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WIZYTA MINISTRA
21 marca goci³ w Che³mku Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Jerzy Hausner. Minister, któremu towarzyszy³a Wiceminister Danuta Herbst i prezes Agencji Rozwoju Przemys³u Arkadiusz Krê¿el, spotka³ siê z w³adzami naszego
miasta. W spotkaniu uczestniczyli te¿ starosta powiatu owiêcimskiego oraz przedstawiciele gmin ociennych.
Spotkanie z ministrem by³o okazj¹ do przedstawienia przez burmistrza i wiceburmistrza Che³mka programu o¿ywienia gospodarczego gminy Che³mek oraz raportu dotycz¹cego utworzenia na terenie PZPS Che³mek S.A. podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej.
Celem programu o¿ywienia gospodarczego jest zmniejszenie stopy
bezrobocia do poziomu 7% do 2007r. W³odarze gminy przedstawili
szereg propozycji i rozwi¹zañ, które maj¹ doprowadziæ do pozyskania inwestorów, a co za tym idzie utworzenia nowych miejsc pracy.
Cele te gmina chcia³aby realizowaæ wspólnie z województwem, powiatem i rz¹dem. Dzia³ania w tym kierunku ju¿ zosta³y podjête. Gmina
wprowadzi³a preferencyjne ulgi w podatku od nieruchomoci dla

nie ma szans wejcia, bo jest to projekt gminy dla siebie, natomiast
niektóre jego elementy musz¹ byæ wspomagane przez inne podmioty,
bo nigdy nie zostan¹ zrealizowane. Do gminy nale¿y uznanie, które
elementy powinny trafiæ do których struktur-powiedzia³ minister. Ze
strony rz¹dowej za program odpowiedzialna bêdzie wiceminister Danuta Herbst i do niej odes³a³ minister burmistrza. Program ma zostaæ
przyjêty do 15 kwietnia. Minister pochwali³ przedsiêbiorczoæ i aktywnoæ w³odarzy miasta. Dla mnie najwa¿niejsze jest to, ¿e w gminie
jest pomys³ na w³asn¹ gminê. Jak widzê, ¿e s¹ ludzie którzy zg³aszaj¹
projekty, maj¹ ju¿ co zrobione i maj¹ poparcie, to wtedy sprawy id¹
do przodu- stwierdzi³ Hausner.
Z wizyty ministra Hausnera burmistrz Che³mka by³ bardzo zadowolony. Ja zaproponowa³em jaki pomys³ i oczekiwa³em konkretnych uwag. Wiadomo, ¿e tych problemów nikt za mnie nie rozwi¹¿e,
jednak moje propozycje zosta³y dobrze przyjête. Minister da³ pewne
wskazówki jakie dzia³ania nale¿y dalej podj¹æ, aby zrealizowaæ nasze pomys³y. Teraz najwa¿niejszym zadaniem w³odarzy miasta jest
przekonanie w³adz samorz¹du wojewódzkiego o s³usznoci proponowanych rozwi¹zañ.
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firm, które zatrudni¹ bezrobotnych z terenu gminy. Czynione s¹ równie¿ starania o przejêcie obiektów PZPS od w³aciciela w zamian za
zad³u¿enie wobec gminy. Na przejêtych terenach mia³aby powstaæ
podstrefa specjalnej strefy ekonomicznej. W tej chwili mamy tak¹
sytuacjê- mówi³ wiceburmistrz A. Skrzypiñski- ¿e firmy przenosz¹
swoje siedziby od nas do podstrefy tyskiej, gdzie maj¹ lepsze warunki
funkcjonowania. Che³mek opuci³y ju¿ dwie firmy. Dlatego jest bardzo du¿a potrzeba utworzenia podstrefy SSE, aby zachêciæ inwestorów i stworzyæ im preferencyjne warunki funkcjonowania. Pomo¿e to
zapobiec dalszemu uciekaniu firm. Po wys³uchaniu propozycji samorz¹dowców minister stwierdzi³, ¿e przedstawione propozycje s¹ rozs¹dne i powinny byæ realizowane wspólnie z samorz¹dem województwa. Minister poinformowa³, ¿e wspólnie z samorz¹dem Województwa ma³opolskiego przygotowuje program pomocy gminom górniczym. Wiêc Che³mek jako gmina górnicza powinien swój program
w³¹czyæ w ramy programu wojewódzkiego. Ca³y program na pewno

Burmistrz i wiceburmistrz Che³mka opracowali Program o¿ywienia gospodarczego gminy Che³mek, którego g³ównym celem
jest zmniejszenie stopy bezrobocia do poziomu 7% w ci¹gu najbli¿szych czterech lat. Program zawiera 5 celów operacyjnych,
rozpisanych na szczegó³owe zadania.
czytaj str. 3

Spokojnych i pogodnych
wi¹t Wielkanocnych
Wszystkim mieszkañcom Gminy
¿ycz¹
Rada Miejska, Burmistrz Che³mka,
Redakcja Echa Che³mka
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Zebrania wspólnot mieszkaniowych

MIESZKANIA NA SPRZEDA¯

Pod koniec lutego i w marcu odby³y siê w Che³mku zebrania
wspólnot mieszkaniowych. W³aciciele spotykaj¹ siê z zarz¹dc¹,
którym jest Administracja Domów Mieszkalnych co najmniej raz
w roku, do koñca I kwarta³u. Wynika to z ustawy o w³asnoci
lokali. G³ównym celem walnego zebrania w³acicieli by³o zatwierdzenie bilansu wspólnoty za rok ubieg³y. Wszystkie spotkania
wygl¹da³y podobnie. Przedstawiono roczne sprawozdanie z dzia³alnoci zarz¹du, ustalono op³aty roczne, przedstawiono sprawozdanie z realizacji funduszu remontowego za rok 2002 oraz ustalono kwotê wp³at na tegoroczny fundusz remontowy. Wyniesie on
rednio 1 z³ za m2. Prezes ADM przedstawi³ te¿ propozycje inwestycyjne na ten rok. G³ówne zadania to: termomodernizacja 6 bloków, roboty dachowe polegaj¹ce na wyminie poszycia dachowego
oraz wymiana drzwi wejciowych wraz z remontem klatek. Problemem, który nurtowa³ zebranych jest planowana termomodernizacja 4 bloków przy ulicy Wojska Polskiego i 2 przy Powstañców
l¹skich (pisalimy o tym w numerze lutowym). Jak podkrela
prezes ADM Z. Kurdybacha: Jest to inwestycja bardzo op³acalna,
bo po pierwsze - docelowo bêdziemy mniej p³aciæ za ciep³o, a po
drugie  budynki zyskaj¹ na wygl¹dzie. Do tej pory przeprowadzono ju¿ trzy audyty energetyczne, z których wynika, ¿e po dociepleniu budynków mo¿liwe jest uzyskanie 50 do 60% oszczêdnoci na
energii. Kwota docieplenia jednego budynku siêga ok. 250-300
tys. z³. Wspólnota nie ma tylu pieniêdzy, dlatego potrzebny jest
kredyt. W tej chwili prowadzone s¹ rozmowy z bankami w poszukiwaniu najlepszej oferty kredytowej. Kiedy bêd¹ ju¿ znane konkretne warunki zaci¹gniêcia kredytu ADM ponownie spotka siê z
w³acicielami. Je¿eli inwestycja dojdzie do skutku, realizowana
bêdzie w cyklu dwuletnim. Za rok mielibymy w Che³mku 6 docieplonych i ³adnie wygl¹daj¹cych bloków.
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Podczas VI sesji Rady Miejskiej radni podjêli uchwa³ê w sprawie
sprzeda¿y lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ gminy Che³mek. Chc¹c zachêciæ mieszkañców do wykupu mieszkañ wprowadzono preferencyjne warunki sprzeda¿y. Sprzeda¿ mieszkañ poprawi³aby dba³oæ o obiekty i zwiêkszy³a decyzyjnoæ wspólnot mieszkaniowych. Radni uchwalili, ¿e mieszkania bêd¹ sprzedawane wraz
z u³amkow¹ czêci¹ gruntu, po obrysie budynku. Mieszkania bêd¹
mogli kupiæ najemcy, którym przys³uguje pierwszeñstwo nabycia
(zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomociami), z uwagi na nawi¹zane stosunku najmu na czas nieoznaczony.
Chêtni bêd¹ musieli z³o¿yæ wniosek o wykup lokalu mieszkalnego w
terminie do 31 grudnia 2003roku i spisaæ umowê sprzeda¿y w pierwszym kwartale 2004 roku. Nabywca lokalu mieszkalnego bêdzie te¿
ponosi³ koszty jego wyceny i inwentaryzacji. Warunki preferencyjnej sprzeda¿y bêd¹ zró¿nicowane. Przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych po³o¿onych w Che³mku przy ulicach G³ogowskiej 6, Kolonowej 1 i 3, Topolowwej 1, 2, 3, 4, i 5, J. Pi³sudskiego 1A od ceny lokalu
ustalonej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego bonifikata bêdzie wynosi³a 90% i bêdzie dotyczy³a tylko mieszkania, cenê u³amkowej czêci
gruntu najemca musi pokryæ w ca³oci. Warunkiem sprzeda¿y z
bonifikat¹ bêdzie wykup 100% lokali w danym budynku. Lokale
mieszkaniowe po³o¿one przy ulicy Topolowej 7 i Klonowej 2, 6, 8,
10 bêd¹ sprzedawane z 90% bonifikat¹ ( zni¿ka nie obejmuje gruntu)
je¿eli w danym budynku wykupionych zostanie 80% mieszkañ.
Mieszkania w budynkach po³o¿onych przy ulicach Gen. Andersa, 25
Stycznia, J. Pi³sudskiego, 11 Listopada, Wojska Polskiego, Brzozowej, Powstañców l¹skich i Bocznej bêd¹ sprzedawane z 90% bonifikat¹ od ceny lokalu ustalonej przez rzeczoznawcê. Warunkiem
uzyskania bonifikaty bêdzie wykup 80% wszystkich lokali w danym
budynku. Zni¿k¹ objêta jest cena mieszkania oraz u³amkowa czêæ
gruntu. Warunkiem skorzystania z bonifikaty jest jednorazowa zap³ata ustalonej ceny sprzeda¿y oraz zrzeczenie siê roszczenia o zwrot
wp³aconej kaucji mieszkaniowej. W³aciciel, który kupi od gminy
lokal mieszkalny z bonifikat¹ nie bêdzie go móg³ sprzedaæ w ci¹gu 5
lat od daty zawarcia umowy. Sprzeda¿y nie bêd¹ podlega³y mieszkania po³o¿one przy ulicy Krakowskiej 16, ¯eromskiego 1, G³ogowskiej 2 i 4 oraz Klonowej 4 i 12. Lokale te nadal bêd¹ stanowi³y
w³asnoæ gminy Che³mek. Czêæ z nich przeznaczona bêdzie na
mieszkania socjalne. Szczegó³owe informacje na temat sprzeda¿y
lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ gminy Che³mek mo¿na
uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w Che³mku.
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Wiceprzewodnicz¹cemu Rady Miejskiej w Che³mku,
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Informacja Echa Che³mka
Redaktor Naczelny Echa Che³mka uprzejmie informuje, ¿e
Echo redagowane jest przez zespó³ sk³adaj¹cy siê z jednego etatowego dziennikarza (zatrudnionego na 1/2 etatu) oraz pracowników MOKSiR i wspó³pracowników. Ich funkcje oraz moja funkcja pe³nione s¹ spo³ecznie.
Stanis³awa Pêdrys-Klisiak
Redaktor Naczelny
Echa Che³mka-Informatora Gminnego
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dok. ze str. 1 G³ównym filarem programu jest utworzenie na terenach
PZPS Che³mek S.A. podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej (w oparciu o katowick¹ SSE lub Krakowski Park Technologiczny). Do strefy
mia³by byæ w³¹czony teren 12 ha, który gmina stara siê przej¹æ od w³aciciela w zamian za zad³u¿enie. Burmistrz powo³a³ specjalny zespó³, który
prowadzi rozmowy w tej sprawie. Utworzenie strefy by³oby szans¹ pozyskania inwestorów. S¹ sygna³y, ¿e przedsiêbiorcy byliby zainteresowani
inwestowaniem na tych terenach. Alternatywnym rozwi¹zaniem by³oby
utworzenie Miejskiej Strefy Aktywnoci Gospodarczej w oparciu o 7,5 ha
terenów przejêtych przez gminê od PZPS. Gmina mog³aby na preferencyjnych warunkach dzier¿awiæ obiekty przedsiêbiorcom. Na dzieñ dzisiejszy sytuacja prawna jest jednak skomplikowana. Po pierwsze w³aciciel musi wyraziæ zgodê na oddanie gminie terenów (w tej sprawie jest ju¿
wstêpne pismo potwierdzaj¹ce zgodê w³aciciela). Po drugie prezes ZUS
musi zwolniæ hipoteki zajête przez ZUS za d³ugi zak³adu. W tej kwestii
minister Hausner, goszcz¹c w Che³mku, obieca³ systemowe rozwi¹zania,
gdy¿ problem ten dotyczy wielu gmin w ca³ej Polsce. Wprowadzenie w
¿ycie jednego z tych pomys³ów przynios³oby w tym roku ok. 200-250
nowych miejsc pracy, a w przysz³oci mog³oby powstaæ nawet 400.
Program rozwoju gospodarczego gminy zak³ada te¿ utworzenie Regionalnego Orodka Szkoleniowego dla bezrobotnych i przedsiêbiorców, w
oparciu o budynek Miejskiego Orodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Ze
wzglêdu na po³o¿enie Che³mka na styku województwa ma³opolskiego i
l¹skiego, orodek mia³by rangê regionaln¹, obejmuj¹c powiaty owiêcimski i chrzanowski oraz ocienne powiaty l¹skie. By³by polem dzia³ania
Wojewódzkiego i Powiatowego Urzêdu Pracy, które prowadzi³yby szkolenia, doradztwo zawodowe i inne dzia³ania zmierzaj¹ce do zmiany mentalnoci osób pozostaj¹cych bez pracy. W ramach tworzenia orodka wyremontowana by³aby sala widowiskowa, wraz z nowoczesnym wyposa¿eniem. O powstaniu takiego orodka pozytywnie wypowiedzia³ siê i minister
Hausner, i wiceminister Zdebski ( z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej), któremu burmistrz przedstawi³ projekt na spotkaniu w
Powiatowym Urzêdzie Pracy w Owiêcimiu. Równie¿ dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu Pracy zadeklarowa³ chêæ wspó³pracy w ramach orodka.

