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Serdecznie zapraszamy wszystkich na wernisa¿
IV Wiosennego Przegl¹du Sztuki Nieprofesjonalnej

7.03.2003 o godz. 18.00

BUD¯ET GMINY UCHWALONY!

Dzisiejsza sesja jest jedn¹ z najwa¿niejszych. Zapadaj¹ na niej
decyzje o tym, co bêdzie realizowane w roku bie¿¹cym oraz jakie za-
dania bêd¹ priorytetowe przez najbli¿sze lata.

Plan bud¿etu na rok bie¿¹cy wynosi 16.077.331,-z³ po stronie
wydatków oraz 17.167.331,-z³ po stronie dochodów. Realizacja docho-
dów nie bêdzie ³atwa ze wzglêdu na trudn¹ sytuacje gospodarcz¹,
chodzi tutaj g³ównie o trudno�ci w zakresie p³acenia nale¿no�ci podat-
kowych przez podmioty gospodarcze, jak równie¿ op³aty eksploatacyj-
nej.

Chcia³bym poinformowaæ o porozumieniu podpisanym przez Mini-
stra Gospodarki z Prezesem Nadwi�lañskiej Spó³ki Wêglowej S. A. w
sprawie roz³o¿enia nale¿no�ci finansowych- sp³ata nastêpowaæ bêdzie
w czterech ratach do 2007 roku. Z tego tytu³u gmina winna otrzymaæ w
br. kwotê w wysoko�ci 200.000,-z³. Reali-
zacja zobowi¹zañ mo¿e jednak ulec zmia-
nie. Równie¿ wp³ywy z tytu³u podatku do-
chodowego od osób fizycznych corocznie
odbiegaj¹ od planu, co mo¿e powtórzyæ siê
w roku bie¿¹cym. Zaniepokojenie budz¹
tak¿e sygna³y dotycz¹ce zmniejszenia sub-
wencji ogólnej oraz minimalnie rosn¹cej
subwencji o�wiatowej, która tak naprawdê
pokrywa jedynie realizacjê zadañ o�wiato-
wych w gminie na poziomie p³ac. Nieodzow-
ne wydaje siê wiêc, wprowadzenie w naj-
bli¿szym czasie zapowiadanej ustawy o
zmianie sposobu finansowania jednostek
samorz¹du terytorialnego. Obecnie samo-
rz¹dy s¹ zad³u¿one, tote¿ konieczne jest
umo¿liwienie pozyskiwania dodatkowych
�róde³ w³asnych dochodów lub udzia³u w
zbiorowych �rodkach rozdysponowanych
przez ministerstwo.

Aby sprostaæ wymogom stawianym
gminie, w bud¿ecie znajduje siê propozycja zaci¹gniêcia kredytu w
wysoko�ci 1.000.000,-z³. £¹czne wydatki za 2003 rok zamykaj¹ siê
kwot¹ 17.262.391,-z³.

Do najwa¿niejszych zadañ, przewidzianych do realizacji w roku
bie¿¹cym nale¿¹:
l utrzymanie i konserwacja rowów melioracyjnych - kwota

50.000,-z³
Mam nadziejê zrealizowaæ to zadanie przy wspó³pracy z Powiato-

wym Urzêdem Pracy w O�wiêcimiu. W tym celu z³o¿one zosta³y wnio-
ski dotycz¹ce zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyj-
nych i robót publicznych,
l prze³o¿enie ruroci¹gu ciep³owniczego ul. Brzozowa i ul. Kole-

jowa - kwota 80.000,-z³
l transport i ³¹czno�æ -kwota 910.000,-z³, z czego 220.000,-z³ to

�rodki na realizacje zadañ w zakresie dop³aty do komunikacji autobu-
sowej
l wspó³finansowanie zadañ z województwem ma³opolskim- kwo-

ta 240.000,-z³
Ze wzglêdu na du¿e zaanga¿owanie województwa w inwestycje

drogowe w roku ubieg³ym, prawdopodobnie �rodki finansowe w br. zo-
stan¹ ograniczone. Mo¿liwe, ¿e marsza³ek województwa nie wyka¿e woli
przyst¹pienia do dalszej realizacji modernizacji drogi nr 780. Niemniej
jednak bêdê czyni³ starania maj¹ce na celu zakoñczenie inwestycji.
l wspó³finansowanie budowy chodników przy drogach powiato-

wych-kwota 100.000,-z³
W tej sprawie z³o¿one zosta³y stosowne wnioski w starostwie.

Ostateczna decyzja w sprawie przeznaczenia na ten cel odpowiednich
�rodków zapadnie dopiero po uchwaleniu bud¿etu starostwa.

l remont dróg gminnych - kwota 350.000,-z³
l gospodarka mieszkaniowa- kwota 796.000,-z³
Przewidziane jest przeprowadzenie remontu budynków komunal-

nych, w tym min.: remont dachu na budynku przy ul. Klonowej 10, ul
G³ogowej 2 i 4, modernizacja zasilania budynków na Starej Kolonii w
energie elektryczn¹, kontynuacja remontu budynku SG ZOZ w Che³m-
ku, docieplenie budynków przy ul. Wojska Polskiego 3, 5, 6 i 8 w
Che³mku i in.
l Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Che³mek- kwota 180.000,-z³
l bezpieczeñstwo publiczne i ochrona p.po¿.
l kontynuacja rozbudowy Szko³y Podstawowej nr 2 w Che³mku-

kwota 800.000,-z³
l rozpoczêcie budowy sali gimna-
stycznej przy Zespole Szkolnym Pod-
stawowo-Gimnazjalnym nr 1 w Che³m-
ku- kwota 290.000,-z³
l remont budynku Publicznego Gim-
nazjum nr 2 - kwota 50.000,-z³
l remonty szkó³ - kwota 100.000,-z³
l remonty przedszkoli-
      kwota 70.000,-z³
l opieka spo³eczna -
     kwota 2.764.700,-z³, w tym:
     -zasi³ki i pomoc w naturze- kwota
       ponad 1.500.000,-z³;
     -dodatki mieszkaniowe-
     kwota 500.000,-z³;
l gospodarka komunalna i ochrona
�rodowiska - kwota 746.500,-z³, tym:
- bie¿¹ce oczyszczanie terenów gmin-
nych - kwota 121.000,-z³
- utrzymanie zieleni na terenie gminy

- kwota 55.000,-z³
 - o�wietlenie ulic i placów- kwota 450.000,-z³
l kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota ~800.000,-z³
l kultura fizyczna i sport:
      -dofinansowanie klubów sportowych- kwota 287.500,-z³
      - ogrodzenie stadionu sportowego- kwota 120.000,-z³

Wydatki maj¹tkowe zamykaj¹ siê ogóln¹ kwot¹ 2.148.500,-z³, co
w stosunku do 2002 roku stanowi wzrost o 31%. Natomiast udzia³
wydatków inwestycyjnych w bud¿ecie wynosi prawie 13%.

Wydatki remontowe opiewaj¹ na kwotê 1.125.000,-z³, co stanowi
12% w stosunku do 2002 roku, udzia³ wydatków remontowych w bu-
d¿ecie stanowi natomiast prawie 7%. Nak³ady inwestycyjno-remonto-
we wynosz¹ 20% bud¿etu gminy. Stanowi to bardzo dobry wska�nik,
gwarantuj¹cy dobry rozwój gminy i �wiadcz¹cy o nale¿ytej dba³o�ci o
mienie komunalne.

Przewidujê tak¿e realizacjê zadañ wieloletnich, jakie zosta³y przed-
stawione w za³¹czniku nr 8 projektu uchwa³y. S¹ to:

-modernizacja budynku Szko³y Podstawowej nr 2 w Che³mku �
przewi¹zka i sala gimnastyczna � okres realizacji w latach 2003 �
2004; planowane wydatki na rok bie¿¹cy: 649.800,-z³ ze �rodków
w³asnych gminy, 386.420,-z³ jako �rodki pomocowe z zewn¹trz;

-budowa sali sportowej przy Zespole Szkolnym Podstawowo-Gim-
nazjalnym nr 1 w Che³mku � okres realizacji w latach 2003 � 2005;
planowane wydatki na rok bie¿¹cy: 290.000,-z³ ze �rodków w³asnych
gminy, 366.666,-z³ jako �rodki pomocowe z zewn¹trz;

cd na str.2

Wyst¹pienie  burmistrza  A.  Saternusa
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-docieplenie pozosta³ych przegród w budynkach przy ul. Wojska
Polskiego 3, 5, 6 i 8 w Che³mku � okres realizacji w latach 2003 � 2004;
planowane wydatki na rok bie¿¹cy: 280.000,-z³ ze �rodków w³asnych
gminy, 200.000,-z³ jako �rodki pomocowe z zewn¹trz, 75.000,-z³ � �rodki
wspólnot mieszkaniowych;

Na realizacjê powy¿szych zadañ istnieje mo¿liwo�æ uzyskania dotacji
z zewn¹trz m.in. z Totalizatora Sportowego. W przypadku, kiedy gmina
nie otrzyma odpowiednich �rodków pomocowych, bêdzie zachodzi³a
potrzeba realizacji zadañ w oparciu o �rodki w³asne. Przedstawione w
projekcie bud¿etu kwoty mog¹ wiêc ulec zmianom. Przetargi potwier-
dz¹, jaka bêdzie faktyczna, ostateczna wysoko�æ �rodków.

Ponadto gmina jest w trakcie realizacji zadañ rozpoczêtych w roku
2002, tj.:

-realizowane w cyklu dwuletnim zadanie: �opracowanie dokumen-
tacji kanalizacji sanitarnej gminy�;

-realizowana w cyklu dwuletnim modernizacja budynku SG ZOZ w
Che³mku,

-przygotowana jest tak¿e dokumentacja sali gimnastycznej przy
Zespole Szkolnym Podstawowo-Gimnazjalnym nr 1 w Che³mku

Zakoñczona zosta³a budowa przewi¹zki przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Che³mku, realizowana równie¿ w cyklu dwuletnim

Pozyskiwanie �rodków i przygotowanie do realizacji zadañ gwa-
rantuj¹cych uzyskanie dotacji lub preferencyjnych kredytów to g³ówny
kierunek mojego dzia³ania, jak równie¿ zespo³u, którym kierujê.

Zwracam siê do radnych o zatwierdzenie przedstawionego projek-
tu bud¿etu Gminy Che³mek na 2003 rok. Projekt zawiera zadania, bêd¹ce
odzwierciedleniem oczekiwañ spo³ecznych. To mieszkañcy, w trakcie
spotkañ przedwyborczych, przedstawiali propozycje odno�nie realiza-
cji zadañ priorytetowych, które zosta³y ujête w planie bud¿etu.

Je¿eli chodzi o rozpoczêcie budowy sali gimnastycznej przy ZSP-
G nr 1 w Che³mku, która wzbudzi³a emocje na posiedzeniach Komisji
Rady Miejskiej, podtrzymujê swoje stanowisko. Zwracam siê o uwzglêd-
nienie tego zadania w tegorocznym bud¿ecie wed³ug przedstawionej
propozycji. Ostateczna decyzja zostanie natomiast podjêta w miesi¹cu
maju, po rozstrzygniêciu przetargu, sporz¹dzeniu dokumentacji i wiel-
ko�ci ewentualnej dotacji.

Na zakoñczenie, informujê, ¿e Gmina Che³mek otrzyma³a decyzjê
o przyznaniu �rodków pomocowych z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Wsi Polskiej w wysoko�ci 50.000,-z³ z przeznaczeniem na moderni-
zacjê budynku Samodzielnego Gminnego Zak³adu Opieki Zdrowotnej
w Che³mku oraz dotacje celow¹ z bud¿etu pañstwa w wysoko�ci 45.060,-
z³ na dofinansowanie wyp³at dodatków mieszkaniowych na I kwarta³
2003 roku. W zwi¹zku z tym, zwracam siê do Rady Miejskiej o zwiêk-
szenie planu bud¿etu po stronie dochodów oraz wydatków o przedsta-
wione kwoty.

Wyst¹pienie burmistrza  A. Saternusa na sesji bud¿eto-
wej Rady Miejskiej w Che³mku w dniu 20 lutego 2003 roku.

Wyst¹pienie... cd ze str. 1 BUD¯ET CHE£MKA
UCHWALONY

Podczas V sesji Rady Miejskiej uchwalono bud¿et Gminy Che³-
mek na rok 2003. Dochody szacowane s¹ na 16.172.391 z³, wydatki
zaplanowano na poziomie 17.262.391 z³. Powsta³y deficyt bud¿etowy
w wysoko�ci 1.090.000 z³ pokryty zostanie kredytem lub po¿yczk¹ w
wysoko�ci 1 mln z³.

Sesja bud¿etowa, która odby³a siê 20 lutego, zgromadzi³a wiele
osób. Sala sesyjna wype³niona by³a go�æmi. W�ród nich byli: A.Telka-
Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Radni Powiatowi: Z. Góralewicz, A.
£êkawa i D. Swoszowski, przewodnicz¹cy Rad Osiedlowych i Rad
So³eckich, a tak¿e du¿a grupa mieszkañców.

