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Informator Gminny

Radosnych, zdrowych, ciepłych,
spędzonych w rodzinnym gronie świąt Wielkiej Nocy życzy
Burmistrz Chełmka wraz z radnymi Rady Miejskiej
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Gmina Chełmek po raz kolejny apeluje w sprawie świateł na przejściu
mieszkańcom Chełmka bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych w rejonie centrum handlowego.

10 marca Rada Miejska w Chełmku podjęła rezolucję w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych na drodze wojewódzkiej 780 na
odcinku biegnącym przez Chełmek. Problem budowy przejścia dla
pieszych z sygnalizacją świetlną został poruszony przez burmistrza
Chełmka Andrzeja Saternusa już w 2010 roku. Zarządca drogi, czyli
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, zakwestionował potrzebę
budowy świateł z uwagi na brak zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.
W ostatnim czasie doszło na ulicy Krakowskiej do kilku wypadków
drogowych, w tym ciężkich i śmiertelnych z udziałem pieszych, dlatego samorząd gminny po raz kolejny poruszył kwestię bezpiecznego
przejścia dla pieszych. Radni Rady Miejskiej w Chełmku zaapelowali
do Sejmiku Województwa Małopolskiego, Marka Sowy, marszałka
województwa małopolskiego oraz Marty Maj, dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych o podjęcie starań, mających na celu umożliwienie

Rezolucja Rady Miejskiej w Chełmku nr 1/2015
w sprawie: poprawy bezpieczeństwa pieszych na drodze wojewódzkiej
nr 780 na odcinku biegnącym przez Chełmek
W związku ze wzmagającym się natężeniem ruchu pojazdów na drodze
wojewódzkiej nr 780 spowodowanym intensyfikacją przejazdów samochodów osobowych i ciężarowych, bezpieczeństwo pieszych uległo
znacznemu pogorszeniu. Dlatego Rada Miejska w Chełmku, biorąc pod
uwagę powyższe oraz wsłuchując się w zaniepokojone głosy mieszkańców, apeluje do Państwa o wykonanie w trybie pilnym sygnalizacji
świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych na ulicy Krakowskiej
w Chełmku.
Droga wojewódzka nr 780 dzieli miasto na dwie części. Obserwujemy
wzmożony ruch pieszych na wspomnianym przejściu. Jest on związany
z funkcjonowaniem: Centrum Handlowego (sklepy: LIDL i Biedronka),
Centrum Sportowego, targowiska miejskiego oraz szkoły, zlokalizowanymi po przeciwnej stronie drogi, w stosunku do największego osiedla
mieszkaniowego.
Wymienione czynniki wpływają na zmniejszenie bezpieczeństwa kilku tysięcy mieszkańców, o czym świadczy wzrost liczby wypadków
i zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Doszło również niestety
do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Problem ten jest o tyle istotny,
iż znaczną część wspomnianej grupy stanowią dzieci i młodzież, które
uczęszczają do szkoły i korzystają z oferty Centrum Sportowego.
Funkcjonujące obecnie przejścia dla pieszych nie są wystarczająco
bezpieczne, dlatego wnosimy o podjęcie skutecznych i niezwłocznych
działań w kierunku zmierzającym do rozpoczęcia budowy sygnalizacji
świetlnej na przejściu dla pieszych w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Krakowskiej i Andresa w Chełmku.
Przedkładając nasze
stanowisko wyrażamy głęboką nadzieję, że nasz postulat
znajdzie zrozumienie,
a bezpieczne przejście dla pieszych doczeka się realizacji.
Inf.UM

Koniec wstrząsów w gminie Chełmek?
Andrzej Saternus, Burmistrz Chełmka, otrzymał pismo od Mariana Kucza, zastępcy kierownika
ruchu kopalni „Piast” w Bieruniu, w sprawie zakończenia eksploatacji oraz prowadzonej obecnie
likwidacji ściany 366, znajdującej się w partii XV pokładu 209. Prace we wspomnianym miejscu
były prowadzone w bardzo niekorzystnych warunkach geologiczno-górniczych pod resztkami
pozostawionymi przez kopalnię „Piast” i „Ziemowit” w pokładzie 207, przez co wielokrotnie dochodziło do silnych tąpnięć.
Mieszkańcy gminy Chełmek już od kilku lat borykają się z licznymi wstrząsami o różnej sile. Burmistrz Andrzej Saternus wielokrotnie interweniował w tej sprawie u dyrektora kopalni „Piast”. Jak
wynika z przesłanego pisma od listopada 2014 roku do końca lutego 2015 roku zanotowano w sumie 292 wstrząsy. Najwięcej z nich, bo 95, zanotowano w listopadzie, najmniej (22) w lutym. Tendencja cały czas jest spadkowa.
W gminie Chełmek zainstalowane są trzy aparatury pomiarowe, mierzące siłę wstrząsów: przy ulicy Jaworznickiej, w budynku gimnazjum oraz w Gorzowie przy ulicy Rzecznej. Według danych,
pochodzących z urządzeń, najsilniejszy wstrząs mieszkańcy odczuli 19 grudnia 2014 roku około
godziny 22:52.
- Wartości drgań nie przekroczyły wartości prognozowanych w planie ruchu kopalni i kompleksowym projekcie eksploatacji. Po wstrząsach nie stwierdzono uszkodzeń elementów konstrukcyjnych w obiektach budowlanych na powierzchni - informuje Marian Kucz z kopalni „Piast”.
- Serdecznie przepraszam wszystkich mieszkańców za dyskomfort powodowany występowaniem
silnych wstrząsów. Zapewniam, że wstrząsy nie są groźne dla życia i zdrowia mieszkańców. Kopalnia „Piast” nie planuje już eksploatacji w tej partii złoża. Po zakończeniu biegu ściany 366 nie powinny występować w tym rejonie wstrząsy spowodowane eksploatacją prowadzoną przez KWK
„Piast” powodujące uciążliwość dla mieszkańców – dodaje Marian Kucz.
Według przesłanych informacji wydobycie we wspomnianym miejscu zakończono 2 marca 2015
roku.
Inf.UM
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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 Xlll/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym następujący fragment nieruchomości, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną w Starostwie
Powiatowym w Oświęcimiu, jako działka nr 842/275 o pow. 12,00 m2, położony w Chełmku przy ul. Krakowskiej 20/11.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 23 lutego 2015 roku do dnia 16 marca 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

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 XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym następujący fragment nieruchomości, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną w Starostwie
Powiatowym w Oświęcimiu, jako działka nr 362/3 o pow. 215,00 m2, obręb Bobrek, położony w Bobrku przy ul. Jarzębinowej.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 12 marca 2015 roku do dnia 02 kwietnia 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

WYBORY ZARZĄDÓW
OSIEDLI W GMINIE CHEŁMEK
Zarząd Osiedla „Stare Miasto” - 15 kwietnia 2015 r. godz. 16.00,
Zarząd Osiedla „Nowe Miasto” - 16 kwietnia 2015 r. godz. 16.00
Wybory Przewodniczącego oraz Członków Zarządu Osiedla Nowe Miasto
w Chełmku odbędą się w Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 1
W skład Zarządu Osiedla „Nowe Miasto” mieszkańcy wybiorą 8 osób,
w tym:
a/ 2 osoby z mieszkańców ulic: Broniewskiego, Dąbrowskiej, Kasprowicza, Krakowska (nr parzyste), Orkana, Reymonta, Rydla, Staffa, Struga, Tetmajera, Wyspiańskiego, Zapolskiej, Żeromskiego, (tzw. „Nowopole”)
b/ 3 osoby z mieszkańców ulic: Kościuszki, Krakowska (nr nieparzyste),
Ofiar Faszyzmu, Marszałka Piłsudskiego, Powstańców Śląskich, (tzw. „Osiedle”)
c/ 3 osoby z mieszkańców ulic: Generała Andersa, Boczna, Brzozowa,
Głogowa, Klonowa, Kolejowa, 11-go Listopada, 25-go Stycznia, Topolowa,
Wojska Polskiego,
(tzw. Kolonia”).
Wybory Przewodniczącego i Członków Zarządu Osiedla Stare Miasto
w Chełmku odbędą się w Domu Pamięci Tomasza Baty przy ul. Staicha 3
w Chełmku.
W skład Zarządu Osiedla „Stare Miasto” mieszkańcy wybiorą 7 osób.
Wybory przeprowadza się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim na ogólnym zebraniu mieszkańców. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy wybierają członków Zarządu Osiedla
i Przewodniczącego Zarządu Osiedla spośród kandydatów zgłoszonych
na zebraniu. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

Całodobowa Myjnia Bezdotykowa
w Chełmku otwarta!
W ofercie 5 programów mycia samochodu (mycie zasadnicze, super piana, spłukanie, super wosk, super spłukanie
– nabłyszczanie)
Dwa stanowiska wyposażone w lance myjące i szczotki!
Całodobowa Myjnia Bezdotykowa w Chełmku
ul. Mickiewicza (naprzeciwko sklepu MOBIL TOP
– Była remiza OSP) ZAPRASZAMY!