strona 3
Program zak³ada te¿ prowadzenie edukacji wród m³odzie¿y szkó³
gimnazjalnych i rednich. W ramach przedmiotu przedsiêbiorczoæ by³yby
prowadzone warsztaty, których celem bêdzie praktyczna nauka sporz¹dzania bizesplanów, planów marketingowych i finansowych przedsiêbiorstw. Pozwoli to kszta³towaæ wród m³odzie¿y postawy probiznesowe. Program zak³ada utworzenie punktu konsultacyjno-doradczego dla
ma³ych i rednich firm oraz osób bezrobotnych chc¹cych prowadziæ w³asn¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹. Przy tym punkcie powstanie specjalna komórka, której zadaniem bêdzie poszukiwanie dostêpnych programów pomocowych Unii Europejskiej. Zak³ada siê tak¿e utworzenie w gminie Funduszu Po¿yczkowego dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw oraz uruchomienie oddzia³u Ma³opolskiego Funduszu Porêczeñ Kredytowych.
Szeroko zakrojona jest te¿ promocja gminy na zewn¹trz. Obecnie prowadzone s¹ rozmowy z niemieckim miastem Leinefelde o wspó³pracy w
ramach miast partnerskich. Planowane jest te¿ nawi¹zanie kontaktu z
miastami na ca³ym wiecie, w których powsta³y fabryki Tomasza Baty.
Umo¿liwi³oby to, wed³ug twórców programu, nawi¹zanie kontaktów
handlowych che³meckich przedsiêbiorców oraz pozwoli³o na nawi¹zanie miêdzynarodowych kontaktów spo³ecznych i kulturalnych.
Koszty realizacji programu opiewaj¹ na kwotê ponad 10 mln z³, z
czego rodki gminne wynios³yby oko³o 1 mln. Resztê planuje siê pozyskaæ z powiatu, województwa, rz¹du i Unii Europejskiej oraz innych
dostêpnych róde³.
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej pozytywnie ustosunkowa³ siê to tego programu. Zaproponowa³, ¿eby w³¹czyæ niektóre
elementy programu w przygotowywany przez samorz¹d wojewódzki
wspólnie z rz¹dem program pomocy gminom górniczym. Burmistrz mia³
okazjê zaprezentowaæ program na wyjazdowym posiedzeniu komisji Sejmiku Województwa Ma³opolskiego. W spotkaniu uczestniczyli samorz¹dowcy z ma³opolskich gmin górniczych, wiceminister D.Herbst, dyrektorzy kopalñ. By³ to spotkanie, ma którym gminy górnicze sygnalizowa³y swoje problemy. Ca³y program z dodatkowo do³¹czonym projektem poprawy komunikacyjnej Che³mka burmistrz przekaza³ komisji. Teraz
trzeba poczekaæ, a¿ Zarz¹d Województwa opracuje program. Ze wstêpnie
przeprowadzonych rozmów wynika- poinformowa³ burmistrz- ¿e do programu mo¿e wejæ 50-60% proponowanych przez nas rozwi¹zañ. Konkretn¹ odpowied bêdziemy znali w kwietniu.
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ZMODERNIZOWANY
PAWILON PRZYCHODNI
6 marca uroczycie zosta³ oddany do u¿ytku pawilon A Samodzielnego Gminnego Zak³adu Opieki Zdrowotnej. Remont pierwszego budynku przychodni rozpoczêto w zesz³ym roku, w ramach inwestycji dwuletniej (2002-2003). Na ten czas rejestracja oraz gabinety
lekarskie przeniesione by³y do pawilonu B. W marcu prace remontowe zosta³y zakoñczone. Kompleksowa modernizacja pawilonu A
objê³a: okna, dach, poczekalnie, gabinety lekarskie, pokój zabiegowy, rejestracjê oraz wêz³y sanitarne w budynkach A i B. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w pawilonie A zosta³y wykonane wszystkie prace remontowe, które w tym momencie pozwol¹ na wiadczenie us³ug medycznych na dobrym poziomie, w dobrych warunkach i odpowiadaj¹cych
wymogom sanitarnym, które nios¹ dzisiejsze czasy- powiedzia³ burmistrz Che³mka. £¹czne nak³ady, które gmina przeznaczy³a na realizacjê tej inwestycji wynios³y 200 tys. z³. Dodatkowo w tym roku
uda³o siê pozyskaæ dotacjê w wysokoci 50 tys. z³ z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Wyremontowany budynek podoba
siê zarówno lekarzom, jak i pacjentom. Lekarka pani Maria SrebroPrzyby³owska (d³ugoletnia, by³a kierowniczka przychodni) powiedzia³a nam: Jestem bardzo szczêliwa, ¿e doczeka³am takiego momentu, ¿e przychodnia jest tak piêknie zmodernizowana. Jest to na razie
czêæ, ale ta najwiêksza, tu jest najwiêcej gabinetów. Mi³o jest cz³owiekowi, kiedy widzi, ¿e co, co dawniej by³o robione z takim trudem
i z tak¹ radoci¹ przyjête przez spo³eczeñstwo, nie jest zmarnowane,
tylko modernizowane. Wszyscy to sobie ceni¹. Równie¿ pacjenci nie
kryj¹ swojego zadowolenia :W koñcu doczekalimy siê nowoczesnej
przychodni-twierdzi jeden z mieszkañców- czêci przychodni, tylko
kiedy tak samo bêdzie wygl¹da³a reszta? Na razie wyremontowano
jeden pawilon. Na swoj¹ kolej czekaj¹ te¿ pozosta³e budynki: pawilon
B ( tam uda³o siê wymieniæ ju¿ dach i sanitariaty) gdzie mieszcz¹ siê

Otwarcie zmodernizowanego pawilonu przychodni
Fot. Beata Kulczyk-Ciecierska
gabinety specjalistyczne i pawilon C z Poradni¹ Zdrowia Dziecka.
Remontu wymaga te¿ infrastruktura otaczaj¹ca przychodniê (parkingi, chodniki). Niezbêdne jest te¿ odnowienie elewacji budynków.
Przychodnia jako obiekt u¿ytecznoci publicznej, bardzo wa¿ny obiekt
w gminie, obs³uguj¹cy 12 tys. mieszkañców, powinien byæ wizytówk¹
gminy. Tak jak by³o to 30 lat temu. Moim marzeniem jest taka sytuacja, ¿e kiedy stanie siê z zewn¹trz i popatrzy, to obiekt ma urzekaæ
i wzbudzaæ szacunek. Tak jest dzisiaj w Europie- podkrela³ burmistrz. Kompleksowa modernizacja przychodni wymaga zainwestowania jeszcze oko³o 400 tys. z³. Gminy na razie nie staæ na taki
wydatek. Remont bêdzie kontynuowany w najbli¿szych latach w
zale¿noci od iloci rodków finansowych w gminnej kasie. W³adze
bêd¹ siê stara³y równie¿ uzyskaæ dotacje na realizacjê tego zadania.
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WIECI Z POWIATU

Dzia³alnoæ Rady Powiatu Owiêcimskiego na terenie gminy Che³mek zwi¹zana
jest przede wszystkim z patronatem nad
rozwojem szkolnictwa redniego i opiek¹
nad Domem Pomocy Spo³ecznej w Bobrku. Rada uczestniczy równie¿ w kosztach
zwi¹zanych z remontem dróg powiatowych.
Du¿¹ wagê przywi¹zuje do rozwoju kultury i sportu.
Rada Powiatu Owiêcimskiego w dniu
27 lutego 2003 r. podjê³a uchwa³y dotycz¹ce utworzenia nowych kierunków kszta³cenia w Powiatowym Zespole Nr 8 Szkó³
Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w
Che³mku. Planuje siê utworzenie Szko³y
Policealnej dla Doros³ych, której ukoñczenie umo¿liwi osobom posiadaj¹cym wykszta³cenie rednie uzyskanie dyplomu
potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe
po zdaniu egzaminu. Szko³a Policealna dla

Doros³ych kszta³ciæ bêdzie w zawodach:
technik informatyk i technik administracji.
Utworzone zostanie te¿ Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych na podbudowie programowej szko³y podstawowej.
W bud¿ecie Powiatu Owiêcimskiego
na rok 2003 r. zaplanowano nastêpuj¹ce
kwoty na zadania inwestycyjne w gminie
Che³mek:
-30.000 z³ na rozbudowê Domu Pomocy
Spo³ecznej w Bobrku. Obecnie czynione s¹
starania o uzyskanie rodków zewnêtrznych
na prowadzenie dalszych robót.
-25.000 z³ na budowê sali gimnastycznej w Powiatowym Zespole Nr 8 Szkó³
Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w
Che³mku. Powy¿sza kwota przeznaczona
jest na projekt budowlany, jednak¿e rodki
te nie s¹ wystarczaj¹ce na pokrycie wszystkich kosztów z tym zwi¹zanych. Starosta

GMINNY ZESPÓ£
REAGOWANIA
W styczniu br. burmistrz Che³mka, dzia³aj¹c na podstawie ustawy o stanie klêski ¿ywio³owej i rozporz¹dzeniu Rady Ministrów
1818, powo³a³ Gminny Zespó³ Reagowania. Tym samym przesta³
istnieæ w gminie Komitet Przeciwpowodziowy. Jego funkcje przej¹³ nowo powo³any zespó³. Stosowna tablica informacyjna w ostatnich dniach pojawi³a siê na budynku Urzêdu Miejskiego. Szefem
Gminnego Zespo³u Reagowania zosta³ burmistrz Che³mka Andrzej Saternus, zastêpcami zostali mianowani: zastêpca burmistrza
Andrzej Skrzypiñski oraz sekretarz miejski Janina wierz. W sk³ad
zespo³u wchodz¹ ponadto kompetentni pracownicy Urzêdu Miejskiego oraz kierownicy jednostek administracyjnych podleg³ych
burmistrzowi. Siedzib¹ zespo³u jest Gminne Centrum Reagowania usytuowane w budynku Urzêdu Miejskiego pokój nr
109, tel. 846 13 34 lub 846 13 30 wew. 35, fax. 846 38 60. Rolê
ca³odobowej s³u¿by dy¿urnej Zespo³u sprawuje s³u¿ba dy¿urna
Komisariatu Policji w Che³mku (tel. 997 lub 846 17 77) i tam w
godzinach pozas³u¿bowych nale¿y zg³aszaæ wszelkie zdarzenia
kryzysowe i spostrze¿enia dotycz¹ce stanu bezpieczeñstwa w naszym regionie.Podstawowym zadaniem Gminnego Zespo³u Reagowania jest dzia³anie w sytuacji zagro¿eñ katastrof¹ naturaln¹
lub awari¹ techniczn¹ nosz¹c¹ znamiona klêski ¿ywio³owej, a tak¿e dzia³ania prewencyjne maj¹ce na celu niedopuszczenie do powstania sytuacji kryzysowej. W celu doskonalenia form i metod
dzia³ania Zespó³, zgodnie z planem pracy, odbywa³ bêdzie cykliczne æwiczenia podnosz¹ce jego umiejêtnoci.
Zbigniew Kociañski
Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarz¹dzania Kryzysowego

Do u¿ytkowników gruntów
Urz¹d Miejski informuje, i¿ uprawa maku i konopi obostrzona
jest rygorami ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdzia³aniu narkomanii (Dz. U. Nr 24, poz. 198 z 2003r.) na podstawie
której w roku 2003, podobnie jak w latach poprzednich, obowi¹zuje ca³kowity zakaz uprawy maku i konopi na terenie gminy
Che³mek.

owiêcimski zwróci³ siê do burmistrza
Che³mka o udzia³ finansowy gminy Che³mek w kosztach tworzenia projektu. Stworzenie dokumentacji w 2003 r. przyczyni
siê do mo¿liwoci budowy sali w kolejnych
latach. W bud¿ecie zaplanowano równie¿
kwotê 200.000 z³ na wspó³pracê z samorz¹dami gminnymi w sprawie remontów dróg
powiatowych.
Zarz¹d Powiatu w Owiêcimiu dokona³
rozdzia³u rodków finansowych na kulturê
oraz kulturê fizyczn¹ i sport na rok 2003 r.
Ogólna kwota przyznanych dofinansowañ
w 2003 r. na kulturê wynosi 45.800 z³, a na
sport 22.100 z³. Miejski Orodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Che³mku uzyska³ z
wy¿ej wymienionych rodków dofinansowanie w wysokoci 6.100 z³ na organizacjê
imprez kulturalnych oraz sportowych skierowanych do mieszkañców powiatu owiêcimskiego.
DS

NOWE DOWODY
Urz¹d Miejski w Che³mku informuje o obowi¹zku wymiany
dowodów osobistych, zgodnie z ustaw¹ z dnia 12 wrzenia 2002r.
Dokumenty wydane przed dniem 1 stycznia 2001r. musz¹ byæ
wymienione w nastêpuj¹cych terminach:
1) od dnia 1 stycznia 2003r. do dnia 31 grudnia 2003r.  wydanych w latach 1962-1972
2) od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.  wydanych w latach 1973-1980
3) od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. - wydanych w latach 1981-1991
4) od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. - wydanych w latach 1992-1995
5) od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r.  wydanychw latach 1996-2000
Po up³ywie wymienionych terminów stare dowody osobiste
trac¹ wa¿noæ. Wnioski o wymianê oraz szczegó³owe informacje
mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w Che³mku w biurze nr 13,
nr tel. 846 12 30 wew. 34.
Na podstawie informacji Urzêdu Miejskiego

WZROST OP£AT
Od 1 maja wzrosn¹ op³aty za wodê i cieki. MZGK ustali³ nowe
taryfy na dostawê wody i odprowadzanie cieków do miejskiej sieci
kanalizacyjnej. Wzrost bêdzie jednak nieznaczny. Rada Miejska
zatwierdzi³a nowe ceny. Op³aty bêd¹ siê kszta³towaæ nastêpuj¹co:
-dostawa wody pitnej dla gospodarstw domowych bêdzie
wynosi³a netto 3,06 z³/m3 ( teraz wynosi 3,00 z³/m3 ), brutto 3,27
z³/m3
-odprowadzanie cieków z gospodarstw domowych i pozosta³ych odbiorców (bez przeciêbiorców) bêdzie kosztowa³o netto
2,98 z³/m3 ( teraz jest 2,74 z³/m 3 ), brutto 3,19 z³/m3
-odprowadzanie cieków dla przemys³u bêdzie kosztowa³o
netto 3,36 z³/m3, brutto 3,60 z³/m3
Op³ata sta³a za wodomierz (niezale¿nie od rednicy) bêdzie
wynosi³a netto 3,50 z³ na miesi¹c, brutto 3,75 z³ na miesi¹c.
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Sprawozdanie Komisji RPA

