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NOWE MIEJSCA PRACY
Byæ mo¿e ju¿ nied³ugo na terenie gminy powstan¹ nowe miej-

sca pracy. Od kilku miesiêcy trwa³y rozmowy w³adz samorz¹do-
wych z przedstawicielami w³oskiej firmy Manuli Auto Polska Sp.
z o.o. Firma ma zamiar wydzier¿awiæ tereny Z.U.T. Technoskór
i rozpocz¹æ produkcjê.

Podsumowaniem tych negocjacji i rozmów by³o podpisanie 16
kwietnia listu intencyjnego miêdzy burmistrzem Che³mka A. Sater-
nusem a cz³onkiem Zarz¹du Spó³ki - Maurizio Cele. W li�cie tym, jak
poinformowa³ burmistrz, obie strony wyrazi³y wolê wspó³pracy, któ-
ra docelowo powinna zaowocowaæ stworzeniem kilkuset miejsc pra-
cy na terenie Che³mka.

W³oska spó³ka zajmuje siê
produkcj¹ podzespo³ów dla
przemys³u motoryzacyjnego w
ca³ej Europie (uk³ady klima-
tyzacyjne, hydraulika samo-
chodowa). Dzia³a na terenie
Tyskiej Podstrefy Ekonomicz-
nej. Wybudowa³a tam zak³ad i
zatrudnia prawie 500 osób.
U nas W³osi chcieliby wy-
dzier¿awiæ obiekty z mo¿liwo-
�ci¹ ich zakupu w przysz³o�ci.

W swoich planach rozwo-
jowych firma zak³ada urucho-
mienie produkcji w Che³mku,
zatrudniaj¹c na pocz¹tku 150
pracowników, by w kolejnych
latach zwiêkszyæ zatrudnienie
do 250, a w dalszej perspekty-
wie nawet do 400-500 osób. Jest to wiêc bardzo powa¿y inwestor.
Powstanie takiej firmy w Che³mku doprowadzi³oby do znacznego
o¿ywienia gospodarczego w gminie i w du¿ej mierze zniwelowa³oby
problem bezrobocia.

Firma w³oska uzale¿nia jednak zlokalizowanie swojego zak³adu
na terenie naszej gminy od wielu czynników. Nale¿¹ do nich m. in.
mo¿liwo�æ skorzystania z ulg w podatku od nieruchomo�ci oraz po-
prawa infrastruktury drogowej, zw³aszcza ulicy Piastowskiej i �l¹-
skiej jako g³ównej arterii komunikacyjnej oraz ulicy Przemys³owej,
która jest ulic¹ dojazdow¹.

W zamian za stworzenie preferencyjnych warunków inwestycyj-
nych, firma gwarantuje, ¿e w swojej polityce kadrowej kierowaæ siê
bêdzie przyjmowaniem do pracy mieszkañców gminy (na poziomie
70-80% ca³ej za³ogi). Bardzo wa¿nym elementem jest tak¿e deklara-
cja spó³ki dotycz¹ca wspó³pracy z firmami z naszego terenu, które
mog³yby staæ siê dla niej kooperantami. Istnieje te¿ du¿a szansa, ¿e
wraz z pojawieniem siê nowego inwestora, pojawi¹ siê inne firmy,
które bêd¹ chcia³y u nas zainwestowaæ.

Rada Miejska ju¿ w grudniu zesz³ego roku przyjê³a uchwa³ê o
zwolnieniach i ulgach w podatku od nieruchomo�ci dla osób tworz¹-

cych nowe miejsca pracy. Nie przewidziano jednak tak optymistycz-
nego wariantu, ¿e znajdzie siê podmiot, który mo¿e stworzyæ kilkaset
tych miejsc. Dlatego trzeba uchwa³ê rozbudowaæ. Nowy projekt za-
k³ada stosowanie ulg w zale¿no�ci od ilo�ci miejsc pracy. Przyjêto
cztery progi: stworzenie 50, 100, 150 oraz 200 i wiêcej stanowisk.
Maksymalna ulga jak¹ firma mo¿e uzyskaæ to stuprocentowe zwol-
nienie z podatku od nieruchomo�ci przez okres 3 lat. I z takiej mo¿-
liwo�ci firma Manuli chêtnie skorzysta. W tej chwili projekt uchwa³y
opiniowany jest przez Urz¹d Ochrony Konsumentów i kiedy wróci z
Warszawy zostanie poddany pod g³osowanie Rady Miejskiej. Podjê-

cie takiej uchwa³y by³oby magne-
sem przyci¹gaj¹cym du¿ych in-
westorów i pojawieniem siê ewen-
tualnych kolejnych miejsc pracy.

W zwi¹zku z ¿¹daniami sta-
wianymi przez inwestora w³oskie-
go dotycz¹cymi poprawy infra-
struktury drogowej burmistrz
Che³mka zwróci³ siê do Marsza³-
ka Województwa z pro�b¹ o pilne
zajêcie stanowiska w sprawie
modernizacji drogi 780 (w tym
roku województwo nie przewi-
dzia³o na ten cel �rodków finan-
sowych). Marsza³ek odpowie-
dzialny jest za zrównowa¿ony
rozwój ca³ego województwa, a
szczególnie je¿eli mamy do czy-
nienia z takim kontrahentem-
mówi burmistrz- dlatego oczeku-

jê jednoznacznej odpowiedzi.
Pojawienie siê takiego przedsiêbiorcy na terenie gminy mo¿e

pomóc zrealizowaæ przyjêty Program O¿ywienia Gospodarczego,
jednak firma nie podjê³a jeszcze ostatecznej decyzji o lokalizacji
swojego zak³adu. Zdajê sobie sprawê jakie ta informacja mo¿e wy-
wo³aæ skutki, dlatego w celu ostudzenia zapa³ów przypominam, ¿e to
s¹ na razie tylko rozmowy, wyra¿anie pewnej woli, natomiast decyzje
w tej kwestii podejmie strona w³oska i musimy siê uzbroiæ w cierpli-
wo�æ- mówi burmistrz- My�lê, ¿e terminem podjêcia ostatecznej de-
cyzji bêdzie po³owa maja- tak wynika³o z rozmów. BKC

Wszystkim  stra¿akom z okazji ich �wiêta
sk³adamy serdeczne ¿yczenia oraz

podziêkowania  za ofiarn¹ s³u¿bê i pracê
na rzecz naszej lokalnej spo³eczno�ci.

Burmistrz Che³mka, Rada Miejska ,
Komendant Gminny OSP  i Echo Che³mka

Wymiana listów intencyjnych Fot. B. Kulczyk-Ciecierska
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KRÓTKO O GMINIE
Zosta³ og³oszony przetarg na zakup czte-

rech nowych przystanków autobusowych,
które pojawi¹ siê w miejsce starych i znisz-
czonych. Przystanki zostan¹ zamontowane w
czerwcu.

* * *
W kwietniu zakoñczono, rozpoczêty w

zesz³ym roku, remont ulicy Piastowskiej na
odcinku od ulicy Norwida do Chrobrego.
Wykonano ostatni¹ nak³adkê asfaltow¹ oraz
poprawiono stan nawierzchni (frezowanie) a¿
do po³¹czenia z ulic¹ Le�n¹. Tym samym
zakoñczono III etap modernizacji drogi wo-
jewódzkiej 780.

* * *
Zosta³ og³oszony przetarg na remont Sta-

dionu Sportowego w Che³mku. Prace wyko-
nane bêd¹ w dwóch etapach. Pierwszy - wyko-
nanie nowego ogrodzenia w czê�ci dotycz¹cej
p³yty g³ównej boiska wraz z widowni¹. Drugi
- zamontowanie nowych siedzisk plastikowych
(400-500). W tej chwili, w ramach prac inter-
wencyjnych, demontowane s¹ betony spod ist-
niej¹cych, zdewastowanych siedzeñ. Planuje
siê zakoñczenie prac remontowych do 15 wrze-
�nia. Burmistrz chcia³by, ¿eby stadion swoim
wygl¹dem  przynajmniej w jakim� procencie
przypomina³ swoje dobre czasy.

* * *
Ruszy³ remont cz¹stkowy dróg na terenie

gminy. £atanie dziur opó�ni³o siê ze wzglêdu
na niesprzyjaj¹ce warunki atmosferyczne.
Natomiast drogi powiatowe maj¹ byæ wyre-
montowane do 20 maja. W tej chwili przygo-
towywane s¹ przetargi na modernizacjê i bu-
dowê dróg i chodników na terenie gminy.
Wykonane zosta³y kosztorysy i gmina sukce-
sywnie bêdzie og³aszaæ przetargi na realiza-
cjê zadañ drogowych.

* * *
Rozpoczê³y siê prace zwi¹zane z konty-

nuacj¹ remontu wa³u w Gorzowie. Do zreali-
zowania zosta³ ostatni odcinek d³ugo�ci ok.
1 km. Na tym odcinku zostanie wykonana
�cianka szczelna (utworzona ze specjalnej
masy wt³oczonej pod ci�nieniem w g³¹b wa³u
na g³êboko�æ 7 metrów), która bêdzie dodat-
kowym zabezpieczeniem przed filtracjami.
Ostatecznie te¿ ukszta³towana zostanie skar-
pa na tym odcinku. Tym sposobem zakoñ-
czone zostan¹ prace zwi¹zane z odbudow¹
wa³u od Che³mka do Gorzowa (do mostu ko-
lejowego) na odcinku 4 km. £¹czne nak³ady,

które przeznaczone zosta³y na tê inwestycjê
siêgaj¹ prawie 13 mln z³. Jest to najwiêksza
inwestycja w ci¹gu ostatnich lat prowadzona
na terenie gminy. �rodki na jej realizacjê po-
chodzi³y z Europejskiego Banku Inwestycyj-
nego i innych �róde³ pozyskanych przez Za-
rz¹d Wodnych Melioracji z Krakowa, który
prowadzi tê inwestycjê.

* * *
Zosta³ og³oszony d³ugo oczekiwany prze-

targ na pierwszy etap robót remontu wa³u w
Bobrku na odcinku oko³o 2 km (od mostu
kolejowego do tzw. Balatonu). Zadanie bê-
dzie realizowane w cyklu dwuletnim: 2003-
2004. Planowany termin zakoñczenia prac
I etapu wyznaczony jest na czerwiec przy-
sz³ego roku. Koszt inwestycji szacowany jest
na 3 mln. z³. Prowadzone s¹ te¿ starania na
realizacjê remontu kolejnych 2 km wa³u - do
Dolnego Bobrku. Zrealizowanie tych inwe-
stycji znacznie poprawi³oby bezpieczeñstwo
przeciwpowodziowe na tych terenach.

* * *
Trwa przebudowa odcinka rowu podsta-

wowego w Bobrku od ul. Krakowskiej do
ul. Lipowej na d³ugo�ci ponad 1 km. Do chwili
obecnej wydano ponad 100 tys. z³ na to zada-
nie. Prace zostan¹ zakoñczone w najbli¿szym
czasie i poch³on¹ ³¹czne nak³ady w wysoko�ci

170 tys. z³.  Gmina podjê³a te¿ starania o ure-
gulowanie stanu prawnego gruntu dolnego od-
cinka rowu od ul. Lipowej do Nicicy. Je¿eli
sprawy gruntu zostan¹ uregulowane to jest
szansa, ¿e jeszcze w tym roku rozpoczn¹ siê
prace remontowe. Koszt ca³ej inwestycji sza-
cowany jest na poziomie 320 tys. z³, wiêc do
zainwestowania pozosta³o jeszcze 150 tys. z³.
Jest to zadanie bardzo wa¿ne do zrealizowa-
nia, gdy¿ te tereny s¹ naturaln¹ zlewni¹ wód z
ca³ej gminy.

* * *
W zwi¹zku ze zmniejszeniem siê miejsca na

cmentarzu w Che³mku gmina rozpoczê³a prace
zwi¹zane z przygotowaniem terenu pod budowê
cmentarza. Burmistrz podj¹³ decyzjê o wykona-
niu, w oparciu o umowy w trybie bezprzetargo-
wym, badañ geotechnicznych wraz z aktualiza-
cj¹ mapy zasadniczej, gdy¿ dokumenty te wyma-
gane s¹ do wydania przez SANEPID opinii w
sprawie lokalizacji cmentarza. W planach zago-
spodarowania przestrzennego gminy terenem
przeznaczonym na rozbudowê istniej¹cego cmen-
tarza  jest teren po³o¿ony wzd³u¿ ulicy S³owac-
kiego po prawej stronie, od krzy¿a do drogi wzd³u¿
cmentarza. Tam powsta³by nowy cmentarz. Po
uzyskaniu opinii rozpocznie siê przygotowanie
dokumentacji. Faza przygotowañ powinna zo-
staæ zakoñczona w tym roku, jak poinformowa³
burmistrz, natomiast budowa cmentarza powin-
na rozpocz¹æ siê w 2004 r. Bêdzie to najprawdo-
podobniej - cmentarz komunalny.