Inf. UM

Kolekcjonerzy Rzeczy Najróżniejszych

Kolekcjonujesz monety, znaczki, banknoty, minerały, lub inne oryginalne rzeczy. A może masz jakieś ciekawe hobby o którym chciałbyś opowiedzieć
lub znaleźć innych ludzi z podobnymi zainteresowaniami? Zgłoś się do nas postaramy się zorganizować spotkania kolekcjonerów i hobbystów, na
kórych będzie można pochwalić sie swoimi zbiorami lub opowiedzieć o zainteresowaniach.
Kontakt: Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku, pl. Kilińskiego 3 w godz. (8.00 - 15.00), tel. 605 788 323, e mail: hobbychelmek@gmail.com
Przyjdź, zadzwoń bądź napisz do nas podziel się swoją pasją - czekamy na Ciebie!
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Spotkanie informacyjno-warsztatowe „Doliny Soły”
W Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku odbyło się
spotkanie informacyjno-warsztatowe, poświęcone Lokalnej Strategii
Rozwoju Lokalnej Grupy działania „Dolina Soły” na lata 2014-2020.
W zebraniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych,
stowarzyszeń, kół zainteresowań oraz mieszkańcy gminy Chełmek.
Podczas spotkania kierownik biura LGD „Dolina Soły” Magdalena
Jasek – Woś przedstawiła zakres działania Lokalnej Grupy Działania
„Dolina Soły”, zrealizowane dotychczas przedsięwzięcia a także poinformowała o finansowaniu projektów w najnowszym okresie pozyskiwania środków unijnych. Zarysowana została także wizja Lokalnej
Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
Na zakończenie uczestnicy podzielili się z organizatorami pomysłami,
na które chcieliby pozyskać środki unijne. Wśród pomysłów znalazły

się między innymi warsztaty fotograficzne, zorganizowanie terenowego wyścigu kolarskiego, rozwój działalności kół śpiewaczych, powołanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku a także utworzenie kabaretu.
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” jest stowarzyszeniem, którego celem jest budowanie kapitału społecznego poprzez podejmowanie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności
lokalnej z zakresu edukacji, ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, upowszechniania kultury
fizycznej, sportu i rekreacji. Członkami stowarzyszenia są przedstawiciele sektora publicznego (gminy, ośrodki kultury, biblioteki), sektora
prywatnego (spółki, przedsiębiorcy) a także trzeciego sektora (stowarzyszenia, grupy nieformalne oraz osoby fizyczne).

BURMISTRZ CHEŁMKA
Informuję, że w dniu 17 lutego 2015 roku weszła w życie Uchwała Nr
IV/33/2015 Rady Miejskiej z dnia 05 lutego 2015 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Chełmka. Nazwę Miodowa otrzymała ulica biegnąca prostopadle do ulicy Wiśniowej, składająca się
z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działki nr 1947/17 i 2580/3.

Informacja
W niedzielę 19 kwietnia 2015 roku odbędą się wybory do Rad Sołeckich oraz sołtysów Bobrka i Gorzowa. Oto kilka najważniejszych informacji, związanych z tym wydarzeniem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Głosowanie rozpocznie się w niedzielę 19 kwietnia o godzinie 8 i zakończy o godzinie 18,
Lokale wyborcze mieszczą się odpowiednio w Samorządowym Zespole Szkół w Bobku oraz w Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie,
Głosować mogą pełnoletni mieszkańcy stale zamieszkujący na terenie danego sołectwa.
Wyborcy przed otrzymaniem kart do głosowania powinni przedstawić komisji dowód tożsamości oraz podpisać się na liście wyborców,
Każdy wyborca otrzyma dwie opieczętowane karty do głosowania: na sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej,
W głosowaniu na sołtysa wyborca stawia znak X tylko przy nazwisku jednego wybranego kandydata,
W głosowaniu na członków Rad Sołeckich wyborca stawia znak X maksymalnie przy nazwiskach 7 wybranych kandydatów,
Wszystkie inaczej oddane głosy będą nieważne,
Sołtysem zostanie ten kandydat, który uzyska największą liczbę ważnie oddanych głosów. Jeżeli kandydaci uzyskają równą liczbę głosów
o wyborze rozstrzygnie losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego danej sołeckiej komisji wyborczej w obecności jej członków.
10. Członkami rady sołeckiej zostaną ci kandydaci, którzy uzyskają kolejno najwyższą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy dwóch
lub więcej kandydatów uzyska tyle samo głosów, a liczba przekracza pozostałe do obsadzenia mandaty przeprowadzone zostanie losowanie,
11. Wyniki głosowania zostaną zamieszczone na drzwiach lokali wyborczych tuż po zakończeniu liczenia głosów oraz sporządzeniu protokołów.
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Młodzież zapobiega pożarom

innymi pionierów polskiego pożarnictwa, pożarowej instalacji sygnalizacyjno-alarmowej, wyposażenia budynków w elementy przeciw
pożarowe oraz ewakuacji ludności.
W konkursie najlepsi okazali się:
I grupa wiekowa - szkoła podstawowa
I m-ce Paulina Plata (SZS Nr 1 w Chełmku)
II m-ce Karolina Tarkowska (SZS Gorzów)
III m-ce Daria Czopek (SZS Gorzów)
II grupa wiekowa - gimnazjum

20 marca w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
z gminy Chełmek rywalizowali ze sobą w Ogólnopolskim Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W gminnych eliminacjach wzięło udział 15 uczestników.
Młodzi ludzie musieli wykazać się wiedzą nie tylko z zakresu gaszenia pożarów, ale także z pierwszej pomocy. Pytania dotyczyły między

Walne Zebranie OSP Chełmek
W piątek 27.02.2015 roku w remizie OSP Chełmek odbyło się Walne
Zebranie Sprawozdawcze jednostki.
W trakcie zebrania Prezes OSP Chełmek dh Krzysztof Gąska dokonał
podsumowania działalności organizacyjnej i finansowej za 2014 rok,
oraz przedstawił plan organizacyjny i finansowy na 2015 rok.
Szczegółowo omówiono źródła pozyskania środków finansowych na
działalność OSP.
Główny ciężar utrzymania OSP spoczywa na Gminie Chełmek. Prezes
OSP Chełmek podziękował Burmistrzowi Chełmka dh. Andrzejowi
Saternusowi za pomoc i zrozumienie jak ważną rolę odgrywa OSP
w życiu lokalnej społeczności.
Osiągnięcia OSP spotkały się również z pozytywną oceną Starostwa
Powiatowego w Oświęcimiu które w znaczący sposób dofinansowało
działalność jednostki poprzez zakup sprzętu i umundurowania. Prezes OSP Chełmek podziękował dh. Józefowi Krawczykowi i Andrzejowi Skrzypińskiemu za owocną współpracę w minionej kadencji
samorządu.
Zarząd OSP Chełmek ma nadzieję że współpraca z samorządowcami
nowej kadencji będzie nadal kontynuowana.
Znaczne środki pozyskano również z Krajowego Systemu Ratowniczo
- Gaśniczego. W tym miejscu padły podziękowania dla dh. brygadiera
Piotra Filipka, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.

I m-ce Weronika Mirocha (SZS-P nr 2 w Chełmku)
II m-ce Izabela Słowik (SZS Gorzów)
III m-ce Klaudia Kalicińska (SZS Gorzów)
III grupa wiekowa - szkoła średnia
I m-ce Mariusz Data (PZ Nr 8 w Chełmku)
II m-ce Bartosz Pędziwiatr (PZ Nr 8 w Chełmku)
III m-ce Daniel Wandas (PZ Nr 8 w Chełmku)
Podsumowując tę część Walnego Zebrania Sprawozdawczego Prezes
OSP Chełmek stwierdził że OSP Chełmek jest jedną z najlepiej wyposażonych jednostek w województwie.
Zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi za 2014 rok.
Omawiając plan organizacyjny i finansowy na 2015 rok Zarząd OSP
Chełmek po raz kolejny postawił na pracę młodzieżą, przeznaczając
znaczące środki na organizację i udział w działaniach promujących
OSP Chełmek wśród młodzieży.
W roku sprawozdawczym 2014 OSP Chełmek zorganizowało m.in. Dni
otwarte OSP Chełmek w Ośrodku Hipoterapeutyczno – Rehabilitacyjno – Jeździeckim IKARION w Bobrku oraz było współorganizatorem
„Letniej Spartakiady Sportowej Osób Niepełnosprawnych”.
Dh. Roman Witkowski poinformował zebranych, że OSP Chełmek
w swoich szeregach posiada 6 pedagogów, którzy pracują już z młodzieżą. To znaczący potencjał którego nie można zaprzepaścić.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Chełmka liczy obecnie 11 członków.
Zarząd OSP Chełmek planuje zwiększenie członków Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej do 20 osób.
W swym wystąpieniu Prezes OSP Chełmek podziękował druhom,
przyjaciołom i gościom OSP za przybycie na zebranie
Zarząd OSP Chełmek informuje że dokonywany jest nabór dzieci
i młodzieży z rocznika od 2008 wzwyż do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zapraszamy zainteresowane dzieci, młodzież i ich rodziców
do odwiedzenia naszej remizy.