Podczas VI sesji Rady Miejskiej przyjêto sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych za 2002 rok, realizowanego przez komisjê rozwi¹zywania
problemów alkoholowych. Jak wynika ze sprawozdania, w ubieg³ym roku mo¿na by³o zaobserwowaæ wzrost spo¿ycia alkoholu
wród kobiet i m³odzie¿y. Na terenie gminy znajdowa³o siê 56
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych. Realizuj¹c gminny
program, Komisja RPA prowadzi³a dzia³alnoæ informacyjn¹ i
edukacyjn¹, g³ównie wród uczniów. Zakupiono 5 programów profilaktycznych dla szkó³, zorganizowano szkolenia dla nauczycieli
i pracowników szko³y na temat rodków odurzaj¹cych. Na terenie
gminy przy ka¿dej szkole podstawowej dzia³a³y wietlice. Z zajêæ
tam prowadzonych skorzysta³o ponad 100 dzieci, które oprócz
zabawy mog³y znaleæ tak¿e fachow¹ pomoc w nauce oraz w rozwi¹zywaniu w³asnych problemów. Gmina wspó³finansowa³a tak¿e w zesz³ym roku letni wypoczynek dla dzieci z rodzin patologicznych. Wa¿nym zadaniem gminy wynikaj¹cym z ustawy o
wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi jest
zadbanie o dostêpnoæ terapii uzale¿nienia od alkoholu i wspó³uzale¿nienia dla mieszkañców. W Stowarzyszeniu Trzewoci Klub
Paprotnik dy¿urowa³ specjalista, który udziela³ porad osobom
uzale¿nionym oraz osobom poszkodowanym przez osoby nadu¿ywaj¹ce alkoholu. Komisja prowadzi³a równie¿, przy udziale

Bli¿ej Europy
18 marca 2003 r. w Zespole Szkolnym Podstawowo-Gimnazjalnym nr 1 w Che³mku odby³y siê warsztaty europejskie  Bli¿ej Europy. Uczestnikami warsztatów byli cz³onkowie Klubu Europejskiego Euro Jedynka oraz uczniowie klas gimnazjalnych I-III. Warsztaty prowadzi³a Katarzyna Bia³as-Szafraniec  jeden z opiekunów
SKE Euro Jedynka. Honorowymi goæmi byli koordynatorzy z
Rgionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach  Alicja Sygu³a i Wojciech M¹sior. G³ównym tematem spotkania by³a historia Wspólnot Europejskich, a tak¿e droga Polski do Unii Europejskiej. Na zakoñczenie warsztatów uczniowie klas I  III gimnazjum
spróbowali swych si³ w grze dydaktycznej  Negocjacje. Dwie dru¿yny wcieli³y siê w pracowników firm: komputerowej i samochodowej.
Przeprowadzona runda negocjacji pokaza³a, ¿e w tutejszej szkole ucz¹
siê m³odzi i zdolni negocjatorzy (£ukasz Starcza³a, Mi³osz Kapcia,
Katarzyna Jawieñ, Maciej Jeleñ), którzy twardo broni¹ swojego stanowiska, a ich argumenty s¹ trudne do obalenia. To spotkanie pokaza³o, ¿e m³odzie¿ interesuje siê tematyk¹ zwi¹zan¹ z Uni¹ Europejsk¹,
gdy¿ w³anie z Uni¹ jest zwi¹zana ich przysz³oæ. Warsztaty s¹ form¹
przygotowania do Forum Europejskiego Moje miasto  Che³mek w
Unii Europejskiej, które odbêdzie siê 25. IV. 2003.

Katarzyna Bia³as-Szafraniec

ZMIANY KADROWE
Na VI sesji Rady Miejskiej w dniu 27 marca burmistrz Che³mka
poinformowa³ o odwo³aniu Andrzeja Wilczaka z funkcji prezesa
Miejskiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Obowi¹zki
prezesa przej¹³ Henryk Kowalski, dotychczasowy kierownik Dzia³u
Wodoci¹gów MZGK.

DY¯UR W KOLE UP
Ko³o Unii Pracy w Che³mku, wychodz¹c naprzeciw problemom mieszkañców pragnie poinformowaæ, ¿e w siedzibie UP
(Dom Rencisty ul. Topolowa 6) w ka¿dy pi¹tek w godzinach od
17.00 do 19.00 pe³ni dy¿ur Anna Pajor- asystent pos³a na Sejm RP
Janusza Lisaka oraz przewodnicz¹ca ko³a K. Sommer.

szkó³, MOPS, MOKSiR, ró¿norodne imprezy propaguj¹ce zdrowy tryb ¿ycia.
Jak poinformowa³a nas przewodnicz¹ca komisji Janina wierz,
tegoroczne plany komisji zak³adaj¹: zakup programów profilaktycznych dla szkó³, zorganizowanie akcji letniej dla dzieci z rodzin patologicznych. Przyst¹piono te¿ do ogólnopolskiego programu Zachowaj trzewy umys³, który realizowany jest przez
szko³y z terenu gminy. W maju odbêdzie siê cykl imprez w ramach
programu Bezpieczna Gmina, przy udziale policji i szkó³. Zaplanowano tak¿e szkolenia dla nauczycieli i funkcjonariuszy policji
w ramach Niebieskiej Karty. W tym roku nadal dzia³aj¹ wietlice, których zadaniem jest zagospodarowanie wolnego czasu
uczniów i pomoc w zajêciach korekcyjnych. W ramach programu
Otwarte sale gimnastyczne wszyscy mieszkañcy mog¹ skorzystaæ ze szkolnych sal gimnastycznym w godzinach popo³udniowych. Nadal prowadzone s¹ programy terapeutyczne w Klubie
Paprotnik dla osób uzale¿nionych od alkoholu oraz ich rodzin.
Gmina zabezpieczy³a rodki na dofinansowanie Izby Wytrzewieñ w Tychach, Poradni Odwykowej w Owiêcimiu oraz szeroko rozumianej edukacji, prowadzonej przez SG ZOZ oraz MOPS
w Che³mku. Komisja na bie¿¹co zajmuje siê rozwi¹zywaniem
problemów osób uzale¿nionych od alkoholu.
BKC

ORODEK INFORMACJI
EUROPEJSKIEJ
Od miesi¹ca dzia³a w Che³mku Gminny Orodek Informacji
Europejskiej. Pracuj¹ w nimKatarzyna Madejczyk (dotychczasAgnieszka Nickel) i Mariusz Kulasik, skierowani przez Powiatowy Urz¹d Pracy na sta¿ absolwencki. Sta¿yci odbyli dwudniowe
szkolenie Moja gmina w Unii Europejskiej.
G³ównym zadaniem orodka jest szeroka informacja na temat
cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej, a w szczególnoci funkcjonowania naszej gminy. Pracownicy Orodka maj¹ pomys³ na
jego prê¿ne funkcjonowanie. Chcielibymy wyjæ do ludzi z informacj¹. Chcemy organizowaæ spotkania informacyjne dla mieszkañców gminy z udzia³em samorz¹dowców i specjalistów z Biura
Integracji Europejskiej przy Urzêdzie Wojewódzkim-mówi¹. Orodek chcia³by wspó³pracowaæ ze szkolnymi klubami europejskimi
oraz organizowaæ spotkania z m³odzie¿¹. Zorganizowalimy ju¿
w Powiatowym Zespole Szkó³ nr 8 prelekcje na temat korzyci i
kosztów integracji Polski z Uni¹. Podobne prelekcje chcielibymy
przeprowadziæ te¿ w innych szko³ach- informuj¹ sta¿yci. W orodku mo¿na te¿ uzyskaæ informacjê na temat wykorzystania przez
województwo pomocowych rodków przedakcesyjnych. Na razie orodek odwiedzi³o niewielu mieszkañców. Ludzie pytaj¹ najczêciej o ulotki, foldery. Dzia³amy od niedawna. Mamy nadziejê,
¿e im bli¿ej referendum, tym zainteresowanie Uni¹ bêdzie wiêksze. Zapraszamy wszystkich mieszkañców.
Czwartego kwietnia ( a nie jak pisalimy 14) w MOKSiR
odbêdzie siê Gminne Spotkanie Europejskie z udzia³em w³adz
lokalnych i przedstawicieli Biura Integracji Europejskiej z Urzêdu Wojewódzkiego. Spotkanie bêdzie mia³o charakter otwarty
dla mieszkañców, mo¿na bêdzie zadawaæ pytania.
BKC
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Szanowni Mieszkañcy Che³mka!
W odpowiedzi na Stanowisko Radnych z dzielnicy Stare Miasto
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Che³mek na 2003 rok zamieszczone w Echu Che³mka nr 3 z 2003 r. pragniemy wyjaniæ, ¿e
podczas uchwalania bud¿etu na 2003 rok kierowalimy siê rozwag¹ i racjonalnym gospodarowaniem bud¿etem, którym dysponuje
gmina, by inwestycje rozpoczête przed kilku laty zosta³y wreszcie
zakoñczone, s³u¿y³y dzieciom i wszystkim mieszkañcom miasta.
Do takich zadañ nale¿y modernizacja sali widowiskowej
w Centrum Kultury trwaj¹ca od 1994 r. i modernizacja Szko³y
Podstawowej nr 2 prowadzona od 1999 r. Obie te inwestycje
wymagaj¹ du¿ych nak³adów 1 mln 400 tys. z³otych sala widowiskowa i ok. 2 mln z³otych sala gimnastyczna - a ich realizacja jest
konieczna, by proces dydaktyczny w szkole odbywa³ siê normalnie
i by nie prowadziæ w przysz³oci modernizacji Centrum Kultury
równoczenie z pracami remontowymi.
Najwiêcej kontrowersji wzbudzi³o stanowisko 12 z 15 radnych
w sprawie przesuniêcia w czasie budowy hali sportowej przy Zespole Szkolnym Podstawowo  Gimnazjalnym nr 1 w Che³mku.
Pragniemy wyjaniæ, ¿e zadanie to nie by³o uwzglêdnione w projekcie bud¿etu na rok 2003 opracowanym przez odchodz¹cy Zarz¹d Miasta, a wiêc nie zosta³o uznane za najwa¿niejsze do wykonania, dodano je dopiero w projekcie bud¿etu opracowanym po
wyborach.
Uwa¿amy, ¿e jednoczesne rozpoczynanie budowy hali sportowej o powierzchni 600 m2 w dzielnicy Stare Miasto (dla oko³o 370
uczniów) i sali gimnastycznej o powierzchni 380 m2 przy SP nr 2
(dla oko³o 480 uczniów), a tak¿e kontynuowanie modernizacji tak
potrzebnej miastu sali widowiskowej spowoduje rozci¹gniêcie
w czasie i zwiêkszenie kosztów wszystkich inwestycji, a na ich zakoñczenie szko³y i miasto bêd¹ czekaæ znacznie d³u¿ej.
Zapewniamy, ¿e nie jestemy przeciwko budowie sali gimnastycznej przy ZSPG nr 1 (rodki finansowe na wykonanie koncepcji, póniej projektu s¹ w bud¿ecie na rok 2003 zapewnione), chodzi nam jedynie o racjonalne gospodarowanie niewielkim bud¿etem, jakim dysponuje gmina. Chcielibymy, by sprawy wa¿ne
i konieczne w miecie ³¹czy³y, a nie dzieli³y mieszkañców.
Radni: Maria Go³yniak, Bernard Hojka, Zbigniew Jeleñ,
Barbara Kania, Danuta Krêlewicz, Euzebiusz Krupa, Pawe³ Legut, Henryk Winiewski

NIE WYPALAJ SUCHYCH TRAW
W okresie wczesnowiosennym nierzadko widzimy pal¹ce siê
zarola na terenach po³o¿onych w pobli¿u zabudowañ, lasów,
dróg. Ludzka bezmylnoæ lub b³êdne rozumowanie powoduj¹,
¿e dochodzi do zniszczenia zabudowañ, tragedii ludzkich, a przede
wszystkim ginie odnawiaj¹ca siê po zimowym odpoczynku fauna
i flora. Urz¹d Miejski oraz Stra¿ Po¿arna apeluj¹ do mieszkañców gminy i okolic, aby zaprzestali wypalania traw. Informujemy, ¿e niechlubny nawyk wypalania rolinnoci jest czynem
prawnie zabronionym (art.45 ustawy o ochronie przyrody). Za
wypalanie rolinnoci na ³¹kach, pastwiskach, nieu¿ytkach,
rowach, pasach przydro¿nych, szlakach kolejowych, w strefie
oczeretów lub trzcin grozi kara aresztu lub grzywny (art. 59
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).
W marcu Stra¿ Po¿arna wyje¿d¿a³a 18 razy do po¿arów na
terenie naszej gminy. Do tej pory W Che³mku sp³onê³o oko³o 22
ha, w Gorzowie 6,6 ha, w Bobrku 6,5 ha ³¹k i nieu¿ytków.
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Zarys historii Szko³y Podstawowej nr 1
w Che³mku
Lata 1932-39 ( ci¹g dalszy)