Uchwa³a w sprawie bud¿etu gminy jest najwa¿niejsz¹ uchwa³¹,
jak¹ Rada Miejska podejmuje w ci¹gu roku. Z rozdzielenia �rodków w
bud¿ecie wynika, które zadania s¹ priorytetowe oraz jakie zadania
bêd¹ realizowane w ci¹gu roku i w latach nastêpnych. Wed³ug nowej
ustawy wykonawc¹ bud¿etu jest burmistrz.

Tegoroczny projekt bud¿etu zmienia³ swoje oblicze. Zaprojekto-
wany zosta³ jeszcze przez poprzedni zarz¹d . Poprawki nanie�li do
niego burmistrz oraz poszczególne komisje. Wnioski z poprawkami
poddano pod g³osowanie Rady. Dyskusja nad ostatecznym kszta³tem
bud¿etu trwa³a ponad 4 godziny. Najwiêcej kontrowersji wzbudzi³
wniosek komisji bud¿etowej w sprawie przesuniêcia �rodków w wyso-
ko�ci 290 tys. z³ przeznaczonych na opracowanie dokumentacji budo-
wy sali sportowej przy ZSP-G nr 1 w Che³mku na budowê sali gimna-
stycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Che³mku (w projekcie prze-
widziano �rodki na obie inwestycje, dodatkowo burmistrz z³o¿y³ odpo-
wiednie wnioski o dotacjê z Totalizatora Sportowego).Wniosek komi-
sji wywo³a³ polemikê i ostry sprzeciw radnych ze �Starego Miasta�.
Zarz¹dzono g³osowanie imienne, w którym propozycjê komisji popar³a
wiêkszo�æ radnych. Po tym g³osowaniu ostentacyjnie wyszli miesz-
kañcy ze �Starego Miasta�, obecni na sesji. Burzliw¹ dyskusjê wywo³a³
te¿ wniosek 8 radnych z �Kolonii� i �Nowopola�, z³o¿ony na poprzedniej
sesji, o zwiêkszenie kwoty kredytu o 600 tys. z³ na dokoñczenie mo-
dernizacji sali widowiskowej w MOKSiR. W tegorocznym bud¿ecie
przewidziano na ten cel 10 tys. z³. Burmistrz negatywnie ustosunkowa³
siê do propozycji radnych, argumentuj¹c, ¿e kwota ta i tak nie wystar-
czy do zakoñczenia remontu, a na ten cel chcia³by pozyskaæ �rodki z
funduszy strukturalnych w latach 2004-2006. Wniosku nie poddano
pod g³osowanie, gdy¿ w �wietle prawa tylko burmistrz mo¿e nanosiæ
poprawki zwiêkszaj¹ce zad³u¿enie gminy. Rezerwê bud¿etow¹ w
wysoko�ci 80 tys. z³, przeznaczon¹ na nieprzewidziane wydatki, radni
zmniejszyli o po³owê. 20 tys. przeznaczono na remont boiska do ko-
szykówki przy szkole w Gorzowie oraz 20 tys. przeniesiono na upo-
rz¹dkowanie terenu wokó³ szko³y w Bobrku wraz z wymian¹ p³ytek
chodnikowych. W tegorocznym bud¿ecie gminy na inwestycje prze-
znaczono ok. 13% a na remonty ok. 7% wszystkich wydatków. Jest to
kwota 3.273,50 z³.

Na stronie 3, 4, 5 i 6 zamie�cili�my uchwalony bud¿et: dochody,
wydatki i wydatki maj¹tkowe. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce bu-
d¿etu mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w Che³mku.

Na sesji bud¿etowej radni zapoznali siê tak¿e z informacj¹ o stanie
mienia komunalnego.      BKC

ZAPISY  DO  PRZEDSZKOLA
Przedszkola Samorz¹dowe w Che³mku og³aszaj¹ zapisy dzieci

na nowy rok szkolny 2003/2004. Karty zg³oszeñ bêd¹ wydawane od
10 marca do 15 kwietnia. Bli¿sze informacje pod telefonem:

Przedszkole nr 1- �Osiedle�- 846 11 70
Przedszkole nr 2- �Stare Miasto�- 846 13 52
Przedszkole nr 3 � Gorzów- 846 15 57
Przedszkole w Bobrku � 846 17 37

Op³aty za przedszkole
Podczas V Sesji Rady Miejskiej  podjêto uchwa³ê w sprawie op³aty

sta³ej  za pobyt dziecka  w przedszkolu samorz¹dowym. 60 z³ mie-
siêcznie bêd¹ musieli zap³aciæ rodzice dzieci uczêszczaj¹cych do przed-
szkola czynnego powy¿ej 6 do 9 godz. dziennie, a 40 z³ w przedszkolu
czynnym do 6 godzin dziennie. Op³ata nie bêdzie dotyczyæ dzieci  grup
zerowych realizuj¹cych program minimum (5 godzin dziennie) i nie
korzystaj¹cych z wy¿ywienia. Dla dzieci z grup �zerowych� korzysta-
j¹cych tylko z �herbaty lub mleka� op³ata obni¿ona bêdzie  o 80%.
Op³aty obowi¹zywaæ bêd¹ od 1 wrze�nia.
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DOCHODY  BUD¯ETU GMINY CHE£MEK na  2003 rok
Dzia³ N  a  z  w  a P l a n  na 2003 rok
700 Gospodarka mieszkaniowa 535.000

W tym: - wp³ywy za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie wieczyste nieruchomo�ci 17.300
- dochody z najmu  i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa lub jednostek sam.
 terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 350.000
 - wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych 158.000
 - dochody za wycenê mieszkañ 2.500
- pozosta³e odsetki 7.200

750 Administracja publiczna 122.983
W tym: - wp³ywy z ró¿nych op³at 8.700
 - wp³ywy z ró¿nych dochodów 600
- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu admin.
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie /zwi¹zkom gmin/ ustawami 88.800
- wp³ywy z ró¿nych dochodów 8.000
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bie¿. realizowane na podst. poroz. /umów/ miêdzy j.s.t. 16.883

751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstw., kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa 2.000
W tym:   dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na   realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie   /zwi¹zkom gmin/ ustawami 2.000

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 360
W tym: dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie  /zwi¹zkom gmin/ ustawami 360

756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadaj¹cych osob. prawnej 7.406.264
W tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych 2.965.387
- podatek dochodowy od osób prawnych  62.000
- podatek  od nieruchomo�ci 3.203.457
- podatek rolny 25.600
- podatek le�ny 7.200
- podatek od �rodków transportowych 60.200
 - podatek od spadków i darowizn 15.000
- podatek od posiadania psów 6.000
 - wp³ywy z op³aty skarbowej 20.000
 - wp³ywy z op³aty targowej 20.500
- wp³ywy z tyt. op³aty eksploatacyjnej 641.020
- podatek od czynno�ci cywilno prawnych 194.000
- odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 40.000
- op³ata administracyjna 10.000
- podatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób fizycznych op³acany w formie karty podatkowej 15.900
- wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody j.s.t.   na podstawie ustaw 120.000

758 Ró¿ne rozliczenia 6.089.092
W tym subwencja: 6.069.092
-   czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej 4.865.882
- czê�æ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin, 828.119
z tego kwota wyrównawcza 819.612
kwota ustalona proporcjonalnie do przel.liczby mieszkañców 8.507
- czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin /drogowa oraz ustawowe ulgi i zwolnienia/ 375.091
 - odsetki od �rodków na rachunkach bankowych 20.000

801 O�wiata i wychowanie 33.772
W tym: - wp³ywy z ró¿nych dochodów 9.200
 - wp³ywy z ró¿nych us³ug 10.000
 - dotacje celowe  z bud¿etu pañ. na realizacjê w³asnych zadañ bie¿. gmin /zwi¹zków gmin/                        14.572

851 Ochrona zdrowia 50.000
W tym:  Dotacje z fund. celowych na realizacjê zdañ bie¿. jedn. sektora fin. publ.  /E.F.R.W.P./ 50.000

853 Opieka spo³eczna 1.784.020
W tym: - wp³ywy z us³ug 9.600
- dotacje cel. z bud¿etu pañ. na realizacjê zad. bie¿. z zakresu admin. rz¹d.
oraz innych zad. zleconych gminie  /zwi¹zkom gmin/ ustawami 1.729.360
 - dotacje celowe  z bud¿etu pañstwa na realizacjê  w³asnych zad. bie¿. gmin /zwi¹zków gmin/ 45.060

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 42.900
W tym:    wp³ywy z us³ug 42.900

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 106.000
W tym:     -  dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
 administracji rz¹dowej oraz innych zadañ  zleconych gminie  /zwi¹zkom gmin/ ustawami 106.000
O G Ó £ E M 16.172.391
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WYDATKI BUD¯ETU GMINY CHE£MEK na 2003 rok
DZIA£  ROZDZ. T R E � Æ                  Projekt na 2003 r.

010 Rolnictwo i ³owiectwo 56.000
01008 Melioracje wodne 50.000

W tym:     a/ wydatki bie¿¹ce 50.000
01022 Zwalczanie chorób zaka¿nych zwierz¹t oraz badania monitoringowe pozosta³o�ci

chem. i biol. w tkankach zwierz¹t i produktach pochodzenia zwierzêc. 5.300
W tym:   a/ wydatki bie¿¹ce  5.300

01030 Izby rolnicze 700
W tym:   a/ wydatki bie¿¹ce 700

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê 80.000
40001 Dostarczanie ciep³a 80.000

W tym:  a/ wydatki maj¹tkowe  80.000
600 Transport i ³¹czno�æ 910.000

60004 Lokalny transport zbiorowy 220.000
w tym:   a/ wydatki bie¿¹ce 220.000

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 240.000
w tym: a/ wyd. maj.   dotacje cel. przekazane do sam. woj. 240.000

60015 Drogi publiczne powiatowe 100.000
W tym: a/ wydatki bie¿¹ce dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ /umów/ miêdzy j.s.t. 100.000

60016 Drogi publiczne gminne w tym: 350.000
a/ wydatki bie¿¹ce 350.000

700 Gospodarka mieszkaniowa 796.000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 795.000

 W tym: a/ wydatki bie¿¹ce 465.000
b/ wydatki maj¹tkowe 330.000

70095 Pozosta³a dzia³alno�æ 1.000
W tym:     a/ wydatki bie¿¹ce 1.000

710 Dzia³alno�æ us³ugowa 250.000
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 180.000

W tym:  a/ wydatki bie¿¹ce 180.000
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 30.000

W tym:   a/ wydatki bie¿¹ce  30.000
71095 Pozosta³a dzia³alno�æ 40.000

W tym: a/ wydatki bie¿¹ce 40.000
750 Administracja publiczna 2.022.829

75011 Urzêdy wojewódzkie 88.800
W tym: a/ wydatki bie¿¹ce, 88.800
w tym:: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 85.600

75020 Starostwa powiatowe 16.883
W tym: a/ wydatki bie¿¹ce 16.883
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 16.883

75022 Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 130.000
W tym: a/ wydatki bie¿¹ce  130.000

75023 Urzêdy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 1.724.546
W tym: a/ wydatki bie¿¹ce 1.724.546
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 1.283.400
b/ wydatki maj¹tkowe 21.000

75047 Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale¿no�ci bud¿ 50.000
W tym: a/ wydatki bie¿¹ce 50.000

75095 Pozosta³a dzia³alno�æ 12.600
W tym: a/ wydatki bie¿¹ce 12.600

751 Urzêdy nacz. organów w³adzy pañ., kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa 2.000
75101 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 2.000

W tym:  a/ wydatki bie¿¹ce 2.000
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 600

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona  p/po¿arowa 170.360
75412 Ochotnicze Stra¿e Po¿arne 170.000

W tym:   a/ wydatki bie¿¹ce 80.000
b/ wydatki maj¹tkowe 90.000

75414 Obrona cywilna 360
W tym:  a/ wydatki bie¿¹ce 360

757 Obs³uga d³ugu publicznego 66.000
75702 Obs³uga papierów warto�ciowych, kredytów i po¿yczek jednostek sam. terytorialnego 66.000

w tym:    a/ wydatki bie¿¹ce  - wydatki na obs³ugê d³ugu jednostek sam. terytorialneg 66.000
758 Ró¿ne rozliczenia 40.000
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75818 Rezerwy ogólne i celowe 40.000

W tym:      rezerwa ogólna 40.000
801 O�wiata i wychowanie 7.065.882

80101 Szko³y podstawowe 4.830.460
W tym:   a/ wydatki bie¿¹ce 3.740.460
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 2.790.460
remonty  bie¿¹ce 140.000
pozosta³e wydatki bie¿¹ce, w tym na zadania edukacyjne
objête komponentem B2 /78.323 z³/  oraz zakup sprzêtu do Szk.P.Nr 2 /40.000 z³./ 810.000
b/ wydatki maj¹tkowe 1.090.000