Informacja
„Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Spółka z o.o. informuje, że z dniem 1 maja 2015 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki tj: cena za dostarczona wodę dla wszystkich grup odbiorców: 5,45 zł netto + 8 % VAT tj. 5,89 zł brutto za 1 m3.
• cena za odprowadzone ścieki dla wszystkich grup odbiorców: 7,80 zł netto + 8 % VAT tj. 8,42 zł brutto za 1 m3.
Stawki opłat abonamentowych pozostają bez zmian:
• stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie pobranej wody i odczyt wodomierza: 2,15 zł netto + 8 % VAT tj. 2.32 zł brutto w zł/odczyt.
• stawka opłaty abonamentowej za gotowość podania wody na odbiorcę: 9,50 zł netto + 8 % VAT tj. 10,26 zł brutto w zł/wodomierz główny/miesiąc.”
Inf. MZGK
Mieszkańcom Gminy Chełmek, przyjaciołom, znajomym i wszystkim, dzięki którym 1% podatku
i darowizny pomagają mi wrócić do pełni życia, w imieniu swoim i mojej rodziny z całego serca dziękuję. To dzięki Waszemu wsparciu moja rehabilitacja jest nadal możliwa. powoli wstaję na nogi i na nowo uczę się samodzielności. Tym gestem dobrej woli pozwalacie nam wierzyć w lepsze jutro.
			

Łukasz Kopciewicz waz z żoną
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KALENDARZ IMPREZ TURYSTYCZNO-PIELGRZYMKOWYCH
POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW - RENCISTÓW
Miejscowość
Częstochowa - Leśniów
Hiszpania - wczasy (samolot)
Bukowina Tatrzańska - Termy
Chorwacja - wczasy
Bieszczady
Pobierowo - wczasy
Ustronie Morskie - wczasy
Kraina Jeleniogórska
Darłówko - wczasy
Białka Tatrzańska - Termy
Kielce Jaskinia Raj
Świnoujście - wczasy
Żywiec - okolice (Browar Goczałkowice)
20 Mrzeżyno - wczasy
Licheń, Łęczyca, Tum (Świątynia Romańska)
22 Zakopane i okolice
23 Dziwnów - wczasy
Kłodzko, Duszniki, Skalne Miasto
Chorwacja - wczasy
Częstochowa
Kalwaria - Wadowice Muzeum JP II
Częstochowa
Zakończenie lata
Dni Seniora
Dni Seniora o/R
Dni Seniora Koło nr 1
Dni Seniora Koło nr 2
Dni Seniora Oddział Rejonowy
Teatr Cieszyn Gość Oczekiwany

Data
28.IV
20-29.V
28.V
6-18.VI
9-11.VI
14-26. VI
15-27.VI
27-28.VI
1-13.VIII
7.VII
16.VII
17-29.VII
23.VII
3-12.VIII
5-6.VIII
6-8.VIII
17-29.VIII
27-28.VIII
4-16.IX
6.IX
8.IX
17.IX
6.X
11.X
20.X
14.XI
14.XI
21.XI
XI

Uwaga

Bobrek

Gorzów

Bobrek
Gorzów
Gorzów
Stare Miasto
Gorzów
Bobrek
„Józstach"

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
Chełmek ul. Topolowa 6
Czynne: poniedziałek: 14.oo - 17.oo, środa: 9.oo - 12.oo
Tel. 846 - 15 - 66, 694 366 200
Prosimy o uiszczanie opłaty za wycieczki na 14 dni przed planowanym wyjazdem! Nie zgłoszenie się w w/w terminie jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników!
Przewodnicząca Zarządu Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Chełmek Maria Gołyźniak

Wędkarskie sukcesy

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie
i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie
Chełmek na lata 2015-2018.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku informuje, że Rada
Miejska w Chełmku w dniu 30 grudnia 2014 roku podjęła Uchwałę Nr
III/25/2014 - Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony
ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Chełmek na lata 2015-2018.
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2015-2018 jest
realizacją obowiązku nałożonego na samorząd terytorialny ustawą
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.
U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).
Program ma na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ograniczanie skali i skutków stosowania przemocy poprzez zbudowanie
jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób
zagrożonych lub uwikłanych w zjawisko przemocy. Program uwzględnia szereg zadań wielu podmiotów, które dotyczą:
1. Edukacji społeczności lokalnej w celu podniesienia świadomości
i wrażliwości dotyczącej zjawiska przemocy,
2. Budowania skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3. Profesjonalizmu oraz szerokiej oferty form pomocy i wsparcia dla
osób uwikłanych w przemoc w rodzinie,
4. Szkoleń służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
5. Diagnozowania i monitorowania problemów przemocy domowej
na terenie gminy.
Realizacja wymienionych zadań ma doprowadzić do zmniejszenia
liczby przypadków przemocy domowej na terenie gminy, zmiany
postaw społeczeństwa wobec zjawiska przemocy w rodzinie, pogłębinia wiedzy społeczności lokalnej na temat przemocy w rodzinie,
zwiększenia dostępności pomocy dla ofiar przemocy, profesjonalizmu pomocy w obszarze przemocy w rodzinie.
Beneficjentami programu są rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem
przemocy, rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy domowej,
przedstawiciele instytucji i służb pracujący z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź dotkniętymi przemocą, mieszkańcy gminy Chełmek.
Koordynator Programu
Joanna Saternus

Pożegnanie
Ochrypły dźwięk chełmeckiego buczka towarzyszył ostatniej
drodze Stanisława Kosowskiego. W poniedziałek 23 marca 2015
roku pożegnaliśmy długoletniego pracownika PZPS oraz spółki
ENWOS. Pan Stanisław przez wiele lat opiekował się i obsługiwał
fabryczna syrenę. „Buczek”, bo tak mieszkańcy zwykli nazywać
przenikliwy świst parowej syreny, wyznaczał rytm pracy oraz życia fabryki, Chełmka i okolicznych miejscowości.
Przyjaciele, koleżanki i koledzy z ENWOS spełnili ostatnią wole
Stanisława Kosowskiego. Tak miły dla niego dźwięk i pióropusz
białej pary, stały się symbolicznym zwieńczeniem jego pracowitego i uczciwego życia.
wr

Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym
oraz Wszystkim Obecnym w życiu
i ostatniej ziemskiej drodze

śp. Edwarda Surmy
Ireneusz Musiał wędkarz z Chełmka zajął II miejsce w sektorze w zawodach wędkarskich o Puchar Burmistrza Bielsko - Białej. W zawodach brało udział 28 drużyn 2 osobowych z województw małopolskiego i śląskiego. Drużynowo chełmecki duet Ireneusz Musiał i Józef
Gworek zajął 4 miejsce.
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Ruszył projekt „Już pływam”

W poniedziałek 16 marca w gminie Chełmek rozpoczęła się realizacja małopolskiego programu „Już pływam”, skierowanego do dzieci
i młodzieży. Do czerwca 2015 roku uczniowie Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Chełmku, Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku, Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie oraz Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku, będą jeździli
na basen. Nasza gmina dostała na realizację tego projektu dotację
w wysokości 14 570 złotych.

Z pozyskanych pieniędzy opłacone będą wynagrodzenie instruktorów oraz częściowo bilety wstępu na basen. Gmina finansuje transport i pozostałą część ceny biletów wstępu. Pozostałe koszty wyjazdu na basen pokryją rodzice. Całkowity koszt projektu to 48 790 zł.
Z nauki pływania w ramach projektu skorzysta 137 uczniów klas I-III
szkół podstawowych. Zajęcia odbywają się w 15 osobowych grupach
na krytych pływalniach w Oświęcimiu i Chrzanowie i obejmują po 20
godzin nauki pływania dla każdej grupy.
Dzięki udziałowi w programie kolejna grupa uczniów szkół podstawowych zdobędzie podstawowe umiejętności poprawnej techniki
pływania, co umożliwi równocześnie znaczny wzrost ich bezpieczeństwa, m.in. poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania
z różnego rodzaju kąpielisk, a także poprawę kondycji fizycznej.
Województwo małopolskie zainicjowało projekt „Już pływam” w 2007
roku. Program ma na celu mądre i aktywne zagospodarowanie wolnego czasu młodych mieszkańców Małopolski po zakończeniu lekcji.
Finansowanie z budżetu województwa otrzymało w sumie 86 miast
i gmin.

Sukces młodej mieszkanki Gorzowa

Joanna Waligóra, mieszkanka Gorzowa, zakwalifikowała się do centralnego etapu II Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Uczennica III klasy
technikum obsługi turystycznej w Powiatowym Zespole nr 4 Szkół

Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu w eliminacjach
okręgowych w Bielsku-Białej otrzymała maksymalną liczbę punktów
w części praktycznej zadania konkursowego. Sukces młodej mieszkanki Gorzowa jest o tyle większy, że tylko trzy osoby spośród 270
uczestników konkursu uzyskało taki wynik. Teraz przed Joanną kilka
tygodni intensywnej nauki. Etap centralny zaplanowano bowiem od
8 do 11 kwietnia 2015 roku.
Tegoroczne hasło Olimpiady brzmi: „Małe też może być piękne - potencjał turystyczny miejsc i obszarów”. Tematyka ma na celu zwrócenie uwagi na atrakcje i produkty turystyczne w skali mikro.
-Ideą organizatorów jest zainteresowanie uczestników najbliższym
otoczeniem miejsca zamieszkania czy nauki, a następnie zaprezentowanie potencjału tego obszaru oraz jego rozwoju turystycznego. W części pisemnej 40 zadań testowych wielokrotnego wyboru
sprawdzało wiedzę z zakresu geografii turystycznej, podstaw turystyki, marketingu oraz organizacji imprez turystycznych, natomiast
w części praktycznej uczestnicy mieli za zadanie ułożyć program
study tour w Bieszczadach i przygotować jego kalkulację - tłumaczy
Jarosław Górnicki z Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu.
Obecnie Joanna przygotowuje się do trzeciego etapu olimpiady pod
okiem pani Marzeny Sawickiej.

