zaangażowanym w realizację Projektu składamy serdeczne podziękowania.
organizatorzy:
katechetka Wioletta Glandys
Beata Babiuch
Agata Dulęba
ksiądz Stanisław Rapacz

Z komputerem na ty – kurs ECDL
W miesiącach listopad i grudzień 2014r., z inicjatywy Sołtysa Bobrka-Pani
Heleny Szewczyk, w Samorządowym Zespole Szkół w Bobrku przeprowadzony został kurs ECDL „Z komputerem na ty” podnoszący kwalifikacje, wiedzę i umiejętności obsługi komputera wśród mieszkańców
województwa małopolskiego, a w tym konkretnym przypadku, naszych
mieszkańców Bobrka.
W kursie brały udział osoby w wieku od 50-64 lat. W zajęciach uczestniczyła
dziesięcioosobowa grupa uczestników spełniających kryteria dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Unii
Europejskiej w ramach programu POKL. W ramach zajęć kursanci poznali
techniki tworzenia dokumentów w programie Word oraz podstawowe
elementy obsługi Excela. Nauczyli się również zakładania i korzystania
z poczty elektronicznej i komunikatorów sieciowych. Obróbka grafiki stanowiła element dodatkowy na potrzeby tworzonych dokumentów w poszczególnych programach.
Projekt prowadziła Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu.

Wieczór autorski Państwa Danuty i Włodzimierza Masłowskich
w Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie

W sali polonistycznej SZS w Gorzowie odbyło się spotkanie Państwa Danuty i Włodzimierza Masłowskich z młodzieżą szkolną. Jego celem było
poznanie przez uczniów twórczości autorów licznych słowników oraz
leksykonów z dziedziny aforystyki polskiej i światowej. Rozmowom towarzyszyła wystawa książek autorstwa Państwa Masłowskich. Były to
m.in.: ,,Przysłowia świata”, ,,Księga aforyzmów”, ,,Księga przysłów polskich”,
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,,Wielka księga myśli polskiej”, ,,Księga aforystyki polskiej XXI wieku, ,,Księga mądrości Wschodu”, ,,Polskie przysłowia”, ,,Wielka Księga przysłów
polskich”, ,,Myśli sławnych ludzi”, ,,Słownik mitologii świata”, ,,Słownik krzyżówkowicza” i wiele innych. Państwo D. i S. Masłowscy przynieśli również
liczne utwory zaprzyjaźnionych współczesnych poetów i przedstawili ich
twórczość. Pan W. Masłowski opowiedział uczniom historię działalności
twórczej od pierwszych lat przygody z pisaniem aż do dzisiaj. Autorzy
zaprezentowali też osobiste pamiątki, opowiedzieli o sposobie zbierania
materiałów, procesie powstawania książki oraz o współpracy z wydawnictwami i recenzentami. Młodzież z zainteresowaniem słuchała wypowiedzi autorów i przeglądała książki. Autorzy chętnie odpowiadali na pytania uczniów oraz prowadzącej spotkanie nauczycielki języka polskiego,
Wioletty Gurgul. W uznaniu dla ogromnej wiedzy i pracy Państwa D. i W.
Masłowskich zadedykowano im wiersze w wykonaniu uczniów. W miłej
atmosferze upłynął wieczór autorski, na koniec którego Pani Dyrektor mgr
Lucyna Elżbieciak, polonistka mgr Wioletta Gurgul oraz uczniowie podziękowali za piękną opowieść na temat książek.
Jest nam bardzo miło, że mogliśmy gościć w naszej szkole tak zasłużonych
dla kultury mieszkańców Gorzowa.
Wioletta Gurgul
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Na tropach chełmeckiego harcerstwa (IX)
Drugi rok powojennej pracy naszych drużyn harcerskich był już bardzo
owocny. Harcerze penetrowali okoliczne lasy, prowadząc zaawansowane
ćwiczenia dyscyplinujące i zdobywając liczne sprawności równocześnie
przygotowując się do przyszłych działań w obozie harcerskim.
Wzorowo pracowała też drużyna harcerek pod kierunkiem przedwojennej drużynowej, doświadczonej druhny Teresy Piwowarczyk. Już 1. maja
1946 roku nasze dziewczęta na pochodzie w Chrzanowie potrafiły godnie
reprezentować chełmeckie harcerstwo, a że nie miały jeszcze mundurów
występowały w strojach krakowskich.