Wspó³praca szko³y i Towarzystwa Szkó³ Ludowych dawa³a
mo¿liwoæ zdobywania wiedzy doros³ym. Organizowano kursy dokszta³caj¹ce w zakresie 7 klas szko³y podstawowej dla osób powy¿ej
16 roku ¿ycia. Wyk³adowcami byli: K.Balon kierownik szko³y w
Gorzowie, K. Staich kierownik szko³y w Che³mku, N. Szatyñska, ¯.
Wroñska, nauczycielki szko³y w Che³mku. Kursy koñczy³y siê egzaminem przed Komisj¹ Kuratorium Krakowskiego. Zorganizowano
tak¿e Niedzielny Uniwersytet Wiejski. Kszta³ci³ przodowników
owiatowych, potrzebnych w ka¿dej organizacji. W Che³mku odby³
siê równie¿ XIII Zjazd Okrêgowy Towarzystwa Szkó³ Ludowych- 26
maja 1935 roku. W szkole funkcjonowa³o wiele organizacji a ich
dzia³alnoæ mocno zaznaczy³a siê w ¿yciu rodowiska i poza nim.
Dzia³alnoæ ZHP w Che³mku rozpoczê³a siê w 1932 roku, kiedy z
inicjatywy M. Nowaka za³o¿ono I dru¿ynê im. Jana III Sobieskiego.
Utworzono dwa zespo³y Or³ów i Sêpów. Z koñcem 1932 roku
powsta³a gromada zuchów i dru¿yna ¿eñska. Opiekê nad dru¿ynami
objê³a Z. Wroñska nauczycielka Szko³y Powszechnej w Che³mku.
Od 1932 roku istnia³a w szkole organizacja PCK. Jej dzia³alnoæ
zaznacza³a siê w organizowaniu przedstawieñ, z których dochód przeznaczony by³ dla najbiedniejszych, organizowaniu uroczystoci choinkowych i miko³ajkowych. Tak¿e od 1932 roku dzia³a³ w szkole
sklepik szkolny pod nadzorem nauczycielki Szatyñskiej. Przy szkole
prowadzi³y dzia³alnoæ: ko³o m³odzie¿y Liga Morska i Kolonialna,
Polski Bia³y Krzy¿, nios¹cy pomoc wojsku w pracy kulturalnej, owiatowej i wychowawczej i przede wszystkim Towarzystwo Popierania
Budowy Publicznych Szkó³ Powszechnych. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguje praca Komitetu Rodzicielskiego, którego przewodnicz¹c¹
by³a H. Gabesamowa, ¿ona prezesa firmy Bata. Najwa¿niejsza tu
sta³a siê opieka lekarska dla dzieci. Zorganizowano sta³¹ opiekê lekarsk¹, zorganizowano sta³y punkt dentystyczny dla dzieci, gdzie
leczono dzieci ze sk³adek Komitetu. Zakupiono lampê kwarcow¹ do
nawietlañ dzieci z krzywic¹, zakupiono apteczkê do szko³y. Pani
Gabesam i lekarz na ³amach Echa Che³mka informowali o niepokojach o stan zdrowia (niedo¿ywienie, anemie, krzywice. 70% dzieci
z próchnic¹ zêbów), apelowali o troskê rodziców o zdrowie dzieci i
ci¹g³y kontakt z lekarzem. Komitet prowadzi³ akcjê do¿ywiania dzieci (kubek ciep³ego mleka, tran) i akcjê pomocy dla najbiedniejszych.
Panie z Komitetu pomaga³y tak¿e nauczycielom w organizowaniu
¿ycia szkolnego. Bardzo dobrze uk³ada³a siê wspó³praca miêdzy szko³ami. Dzieci ze szko³y w Che³mku pomaga³y materialnie dzieciom z
Gromca i Bobrka, a dzieci z Gromca zaprosi³y latem na mleko i ser
swoich kolegów z Che³mka. Goci³a tak¿e m³odzie¿ z Che³mka
uczniów ze Szko³y Powszechnej nr 40 z Krakowa i uczniów Szko³y
Powszechnej z Nowego Bierunia. Spotkania te zakoñczy³y siê wspólnym zwiedzaniem Zak³adu Obuwniczego firmy Bata. W latach
1932- 39 Che³mek przyjmowa³ wiele znakomitoci. 29 maja 1936
roku zaszczyci³ Che³mek sw¹ obecnoci¹ Premier gen. dr S³awojSk³adowski w towarzystwie wojewody krakowskiego pana Gnoiñskiego i starosty powiatowego £êckiego. Goci³ miêdzy innymi w
szkole. Pan Premier w uznaniu zas³ug wójta gminy Che³mek i kierownika Szko³y Powszechnej w Che³mku pana Kazimierza Staicha w
s³u¿bie samorz¹dowej, spo³ecznej i owiatowej nada³ mu Srebrny
Krzy¿ Zas³ugi. W dniu 16 czerwca 1936 roku wita³a dziatwa szkolna
wraz z nauczycielami Ksiêcia Metropolitê Krakowskiego Adama
Stefana Sapiehê, który dokona³ tego dnia powiêcenia kamienia
wêgielnego pod budowê Kocio³a w Che³mku. 5 lutego 1938 roku
spo³eczeñstwo che³meckie i m³odzie¿ szkolna wita³a regenta Wêgier
Miko³aja Horthyego, który kolej¹ udawa³ siê do Krakowa.

Dominik Swoszowski

Dy¿ury Rady Osiedla
Od 14 kwietnia 2003r. cz³onkowie Zarz¹du Rady Osiedla
Stare Miasto wraz z Radnymi z tego¿ osiedla, w celu u³atwienia kontaktów mieszkañców cz³onkami zarz¹du oraz radnymi,
rozpoczynaj¹ pe³nienie dy¿urów w siedzibie Zwi¹zku Rencistów, Emerytów i Inwalidów w Domu Ludowym przy ul. B.
Chrobrego 77. Dy¿ury odbywaæ siê bêd¹ w co drugi poniedzia³ek , zaczynaj¹c od dnia 14.IV.2003r., w godzinach 18.00-19.00.
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MIEJSKI ORODEK POMOCY SPO£ECZNEJ
W CHE£MKU INFORMUJE:

W gminie Che³mek realizowany jest rz¹dowy program wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2003 roku
Wyprawka szkolna. Adresatem programu s¹ rodziny znajduj¹ce siê w trudnej sytuacji materialnej, którym nale¿y udzieliæ
pomocy w zakresie zakupu podrêczników i przyborów szkolnych (wyprawka szkolna), dla dzieci podejmuj¹cych naukê
w I klasie szko³y podstawowej. Pomoc w postaci wyprawki
przyznaje siê uczniom z rodzin, w których dochód na osobê w
rodzinie nie przekracza 100% kryterium dochodowego, okrelonego w art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy
spo³ecznej. W przypadkach szczególnie uzasadnionych pomoc
w postaci wyprawki mo¿e byæ przyznana uczniom z rodzin, w
których dochód na osobê nie przekracza 110% kryterium dochodowego.
***
W gminie Che³mek realizowany jest rz¹dowy program
wspierania gmin w do¿ywianiu uczniów w 2003r. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedo¿ywienia dzieci i m³odzie¿y z rodzin o niskich dochodach. rodki finansowe na realizacjê programu do¿ywiania pochodz¹ z bud¿etu gminy oraz
rezerwy celowej bud¿etu pañstwa. Pomoc w formie do¿ywiania przyznawana jest w zale¿noci od sytuacji dochodowej
rodziny. wiadczenie w formie gor¹cego posi³ku- obiad, niadanie- przys³uguje bezp³atnie uczniom uczêszczaj¹cym do szko³y podstawowej lub gimnazjum, je¿eli dochód w rodzinie ucznia
nie przekracza 200% dochodu, o którym mowa w art. 4 ustawy
z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy spo³ecznej.

***
Wnioski o pomoc w formie wyprawki szkolnej oraz posi³ków- niadania w szko³ach podstawowo-gimnazjalnych i obiady w Gimnazjum nr 2 w Che³mku- nale¿y sk³adaæ w MOPS w
Che³mku. wiadczenia przyznawane s¹ po przeprowadzeniu wywiadu rodowiskowego w rodzinie ucznia, je¿eli spe³nione jest
kryterium dochodowe.
Szczegó³owych informacji udzielaj¹ pracownicy socjalni
w godzinach 7.00-11.00 i 14.00-15.00 od poniedzia³ku do
pi¹tku ( wtorek dodatkowo od 15.00 do 16.00) pod nr telefonu 846 13 39.
***
Rok 2003 zosta³ og³oszony Miêdzynarodowym Rokiem
Osób Niepe³nosprawnych. Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania z myl¹ o osobach niepe³nosprawnych przygotowa³a specjalny tryb
studiowania (przy mo¿liwoci korzystania z komputera), daj¹cy pe³ne szanse zdobycia wy¿szego wykszta³cenia.
Osoby niepe³nosprawne mog¹ uzyskaæ rodki na studiowanie ze specjalnego funduszu stypendialnego utworzonego
przez Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Wy¿szej Szkole Zarz¹dzania / THE POLISH OPEN UNIVERSITY Oddzia³
Ma³opolski w Krakowie (30-085 Kraków, ul. G³owackiego
12), tel. (012) 637 07 10 lub 637 05 35, fax (012) 637 13 47,
e-mail: informacja.krakow@wsz-pou.edu.pl

RODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Od lutego 1999 roku dzia³a w Che³mku rodowiskowy Dom
Samopomocy-Pobyt Dzienny A. Funkcjonuje on jako orodek
wsparcia, realizuj¹cy program rehabilitacji spo³ecznej. Z jego
pomocy mog¹ korzystaæ osoby, które z powodu kryzysu psychicznego potrzebuj¹ wsparcia w przezwyciê¿eniu swojej trudnej sytuacji ¿yciowej. Powo³anie tego typu orodków by³o odpowiedzi¹ na zapotrzebowanie spo³eczne. W województwie
ma³opolskim do koñca 2002 r. otwarto 16 gminnych DS-ów
i 12 o zasiêgu powiatowym.
Che³mek ma ju¿ swoje ponad 10-cio letnie tradycje w pomaganiu osobom z problemami psychicznymi. W marcu 1991
roku powsta³ Klub Bratek skupiaj¹cy doæ liczn¹ grupê zainteresowanych. Nieprzerwanie przez te wszystkie lata a¿ do dnia
dzisiejszego mieszkañcy gminy Che³mek zawsze mogli liczyæ
na fachow¹ pomoc w kontynuowaniu terapii. Pomoc ta by³a
organizowana przez ró¿ne instytucje takie jak: Oddzia³ Psychosomatyki i Psychiatrii w Owiêcimiu, Miejski Orodek Spo³eczny i Przychodnia Przyzak³adowa w Che³mku, a od 1993 r.
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Nadzieja
maj¹ce siedzibê w Owiêcimiu.
Obecnie rodowiskowy Dom Samopomocy-Pobyt Dzienny A znajduje siê w strukturze Miejskiego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Che³mku, stanowi¹c jego dzia³. Swoje zadania

DS realizuje poprzez zajêcia terapeutyczne oraz zachêcanie
osób uczestnicz¹cych w terapii do aktywnego uczestnictwa w
¿yciu spo³ecznoci che³meckiej. Bardzo cenimy sobie wspó³pracê z instytucjami i organizacjami takimi jak: MOKSiR, Ko³o
Miejskie PTTK, dziêki którym mo¿liwe jest poszerzanie form
pracy skierowanej na integracjê ze rodowiskiem. Rehabilitacja psychiatryczna w naszym rozumieniu zak³ada zwiêkszenie
mo¿liwoci i kompetencji osób po kryzysie psychicznym, zintegrowanie ich poprzez rozwój odpowiednich umiejêtnoci i
wykorzystanie ich zdolnoci po to, aby mogli optymalnie funkcjonowaæ w rodowisku spo³ecznym. Znacz¹c¹ form¹ aktywnoci w DS sprzyjaj¹c¹ zmniejszeniu izolacji spo³ecznej jest
arteterapia, której integraln¹ czêci¹ s¹ zajêcia malarskie i teatralne. Zajêcia te pomagaj¹ w rozwoju wyobrani, kreatywnoci, ukrytego talentu. Mo¿liwoæ zaprezentowania powsta³ych prac w galerii Epicentrum ma wa¿ny walor integruj¹cy
zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i spo³ecznym. Oczekujemy równie¿, ¿e spo³ecznoæ che³mecka zwróci uwagê na
fakt, i¿ osoby po kryzysie psychicznym s¹ wartociowymi,
utalentowanymi cz³onkami naszej spo³ecznoci, mo¿e tylko
bardziej wra¿liwymi i dlatego prze¿ywaj¹cymi inaczej problemy zwi¹zane z codziennym ¿yciem.
Halina Zelech
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SZKO£A Z KLAS¥
We wrzeniu 2002 roku Gimnazjum imienia C. K. Norwida przyst¹pi³o do akcji:
Szko³a z klas¹, której organizatorami s¹: Gazeta Wyborcza i Centrum Edukacji
Obywatelskiej. Patronat nad t¹ akcj¹ obj¹³ Prezydent RP Aleksander Kwaniewski.
Jest to rodzaj konkursu dla szkó³ podstawowych i gimnazjalnych, w którym wszyscy
uczestnicy wygrywaj¹, bo ka¿da szko³a deklaruje chêæ poprawienia pracy.
Nasze Gimnazjum, po zakwalifikowa- refleksjê nad szkolnym systemem ocenianiu siê do konkursu, otrzyma³o w portalu nia i wprowadzenie ewentualnych modyfiSzko³y z klas¹ w³asn¹ stronê interneto- kacji.
w¹, aby na niej umieszczaæ informacje o Zasada 3: SZKO£A UCZY MYLEÆ
wynikach swojej pracy. Utworzona zosta³a
I ROZUMIEÆ WIAT
grupa nauczycieli, która prowadzi tê akcjê.
Zadanie 3: Festiwal nauki- szef zespoPrzewodnicz¹c¹ grupy jest mgr A. Kowal³u: nauczyciel jêzyka polskiego mgr
czyk a cz³onkami: mgr M. Krzeczkowska
A. Krawczyk, cz³onkowie: nauczyciel fii mgr Z. Krawczyk. Nad wykonywanymi
zyki mgr H. Sidorowicz, nauczyciel sztuki
zadaniami czuwa dyrekcja Gimnazjum: mgr
mgr U. Jod³owska-Jeziorowska. Szko³a orZ. Góralewicz i mgr K. Augustyniak. Na
ganizuje festiwal nauki pod has³em Zropocz¹tek nauczyciele i uczniowie wype³nizumieæ wiat. Projekt ten pozwala uczniom
li ankietê pocz¹tkow¹ Jaka jest nasza szkozaprezentowaæ osi¹gniêcia nauki poprzez
³a. Kolejne zadanie polega³o na wybraniu
po³¹czenie prawdziwej edukacji z zabaw¹.
szeciu zadañ z trzydziestu zaproponowaZasada 4: SZKO£A ROZWIJA
nych przez organizatorów i zorganizowaniu zespo³ów odpowiedzialnych za wyko- SPO£ECZNIE, UCZY WRA¯LIWOCI
nanie ka¿dego z nich. W ci¹gu kilku naZadanie 4: Praca dla innych- szef zestêpnych miesiêcy szko³a zamieszcza na spo³u: nauczyciel-bibliotekarz mgr
swojej stronie internetowej sprawozdania M. Krzeczkowska, cz³onkowie: nauczyciel
o sposobie wykonania zadañ. Na koniec w jêzyka polskiego mgr S. Góralewicz, nagimnazjum zostanie przeprowadzona ankie- uczyciel jêzyka polskiego mgr A. Kowalta Jak zmieni³a siê nasza szko³a. Na tej czyk. Zadanie polega na dzia³aniu na rzecz
podstawie szko³a otrzyma tytu³ Szko³y
innych ludzi, w tym szczególnie dla potrzez klas¹, a jej opis zostanie zamieszczony buj¹cych. Pomoc polega na organizacji ró¿w Przewodniku po szko³ach z klas¹. Kil- nego typu imprez kulturalno-owiatowych
kuset uczniom najlepszych szkó³ bêd¹ przy- dla osób chorych, starszych oraz niepe³noznane stypendia ufundowane przez wydaw- sprawnych.
nictwo Agora.
Zasada 5: POMAGA UWIERZYÆ W
Nauczyciele Gimnazjum im C. K. Nor- SIEBIE, TWORZY DOBRY KLIMAT
wida wybrali nastêpuj¹ce zadania, które
ZADANIE 5: Nasz szkolny kodeks- szef
w ci¹gu roku szkolnego przy pomocy rozespo³u: nauczyciel wychowania fizycznedziców oraz uczniów bêd¹ realizowane.
go mgr A. Gumu³ka, cz³onkowie: nauczyZasada 1:
ciel jêzyka angielskiego mgr R. Ksiê¿arSZKO£A UCZY KA¯DEGO UCZNIA czyk. Nauczyciele zastanawiaj¹ siê czy
Zadanie 1 A: Uczniowie w centrum obowi¹zuj¹ce uczniów regu³y zachowania
uwagi  szef zespo³u: nauczyciel chemii mgr s¹ jasne, czy wiadomo, co nale¿y, a czego
E. Jeleñ, cz³onkowie: nauczyciel historii nie wolno robiæ w szkole. Nauczyciele
mgr D. Swoszowski. Istot¹ zadania jest sprawdzaj¹ czy uczniowie znaj¹ te regu³y i
dostrzeganie ró¿nic i specyficznych potrzeb zastanawiaj¹ siê jak je upowszechniæ.
edukacyjnych uczniów oraz dostosowanie
ZASADA 6: SZKO£A
do tego sposobu nauczania. Nauczyciele PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZ£OCI
zastanawiaj¹ siê jak poprawiæ wyniki w
ZADANIE 6: Dostêpny komputer i innauce ró¿nych klas, a nawet pojedynczych
ternet- szef zespo³u: nauczyciel matematyuczniów.
ki mgr M. Warcho³, cz³onkowie: nauczyZasada 2:
ciel informatyki mgr Z. Krawczyk. NauczySZKO£A OCENIA SPARWIEDLIWIE ciele zastanawiaj¹ siê czy w dostatecznym
Zadanie 2: Poinformujemy, jak ocenia- stopniu u¿ywaj¹ komputera i internetu w
nauczaniu poszczególnych przedmiotów.
my  szef zespo³u: nauczyciel biologii
dr I. Walentyñska, cz³onkowie: nauczy- Korzystaj¹c z w³asnej wiedzy tworz¹
ciel wychowania fizycznego mgr M. Ko- bank przydatnych scenariuszy, æwiczeñ,
zie³. Nauczyciele zapoznaj¹ uczniów z za- projektów uczniowskich, przydatnych adsadami oceniania na swoich lekcjach, a wy- resów internetowych.
chowawca informuje o zasadach oceniania
Dlaczego Gimnazjum im C. K. Norwida
zachowania. Uczeñ musi znaæ regu³y kry- zg³osi³o siê do akcji, której ambitny proteria oceniania. To zadanie oznacza tak¿e gram zdecydowa³o siê wcieliæ w ¿ycie pra-