Trofea dla dzieci z Chełmka!
Wraz z nadejściem wiosny rozpoczął się sezon taneczny dla dziecięcych formacji tanecznych trenujących w Ling House w Chełmku.
Większość dzieci podczas weekendów nudzi się w domu, gra na komputerze, siedzi przed telewizorem ale nie nasze! Aniołki i Cytrynki od
rana szykują się na konkursy.
21 marca obydwie formacje wytańczyły pierwsze miejsca. Dla
Aniołków, 5-7 lat, był to debiut zakończony najwyższym stopniem
podium. Cytrynki już miały okazję w zeszłym roku przywieźć dyplom
z I miejscem. W tym roku powtórzyły swój sukces. A to dopiero początek... Już 9 kwietnia, trzeci rok z rzędu, walczyć będą o udział w finale wojewódzkim w Brzeszczach, 11 kwietnia wystąpią w Żorach, 15
kwietnia w Jaworznie, 19 kwietnia w Chrzanowie a 26 kwietnia w Wodzisławiu. I to nie koniec! Zakończą sezon występów w czerwcu.
Dwa miesiące temu rozpoczęła treningi formacja parowa. To
oznacza, że dzieci będą mogły brać udział w konkursach nie tylko
ogólnopolskich ale i międzynarodowych! Brakuje nam jednak dwóch
chłopców aby dopełnić tą grupę dzieci. Chętnych panów w wieku od
7 lat zapraszamy na trening w poniedziałek o godz. 17.00 w budynku
OSP w Chełmku.
Inf. Ling house
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Zbiórka odpadów
Urząd Miejski w Chełmku przypomina, że w miesiącu kwietniu na terenie Gminy Chełmek funkcjonował będzie:
- MOBILNY PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW, przyjmujący następujące rodzaje odpadów: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne,
środki ochrony roślin I i II klasa toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy), lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć, oleje i tłuszcze, farby, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i inne żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, leki cytotoksyczne i leki cytostatyczne, baterie i akumulatory, odzież, tekstylia. Poniżej przedstawiamy
lokalizacje punktów zbiórki i terminy działania:
Lokalizacja

Data

Godziny otwarcia

7.04.2015 r. wtorek

8.00-17.00

08.04.2015 r. środa

8.00-17.00

09.04.2015 r. czwartek

8.00-17.00

10.04.2015 r. piątek

8.00-17.00

Chełmek, Nowopole, okolice placu zabaw
Chełmek, ul. Staicha, okolice budynku OSP Chełmek
Chełmek, ul. Fredry, okolice placu zabaw
Chełmek, okolice skrzyżowania ul. Andersa i 11-Listopada
Chełmek, ul. Powstańców Śląskich, sięgacz

Lokalizacja

Gorzów, ul. ul. Gorzowska – okolice OSP Gorzów
Gorzów, ul. Nowowiejska – okolice stacji PKP
Bobrek, ul. Nadwiślańska, okolica OSP Bobrek
Bobrek, ul. Jarzębinowa obok stadionu

OBJAZDOWY PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW, który przyjmował będzie: odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
opony pochodzące z samochodów osobowych.
Harmonogram zbiórki odpadów: 15 kwiecień tj. środa - Gorzów, 16 kwiecień tj. czwartek - Bobrek, 17 kwiecień tj. piątek – Chełmek,
Stare Miasto, 20 kwiecień tj. poniedziałek – Chełmek Nowe Miasto, Nowopole, ul. Krakowska, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Kościuszki
i ul. Ofiar Faszyzmu, ul. Brzozowa.
Odpady należy wystawić do godziny 7.00, na terenie zabudowy jednorodzinnej przed posesję, na terenie zabudowy wielorodzinnej przy
kontenerach. Odpady wystawione po godzinie 7.00 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, itp.
Również w kwietniu rozpoczyna się zbiórka odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z ogrodów w zakresie liści, traw i gałęzi w formie zrębkowej. Odpady te w ilości do 1 m3 (8 worków o pojemności 120 litrów) na nieruchomość rocznie, odbierane będą z terenu nieruchomości 1 raz w miesiącu, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania, zgodnie z zamieszczonym niżej harmonogramem:
Miejscowość

Termin wywozu (miesiąc)

Chełmek
Bobrek
Gorzów

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

25

30

27

25

29

26

24

18

23

20

18

22

19

17

Worki służące do zbiórki odpadów ulegających biodegradacji można odebrać w siedzibie MZGK w Chełmku Sp. z o.o., ul. Piastowska 18, 32660 Chełmek. Zgłoszenia zapotrzebowania odbioru odpadów należy dokonać osobiście w siedzibie MZGK w Chełmku lub telefonicznie pod
numerem 33 844 12 61.
Jednocześnie mając na uwadze, że wskazana wyżej ilość odpadów, przypadająca na jedno gospodarstwo domowe może być niewystarczająca, uruchomiono dodatkowo „Punkt odbioru odpadów ulegających biodegradacji”. Punkt ten zlokalizowany będzie na terenie MZGK
w Chełmku Sp. z o.o., ul. Piastowska 18, 32-660 Chełmek, (wejście od strony Placu Kilińskiego), czynny dwa razy w miesiącu w okresie od kwietnia do listopada, w godzinach od 8.00 do 17.00, w następujących dniach:
Termin otwarcia punktu
Miesiąc

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Dzień

8, 14

6, 19

10, 24

01, 15

05, 19

02, 16

01, 21

04, 18

Odpady do „Punkt odbioru odpadów ulegających biodegradacji” należy dostarczyć własnym transportem.

Komunikat
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o. informuje, że biuro Wydziału Wodociągów i Kanalizacji od dnia 20 kwietnia br.
wraca do budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Żeromskiego 10 w Chełmku i będzie czynne w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.
Telefon całodobowy 33 - 846 15 23
Sprawy związane z budową nowej kanalizacji będą załatwiane nadal w głównej siedzibie spółki przy ul. Piastowskiej 18 w Chełmku pokój nr.14
Inf.MZGK
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NON OMNIS MORIAR

Non omnis moriar- pisał antyczny poeta Horacy, Nie wszystek umrępowtarzał Jan Kochanowski. Byli przekonani o nieśmiertelności jaką
zapewni im poezja. Budowali sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu pomnik z pięknych wersów nasyconych życiem, pięknem i filozofią
pozwalającą odkrywać człowieka i jego uczucia.
„Napisałam w moim zyciu dużo wierszy,
które mnie się podobają...
Może kiedyś do Waszych serc
też zapukają?”
- pisała Władysława Bożek, gorzowska poetka ludowa, Członkini Zespołu Śpiewaczego Malwa. Odeszła od nas 8 marca 2015 roku. Miała
85 lat, mieszkała w Gorzowie, dokąd przeniosła się z Rzeszowa. Pochodziła z podkarpackiej wsi Osobnica, z którą czuła się związana do
końca życia. Rodzinna wieś ożywała w słowach Jej wierszy: „Wieś ma
rodzinna to Osobnica/ Tam serce moje powraca wciąż./ Tam pozostało moje dzieciństwo i młodość ma.../ Stamtąd mnie zabrał kochany
Mąż.”- czytamy w wierszu pt. „Moje wspomnienia” (2005r.)
Pani Władysława z wielkim sentymentem wracała wspomnieniami do umiłowanej ziemi rodzinnej. W wierszach „Stary dąb Kuba”
i „Lipa przydrożna” poetka opowiada historię drzew będących świadkami życia kilku pokoleń Osobniczan. „Zahuczało, zakręciło z wielkim
hukiem.../ Z ziemi matki go wyrwało./ Powalony jest ogromny, jak
drewniana kłoda leży./ Nie zaszumi z biciem dzwonów swych pacierzy.” , „Ludzie płakali, kiedy dąb Kuba tak leżał. Czuli się, jakby ktoś
z rodziny umarł”- opowiadała poetka. Była uosobieniem spokoju
i wrażliwości. Bardzo poważnie traktowała ludzi i swoje obowiązki.
Swą twórczość poetycką wiązała ze śmiercią męża: „W 1977 roku zmarł
mój mąż. Mieszkaliśmy wówczas w Gorzowie i nasz władny dom,
w którym zostałam zamężna już córką. Zostałam z bólem i tęsknotą...
i to zmobilizowało mnie do napisania mojego pierwszego wiersza pt.
„Samotna kobieta”, do którego ciągle powracam”- wyznała podczas
przygotowań jej wieczoru poetyckiego (13 marca 2010 roku). Kiedy
zaproponowałam pani Władzi przygotowanie wieczoru autorskiego,
uśmiechnęła się niepewnie: „A czy to kto zechce przyjść?” Okazało się,
że wielu zechciało: młodzież szkolna pięknie recytowała utwory swojej poetki, zespoły śpiewacze składały życzenia, ksiądz proboszcz gratulował, sołtys wsi wyrażał wdzięczność i podziw. Wzruszona poetka
dziękowała wszystkim i opowiedziała o swej twórczości: „Myślę, że
Bóg o mnie nie zapomniał, bo dał mi mój talencik mały i co serce dyktowało, ręce me pisały. Pisałam dla siebie i trochę dla ludzi... pisałam
o wszystkim myśląc, że kiedyś ktoś będzie czytał i wspomniał. Moje
wiersze mają różnoraką treść, ale najczęściej są smutne i sentymentalne. Witałam nimi i żegnałam księży w Gorzowie, pisałam wiersze
patriotyczne, bo kocham moją Ojczyznę, pisałam o ciężkiej pracy rolników i robotników, o polach i łąkach, lasach i kwiatach. Dzieliłam rok
na pory roku i o każdej z nich pisałam, tak samo dzieliłam dzień- od
świto, przez ranek , wieczór i noc. Pisałam o gwiazdach i o rosie perlistej, o cudach nocy wigilijnej, Nowym i Starym Roku i wiele, wiele