Harcerze przepływający łodzią przez Odrę do Krapkowic.

Chełmeckie harcerki na głównej ulicy Chrzanowa
z drużynową na czele
Dziewczynki„zuszki” też wyruszyły na przygodę harcerską, jak na początek
tylko do „Kołtonowej Wody” pod Leśną Górą.

Zuchy z drużynową Zofią Palian
W tymże roku przygotowują się do udziału podczas wakacji w kursie drużynowych zuchów – Marian Walaszek, Stanisław Radwański i Łucja Firek.
W lipcu 1946 roku odbył się pierwszy po wojnie prawdziwy obóz harcerski
drużyn chełmeckich w Otmęcie, zorganizowany i sfinansowany przez dyrekcję Fabryki Obuwia „Bata”.
Obóz powstał na terenie należącym do Zakładu Obuwia„Ota” na Ziemiach
Odzyskanych, który decyzją pełnomocnika 4-go Frontu Ukraińskiego od
dnia 26 maja 1945 roku podlegał dyrekcji Zakładu Obuwia„Bata” w Chełmku. Obóz został założony w bliskiej odległości od zniszczonego zakładu
i terenu kolonii.
Sama miejscowość, mocno zrujnowana w czasie działań wojennych, położona była w malowniczej okolicy wśród sosnowych lasów i kamienistych
wzgórz, a co najważniejsze – nad szeroką już tutaj Odrą.

Komendantem obozu został dh. Eugeniusz Szuster, członek Komendy Chorągwi Krakowskiej, a równocześnie pracownik zakładu „Bata”
w Chełmku.
W skład komendy wchodzili jeszcze „zaprawieni w bojach harcerskich” już
w czasach przedwojennych druhowie - dh. Jan Ptasiński, dh. Stanisław Pawela, dh. Albin Piwowarczyk zajmujący się zuchami i dh. Teresa Piwowarczyk – drużynowa harcerek.
Harcerze, zaprawiani już do ważniejszych działań obozowych od roku na
terenie naszych chełmeckich lasów, entuzjastycznie zabrali się do zorganizowania wymaganych warunków w obozie.
Na wytyczonym i wyrównanym terenie postawiono 11 namiotów, w których miało się zmieścić 62 harcerzy. Postawili też specjalny namiot dla
komendy z pięknie wykonanym przed wejściem do niego godłem państwowym – biały orzeł z kamyków na czerwonym tle, z czerwonej, rozdrobnionej cegły.

Namiot komendy

Ogólny widok obozu

Postawienie namiotów, to dopiero wstęp – teraz trzeba je okopać, aby
wody ich nie podtapiały gdy zacznie padać deszcz. Wewnątrz namiotu
muszą być postawione prycze, na których, po napełnieniu słomą sienników będzie się spało i zbić ławy służące do ułożenia niezbędnych rzeczy
w namiocie.
Ale to jeszcze nie wszystko! Na terenie obozu ważne jest postawienie
ozdobnej bramy wejściowej i kapliczki, pod którą będą się modlić harcerze rano i wieczorem. A co bardzo istotne dla ciała – trzeba przygotować
kuchnię i miejsca do spożywania posiłków.
Później gdy wszystko jest już gotowe na środku obozowiska stawiany jest
okazały maszt, na którym przez cały czas obozowania powiewa biało-czerwona flaga.
W obozie brały udział także chełmeckie harcerki i zuchy (dziewczynki
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i chłopcy), których razem było 42. Ta grupa nie obozowała w namiotach
lecz w pomieszczeniach należących do fabryki „Ota”.
Ten pierwszy po wojnie obóz nie był jeszcze prawdziwym obozem harcerskim, jakie istniały przed okupacją. Zamierzeniem jego zorganizowania
przez zakład było głównie odżywienie, odpoczynek i przebywanie dzieci
i młodzieży na zdrowym powietrzu. Drugorzędne były zajęcia wprowadzające nadmierny rygor. Młodzież zażywała ruchu podczas zwiedzania
miejscowości i jej okolicy, zapoznawała się z tutejszą kulturą, chłonąc czyste powietrze od Odry i pływając w rzece. Występowały już jednak pewne
elementy prawdziwego obozu – dyscyplina obozowa, codzienne ognisko
harcerskie, zawody sportowe. Zorganizowano nawet Dzień Morza, na
wzór tych, które miały miejsce w Chełmku nad Przemszą – śpiew, puszczanie na rzekę małych żaglówek wykonanych w obozie oraz wianków i dużo
śpiewu starych i nowych piosenek.
Jednym z zadań obozowych charakterystycznych dla tamtego okresu oraz
czasów przedwojennych było pilnowanie biało-czerwonej flagi na terenie