DO  HODOWCÓW  ZWIERZ¥T
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa- Biuro Powiatowe w O�wiêcimiu
oraz Urz¹d Miejski w Che³mku informuj¹, ¿e
w zwi¹zku z przes³aniem w najbli¿szym cza-
sie paszportów byd³a przez ARiMR (zgodnie
z art. 7, ust. 21-23 ustawy z dnia 24 kwietnia
1997 o zwalczaniu chorób zaka�nych, bada-
niu zwierz¹t rze�nych i miêsa oraz inspekcji
weterynaryjnej- Dz. U. Z 1999 r. nr 66, poz.
752 z pó�n. zm.) nale¿y informowaæ odpo-
wiednie organy ARIMR w ci¹gu 7 dni od daty
zaistnienia zdarzenia o ka¿dym: imporcie
(wwiezieniu), eksporcie (wywozie), prze-
mieszczeniu zwierzêcia (sprzeda¿)- w przy-
padku zmiany w³a�ciciela zwierzêcia poprzed-
ni w³a�ciciel jest zobowi¹zany do przekaza-
nia paszportu zwierzêcia jego nowemu w³a-
�cicielowi. Gdyby nie by³o mo¿liwe dotarcie
do nowego posiadacza paszport nale¿y zwró-
ciæ do ARiMR osobi�cie lub przes³aæ listem

poleconym. Równie¿ w przypadku padniêcia
lub uboju zwierzêcia w rze�ni nale¿y otrzy-
many paszport zwróciæ do ARiMR.

Przypominamy tak¿e o obowi¹zku samo-
dzielnego znakowania w okresie przej�cio-
wym-tj. od 31.01. do 30.06.2003r.- kóz, �wiñ,
i owiec. Od 1.07.2003 obowi¹zywaæ bêdzie
znakowanie tych¿e zwierz¹t wy³¹cznie za
pomoc¹ kolczyków wydawanych przez Biu-
ro Powiatowe ARiMR w O�wiêcimiu. Ostrze-
gamy, ¿e zwierzêta nie oznakowane (z wy³¹-
czeniem koni), nie posiadaj¹ce �wiadectwa
zdrowia (wydanego przez lekarza weteryna-
rii) NIE MOG¥ BYÆ PRZEDMIOTEM
OBROTU (ubój, kupno, sprzeda¿, import,
eksport, wywóz oraz przywóz z krajów Unii
Europejskiej). Szczegó³owych informacji
udziela Powiatowe Biuro Agencji i Moderni-
zacji Rolnictwa w O�wiêcimiu, ul. Wyspiañ-
skiego 10, tel. 842 25 73.



Echo Che³mka nr 4/2003 strona 3

ABSOLUTORIUM  UCHWALONE
28 kwietnia odby³a siê VII Sesja Rady Miejskiej. Jedn¹ z najwa¿niejszych uchwa³

by³a uchwa³a w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Che³mka za rok 2002.
Absolutorium jest udzieleniem poparcia za wykonanie bud¿etu gminy przez organ wy-
konawczy jakim jest burmistrz.

Radni zapoznali siê z opini¹ Regionalnej
Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyj-
nej na temat sprawozdania z wykonania ze-
sz³orocznego bud¿etu. Wys³uchano te¿ prze-
mówienia burmistrza.

Sprawozdanie z wykonania bud¿etu gmi-
ny Che³mek za rok 2002 zosta³o pozytywnie
zaopiniowane przez Regionaln¹ Izbê Obra-
chunkow¹. RIO potwierdzi³a zgodno�æ spra-
wozdania z uchwa³¹ bud¿etow¹, ³¹cznie ze
zmianami dokonanymi w trakcie roku. Wy-
datki, dochody oraz deficyt bud¿etowy zga-
dza³y siê z planami bud¿etu. Komisja Rewi-
zyjna, po szczegó³owej analizie sprawozda-
nia, ze szczególnym uwzglêdnieniem aspek-
tu inwestycyjnego, nie stwierdzi³a uchybieñ
i wyda³a pozytywn¹ opiniê. Zwrócono jedy-
nie uwagê na znaczne zaleg³o�ci  jakie wyst¹-
pi³y na koniec 2002 roku w �ci¹ganiu podat-
ków od osób prawnych.

Burmistrz w swoim przemówieniu pod-
sumowa³ miniony rok, szczegó³owo przed-
stawiaj¹c wydatki gminy i trudno�ci w uzy-
skaniu dochodów. Przedstawi³ rozdzia³ �rod-
ków w poszczególnych dziedzinach. Bur-
mistrz poinformowa³, ¿e w zesz³ym roku uda³o
siê zrealizowaæ 102% planowanych docho-
dów (uda³o siê uzyskaæ nadwy¿kê w wysoko-
�ci 400 tys. z³) , wydatki zrealizowano na
poziomie 99,5%. Uda³o siê te¿ zmniejszyæ
kredyt bankowy z 1 mln do 500 tys. Burmistrz
przedstawi³ te¿ g³ówne inwestycje zrealizo-
wane w zesz³ym roku. Do najwa¿niejszych
nale¿¹: wspó³finansowanie modernizacji dro-
gi 780, remonty dróg gminnych, remonty
budynków (Domu Rencisty, Domu Ludowe-
go, So³tysówki, remont pawilonu A przychod-
ni, budowa przewi¹zki w Szkole Podstawo-
wej przy ulicy Brzozowej w Che³mku, remont

sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2, remon-
ty w przedszkolach). Du¿e kwoty gmina prze-
znaczy³a te¿ na utrzymanie administracji,
gospodarkê mieszkaniow¹, pomoc socjaln¹,
o�wietlenie uliczne, a tak¿e gospodarkê ko-
munaln¹ i ochronê �rodowiska (m.in. dop³aty
do wody i �cieków, dokumentacjê kanalizacji
gminy, remonty rowów melioracyjnych).
Burmistrz poinformowa³ o trudno�ciach w
realizowaniu dochodów gminy. G³ównymi
d³u¿nikami s¹: Nadwi�lañska Spó³ka Wêglo-
wa � zalegaj¹ca ponad 2,5 mln. z³ i PZPS �
zalegaj¹cy prawie 4 mln. z³.

Po wys³uchaniu wszystkich opinii, radni
jednomy�lnie udzielili burmistrzowi absolu-
torium za rok 2002. Przewodnicz¹cy Rady
Mejskiej z³o¿y³ na rêce burmistrza gratulacje
za realizacjê bud¿etu w imieniu rady. Podziê-
kowa³ te¿ pracownikom Urzêdu Miasta, dy-
rektorom jednostek organizacyjnych, so³ty-
som i dzia³aczom samorz¹dowym za pomoc
w realizacji bud¿etu.

Burmistrz podziêkowa³ za wspó³pracê
by³emu Zarz¹dowi, Radzie, dyrektorom jed-
nostek organizacyjnych. Podziêkowa³ te¿ za
kredyt zaufania, jakim obdarzy³a go Rada
g³osuj¹c za udzieleniem absolutorium.

Drugim wa¿nym punktem obrad by³a
uchwa³a w sprawie utworzenia Miejskiej Stre-
fy Aktywno�ci Gospodarczej w oparciu o 7,5
ha terenów przy ul. Przemys³owej. Utworze-
nie takiej strefy by³o jednym z rozwi¹zañ Pro-
gramu O¿ywienia Gospodarczego, o którym
szeroko pisali�my w ostatnim numerze. Pod-
jêcie takiej uchwa³y by³o konieczne, aby
mo¿na by³o program realizowaæ. Program
przes³any zosta³ do Ministerstwa Gospodar-
ki, rozpatrywana jest te¿ mo¿liwo�æ zwolnie-
nia hipotek przez ZUS. Utworzenie strefy

pozwoli na preferencyjnych warunkach dzier-
¿awiæ i sprzedawaæ obiekty potencjalnym
inwestorom.

Wiele kontrowersji wywo³a³ projekt
uchwa³y w sprawie oddania w dzier¿awê na
okres 10 lat fragmentu nieruchomo�ci grun-
towej stanowi¹cej w³asno�æ gminy Che³mek.
Chodzi³o o dalsze zagospodarowanie placu
targowego. Uchwa³a zak³ada³a og³oszenie
przetargu na budowê i dzier¿awê 4 pawilo-
nów handlowych o powierzchni 36 m2. Wy-
wo³a³o to burzliw¹ dyskusjê zwolenników i
przeciwników takiej koncepcji. W koñcu radni
doszli do porozumienia. Niezagospodarowa-
ny teren (od parkingu przy stadionie do stoisk
handlu obwo�nego) zostanie utwardzony
kostk¹ brukow¹ i wybudowane zostan¹ ³awki
dla handlu obwo�nego.

Radni podjêli te¿ uchwa³ê o utworzeniu
obwodu do g³osowania w referendum euro-
pejskim na terenie Domu Pomocy Spo³ecznej
w Bobrku.

Rada Miejska zmieni³a te¿ uchwa³ê z
9.XII.2002 okre�laj¹c¹ wysoko�æ stawek po-
datku od nieruchomo�ci od budynków, bu-
dowli i gruntów. Zapomniano wtedy o dzia³-
kowcach. Teraz, do zesz³orocznej uchwa³y,
do³¹czono jeden punkt o zwolnieniu od po-
datku od nieruchomo�ci budynków znajduj¹-
cych siê na terenie Pracowniczych Ogródków
Dzia³kowych, z wyj¹tkiem budynków zajê-
tych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodar-
czej. Tak wiêc posiadacze altan nie bêd¹
musieli odprowadzaæ podatku od nierucho-
mo�ci.

Radni wybrali te¿ delegata gminy Che³-
mek do Stowarzyszenia Gmin i powiatów Ma-
³opolskich. Delegatem ponownie zosta³ bur-
mistrz Andrzej Saternus, który dotychczas
zasiada³ w Zarz¹dzie Stowarzyszenia.

BKC

DO HANDLOWCÓW
Urz¹d Miejski przypomina o dokonaniu wp³aty drugiej raty za

korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych (wyni-
kaj¹cy z art. 11 ust.2 ustawy o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciw-
dzia³aniu alkoholizmowi). W przypadku nie dokonania op³aty w
wyznaczonym terminie posiadane zezwolenia wygasaj¹. Termin
wp³aty up³ywa z dniem 31 maja. Dla przypomnienia podajemy nu-
mer konta: P.K.O. BP O�wiêcim 10201417-208679-360-1.

Na podstawie inf. UM

AKCJA ODKOMARZANIA
Burmistrz Che³mka informuje, ¿e w miesi¹cu maju bêdzie prze-

prowadzona akcja odkomarzania, maj¹ca na celu ograniczenie wylê-
gu komarów. Akcja ta obejmuje tereny: miasta Che³mka, so³ectwa
Gorzów oraz so³ectwa Bobrek. Opryski przeprowadzone zostan¹ nad
rowami i zalewiskami. Prosimy o nie utrudnianie pracy przeprowa-
dzaj¹cym akcjê odkomarzania.

Wiosenne Porz¹dki
Burmistrz Che³mka zorganizowa³ w okresie przed�wi¹tecz-

nym akcjê sprz¹tania terenu gminy. Sprz¹tali pracownicy inter-
wencyjni. W zwi¹zku z ogromn¹ ilo�ci¹ zebranych �mieci prosi-
my mieszkañców o przestrzeganie zasad czysto�ci i porz¹dku na
terenie gminy.

Wszystkich nas bowiem bulwersuj¹ �mieci, które zalegaj¹ uli-
ce, parki, pobocza dróg itp. Nie odcinajmy siê od nich mówi¹c:
�Nie bêdê sprz¹ta³ - to nie moje!�. Takie podej�cie nie rozwi¹zuje
problemu. Jeste�my przecie¿ wspó³odpowiedzialni za estetyczny
wygl¹d Naszej Gminy.

Wszystkie drogi, ulice, pobocza, alejki s¹ naszym wspólnym
dobrem. Czysto�æ woko³o sprawia, ¿e czujemy siê dobrze. Brud
wprawia w przygnêbienie. Utrzymajmy w czysto�ci nasze miasto,
nasze wsie- �Jak nas widz¹, tak nas pisz¹�- nie wstyd�my siê.

Gmina Che³mek to nasz dom- tak j¹ traktujmy.
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Prace interwencyjne
w naszej gminie

Od po³owy kwietnia w naszej gminie zosta³o zatrudnionych 20
osób, a od maja kolejnych 15 osób do prac interwencyjnych. Jest to
jedna z form pomocy osobom bezrobotnym (d³ugotrwale bezrobot-
nym) polegaj¹ca na tworzeniu nowych miejsc pracy w ramach wspó³-
pracy pracodawcy z Powiatowym Urzêdem Pracy.

Pracodawca (w tym wypadku gmina) zobowi¹zuje siê zatrud-
niæ okre�lon¹ liczbê bezrobotnych na okres do 6 miesiêcy, a w
zamian otrzymuje zwrot czê�ci kosztów na wynagrodzenia i ubez-
pieczenia spo³eczne tych pracowników.

W pierwszym tygodniu pracownicy interwencyjni sprz¹tali gmi-
nê. Zebrano ogromne ilo�ci �mieci, g³ównie z przydro¿nych rowów
i terenów tzw. niczyich.  W zwi¹zku z tym burmistrz Che³mka
zwraca siê do mieszkañców z apelem  o przywi¹zywanie wiêkszej
uwagi do dba³o�ci o porz¹dek.

Nastêpnie podzielono pracowników na 4- osobowe brygady,
które bêd¹ siê zajmowa³y pracami na wyznaczonym terenie:

-na terenie Che³mka brygada pañ bêdzie siê zajmowa³a bie¿¹-
cym porz¹dkiem, pielêgnacj¹ zieleni, utrzymaniem klombów, my-
ciem przystanków autobusowych i tego typu pracami

-na terenie Osiedla pracownicy zajm¹ siê w obrêbie Stadionu
Sportowego: demonta¿em trybun i porz¹dkowaniem terenu przy-
leg³ego do stadionu, a tak¿e czyszczeniem rowów przy ul. Ofiar
Faszyzmu i w rejonie ogródków dzia³kowych oraz  wykonywaniem
innych prac, które na bie¿¹co bêd¹ sygnalizowane

-na terenie Starego Miasta prace bêd¹ siê koncentrowaæ g³ów-
nie na czyszczeniu rowów przy ul. Le�nej. G³ównym zadaniem
bêdzie te¿ wybudowanie rowu odwadniaj¹cego, w oparciu o nowy
projekt, odwodnienia terenów po³o¿onych pomiêdzy ulic¹ Sadow¹
i Krêt¹, z przebudow¹ przej�cia rowu pod ulic¹ O�wiêcimsk¹ w
celu odprowadzenia wód z tych terenów w kierunku Przemszy.
Pozwoli to obni¿yæ poziom wód gruntowych i problem podmo-
k³ych terenów zostanie rozwi¹zany.