innych. Ponadto pisałam wiersze i pieśni o Ojcu Świętym praz radosne pieśni dożynkowe. Pisałam przez 25 lat (wypowiedź z 2010 roku)1,
a dorobek mój to 276 utworów.”
W dorobku poetyckim Władysławy Bożek jest wiele tekstów tworzonych „na zamówienie” nauczycieli, Zespołu Śpiewaczego, rodziny,
znajomych. Czytając wiersze gorzowskiej poetki odkrywamy świat
nam znany, ale często niedostrzegany. Poetka w prostu sposób rejestruje zjawiska i wydarzenia, dzieli się własnymi odczuciami, ale nie
obawia się szczerze oceniać i wartościować tego, co widzi. W wierszu „Przetrwanie” (1989 rok) czytamy: „ Choć nam ciężko na tej ziemi/
z gniazd nie wyfruwamy/ wiernie służyć Ci będziemy2 / trudny czas
przetrwamy./ Nie szukajcie polskie syny/ na obczyźnie chleba/ bo ta
ziemia nas wykarmi/ lecz pracować trzeba.”
Świadomość społeczna poetki i jej poczucie przynależności do
swojej Małej Ojczyzny widoczne jest w wielu utworach, a szczery patriotyzm przebija zarówno w wierszach jak i w piosenkach. Najpiękniejsze i najbardziej wzruszające są wiersze o przyrodzie, a zwłaszcza
tekst pt. „Nasze kwiaty ogrodowe”, w którym znalazło się prawie trzydzieści różnych mniej i bardziej znanych nazw kwiatów.
Pani Władysława skromnie mówiła o swoim „małym talenciku”,
ale zawsze chętnie dzieliła się jego efektami. „Były to piosenki i wiersze, które czytałam dzieciom w przedszkolu i szkole, były tu śniegowe zabawy, wiosenne i letnie kwiaty naszych ogrodów, letnie owoce
w sadach i pożółkłe liście jesieni... to dawało mi dumę i zadowolenie”- czytamy w Jej prywatnych zapiskach pt. „Krótka charakterystyka
mojej pracy społecznej i poetyckiej.”
Poważna choroba serca była przyczyną przejścia na rentę, co zaowocowało przynależnością do gorzowskiego zespołu. „W 1984 roku
za namową moich Koleżanek zapisałam się do Zespołu Śpiewaczego Malwa. Mając maszynę biurową, pisałam na niej różne piosenki
ludowe”, zaopatrując wszystkie członkinie w te materiały. Również
w 1984 roku pani Władysława Bożek została wybrana na stanowisko
przewodniczącej Polskiego Związku Rencistów Emerytów i Inwalidów w Gorzowie i pełniła tę funkcję przez 18 lat. Jej trud docenionootrzymała „złotą, honorową odznakę PZREiI”. Pani Władysława była
również członkiem i protokolantką Rady Sołeckiej- funkcję tę pełniła
przez trzy kadencje, a w 1989 roku została za tę pracę odznaczona
Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką za zasługi dla województwa
bielskiego,a w 2000 roku- odznaką zasłużonego dla swojego województwa małopolskiego.
Pani Władysława Bożek przez 3 lata była też sekretarzem Koła
Gospodyń Wiejskich. „Wszystkie te prace przeze mnie wykonywane
dawały mi poczucie wartości. Dzisiaj jestem poważnie chora, a mimo
to mam kontakt z ludźmi, z którymi pracowałam- i za to im dziękuję.”- pisała w 2010 roku. Życie Pani Władysławy pełne było bolesnych
i radosnych chwil, podniosłych i prozaicznych momentów, pełne było
ludzi oraz ich spraw. Każde z Nią spotkanie mogło trwać i trwać, bo
zawsze tak pięknie i barnie opowiadała. Jej uśmiech topił najbardziej lodowate serca, a łagodny, cichy głos koił i uciszał pośpiech codzienności. Czytając głośno własne wiersze przezywała je na nowo,
tworząc niepowtarzalny klimat. Żegnając gorzowską poetkę ludową
zatrzymajmy się nad jej twórczością. Zostawiła nam w swojej poezji
pamięć i radość uczestniczenia w wydarzeniach ważnych i codziennych, pogodnych i smutnych, oficjalnych i prywatnych. Zostawiła
nam najcenniejszy dar- słowa o nas i sobie. „Życie było piękne”- napisała Władysława Bożek w wierszu „Moje wspomnienia”. To piękno
i my możemy odkrywać, czytając wiersze, jakie nam zostawiła, „Non
omnis moriar”- „Nie wszystek umrę” Pani Władziu... Dziękujemy, nie
zapominamy...
Małgorzata Wabik
1
Przypisek autorki tekstu
2
Poetka w pierwszej zwrotce używa apostrofy „Ziemio nasza” i potem
konsekwentnie używa zwrotów bezpośrednich
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Z nurtem rzek
Przed kilku laty nikt nie wierzył, że w okolicznych rzekach, Wiśle
i Przemszy odrodzi się życie biologiczne. Charakterystyczny zapach
fenolu, tęczowe plamy ropy na burej wodzie, sprawiały, że o królowej
i księżniczce polskich rzek mówiło się – ściek. Młodzież z niedowierzaniem słuchała opowieści starszych mieszkańców, „jak to się panie,
dawniej na koszyki łapało leszcze i szczupaki”. Jeszcze trudniej było
sobie wyobrazić, że leniwym nurtem sunęły potężne drewniane galary. Długie na ponad dwadzieścia metrów, pękate, płaskodenne łodzie, spławiały 50 - tonowe pryzmy węgla. Dziesiątki galarów cumowało przy brzegach Przemszy w okolicach dzisiejszej kładki łączącej
Chełmek z Chełmem Śląskim. Węgiel na nabrzeże transportowany
był samochodami a w latach trzydziestych XX wieku alpejską kolejką
linową z kopalni „Piast” (to nie błąd) w Lędzinach. Flisacy z Chełmka
oraz okolicznych miejscowości docierali z ładunkiem do Krakowa,
Sandomierza a nawet Puław. Drogę powrotną galary pokonywały
pod prąd, spięte łańcuchami. Flotyllę ciągnęły parowe lub motorowe holowniki a na odcinku Bobrek – Chełmek, również konie. Takie
rejsy, stanowiły dla flisaków ogromne wyzwanie, były też, zwłaszcza
dla młodzieży, ekscytującą przygodą. Zachodzące w Polsce zmiany
gospodarcze i polityczne, sprawiły, że żegluga rzeczna przestała istnieć. Upadek przemysłu ciężkiego, rosnąca świadomość i praktyka
ekologiczna, znacznie przyczyniły się do poprawy czystości rzek. Niestety przywrócenie dawnej świetności i znaczenia gospodarczego
żeglugi wydaje się w najbliższych dekadach mało realne. Ogromną
szansą zdaje się być docenienie potencjału przyrodniczego i kulturowego. To idealna podstawa do budowania zrównoważonego ruchu
turystycznego i rekreacji. Ostatnie dzikie rzeki w Europie, to już jest
wystarczającą zachętą dla eksploratorów i podróżników. Znaczącymi
wydarzeniami były kolejne wyprawy Marka Kamińskiego. Polarnik,
ekolog i charyzmatyczny podróżnik odbył badawcze rejsy od źródeł
Wisły do Bałtyku. Pokazał Polakom, że w swoich granicach posiadają
nieodkryte cuda natury. Ogromny przekaz medialny, sprawił, że śla-