wie trzy tysi¹ce szkó³ podstawowych i gimnazjalnych w Polsce? Takie pytanie byæ mo¿e
postawi sobie niejeden czytelnik tej¿e gazety. Odpowied jest prosta. Polskie szko³y
powinny uczyæ twórczego i krytycznego
mylenia, sprawiedliwie oceniaæ, pomagaæ
m³odym uwierzyæ w siebie i przygotowaæ
ich do ¿ycia w nowoczesnym wiecie. Wspó³czesna szko³a powinna tak¿e stworzyæ
uczniom mo¿liwoæ pracy na rzecz innych.
Gimnazjum nr 2 w Che³mku podjê³o siê
pewnych zadañ, które z dobrym skutkiem
realizuje ju¿ od kilku lat. Tak jest w przypadku zadania : praca dla innych. Gimnazjum
ju¿ od roku 1999 wspó³pracuje z Warsztatami Terapii Zajêciowej Fundacji im Brata
Alberta. Wtedy zosta³ utworzony Projekt o
wspó³pracy miasta Che³mek z organizowanymi pozarz¹dowymi w zakresie promocji i
ochrony zdrowia oraz integracji grup ze rodowiskiem lokalnym, którego twórc¹ i koordynatorem zosta³a mgr M. Krzeczkowska
i który to realizuje wraz z polonistkami: mgr
A. Kowalczyk i mgr S. Góralewicz. Spotkania odbywaj¹ce siê w szkole, typu: wieczory poezji piewanej pt.: ¯ycie nie po to
jest, by braæ, Miejski telewizjer, czyli
spotkania kabaretowe czy spektakl teatralny
wystawiony przez gimnazjalistów pt.: Kopciuszek i Romeo to tylko niektóre z form
integracji uczniów i uczestników Fundacji.
W ramach zadania: praca dla innych, szko³a
podjê³a siê, przy udziale Zespo³u Charytatywnego dzia³aj¹cego przy kociele p. w.
Mi³osierdzia Bo¿ego, organizacji Wieczorów Otwartych Serc dla osób starszych i
chorych. Inne zadanie: dostêpny komputer i
internet równie¿ by³o realizowane w naszej
placówce od wielu lat. Konkurs Szko³a z
klas¹ pozwoli³ tylko rozwin¹æ i poszerzyæ
te dzia³ania oraz wzbogaciæ proces nauczania. Szko³a od kilku lat posiada bazê w postaci sali komputerowej i sali multimedialnej, w której nauczyciele wykorzystuj¹ media w procesie dydaktycznym. Nauczyciele
tworz¹ przy udziale uczniów szkolna bazê
konspektów, scenariuszy lekcji, programów
edukacyjnych czy wzbogacaj¹ szkoln¹ stronê internetow¹ o bank adresów internetowych powiêcony poszczególnym przedmiotom nauczania. Zadania, które placówka realizuje w ramach konkursu: Szko³a z klas¹
s¹ ambitne i wymagaj¹ czêsto d³ugofalowych
dzia³añ. Akcja, do której w³¹czy³o siê Gimnazjum im C. K. Norwida w Che³mku to
rodzaj konkursu, w którym tak naprawdê
wszyscy uczestnicy wygrywaj¹. Odnosz¹
sukces, bo ka¿da szko³a deklaruje chêæ poprawienia pracy, a realizacja zadañ wymaga
wykazania siê nowymi osi¹gniêciami, o których po zakoñczeniu akcji, zapewne czytelników poinformujemy.
Mariola Krzeczkowska
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Bajki w przedszkolu
Dawno, dawno temu...- nie, nie bêdê opowiadaæ bajek,
ale... Te magiczne s³owa automatycznie przenosz¹ w wiat bani.
A w³anie bajkowa atmosfera panowa³a pewnego dnia w Przedszkolu Samorz¹dowym nr 1 w Che³mku.

Kurs PCK
W lutym i marcu w Zespole Szkolnym Podstawowo-Gimnazjalnym nr 1 w Che³mku odbywa³ siê kurs PCK w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy kursu- klasa IIa gimnazjumzdobywali wiedzê o sposobach udzielania pomocy, uczyli siê reanimowaæ oraz radziæ sobie przy krwotokach i z³amaniach. Kurs trwa³
2 miesi¹ce i zakoñczony zosta³ egzaminem sprawdzaj¹cym. Wszyscy uczestnicy zdali i otrzymali certyfikat ukoñczenia kursu. Szkolenie przeprowadzi³ nieodp³atnie lekarz Jan Franczyk, a inicjatork¹
kursu by³a Zofia Urbañczyk, nauczycielka jêzyka polskiego.

Pasowanie na czytelników

Przedszkolaki "w akcji"
Fot. Beata Kulczyk-Ciecierska
W krainê bajek przenielimy siê za spraw¹ konkursu pt.
W wiecie bajek, bani i legend. Na pomys³ zorganizowania
takiego konkursu wpad³a p. Dorota Zoñ, nauczycielka, która od
lat zajmuje siê wychowaniem umys³owym przedszkolaków,
organizuj¹c ró¿ne imprezy (m. in. Teatra³ki). Inspiracj¹ by³a
zesz³oroczna, ogólnopolska akcja Ca³a Polska czyta dzieciom.
Na pocz¹tku roku szkolnego organizatorka rozes³a³a regulamin
i warunki uczestnictwa w konkursie do wszystkich przedszkoli
na terenie gminy. Chodzi³o mi oto, ¿eby zarówno rodzice w domu,
jak i nauczycielki w przedszkolu czyta³y dzieciom bajki, banie, legendy. A forma konkursu najbardziej dopinguje- mówi pomys³odawczyni. Efektem tego by³ I etap konkursu, zorganizowany 11
marca w Przedszkolu nr 1. W szranki stanê³o 5 dru¿yn, sk³adaj¹cych
siê z trójki dzieci i nauczycielki. W konkursie wziê³y udzia³ dzieci
z przedszkola nr 1 i 2 z Che³mka. Turniej prowadzi³a organizatorka
D. Zoñ, która przygotowa³a wiele trudnych pytañ i ciekawych zadañ. Kto z Pañstwa pamiêta co dostali synowie od ojca w spadku w
bajce O kocie w butach lub w jaki sposób zosta³ pokonany Bazyliszek? Zapewne niewiele osób. Dzieci natomiast odpowiada³y znakomicie. Za ka¿d¹ dobr¹ odpowied dru¿yna dostawa³a od 1 do 3
punktów-kwiatuszków, które dzieci wbija³y do specjalnie przygotowanej g¹bki. Nad przebiegiem konkursu czuwa³o jury w sk³adzie:
Danuta Krêlewicz, Bogus³awa Cygan, Bogus³awa Szyjka i Renata
Dziubak. Po podliczeniu punktów jury og³osi³o zwyciêzcami dwie
dru¿yny: Weso³e Misie i S³oneczka. Te dru¿yny wezm¹ udzia³
w II etapie konkursu, który odbêdzie siê w maju i bêdzie mia³ charakter miêdzygminny. Przyjad¹ dzieci m. in.: z Owiêcimia, Libi¹¿a, ¯arek. Za udzia³ w konkursie wszystkie dzieci zosta³y nagrodzone dyplomem, ksi¹¿k¹ oraz s³odyczami.
BKC

Spotkanie integracyjne
18 marca Szko³a Podstawowa nr 2 w Che³mku goci³a uczestników Warsztatów Terapii Zajêciowej im Brata Alberta. Na spotkaniu m³odzie¿ przedstawi³a program artystyczny powiêcony Che³mkowi. Gociom zosta³a tak¿e przybli¿ona plastyczna wizja naszego
miasta. Uczniowie wspólnie z uczestnikami warsztatów bawili siê
przy piosenkach i tañcach regionalnych. Grono zaproszonych goci poszerzyli rodzice uczniów. Spotkanie zosta³o zorganizowane
przez dyrekcjê szko³y oraz nauczycieli klas drugich.

Tradycj¹ Zespo³u Szkolno-Gimnazjalego w Gorzowie jest
wprowadzanie w progi biblioteki szkolnej uczniów klasy I w sposób
bardzo uroczysty i wyj¹tkowy. Tegoroczna uroczystoæ przebiega³a w dwóch jêzykach: polskim i angielskim. Specjalnie dla pierwszaków bibliotekarki przygotowa³y wystawê najpiêkniejszych
bajek polskich, t³umaczonych na angielski. Wystawê pokaza³
dzieciom krasnoludek, a bajki przeczyta³y Agata Dulêba i Jolanta
M¹czko. Uczniowie wziêli udzia³ w konkursie, którego g³ównym
celem by³o wzbudzenie w dzieciach chêci i umiejêtnoci korzystania ze s³owników. Dzieci zapozna³y siê z regulaminem biblioteki, pozna³y zgromadzone zbiory. Potem nast¹pi³ akt lubowania. Pierwszaki z³o¿y³y przyrzeczenie i zosta³y pasowane na czytelników. Ka¿dy nowy czytelnik otrzyma³ odznakê: Jestem czytelnikiem biblioteki oraz gazetkê okolicznociow¹ Nasza biblioteka. Uroczystoæ przygotowa³y i prowadzi³y: Agata Dulêba
- nauczyciel-bibliotekarz, Otylia Dudzik-bibliotekarka i JolantaM¹czko-nauczycielka jêzyka angielskiego.
Agata Dulêba

Marzanna w bibliotece
Na ciekawy pomys³ przywitania wiosny wpad³a Alicja Klima
 bibliotekarka z Bobrku. Razem z Renat¹ Dulêb¹  nauczycielk¹
zerówki zorganizowa³y 18 marca lekcjê biblioteczn¹, podczas
której uczniowie dowiedzieli siê o zwiastunach wiosny i o tradycjach topienia marzanny. Dzieci zrobi³y swoj¹ marzannê, w sposób tradycyjny: ze s³omy, bibu³y i papieru kolorowego. Nastêpnego dnia w samo po³udnie dzieci utopi³y marzannê w Wile. Tym
symbolicznym gestem po¿egna³y zimê i powita³y wiosnê. M³odym uczniom bardzo podoba³a siê nietypowa lekcja.
BKC

Wziêli udzia³ w konkursie
Centrum ¯ydowskie w Owiêcimiu zorganizowa³o konkurs
dla uczniów szkó³ gimnazjalnych i rednich pt. ¯ydzi - moje
wyobra¿enie. G³ównym celem konkursu by³o poszerzenie i upowszechnienie wiedzy o spo³ecznoci ¿ydowskiej, jej kulturze i
historii oraz kszta³towanie postaw otwartoci i tolerancji w stosunku do kulturowych, etnicznych i religijnych odmiennoci.
Wp³ynê³o 30 prac pisemnych oraz 110 prac plastycznych z 28
szkó³ i 14 miejscowoci. Konkurs zosta³ rozstrzygniêty pi¹tego
marca. Swoje prace na konkurs przes³a³y tak¿e dwie osoby
z Che³mka: Ada Rudyk - uczennica LO Towarzystwa Salezjañskiego w Owiêcimiu i Marcin Majdak- uczeñ Powiatowego Zespo³u nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Che³mku.
Ada Rudyk zosta³a nagrodzona i znalaz³a siê wród 7 laureatów
konkursu. Jej oryginaln¹ pracê plastyczn¹ dostrze¿ono i nagrodzono. Wyró¿nione prace, wród nich mieszkanki naszego miasta, mo¿na by³o zobaczyæ na wystawie pokonkursowej. Gratulujemy.
BKC
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Pasje