80104 Przedszkola  przy szko³ach podstawowych 273.000
W tym: a/ wydatki bie¿¹ce : 273.000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 249.000
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce 24.000

80110 Gimnazja 1.640.000
W tym:  a/ wydatki bie¿¹ce 1.630.000
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 1.304.000
remonty  bie¿¹ce 50.000
pozosta³e wydatki bie¿¹ce, w tym na zad. eduk. objête komponentem B2 /30.000z³./ 276.000
b/ wydatki maj¹tkowe 10.000

80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ 17.850
W tym:  a/ wydatki bie¿¹ce 17.850

80114 Zespo³y ekonomiczno administracyjne szkó³ 290.000
W tym:   a/ wydatki bie¿¹ce 290.000
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 235.780
pozosta³e wydatki bie¿¹ce 54.220

80195 Pozosta³a dzia³alno�æ 14.572
W tym: a/ wydatki bie¿¹ce 14.572

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 990.000
85401 �wietlice szkolne 203.000

W tym:   a/ wydatki bie¿¹ce 203.000
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 165.000
pozosta³e wydatki bie¿¹ce 38.000

85404 Przedszkola 787.000
w tym: wydatki bie¿¹ce 787.000
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 546.000
remonty bie¿¹ce 70.000
pozosta³e wydatki bie¿¹ce 171.000

851 Ochrona zdrowia 170.000
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 50.000

W tym: Wydatki bie¿¹ce    /modernizacja SGZOZ/ 50.000
85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 120.000

W tym:   a/ wydatki bie¿¹ce 120.000
853 Opieka spo³eczna 2.805.320

85303 O�rodki wsparcia 191.300
W tym:  a/ wydatki bie¿¹ce 191.300
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 149.000
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce 42.300

85313 Sk³adki na ub. zdr. op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia a pom. spo³. 81.900
W tym:   a/ wydatki bie¿¹ce 81.900

85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 1.533.700
W tym:  a/ wydatki bie¿¹ce 1.533.700

85315 Dodatki mieszkaniowe 545.060
W tym:   a/ wydatki bie¿¹ce 545.060

85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 43.000
W tym:   a/ wydatki bie¿¹ce 43.000

85319 O�rodki pomocy spo³ecznej 392.860
w tym:  a/ wydatki bie¿¹ce 385.360
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 311.600
pozosta³e wydatki bie¿¹ce 73.760
b/ wydatki maj¹tkowe 7.500

85328 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 2.500
W tym: a/ wydatki bie¿¹ce 2.500

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ w tym: 15.000
a/ wydatki bie¿¹ce   -   dotacje 15.000

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 760.500
90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 7.500

W tym: a/ wydatki bie¿¹ce 7.500
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90003 Oczyszczanie miast i wsi 128.000

W tym:  a/ wydatki bie¿¹ce 128.000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 55.000

W tym:  a/ wydatki bie¿¹ce 55.000
90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 450.000

W tym: a/ wydatki bie¿¹ce 350.000
 b/ wydatki maj¹tkowe 100.000

90095 Pozosta³a dzia³alno�æ 120.000
W tym:   a/ wydatki bie¿¹ce 100.000
b/ wydatki maj¹tkowe 20.000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 810.000
92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 613.000

W tym:  a/ wydatki bie¿¹ce 603.000
w tym: dotacje 603.000
b/ wydatki maj¹tkowe 10.000

92116 Biblioteki 197.000
W tym: a/ wydatki bie¿¹ce 197.000
w tym: dotacje 197.000

926 Kultura fizyczna i sport 267.500
92601 Obiekty sportowe 150.000

W tym: a/ wydatki maj¹tkowe 150.000
W tym: dotacje   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 30.000
W tym: a/ wydatki bie¿¹ce : 117.500
dotacje dla Klubów Sportowych 117.500
O G Ó £ E M 17.262.391

Wydatki  maj¹tkowe ( inwestycyjne)  na  2003 rok

DZIA£ ROZDZ NAZWA    ZADANIA            KWOTA w z³
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie  w energiê elektryczn¹, gaz i wodê 80.000

40001 Dostarczanie ciep³a Wydatki maj¹tkowe
Wymiana ruroci¹gu ciep³owniczego pomiêdzy  ul.Kolejow¹  a Brzozow¹   80.000 z³. 80.000

600 Transport i ³¹czno�æ 240.000
60013 Drogi publiczne wojewódzkie  Wydatki maj¹tkowe w zakresie dróg wojewódzkich

 � dotacja na wspó³finansowanie modernizacji drogi 780 w Che³mku 180.000 z³.
oraz  chodnika przy ul.Krakowskiej w Che³mku  20.000 z³. Opracowanie dokumentacji
na modernizacjê drogi 780 i 933 /w zakresie chodnika/       kwota  40.000 z³. 240.000

700 Gospodarka mieszkaniowa 330.000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami Wydatki maj¹tkowe:

- Docieplenie  pozosta³ych przegród  /stropodachy, dachy, stropy, �ciany wewnêtrzne,
itp./ metod¹ lekk¹ w  budynkach  przy ul.W.P.Nr 3, 5, 6 i 8     kwota 280.000 z³.
- Wydatki  na zakupy inwestycyjne    zakup gruntu przy ul.Jaworznickiej, pod cmentarz
 przy ul.S³owackiego oraz pod budowê sali gimnastycznej S.P.2 kwota 50.000 z³. 330.000

750 Administracja publiczna 21.000
75023 Urzêdy gmin /miast i miast na prawach powiatu/

Wydatki na zakupy inwestycyjne  -  komputery 21.000 21.000
754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa  90.000

75412 Ochotnicze Stra¿e Po¿arne Dokumentacja na budowê Stra¿nicy OSP         40.000 z³.
Zakup samochodu p/po¿ dla OSP Che³mek      50.000 z³. 90.000

801 O�wiata i wychowanie 1.100.000
80101 Szko³y podstawowe Wydatki maj¹tkowe  Szkole Podstawowej Nr 2 w Che³mku

ul.Brzozowa - budowa  sali gimnastycznej wraz z zapleczem, elewacja   budynku nr 7 i 9,
budowa dojazdu i chodnika do   g³ównego wej�cia kwota 939.800 z³  - II etap budowy
przewi¹zki pomiêdzy budynkiem nr 7 i 9   umowa dwuletnia  z 2002 roku kwota 150.200z³ 1.090.000

80110 Gimnazja  Wydatki maj. Wydatki na zakupy inwest.    /robot i zmywarka/ 10.000 10.000
853 Opieka spo³eczna 7.500

85319 O�rodki pomocy spo³ecznej Wydatki na zakupy inwestycyjne      /kserokopiarka/ 7.500
900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 120.000

90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg Wydatki maj¹tkowe  w zakresie o�wietlenia gminy 100.000
90095 Pozosta³a dzia³alno�æ Wydatki na zakupy inwestycyjne  /przystanki autobusowe/  20.000 20.000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000
92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby Wydatki inw. /modernizacja Centrum Kultury/ 10.000

926 Kultura fizyczna i sport 150.000
92601 Opiekty sportowe  Wydatki maj¹tkowe: Stadion Sportowy Che³mek       kwota 120.000z³

Dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na
wspó³finansowanie inwestycji  /budowa zaplecza boiska sportowego w Gorzowie/ 30.000z 150.000
R A Z E M 2.148.500

Pe³na wersja Uchwa³y Bud¿etowej znajduje siê na stronie internetowej UM: www.chelmek.pl
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MODERNIZACJA DROGI 780
W tegorocznym bud¿ecie gminy Che³mek zabezpieczono 40

tys. z³. na udzia³ gminy w kosztach opracowania dokumentacji na
remont dalszego odcinka wojewódzkiej drogi 780. Na wspó³finan-
sowanie rozpoczêtego ju¿ remontu drogi przeznaczono 180 tys. z³.

Inwestycja realizowana jest w ramach wspólnego porozumie-
nia samorz¹dów i województwa ma³opolskiego. Na podstawie
wcze�niej przygotowanej dokumentacji remontu ul. Krakowskiej
i Piastowskiej zadanie podzielono na 4 etapy. I etap zrealizowano
w 2001 r., w 2002 roku rozpoczêto II etap , który ze wzglêdu na
niesprzyjaj¹ce warunki atmosferyczne nie zosta³ jeszcze zakoñ-
czony. Radni podczas IV sesji Rady Miejskiej zg³osili wiele kry-
tycznych uwag do jako�ci wyremontowanej ju¿ ul. Krakowskiej.
Wskazali te¿ mankamenty remontowanej ul. Piastowskiej � brak
odwodnienia jezdni. Che³meccy radni prosili te¿ o interwencjê w
Zarz¹dzie Dróg Wojewódzkich A.Telkê � radnego Sejmiku Woje-
wódzkiego.

Rada Miejska przeznaczy³a 40 tys. z³. na wspó³finansowanie
opracowania dokumentacji V etapu modernizacji drogi 780, który
obejmuje: remont ul. �l¹skiej wraz z chodnikami i przebudowê
niebezpiecznego skrzy¿owania ul. O�wiêcimskiej, �l¹skiej i Miesz-
ka I. Opracowanie tej dokumentacji otwiera mo¿liwo�ci pozyska-
nia �rodków z Unii Europejskiej.

Jednak czy inwestycja bêdzie w tym roku zrealizowana � nie
wiadomo. W bud¿ecie gminnym przewidziano na ten cel 180 tys.
z³. Natomiast w projekcie bud¿etu woj. ma³opolskiego nie przewi-
dziano �rodków na wspó³finansowanie remontu dróg. Bud¿etu
jednak jeszcze nie zatwierdzono, istnieje wiêc mo¿liwo�æ przesu-
niêcia �rodków.

BKC

Reorganizacja szkó³
Od 1 wrze�nia 2003 roku zmieniona zostanie struktura szkó³

i przedszkoli na terenie gminy.
Podczas V sesji Rady Miejskiej podjêto uchwa³ê w sprawie

przekszta³cenia szkó³ i przedszkoli. Przekszta³cenie bêdzie pole-
ga³o na w³¹czeniu przedszkoli w dotychczasowe zespo³y szkol-
no-gimnazjalne. Powstanie jedna placówka � samorz¹dowy ze-
spó³ szkó³ skupiaj¹cy: gimnazjum, szko³ê podstawow¹ i przed-
szkole. Reorganizacja obejmie szko³y w Bobrku, Gorzowie
i Che³mku-Starym Mie�cie. Zmiany te zyska³y aprobatê Kurato-
rium O�wiaty. Obowi¹zywaæ bêd¹ od 1 wrze�nia. Prognozowany
w najbli¿szych latach ni¿ demograficzny spowoduje mniejszy
nabór dzieci do szkó³ i przedszkoli, a co za tym idzie wzrost kosz-
tów funkcjonowania szkó³. Reorganizacja dostosuje wiêc placówki
do mo¿liwo�ci finansowych gminy. Jak powiedzia³ burmistrz:
Przekszta³cenia te nie poci¹gn¹ za sob¹ ¿adnych zmian . Niczego
nie likwidujemy, a jedynie reorganizujemy.

Przekszta³cenia wygl¹daæ bêd¹ nastêpuj¹co:
- Przedszkole Samorz¹dowe nr 2 zmieni nazwê na  P.S. nr1

i w³¹czone zostanie do ZSP-G nr 1 w Che³mku. Powstanie Samo-
rz¹dowy Zespó³ Szkó³ im A Mickiewicza.

- Przedszkole Samorz¹dowe w Gorzowie zostanie w³¹czone
do ZSP-G w Gorzowie i powstanie Samorz¹dowy  Zespó³ Szkó³
im M. Konopnickiej

- Utworzone zostanie Przedszkole Samorz¹dowe w Bobrku
(na bazie gorzowskich oddzia³ów), które w³¹czone zostanie do
ZSP-G w Bobrku i powstanie Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ im Kar-
dyna³a Stefana Adama Sapiehy

Reorganizacja nie oznacza przeniesienia placówek do budyn-
ku szko³y. Przedszkola nadal funkcjonowaæ bêd¹ w swoich sie-
dzibach. BKC

DLA BEZROBOTNYCH
1 kwietnia zostanie uruchomiony Punkt Informacji dla Osób

Bezrobotnych z Gminy Che³mek
Punkt powstanie z inicjatywy burmistrza. Bêdzie dzia³a³ w struk-

turze Miejskiego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Che³mku.
O uruchomieniu takiego punktu dyskutowano na spotkaniach

�rodowiskowych. Bezrobotni potwierdzili, ¿e jest on bardzo po-
trzebny. Do zadañ punktu informacyjnego bêdzie nale¿a³o stwo-
rzenie bazy danych o osobach bezrobotnych, wyszukiwanie ofert
pracy, przekazywanie informacji o mo¿liwo�ciach zatrudnienia,
a tak¿e aktywizacja osób pozostaj¹cych bez pracy, zw³aszcza d³u-
gotrwale bezrobotnych. Bêdzie tez mo¿na uzyskaæ pomoc w pisa-
niu dokumentów.   Na podstawie inf. MOPS

Unia Europejska bli¿ej mieszkañców
 1 marca zosta³ uruchomiony Gminny Punkt Informacji o In-

tegracji Polski z Uni¹ Europejsk¹. Punkt obs³ugiwany jest przez
2 osoby skierowane z Powiatowego Urzêdu Pracy na sta¿ absol-
wencki. W lutym osoby te przesz³y szkolenie, które w ca³o�ci
pokryte zosta³o ze �rodków zewnêtrznych.