dami Kamińskiego wyruszyli inni. Jesienią 2013 roku w miejscowości
Broszkowice została zwodowana replika galaru o nazwie „Szwajcarka”. Największa w Polsce tego typu jednostka została zbudowana
przez ekologów z Towarzystwa na Rzecz Ziemi w Oświęcimiu. Dzięki
nim stało się możliwe organizowanie wypraw poznawczych w rejonach Górnej Wisły, starorzeczy i Przemszy. Chełmecki MOKSiR wykorzystał tą sposobność i w październiku ubiegłego roku mieszkańcy
gminy oraz wszyscy chętni, mogli płynąć z Łączan do Krakowa oraz
z Krakowa do Łączan. Całodzienne wyprawy były namiastką tych
przeżyć i emocji, których doświadczali dawni flisacy. Wśród uczestników, było wiele osób, których ojcowie, dziadkowie i bliscy w ten
sposób żyli i pracowali. Również w ubiegłym roku węglowy szlak od
Trójkąta Trzech Cesarzy w Mysłowicach do Gdańska przebyli Monika i Jacek Parisowie. Dmuchanym kajakiem, Przemsza i Wisłą przebyli w trzynaście dni dystans ponad tysiąca kilometrów. Od kilku lat
z nurtem Wisły płynie flotylla zapaleńców pod znakiem Królewskiego
Flisu Wiślanego. O godność „królowej rzek” i jej sióstr spektakularnie
i pięknie walczy krakowska artystka Cecylia Malik. Jej akcje to wysublimowane dzieła sztuki i jednocześnie bojowe torpedy skutecznie
godzące w urzędników i wszelkiej maści społecznych szkodników.
W ostatnich dniach kwietnia będzie znakomita sposobność, by przypomnieć, że w gminie Chełmek rozpoczyna się liczenie żeglowności
Wisły, tzw. punkt „0”. Jeszcze kilkanaście lat temu na cyplu w miejscu ujścia Przemszy w Bobrku widoczna była tablica z białym polem
i czarnym przekreślonym zerem. W tym miejscu 24 i 25 kwietnia cumować będzie wspomniana „Szwajcarka”. Dowodzona przez wytrawnego żeglarza, filozofa i propagatora wiślanego szlaku, Józefa
Ratajczaka. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą być wstąpić na pokład i doświadczyć spojrzenia na nasza okolicę z perspektywy lustra
wody. W sobotę 25 kwietnia pierwszy raz z naszego brzegu wyruszy
do Gdańska IX Królewski Flis na Wiśle.
Wr

Wieczór wspomnień
27 lutego 2015 roku w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji
w Chełmku odbyło się spotkanie z redaktorem książki „Tadeusz Staich
(1913-1987)” Wiesławem A. Wójcikiem, który zebrał prace kilku autorów, głównie przyjaciół, poświęconych Tadeuszowi Staichowi, poecie
i znawcy gór. Obecna również była pani Zofia Staich, która ciekawie
opowiadała o swoim mężu. Z jej ust płynęła miłość do męża i wielki
podziw, przez co spotkanie było bardzo wzruszające. Opowieści były
uzupełniane przez slajdy ze zdjęciami, na których wyraźnie widać
pasję do wycieczek górskich. Na koniec goście mogli posłuchać nagranego na taśmę głosu Tadeusza Staicha. Zebrani byli pod dużym
wrażeniem.					 Iza Uroda

Twórczo dla praw człowieka
Sztuka plakatu to swoisty kompromis, balans i synteza języka plastyki
z ogromnym ładunkiem treści, znaczeń i myśli. Od początku istnienia
tego gatunku artyści toczą nierówna walkę ze zleceniodawcami. Ci
drudzy, często są zawiedzeni, że na papierze jakiś element, np. logo
nie chce się fikuśnie obracać. To oczywiście przerysowany przykład
zaczerpnięty ze skeczu Wojciecha Mana. O pięknie, harmonii i jednoczesnej sile przekazu decydują perfekcyjne dobranie znaku plastycznego. Często minimalistyczne prace przemawiają z ulicznej witryny
wprost do serca, duszy i umysłu przechodnia. Słynny plakat ze srogim obliczem Horatio Kitchenera kierującego w stronę widza palec
wyraźnym nakazem wstąpienia do armii, wywołał większy skutek jak
sążniste patriotyczne odezwy. Widniało na nim tylko jedno „You”. Dzisiejsze agencje reklamowe produkują afisze i gazetki z podkolorowanymi, wywołującymi ślinotok lub pragnienie produktami. Plakat artystyczny stal się luksusowym przejawem kultury plastycznej z której
nie rezygnują teatry, filharmonie i galerie. Prawdziwą ostoja gatunku
są niestety nie tak liczne konkursy w Polsce i Europie konkursy. Jako
ośrodek kultury mamy prawdziwe szczęście od dziesięciu lat prezentować w galerii „Epicentrum” Kolejne edycje Międzynarodowe-
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go Biennale Społeczno – Politycznego „Twórczo dla praw człowieka”
Dzięki owocnej współpracy z Międzynarodowym Domem Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu, twórcą i realizatorem projektu gościmy co
dwa lata dziesiątki prac artystów ze wszystkich stron świata. Pomysłodawcą i kuratorem jest uznany i ceniony artysta Paweł Warchoł
a nad całością realizacji ogromnego przedsięwzięcia czuwa dyrektor
MDSM Leszek Szuster. Dzięki ich determinacji oraz pracy całego zespołu, możemy w naszej skromnej galerii podziwiać najcenniejsze
prace 72 autorów z 18 krajów. Wystawa V edycji oraz poprzednich
prezentowane były w Oświęcimiu w przestrzeniach „Domu Spotkań”
i kolejno w – cieszyńskim „Zamek Sztuki”, galerii „Szyb Wilson” w Katowicach, Europejskim Centrum Informacji w Erfurcie, w Parlamencie
Europejskim w Brukseli, Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie.
Każdej edycji towarzyszy perfekcyjnie wydany w trzech językach
katalog. Otwarcie wystawy w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku odbyło się 20 marca 2015 roku. Licznie przybyli
goście mieli okazję spotkania z panem Leszkiem Szusterem, który
przedstawił znaczenie biennale i jego dziesięcioletnią tradycję. Wydarzeniu towarzyszył wspaniały koncert krakowskiej artystki Natalii
Kwiatkowskiej. Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku
w godz. Od 8.00 do 19.00 do 8 maja 2015 roku.
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XVII Bieg Poszukiwaczy Wiosny w Chełmku
Blisko 100 zawodników stanęło na starcie XVII Biegu Poszukiwaczy
Wiosny. Organizatorzy, czyli Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Powiatowy Zespół nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku, przygotowali dla młodych sportowców trzy różne
trasy, w zależności od wieku. Najmłodsi mieli do pokonania kilometr,
najstarsi cztery kilometry wokół chełmeckich stawów.
W swoich kategoriach wiekowych najlepsi okazali się:
Kategoria dziewczyny podstawówka (1km):
1. Wiktoria Gałgan (SZS nr 1 w Chełmku)
2. Zofia Gajda (Czechowice-Dziedzice)
3. Weronika Znaleźniak (SZS nr 1 w Chełmku)

Kategoria chłopcy gimnazjum (3km):
1. Maciej Kępa (Gimnazjum nr 2 w Chełmku)
2. Jakub Puchała (Gimnazjum nr 2 w Chełmku)
3. Rafał Gąsior (Gimnazjum nr 2 w Chełmku)

Kategoria chłopcy podstawówka (1km):
1. Marcin Kępka (SZS-P nr 2 w Chełmku)
2. Bogusław Habczyk (SZS-P nr 2 w Chełmku)
3. Patryk Warso (Czechowice-Dziedzice)

Kategoria dziewczyny ponadgimnazjalna (4km):
1. Patrycja Mędroń (Czechowice-Dziedzicie)
2. Daria Marzec (Czechowice-Dziedzice)
3. Paulina Lubecka (Czechowice-Dziedzice)

Kategoria dziewczyny gimnazjum (3km):
1. Justyna Gąsiorek (Czechowice-Dziedzice)
2. Julia Marec (Czechowice-Dziedzice)
3. Natalia Grobarczyk (Czechowice-Dziedzice)

Kategoria chłopcy ponadgimnazjalna (4km):
1. Sebastian Mastalerz (PZ nr 8 w Chełmku)
2. Kacper Kiślewski (PZ nr 8 w Chełmku)
3. Kamil Skoczylas (PZ nr 8 w Chełmku)

Grunwald na szczycie!