Z WIZYT¥ U PSZCZELARZA

Ko³o Pszczelarzy w Che³mku zrzesza 12 cz³onków i nale¿y do
Zwi¹zku Pszczelarzy Podbeskidzia Bratnik w Bielsku Bia³ej. £¹cznie posiada 150 rodzin pszczelich. Jednym z najaktywniejszych jego
cz³onków, od pocz¹tku istnienia Ko³a, czyli od 1983 roku jest Eugeniusz Sitek. Przed powstaniem Ko³a w Che³mku, pan Eugeniusz nale¿a³ do Ko³a Pszczelarzy w Owiêcimiu, a jego przygoda z pszczo³ami trwa ju¿ ponad 43 lata. Obecnie jest on wiceprezesem Ko³a Pszczelarzy w Che³mku, a w latach 1998-2000 by³ prezesem Ko³a Pszczelarzy w Che³mku. Jego pasieka liczy 18 uli i zlokalizowana jest w
przydomowym ogrodzie w Che³mku- na M³ynach. Pan Sitek jest
emerytem i swój wolny czas powiêca swoim ulubionym pszczo³om.
Ule, w których trzyma swoje pszczo³y wykonuje w³asnorêcznie z
drewna. W niektórych pracach w pasiece i przy odbiorze miodu w
sezonie pomaga mu ¿ona, pani Rozalia. Pan Eugeniusz posiada br¹zow¹ odznakê Polskiego Zwi¹zku Pszczelarskiego.
A oto wywiad, który przeprowadzi³em Z panem Sitkiem:
-Sk¹d wziê³a siê ta pasja u Pana?
- Wychowa³em siê w rodzinie, która ¿y³a i pracowa³a na roli.
Zawsze jak pamiêtam trzymalimy pszczo³y ko³o domu. Pomimo pracy
zawodowej w PZPS Che³mek zawsze interesowa³em siê rolnictwem,
hodowl¹ i ogrodnictwem. Pe³ni³em ró¿ne funkcje spo³eczne, ale zawsze by³y one zwi¹zane z rolnictwem. Miêdzy innymi by³em radnym
w Radzie Narodowej i przewodnicz¹cym komisji rolnej, cz³onkiem
i prezesem Kó³ka Rolniczego w Che³mku. Lubiê swoj¹ pasiekê, mylê
o niej ca³y rok, martwiê siê o ni¹, gdy w sezonie s¹ ch³ody lub wystêpuj¹ obfite opady deszczu. Zajmujê siê ni¹ najlepiej jak potrafiê. Aby
hodowaæ pszczo³y i powiêcaæ im swój czas trzeba mieæ tzw. ducha
do pszczó³.
-A jaki by³ dla zbioru miodu 2002 rok?
- W mojej ocenie bardzo niepomylny ze wzglêdu na d³ugie okresy upa³ów, po³¹czonych z susz¹ lub d³ugie okresy ch³odów. Pszczo³y
potrzebuj¹ pogody stabilnej, ciep³ej i wilgotnej, co warunkuje kwitnienie i nektarowanie rolin i daje surowiec do przerobu na miód.
W naszym terenie przy optymalnej pogodzie mo¿na osi¹gn¹æ redni¹
wydajnoæ miodow¹ z ula nawet do 20 litrów miodu. W ubieg³ym
roku ta wydajnoæ z ula by³a bardzo znacznie mniejsza.
- Proszê, aby w du¿ym skrócie opowiedzia³ pan jak powstaje w ulu
kropla miodu.
- Najpierw pszczo³a robotnica, zwana zbieraczk¹, zbiera z kwiatów nektar lub spad z igie³ drzew i w swoim wolu dodaje odrobinê
swojej liny do zbioru. Enzym zawarty w tej¿e linie, zwany inwertaz¹,

rozk³ada cukier nektaru czy spadzi na cukry proste: cukier gronowy
zwany glukoz¹ i owocowy zwany fruktoz¹. Dzia³anie enzymu jest
d³ugotrwa³e. W ka¿dym razie, gdy zbieraczka przekazuje kropelkê
s³odkiej cieczy m³odej robotnicy w ulu to dzia³anie enzymu jeszcze
trwa. Robotnica magazynierka dalej pracuje nad otrzyman¹ kropelk¹. Przewraca j¹ jêzyczkiem, obrabia, wzbogaca swoj¹ lin¹, ³yka
kropelkê do wola by znów j¹ wypluæ na jêzyczek i zacz¹æ ca³¹ pracê
od nowa. Taki proces trwa dosyæ d³ugo, oko³o 20 minut. Po tym
czasie magazynierka uznaje krople za gotow¹ do schowania w komórce. Poniewa¿ jest ona jeszcze pó³p³ynna i wodnista- pszczo³a
przylepia j¹ do bocznej ciany komórki, aby siê wietrzy³a i wyparowa³ nadmiar wody. Inne pszczo³y w tym czasie bez przerwy wietrz¹
ul siedz¹c na plastrach i na wylocie z ula. Gdy magazynierki uznaj¹,
¿e krople s³odyczy ju¿ odparowa³y przenosz¹ je do górnej czêci
plastra, ale jeszcze nie zape³niaj¹ w pe³ni komórek. Miód teraz musi
dojrzewaæ  trwa to przy dobrej pogodzie  4-5 dni. Wtedy komórki
dope³niane s¹ prawie ca³kowicie i zamykane przez pszczo³y cieniutkimi wieczkami woskowymi. Teraz pszczo³y i pszczelarze uznaj¹, ¿e
miód jest ju¿ dojrza³y i pe³nowartociowy. To zreszt¹ wcale nie oznacza, ¿e w miodzie nie zachodz¹ dalsze zmiany. Otó¿ cukry z³o¿one pod
wp³ywem enzymów dalej rozk³adaj¹ siê na cukry proste, zwane inwertowanymi. Tote¿ im miód dojrzalszy, tym wiêcej ma cukrów inwertowanych. Dobrze przechowywany miód (w ciemnym i ch³odnym
miejscu) nie starzeje siê a wprost przeciwnie, im starszy, tym lepszy
i wartociowszy. Gdy miód dojrzewa w ulach, w pasiece wokó³ uli,
szczególnie wieczorem, roznosi siê specyficzny, aromatyczny i mi³y
zapach wie¿ego miodu, znany tylko pszczelarzom.
- Jak pan ocenia perspektywy rozwoju pszczelarstwa na naszym
terenie i w kraju?
-Niestety, ma³o optymistycznie-wprawdzie jest nas w Polsce oko³o 30 tysiêcy, posiadamy oko³o 1 100 000 rodzin pszczelich, ale s¹
spore zagro¿enia: brak jest m³odych, chêtnych do nauki tej trudnej
sztuki hodowlanej, wystêpuje zanieczyszczenie rodowiska naturalnego i powietrza, wiosenne wypalanie nieu¿ytków i ³¹k niszczy wczesnowiosenne kwiaty, brak jest skoordynowanego nadzoru weterynaryjnego nad pszczelarzami i chorobami pszczó³. Jednak wierzê, ¿e
ludzie o podobnej pasji jak moja jeszcze bardzo d³ugo dostarczaæ
bêd¹ na nasze sto³y skarby z ula wyprodukowane przez pszczo³y,
z których najbardziej znany to miód.
-Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê udanego sezonu w 2003 roku.
Rozmawia³: Jacek Witkowski

OG£OSZENIE

NOWI KURSANCI

Komenda Hufca ZHP w Che³mku organizuje wypoczynek
letni dla dzieci i m³odzie¿y nad morzem w miejscowoci Jantar
od 28.06 do 20.07.2003 r. (21 dni). Koszt obozu dla dzieci i
m³odzie¿y, która nie nale¿y do ZHP wynosi 780 z³, a dla cz³onków ZHP 750 z³. Jest mo¿liwoæ skorzystania z turnusów 10dniowych od 28.06 do 8.07 i od 9.07 do 20.07.2003. Koszt wynosi
wówczas 400 z³.Komenda Hufca ZHP organizuje równie¿ wypoczynek dzieci w Lipnicy Ma³ej w dniach 4.08-14.08.2003r.
(10 dni). Koszt pobytu wynosi 200 z³. Jest tak¿e mo¿liwoæ
pobytów 5-dniowych: od 4.08 do 9.08 i od 9.08 do 14.08.2003
r. Koszt wynosi 110 z³.
Chêtni proszeni s¹ o kontakt z Komendantk¹ Hufca Barbar¹
Kani¹, nr tel. 846 12 45 lub ze Szko³¹ Podstawow¹ nr 2 w Che³mku ul. Brzozowa, lub z dh Lucjanem Firkiem, nr tel. 846 18 31.
Prosimy o dokonywanie przedp³at w wysokoci 200 z³ do koñca
kwietnia 2003r. Serdeczne zapraszamy na nasz¹ akcjê letni¹.

W marcu w Zespole Szkolnym Podstawowo-Gimnazjalnym
w Gorzowie rozpocz¹³ siê kurs wiatowego Programu Tanecznego I stopnia, zorganizowany przez MOKSiR. Kurs obejmuje kroki
podstawowe takich tañców towarzyskich jak: walc wiedeñski,
walc angielski, tango, quickstep, cha-cha-cha, rumba, jive, blues.
Na kurs zapisa³o siê oko³o 80 uczniów ze szko³y podstawowej,
gimnazjalnej i redniej. Dzieci podzielone s¹ na 4 grupy wiekowe.
Kurs prowadzony jest przez pani¹ Ewê Miszutê- instruktorkê
MOKSiR w Che³mku. Dzieci nie ucz¹ siê tañczyæ od razu. Najwa¿niejsze jest os³uchanie siê z muzyk¹ taneczn¹- mówi pani EwaDla dzieci najm³odszych na pocz¹tek wprowadzi³am zabawy rytmiczne, które maj¹ pomóc w odró¿nianiu rytmów i akcentów w
muzyce. Najwa¿niejsze jednak jest modelowanie prawid³owej
sylwetki poprzez zabawy i æwiczenia po³¹czone z prawid³owym
oddechem. Kurs zakoñczy siê w czerwcu. Szczegó³owe informacje o kursie mo¿na uzyskaæ w MOKSiR w Che³mku, tel. 8461296.
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OPIEKA ZDROWOTNA W CHE£MKU
Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest czêci¹ systemu
opieki zdrowotnej, zapewniaj¹c¹ zdrowym i chorym wiadczenia zdrowotne w rodowisku zamieszkania, wychowania i nauczania, w warunkach ambulatoryjnych lub domowych. POZ
jest g³ównym i fundamentalnym ogniwem systemu opieki zdrowotnej. Stanowi miejsce zwykle pierwszego i podstawowego
kontaktu jednostki i rodziny z systemem opieki zdrowotnej.
Lekarze pracuj¹cy w POZ posiadaj¹ wiedzê, umiejêtnoci i
postawy predysponuj¹ce ich do zajêcia siê ka¿dym problemem
pacjenta. S¹ zdolni do zapewnienia pacjentowi ca³ociowej,
d³ugotrwa³ej opieki, z uwzglêdnieniem kontekstu zdrowia ca³ej rodziny i zdrowia publicznego.Wybrany przez pacjenta
lekarz ma szanse zebraæ wszystkie istotne informacje dotycz¹ce jego zdrowia i chorób, by nastêpnie zaj¹æ siê nie tylko medycznymi, ale i spo³ecznymi problemami.
Do podstawowych zadañ lekarza POZ nale¿y: rozpoznawanie
potrzeb zdrowotnych, wykrywanie czynników zagro¿enia zdrowia, zapobieganie chorobom, diagnostyka schorzeñ, leczenie,
usprawnianie i rehabilitacja, koordynacja procesu diagnostycznoterapeutycznego, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.
Badania naukowe dowodz¹, ¿e zdrowie zale¿y przede wszystkim (bo a¿ w 51%) od stylu ¿ycia, a jedynie w 10% od dzia³añ
s³u¿by zdrowia i dlatego lekarze pracuj¹cy w POZ staraj¹ siê,
poprzez edukacjê i promocjê zdrowia, wp³yn¹æ na zmianê niekorzystnych zachowañ zdrowotnych pacjenta. W wielu wypadkach jest to znacznie wa¿niejsze ni¿ przepisanie recepty.
Pacjent ma prawo wyboru i zmiany lekarza. Jeli zmiana
odbywa siê w obrêbie jednego zak³adu pacjent nie ponosi z tego
tytu³u kosztów. Natomiast jeli wybrany lekarz pracuje w innym zak³adzie opieki zdrowotnej to zmiana deklaracji poci¹ga
za sob¹ koszty okrelone w ustawie. By opieka nad pacjentem
mog³a byæ kompleksowa w sk³ad zespo³u lekarza rodzinnego

wchodz¹ pielêgniarki pracuj¹ce w Zak³adzie, pielêgniarki i
po³o¿ne rodowiskowe oraz wszyscy inni pracownicy, od których zale¿y sprawne funkcjonowanie SG ZOZ.
Samodzielny Gminny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Che³mku wykonuje wiadczenia na podstawie umów zawartych
z Ma³opolsk¹ Regionaln¹ Kas¹ Chorych oraz z Bran¿ow¹ Kas¹
Chorych. Na podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e kontrakt obliguje
do zapewnienia dostêpnoci do wiadczeñ podstawowej opieki zdrowotnej minimum od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.:
8.00  18.00, natomiast SG ZOZ Che³mek zapewnia te wiadczenia codziennie od 7.00 do 19.00. W godzinach od 19.00 do
7.00 dnia nastêpnego oraz w niedzielê i wiêta lekarze pracuj¹cy w SG ZOZ sprawuj¹ opiekê ca³odobow¹ pod telefonem
nr 0 - 603 372 991, za w sobotê pe³ni¹ dy¿ur stacjonarny
w Zak³adzie w godzinach od 7.00 do 12.00. W podanych powy¿ej godzinach czynny jest tak¿e gabinet zabiegowy.Tak¿e
w niedzielê i wiêta pe³nione s¹ w Zak³adzie dy¿ury iniekcyjne
w godzinach od 8.00 do 10.00.
Zgodnie ze standardami medycznymi leczenie powinno byæ
prowadzone przez jednego, wybranego przez pacjenta, lekarza. W zwi¹zku z tym korzystanie z porad opieki ca³odobowej
powinno dotyczyæ zdarzeñ nag³ych, pojawiaj¹cych siê w czasie, gdy lekarz rodzinny nie jest dostêpny. W sytuacji zagro¿enia ¿ycia i zdrowia pacjent ma nadal prawo wezwaæ Pogotowie Ratunkowe dzwoni¹c na numer 999.
Uwagi i wnioski na temat funkcjonowania SG ZOZ Che³mek przyjmuje:
mgr Edward Cieciak - dyrektor SG ZOZ Che³mek , Jan
Franczyk - z-ca dyrektora ds. lecznictwa  lekarz chorób wewnêtrznych, specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej , Rada
Spo³eczna SG ZOZ Che³mek.
Jan Franczyk

M£ODZIE¯ ZAPOBIEGA PO¯AROM
Ju¿ po raz kolejny w naszej gminie zorganizowany zosta³
gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej
M³odzie¿ zapobiega po¿arom. Jest to ju¿ XXV edycja konkursu, którego zasiêg obejmuje ca³¹ Polskê. Bior¹ w nim udzia³
uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.
Turniej jest okazj¹ do propagowania wród m³odzie¿y wiedzy o zagro¿eniu po¿arem, jego skutkach i formach zapobiegania ¿ywio³owi. M³odzie¿ musi siê wykazaæ wiedz¹ na temat
postêpowania w czasie zagro¿enia, znajomoci¹ sprzêtu stra¿ackiego itp . M³odzi ludzie mog¹ bli¿ej poznaæ tajniki zawodu
stra¿aka.
W tegorocznych eliminacjach szkolnych wziê³o udzia³ oko³o 150 osób, sporód których wy³oniono 32 osoby do eliminacji
gminnych: 10 osób liczy³a starsza grupa wiekowa i 22 osoby
m³odsza grupa. Podczas gminnego fina³u zawodnicy zmagali
siê w dwóch etapach: pisemnych i ustnym. Podkreliæ nale¿y,
¿e wiedza, któr¹ wykazali siê uczniowie by³a na bardzo wysokim poziomie. W m³odszej grupie wiekowej trzeba by³o rozegraæ dwie dogrywki, ¿eby wy³oniæ zwyciêzcê.