-w Gorzowie bêd¹ to g³ównie prace melioracyjne: czyszczenie
rowów, zw³aszcza rowu strategicznego jakim jest �Kana³� i rowu
na Podkomorku oraz inne prace, które wynikn¹ na bie¿¹co

- na terenie Bobrka prace obejm¹ czyszczenie rowów, zw³asz-
cza rowu strategicznego- od ul. Kolistej do Nadwi�lañskiej oraz
odchaszczanie terenów wokó³ szko³y i rowów przydro¿nych

Prace te bêd¹ prowadzone w uzgodnieniu z Radami So³eckimi
i Osiedlowymi i bêd¹ realizowane w ci¹gu ca³ego okresu zatrudnie-
nia pracowników interwencyjnych. Od maja kolejnych piêciu bez-
robotnych znajdzie pracê przy koszeniu wa³ów wzd³u¿ Przemszy i
Wis³y na terenie Che³mka, Gorzowa i Bobrku. Zadanie to realizo-
wane jest w oparciu o program �Bezpieczny wa³�, pracownicy bêd¹
pracowaæ przez piêæ miesiêcy.

Równie¿ od maja zatrudnionych bêdzie 10 osób dla potrzeb
komunalnych. Prace interwencyjne prowadzone bêd¹ w uzgodnie-
niu z MOKSiR, MZGK i ADM, obejmowaæ bêd¹ okres 4 miesiêcy.

£¹cznie na terenie gminy znalaz³o zatrudnienie 35 bezrobot-
nych. Gminê bêdzie to kosztowaæ kilka tysiêcy z³otych, ale jedno-
cze�nie jest to próba, choæ w jakiej� czê�ci, ograniczenia najwiêk-
szego problemu jakim jest w naszej gminie bezrobocie. Z drugiej
strony organizowanie prac interwencyjnych ju¿ od lat doprowadzi-
³o do udro¿nienia wielu kilometrów zaro�niêtych, nie funkcjonuj¹-
cych rowów melioracyjnych i znacznie polepszy³o warunki wodne
na terenie gminy.

BKC

DY¯URY  RADY
Rada Osiedla �Kolonia� informuje, ¿e spotkania

z mieszkañcami odbywaj¹ siê w ka¿dy pierwszy czwar-
tek miesi¹ca w godzinach 18.00-20.00 ( w czasie po-
siedzenia zarz¹du). Spotkania odbywaj¹ siê w siedzi-
bie Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów w Che³mku przy ul. Topolowej 6.

ZJAZD
SPRAWOZDAWCZO

� WYBORCZY
Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów co piêæ lat ob-

chodzi swoje �wiêto. Co piêæ lat Zarz¹d Zwi¹zku musi zdaæ
relacjê ze swojej dzia³alno�ci, wybierane s¹ te¿ nowe w³adze.

Ósmego kwietnia odby³o siê zebranie sprawozdawczo-wy-
borcze che³mkeckiego oddzia³u Zwi¹zku. W zje�dzie uczestni-
czy³o 50 delegatów wyznaczonych przez ko³a zwi¹zku z Che³mka
i Gorzowa.

 Obrady prowadzi³a Przewodnicz¹ca M. Go³y�niak. W�ród
zaproszonych go�ci byli: W. Byrdy- przewodnicz¹cy Okrêgu
Zwi¹zku w Bielsku-Bia³ej, E. Krupa- radny RM w Che³mku,
T. Daniek- przewodnicz¹ca Rady Osiedlowej �Osiedle�, J. D¹b-
kowska- przewodnicz¹ca Rady Osiedlowej MSS �Budowlanka�.

Ustêpuj¹cy Zarz¹d przedstawi³ sprawozdanie ze swojej 5-let-
niej kadencji, przedstawiono te¿ sprawozdanie finansowe i raport
Komisji Rewizyjnej. W ci¹gu tych lat najprê¿niej dzia³a³a Komi-
sja Kultury. Zorganizowano 61 wycieczek, z których skorzysta³o
2587 osób. W spotkaniach noworocznych i dniach seniora uczest-
niczy³o 2271 osób. Odwiedzano chorych, organizowano dla nich
spotkania z okazji Dnia Chorego.

Po wys³uchaniu sprawozdañ i dyskusji, jednog³o�nie udzie-
lono absolutorium  zarz¹dowi. Przeprowadzono tak¿e wybory
na kolejn¹ kadencjê. Sk³ad zarz¹du zmniejszono z 11 do 9
osób, zmniejszy³ siê te¿ sk³ad Komisji Rewizyjnej z 5 do  3
osób.

W sk³ad nowego zarz¹du wybrani zostali: W. Piwowarczyk,
M. Smalcerz, M. Go³y�niak, M. Smêdzik, Z. Markiel, B. Ole�,
M. Kramarczyk i J. Rybak. Nie uleg³o zmianie prezydium zarz¹-
du, które tworzyæ bêd¹: M. Go³y�niak- przewodnicz¹ca, T. Ma-
�lona- wiceprzewodnicz¹cy, W. Piwowarczyk- skarbnik
i M. Smalcerz- sekretarz zwi¹zku. Wybrano te¿ Komisjê Rewizyj-
n¹, w której pracowaæ bêd¹: S. Gustowski (przewodnicz¹cy),
B. Jugas i A. Zem³a. Powo³any zosta³ te¿ delegat na Zjazd Okrê-
gowy, którym ponownie zosta³a M. Go³y�niak.

Przedstawiono te¿ informacjê  o zebraniach sprawozdawczo-
wyborczych poszczególnych kó³, które odby³y siê we  wrze�niu
zesz³ego roku. Przewodnicz¹c¹ ko³a nr 3 �Che³mek-Stare Mia-
sto� zosta³a M. Smêdzik, a ko³a nr 1 w Gorzowie Z. Markiel.

W tegorocznych planach Zwi¹zku jest dostosowanie organi-
zowanych spotkañ do obchodów Europejskiego Roku Osób Nie-
pe³nosprawnych. Najwa¿niejszym elementem bêd¹ jednak ob-
chody Dnia Seniora we wrze�niu oraz dalsza wspó³praca z PTTK
w Che³mku.

BKC
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Szkolenie dla rolników
28 kwietnia w ZSP-G w Bobrku odby³o siê szkolenie rolników poruszaj¹ce temat

�Aktualne zagadnienia polityki rolnej po akcesji Polski z Uni¹ Europejsk¹�. Organiza-
torem szkolenia by³ Zespó³ Ma³opolskiego O�rodka Doradztwa Rolniczego w O�wiêci-
miu oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

PIKNIK
EUROPEJSKI

W dniach 31 maj - 1 czerwiec na
krakowskim Rynku G³ównym odbê-
dzie siê Piknik Europejski, zorgani-
zowany przez Biuro Integracji Euro-
pejskiej Ma³opolskiego Urzêdu Wo-
jewódzkiego.

Celem spotkania jest przybli¿enie
mieszkañcom Ma³opolski idei inte-
gracji europejskiej, ukazanie szans i
korzy�ci wynikaj¹cych z akcesji do
Unii Europejskiej oraz zainteresowa-
nie problematyk¹ integracji europej-
skiej ró¿nych grup spo³ecznych i wie-
kowych.

W pikniku bêdzie uczestniczy³a
Danuta  Hübner, minister ds. euro-
pejskich. Natomiast pierwszego
czerwca z okazji Dnia Dziecka odbê-
dzie siê zlot Szkolnych Klubów Eu-
ropejskich dzia³aj¹cych w szko³ach
ca³ej Ma³opolski.

GMINNE  SPOTKANIA  EUROPEJSKIE
Gminne Spotkania Europejskie odbywaj¹ siê w gminach ca³ej

Ma³opolski. Organizowane s¹ przez Biuro Integracji Europejskiej przy
Urzêdzie Wojewódzkim w Krakowie. W Che³mku takie spotkanie
odby³o siê 4 kwietnia. Gospodarzem by³ burmistrz Che³mka. Uczest-
niczyli w nim eksperci: M. Bywanis-Jedliñska � dyrektor Biura Inte-
gracji Europopejskiej, J. Czerwieñska-przedstawiciel Kuratorium
O�wiaty, S. Marczyk- dyrektor Wydzia³u Rozwoju Regionalnego, B.
Kozia³- podinspektor Komendy Wojewódzkiej Policji, £. Ko³odziej-
przedstawiciel Biura Integracji Europejskiej oraz prof. A. Dziadko-
wiak- �wiatowej s³awy kardiochirurg. Przyby³o  liczne grono s³ucha-
czy: wiceburmistrz, radni miejscy i powiatowi, dyrektorzy szkó³, na-
uczyciele i mieszkañcy Che³mka. Spor¹ grupê stanowi³a m³odzie¿.

Burmistrz przywita³ zgromadzonych. W swoim przemówieniu
informowa³, ¿e po wej�ciu do Unii gmina bêdzie mia³a mo¿liwo�æ
skorzystania z unijnych funduszy przy realizacji du¿ych inwestycji
takich jak np. kanalizacja czy infrastruktura drogowa. Poinformowa³
te¿ jakie �rodki ju¿ uda³o siê pozyskaæ z funduszy pomocowych
(m. in. wyposa¿enie placówek o�wiatowych i szkolenie dla nauczy-
cieli). A. Saternus mówi³, ¿e Unia jest ogromn¹ szans¹ dla nas, jest te¿
wyzwaniem i w zale¿no�ci od tego jak przygotujemy nasze spo³eczeñ-
stwo, takie bêd¹ owoce. Unia jest szans¹ na rozwój i trzeba z niej
skorzystaæ. M. Bywanis-Jedliñska przekaza³a obszern¹ informacjê o
przygotowaniach Polski do akcesji z Uni¹ oraz o korzy�ciach i zagro-
¿eniach jakie stan¹ przed Polsk¹ jako cz³onkiem wspólnoty europej-
skiej. Mówi³a, ¿e priorytety Polski w UE rz¹d zawar³ w dokumencie
jakim jest Narodowy Plan Rozwoju. Tam zapisane jest jakie zadania
bêd¹ realizowane i na co przeznaczone bêd¹ unijne pieni¹dze.

Po wys³uchaniu przemówieñ g³os zabrali mieszkañcy Che³mka.
Zarówno sceptycy, jak i zwolennicy wst¹pienia naszego kraju do Unii
Europejskiej. Ludzie pytali jakie i ile �rodków Polska mo¿e uzyskaæ,
ile bêdzie kosztowa³a akcesja z Uni¹. Szacuje siê, ¿e w pierwszych
latach po wst¹pieniu mo¿na bêdzie uzyskaæ nawet do 20 mld euro.
Jednak nie wiadomo ile procent tych  �rodków uda siê wch³on¹æ.
Pytania dotyczy³y te¿ wzrostu cen, sytuacji rencistów i emerytów,
spraw zwi¹zanych z lecznictwem i zabezpieczeniami socjalnymi.

Dyskutowano te¿ o mo¿liwo�ciach zatrudnienia w krajach cz³on-
kowskich i perspektywach dla m³odych ludzi. Eksperci starali siê
wyczerpuj¹co odpowiedzieæ na wszystkie pytania. Szeroko omówili
te¿ Europejski Fundusz Socjalny. Pytano te¿ o uznawalno�æ dyplo-
mów wy¿szych uczelni- nasze dyplomy bêd¹ uznawane w 100%.
G³os w dyskusji zabra³ te¿ prof. A. Dziadkowiak- �wiatowej s³awy
kardiochirurg, który opowiedzia³ o swoich do�wiadczeniach. Mówi³,
¿e wst¹pienie do Unii pomo¿e nam wyj�æ z recesji, ale nie od razu.
Bêdziemy musieli w³o¿yæ du¿o pracy, ¿eby dostosowaæ siê do euro-
pejskich warunków. Poprawê bêdzie mo¿na odczuæ dopiero za kilka,
a nawet kilkana�cie lat. Unia jest szans¹ dla naszych dzieci i wnuków-
mówi³ profesor.

Spotkanie zakoñczy³o siê po dwóch godzinach. G³ównym wnio-
skiem, który siê nasuwa³, jest fakt, ¿e ci¹gle jest za ma³o informacji
o UE, zw³aszcza szczegó³owych wiadomo�ci w niektórych dziedzi-
nach. W podsumowaniu burmistrz podkre�la³, ¿e by³o to spotkanie
informacyjne, a decyzjê o akcesji z Uni¹ musi podj¹æ ka¿dy z nas
indywidualnie podczas czerwcowego referendum.
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Gminne spotkanie europejskie Fot. S. Pêdrys-Klisiak

Na spotkanie przyby³y zaledwie dwie
osoby. Jest to bardzo niepokoj¹cy fakt, po-
niewa¿ �wiadczy o nik³ej �wiadomo�ci jak
bardzo wiedza wyniesiona z takiego szkole-
nia mo¿e pomóc w znalezieniu siê w tak no-
wej dla nas wszystkich, a szczególnie dla sa-
mych rolników, sytuacji. Szkolenie to bowiem
mia³o u�wiadomiæ czego mo¿na oczekiwaæ
po przyst¹pieniu do UE, jakie prawa przys³u-
guj¹ rolnikom, jakiej pomocy finansowej
mog¹ siê spodziewaæ i co szczególnie wa¿ne:
kiedy siê o pomoc ubiegaæ, aby nie przegapiæ
terminu sk³adania wniosków.