Do g³ównych zadañ Gminnego Punktu Informacji nale¿y:
- informowanie  o procesie integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹
- informowanie o mo¿liwo�ciach pozyskiwania �rodków pomocowych
- prowadzenie  szeroko rozumianej edukacji dotycz¹cej UE

W celu uzyskania informacji mog¹ siê zg³aszaæ wszyscy miesz-
kañcy gminy. Punkt czynny bêdzie w godzinach pracy urzêdu .

14 kwietnia o godz. 16.00 planowane jest zorganizowanie
gminnego spotkania europejskiego z udzia³em w³adz wojewódz-
kich i powiatowych. Szersze informacje na ten temat podamy
w nastêpnym numerze.     Na podstawie inf. Urzêdu Miejskiego

Spotkanie z bezrobotnymi
21 lutego w Gimnazjum nr 2 odby³o siê spotkanie z osobami bez-

robotnymi. Spotkanie zorganizowane zosta³o przez burmistrza na
pro�bê mieszkañców, przedstawion¹ na spotkaniach �rodowiskowych.
Przysz³o oko³o 350 osób zainteresowanych tematyk¹ bezrobocia.
Gospodarzem by³ burmistrz Che³mka, który zaprosi³ przedstawicieli
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy i Powiatowego Urzêdu Pracy. Podczas
spotkania burmistrz przedstawi³ dzia³ania prowadzone przez w³adze w
celu o¿ywienia gospodarczego na terenie gminy. S¹ to m. in.: zwolnie-
nie z podatku od nieruchomo�ci tych przedsiêbiorców, którzy zatrud-
ni¹ mieszkañca gminy, starania o utworzenie na terenie PZPS pod-
strefy Katowickiej Strefy Ekonomicznej. Gmina z³o¿y³a te¿ do PUP
wnioski o zatrudnienie 20 osób w ramach prac interwencyjnych i 10 w
ramach robót publicznych oraz absolwentów na sta¿. Kierownik PUP
w O�wiêcimiu informowa³ o mo¿liwo�ciach pomocowych Urzêdu: za-
si³kach, poradnictwie zawodowym, pomocy w wyszukiwaniu ofert pra-
cy, po¿yczkach na rozpoczêcie dzia³alno�ci gospodarczej i o innych
formach pomocowych. Rozdano ulotki informacyjne. Przekazano te¿
oferty pracy, z których zaledwie 3 dotyczy³y Che³mka. Ludzie nie kryli
swego rozczarowania. Bezrobotni poruszyli te¿ problem nierzetelno-
�ci pracodawców i ich nielegalnych praktyk zatrudniania �na czarno�.
Wiele krytycznych uwag pad³o te¿ w sprawie kursów organizowanych
przez PUP.  Czêsto ukoñczenie szkolenia nie zapewnia pracy. Kierow-
nik PUP t³umaczy³, ¿e ukoñczenie kursu ma pomóc w znalezieniu
pracy, ale jej nie gwarantuje. Organizowane s¹ kursy, które rokuj¹
najwiêksze szanse zatrudnienia. Wiele uwagi po�wiêcono te¿ pracy
za granic¹. Przedstawiciele PUP poinformowali jakie dokumenty s¹
potrzebne, jakie s¹ op³aty i jakie warunki trzeba spe³niæ. G³ówn¹ ba-
rier¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ zatrudnienie za granic¹ jest wiek. Mo¿na te¿
by³o uzyskaæ poradê indywidualn¹.

 Burmistrz poinformowa³ o powstaniu od 1 kwietnia Gminnego
Punktu Informacji Dla Bezrobotnych przy Miejskim O�rodku Pomocy
Spo³ecznej.

 Szersze informacje na temat poprawy sytuacji  osób bezrobot-
nych oraz obs³ugi bezrobotnych podamy w nastêpnym numerze.

BKC
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Stanowisko Radnych
z dzielnicy Stare Miasto

w sprawie uchwalonego bud¿etu
Gminy Che³mek na 2003 rok

Radni dzielnicy Stare Miasto wyra¿aj¹ swoje ubolewanie
¿e zatwierdzony bud¿et gminy Che³mek nie odzwierciedla fak-
tycznych potrzeb �rodowiska szczególnie w zakresie budowy
sali sportowej przy Zespole Szkolno � Podstawowo- Gimna-
zjalnym Nr 1 w Che³mku

Zadanie to wykazane w projekcie Uchwa³y bud¿etowej przez
Burmistrza Miasta  przeforsowali dziêki wiêkszo�ci w Radzie,
radni z Osiedla na potrzeby budowy sali gimnastycznej na swoim
terenie, pomimo, ¿e mieli zagwarantowane �rodki na swoje
zadanie w wysoko�ci 800 ty�. z³otych i zapewnienie, ¿e zadanie
to bêdzie zrealizowane w cyklu 2 letnim.

Nie bacz¹c na pro�by, apele radnych z dzielnicy Stare Miasto
na ich argumentacjê, ¿e obydwa zadania s¹ równie wa¿ne dla
obu �rodowisk, ¿e powinny byæ realizowane równocze�nie, ¿e
ilo�æ dzieci w obu szko³ach jest zbli¿ona, a obie szko³y maja
podobnie ma³e sale gimnastyczne, ¿e w obu �rodowiskach jest
to realizacja od kilku lat oczekiwanych postulatów wyra¿o-
nych ju¿ w opracowanej dokumentacji projektowej.

Nie uwzglêdnili równie¿ osi¹gniêæ i wyników szkolnego klu-
bu sportowego �Grunwald�, który jest w III lidze oraz ¿e ist-
nieje mo¿liwo�æ i szansa uzyskania �rodków pomocowych na
to zadanie.

Radni z dzielnicy Stare Miasto nie zaakceptowali bud¿etu
miasta na 2003 rok, poniewa¿ jego wynik krzywdzi spo³ecz-
no�æ, któr¹ reprezentuj¹.

Kolejnym dowodem tego jest nieproporcjonalny rozk³ad
�rodków, które wskazuj¹ poni¿sze liczby:

Dzielnica Che³mek Osiedle zamieszkiwana przez ok. 6 ty�.
Mieszkañców otrzymuje z bud¿etu � 1.758.500 z³

Dzielnica Stare Miasto zamieszkiwana przez ok. 2.950
mieszkañców otrzymuje z bud¿etu 393.500 z³.

Radni:
Zofia Urbañczyk

Jadwida Radwañska
Adam Stok³osa

Komunikat

Agencja zbuduje
system IACS na czas

Zintegrowany system Zarz¹dzania i Kontroli (ang. IACS),
który zapewni otrzymanie przez rolników dop³at bezpo�red-
nich bêdzie gotowy do koñca 2003 roku, mimo wprowadzenia
zmian w jego funkcjonowaniu. Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa potrzebuje dodatkowo oko³o trzech
miesiêcy na dostosowanie systemu do wynegocjowanych w
Kopenhadze warunków udzielania dop³at bezpo�rednich dla
rolników.

Dotychczasowe prace nad budow¹ IACS-u by³y na tyle za-
awansowane, ¿e gwarantowa³y uruchomienie systemu na prze³o-
mie czerwca i lipca 2003 roku. Obecnie ARiMR bêdzie musia³a
wprowadziæ zmiany wiêkszo�ci elementów systemu. Trzeba
zmieniæ miêdzy innymi: wzory wniosków, modu³y informatycz-
ne dotycz¹ce finansowania, ksiêgowania i kontroli dop³at. Wszyst-
kie te elementy Agencja mia³a ju¿ opracowane. Teraz trzeba wpro-
wadziæ w nich konieczne zmiany. To spowoduje wyd³u¿enie ter-
minu gotowo�ci systemu o blisko 3 miesi¹ce- co nie bêdzie mia³o
¿adnego wp³ywu na sprawn¹ realizacjê dop³at, a jedynie skrócony
zostanie czas na testowanie opracowywanego systemu.

W Polsce bêdzie obowi¹zywa³ system uproszczony oraz do-
datkowe dop³aty bezpo�rednie. Wszystkie p³atno�ci bêd¹ rozli-
czane na hektar powierzchni gospodarstwa           i upraw. Aby
otrzymaæ dop³aty bezpo�rednie rolnicy bêd¹ sk³adaæ tylko jeden
bardzo prosty wniosek, który bêdzie zawiera³:

1 ogólna powierzchniê gospodarstwa
2 powierzchniê ³¹k i pastwisk
3 powierzchniê upraw zbó¿, ro�lin oleistych i wysokobia³ko-

wych, tytoniu i chmielu
Dop³aty w wysoko�ci 25% w 2004 roku, 30% w 2005 roku i

35% w 2006 roku otrzymaj¹ wszyscy rolnicy, którzy maj¹ przy-
najmniej 1 ha u¿ytków rolniczych i z³o¿¹ odpowiedni wniosek.Te
pieni¹dze bêd¹ pochodziæ  z bud¿etu Unii Europejskiej.

Na dodatkowe pieni¹dze mog¹ liczyæ rolnicy uprawiaj¹cy
zbo¿a, ro�liny oleiste i wysokobia³kowe, tytoñ i chmiel, a tak¿e
hodowcy byd³a i owiec. Na tê pulê dop³at bêdzie przeznaczone
15% pieniêdzy, które mo¿emy przesun¹æ z unijnego Funduszu na
rozwój wsi oraz do 15% z bud¿etu polskiego.

Pieni¹dze te bêd¹ wyp³acane w zale¿no�ci od powierzchni
dotowanych upraw oraz od powierzchni u¿ytków zielonych (czy-
li tzw.�powierzchni paszowej�) na wsparcie produkcji zwierzêcej
(byd³a i owiec).

Polska wynegocjowa³a dop³aty bezpo�rednie w wysoko�ci do
55% warto�ci dop³at funkcjonuj¹cych w UE w 2004 roku, do 60%
w 2005 roku i 65% w 2006.

S¹ to maksymalne limity, jakie mo¿na osi¹gn¹æ stosuj¹c wspó³-
finansowanie z bud¿etu krajowego.

Rzecznik Prasowy ARiMR
Dariusz Panasiuk

Che³meccy Radni poparli apel O�wiê-
cimskiej Rady Miasta w sprawie likwidacji
oddzia³u G³ównego Urzêdu Statystyczne-
go w O�wiêcimiu i przeniesieniu go do
Chrzanowa. Apel poparty przez wszystkie

Centrum Handlowo-Us³ugowe-
Plac Targowy Che³mek

P.H.U. AMI
Agencja PKO- podatki wp³ata bez prowizji

Ubezpieczenia-niskie sk³adki
Kredyty-szybko, bezpiecznie

Nape³nianie kardrid¿y do drukarek
Us³ugi Xero, Piecz¹tki, Foto
Tel. 846 12 41

Codziennie 8.00-16.00, sob. 8.00-13.00

instytucje powiatu o�wiêcimskiego ma tra-
fiæ do prezesa GUS. Radni podkre�lali, ¿e
dla dobra mieszkañców i firm, tak wa¿na
instytucja powinna istnieæ na miejscu a nie
w odleg³ym Chrzanowie.

APEL   POPARTY
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NOWA  PRZEWI¥ZKA

Wstêgê przecinaj¹ Andrzej Saternus i Piotr Hertig
Fot. Beata Kulczyk-Ciecierska

Zarys historii Szko³y Podstawowej nr 1 w Che³mku
Lata 1932-39

Lata trzydzieste by³y dla Szko³y Podstawowej w Che³mku okresem
bardzo pomy�lnym.

Ustawa o ustroju szkolnictwa zwana J¹drzejewiczowsk¹, uchwalo-
na w 1932 roku ustali³a jednolity system szkolny.

W tym te¿ roku w Che³mku ruszy³a produkcja w Firmie Obuwniczej
Tomasza Baty, co zapewni³o miejsca pracy mieszkañcom Che³mka i
okolic. Poprawi³ siê zatem byt ubogich rodzin.

Bardzo dobrze uk³ada³a siê wspó³praca Firmy �Bata� ze szko³¹ a
�Echo Che³mka�- pierwsz¹ w Polsce gazet¹ przemys³ow¹, która zaczê-
³a siê ukazywaæ od 1934 roku- rejestrowa³a wszystkie najwa¿niejsze
sprawy z ¿ycia pracowników fabryki, mieszkañców, szko³y.