Laureatami zostali w starszej grupie wiekowej: Przemys³aw Bolek, Grzegorz Zaczyk i Artur Szczepañski uczniowie
Powiatowego Zespo³u nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Che³mku oraz w m³odszej grupie wiekowej: Agata
Pik, Joanna Wojtas i Joanna Mrowiec - uczennice Zespo³u
Szkolnego Podstawowo-Gimnazjalnego w Gorzowie.
Zwyciêzcy uhonorowani zostali dyplomami, otrzymali te¿
cenne nagrody  sprzêt AGD. Zdobywcy dwóch pierwszych
miejsc w obu kategoriach wiekowych zapewnili sobie udzia³
w konkursie na szczeblu powiatowym, który odby³ siê 22 marca
w OSP w Witkowicach. Niestety nasi zawodnicy nie zakwalifikowali siê do dalszych etapów. Gminny fina³ Turnieju Wiedzy Po¿arniczej odby³ siê 12 marca w Zespole Szkolnym Podstawowo-Gimnazjalnym w Gorzowie (laureat poprzedniej
edycji turnieju). Jego organizatorami byli: Zarz¹d Miejski
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej
Polskiej w Che³mku oraz Miejski Orodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Che³mku.
BKC

60 ROCZNICA WYSIEDLENIA Z ZAMOJSZCZYZNY
W pi¹tek 28 lutego w Miejskim Orodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku
odby³o siê spotkanie upamiêtniaj¹ce 60-t¹ rocznicê wysiedlenia z Zamojszczyzny.
wysiedlenie ludnoci polskiej z terenu Zamojszczyzny i osiedlenie tam niemieckich
ch³opów. Pierwsze wysiedlenia odby³y siê
w listopadzie 1942r. Wysiedlonych Polaków przewo¿ono do obozu przejciowego
w Zamociu. Tam nastêpowa³ podzia³ ludnoci wed³ug wartoci rasowych. Czêæ
osób Niemcy kierowali na zag³adê do obozu Auschwitz. W czasie ca³ej akcji wysiedlono 110 tys. osób z 300 wsi, w tym ponad
30 tys. dzieci. Wród nich byli te¿, wówczas 8-letnia Zofia Nowak i Zdzis³aw Wróbel. Opowiedzieli o swoich wstrz¹saj¹cych
prze¿yciach i tragicznych wydarzeniach,
których byli wiadkami. Nie jestem bohaterem, jestem jednym z tych 30 tys. dzieci
z Zamojszczyzny- podkrela³ Z. Wróbel. Odby³a siê te¿ prezentacja fotograficzna Miejsca pamiêci na Zamojszczynie przygotowana przez dr Adama Cyrê  historyka
Muzeum w Owiêcimiu i Ryszarda Domasika- autora zdjêæ. Zobaczylimy ponad 100
zdjêæ przedstawiaj¹cych miejsca tragicznych wydarzeñ. Spotkanie by³o pewnego
rodzaju encyklopedi¹ martyrologii zwi¹Zdzis³aw Wróbel
zan¹ z wydarzeniami na Zamojszczynie.
Fot. Stanis³awa Pêdrys-Klisiak
Mo¿na te¿ by³o zobaczyæ ksi¹¿ki, czasopiW ramach spotkania wyk³ad nt.: Transsma, zdjêcia i dokumenty dotycz¹ce dzieporty z Zamojszczyzny do KL Auschwitz
jów Zamojszczyzny ze zbiorów Zdzis³awa
wyg³osi³a Helena Kubica, historyk PañWróbla. Spotkanie wzbudzi³o du¿e zaintestwowego Muzeum Auschwitz  Birkenau
resowanie mieszkañców. Przyszli g³ównie
w Owiêcimiu. Plan hitlerowski zak³ada³
ludzie starsi, którzy pamiêtaj¹ wojnê i nie-

UZDROWICIEL W CHE£MKU

Jeden z najs³ynniejszych uzdrowicieli wiata
- Clive Harris odwiedzi³ Che³mek. Jest to ju¿
jego kolejna wizyta w naszym miecie. Poprzednie spotkania cieszy³y siê takim powodzeniem
wród chorych, ¿e na ich probê zaproszono
uzdrowiciela ponownie. Clive Harris z pochodzenia jest Anglikiem, ale od wielu ju¿ lat mieszka w Afryce, gdzie prowadzi swoja klinikê. Uzdrawia ludzi od dzieciñstwa, twierdzi, ¿e urodzi³ siê
z darem uzdrawiania. Jest znany na ca³ym wiecie, wielu ludziom pomóg³. Harris leczy g³ównie
choroby nowotworowe. Twierdzi, ¿e na 100 nowotworów znika 87. Jak mówi, czasami poprawa
jest natychmiastowa, a czasami trzeba na ni¹ poczekaæ d³u¿ej. W Polsce znany jest od po³owy lat
70-tych, kiedy przyjecha³ do tu po raz pierwszy.
Szacuje siê, ¿e spotka³ siê z oko³o 12 mln Polaków. Ilu osobom pomóg³, nie wiadomo, poniewa¿ nikt nie prowadzi ¿adnych statystyk. Za
uzdrawianie nie pobiera op³at. Utrzymuje siê z
datków, które ludzie dobrowolnie sk³adaj¹ po
wizycie u niego. W Che³mku spotkanie z uzdrowicielem odby³o siê 12 marca o godz. 16.55 w
Miejskim Orodku Kultury, Sportu i Rekreacji.
Wczeniej wszyscy zainteresowani otrzymali
specjalne, bezp³atne zaproszenia, które upowa¿niaj¹ do wizyty u uzdrowiciela. Ka¿da osoba
otrzyma³a jedno zaproszenie. Na seans leczniczy przysz³o oko³o 100 osób. Ludzie ustawieni
byli w d³ugiej kolejce. Ka¿da osoba podchodzi³a pojedynczo. Uzdrowiciel w ci¹gu kilku sekund bada³ chorego. Nastêpna wizyta uzdroBKC
wiciela planowana jest w kwietniu.

Zofia Nowak
Fot. Stanis³awa Pêdrys-Klisiak
co m³odsi. Nie brakowa³o te¿ m³odzie¿y,
dla nich by³a to lekcja historii. Spotkanie
zorganizowane zosta³o przez: Miejski Orodek Kultury , Sportu i Rekreacji w Che³mku, Pañstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Owiêcimiu, Ko³o Przewodników
Turystycznych i Ko³o Miejskie PTTK
w Che³mku.
BKC

MIEJSKI ORODEK KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W CHE£MKU
PROPOZYCJE PROGRAMOWE NA KWIECIEÑ 2003r.

01.04.2004 r.  ELIMINACJE POWIATOWE MA£OPOLSKIEGO FESTIWALU TEATRÓW SZKOLNYCH  siedziba MOKSiR - godz. 10.00
04.04.2002 r.  GMINNE SPOTKANIA EUROPEJSKIE - siedziba MOKSiR godz.
13.00  otwarte spotkanie informacyjne powiêcone Unii Europejskiej
04.04.2003 r.  LESZEK MAZAN & MIECZYS£AW CZUMA  spotkanie autorskie siedziba MOKSiR  godz. 18.00
05.04.2003 r.  OTWARCIE WYSTAWY PRAC PLASTYCZNYCH POWSTA£YCH W
WIETLICY TERAPEUTYCZNEJ FUNDACJI IM. BRATA ALBERTA
- siedziba MOKSiR - godz. 17.00
07.04.2003 r.  spotkanie z CLIVEM HARISEM znanym uzdrowicielem - siedziba
MOKSiR  od godz. 8.00
09.04.2003 r.   ZABAWA W TEATR  konkurs teatrzyków dzieciêcych zorganizowany przez Przedszkole Samorz¹dowe w Gorzowie - siedziba MOKSiR od
godz.10.00
11.04 2003 r.  VII SPOTKANIA TEATRZYKÓW DZIECIÊCYCH  TEATRA£KI 
- siedziba MOKSiR  godz. 10.00
22.04.2003 r. - od 22.04  30.04  dzia³ania proekologiczne zwi¹zane ze  WIATOWYM
DNIEM ZIEMI - rozstrzygniêcie gminnego konkursu plastycznego pt. Zwierzêta nasi przyjaciele - wystawa prac, akcje plastyczne itp. Cykl organizowany wspólnie ze szko³ami z terenu gminy. ( Szczegó³y na plakatach)
25.04.2003 r. -WERNISA¯ MALARSTWA MAGDALENY OPITEK - siedziba
MOKSiR  godz. 18.00
Szczegó³owe informacje pod nr tel. 846 12 96

Przepraszamy za zmianê terminu spotkania z L. Mazanem i M. Czum¹ . Spotkanie przeniesione zosta³o na 4.04.2003 z przyczyn od nas niezale¿nych.

strona 13

Echo Che³mka nr 3/2003

Echo Che³mka nr 3/2003

strona 14

Remont stadionu
Ju¿ we wrzeniu tego roku, na rozpoczêcie pi³karskiej rundy
jesiennej Stadion Sportowy w Che³mku powinien byæ zmodernizowany. Planowany w tym roku remont obejmuje: rozbiórkê istniej¹cej konstrukcji ¿elbetonowych siedzisk, wyrównanie pozosta³ej
czêci skarpy po zdemontowaniu siedzisk i obsianie traw¹, zmianê
nawierzchni schodów rodkowych, u³o¿enie kostki brukowej
w przejciach miêdzy siedziskami, wykonanie balustrad i utwardzenie t³uczniem korony trybuny. G³ównym elementem remontu
bêdzie wymiana ogrodzenia i oddzielenie ogrodzeniem p³yty g³ównej stadionu oraz utworzenie jednego sektora siedzeñ plastikowych
na 400-500 miejsc (w rodkowym pasie obecnych trybun). W tegorocznym bud¿ecie przeznaczono na ten cel 120 tys. z³. Do kompleksowej modernizacji stadionu potrzebna jest kwota 200 tys. z³. Gminy
nie staæ na taki wydatek. Czêæ prac mog³aby byæ wykonana w
oparciu o rodki finansowe sponsorów. Obecnie prowadzone s¹
rozmowy w tej sprawie z firmami z terenu gminy. Prace rozbiórkowe zostan¹ przeprowadzone w ramach robót publicznych i prac
interwencyjnych.
BKC

Liga Siatkówki
Po ósmej kolejce dru¿yna MOKSiR Che³mek zajmuje III
miejsce w Amatorskiej Lidze Siatkówki. Do koñca rozgrywek
pozosta³o jeszcze 6 meczy. W marcu dru¿yna rozegra³a dwa spotkania z Relaksem Trzebini¹ i Elektrowni¹ Siersza i dwa razy
odnios³a zwyciêstwo 3 : 0. Je¿eli byliby Pañstwo zainteresowani
gr¹ w siatkówkê zapraszamy do sekcji pi³ki siatkowej. Treningi
odbywaj¹ siê w poniedzia³ki, rody i pi¹tki w godzinach od 19.00
do 21.00 w Gimnazjum nr 2 w Che³mku. Szczegó³owych informacji udziela Bogdan Sidorowicz pod nr tel. 846 12 97.

TERMINARZ ROZGRYWEK W KLASIE B
W RUNDZIE WIOSENNEJ LKS BOBREK,
LKS GORZÓW, KS CHE£MEK
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LKS Gorzów  LKS Bobrek
LKS Bobrek  LKS Skidziñ
LKS Porêba  KS Che³mek
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LKS Skidziñ  LKS Gorzów
LKS Gorzów  KS Che³mek
LKS Bobrek  KS Brzeszcze
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KS Che³mek  LKS Skidziñ
LKS Gorzów  LKS £êki
LKS Bobrek  LKS G³ebowice
LKS Przecieszyn  LKS Bobrek
LKS G³êbowice - Gorzów
KS Brzeszcze  KS Che³mek
KS Che³mek  LKS £êki
LKS Gorzów  LKS Przecieszyn
LKS Bobrek  LKS Harmê¿e
LKS Palczowice  LKS Bobrek
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KS Che³mek  LKS Przecieszyn
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LKS Porêba  LKS Gorzów
LKS Harmê¿e  KS Che³mek