Szkolenie porusza³o nastêpuj¹ce zagad-
nienia: genezê UE i drogê Polski do akcesji,
wspóln¹ politykê roln¹, a w tym omówiono
szczegó³owo: kiedy ubiegaæ siê o dop³aty dla
rolników (do kiedy sk³adaæ wnioski) i jakie
obejmuj¹ cele, wynegocjowane stawki dop³at
do u¿ytków rolnych (tak¿e pochodz¹ce z bu-

d¿etu pañstwa); wysoko�æ dop³at, jakie mo¿-
na uzyskaæ, pokazano na przyk³adzie dwóch
gospodarstw rolnych o powierzchni 16 ha �
dop³aty mog¹ wynie�æ nawet ok. 8000 z³ oraz
o powierzchni 7 ha � dop³aty to oko³o 5000 z³,
wysoko�æ podatków w rolnictwie, pomoc pañ-
stwa dla rolników, program pomocy w zakre-
sie zalesiania gruntów rolnych, wsparcie w
dostosowaniu do standardów norm europej-
skich gospodarstw rolnych, program rozwo-
ju obszarów wiejskich (PROW), sektorowy
program operacyjny (SOP) � jego zadaniem
jest poprawa infrastruktury regionów wiej-
skich (fundusze do wykorzystania przez Sa-
morz¹dy), rolê i wa¿no�æ identyfikacji i reje-
stracji zwierz¹t.

Podobne szkolenia mia³y siê odbyæ w
Che³mku i Gorzowie, jednak zabrak³o chêt-
nych.
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INFORMATOR   EUROPEJSKI
CZYM JEST

UNIA EUROPEJSKA?
Unia Europejska (UE) jest nowym ty-

pem zwi¹zku miêdzy pañstwami. G³ównym
zadaniem Unii jest organizacja wspó³pracy
miêdzy krajami cz³onkowskimi i miêdzy ich
mieszkañcami. Do najwa¿niejszych celów
Unii nale¿¹: zapewnienie bezpieczeñstwa,
postêpu gospodarczego i spo³ecznego oraz
ochrona wolno�ci, praw i interesów oby-
wateli. Unia Europejska respektuje to¿sa-
mo�æ narodow¹ pañstw cz³onkowskich, ich
historiê, tradycjê i kulturê. Unia Europej-
ska gwarantuje poszanowanie demokracji,
respektowanie praw cz³owieka, prywatnej
w³asno�ci i wolnego rynku. Unia sk³ada siê
z trzech filarów. Pierwszy, o charakterze
gospodarczym, stanowi¹ trzy Wspólnoty
Europejskie: Wspólnota Europejska (WE),
Europejska Wspólnota Wêgla i Stali (EW-
WiS) oraz Europejska Wspólnota Energii
Atomowej (EURATOM). Drugim filarem
jest Wspólna Polityka Zagraniczna i Bez-
pieczeñstwa. Trzecim - zadania z zakresu
Wymiaru Sprawiedliwo�ci i Spraw We-
wnêtrznych. Wspólnota Europejska (daw-
na nazwa- Europejska Wspólnota Gospo-
darcza EWG) powsta³a w 1957 roku na
mocy Traktatu Rzymskiego zawartego
przez sze�æ pañstw: Belgiê, Francjê, Ho-
landiê, Luksemburg, W³ochy i Niemcy.
G³ówne osi¹gniêcie Wspólnoty to ustano-
wienie Rynku Wewnêtrznego, opartego na
tzw. czterech swobodach � wolnym prze-
p³ywie towarów, us³ug, osób i kapita³u
miêdzy pañstwami cz³onkowskimi. Uwieñ-
czeniem Unia Europejska.

PAÑSTWA CZ£ONKOWSKIE
UNII EUROPEJSKIEJ

 BELGIA (1957),  FRANCJA (1957),
HOLANDIA (1957), LUKSEMBURG
(1957), NIEMCY (1957), W£OCHY
(1957), DANIA (1973), IRLANDIA (l 973),
WIELKA BRYTANIA (l973), GRECJA
(1981), HISZPANIA (l986), PORTUGA-
LIA (l986), AUSTRIA (1995), FINLAN-
DIA (l 995), SZWECJA (1995)

DO UNII EUROPEJSKIEJ NALE¯¥
RÓWNIE¯ TERYTORIA ZAMORSKIE
JEJ CZ£ONKÓW

Uwieñczeniem integracji gospodarczej
jest utworzenie w 1999 roku Unii Gospo-
darczej i Walutowej, która ma stopniowo
doprowadziæ m.in. do zast¹pienia walut na-
rodowych wspóln¹ walut¹ Euro. Europej-
ska Wspólnota Wêgla i Stali (EWWiS)
powsta³a w 1951 roku na mocy Traktatu

Paryskiego, podpisanego na 50 lat (termin
ten up³yn¹³ 23 lipca 2002 roku). Celem EW-
WiS jest istnienie wspólnego rynku surow-
ców i produktów przemys³u wêglowego i
stalowego pañstw cz³onkowskich. Europej-
ska Wspólnota Energii Atomowej (EURA-
TOM) powsta³a, podobnie jak EWG, na
mocy Traktatu Rzymskiego z 1957 roku.
Jej g³ównym celem jest pokojowe wyko-
rzystanie energii j¹drowej.

Hymn Unii Europejskiej - �Oda do ra-
do�ci� -jest fragmentem IX symfonii Lu-
dwiga van Beethovena.

Niebieska flaga ze sta³¹ liczb¹ 12 gwiaz-
dek jest od 1955 roku flag¹ Rady Europy, a
od 1986 roku - równie¿ Wspólnot Europej-
skich i Unii Europejskiej.

INSTYTUCJE
UNII  EUROPEJSKIEJ

· Rada Unii Europejskiej

Sk³ada siê z ministrów spraw zagranicz-
nych wszystkich pañstw cz³onkowskich,
podjête przez ni¹ decyzje  obowi¹zuj¹ w
ca³ej Unii i musz¹ ich przestrzegaæ wszy-
scy mieszkañcy UE. Jest to instytucja dzia-
³aj¹ca w imieniu nie Unii jako ca³o�ci, ale
poszczególnych krajów wchodz¹cych w jej
sk³ad.

· Komisja Europejska

Pe³ni funkcjê unijnego rz¹du, w przeci-
wieñstwie do Rady UE dba o interesy Unii
jako ca³o�ci. Komisja sk³ada siê z 20 cz³on-
ków, nazywanych  komisarzami, na ich
czele stoi przewodnicz¹cy � obecnie jest
nim by³y premier W³och  Romano Prodi.
Ka¿dy komisarz ma przydzielony zakres
dzia³añ, którym siê zajmuje np. edukacja,
polityka rolna.

· Parlament Europejski

Jest odpowiednikiem naszego sejmu, w
podobny sposób wybierani s¹ tak¿e euro-
pejscy parlamentarzy�ci. Wybrane osoby re-
prezentuj¹  w tym przypadku interesu nie
pañstw czy Unii, ale zwyk³ych obywateli i
spo³eczno�ci lokalne.  Po wej�ciu do UE
tak¿e Polacy bêd¹ wybieraæ swoich repre-
zentantów, w ka¿dym mie�cie, wsi odby-
waæ siê bêd¹ europejskie wybory.

· Europejski Trybuna³ Sprawiedliwo�ci

Pe³ni funkcjê ogólnoeuropejskiego
s¹du. Czuwa on nad przestrzeganiem pra-
wa  europejskiego. Do Europejskiego Try-
buna³u Sprawiedliwo�ci ka¿dy obywatel
mo¿e z³o¿yæ skargê, je¿eli zosta³y naruszo-
ne jego prawa.

POMOC ZAGRANICZNA

Rozwój gospodarczy poszczególnych
krajów na �wiecie jest bardzo zró¿nicowa-
ny. Chocia¿ krajów rozwiniêtych i boga-
tych jest o wiele mniej ni¿ pañstw rozwija-
j¹cych siê, to 60% ca³ego �wiatowego han-
dlu skupia ta pierwsza grupa. Aby pomóc w
przeprowadzeniu niezbêdnych reform albo
zapewnieniu stabilno�ci politycznej i go-
spodarczej, rz¹dy pañstw rozwiniêtych prze-
kazuj¹ krajom biedniejszym dodatkowe
�rodki finansowe - bezpo�rednio (pomoc
dwustronna - zwana te¿ bilateraln¹), albo
za po�rednictwem organizacji miêdzynaro-
dowych (pomoc wielostronna � zwana te¿
multilateraln¹).

Pewna czê�æ pomocy udzielana jest tak-
¿e przez zagraniczne organizacje pozarz¹-
dowe. Przekazywanie �rodków pomoco-
wych ma sens wtedy, gdy mimo ich przeka-
zywania dawca sam nie traci, a biorca po-
trafi je efektywnie spo¿ytkowaæ i dziêki nim
pomno¿yæ swoje efekty. Polska otrzymuje
wsparcie w ramach programów pomocy
zagranicznej od 1989 roku. Odpowiednie
decyzje o udzieleniu pomocy Polsce i in-
nym krajom  Europy �rodkowej i Wschod-
niej zosta³y podjête ju¿ w 1989 roku jako
odpowied� na zachodz¹ce zmiany w naszym
regionie.

Decyzjê o wspieraniu reform w tych
krajach podjêto w trakcie spotkania 7 naj-
bogatszych pañstw �wiata na  szczycie G- 7
w 1989 roku. Jeszcze tego samego roku do
deklaracji tych najbardziej uprzemys³owio-
nych pañstw przyst¹pi³y pozosta³e kraje
OECD - G-24. Koordynatorem pomocy zo-
sta³a  Komisja Europejska. Pomoc dla na-
szego regionu udzielana jest w ramach
wspó³pracy bilateralnej (np. na mocy poro-
zumieñ rz¹dowych polsko- amerykañskich)
lub poprzez organizacje miêdzynarodowe
(np. Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy,
Grupê Banku �wiatowego czy Wspólnoty
Europejskie).

Polska w ci¹gu dwóch pierwszych lat
wprowadzania reform utraci³a swoich g³ów-
nych partnerów gospodarczych zwi¹zanych
umowami wokó³ Rady Wzajemnej Pomo-
cy Gospodarczej.  W tym krótkim okresie
nasz kraj musia³ dostosowaæ siê szybko do
zasad konkurencji na rynku �wiatowym.
Udzielona pomoc - w wiêkszo�ci w swej
strukturze wielostronna - w znacznej mie-
rze pozwoli³a nam uporaæ siê z tymi proble-
mami.

Opracowali:
K. Madejczyk, M. Kulasik z  GOIE
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Klub Idei T. Baty Stanowisko Stowarzyszenia -
Klubu Idei Tomasza Baty

w sprawie przyst¹pienia przez
Polskê do Unii Europejskiej

Klub Idei T. Baty jest za przyst¹pieniem
do Unii Europejskiej. Warto:

- bo tam s¹ silniejsi i bogatsi od nas

- bo tam sprzedajemy najwiêcej polskich towarów

- bo w Europie szybciej mo¿emy siê wzbogaciæ

- bo z Uni¹ bêdziemy mniej podatni na �wia-
towe wstrz¹sy

- bo bêdziemy lepiej wykszta³ceni, zwiêksz¹
siê mo¿liwo�ci znalezienia pracy

- w Unii biedniejsze regiony Polski maj¹ szan-
sê na rozwój

- z Uni¹ bêdziemy zdrowsi

- z Uni¹ bêdziemy bezpieczniejsi

- w Unii bêdzie lepiej polskim rolnikom

A je�li kto� do Unii nie chce,

niech wska¿e lepsze wyj�cie.

Prezes Klubu Idei T. Baty
Henryk Pisarek

Stowarzyszenie Klub Idei Tomasza Baty
w maju tego roku obchodzi dziesiêciolecie
istnienia. Stowarzyszenie obejmuje terenem
dzia³ania ca³¹ Polskê, jednak jego siedziba
znajduje siê w Che³mku. Swoj¹ dzia³alno�æ
opiera na spo³ecznej pracy swoich cz³onków.
Do stowarzyszenia nale¿y w tej chwili 67
cz³onków, w tym przy Centralnym Laborato-
rium Przemys³u Obuwniczego w Krakowie-
7, w Rzeszowie-8 i po jednym w Niemczech,
Francji i Anglii. Klub posiada te¿ dwóch cz³on-
ków honorowych: Alojzego Muchê i Roma-
na Liszkê. Lokal Klubu mie�ci siê w by³ej
willi pierwszego dyrektora zak³adu obuwni-
czego Baty w Che³mku- A. Gabezama, obec-
nym Domu Rencisty przy ul. Topolowej 6.