Siatkarze Grunwald Chełmek po zacietym sezonie wywalczyli I miejsce w III Lidze Siatkówki Mężczyzn w Małopolsce!
Przed sezonem 2014/2015 w klubie z Chełmka doszło do kilku poważnych zmian kadrowych. Najważniejsza odbyła się na stanowisku
trenera. Michała Skrzypińskiego zastąpił Marek Nowak. W sezonie
poprzedzającym obecne rozgrywki Grunwald zajął 2 miejsce więc cel
postawiony przed zawodnikami chełmeckiej drużyny nie mógł być
inny jak zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach. Do drużyny przed
sezonem dołączyli Marcin Sobczyk, Łukasz Pietrzyk a także mający
za sobą grę na najwyższym szczeblu rozgrywek siatkówki w Polsce
- atakujący Krzysztof Szopa. Drużyna Grunwaldu rozpoczęła sezon
od wyjazdowej porażki z LKSem Bobowa. Potem jednak nastąpiła
seria zwycięstw co pozwalało systematycznie piąć się w górę zawodnikom z Małopolski Zachodniej. Forma drużyny na początku sezonu

nie była jeszcze optymalna. Mimo zwycięstw gra drużyny wyglądała bardzo różnie. Po drodze przydarzyła się jeszcze jedna porażka
wyjazdowa z zespołem GKPS Gorlice. Rundę zasadniczą siatkarze
z Chełmka zakończyli na 1 miejscu notując 9 zwycięstw i 2 porażki.
Prawdziwy sprawdzian formy nastąpił w rundzie finałowej, w której
czołowe 4 zespoły z tabeli rozegrały ze sobą mecz i rewanż. Mobilizacja w szeregach Grunwaldu, cięższe treningi zaowocowały, ponieważ
nasza drużyna nie miała sobie równych. W 6 meczach, które zaważyły
na końcowej klasyfikacji w tym sezonie podopieczni trenera Marka
Nowaka odnieśli komplet zwycięstw. Co cieszy w rundzie finałowej
nie straciliśmy punktu w meczach wyjazdowych. Koniec sezonu to
mecz na szczycie w którym pokonaliśmy po zaciętym boju siatkarzy z Bobowej 3:2. W rundzie finałowej Grunwald wygrał 6 spotkań
w których stracił tylko 5 setów. Mistrzostwo 3 ligi małopolskiej stało
się faktem a zarazem wyzwaniem jakim będzie walka o awans do 2
ligi. Pozostaję sobie zadać pytanie – Kiedy jak nie teraz? Wydaje się, że
drużyna siatkarzy z powiatu oświęcimskiego nie była tak mocna odkąd rywalizuje w 3 lidze siatkówki. Awans jest wyzwaniem zarówno
sportowym jak i organizacyjnym dla władz klubu z Chełmka. Wygranie 3 ligi na pewno nie jest wszystkim co w tym roku siatkarski team
z Chełmka chce osiągnąć.
Przed zespołem ciężkie przygotowania do decydujących meczy sezonu. Rozegrane zostaną sparingi, a nie zabraknie ciężkich treningów
mających na celu optymalne przygotowanie do decydujących meczy
tego sezonu. Półfinałowy turniej barażowy rozpocznie się 1 maja a zakończy 2 dni później w święto Konstytucji 3 maja. Jeśli zespół Grunwaldu zajmie w tym turnieju którąś z dwóch czołowych lokat zagra
w finale baraży o 2 ligę w dniach 15-17 maja. Cel jaki przyświeca zespołowi Grunwaldu jest tylko jeden – awans – podsumowuję trener
Grunwaldu Marek Nowak

Do krainy ogrodów Księcia Pücklera
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza do
udziału w autokarowo – rowerowym wypadzie do Niemiec. W dniach
9 i 10 maja 2015 roku uczestnicy pokonają na rowerach trasę (ok. 60
km) prowadzącą przez najpiękniejsze zakątki Dolnych Łużyc. Okazałe
rezydencje, parki i ogrody tworzą unikalną przestrzeń zaliczaną do
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dawne ziemie i majątki księcia
Hermanna von Pückler-Muskau są dziś wymarzonym miejscem dla
turystów, przyrodników i miłośników sztuki. Gęsta sieć szlaków, wyśmienite szutrowe ścieżki i lekkie, sprawne, dopasowane do sylwe-

tek, turystyczne rowery czekają na chętnych. Ilość i rodzaj zaplanowanych atrakcji sprawią, że będziecie Państwo pilnie śledzić kolejne
nasze propozycje. W ubiegłym roku, kajakami i rowerami przemierzyliśmy Spreewald. Obecna wyprawa jest wynikiem zachwytu nad
przyrodniczym i kulturowym dziedzictwem naszych sąsiadów. Oczywiście pomyśleliśmy o możliwości uczestniczenia 10 maja w wyborach na Prezydenta RP. Szczegóły zamieszczamy na naszej stronie
www.moksir.chelmek.pl, Tel 601661771.
wr
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Znamy wyniki konkursu TABLETY

Znamy wyniki konkursu „Tablety w Twojej Bibliotece”. Tablety trafiły
do 233 bibliotek, gdzie pomogą mieszkańcom uczyć się, tworzyć multimedialne treści i dzielić nimi z innymi w tym do Biblioteki Publicznej
w Chełmku
W konkursie wpłynęło 651 wniosków. Oceniła je 12-osobowa Komisja.
Wiele wniosków zostało ocenionych bardzo dobrze – wynika z nich,

że biblioteki wszechstronnie wykorzystują w swojej pracy nowoczesne technologie, a wiedza bibliotekarek i bibliotekarzy o nowych narzędziach i usługach jest imponująca.
Komisja postanowiła przyznać liczbę tabletów wskazaną w formularzu wniosku (od 3 do 6) 121 bibliotekom, które otrzymały od 80 do 97
punktów (na 100 możliwych),
przyznać po 3 tablety 112 bibliotekom, które otrzymały od 73 do 79,5
punktów (na 100 możliwych).
Wielofunkcyjność, tajniki i możliwości zastosowania TABLETÓW ukażemy podczas spotkania promocyjnego szczegóły wkrótce na plakatach jednak można już na miejscu w czytelni Biblioteki korzystać
z nowoczesnych urządzeń.
Projekt jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek. Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego, wyposażyła w tysiąc tabletów biblioteki w całej Polsce.

Chełmek - kierunek kultura
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku prowadzi
obecnie badania dotyczące aktywności kulturalnej mieszkańców
gminy Chełmek w ramach realizacji projektu pn. „Chełmek - kierunek
kultura” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultura + Inicjatyw Lokalne 2015.
Mieszkańcy Chełmka, Bobrka i Gorzowa objęci są badaniami ankietowymi, którym towarzyszą warsztaty diagnostyczne prowadzone
wśród młodzieży i seniorów
W poszczególnych dzielnicach miasta i sołectwach, przeprowadzane

są wywiady oraz badanie fokusowe.z lokalnymi liderami, ludźmi aktywnie działającymi w różnych obszarach życia społecznego.
To pierwsza część Programu Narodowego Centrum Kultury DOM
KULTURY + Inicjatywy lokalne 2015.
Przeprowadzona diagnoza ma na celu zbadanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz potencjału kulturotwórczego lokalnego środowiska. Jest wstępnym etapem w tworzeniu wspólnych projektów,
tworzonych w klimacie otwartości, życzliwości i współpracy.

Sztuka w terapii
Zubożenia świata przeżyć, zamknięcie się na świat zewnętrzny, obojętność, zwątpienie- to częste skutki przeżywanego kryzysu psychicznego, który zmienia całkowicie obraz rzeczywistości osoby cierpiącej.
Wychodzenie z kryzysu to powolny proces odzyskiwania radości życia, umiejętności zachwytu nad światem, odbierania i reagowania na
to co piękne i wartościowe. Wiele działań terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chełmku bazuje na kontakcie ze
sztuką i to z wieloma jej dziedzinami. Dbając o wszechstronny rozwój naszych Uczestników Terapii, nie ograniczamy się tylko do zajęć
prowadzonych stacjonarnie, ale korzystamy z oferty kulturalnej, aby
ubogacać świat osób po kryzysach i pomóc go na nowo oswoić.
Bardzo chętnie korzystamy z propozycji MOKSIR w Chełmku i jesteśmy stałymi bywalcami na czwartkowych Porankach z Dokumentem,
które odbywają się raz w miesiącu. Regularnie odwiedzamy również
Galerię Epicentrum, gdzie żadna nowa wystawa nie może ujść naszej uwadze. Nasi Uczestnicy z dużym entuzjazmem biorą również
udział w warsztatach plastycznych z cyklu „Podziel się pomysłem”,
które w tym roku odbyły się już w DPS w Bobrku, w Domu Ludowym
w Gorzowie oraz w naszym ośrodku. Podczas tych warsztatów uczymy się nowych technik plastycznych oraz integrujemy ze społecznością lokalną. Grupa Uczestników angażująca się w zajęcia plastyczne
i malarskie miała okazję w dniu 12 lutego wziąć udział w wernisażu
krakowskiego Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Naszym głównym celem było zapoznanie się z ekspozycją pt. „NIkifory”, gdyż sami
w tym roku przygotowujemy się do zbiorowej wystawy twórców art
brut. Kontakt ze sztuką współczesną dostarczył tematów do wielu
wspólnych rozmów i wymiany poglądów.
Silnym ogniwem artystycznym w naszym ośrodku jest zespół muzyczny z wiodąca prym wokalistką Basią, który może poszczycić się
wieloma sukcesami na przeglądach i konkursach. W tegorocznym III
Małopolskim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Miechowie, który odbył się dnia 22 stycznia, nasza grupa zdobyła wyróżnienie. Kolejne
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wyzwanie w maju w Proszowicach, na które już się przygotowujemy
śpiewając wspólnie piosenki z lat 50-tych i opracowując stroje na występ. Świetnie się przy tym wspólnie bawimy.
Nie sposób nie wspomnieć o grupie teatralnej, która dzielnie pracuje nad sztuką „Kłopoty z Mareczkiem”, aby wystawić ją podczas
tegorocznego Przeglądu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych
„Arlekiny”. Naszą tradycja są także coroczne wyjazdy do teatru. Już
wkrótce, bo 29 kwietnia jedziemy do gliwickiego Teatru Muzycznego
na spektakl „Zenon Laskowik i Kabareciarnia”.
Sztuka w pracy terapeutycznej jest subtelnym narzędziem do kontaktu z Uczestnikiem, pomaga docierać do jego emocji i uczuć, nieraz
bardzo głęboko skrywanych. Rolą i zadaniem terapeuty jest ukazywanie przyjaznego świata sztuki, którego piękno może wzruszać i zachwycać.
Anna Waligóra ŚDS
Z głębokim żalem przyjęliśmy dnia 20 lutego 2015 r.
wiadomość o śmierci