obozu przez 24 godziny. Wydarzenie z tym związane opisał w kronice utalentowany przyboczny Stanisław Pawela, w stopniu harcerskim „Ćwik”, a
jednocześnie redaktor obozu o pseudonimie „Ryś”.
- „Druhu Komendancie, jakieś białe postacie tu chodzą obok obozu – bełkotał prawie jednym tchem strażnik pełniący nocną wartę, skoczywszy do
namiotu komendy”. Wnet grupka starszych harcerzy stała gotowa do odporu nocnych duchów.
- Wkrótce też wystrzelono w górę rakiety, a równocześnie rozległ się niewieści krzyk. To światło rakiety rozświetliło grupę „duchów” pokrytych kocami.
- Po chwili stały dookoła masztu, powiązane za nogi.
….. Rozbudzony obóz znowu się uśpił, tylko uwięzione nocne duchy kłapały z zimna zębami w namiocie do rana, w towarzystwie niepotrzebnych
sprzętów i bezlitosnej warty co przechadzała się wkoło obozu.
Otmęt, dnia 25.VII 1946r. „Ryś”
Hah

BAJKOTERAPIA
Biblioteki Szkolna i Publiczna w Gorzowie wprowadziły elementy bajkoterapii na lekcjach bibliotecznych wśród najmłodszych uczniów.
Spotkania biblioteczne to czas radości i dobrej zabawy, kontaktu
z książką, z tekstem, wiedzą. Ma się poczucie, że to nie tylko dobra
zabawa, ale inwestycja w przyszłość, zapewnienie wsparcia naszym
podopiecznym, pomoc w odzyskaniu wiary w siebie i wskazanie wzorów postępowania w codziennym życiu. Uczestnicy spotkań z zainteresowaniem odsłuchali bajki o „Grzybie Borowiku” autorstwa Agnieszki
Łaby, chętnie rozmawiali na temat problemów poruszanych w utworze, a następnie wykonali ilustrację. Pani dyrektor Lucyna Elżbieciak
z zainteresowaniem oglądała pace uczniów, które zostały umieszczone
w klasopracowniach.
Bibliotekarki z Gorzowa

„Biblioteka w oczach dziecka”- Gorzów
Promocja czytelnictwa musi rozpoczynać się od najmłodszych lat. Naszym
celem tzn. pedagogów i bibliotekarzy jest pokazanie, że biblioteka to placówka „ żywa” i nie są tutaj tylko „martwe” półki z książkami- to dobrodziejstwo , z którego każdy może korzystać.
Kontakt z biblioteką spełnia ważną rolę wśród najmłodszych, którzy mogą
zobaczyć mnogość książek, pooglądać czasopisma, książeczki, posłuchać
bajeczek. Toczą się tu pogadanki na różnorodne tematy, przedstawiane są
małe formy teatralne, organizowane są wystawy tematyczne prac dzieci
3, 4, 5, 6 letnich z tutejszego przedszkola, prace konkursowe dzieci i ich rodziców.
Istnieje potrzeba pokazania większej grupie odbiorców twórczych wytwo-