 Do g³ównych celów Klubu nale¿y:

-propagowanie idei batowskiego systemu
wychowania i szkolenia zawodowego w szko-
³ach zawodowych i technikach obuwniczych

-wspó³dzia³anie z zainteresowanymi za-
k³adami i instytucjami w zakresie propago-
wania idei batowskiego systemu zarz¹dzania
firm¹

-propagowanie idei batowskiego systemu
w�ród m³odego pokolenia obuwników w celu
przygotowania ich do prowadzenia dzia³al-
no�ci Klubu

-s³u¿enie rad¹ i pomoc¹ w okre�laniu form
i kierunków dzia³ania Klubu

Stowarzyszenie realizuje za³o¿one cele
przez wydawanie biuletynu, organizowanie
spotkañ i wycieczek. Bardzo dobrze uk³ada
siê wspó³praca z Powiatowym Zespo³em nr 8
Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w
Che³mku oraz z PTTK w Che³mku. Klub
wspó³pracuje te¿  z Klubami ABS w Czechach
i S³owacji. Tegoroczne plany  zak³adaj¹
m. in.: zorganizowanie spotkania Zarz¹du z
cz³onkami Klubu z Krakowa i Rzeszowa,
spotkania z m³odzie¿¹ oraz zorganizowanie
wycieczek turystyczno-krajoznawczych do
Zakopanego, £opusznej, Dêbna i Lud�mie-
rza. Klub wspierany jest finansowo przez
darczyñców- firmy z terenu Che³mka.

Uroczyste obchody 10-lecia istnienia sto-
warzyszenie odbêd¹ siê w listopadzie.

BKC

Moje miasto w Unii Europejskiej
Forum europejskie nt. �Moje miasto � Che³mek w Unii Europej-

skiej� odby³o siê 25 kwietnia w ZSP-G nr 1 w Che³mku. W forum
uczestniczy³o wielu go�ci: burmistrz i wiceburmistrz Che³mka, prze-
wodnicz¹cy Rady Miasta, dyrektor MZSiP, radny powiatowy D. Swo-
szowski, B.Pactwa � adiutant w instytucie socjologii U� oraz przed-
stawiciele o�rodków informacji europejskiej z Katowic, Che³mka,
O�wiêcimia i przedstawiciele Rady Rodziców.

Forum europejskie sk³ada³o siê z 2 czê�ci: pierwszej - sk³adaj¹cej
siê z turnieju wiedzy o UE i drugiej - informacyjnej, w której zapro-
szeni go�cie mieli przedstawiæ korzy�ci i szanse jakie otworz¹ siê
przed Polsk¹ po wej�ciu do Unii.

W konkursie wiedzy o UE wziê³y udzia³ wszystkie klasy gimna-
zjalne. Zawodnicy zmagali siê w 5 konkurencjach, wykazuj¹c siê
du¿¹ wiedz¹ na temat UE. Wiadomo�ci o Unii zdobywali  m.in. pod-
czas warsztatów europejskich organizowanych wcze�niej w ramach
szkolnego klubu �Eurojedynka�. Jury w sk³adzie: L.Kuligowska,
A.Saternus, B.Pactwa i K.Madejczyk wy³oni³o zwyciêzców. Najwiê-
cej punktów, zdobywaj¹c I miejsce uzyska³a klasa IIB. Drugie miej-
sce zdoby³a IIIb, trzecie � Ia, czwarte � Ib, pi¹te � IIIa i szóste � IIa.
Ka¿da dru¿yna otrzyma³a dyplom oraz nagrody ufundowane przez
firmê VG Polska.

Forum europejskie by³o te¿ okazj¹ do rozstrzygniêcia konkursu
plastycznego zwi¹zanego z tematyk¹ europejsk¹, og³oszonego wcze-
�niej w szkole. Konkurs skierowany by³ do wszystkich uczniów i by³
podzielony na grupy wiekowe. W klasach I � III tematem by³y �Ba�nie
i bajki europejskie�. Tutaj wy³oniono 5 najlepszych prac. Pierwsze
miejsce przypad³o Karolinie Wilczak z Ib, II � Urszuli Pisarek z IIa,
III Patrycji Szymanek z IIb, IV � Micha³owi Gurgulowi z IIa, V �
Justynie Kilarskiej z Ia. W klasach IV � VI tematem by³o �Moje
miasto za 20, 30 lat�. W tej kategorii wyró¿niono 3 prace: I miejsce �
Amadeusz Basta IVa, II � Karolina Fidyt IVb, III � Iga Bunalska IVb.
Gimnazjali�ci za� wykonali prace pt. � By³em, widzia³em, polecam�.
Tutaj wyró¿niono prace uczniów: I miejsce � Katarzyna Jawieñ IIIGa,
II miejsce � Magdalena Zieliñska � IIGb, III � Klaudia Grygiel �
IIIGa. Wszyscy zwyciêzcy otrzymali nagrody.

Podczas drugiej czê�ci forum � informacyjnej � wyst¹pili: A.Sa-
ternus � burmistrz Che³mka, M. Jankowski � konsultant Regionalne-

go Centrum Informacji Europejskiej, Z. Jeleñ � przewodnicz¹cy Rady
Miasta, Ma³gorzata Waligóra z MPIE w O�wiêcimiu i Marek Lasek
� GPIE z O�wiêcimia. Go�cie mówili o szansach jakie otworz¹ siê
przed m³odymi lud�mi, gdy Polska stanie siê cz³onkiem wspólnoty
europejskiej. Zachêcali do zg³êbiania wiedzy o UE, a przede wszyst-
kim zachêcali m³odzie¿ do pilnej nauki, w tym zw³aszcza jêzyków
obcych. Burmistrz Che³mka na rêce dyrektor szko³y wrêczy³ prezent
dla szko³y � historyczn¹ mapê Polski. Forum europejskie zosta³o
zorganizowane w ramach ogólnopolskiego konkursu, w którym szko³a
uczestniczy. By³o te¿ form¹ przygotowania do prareferendum m³o-
dzie¿owego o wej�ciu Polski do UE, które przeprowadzone bêdzie 22
maja w wiêkszo�ci gimnazjów  w ca³ej Polsce.

Spotkaniu europejskiemu w Jedynce towarzyszy³ koncert zespo-
³u �Kontra�, który  przedstawi³ historiê muzyki polskiej oraz zapre-
zentowa³ ró¿norodno�æ muzyki europejskiej od czasów �redniowiecz-
nych po wspó³czesne. Muzycy podkre�lali , ¿e to w³a�nie nuty s¹
jêzykiem uniwersalnym, integruj¹cym Europê i �wiat, a Polska jako
od zawsze cz³onek Europy wnios³a ogromny wk³ad w jej dziedzictwo
kulturowe. BKC

Uczestnicy konkursu wiedzy o UE
Fot. B. Kulczyk-Ciecierska
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Miejski O�rodek Pomocy Spo³ecznej informuje:
Od lutego 2002r. Miejski O�rodek Pomo-

cy Spo³ecznej w Che³mku realizuje zadania
w³asne gminy w zakresie wyp³aty dodatków
mieszkaniowych. Adresatem tej formy pomo-
cy s¹ rodziny znajduj¹ce siê w trudnej sytu-
acji, które nie s¹ w stanie pokryæ kosztów
zwi¹zanych z utrzymaniem mieszkania. Usta-
wa wskazuje kr¹g osób uprawnionych do
otrzymania dodatku mieszkaniowego. Przy-
s³uguje on: najemcom i podnajemcom lokali
mieszkaniowych, cz³onkom spó³dzielni
mieszkaniowych zamieszkuj¹cym na podsta-
wie spó³dzielczego prawa do lokalu miesz-
kalnego, osobom zajmuj¹cym lokale miesz-
kalne w budynkach stanowi¹cych ich w³a-
sno�æ i w³a�cicielom lokali mieszkalnych,
innym osobom maj¹cym tytu³ prawny do zaj-
mowanego lokalu mieszkalnego i ponosz¹-
cym wydatki zwi¹zane z jego zajmowaniem,
osobom zajmuj¹cym lokal mieszkalny bez
tytu³u prawnego oczekuj¹cym na przys³ugu-
j¹cym im lokal zamienny albo socjalny. W
celu uzyskania dodatku nale¿y z³o¿yæ wnio-
sek potwierdzony przez administracjê domu
oraz deklaracjê o dochodach i wynikaj¹ce z
niej dokumenty. Wysoko�æ dodatku zale¿y
od: dochodów rodziny, liczby osób w gospo-
darstwie domowym, powierzchni mieszkania,
wydatków ponoszonych na utrzymanie miesz-

kania. Za dochód uwa¿a siê wszelkie przy-
chody po odliczeniu kosztów ich uzyskania
oraz po odliczeniu sk³adek na ubezpieczenie
emerytalne, rentowe i chorobowe. Do docho-
du nie wlicza siê dodatków dla sierot zupe³-
nych, zasi³ków pielêgnacyjnych, zasi³ków
okresowych z pomocy spo³ecznej, jednora-
zowych �wiadczeñ pieniê¿nych, �wiadczeñ w
naturze z pomocy spo³ecznej oraz dodatku
mieszkaniowego. Dodatek mo¿na otrzymaæ,
je¿eli �redni miesiêczny dochód na cz³onka
gospodarstwa domowego w okresie 3 miesiê-
cy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku o
przyznanie dodatku mieszkaniowego nie prze-
kracza 160% kwoty najni¿szej emerytury w
gospodarstwie jednoosobowym lub 110% w
gospodarstwie wieloosobowym, obowi¹zuj¹-
cej w dniu z³o¿enia wniosku. Od 1 marca
2003r. najni¿sza emerytura wynosi 552,63 z³.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na okres
6 miesiêcy, licz¹c od pierwszego dnia miesi¹-
ca nastêpuj¹cego po dniu z³o¿enia wniosku.
Nie przyznaje siê dodatku, je¿eli jego wyso-
ko�æ mia³aby byæ ni¿sza ni¿ 2% najni¿szej
emerytury. Dodatek nie zostaje przyznany,
je¿eli na osobê przypada wiêcej m2  powierzch-
ni u¿ytkowej lokalu ni¿ dopuszcza ustawa.
Oznacza to, ¿e odpowiednio do liczby osób
powierzchnia lokalu nie mo¿e byæ wiêksza

od: dla 1 osoby-35 m2 , dla 2-40 m2, dla 3-55
m2, dla 5-65 m2, dla 6-70 m2, dla ka¿dej na-
stêpnej osoby zwiêksza siê powierzchniê
o 5 m2. Je¿eli w lokalu mieszka osoba niepe³-
nosprawna poruszaj¹ca siê na wózku lub jej
niepe³nosprawno�æ wymaga zamieszkiwania
w odrêbnym pokoju wielko�ci powierzchni
normatywnej zwiêksza siê o 15 m2. W takiej
sytuacji do wniosku nale¿y do³¹czyæ orzecze-
nie Powiatowego Zespo³u ds. Orzekania o
stopniu Niepe³nosprawno�ci z w³a�ciwym
wskazaniem. Mo¿na odmówiæ przyznania do-
datku mieszkaniowego, je¿eli w wyniku prze-
prowadzonego wywiadu �rodowiskowego
ustalono, ¿e wystêpuje ra¿¹ca dysproporcja
miêdzy niskimi dochodami wykazanymi w
z³o¿onej deklaracji a faktycznym stanem
maj¹tkowym wnioskodawcy. Podczas wywia-
du mo¿na za¿¹daæ od wnioskodawcy i innych
cz³onków gospodarstwa domowego z³o¿enia
szczegó³owego o�wiadczenia o stanie maj¹t-
kowym. Odmowa z³o¿enia o�wiadczenia sta-
nowi podstawê do wydania decyzji o odmo-
wie przyznania pomocy finansowej na wy-
datki mieszkaniowe. Je¿eli osoba, której przy-
znano dodatek mieszkaniowy nie op³aca na
bie¿¹co czynszu za lokal wstrzymuje siê wy-
p³atê dodatku mieszkaniowego.

Kabaret Integreska
czyli byæ razem

Jedn¹ z form aktywno�ci artystycznej �rodowiskowego
Domu Samopomocy -Pobyt Dzienny A w Che³mku jest utwo-
rzony przez uczestników kabaret �Integreska�. Pomys³ za³o-
¿enia kabaretu zrodzi³ siê w sierpniu 2000r., a sw¹ dzia³alno�æ
zapocz¹tkowa³ dwa miesi¹ce pó�niej, wieczorem poetycko -
muzycznym z wykorzystaniem utworów K. I. Ga³czyñskiego.

Nazwa kabaretu nie jest przypadkowa. �Integreska�  bowiem
zwraca uwagê na istotn¹ kwestiê tj. integracjê �wiata ludzi zdro-
wych i tych, którzy przez chorobê przeszli. Kabaret wspó³pracuje
z m³odzie¿¹ okolicznych szkó³. Uczniowie zapraszani s¹ do wspól-
nych wystêpów, w których wykorzystuj¹ m. in. swoje autorskie
utwory. Do sta³ych przyjació³ zespo³u nale¿y Janusz- terapeuta,
go�cinnie wystêpuj¹ tak¿e inni cz³onkowie personelu o�rodka.

Niew¹tpliwym sukcesem kabaretu jest stworzenie podczas wy-
stêpów szczególnej, ciep³ej atmosfery, w której przy fili¿ance
herbaty spotykaj¹ siê ze sob¹ s³uchacze, miejscowi twórcy, zwykli
ludzie. Integreska to kabaret literacki, refleksyjny, kabaret u�mie-
chu. Zwraca uwagê widza i s³uchacza na czêsto zapomniane, ode-
s³ane do lamusa motywy, warto�ci, postacie, postawy. Tu przypo-
minane s¹ m. in. wiersze K. I. Ga³czyñskiego, fraszki Sztautynge-
ra, teksty A. Osieckiej.

Kabaret to miejsce otwarte dla poszukuj¹cych czego� wa¿ne-
go. Pomaga prze³amywaæ wewnêtrzne opory, lêki. Daje mo¿li-
wo�æ bycia z innymi, realizacji marzeñ, odkrycia siebie.