Równie¿ w roku 1932 obj¹³ posadê kierownika szko³y Kazimierz
Staich (przyby³ do naszej gminy po 3 latach pracy nauczycielskiej w
P³olcach w 1911 roku). Pracowa³ w latach 1911- 22 w Bobrku, pocz¹t-
kowo jako nauczyciel a pó�niej kierownik szko³y. W latach 1922- 1932
by³ kierownikiem szko³y w Gorzowie, nastêpnie od 1932 a¿ do wybuchu
wojny pe³ni³ funkcjê kierownika szko³y w Che³mku. Objêta przez niego
placówka, zarówno budynek jak i jego wyposa¿enie, by³a bardzo zanie-
dbana. Staraniem kierownika szko³y, wójta gminy pana Krzyworzyckie-
go i przewodnicz¹cego Rady Szkolnej Miejscowej pana Kowalika przy-
st¹piono jeszcze w lipcu do niezbêdnych remontów i naprawy sprzêtu
i pomocy naukowych. Powo³ane w listopadzie Ko³o Rodzicielskie wspie-
ra³o dzia³ania kierownika szko³y, a miesiêczne sk³adki przeznaczono
na zakup pomocy naukowych i dalsze remonty.

Przy wydatnej pomocy finansowej firmy �Bata� w latach 1932- 39
przeprowadzono m.in.: gruntowny remont dachu i rynien, ogrodzono
front szko³y siatk¹ drucian¹ na betonowej podmurówce, wy³o¿ono przed
budynkiem szkolnym chodnik z p³yt betonowych, wymieniono okna
i pod³ogi, a tak¿e za³o¿ono instalacjê elektryczn¹ we wszystkich sa-
lach lekcyjnych, zakupiono nowy sprzêt i pomoce naukowe.

Urzêdnicy �Bata�- oddzia³u sprzeda¿y- ufundowali dla u¿ytku szkol-
nego radioodbiornik �Ambasador� z dwoma g³o�nikami w izbach lekcyj-
nych.

11 maja 1936 roku przy szkole oddano do u¿ytku publicznego stud-
niê, wzorcow¹, wybudowan¹ z funduszy gminnych.

W dniu 15 stycznia 1937 roku Rada Gminna w Che³mku, na wnio-
sek wójta gminy zbiorczej i kierownika Szko³y Powszechnej w Che³mku

K. Staicha uchwali³a jednog³o�nie potrzebê nadbudowy budynku szkol-
nego. Inwestycjê tê mia³a finansowaæ firma �Bata�  w Che³mku z inicja-
tywy prezesa pana A. Gabesama.

W 1938 roku firma �Bata� odda³a na Kolonii nowy budynek przed-
szkola. Na pro�bê Komitetu Rodzicielskiego Szko³y w Che³mku (ze
wzglêdu na ciasnotê w budynku macierzystym) udostêpni³a szkole
1 salê lekcyjn¹ na utworzenie tam klasy I i II dla dzieci zamieszka³ych
na Paprotniku i na Kolonii.

Proces dydaktyczny w omawianym okresie przedstawia³ siê na-
stêpuj¹co.

Organizacja roku szkolnego 1933\34 w Szkole Powszechnej w
Che³mku opiera³a siê na uchwalonej 11 marca 1932 roku ustawie
o ustroju szkolnictwa. W my�l tej ustawy szko³a otrzyma³a II stopieñ
organizacyjny, czyli sta³a siê szko³¹ 6- klasow¹, gwarantuj¹c¹ po jej
ukoñczeniu przej�cie do szko³y �redniej. Od tego momentu m³odzie¿
nie musia³a ju¿ doje¿d¿aæ do Chrzanowa czy O�wiêcimia do szkó³
wy¿ej zorganizowanych maj¹cych V i VI klasê. W tym te¿ roku wpro-
wadzono nowe programy nauczania dla klas I, II i V, programy naucza-
nia do nastêpnych klas wchodzi³y stopniowo z roku na rok.

W dniu 15 marca 1935 roku Rada Gminna w Che³mku w obecno�ci
Starosty Powiatowego dr Mieczys³awa £êckiego wybra³a jednog³o�nie
wójtem gminy zbiorczej, obejmuj¹cej gromady: Bobrek, Che³mek, D¹b,
Gorzów, Gromiec, kierownika Szko³y Powszechnej w Che³mku pana
Kazimierza Staicha.

Od tego czasu Kazimierz Staich piastuje obie funkcje. Troszczy
siê o rozwój gminy i dba o wszechstronny rozwój placówki szkolnej.

Dziêki jego staraniom Kuratorium Okrêgu Szkolnego Krakowskie-
go przemianowa³o Publiczn¹ Szko³ê Powszechn¹ w Che³mku z II stop-
nia organizacyjnego na III- najwy¿szy z dniem 1 wrze�nia 1938 roku,
zatwierdzaj¹c jednocze�nie nowy etat nauczycielski.

We wrze�niu tego¿ roku 35 uczniów opu�ci³o szko³ê w Gorzowie,
przechodz¹c do szko³y III stopnia w Che³mku.

Mocno zaznaczy³a siê w tym czasie dzia³alno�æ pedagogiczna
placówki. Hospitowali zajêcia szkolne i odbywali praktykê pedago-
giczn¹ s³uchacze Pañstwowego Pedagogium  w Krakowie, odbywa³y
siê konferencje rejonowe nauczycieli, na których lekcje pokazowe
i referaty wyg³aszali wyk³adowcy wy¿ej wymienionego Pedagogium.

    cdn.          Dominik Swoszowski

10 lutego o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej Nr 2 w
Che³mku odby³o siê spotkanie, na którym uroczy�cie oddano
do u¿ytku przewi¹zkê ³¹cz¹c¹ dwa budynki szko³y.

Dyrektor szko³y B.Sidorowicz przywita³ uczniów oraz go�ci:
burmistrza   i wiceburmistrza Che³mka, kierownika Agendy Za-
miejscowej Urzêdu Marsza³kowskiego, dyrektora MZSiP, dyrek-
tora SG ZOZ, dyrektora MOKSiR, radnych i przewodnicz¹cego
Rady Szko³y. Na pierwszym piêtrze przewi¹zki uroczy�cie wstêgê
przeciêli: Andrzej Saternus � burmistrz Che³mka i Piotr Hertig �
przedstawiciel Urzêdu Marsza³kowskiego. Tym gestem do u¿ytku
oddano przewi¹zkê ³¹cz¹c¹ dwa budynki szkolne: Brzozowa 7 i 9.
Jak podkre�li³ burmistrz: jest to symboliczne zakoñczenie I etapu
modernizacji szko³y, czyli oddanie do u¿ytku budynku przy ulicy
Brzozowej 7 i przewi¹zki.

  Modernizacja szko³y rozpoczê³a siê kilka lat temu. Od
2000 r. trwa³a adaptacja budynku przy ulicy Brzozowej 7. Sam¹
przewi¹zkê wybudowano w niespe³na rok. Prace rozpoczêto wio-
sn¹ zesz³ego roku, we wrze�niu oddano parter a dzi� piêtro. Do tej
pory inwestycja poch³onê³a 1 mln z³, z czego 150 tys. z³. pochodzi-
³o z dotacji przyznanej gminie przez Urz¹d Marsza³kowski w ra-
mach kontraktu wojewódzkiego. Resztê stanowi³y �rodki w³asne
gminy. Budowa przewi¹zki spe³ni³a dwa cele: po pierwsze- uregu-
lowa³a sprawê szatni, wej�cia do budynku i umo¿liwi³a poruszanie
siê miêdzy obiektami, po drugie- da³a mo¿liwo�æ  rozbudowy prze-
wi¹zki i dobudowania sali gimnastycznej � mówi³ burmistrz. Ko-
lejny etap modernizacji obejmuje  budowê sali gimnastycznej. Ma
zostaæ zrealizowany w latach 2003 � 2004. W tegorocznym pro-
jekcie bud¿etu gminy zarezerwowano na ten cel 800 tys. z³otych.
Gmina stara siê tak¿e o dotacjê finansow¹ z Totalizatora Sporto-

wego. Wed³ug kosztorysów kwota, która jest potrzebna do reali-
zacji tego zadania opiewa na ponad 2 mln z³otych. Jednak jak
podkre�la burmistrz: kosztorysy znacznie odbiegaj¹ od rzeczywi-
stych ofert firm budowlanych, z korzy�ci¹ dla samorz¹dów. My�lê
wiêc, ¿e koszty te zejd¹ du¿o poni¿ej 2 mln. W tej chwili w szkole
uczy siê ponad 500 dzieci, które maj¹ do dyspozycji ma³¹ salkê
gimnastyczn¹. Starsze klasy korzystaj¹ z sali gimnastycznej w
Gimnazjum nr 2.

W ramach etapu budowy sali gimnastycznej w³¹czone zosta-
nie odnowienie elewacji obu budynków szko³y, tak ¿eby nie od-
biega³y estetyk¹ od nowej przewi¹zki.

BKC



Echo Che³mka nr 3/2003strona 10

Kiliñski  zaprasza
19 i 20 lutego w Powiatowym Zespole Nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³-

c¹cych zorganizowane  zosta³y dni otwarte.
Cykl imprez w ramach dni otwartych za-

inaugurowany zosta³ 19.II o godz. 12.00 uro-
czystym otwarciem nowej, multimedialnej sali
wyk³adowej. W uroczysto�ci uczestniczy³o
wielu go�ci m.in. starosta powiatu o�wiêcim-
skiego, burmistrz i wiceburmistrz Che³mka,
przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹ca Rady
Miejskiej w Che³mku, radni gminy i powiatu,
dyrektorzy che³meckich szkó³ podstawowych
i gimnazjalnych oraz inspektor Kuratorium
O�wiaty, a tak¿e sponsorzy i przyjaciele szko-
³y. Zgromadzonych przywita³ we w³asnej
osobie mo�ci Kiliñski� patron szko³y.

Dyrektor szko³y M.Kaczmarczyk krótko
opowiedzia³ o procesie modernizacji szko³y.
dwa lata temu szko³a dysponowa³a 12 tys. z³.
na modernizacjê pracowni komputerowej.
Dziêki sponsorom i wsparciu powiatu uda³o
siê tê kwotê zwiêkszyæ do 64 tys. z³. Dziêki
temu nowa pracownia komputerowa zosta³a
wyposa¿ona w 15 stanowisk komputerowych.
Wcze�niejsze  inwestycje: budowa nowocze-
snej kot³owni, wymiana okien i dachu pozwo-
li³y zaoszczêdziæ  na ogrzewaniu 40 tys. z³.
Od sponsorów zebrano 11 tys. z³., natomiast
Rada Rodziców da³a 5 tys. z³. Pieni¹dze te
umo¿liwi³y utworzenie nowoczesnej multi-
medialnej sali wyk³adowej. Na wyposa¿enie
sali sk³ada siê: projektor, laptop, amplituner,
odtwarzacz DVD, panoramiczny telewizor
32��, magnetowid, kamera cyfrowa, tuner sa-
telitarny i system nag³a�niaj¹cy. Sam sprzêt
kosztowa³ oko³o 40 tys. z³. Resztê poch³onê³a
infrastruktura. Instalacj¹ elektryczn¹ i podpi-
naniem sprzêtu w sali, w ramach pracy dyplo-
mowej, zajêli siê dwaj uczniowie V klasy
Technikum Mechanicznego: Marcin Bo¿ek i
£ukasz Dubiel. Wykorzystanie mo¿liwo�ci
sali multimedialnej ma pomóc nauczycielom
prowadziæ ciekawe lekcje w nowoczesny spo-
sób, co zwiêkszy atrakcyjno�æ zajêæ dla
uczniów. Ka¿dy z nauczycieli przejdzie do-
datkowe szkolenie z zakresu obs³ugi sprzêtu
zainstalowanego w sali multimedialnej. Dy-
rektor Kaczmarczyk chcia³by aby sala s³u¿y-

³a nie tylko szkole. Propozycjê jej wykorzy-
stania zg³osi³o ju¿ Kuratorium O�wiaty i Po-
wiatowy Wydzia³ Edukacji. S¹ te¿ aspiracje
organizowania konferencji na poziomie eu-
ropejskim.Docelowo ma powstaæ jeszcze jed-
na pracownia komputerowa. Wtedy ca³e piê-
tro bêdzie � techniczne�.Dyrektor zdraci³ nam
nowe pomys³y szko³y: otwarcie nowego pro-
filu- kszta³towanie �rodowiska oraz budowa
obserwatorium astonomicze na dachu szko-
³y. Jak powiedzia³ dyrektor: pomys³ zrodzi³
siê przy okazji za³o¿enia na dachu baterii s³o-
necznych. S¹ warunki, aby powsta³o tam ob-
serwatorium astronomiczne na potrzeby po-
wiatu. Tym bardziej, ¿e czê�æ potrzebnego
wyposa¿enia ju¿ jest w sali multimedialnej.