Informacja
Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.
z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XI11/100/2007
Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza
w dzierżawę w trybie bezprzetargowym następującą nieruchomość,
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną w Starostwie
Powiatowym w Oświęcimiu, jako działka nr 1644/30 o pow. 395,00 m2 oraz
fragment nieruchomości oznaczony jako działka nr 1644/29 o pow. 0.0780
ha, obręb Chełmek, położona w Chełmku przy ul. Zygmunta Starego.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od
dnia 19 stycznia 2015 roku do dnia 08 lutego 2015 roku w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości
przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony
na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl. Bliższych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego
w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33
844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.			
Inf. UM
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rów dzieci przedszkolnych ,także i ich rodziców- a biblioteka to doskonałe
miejsce na ową prezentację.
To tutaj rodzice , dziadkowie, opiekunowie, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum są zapraszani , aby podziwiać ostatnio proponowane
wystawy:
- „ Łapiemy kolory jesieni”
- „ Pluszowy miś”
- „ Kartka Bożonarodzeniowa”.
Cieszy nas nauczycieli i bibliotekarzy , że w młodym człowieku można zaszczepić czytelnika i plastyka – mamy nadzieję , iż ową inspiracją podnosimy wartość książki , wartość czytania.

Rocznica wyzwolenia Chełmka
W tym roku obchodzimy 70. rocznicę wyzwolenia Chełmka spod okupacji
niemieckiej. Z tej okazji w dniu 23 stycznia pod pomnikiem „Ofiar faszyzmu” złożono kwiaty. Burmistrz Chełmka Pan Andrzej Saternus, przedstawiciele szkół i stowarzyszeń uczcili w ten sposób pamięć oraz oddali hołd
bohaterom tamtych wydarzeń.
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Chełmek mistrzem pomagania czyli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Mieszkańcy Chełmka i w tym roku nie zawiedli. Udało się zebrać aż
20 766,94 PLN. Wolontariusze gorliwie pracowali już od samego rana,
a dowodziła nimi Agnieszka Wrona, która znowu okazała się niezastąpiona, orkiestra pod jej skrzydłami trzeci raz z rzędu bije rekord zebranych pieniędzy w Gminie Chełmek. 42 wolontariuszy nie zważając na
niską temperaturę prężnie zbierało pieniądze do puszek.
Wieczorem w Parku Rodzinnym odbyła się licytacja przedmiotów połączona z licznymi atrakcjami takimi jak koncert, ognisko, gorący poczęstunek, możliwość przejażdżki na koniach, konkurs z nagrodami dla
dzieci przedszkolno-szkolnych. Punktem kulminacyjnym było Światełko Do Nieba. Zagrali: Stado Pędzących Imadeł, Kinga Kłusek & Acoustic

Sound System, Takie Towarzystwo NK Klan oraz gość specjalny zespół
„Dzioło”. Współorganizatorem był Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.
A co na to mieszkańcy? :
„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest wspaniałą organizacją, zawsze grają w szczytnym celu. Przyszłam tutaj z mężem i synem. Bawimy się dobrze, choć trochę zimno. Syn jeździł na koniku, bardzo się
cieszył a teraz „poguje” przy zespole. Uważam, że jest fajnie i myślę,
że wieczorem na światełko do nieba przyjdzie najwięcej osób”- mówi
Magda Wolska mieszkanka Chełmka.
Iza Uroda

Dukaty Decjusza

Uczniowie klasy 4a i 4b Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku uczestniczyli w zajęciach w ramach programu Dukaty Decjusza. Tematami zajęć były wybrane zagadnienia związane z historią pieniądza
od starożytności po współczesność, jego wartością i rolą oraz polityką
monetarną. Część zajęć poświęcona była prezentacji postaci Mikołaja
Kopernika i Justusa Decjusza (autorów czołowych traktatów ekonomicznych epoki Renesansu prowadzących spór dotyczący reformy
monetarnej) oraz samej epoce odrodzenia. Dukaty Decjusza odbywały się w renesansowej Willi Decjusza w Krakowie i połączone były
z noclegiem, co przyczyniło się do jego atrakcyjności i efektywności
zajęć. Obcowanie z zabytkowym otoczeniem, poznawanie historii
poprzez odbywanie swego rodzaju podróży w czasie czyniło naukę
niezapomnianym i miłym przeżyciem oraz korzystnie wpłynęło na
trwałość efektów nauczania.
Beata Pawluśkiewicz
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Złote Sakiewki i Liderzy 2014 – uroczysta gala

Fot. Paweł Waligóra