Katarzyna Tyran

UWAGA!
Osoby lecz¹ce siê z powodu choroby psychicznej zamieszka³e

na terenie gminy Che³mek!

Osoby mieszkaj¹ce na terenie gminy Che³mek lecz¹ce siê w
Poradni Zdrowia Psychicznego mog¹ uzyskaæ pomoc w formie po-
bytu w �rodowiskowym Domu Samopomocy -Pobyt Dzienny A
w Che³mku, gdzie znajd¹ :

- wsparcie w trudnych sytuacjach ¿yciowych

- pomoc w prawid³owym realizowaniu zaleceñ lekarza psychiatry

- mo¿liwo�æ nawi¹zania nowych kontaktów towarzyskich z innymi
osobami o podobnych problemach zdrowotnych

W �rodowiskowym Domu Samopomocy prowadzone s¹ atrak-
cyjne zajêcia terapeutyczne jak: komputerowe, malarskie, plastycz-
ne, teatralne, z zakresu rehabilitacji ruchowej, stolarskie, kulinarne
i psychoedukacyjne.

Ka¿dy uczestnik terapii w �DS ma mo¿liwo�æ: skorzystania
z jednego gor¹cego posi³ku w ci¹gu dnia oraz uczestnictwa w cieka-
wych imprezach kulturalno-rekreacyjnych tj. wyjazdy do teatru, kina,
wycieczki krajoznawcze, obozy terapeutyczne.

Osoby zainteresowane mog¹ ubiegaæ siê o miejsce w �rodowi-
skowym Domu Samopomocy - Pobyt Dzienny A po otrzymaniu
skierowania od prowadz¹cego osobê lekarza psychiatry.

Pobyt w �rodowiskowym Domu Samopomocy jest bezp³atny.

Szczegó³owych informacji udzielaj¹:

-pracownicy �rodowiskowego Domu Samopomocy-Pobyt Dzienny
A w Che³mku ul. Krakowska 16, tel. 846 14 72

-pracownicy Miejskiego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Che³mku
ul. Staicha 1, tel. 846 13 39

-lekarze psychiatrzy, u których osoby siê lecz¹.



Echo Che³mka nr 4/2003 strona 9

Poetycko i nastrojowo...
W gimnazjum im. C. K. Norwida w dniu 3 kwietnia odby³ siê

konkurs, którego organizatorkami by³y polonistki: S. Góralewicz i
A. Kowalczyk. M³odzie¿ popisywa³a siê swoimi zdolno�ciami recy-
tatorskimi w zakresie poezji i prozy. W�ród najczê�ciej cytowanych
poetów znale�li siê: J. Twardowski, W. Szymborska, W. Broniewski,
S. Barañczak. Du¿¹ popularno�ci¹ cieszyli siê tak¿e autorzy prozy:
M. Musierowicz, H. Sienkiewicz i D. Terakowska. Podczas zmagañ
konkursowych wystêpowa³a m³odzie¿ z Teatru Ruchu, przygotowana
przez U. Jod³owsk¹-Jeziorowsk¹. Gimnazjali�ci, którzy poddali siê
ocenie jury konkursowemu wykazali siê nie tylko doskona³¹ znajomo-
�ci¹ literatury, ale tak¿e pe³n¹ ekspresji deklamacj¹. Spo�ród utalento-
wanej m³odzie¿y jury w sk³adzie: nauczyciele - B. Opala, A. Gumu³ka,
M. Krzeczkowska oraz uczniowie - M. Doleg³o  i M. Rybak, wy³oni³o
zwyciêzców. Kolejno miejsca zajê³y: K. Kobiela z klasy 2 c, N. Kur-
nyta z klasy 3 b i L. Jag³a z klasy 2 D. Nagrody dla wszystkich uczest-
ników konkursu, w postaci d³ugopisów i piór, ufundowa³ Samorz¹d
Szkolny.       M. Krzeczkowska

Bajki w przedszkolu - cd.
II etap konkursu �W �wiecie bajek, ba�ni i legend� odby³ siê w

Przedszkolu Samorz¹dowym nr 1 w Che³mku. 29 kwietnia w kolej-
nym etapie wziê³y udzia³ przedszkolaki z Che³mka, które zwyciê¿y³y
w I etapie konkursu oraz dzieci z przedszkola w Libi¹¿u i ¯arkach.
Wystartowa³o piêæ dru¿yn. Pytania tym razem by³y trochê trudniej-
sze, by³y te¿ zadania sprawno�ciowe. Dzieci zmaga³y siê w 13 konku-
rencjach. Pierwsze miejsce zajê³y dzieci z przedszkola w Libi¹¿u, II
- �Weso³e Misie� z Przedszkola Samorz¹dowego w Che³mku, III -
dzieci z przedszkola w ¯arkach, IV - grupa �S³oneczka� z PS nr 1 w
Che³mku i V - czterolatki z Przedszkola w Libi¹¿u. Wszystkie dzieci
zosta³y nagrodzone. Na zakoñczenie konkursu organizatorka D.Zoñ
wraz ze swoj¹ grup¹ zaprosi³a wszystkie dzieci na bajkê �O czerwo-
nym kapturku, którego wilk nie zjad³�. BKC

I miejsce w województwie
Zespó³ artystyczny z ZSP-G w Bobrku, kierowany przez J. Krzy¿ak

i L. Gontko, uczestniczy³ w finale III Wojewódzkiego Przegl¹du Ze-
spo³ów Artystycznych �Eko-Wiosna 2003�. Fina³ odby³ siê 25 kwiet-
nia w Libi¹skim Centrum Kultury. Nasz zespó³ wystawi³ spektakl �Dzieñ
Ziemi� i zaj¹³ I miejsce w kategorii wiekowej klas IV-VI. Zespó³ otrzy-
ma³ cenn¹ nagrodê- sprzêt RTV. Indywidualne wyró¿nienie, za pomy-
s³owy strój,  zdoby³a te¿ Justyna Kulig, uczennica szóstej klasy.

Pomoc ofiarom lawiny
W dniach ósmego, dziewi¹tego i dziesi¹tego  kwietnia w Powia-

towym Zespole nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych odby-
wa³y siê filmowe spotkania w ramach akcji charytatywnej �Ofiarom
lawiny w Tatrach� zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w
O�wiêcimiu. Przez kolejne dni cyklu m³odzie¿ szkolna oraz miesz-
kañcy Che³mka mieli okazjê uczestniczyæ w seansach filmowych,
poprzedzonych odpowiednimi prelekcjami tematycznymi. W czasie
spotkañ szkolne ko³o plastyczne, kierowane przez A. Pisarek, sprze-
dawa³o wykonane przez siebie kartki �wi¹teczne i prace plastyczne.
Dochód z imprezy przekazany zosta³ organizatorom akcji w czasie
koncertu w O�wiêcimskim Centrum Kultury.

Ciekawa lekcja
W ramach wspó³pracy szko³y z bibliotek¹ uczniowie klasy gim-

nazjalnej IIa z ZSP-G nr 1 w Che³mku wraz ze swoj¹ wychowawczy-
ni¹ Z. Urbañczyk uczestniczyli w lekcji bibliotecznej w Miejskiej
Bibliotece nr 3. Tematem lekcji, prowadzonej przez bibliotekarkê
R. Grabowsk¹, by³a wspó³czesna literatura dla m³odzie¿y oraz nowo-
�ci wydawnicze ostatnich lat. Uczniowie zapoznali siê z biografi¹
wspó³czesnych pisarzy: A. Sapkowskim, M. Musierewicz, E. No-
wack¹, K. Petek, D. Terakowsk¹ oraz czytali recenzje ich ksi¹¿ek. W
trakcie lekcji bibliotekarz R. Grabowska podkre�la³a jak wa¿ne jest
czytanie ksi¹¿ek oraz znajomo�æ literatury piêknej jako powinno�ci
ka¿dego Polaka. Zaanga¿owanie ze strony uczniów by³o du¿e. Pyta-
nia dotyczy³y nie tylko omawianego tematu, lecz równie¿ innych
dziedzin: historii, psychologii, pytano tak¿e o wielko�æ ksiêgozbioru
biblioteki. Uczniowie przegl¹dali czasopisma m³odzie¿owe, które s¹
prenumerowane przez bibliotekê. Na zakoñczenie lekcji uczniowie
nale¿¹cy do biblioteki wypo¿yczyli ksi¹¿ki, a ci którzy jeszcze nie
nale¿eli, zostali przyjêci do grona czytelników.   ZU

Recytowali w �Dwójce�
W Szkole Podstawowej nr 2 w Che³mku odby³ siê szkolny kon-

kurs recytatorski, w którym wziê³o udzia³ 44 uczniów z klas I-III.
Organizatorem konkursu by³a £. Dydyñska i I. Bochenek. Jury
w sk³adzie: E. Raczek, I. Bochenek, £. Dydyñska, B. Leja i U. Palka
wyró¿ni³o 10 osób. Wyró¿nienia zdobyli: Sara Bloch, Alicja Jarosz,
Rita Klicner, Natalia Krupa, Martyna Kula, Konstancja Naporowska,
Sebastian Przysta³, Dominika Radziun, Agnieszka Sarna i Anna
Wolna. Jury zdecydowa³o te¿, ¿e w eliminacjach powiatowych kon-
kursu recytatorskiego szko³ê reprezentowa³a bêdzie Konstancja Na-
porowska.

Konkurs humanistyczny
Marta Gworek, uczennica klasy Vc Szko³y Podstawowej nr 2

 w Che³mku, zosta³a finalistk¹ wojewódzkiego etapu Ma³opolskiego
Konkursu Humanistycznego pt. �Z bohaterami mitologicznymi za
pan brat�. W konkursie, który organizowany by³ przez Ma³opolskie-
go Kuratora O�wiaty i Tarnowski O�rodek Doradztwa Metodyczne-
go, wziê³o udzia³ oko³o 3000 uczniów z 900 szkó³ podstawowych.
Marta, podczas kolejnych eliminacji (szkolnych, rejonowych) poko-
na³a wielu pi¹to- i szóstoklasistów, wykazuj¹c siê du¿¹ wiedz¹ i
umiejêtno�ciami polonistycznymi.  DK

Ró¿owa akcja
Przedszkolaki z Przedszkola Samorz¹dowego nr 1 w Che³mku

uczestniczy³y 10 kwietnia w �ró¿owej akcji� zorganizowanej przez
Ma³opolski O�rodek Doskonalenia Nauczycieli oraz metodyk Rena-
tê Dziubek.

Ró¿owa  akcja Fot.  Dorota Szklarczyk

Dzieci nasze konkurowa³y w kategoriach: kulinarnej, tanecznej
oraz plastycznej. Wszystko by³o ró¿owe: stroje, dania i wykonane
prace plastyczne �Makieta ró¿owego miasta� oraz �Ró¿owe okula-
ry�. Dzieci do konkursu przygotowa³y nauczycielki Barbara Mu-
sia³ oraz Dorota Szklarczyk. Na wielkie s³owa uznania zas³uguj¹
rodzice, którzy pomagali w wykonywaniu strojów oraz rekwizytów
do wystêpu.
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Ma³opolski Festiwal
Teatrów Szkolnych

Pierwszego kwietnia sala Miejskiego
O�rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³m-
ku zamieni³a siê w salê teatraln¹. W³a�nie w
Che³mku odby³y siê powiatowe eliminacje
Ma³opolskiego Festiwalu Teatrów Szkolnych.
Wyst¹pi³o 11 zespo³ów teatralnych z Jawi-
szowic, Brzeszcz, O�wiêcimia, Witkowic,
Bobrku i Che³mka. Uczniowie przedstawili
spektakle o ró¿norodnej tematyce, zabawne i
powa¿ne. Jury w sk³adzie: J. Toczek-instruk-
tor teatralny, M. Kwa�niak- instruktor teatral-
ny i U. Guja- animator kultury, wybra³o dwa
zespo³y, które bêd¹ powiat reprezentowaæ w
eliminacjach wojewódzkich w Skawinie.
Najlepsze okaza³y siê zespo³y gospodarzy:
ZSP-G nr 1 w Che³mku ze spektaklem �Bajka
o smutnym osio³ku� i ZSP-G w Bobrku ze
spektaklem �Wideowagary�. Komisja przy-
zna³a te¿ honorowe wyró¿nienia dla zespo³u
ze Szko³y Podstawowej w Witkowicach za
spektakl �Kiedy Ziemowit mia³ siedem lat�-
za szczególne wra¿enia artystyczne, dba³o�æ
o wizualn¹ stronê spektaklu i muzykê budu-
j¹c¹ jej nastrój oraz dla zespo³u z Miejskiego
Gimnazjum nr 2 w O�wiêcimiu za dowcipn¹
propozycjê sceniczn¹ w spektaklu �Zielony
Kapturek�. Honorowe wyró¿nienie zdoby³a
te¿ Szko³a Podstawowa nr 2 z Che³mka za
oprawê plastyczn¹ spektaklu �S³owik�.
Wszystkie zespo³y uhonorowane zosta³y pa-
mi¹tkow¹ statuetk¹ . Finali�ci zostali te¿ na-
grodzeni przez starostê o�wiêcimskiego.

BKC

WIELKANOCNE SPOTKANIE
�Wielkanoc, Wielkanoc, wielka rado�æ w sercu...� Tymi s³owami oraz s³owami Ewan-

gelii i pie�ni wielkanocnych 15 kwietnia uczniowie ZSPG nr 1 w Che³mku pod opiek¹
katechetki Wioletty Glandys oraz dzieciaki z PS nr 2 oddz. �O� w Che³mku pod opiek¹
Doroty Pik wyst¹pi³y w Kaplicy DPS w Bobku z przedstawieniem s³owno-muzycznym
pt.: �Przez krzy¿ do chwa³y�.