Anny Kopciewicz
Będzie żyła w naszej pamięci jako wspaniała
koleżanka i pielęgniarka, dla której priorytetem
zawsze było dobro drugiego człowieka.
Mężowi, Rodzinie oraz wszystkim dla których była bliska
składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Pracownicy i Uczestnicy
Środowiskowego Domu Samopomocy –Pobyt Dzienny A w Chełmku

NOC Z ANDERSENEM 2015
Impreza czytelnicza organizowana w rocznicę urodzin słynnego duńskiego baśniopisarza H.Ch. Andersena oraz Światowy Dzień Książki Dziecięcej
(02.04) rozpoczęła się 20.03.2015r. o godz. 19.00 a zakończyła 21.03.2015 r.
o godz. 8.00.
Pod czujnym okiem opiekunów 22 dzieci w wieku 8-10 lat wzięło udział
w „Międzynarodowej Nocy z Andersenem” w Bibliotece Filia Nr 1 przy ul.
B. Chrobrego 77.
Dzieci przybyły na imprezę w pięknych baśniowych przebraniach (m.in.
Królowie, Czerwony Kapturek, Dziewczynka z zapałkami, Czarodzieje,
Księżniczki, Tomcio Paluszek, Skrzaty , Krasnoludek…).
Na uczestników czekało moc atrakcji m.in. występ grupy „Pana Korka” Popularyzatora Nauki 2014 z Sosnowca.
Wszyscy z zapartym tchem śledzili pokaz eksperymentów „Aerodynamicus Acusticus” oraz wspólnie tworzyli proste instrumenty dźwiękowe
z wykorzystaniem materiałów powszechnego użytku takich jak: plastikowe rurki, tekturowe kubeczki, sznurek, gumowe rękawiczki, tekturowa
tuba po rolce papierowych ręczników. Warsztaty zakończyły się wspólnym
koncertem.
Następną niespodzianką były warsztaty rytmiczno- ruchowe poprowadzone przez panią Małgorzatę Liszkę z ARTidea Pracownia Kreatywności.
Dzieci cały czas pozostawały w kręgu muzyki. Uczyły się m.in. tańców
z epoki Andersena, wyczucia rytmu, gry na rurkach bum-bum, gongach,
misach tybetańskich, bębnach afrykańskich. Dzieci z zaciekawieniem
słuchały również opowieści o pobycie Pani Małgosi w Tybecie. Spotkanie
z zaproszonymi gośćmi było dla dzieci wspaniałą lekcją edukacyjną ,która
poszerzyła ich wiedzę z zakresu chemii, fizyki oraz geografii.
Pozostały czas wypełniony był zabawą z chustą Klanzy, czytaniem baśni,
grami.
Nad całością czuwały cztery bibliotekarki.
Przedsięwzięcie miało na celu wspieranie czytelnictwa dziecięcego, promowanie systematycznego czytania, zwiększenie zainteresowania książką i biblioteką oraz aktywizacja twórcza dzieci i zagospodarowanie czasu
wolnego.
Jak co roku nie zabrakło również słodkiej niespodzianki w postaci urodzinowego tortu od Pana Andersena.

Szlakami Karkonoskiego Parku Narodowego
To będzie dobra wiadomość dla miłośników długich górskich wędrówek.
Ruszają zapisy do udziału w 41 Rajdzie Nordic Walking „Karpacz”. Niezrównana propagatorka sportu i rekreacji i animatorka MOKSiR Agnieszka Kała
zachęca do trzydniowego marszu szlakami Karkonoskiego Parku Narodowego. Rajd odbędzie się 24, 25, 26 kwietnia 2015 roku. Koszt (transport,
ubezpieczenie, nocleg, posiłki, bilety wstępu do parku) 240 zł Zapisy i informacje cs@chelmek.pl tel. 509934789.
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Przewidywane na godzinę 24.00 spanie przesunęło się w czasie, ze względu na niespożytą energię młodych uczestników akcji.
Rankiem na pamiątkę wspólnej zabawy każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom oraz słodki upominek.
Wszystkie dzieci świetnie się bawiły i przy pożegnaniu deklarowały powrót
za rok.
Jak co roku mogliśmy liczyć na pomoc i wsparcie darczyńców.
Serdecznie dziękujemy:
• GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 		
ALKOHOLOWYCH W CHEŁMKU
• GMINNEJ SPÓŁDZIELNI SAMOPOMOC CHŁOPSKA”W CHEŁMKU
• FIRMIE „SZAN”
• RESTAURACJI „CIŻEMKA”
• PANI SYLWII KRÓL
• PANU ALEKSANDROWI KOBYŁCZYK
Inf. Bibliotekarki

Klub HDK „Ósemka” zaprasza
na Akcję Krwiodawstwa
23 kwietnia w godz. 13.30-16.30
w Powiatowym Zespole nr 8
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku
ul. Krakowska 18
15

Jubileusz 15-lecia WTZ w Chełmku

12 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 15-lecia działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) w Chełmku. Starostwo Powiatowe reprezentowała Ewa Pawlusiak, członek Zarządu Powiatu w towarzystwie wiceprzewodniczącej Rady Powiatu w Oświęcimiu Iwony Gibas oraz sekretarz Aleksandry Bibrzyckiej.
- Warsztat Terapii Zajęciowej jest jedną z 29 placówek Fundacji im. Brata
Alberta. Powstał dzięki zaangażowaniu i ogromnemu wsparciu wielu
środowisk. Przychylność, akceptacja i aktywna współpraca władz Miasta
Chełmek i Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu umożliwiła powstanie
jednostki na terenie powiatu oświęcimskiego – podkreśla Beata Ciura, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmku.
Placówka w Chełmku rozpoczęła działalność 15 grudnia 1999 r. Początkowo obejmowała opieką 30 osób niepełnosprawnych. W 2004 r. powstała
pierwsza filia Warsztatu w Przeciszowie, w następnych latach filie w Jawiszowicach i Oświęcimiu. Obecnie placówka poprzez rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych prowadzi terapię dla 100 osób.
W trakcie uroczystości wręczono ceramiczne pamiątki wykonane przez
osoby niepełnosprawne, na okoliczność jubileuszu, w pracowni plastycznej WTZ w Chełmku. Podziękowania skierowano m.in. do władz Gminy
Chełmek, Powiatu Oświęcimskiego, Miasta Oświęcim i Gminy Przeciszów
za współtworzenie jednostki i wspieranie Fundacji im. Brata Alberta w jej
działaniu.
Z okazji 15-lecia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmku wyrazy uznania za wszelkie działania w ośrodku prowadzonym przez Fundację im. Brata Alberta przekazała Ewa Pawlusiak, członek Zarządu Powiatu
w Oświęcimiu.
- Szanowna Pani Kierownik, Szanowni Państwo, którzy od wielu lat tworzycie specjalistyczną kadrę tej placówki, to dzięki ogromowi waszych
prac i serc wasi podopieczni stają się bardziej samodzielnymi i aktywnymi

osobami. Zdobywają nowe umiejętności, ujawniają skryte talenty – podkreślała Ewa Pawlusiak. - Nic tak nie uskrzydla, nic tak nie dodaje wiary, jak
świadomość, że dzięki waszej pracy mieszkańcy powiatu oświęcimskiego,
którzy wymagają szczególnej opieki, mogą opierać swoje życie o najpiękniejszy fundament, jakim jest pomoc drugiego człowieka i wyciągnięta w
jego stronę ofiarna dłoń – zaznaczała, składając całej Wspólnocie życzenia
wytrwałości w pełnieniu misji oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
Podczas uroczystości zaprezentowano również film obrazujący codzienną
pracę osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej powiatu oświęcimskiego. - Film, którego głównymi aktorami są osoby niepełnosprawne, doskonale odzwierciedla sens naszych działań. Uśmiech na
twarzach podopiecznych, którzy widzieli siebie na dużym ekranie, był nagrodą i podziękowaniem za wspólną pracę – mówi Beata Ciura, kierownik
Warsztatu.
Przyszedł czas na spektakl pt. „Brat Naszego Boga”. - Przedstawienie
jest opowieścią o przemianie Adama Chmielowskiego w brata Alberta, o przejściu od świeckości do świętości. To również historia o miłości
człowieka do człowieka – opowiada kierownik WTZ w Chełmku i dodaje.
- Spektakl powstał na kanwie dramatu poetyckiego, którego współautorkami są trzy podopieczne WTZ Chełmek i aktorki teatru „Żółta Ciżemka”:
Grażyna Grabowska, Joanna Wójcik i Ewa Sawera. Wykorzystano w nim
poezję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ks. Jana Twardowskiego i ks. Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego.

Fot. Paweł Waligóra