WSPOMNIENIE
O REINHOLDZIE WESO£KU
 pi³karzu KS Che³mek, trenerze

Wspomina Tadeusz Laska: Weso³ek przyszed³ do Che³mka
w 1951r. jako m³ody zawodnik-pi³karz. Robotniczy Klub Sportowy Che³mek by³ wtedy w II lidze. Pochodzi³ z Szopienic, tutaj
dosta³ pracê i tu siê osiedli³. Mieszka³ na Kolonii. Pracowa³ i
gra³ w pi³kê. Gralimy razem, przyjanilimy siê. Ja gra³em na
stoperze, on by³ pomocnikiem. Zawodnikiem by³ do 1971 r., póniej zosta³ trenerem. By³ bardzo kole¿eñski, weso³y, zawsze
umiechniêty, przyjazny dla kolegów. By³ dobrym przyjacielem.
Jako zawodnik by³ ambitny, zadziorny, ale nie k³óci³ siê z sêdziami
na boisku. By³ dobrym zawodnikiem. Mimo tego, ¿e nie gra³
w ataku, zdarza³o siê, ¿e strzela³ bramki. By³a taka akcja w meczu
ze Skr¹ Czêstochowa, w 1952, gdzie on z po³owy boiska strzeli³
bramkê (tak mu siad³a na nogê pi³ka i jak kopn¹³..., a bramkarz
by³ trochê w przedzie i ta pi³ka go przelobowa³a, nie zd¹¿y³ siê
cofn¹æ i jej z³apaæ). Najwiêkszym osi¹gniêciem Weso³ka i ca³ej
dru¿yny by³o to, kiedy weszlimy do æwieræfina³u z Legi¹, po pokonaniu Stali-Sosnowiec i Lechii Gdañsk 3:2.
Wspomina Krzysztof Siwoñ: Z Weso³kiem spotka³em siê po
raz pierwszy na obozie pi³karskim w Karpaczu-Bierutowiczch
w 1962r., mymy grali wtedy w A klasie. By³ miêdzy innymi asystentem trenera Spodzieji (czo³owy trener i pi³karz reprezentacji
Polski) Holdek by³ jednym z czo³owych zawodników dru¿yny Klubu Sportowego Che³mek. On bra³ udzia³ we wszystkich tych wa¿nych meczach, a wiêc gra³ w meczach o Puchar Polski z dru¿yn¹
CWKS Warszawa. By³ pi³karzem, który przyszed³ tu z Szopienic.
By³ bardzo kole¿eñski, a przede wszystkim charakteryzowa³ go
cudowny humor l¹ski. Jak co powiedzia³ swoj¹ l¹sk¹ gwar¹, to
zawsze roz³adowa³ napiêcie czy to przed czy po meczu, czy po
wygranym czy po przegranym, bo wiadomo raz siê wygrywa³o,
raz siê przegrywa³o, jak to w pi³ce no¿nej bywa. Strzela³ du¿o
bramek z wolnego, mia³ bardzo dobry przegl¹d sytuacji, bo gra³
na pomocy. Mia³ bardzo dobry strza³. Uczestniczy³ w meczach
o wejcie do III ligi krakowskiej. Nastêpnie, gdy koñczy³ karierê
jako pi³karz, skoñczy³ kurs instruktora razem z panem Piotrowskim i panem Trêbaczem i zacz¹³ prowadziæ pierwsz¹ dru¿ynê.
Prowadzi³ tê dru¿ynê przez pewien okres czasu. Na treningach
du¿o wymaga³, wszyscy go s³uchalimy. Mia³ du¿y zasób wiedzy
trenerskiej, tym bardziej, ¿e Holdek zna³ jêzyk niemiecki, mia³
znajomych w Niemczech, czêsto tam bywa³ i korzysta³ z tzw. Szko³y niemieckiej, i to przek³ada³o siê na treningach. Taka jest zasada, ¿e je¿eli trener na bie¿¹co siê nie dokszta³ca, to siê cofa.
Nastêpnie Holdek po zakoñczeniu kariery (by³o takie oficjalne
po¿egnanie) podj¹³ pracê, by³ m. in. gospodarzem na stadionie,
zna³ siê te¿ bardzo dobrze na murawie. Po przejciu na emeryturê
wspomaga³ trenerów swoj¹ rad¹ i dowiadczeniem, trenerzy korzystali z jego wiedzy fachowej. Zna³ wszystkich zawodników,
interesowa³ siê na bie¿¹co ca³ym ¿yciem klubu, przychodzi³ na
mecze. Miêdzy innymi prowadzi³ z trenerem Trêbaczem pierwsz¹
dru¿ynê. Chcia³em zaznaczyæ, ¿e bra³ udzia³ w pi³karskich spartakiadach zak³adowych i pomaga³ równie¿ je organizowaæ. Jego
osi¹gniêcie to by³o to, ¿e gra³ w tych meczach gdy dru¿yna wst¹pi³a do III ligi, bardzo dobrze gra³ w II lidze, gra³ w meczu
o Puchar Polski, weszli nawet do pó³fina³u. Teraz w ostatnich
latach zmog³a go ciê¿ka choroba.
Notowa³a: BKC

Samorz¹dowe kopanie
Ju¿ po raz pi¹ty w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Stanis³awa Konarskiego w Owiêcimiu odby³ siê Powiatowy Integracyjny Turniej Pi³ki No¿nej, w którym wziê³o udzia³ dziesiêæ zespo³ów. Dru¿yna Gminy Che³mek czwarty raz z rzêdu bierze
udzia³ w tym turnieju. Nasi samorz¹dowcy wystêpowali w roli
faworytów jako zdobywcy Pucharu Starosty Owiêcimskiego
z ubieg³ego roku. Che³mek znalaz³ siê w grupie z: Gmin¹ Owiêcim,
Gmin¹ Zator, Gmin¹ Kêty oraz Gmin¹ Osiek. Jak przysta³o na faworytów Gmina Che³mek wysz³a z grupy z pierwszego miejsca nie
trac¹c ani jednego punktu. Rywale Che³mka w 1/2 fina³u by³a dru¿yna Polanki Wielkiej, która niestety pokona³a nasz zespó³ 2:0. By³
to udany rewan¿ za pora¿kê z fina³owego spotkania z ubieg³ego
roku. W meczu o trzecie miejsce Gmina Che³mek pokona³a Gminê
Kêty 3:1 i tym samym znalaz³a siê w pierwszej trójce turnieju.
SF

Tylko utrzymanie
Dru¿yna seniorów KS Che³mek ju¿ 15 stycznia rozpoczê³a
przygotowania do rundy wiosennej. Zajêcia odbywa³y siê w hali,
si³owni oraz na boisku. Jedynym celem dru¿yny zak³adanym przez
duet trenerski: Bogdan Mazurkiewicz i Marek Klisiak (którzy
zast¹pili dotychczasowego szkoleniowca bia³o zielonych Stanis³awa Dwornika) jest utrzymanie zespo³u w V lidze. Zadanie to
mo¿e okazaæ siê bardzo trudne zwa¿ywszy na fakt ¿e nasza dru¿yna po rundzie jesiennej zajmuje 13 pozycjê w tabeli. Mo¿na
jednak byæ optymist¹, poniewa¿ obligatoryjnie szeregi V ligi opuszcza tylko ostatnia dru¿yna, lecz pozosta³e uzale¿nione s¹ od wystêpów IV-ligowców z okrêgów olkuskiego, wadowickiego i owiêcimskiego. Najgorszy scenariusz przewiduje spadek z V ligi trzech
a nawet czterech dru¿yn.
KS Che³mek podczas okresu przygotowawczego rozegra³ piêæ
spotkañ kontrolnych: Mêtków 5:0, Broszkowice 3:2, Topór Tenczyn 3:4, Che³m l. 7:2, Gromiec 1:3. W pierwszym oficjalnym
spotkaniu KS Che³mek zmierzy³ siê ze Zgod¹ Malec w finale Pucharu Polski na szczeblu Podokrêgu Owiêcim. Spotkanie odby³o
siê w sobotê 29 marca o godz.11.00 na boisku KS Che³mek. Niestety nasz zespó³ uleg³ gociom 2:4.

Fot. Pawe³ Mordan (Dziennik Polski)
Dru¿yna Gminy Che³mek ze starost¹ i wicestarost¹ owiêcimskim
Do dru¿yny przybyli: Krzysztof Szewczyk (LKS Zator), Rados³aw Szewczyk (LKS Gorzów), Tomasz Balcerek (LKS Broszkowice), Tomasz Treska, Robert Walu  wznowili treningi. Ubyli:
Zbigniew Adamski, Rafa³ Szkó³ka (obaj Mêtków), Micha³ Gut 
nie wznowi³ treningów. Miejmy nadziejê , ¿e równie¿ w przysz³ym
sezonie bêdziemy ogl¹daæ naszych pi³karzy na boiskach V ligi.
SF

TERMINARZ ROZGRYWEK KS CHE£MEK
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KS CHE£MEK  LESKOWIEC RZYKI
KS OLKUSZ  KS CHE£MEK
SKAWA WADOWICE  KS CHE£MEK
KS CHE£MEK  MARCÓWKA
BUKOWNO  CHE£MEK
KS CHE£MEK  ISK.-UNIA OWIÊCIM
ANDRYCHÓW  KS CHE£MEK
KS CHE£MEK  RUCH M£OSZOWA
ZGODA MALEC  KS CHE£MEK
KS CHE£MEK  HEJNA£ KÊTY
ISKRA KLECZA  KS CHE£MEK
KS CHE£MEK  POLANKA
¯AREK BARWA£D  KS CHE£MEK
KS CHE£MEK  JANINA LIBI¥¯

Czy znajd¹ wiosnê?
To ju¿ tradycja, ¿e w Che³mku pierwszy dzieñ wiosny ma
charakter sportowy. Przez blisko trzydzieci lat w tym dniu
odbywa³ siê Rajd Krokusowy z Che³mka do Bobrku. Jednak
od piêciu lat w kalendarzu zapisuje siê Bieg Poszukiwaczy
Wiosny.
Przy piêknej, s³onecznej pogodzie na Stadionie Sportowym
w Che³mku odby³ siê tegoroczny V Bieg Poszukiwaczy Wiosny. Na
starcie stawi³o siê blisko 70 zapaleñców biegania. Bieg by³ imprez¹
typowo szkoln¹, gdy¿ startowali w nim wy³¹cznie uczniowie szkó³
gimnazjalnych i rednich. Trasa biegu nie by³a d³uga: dla dziewcz¹t
wynosi³a 2 km, dla ch³opców 3 km. W poszczególnych kategoriach na
podium zakwalifikowali siê : dziewczêta gimnazjum: I miejsce Natalia Markiel  Stara Wie, II miejsce Marzena Kozina  Che³mek, III
miejsce Agata Malec  Brzeszcz , ch³opcy gimnazjum: I miejsce Konrad
Tobiczyk - Brzeszcze, II miejsce S³awomir Olszewski  Che³mek, III
miejsce Wojciech Haraf  Libi¹¿, dziewczêta szko³ rednich: I miejsce
Maria Michta  Owiêcim, II miejsce Anna Cygal  Che³mek, III
miejsce Katarzyna Tuchacz  Che³mek, ch³opcy szkó³ rednich: I
miejsce S³awomir Tynka  Kêty, II miejsce Wojciech Domurat 
Chrzanów, III miejsce Zbigniew Pa³osz  Kêty. Zwyciêzcy zostali

Zwyciêscy w kategorii gimnazjum
Fot. Stanis³awa Pêdrys-Klisiak
wyró¿nieni nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Organizatorami biegu byli: Miejski Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku oraz Powiatowy Zespó³ nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Che³mku.
SF

Zapraszamy na wielk¹ Majówkê w dniach 1-3 maj (festyny, plenerowe projekcje filmów, zawody sportowe itp.). Szczegó³y na plakatach.
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IV WIOSENNY PRZEGL¥D
SZTUKI NIEPROFESJONALNEJ
Oto co o wystawie s¹dz¹ jej coroczni autorzy:
Joanna Chrz¹szcz-Wronka: Jestem na ka¿dym przegl¹dzie. Te
wiosenne przegl¹dy s¹ bardzo przyjemne, bo pokazuj¹ siê wszyscy z
tym co robi¹. Na co dzieñ nie wiemy, ¿e ci ludzie zajmuj¹ siê takimi
wspania³ymi rzeczami. Taka wystawa pozwala pokazaæ sobie samemu, ¿e siê co robi i ¿e nie nale¿y siê krêpowaæ, jeli odbiegasz
tematem od jakiej normy. Poza tym trzeba siê pokazaæ. ¯aden artysta nie tworzy tylko dla siebie, nawet ten ma³y. Trzeba co robiæ, ¿eby
siê wzbogaciæ, ¿eby odchodziæ od szaroci dnia. Przecie¿ wszyscy
wykonujemy jakie normalne zawody, a wystawa- przedstawienie
swoich prac- jest po prostu odskoczni¹ od codziennoci, od tej szaroci, dlatego tyle kolorów jest na tej wystawie.

Jak co roku wiosn¹, tak i w marcu tego roku w galerii Epicentrum mo¿na by³o zobaczyæ prace artystów nieprofesjonalnych. Siódmego marca odby³ siê wernisa¿ otwieraj¹cy IV Wiosenny Przegl¹d
Sztuki Nieprofesjonalnej, który zgromadzi³ wiele osób. Swoje prace

przedstawi³o ponad 70 artystów z Che³mka i gmin ociennych. Ka¿dy
artysta otrzyma³ podziêkowanie za udzia³ w przegl¹dzie oraz symboliczn¹ ró¿ê. Ide¹ przegl¹du jest ukazanie ró¿norodnoci technik, rodków wyrazu. Jednak za najcenniejsz¹ cechê wystawy uznaæ trzeba
wieloæ postaw twórczych. W dobie postêpuj¹cej unifikacji indywidualnoæ, szczeroæ i spontanicznoæ staj¹ siê szczególnie cennymi
wartociami- czytamy w folderze na temat wystawy. Zaprezentowano
prace cz³onków RSTK, które powsta³y w trakcie pleneru w Glince
w Beskidzie ¯ywieckim w zesz³ym roku. Przedstawiono tak¿e rzeby, grafiki, artystycznie malowane szk³o, hafty, koronki stworzone
przez ludzi, którzy nie nale¿¹ do ¿adnych profesjonalnych instytucji
a tworz¹ dla siebie w zaciszu domowym.

Halina Ptasiñska: Taka wystawa to jest zrealizowanie swoich
marzeñ, ludzie realizuj¹ siebie, zape³niaj¹ swój wolny czas. I to, ¿e jest
to ju¿ czwarty przegl¹d bardzo wiele daje, poniewa¿ tych prac jest co
roku coraz wiêcej, nie tylko z Che³mka, ale i z Owiêcimia, Chrzanowa,
Brzeszcz, Libi¹¿a. Ka¿da praca jest ciekawa. Porównuj¹c obecne prace z tymi sprzed trzech lat trzeba stwierdziæ, ¿e ludzie siê niesamowicie
rozwinêli i ¿e te prace s¹ coraz lepsze. Podczas wernisa¿u zainicjowano te¿ powstanie nowej galerii (g³ówna galeria okaza³a siê za ma³a), w
by³ej kafejce internetowej, która w sposób ci¹g³y prezentowa³aby
dorobek Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Honorowy
patronat nad wystaw¹ obj¹³ starosta owiêcimski, Józef Ka³a .

Tekst BKC, Fot. S. Pêdrys-Klisiak i BKC
AUTORZY WYSTAWY:
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Janina Pid³o, Danuta Krêlewicz, Zofia Madejczyk, Agnieszka ¯ydzik,
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Janina ¯urek, Agata B³achut, Halina Indyk, Ma³gorzata Szymocha,
Zofia Czosnek-Szczepanik, Barbara Kamiñska-Cichy, Kazimiera Skórska, Barbara Urbañczyk, Wanda Sucherek, Marta Gugu³a, Genowefa
Koneczna, Gra¿yna Knap, Jadwiga Krzemieñ, Danuta Nowak, Ewa
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plastycznych organizowanych w ramach rodowiskowego Domu Samopomocy i Uczniowie skupieni w kole plastycznym dzia³aj¹cym przy
Powiatowym Zespole nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w
Che³mku.