Wystêp przybli¿y³
wszystkim zebranym
mêkê i �mieræ Jezusa
oraz jego Zmartwych-
wstanie. Po raz kolej-
ny mogli�my wspólnie
spotkaæ siê z wycho-
wankami Specjalnego
O�rodka Szkolno-Wy-
chowawczego oraz
mieszkañcami DPS w
Bobrku. Dziêki opie-
kunowi szkolnego ko³a
PCK dzia³aj¹cego przy
ZSPG nr 1 w Che³mku
Dorocie Orzanie nie
pojechali�my z pusty-
mi rêkami. To w³a�nie PCK zorganizowa³o
zbiórkê pieniêdzy w�ród uczniów szko³y, za
które zosta³y zakupione, a nastêpnie przeka-
zane wychowankom SOSW artyku³y papier-
nicze. W czasie pobytu w filii SOSW nasze
dzieciaki mog³y wiele zobaczyæ, nauczyæ siê
a tak¿e zabawiæ. Nasi uczniowie pod opiek¹
nauczycieli O�rodka: Renaty Zabawskiej,
Izabeli Iwanickiej oraz Alicji Kojdeckiej wy-
konywali wspólnie z wychowankami szko³y
wielkanocne pisanki. Dzieci z PS nr 2 pod
opiek¹ pana Krzysztofa Adamskiego poddali
siê do woli p³ywaniu w basenie z pi³eczkami,

a tak¿e sprawdzeniu w³asnych si³ w pomiesz-
czeniach rehabilitacyjnych. Takie integracyj-
ne spotkania pozwalaj¹ zauwa¿yæ i zrozumieæ
ludzkie cierpienie. Ludzie niepe³nosprawni
s¹ wspaniali. Potrafi¹ okazaæ wielk¹ rado�æ,
zadowolenie, musimy tylko chcieæ im w tym
pomó¿ i wyci¹gn¹æ do nich przyjazn¹ d³oñ.

Serdecznie dziêkujemy pani kierownik
filii SOSW w Bobrku  Renacie Zabawskiej
oraz nauczycielom za wspania³e przyjêcie na-
szych dzieci, zorganizowanie zajêæ oraz ko-
lejne zaproszenie.

Wioletta Glandys, Dorota Pik

Wielkanocne spotkanie w DPS Fot. Wioletta Glandys

Uczestnicy wystawy:
Zbigniew Ro¿ek, Jaros³aw Mi³kowski, Mariusz Rutkowski,

Szymon Paszkowski, Bartek M¹drzyk, Micha³ Baraniak, Alicja
W¹drzyk, Dorota Fyda, Ewa Paliñska, Ewa Sawera, El¿bieta Pie-
k³owska, Janina Kajm, Iwona Goryl, Marzena Zaj¹c, Urszula Wój-
cik, Ryszard Fr¹czek, Pawe³ Szymoñczyk, Janusz Hertig, Zbigniew
Dworakowski, Agnieszka Wrona, Barbara Szalonek, Angelika Hry-
niewicka, Paulina Martowicz, Joanna Szczepaniak, Joanna Wój-
cik, S³awomir Olszewski, Stanis³aw Syku³a, Rafa³ Guzik, Daniel
Kocoñ, Józef Buras, Tomasz Wilczak, Wies³aw Marczyñski, Kry-
stian Majcherek.

Barw¹ i kszta³tem
Ju¿ po raz kolejny w galerii �Epicentrum� w Miejskim O�rodku

Kultury, Sportu i Rekreacji swoje prace przedstawili uczestnicy Fun-
dacji im. Brata Alberta. Swoje prace przedstawi³o ponad 30 osób.

Prace wykonane zosta³y w Warsztacie Terapii zajêciowej oraz w
�wietlicy Terapeutycznej , pod opiek¹ Magdaleny Bana� i Moniki
Ko³odziejczk. Wystawa nosi³a tytu³ �Barw¹ i Kszta³tem� i  zorgani-
zowana zosta³a z okazji Roku Osoby Niepe³nosprawnej. Pokazuje, ¿e
w osobach upo�ledzonych umys³owo drzemi¹ ogromne talenty, które

odpowiednio ukierunko-
wane mog¹ zaowocowaæ
dzie³ami niezwyk³ymi. W
swoim dorobku arty-
stycznym niepe³nospraw-
ni z Che³mka maj¹ na kon-
cie II nagrodê w kategorii
malarstwa i wyró¿nienie
honorowe w grafice i ry-
sunku w VII Miêdzyna-
rodowym Biennale Sztuk
Plastycznych Osób Nie-
pe³nosprawnych w Kra-
kowie. Zaprezentowane
na wystawie prace wykonane zosta³y w ró¿nych technikach: pastela
sucha, linoryt, grafika, haft, makrama. BKC

Fragment ekspozycji
Fot. S. Pêdrys-Klisiak

Otwarcie wystawy Fot. S. Pêdrys-Klisiak
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�Teatra³ki� po raz siódmy
Ju¿ po raz siódmy odby³y siê Spotkania Teatrzyków Dzieciêcych

�Teatra³ki 2003�. Jedenastego kwietnia Miejski O�rodek Kultury,
Sporu i Rekreacji w Che³mku go�ci³ mi³o�ników sztuki teatralnej.
Uroczyst¹ wstêgê symbolicznego otwarcia Teatra³ek przeciêli:
A. Saternus- burmistrz Che³mka, £. Dydyñska- pomys³odawczyni
Teatra³ek i W. Rudyk- dyrektor MOKSiR. Burmistrz wyg³osi³ krótkie
przemówienie, w którym podkre�la³, ¿e cieszy go fakt, i¿ w Che³mku
od lat m³odzi mi³o�nicy teatru mog¹ zaprezentowaæ swoje umiejêtno-
�ci i ¿yczy³ m³odym aktorom mi³ej i fantastycznej zabawy oraz wielu
ciekawych pomys³ów. Przybyli te¿ go�cie z Wydzia³u Kultury Staro-
stwa Powiatowego w O�wiêcimiu (powiat wspar³ finansowo impre-
zê), którzy pogratulowali organizatorom konsekwencji w realizowa-
niu imprezy , a m³odym adeptom sztuki aktorskiej ¿yczyli wielu suk-
cesów, w przysz³o�ci na deskach profesjonalnych teatrów.

zabawa dzieci w teatr. Ta umiejêtno�æ pokonywania barier: tremy,
bariery g³osowej- dzieci maj¹ delikatne g³osiki, a jednak potrafi³y siê
zachowaæ na scenie i piêknie przedstawi³y swoje spektakle. O podsu-
mowanie tegorocznych spotkañ teatralnych poprosili�my te¿ £ucjê
Dydyñsk¹, która Teatra³ki wymy�li³a. Powiedzia³a nam: Dzisiaj czu-
³am ogromne zadowolenie i to z trzech powodów. Po pierwsze, ¿e
odbywaj¹ siê ju¿ siódme [Teatra³ki- przyp. Red.], bo to ju¿ o czym�
�wiadczy. Che³mek sta³ siê tak¹ Mekk¹ teatraln¹ w powiecie. Po
drugie, ¿e tym razem odbywa siê to w ten sposób, ¿e wszyscy uczest-
nicy ogl¹daj¹ siebie wzajemnie. Dzieci wymieniaj¹ siê umiejêtno�cia-
mi, do�wiadczeniami i zdolno�ciami. Jest te¿ osoba, która to wszystko
scala, czyli aktor prowadz¹cy. I po trzecie, jestem zadowolona, ¿e
burmistrz podchodzi do naszej imprezy z sercem, co roku jest na Te-
atra³kach. Ale najbardziej cieszê siê z tego, ¿e uda³o mi siê zaszczepiæ
w tym �rodowisku zami³owanie do teatru i do traktowania teatru jako
metody pracy z dzieæmi. Tegoroczne Spotkania Teatrzyków Dzieciê-
cych mo¿na zaliczyæ do udanych. Po raz kolejny sprawdzi³a siê zasada,
¿e je¿eli kto� przyjecha³ tu raz, to przewa¿nie wraca. Od lat sta³ymi
bywalcami s¹ szko³y z O�wiêcimia, Babic i Grojca. Honorowy patro-
nat nad impreza obj¹³ w tym roku teatr �Groteska�.

BKC

Teatra³ki ju¿ od lat nie maj¹ formy konkursu, organizowane s¹
jako przegl¹d i prezentacja dokonañ artystycznych uczniów szkó³ pod-
stawowych. Tym razem wyst¹pi³o sze�æ grup teatralnych ze szkó³ z
O�wiêcimia, Babic,  Grojca i Che³mka. Nad ca³¹ imprez¹ czuwa³ Marek
Wit aktor teatru �Ateneum� w Katowicach. W przerwach miêdzy spek-
taklami aktor przedstawia³ m³odym widzom ró¿ne sposoby stworze-
nia domowego teatru i zaprasza³ dzieci do wspólnej zabawy. Zapytany
o ocenê Teatra³ek powiedzia³: Wspania³e inscenizacje, wspania³e po-
mys³y, przepiêkne kostiumy. Wszystko przemy�lane, dekoracje usta-
wione, zmienia³o siê tylko miejsce akcji. To by³a piêknie pokazana

ZABAWA W TEATR
Dziewi¹tego kwietnia wszystkie przedszkolaki z gminy  mia³y

swoje �wiêto. W Miejskim O�rodku Kultury, Sportu i Rekreacji odby³
siê konkurs pod has³em �Zabawa w teatr�. W wype³nionej po brzegi
sali swoje zdolno�ci aktorskie zaprezentowa³o osiem zespo³ów. Spek-
takle przygotowane przez nauczycielki wspólnie z maluchami by³y
krótkie (ka¿da grupa mia³a 15 minut na prezentacjê), ale ciekawe
i bardzo pomys³owe. Pomys³odawc¹ i organizatorem konkursu jest
Ma³gorzata Borkowska, dyrektor Przedszkola Samorz¹dowego nr 3
w Gorzowie. O idei powstania konkursu mówi tak: Szko³a ma swoje
�Teatra³ki�, przedszkole do tej pory takiego konkursu teatralnego nie
mia³o, dlatego postanowi³am taki konkurs zorganizowaæ, ¿eby poka-
zaæ, ¿e przedszkolaki to jest doskona³y materia³ na aktorów. Dzieci s¹
spontaniczne, maj¹ wiele pomys³ów. Nauczycielki z przedszkola bar-
dzo chêtnie podchwyci³y pomys³ i stara³y siê jak najlepiej przygoto-
waæ swoje dzieci, co by³o widaæ na dzisiejszym spotkaniu. Na scenie
zaprezentowa³y siê i piêcio-, i sze�ciolatki. Nale¿¹ im siê ogromne
brawa i s³owa uznania za doskona³¹ prezentacjê, pokonanie tremy
(pierwszy raz mia³y kontakt z mikrofonem) i zabawy, jak¹ przy tym
mia³y. S³owa uznania nale¿¹ siê te¿ opiekunom dzieci- nauczycielki
�wietnie przygotowa³y maluchy. Jury mia³o trudne zadanie. Po d³u-
gich obradach zdecydowa³o I miejsce przyznaæ grupie Jolanty Wolny
�Motylki� z Przedszkola Samorz¹dowego nr 2 w Che³mku. II miejsce
zajê³a grupa �S³oneczka� Doroty Zoñ z Przedszkola Samorz¹dowego
nr 1 w Che³mku, III miejce -równorzêdnie - grupa �Krasnoludki�
Ma³gorzaty Borkowskiej i Katarzyny Wojtyczko z Przedszkola Sa-

morz¹dowego nr 3 w Gorzowie oraz grupa �O� Renaty Dulêby z
Przedszkola Samorz¹dowego nr 3 w Gorzowie- oddzia³ w Bobrku.
Czwarte miejsca zajê³y grupy: �Biedronki� Iwony Trybu� z PS nr 2
w Che³mku, �Muchomorki� Doroty Pawlak z PS nr 2, �S³oneczka�
z Gorzowa i �Jagódki� Beaty Szyjki z Bobrku. Wszystkie dzieci
zosta³y nagrodzone ksi¹¿kami, a dodatkowo ka¿da grupa otrzyma³a
dyplom i ksi¹¿kê.  My�lê, ¿e bêdziemy kontynuowaæ zabawê  w teatr,
poniewa¿ by³o to wspania³e prze¿ycie i dla dzieci, i dla rodziców,
i dla nauczycieli. Dzieci by³y zadowolone, ¿e mog³y siê pokazaæ przed
rodzicami. A i rodzice mieli okazjê zobaczyæ swoje dziecko na tle
grupy - powiedzia³a M. Borkowska. BKC

Otwarcie "Teatra³ek" Fot. S. Pêdrys-Klisiak

Publiczno�æ dopisa³a Fot. S. Pêdrys-Klisiak

M³odzi aktorzy Fot. S. Pêdrys-Klisiak
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Najlepsze plakaty o Ziemi
W ramach obchodów Dnia Ziemi Przed-

szkole Samorz¹dowe nr 2 w Che³mku (g³ów-
n¹ inicjatork¹ by³a nauczycielka I. Trybu�)
zorganizowa³o konkurs plastyczny na temat
�Mój �wiat-moja Ziemia�. Konkurs skiero-
wany by³ do wszystkich przedszkolaków.
Wziê³o w nim udzia³ 16 grup, ka¿da przygo-
towa³a 1 plakat. Prace by³y kolorowe i bardzo
pomys³owe, wykonane z ró¿nych materia³ów.
Uroczyste rozstrzygniêcie konkursu odby³o
siê 28 kwietnia w MOKSiR w Che³mku. Jury
w sk³adzie: B. Pawlu�kiewicz, A. Kogut
i S. Pêdrys-Klisiak po d³ugich naradach wy-
bra³o 3 najlepsze prace. I miejsce zdoby³a
grupa �Jagódki� z PS nr 1, II - �Gromadka
Kubusia Puchatka� z PS nr 2 i III- �Jagódki�
z Przedszkola w Bobrku. Specjalne wyró¿-
nienie, przyznane przez MOKSiR, otrzyma³a
te¿ grupa �Weso³e Misie� z PS nr 1. Grupa
�Biedronki� I. Tyrbu� z PS nr 2 oraz zespó³
wokalny z ZSP-G nr 1 przygotowa³y program
artystyczny o tematyce ekologicznej.