Uroczysto�æ by³a te¿ okazj¹ do wrêczenia
nagród laureatom konkursu wiedzy o Niem-

czech i krajach niemieckojêzycznych. Elimi-
nacje do konkursu odbywa³y w grudniu 2002
r. Do fina³u przesz³o 7 osób, zwyciêzcami
zostali : I miejsce � Micha³ Firck; II � Zbi-
gniew Janicki; III � Marcin Buliñski. Nagro-
dy dla zwyciêzców w postaci wycieczki za-
granicznej, a za I miejsce dodatkowo telefonu
komórkowego, ufundowa³y firmy zaprzyja�-
nione ze szko³¹. Za perfekcyjny poziom jêzy-
kowy wyró¿nienie zdoby³a Roksana Kosow-
ska, a za udzia³ w finale konkursu: Adrian
Tyrcha i Kamil Dubiel.

Podczas uroczysto�ci wrêczono tak¿e
dyplomy �Przyjaciela szko³y�, bêd¹cego
wyró¿nieniem dla osób, które w szczególny
sposób przys³u¿y³y siê szkole. Dyplomy otrzy-
mali: Janusz Dorczak � przewodnicz¹cy Rady
Szko³y, Janusz Liszka � cz³onek klubu im.
T.Baty �duchowa podpora szko³y�, S³awo-
mir Szuk³ow � szef biura podró¿y �Traveller�
i Dariusz Pasieka � przedstawiciel firmy �Kon-
ception�.

Starosta o�wiêcimski Józef Ka³a pogratu-
lowa³ dyrektorowi nowej sali oraz zaradno�ci
i wspó³pracy ze spo³eczno�ci¹ lokaln¹. Obie-
ca³, ¿e powiat nadal bêdzie wspieraæ szko³ê i
¿e ju¿ my�li o kolejnej inwestycji: budowie
sali gimnastycznej

Takie by³y atrakcje pierwszego dnia �Dni
otwartych�. Drugi dzieñ (20.II) przeznaczo-
ny by³ dla gimnazjalistów i ich rodziców. W
godz. 8:15 � 12:00 odby³y siê  zajêcia dydak-
tyczne (m.in. z filozofii, technologii informa-
cyjnych, biologii, jêzyka polskiego i jêzyków
obcych), w którym mogli uczestniczyæ gim-
nazjali�ci. Natomiast po po³udniu szko³a za-
prosi³a uczniów do udzia³u w otwartych zajê-
ciach w ko³ach zainteresowañ. O godz. 14
odby³y siê zajêcia Klubu Europejskiego po-
³¹czone z prezentacj¹ multimedialn¹ oraz
warsztaty �Euro walut¹ zjednoczonej Euro-
py�. Atrakcj¹ by³ tak¿e trening wyra¿ania
emocji i kreatywno�ci.

Uwieñczeniem �Dni otwartych� by³ kon-
cert Chóru szkolnego �Bel Canto� z Jordano-
wa 23. II w ko�ciele p.w. Mi³osierdzia Bo¿ego.

BKC

Go�ci wita³ sam Kiliñski
Fot. Stanis³awa Pêdrys-Klisiak

INFORMACJA
W  URZÊDZIE MIEJSKIM

W CHE£MKU DZIA£A PUNKT
KONSULTACYJNO-DORADCZY

CENTRUM BIZNESU MA£OPOLSKI
ZACHODNIEJ SP. Z O.O.

Dy¿ury w ka¿dy wtorek od godz. 15 00

Punkt �wiadczy bezp³atne poradnictwo
w³a�cicielom ma³ych i �rednich przedsiê-
biorstw, osobom fizycznym oraz bezrobot-
nym z ekonomiki przedsiêbiorstwa, ksiê-
gowo�ci, finansów, marketingu, promocji,
zarz¹dzania strategicznego.

Osoby zainteresowane prosi siê o wcze-
�niejsze zg³oszenie w Punkcie Obs³ugi Pe-
tenta UM w Che³mku (tel. 846 12 30) w celu
dokonania zapisu na konsultacjê.

INKASENCI
 W tym roku podatek rolny, podatek od

nieruchomo�ci od osób fizycznych i podatek
od posiadania psów bêdzie pobierany przez
inkasentów na terenie Gorzowa i Bobrku.
Mieszkañcy Che³mka bêd¹ mogli zap³aciæ
podatek w banku PKO BP oraz w Banku
Spó³dzielczym - bezp³atnie . Na inkasentów
Rada Miejska wyznaczy³a w Gorzowie: p.
Józefa Czerwa- Przewodnicz¹cego Rady So-
³eckiej w Gorzowie, p. Ryszarda Skoliñskie-
go- Zastêpcê Przewodnicz¹cego Rady So³ec-
kiej w Gorzowie oraz w Bobrku: p. Henrykê
Kaczmarczyk- Przewodnicz¹c¹ Rady So³ec-
kiej w Bobrku i p. Stanis³awa K¹dziora- Za-
stêpcê Przewodnicz¹cej Rady So³eckiej w
Bobrku.

Magnetyzm   Ziemi
Je¿eli w swoim otoczeniu  zauwa¿¹ Pañ-

stwo osoby, dokonuj¹ce pomiarów, proszê nie
dzwoniæ na policjê. Je¿eli osoby te  oka¿¹
legitymacjê zawieraj¹c¹ �Polecenie wykona-
nia badañ geofizycznych� nie ma powodów
do niepokoju. 1 marca na terenie gminy roz-
poczê³y siê badania geofizyczne, zwi¹zane z
pomiarem pola magnetycznego Ziemi. Bada-
nia prowadzone bêd¹ ca³y rok.

 Specjali�ci wyposa¿eni w magnetometr
bêd¹ dokonywaæ pomiarów co 600-700 me-
trów. Badania nie powoduj¹ szkód i nie naru-
szaj¹ upraw. Prosimy mieszkañców o wyrozu-
mia³o�æ dla badaczy. Szczegó³owych informa-
cji na temat prowadzonych badañ udziela pani
Jolanta Chrobak pod nr tel. 846 12 30 wew. 40.
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Miejski O�rodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Che³mku
zaprasza do sk³adania pisemnych ofert

na  5-letni¹ dzier¿awê obiektu
Kortów Tenisowych w Che³mku

przy ul. Brzozowej 1
Szczegó³owe instrukcje dotycz¹ce przygotowania
ofert  mo¿na odbieraæ w siedzibie MOKSiR w Che³mku

Pl. Kiliñskiego 3  /tel.846-12-96/
od poniedzia³ku do pi¹tku

w godzinach  od 7.00 do 15.00
Termin sk³adania ofert up³ywa 14 marca 2003r.

o godz. 12.00

FERIE 2003
W tegorocznych feriach organizowanych przez MOKSiR

dla dzieci pozostaj¹cych w mie�cie frekwencja dopisa³a. O�ro-
dek kultury przygotowa³ wiele atrakcji, w których udzia³ wziê-
³o ponad 2 tys. dzieci.

W ci¹gu 2 tygodni ferii do wyboru by³y miêdzy innymi
zajêcia sportowe, rekreacyjne i  plastyczne. Do dyspo-

zycji by³y tak¿e si³ownie. Zajêcia organizowane by³y w siedzibie
MOKSiR,  �Domu Ludowym� a tak¿e w szko³ach. Dziêki wspó³pra-
cy z nauczycielami w ka¿dej szkole odbywa³y siê zajêcia sportowe

oraz gry i zabawy �wietlicowe. Ferie z bajk¹ by³y ofert¹ przygoto-
wan¹ dla dzieci przez biblioteki. Wspólnie czytano ksi¹¿ki i orga-
nizowano konkursy. Panie z biblioteki w Gorzowie wspólnie z
uczniami przygotowa³y dla przedszkolaków �Spotkanie z Brze-
chw¹ i Tuwimem�, odby³y siê tak¿e turnieje �Jeden z dziesiêciu�
oraz konkurs poetycki. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.

Bal przebierañców
Fot. Stanis³awa Pêdrys- Kilsiak

Zajêcia plastyczne
Fot. Waldemar Rudyk

Przedstawiamy Pañstwu wiersze (okruchy) wyró¿nione w
konkursie poetyckim �Okruch jest przedszkolem poezji�, zor-
ganizowanym dla dzieci przez Bibliotekê Publiczn¹ i Szkoln¹
podczas ferii:

¯ycie jak niæ,
Nieskoñczenie d³ugie, a zarazem krótkie.
Ale przychodzi moment, w którym zrywasz j¹ ty
Lub zrywa siê sama, ¯ycie jak niæ

Marta Szyjka kl. Via ZSP-G w Gorzowie

Takie ma³e dziecko,
 a ma takie wielkie problemy.
Chêtnie by je rozda³o doros³ym.
Jeden podzieli³oby na pó³,
Aby nie zasmuciæ doros³ego cz³owieka.

Iwona Szyjka kl. V ZSP-G w Gorzowie

       Marzenia.
Ka¿dej nocy, gdy �piê, wylatujê z domu
I lecê do innych galaktyk,
A nad ranem wstajê
I wracam do tera�niejszo�ci.
Prze¿ywam kolejny zwyk³y dzieñ

Dawid Gajc kl. V ZSP-G w Gorzowie

MOKSiR zorganizowa³ dla najm³odszych bal przebierañców,
na który przysz³o ponad 50 maluchów wraz z rodzicami. Zosta³
tak¿e zorganizowany teatrzyk dla dzieci, na którym aktorzy z
Teatru �l¹skiego w Katowicach przedstawili spektakl �Opowie-
�ci Ezopa�. Dzieci  pomaga³y aktorom graj¹c wyznaczone przez
nich role, dobrze siê przy tym bawi¹c. Jedn¹ z atrakcji by³y tak¿e
rozgrywki w tenisie sto³owym o tytu³ najlepszego tenisisty Ferii
2003. Mistrzem zosta³ Piotr Ko³odziej, który spo�ród rozegra-
nych 23 meczy 22 zakoñczy³ zwyciêsko. Du¿ym powodzeniem
cieszy³ siê te¿, zorganizowany po raz pierwszy, mecz unihokeja.
Tegoroczne ferie mo¿na zaliczyæ do bardzo udanych. Dzieci nie
mog³y narzekaæ na brak zajêæ.

BKC

Tenisi�ci ferii.  Fot. Stanis³awa Pêdrys-Klisiak
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SPOTKANIE
NOWOROCZNE

8 lutego w sali Miejskiego O�rodka Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Che³mku Zarz¹d Rejonowy �Osiedle� Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów wraz z MOKSiR  zorganizowa³ spotkanie
noworoczne. Przysz³o ponad 50 osób z ca³ego miasta. W�ród
zaproszonych go�ci by³ burmistrz Che³mka Andrzej Saternus.

Na wstêpie przewodnicz¹ca Zwi¹zku M. Go³y�niak przywita-
³a zgromadzonych i krótko podsumowa³a ubieg³oroczn¹ dzia³al-
no�æ zwi¹zku. Nastêpnie wszyscy  przy lampce wina od�piewali
noworoczne sto lat i wys³uchali ¿yczeñ na Nowy Rok z³o¿onych
cz³onkom Zwi¹zku przez burmistrza i przewodnicz¹c¹. Na rêce
p.Saternusa p.Go³y�niak z³o¿y³a pisemne podziêkowanie za po-
moc i wsparcie finansowe dla zwi¹zku. Po zakoñczeniu czê�ci
oficjalnej spotkanie przerodzi³o siê w zabawê karnawa³ow¹. Zgro-
madzeni bawili siê w rytm polek i walczyków. Na uczestników
czeka³y liczne zabawy i konkursy, w których mo¿na by³o wygraæ
s³odkie nagrody. Opowiadano te¿ dowcipy i �piewano znane szla-
giery. Nad ca³o�ci¹ czuwa³a sekretarz zwi¹zku Maria Smalcerz.
Panie ze zwi¹zku w³asnorêcznie przygotowa³y te¿ poczêstunek.
Zabawa trwa³a w najlepsze do pó�nego wieczoru.

 Uroczyste spotkania noworoczne Zwi¹zku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów odby³y siê te¿ : 23 stycznia w Kole nr 3 w
Che³mku �Starym Mie�cie� oraz 25 stycznia w Kole nr 1 w Go-
rzowie. W obu spotkaniach uczestniczy³ burmistrz Che³mka oraz
radni.

BKC

KALENDARZ  IMPREZ TURYSTYCZNO-PIELGRZYMKOWYCH
POLSKIEGO ZWI¥ZKU EMERYTÓW � RENCISTÓW

I INWALIDÓW ZARZ¥DU REJONOWEGO W CHE£MKU NA 2003 r.
LP. MIEJSCOWO�Æ DATA

1. Spotkanie �op³atkowe� � Dom Rencisty 15 stycznia 2003

2. Spotkanie Noworoczne � MOKSiR 8 luty 2003

3. Spotkanie z okazji Dnia Chorego � Dom Rencisty 11 luty 2003

4. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet 4 marca 2003

5. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze � Dom Rencisty 8 kwietnia 2003

6. Niedziela palmowa w Rabce i Kalwarii Zebrzydowskiej � PTTK 13 kwietnia 2003

7. Beskid �l¹ski � Brenna � PTTK 26 kwietnia 2003

8. Czêstochowa � Piekary �l¹skie 7 maja 2003

9. £agiewniki � Tyniec 27 maja 2003

10. Licheñ (Sanktuarium Matki Piêknej Mi³o�ci w Sadowie � Golgota � Kalisz ) 14-15 czerwca 2003

11. Zakopane � Lud�mierz 1 lipca 2003

12. Kraków � Wawel � Kopiec Ko�ciuszki � kopiec Pi³sudzkiego � PTTK 19 lipca 2003

13. Kalwaria Pac³awska 9-10 sierpieñ 2003

14. Kalwaria Zebrzydowska � Wadowice 16 wrze�nia 2003

15. Czêstochowa � Piekary �l¹skie 30 wrze�nia 2003

16. Wieliczka � Kopalnia Soli  (wg zg³oszeñ)

17. Wroc³aw � Panorama Rac³awicka  (wg zg³oszeñ)

18. Dzieñ Seniora � MOKSiR 11 pa�dziernika 2003

TENIS STO£OWY PO RAZ ÓSMY
2 lutego W Miejskim O�rodku Kultury, Sportu i Rekreacji ju¿

po raz ósmy odby³ siê Rodzinny Turniej Tenisa Sto³owego. Tur-

niej z roku na rok cieszy siê coraz
wiêksz¹ popularno�ci¹. Pomy-
s³odawc¹ by³ pan Walery Misz-
ta, zapalony mi³o�nik tenisa sto-
³owego. Pocz¹tkowo konkurs
organizowany by³ w Domu Lu-
dowym i nazywa³ siê �Tata-
Syn�. Obecnie jest jedn¹ z wa¿-
niejszych imprez sportowych
organizowanych w Che³mku.

Do tegorocznych  rozgrywek
stanê³o 16 par zawodników z
Che³mka, Bobrka, Gromca. Tur-
niej rozegrano systemem deblo-
wym. Najliczniej reprezentowa-
ne by³y rodziny: Sojków, Dulê-
bów i Sarnów. Ju¿ po raz kolejny
(tak jak w poprzednich latach)
zwyciêzcami zostali ojciec i syn:
Andrzej Sarna i Tomasz Sarna z
Che³mka, którzy w finale poko-
nali 4:2 parê z Gomca: Rafa³ Wil-

Zwyciêzcy Andrzej i Tomasz
Sarna Fot. Sebastian Fedecki

czak (wujek) i Marcin Jarnot (bratanek). III miejsce zajêli Roman
¯muda (ojciec) i Tomasz ¯muda (syn) z Bobrku.

SF,BKC
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Miejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji

PROPOZYCJE
 PROGRAMOWE

NA MARZEC 2003r.
07.03.2003 r.   � IV WIOSENNY PRZEGL¥D SZTUKI

NIEPROFESJONALNEJ - siedziba MOKSiR, pl. Kiliñskiego 3
� godz. 18.00

12.03.2003 r.   -  spotkanie z CLIVEM HARRISEM znanym
uzdrowicielem - siedziba MOKSiR � godz. 16.55

21.03.2003 r.   � V  BIEG  POSZUKIWACZY WIOSNY �
godz. 10.00 - Stadion Sportowy KS � Che³mek� � ul. Krakowska
22. W biegu uczestnicz¹ uczniowie szkó³ gimnazjalnych i �red-
nich. Dystans: 2 km. dziewczêta i 3 km. ch³opcy

28.03.2003 r.   � � LESZEK MAZAN  &  MIECZYS£AW
CZUMA� � spotkanie autorskie - siedziba MOKSiR � godz.
17.30

29.03.2003 r.   - � TEATRALNY AUTOBUS �  - wyjazd do
Teatru S³owackiego w Krakowie na  sztukê pt. �  STRACONE
ZACHODY MI£O�CI  �  - wyjazd o godz. 15.30 spod siedziby
MOKSiR.

SPOTKANIE  Z  FILMOWCEM

�Mój przyjaciel to anio³�

14 lutego w Miejskim O�rodku Kultury, Sportu i Rekreacji
odby³ siê Przegl¹d Filmów Krótkometra¿owych Henryka Lehner-
ta oraz spotkanie z autorem.

H. Lehnert jest �wiatowej s³awy filmowcem-amatorem. Stwo-
rzy³ AKF �Chemik� i nadal tam  pracuje. Filmy zacz¹³ krêciæ
w latach 60-tych. Na swoim koncie ma ponad 350 filmów krótko-
metra¿owych, 347 z nich nagrodzono, 115 zdoby³o nagrody w kon-
kursach miêdzynarodowych. Jego osi¹gniêcia zosta³y wpisane do
ksiêgi rekordów Guinessa.

Re¿yser, operator i monta¿ysta w jednej osobie krêci  filmy
krótkie, 2,3- minutowe o symbolicznej tre�ci.  Powstaj¹ pod wp³y-
wem wydarzeñ, dotycz¹ spraw, które re¿ysera bol¹ i bulwersuj¹,
ciekawi¹ i ciesz¹. Filmowiec stworzy³ w³asn¹ technikê re¿yserii-
tzw. �technikê zdjêæ rwanych�, która w �wiecie filmowym znana
jest pod nazw¹ �szko³y Lehnertowskiej�. Jego filmy prezentowa-
ne s¹ studentom uczelni filmowych w £odzi i Katowicach.

Na przegl¹dzie w Centrum Kultury zobaczyli�my znane filmy:
�Malarz�-pierwszy film nakrêcony metod¹ �zdjêæ rwanych�, �Dy-
lemat�, �Fotel�, �Alarm� i wiele innych. Pokazano te¿ �Rondez
vous�- film o przemijaniu, który zdoby³ ponad 30 nagród oraz
�Strach� , nakrêcony na podstawie obrazów K.Stojka- wiê�nia KL
Auschwitz. Zobaczyli�my te¿ film �Ziemia�, zrealizowany po tra-
gedii w Nowym Jorku. Re¿yser z pasj¹ opowiada³ o swoich fil-
mach, ale i o swoich podró¿ach- najwiêkszym hobby zaraz po

filmie. Zdaniem re¿ysera: Zadaniem filmu nieprofesjonalnego jest
docieraæ tam gdzie nie docieraj¹ profesjonali�ci. Dlatego twórca
nadal krêci filmy nieprofesjonalne. Filmowiec opowiedzia³ nam
o swoich  nowych pomys³ach : m. in. chcia³by nakrêciæ film, w
którym aktorami by³yby drzewa. Na zakoñczenie twórca  zosta³
uhonorowany statuetk¹ �Siedz¹cego Widza�, wrêczon¹ przez dy-
rektora MOKSiR.

BKC

Henryk Lehnert odpowiada na pytania
Fot. Stanis³awa Pêdrys - Klisiak

O. Leon �poeta
w sutannie� jest au-
torem trzech zbio-
rów poetyckich
o anio³ach. Zacz¹³
o nich pisaæ poru-
szony rze�b¹ �p³a-
cz¹cego anio³a
schodz¹cego z nie-
ba� swojego przyja-
ciela Tadeusza Mar-
kiewicza.  Interesu-
je siê te¿ teatrem,
malarstwem i muzy-
k¹. W i�cie aniel-
skiej scenerii Cen-
trum Kultury o. Le-
on czyta³ swoje
wiersze,  przekony-
wa³, ¿e anio³y istnie-
j¹ i ka¿dy z nas ma
swojego, powinien
go tylko odnale�æ.
Opowiada³ te¿ o tym jak odkry³ swojego anio³a. Opowie�æ prze-
platana by³a pie�niami w wykonaniu wokalistek z Krakowa. Do-
rota Wawryszczuk �piewa³a �teksty� o. Leona, Ola Maurer zapre-
zentowa³a swoje znane pie�ni.

To co dzia³o siê w Centrum Kultury mogli us³yszeæ te¿ ludzie
przechodz¹cy obok MOKSiR � dziêki wystawionemu na zewn¹trz
g³o�nikowi. Wieczór poetycki spotka³ siê z du¿ym zainteresowa-
niem mieszkañców. Na pami¹tkê wizyty w Che³mku nasz miej-
scowy rze�biarz Ryszard Gondek wrêczy³ go�ciom w³asnorêcz-
nie wyrze�bione anio³ki.

BKC

21 lutego o godz. 18.00 w MOKSiR odby³o siê spotkanie z
franciszkaninem � ojcem Leonem Zdzis³awem Pokorskim oraz
koncert Oli Maurer i Doroty Wawryszczuk.

Przyby³ych na anielski wieczór wita³ 5 metrowy anio³ wyko-
nany z tektury przez dyrektora MOKSiR specjalnie z tej okazji.

Ola Maurer
Fot. Stanis³awa Pêdrys - Klisiak
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Amatorska pi³ka

Sala gimnastyczna przy Gimnazjum nr 2 w Che³mku 15 lutego
by³a miejscem zmagañ pi³karzy amatorów. Odby³a siê tam ju¿ III
edycja Amatorskiego Turnieju Halowej Pi³ki No¿nej, której orga-
nizatorem by³ Miejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Che³mku. W g³ównym turnieju wystartowa³o osiem zespo³ów,
które jak na amatorski charakter imprezy, prezentowa³y wysokie
umiejêtno�ci pi³karskie. Faworytami turnieju byli ubieg³oroczni
triumfatorzy, a mianowicie dru¿yna HUHTAMAKI. Rzeczywi-
sto�æ okaza³a siê jednak inna. HUHTAMAKI nie sprostali m³o-
dzie¿y z ekipy �JUNIORÓW� i po¿egnali siê z turniejem, wypa-
daj¹c z pierwszej trójki. Bezkonkurencyjna okaza³a siê dru¿yna
�OLDBOYS�, która w ca³ym turnieju nie zazna³a goryczy pora¿-
ki. W finale pokona³a kolejn¹ dru¿ynê m³odzie¿ow¹ �RODZINA
R.M.�. A oto najlepsza trójka turnieju: I miejsce- OLDBOYS,  II-
RODZINA R.M.,  III- JUNIORZY. Zwyciêzcy zostali nagrodzeni
dyplomami oraz okaza³ymi pucharami, które ufundowa³o Staro-
stwo Powiatowe w O�wiêcimiu.

SF

Zwyciêzcy  turnieju
Fot. Sebastian Fedecki

Tenis �weteranów�
�Turniej Tenisa Sto³owego Oldbojów� wpisa³ siê ju¿ na sta³e

do kalendarzy tenisistów sto³owych powiatu o�wiêcimskiego i nie
tylko. 16 lutego, tak jak w poprzednich latach, do siedziby MOK-
SiR w Che³mku zjecha³o siê kilkunastu tenisistów z O�wiêcimia,
Gorzowa, Bobrka, Gromca, Libi¹¿a, Kêt, Che³mka a nawet z Ja-
worzna. Turniej rozgrywany by³ w dwóch kategoriach wieko-
wych: do 45 lat i od 45 lat. W kategorii m³odszej w �cis³ym finale
znale�li siê: Andrzej Sarna, Ryszard Sarna, Franciszek £ysak.
Natomiast w grupie starszej panowie: Krzysztof Kosek, Ryszard
Moska³a i Marian Melczyk. Fina³ rozgrywany by³ systemem �ka¿dy
z ka¿dym�.

Wyniki grupy m³odszej: I Ryszard Sarna (zwyciêzca z ubie-
g³ego roku), II Franciszek £ysak,  III Andrzej Sarna.

Wyniki grupy starszej: I Marian Melczyk, II Ryszard Moska-
³a, III Krzysztof Kosek. Nagrody rzeczowe dla zwyciêzców ufun-
dowa³o Starostwo Powiatowe w O�wiêcimiu. SF

Najlepsi  tenisi�cigrupy m³odszej  Fot. Sebastian Fedecki

Szachowe mistrzostwa Sukcesy
 siatkarzy

 Zawodnicy Amatorskiej Dru¿yny Siat-
kówki MOKSiR Che³mek, dzia³aj¹cej pod
patronatem Miejskiego O�rodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Che³mku odnosz¹
kolejne sukcesy.

25 stycznia wziêli udzia³ w Turnieju
Dru¿yn Amatorskich w Regulicach ko³o
Alwernii zajmuj¹c I miejsce. Kolejnym
sukcesem by³o zajêcie II miejsca w Turnie-
ju Dru¿yn Amatorskich, zorganizowanym
przez O�wiêcimskie Centrum Kultury 26.
I.2003. Podopieczni Bogdana Sidorowicza
bior¹ równie¿ udzia³ w rozgrywkach Ama-
torskiej Ligi Siatkówki w Chrzanowie. Po
czwartej kolejce spotkañ zajmuj¹ drug¹
pozycjê. Wiêcej szczegó³ów na temat Ama-
torskiej Ligi Siatkówki mo¿na znale�æ na
stronie www.mos-chrzanow.prv.pl

SF

W dniach 31.I- 01.II ju¿ po raz
dziewi¹ty odby³y siê Otwarte Mi-
strzostwa Che³mka  w Szachach.

W imprezie organizowanej przez
MOKSiR co roku udzia³ wziê³o 27
szachistów m.in. z Che³mka, Libi¹¿a,
Chrzanowa, Trzebini i O�wiêcimia.

W pierwszym dniu turnieju odby-
³y siê eliminacje, w drugim rozgrywki
fina³owe.

Na pierwszych sze�ciu miejscach
uplasowali siê : I miejsce � Jan Kar-
weta; II � Sebastian Lizak; III � Ma-
ciej Kikla; IV � Dawid Gondzik; V �
Bart³omiej Wiejaczka; VI � Wies³aw
Koz³owski.

BKC"Zawodnicy w akcji"
Fot. Stanis³awa Pêdrys - Klisiak
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Gorzów w galerii

7 lutego w galerii �Epicentrum� w Miejskim O�rodku
Kultury, Sportu i Rekreacji odby³ siê wernisa¿, uro
czy�cie otwieraj¹cy wystawê zatytu³owan¹ �Historia

i dorobek artystyczny Gorzowa�, zorganizowan¹ przez Wio-
lettê Gurgul. Otwarciu towarzyszy³ zespó³ �piewaczy �Mal-
wa�. Na wernisa¿ przysz³o wiele osób, nie tylko z Gorzowa.
W�ród nich m. in.: burmistrz Che³mka, so³tys Gorzowa oraz
radni Rady Miejskiej.

Na pomys³ zorganizowania takiej wystawy wpad³a pani Wio-
letta Gurgul - nauczycielka jêzyka polskiego w Zespole Szkolnym
Podstawowo-Gimnazjalnym w Gorzowie. Jest to wystawa mono-
graficzna, obejmuj¹ca wiele dzia³ów tematycznych. Pierwszy dzia³
obejmuje historiê szko³y spisan¹ na podstawie kronik szkolnych,
wzbogacon¹ o fragmenty z kronik, bo jak uwa¿a organizatorka:
czasami wspomnienia ludzi wiêcej mówi¹ o historii ni¿ same fakty.

Chcia³am poka-
zaæ wszechstronnie
uzdolnione panie z ze-
spo³u, które nie tylko
�piewaj¹, ale te¿ piêk-
nie haftuj¹. Pokaza-
³am te¿ twórczo�æ po-
etyck¹ W³adys³awy
Bo¿ek- powiedzia³a
autorka.

Jest tu tak¿e histo-
ria zapomnianego
Klubu Rolnika, który
kiedy� prê¿nie dzia³a³
w Gorzowie. Wysta-
wa obejmuje te¿
�dzia³ sportowy�- hi-
storiê Ludowego Klu-
bu Sportowego, który
jak podkre�la organi-
zatorka: jest aktywny
i bardzo ambitny. Ca³a
wystawê upiêkszaj¹

Cenn¹ pami¹tk¹ jest pierwsza kronika szko³y z 1868 r. oraz
sztandar z 1933r. Ciekawostk¹ jest tablica w kszta³cie tarczy szkol-
nej, do której przybijane by³y tzw. �gwo�dzie sponsorów� (two-
rz¹ce or³a) z nazwiskami ludzi, którzy zas³u¿yli siê szkole. Kolej-
nym dzia³em, który wystawa obejmuje jest dzia³alno�æ Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej, spisana tak¿e na podstawie kronik. Mo¿na tu
zobaczyæ puchary i liczne dyplomy zdobyte przez OSP w ci¹gu 80-
u lat istnienia. Kolejny dzia³ to dzia³alno�æ zespo³u �Malwa�.

stare przedmioty. Mo¿na tu znale�æ: lampy naftowe, zabytkowe
m³ynki do kawy i wagi, zegary, ko³yski oraz ma�lniczki, ko³owro-
tek, p³ug rêczny, tarki rêczne i ¿arna.

Wystawione zosta³y tak¿e prace plastyczne wykonane przez
mieszkañców Gorzowa, a zw³aszcza przez El¿bietê Walerowicz.
Dope³nieniem obrazu wsi s¹ zdjêcia wspó³czesnego Gorzowa.

Wywiad z Wiolett¹ Gurgul
� autork¹ wystawy:

-Pani jako rodowita che³mkowianka robi wystawê o Go-
rzowie. Sk¹d ten pomys³?

-Wynika to z moich zainteresowañ tradycjami, kultur¹ ludow¹
i folklorem. A poniewa¿ pracujê w Gorzowie ju¿ kilka lat, mam
kontakt z dzieæmi, mog³am prosiæ je , ¿eby przynios³y jakie� eks-

Przybyli go�cie Fot. Beata Kulczyk-Ciecierska

Wioletta Gurgul,  pomys³odawca wystawy
Fot. Beata Kulczyk-Ciecierska

�Wieczór otwartych serc�
Uczniowie Gimnazjum imienia C. K. Norwida 21stycznia

2003 r.  ju¿ kolejny raz zaprosili do szko³y seniorów na spotkanie
z poezj¹ i kolêdami. W�ród go�ci znale�li siê równie¿ emerytowa-
ni nauczyciele. Gimnazjali�ci w scenerii przedstawiaj¹cej epokê
romantyzmu prezentowali twórczo�æ patrona swojej szko³y: C. K.
Norwida, my�liciela, który pozostawi³ po sobie dzie³a emanuj¹ce
�wiat³em, pozwalaj¹ce wej�æ g³êbiej w prawdê bycia cz³owie-
kiem, chrze�cijaninem, Europejczykiem i Polakiem.

Uczeñ bêd¹cy narratorem zwróci³ uwagê zgromadzonych
na fakt, ¿e poezja Norwida mimo up³ywu czasu, przemijania
epok, pr¹dów i tendencji, ustrojów    i ideologii, pozostaje
niezmiernie ¿ywa dla wszystkich kolejnych pokoleñ, odkry-
waj¹c przed ich oczami najg³êbsz¹ prawdê o rzeczywisto�ci.
Scenariusz tej poetyckiej prezentacji przygotowa³a pani Ma-

riola Krzeczkowska przy wspó³udziale pani Anety Gumu³ki.
O  s³odki poczêstunek dla go�ci zadba³y panie z Zespo³u Cha-
rytatywnego kierowanego przez pani¹ Halinê Hebdê. Po za-
koñczonej recytacji nast¹pi³a zmiana artystycznego klimatu i
zaproszono przyby³ych do wspólnego kolêdowania. Do wystê-
pu muzycznego przygotowanego przez ksiêdza Dariusza Tali-
ka, który akompaniowa³ na gitarze, do³¹czy³ tak¿e dyrektor
gimnazjum pan Zbigniew Góralewicz graj¹cy na skrzypcach
oraz pan W³odzimierz Legut z akordeonem.

Prowadz¹cy imprezê uczniowie wyrazili nadziejê, ¿e wieczór,
który go�cie po�wiêcili patronowi gimnazjum, pozostawi³ w ser-
cach �lad po tym poecie, po którym przysz³a s³awa, chocia¿ spó�-
niona, za to nie�miertelna.

Mariola Krzeczkowska
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ponaty. St¹d w³a�nie pomys³, ¿eby stworzyæ wystawê o Gorzowie.

-Jak uda³o siê pani zrealizowaæ wystawê?

- Nie by³oby to mo¿liwe bez pomocy mieszkañców Gorzowa.
Pomys³ rozpropagowa³am w�ród uczniów, którzy pytali w domu
czy mog¹ zabraæ ró¿ne przedmioty. Jestem bardzo wdziêczna lu-
dziom, ¿e udostêpnili nam tak du¿¹ ilo�æ eksponatów z przesz³o-
�ci, czasami bardzo cenne pami¹tki i dokumenty. To jest po prostu
obraz przesz³o�ci, obraz tradycji.

-Jest na wystawie co� charakterystycznego tylko dla Go-
rzowa?

-Charakterystyczne mog¹ byæ dawne zwyczaje i s³owa ludo-
we, które mo¿na by³o us³yszeæ w Gorzowie i okolicach. Cieka-
wostk¹ jest tak¿e znaleziony w Gorzowie w 1894r. skarb, sk³ada-
j¹cy siê ze z³otych monet wschodnioceltyckich. My�lê, ¿e to aku-
rat ³¹czy siê z etnograficzn¹ tematyk¹ wystawy. Mottem wystawy
jest fragment wiersza Marii Konopnickiej �Pie�ñ o domu�. Jest tu
szereg pytañ retorycznych, które sk³aniaj¹ do refleksji nad tym czy
rzeczywi�cie kochamy swój dom rodzinny, z tradycjami.

-Jak d³ugo trwa³o przygotowanie wystawy?

-Najpierw zajê³am siê dokumentacj¹ i zbieraniem informacji na
temat Gorzowa, studiowaniem kronik, monografii i innych �róde³. Na

remizie, w domu gromadzkim), przesz³am Gorzów wzd³u¿ i wszerz
ze swoj¹ klas¹ i o ile najpierw to oni byli moimi przewodnikami,
to teraz ju¿ dobrze orientujê siê gdzie co siê znajduje.

-Uda³o siê Pani wszczepiæ w wychowanków zainteresowa-
nie w³asn¹ miejscowo�ci¹?

-My�lê, ¿e tak. Prowadzi³am z uczniami lekcjê o legendzie
jako formie wypowiedzi. W efekcie uczniowie napisali swoje
w³asne legendy na temat powstania Gorzowa, powsta³o tak¿e kilka
wierszy, które zaprezentowa³am na wystawie. A podczas wycie-
czek sami zaczêli dostrzegaæ uroki otaczaj¹cego ich krajobrazu.
Tak wiêc jest w tej wystawie czê�æ mojej pracy pedagogicznej.

-Dziêkujê za rozmowê.
BKC

tej podstawie od-
tworzy³am dzieje
Gorzowa. Trwa³o to
kilka miesiêcy, gdy¿
nie mog³am siê tak
zupe³nie oderwaæ od
mojej pracy pedago-
gicznej. Natomiast
samo zbieranie eks-
ponatów trwa³o kil-
ka tygodni.

-Czy wszyst-
kich zaintereso-
wanych mo¿emy
odsy³aæ do Pani
jako specjalistki
od Gorzowa?

-Nie s¹dzê, ¿e-
bym by³a specja-
listk¹. My�lê, ¿e
lepiej pozna³am hi-
storiê, by³am w
wielu miejscach (w

Fragment ekspozycji Fot. Stanis³awa Pêdrys - Klisiak

Fragment ekspozycji
Fot. Stanis³awa Pêdrys - Klisiak

Serdecznie dziêkujê wszystkim mieszkañcom
Gorzowa, dyrektorowi i pracownikom ZSP-G

w Gorzowie oraz dyrektorowi i pracownikom
MOKSiR w Che³mku za pomoc w realizacji

wystawy.
Wioletta Gurgul

�Bel Canto�

Chór "Bel Canto" Fot. Stanis³awa Pedrys- Klisiak

 Koncert chóru �Bel Canto� z Jordanowa odby³ siê 23 lutego
o godz.19.00 w ko�ciele p. w. Mi³osierdzia Bo¿ego w Che³mku.
Chór istnieje od 2000 r. Liczy ponad 20 osób, którym towarzyszy
skrzypaczka i flecistka. W swoim repertuarze chór ma muzykê od
XVI do XX wieku. Wykonuje utwory religijne, patriotyczne, nie
stroni te¿ od muzyki rozrywkowej. Mimo krótkiego okresu istnie-
nia chór zdoby³ ju¿ wiele nagród. Najwa¿niejsze z nich to: �Srebrne
pasmo� w XXIII i XXIV Ma³opolskim Konkursie Chórów a Capel-
la oraz I nagroda w Konkursie Kolêd w Zakopanym. Na koncercie
w Che³mku chór, pod kierownictwem Kseni Mi�kiewicz, zapre-
zentowa³ g³ównie pie�ni religijne. Ale nie tylko. Brawurowe wyko-
nanie pie�ni G. Turnau �Po cichu� i Cz. Niemena �Pod papugami�
wywo³a³o gromkie brawa. Publiczno�æ ¿egna³a chór oklaskami na
stoj¹co, nie chc¹c wypu�ciæ wykonawców bez bisu. Po koncercie
chór zosta³ ugoszczony poczêstunkiem. Wykonawcy powiedzieli,
¿e jeszcze nigdzie nie zostali tak ciep³o i serdeczne przyjêci.

Organizatorami koncertu byli: MOKSiR, Powiatowy Zespó³
nr  8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych, Parafia pw. Mi-
³osierdzia Bo¿ego. SPK, BKC