BKC

EKOLOGICZNY  MARATON
Obchody Miêdzynarodowego Dnia Ziemi dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego nr 1

w Che³mku uczci³y organizuj¹c Maraton Ekologiczny. Impreza ekologiczna by³a jed-
nym z cyklu przedsiêwziêæ organizowanych przez ca³y rok przez przedszkole w ramach
programu autorskiego nauczycielek W. £opuszyñskiej i B. Musia³.

Maraton trwa³ ca³y dzieñ. Dzieci z grup
zerowych odegra³y przedstawienie  o ¿yciu w
lesie. Przebrane za drzewa, kwiaty, zwierzêta
i ekoludki (stroje wykonali rodzice) przed-
szkolaki opowiada³y jak nale¿y siê zachowy-
waæ w lesie i co nale¿y robiæ ze �mieciami.
By³y te¿ konkursy i zagadki ekologiczne. By³o
to przedstawienie dzieci dla dzieci , ale zoba-
czyli je te¿ rodzice w specjalnym pokazie. W
ramach maratonu odby³o siê te¿ uroczyste
sadzenie drzew i kwiatów wokó³ przedszko-
la, poprzedzone uroczystym przyrzeczeniem
o szanowaniu przyrody. Dzieci z ca³ego przed-
szkola wziê³y udzia³ w �zielonym marszu�
prowadz¹cym ulicami Che³mka. Specjalne
plakaty przygotowane z tej okazji mia³y przy-
pomnieæ mieszkañcom , ¿e my sami odpo-
wiadamy  za stan naszego �rodowiska. W ten

sposób w³¹czyli�my siê w miêdzynarodowe
obchody Dnia Ziemi na poziomie dostosowa-
nym do mo¿liwo�ci przedszkolaków - powie-
dzia³a dyrektor przedszkola L. El¿bieciak.
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"Zielony pochód" przedszkolaków
Fot. S. Pêdrys-Klisiak

UROCZYSTE OBCHODY DNIA ZIEMI
W dniach od 22 do 30 kwietnia na terenie gminy podjêto wiele

inicjatyw ekologicznych, zorganizowanych z okazji obchodów Miê-
dzynarodowego Dnia Ziemi przez szko³y, przedszkola i MOKSiR. Cykl
imprez ekologicznych zainicjowany zosta³ 23 kwietnia przedstawie-
niem �Ziemia nasza planeta� wystawionym w MOKSiR dla podopiecz-
nych Fundacji im Brata Alberta. Spektakl przygotowany zosta³ przez
uczniów z Gimnazjum nr 2 i I. Walentyñsk¹- nauczyciela, opiekuna
szkolnego ko³a LOP oraz dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego nr 2
i nauczycielki: J. Wolny, D. Pawlak, M. Koryczan i E. Pêdzia³ek-Kry-
stê. Wspó³praca szko³y i przedszkola w dziedzinie ekologii trwa od lat.
To jest wspó³praca, ale i wzajemne uczenie siê ekologii- dzieci najm³od-
sze, �rednie i starsze zwracaj¹ siê z apelem o ochronê przyrody do
podopiecznych Fundacji- mówi³a I. Walentyñska.

Uczniowie Z Gimnazjum nr 2 sprz¹tali te¿ teren wokó³ szko³y
oraz przyleg³y las. Ko³o LOP przeprowadzi³o w szkole dwie audycje
radiowe na temat szkodliwo�ci wypalania traw i segregowania �mieci.
Wspólnie z Rad¹ Osiedla �Kolonia� zorganizowano konkurs dla
uczniów szko³y na ukwiecenie balkonów. Rozstrzygniêcie nast¹pi we
wrze�niu.

W ZSP-G w Bobrku 26 kwietnia odby³ siê uroczysty apel, na
którym zaprezentowano spektakl �Dzieñ Ziemii�. Przeprowadzono
te¿ akcje sprz¹tania: uczniowie podstawówki sprz¹tali teren wokó³
szko³y, a gimnazjali�ci przypa³acowy park. Uczniowie wykonali bud-
ki lêgowe dla ptaków  i zawiesili na drzewach przy szkole. W ramach
uczczenia Dnia Ziemi przeprowadzony zosta³a konkurs wiedzy o for-
mach ochrony przyrody.

W ZSP-G nr 1 w Che³mku przygotowano program artystyczno-
informacyjny �Kochaj Ziemiê�. Uczniowie sprz¹tali te¿ teren wokó³
szko³y oraz Stare Miasto ( place zabaw, przystanki autobusowe).

Szko³a Podstawowa nr 2 w Che³mku obchody Dnia Ziemi reali-
zowa³a w oparciu o projekt ekologiczny pt.: �Wszyscy odpowiadamy
za nasz¹ planetê�, przygotowany przez nauczycieli. Przeprowadzono
akcje sprz¹tania , po³¹czon¹ z segregacja �mieci, zorganizowano te¿
zbiórkê surowców wtórnych. Odby³y siê konkursy przyrodnicze:
�Omnibus ekologiczny�, �Moje ulubione zwierzê� (zwierzêta wyko-
nane z modeliny, gipsu i gliny mo¿na zobaczyæ w pracowni przyrod-
niczej) i �Przyroda moim domem�. Jak co roku uczniowie maszero-
wali ulicami miasta, prezentuj¹c ekologiczne has³a. Wspólnie Z
MOKSiR przeprowadzono akcjê ekologiczno-plastyczn¹ ��miecio-
drzewa�. Uczniowie z klas pi¹tych ze swoimi wychowawcami C. Rudyk
i U. Kowalsk¹ wykonali �drzewa� ze sztucznych i naturalnych odpa-
dów. Efekty pracy mo¿na zobaczyæ na wystawie w MOKSiR. Podsu-
mowaniem wszystkich dzia³añ zwi¹zanych ze �wiêtem Ziemi by³a

uroczysta akademia, na której zaprezentowano przedstawienia o tre-
�ciach ekologicznych: �Niech za�wieci s³oñce� i �Przyrodniczy prze-
k³adaniec�. W ZSP-G w Gorzowie uroczyste obchody Dnia Ziemi
po³¹czone zostan¹ z Dniem Ochrony Przyrody i odbêd¹ siê w maju.
W obchody Miêdzynarodowego Dnia Ziemi w³¹czy³ siê te¿ Miejski
O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku. O�rodek, przy
wspó³pracy z U. Kowalsk¹ i C. Rudyk zorganizowa³ I Gminny Kon-
kurs Plastyczny o tematyce ekologicznej �Natura wokó³ nas�. Tego-
roczne has³o brzmia³o: �Zwierzeta-  nasi przyjaciele�. Konkurs skie-
rowany jest do uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych, a jego
g³ównym celem jest zwrócenie uwagi dzieci na piêkno przyrody oraz
kszta³towanie postaw ekologicznych, opieki nad zwierzetami, ale te¿
rozwijanie twórczo�ci u dzieci. W konkursie wziê³y udzia³ wszystkie
szko³y z terenu gminy. Wp³ynê³a rekordowa ilo�æ prac- 194. Jury
mia³o wielki k³opot z wy³onieniem najlepszych. Po d³ugich naradach
komisja konkursowa przyzna³a nagrody. W kategorii klas I-III pierw-
sze miejsce zaj¹³ K. Wanat z kl. III (ZSP-G w Bobrku), drugie -
M. Bojdys z kl. Ib (SP nr 2 w Che³mku), trzecie- M. Arendarczyk
z kl. Ia (ZSP-G nr 1 W Che³mku). W kategorii klas IV-VI: I miejsce-
A. Kêpka z kl. Vb (SP nr 2 w Che³mku), II- K. Sukiennik z kl. Va
(SP nr 2 w Che³mku) i III- J. Piwowarczyk z kl. IV b (SP nr 2 w
Che³mku). W kategorii gimnazjalistów: I miejsce- R. G³ówczak
z kl. Ib (ZSP-G w Bobrku), II- A. Data z kl. Ia (Gimnazjum nr 2 w
Che³mku) i III- P. Kosowska z kl. III (ZSP-G w Gorzowie). Komisja
przyzna³a te¿ specjalne wyró¿nienie M. Radeckiemu z kl. Vc SP
nr 2 w Che³mku. Wszystkie prace mo¿na zobaczyæ na wystawie po-
konkursowej, zorganizowanej w MOKSiR. BKC

Obchody Dnia Ziemi w SP nr 2 w Che³mku        Fot. U. Palka
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WIOSENNY RAJD
Ju¿ po raz trzeci w Bobrku odby³ siê rajd pieszy �Szukamy �ladów

wiosnny�. Rajd organizowany jest od 30 lat przez Oddzia³ PTTK
Ziemi O�wiêcimskiej. Od 3 lat meta wyznaczona jest w Zespole Szkol-
nym Podstawowo-Gimnazjalnym w Bobrku. Gospodarzem jest dy-
rektor szko³y Adam £êkawa. Impreza ta otwiera sezon turystyczny dla
m³odzie¿y z powiatu o�wiêcimskiego. W tegorocznym zlocie piechu-
rów wystartowa³a rekordowa ilo�æ uczestników- ponad 300 uczniów
z Che³mka, O�wiêcimia, Libi¹¿a, Brzezinki, Babic i Bobrka. Najlicz-
niejsz¹ grupê stanowi³a m³odzie¿ z L.O. im. Konarskiego z O�wiêci-
mia, która razem ze swoim opiekunem Krystyn¹ £êkaw¹ przyby³a w
liczbie 90 osób. Ewenementem by³ tak¿e udzia³ libi¹skich gimnazja-
listów, którzy trasê rajdu pokonali na rowerach. Zawodnicy wyruszyli
na zlot z Che³mka, z O�wiêcimia i z Dworów. Komandorem rajdu, a
wiêc osob¹, która czuwa³a nad ca³o�ci¹ by³a Henryka Czarnik-przo-
downik turystyki pieszej z o�wiêcimskiego PTTK. Na wszystkich,
którzy szczê�liwie dotarli do mety, czeka³a gor¹ca herbata. Uczestni-
cy rajdu byli oceniani przez jury, sk³adaj¹ce siê z dzia³aczy PTTK.
Punkty mo¿na by³o uzyskaæ za: ekwipunek turystyczny (posiadanie
apteczki, mapy, ubrania przeciwdeszczowego itp.), za wykonanie
piosenki turystycznej, za za³o¿enie ksi¹¿eczki Odznaki Turystyki
Pieszej. Indywidualnie oceniano te¿ najzabawniejsz¹ fraszkê. Po pod-
liczeniu punktów, sytuacja dru¿yn ukszta³towa³a siê nastêpuj¹co: I
miejsce zajê³a dru¿yna z Powiatowego Zespo³u nr 1 Szkól Ogólno-
kszta³c¹cych im. St. Konarskiego w O�wiêcimiu, II miejsce- dru¿yna
ze Szko³y Podstawowej w Brzezince, III- uczniowie ze Szko³y Pod-
stawowej nr 5 w O�wiêcimiu. Na kolejnych miejscach uplasowa³y siê
dru¿yny z: Gimnazjum nr 2 w Libi¹¿u, ze Szko³y Podstawowej Towa-

rzystwa O�wiatowego w Dworach, Zespo³u Szkó³ nr 1 w O�wiêci-
miu, Gimnazjum nr 4 w O�wiêcimiu, Szko³y Podstawowej w Porêbie
Wielkiej, Gimnazjum nr 3 w O�wiêcimiu, Szko³y Podstawowej nr 2
w Che³mku, Szko³y Podstawowej w Babicach i Zespo³u Szkolnego
Podstawowo-Gimnazjalnego w Bobrku. Wszystkie dru¿yny nagro-
dzone zosta³y pucharem, dyplomem i ksi¹¿k¹ turystyczn¹. Dodatko-
wo ka¿dy uczestnik indywidualnie otrzyma³ pami¹tkow¹ fotografiê.
Gospodarz rajdu -Adam £êkawa uhonorowany zosta³ specjalnym
pucharem. Nagrody ufundowane zosta³y przez Urz¹d Miasta w O�wiê-
cimiu i Miejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku.
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Uczestnicy rajdu z  Che³mka Fot. B. Kulczyk-Ciecierska

Biegi prze³ajowe
Jedenastego kwietnia w O�wiêcimiu od-

by³y siê Powiatowe Zawody w Dru¿ynowych
Biegach Prze³ajowych. Nasz¹ gminê reprezen-
towa³a Szko³a Podstawowa nr  2 w Che³mku
w kategorii dziewcz¹t i ch³opców. Zawody te
zakoñczy³y siê pe³nym sukcesem. Dziewczêta
przygotowane przez Joannê Czarnotê zdoby³y
mistrzostwo powiatu. Ch³opcy pod kierunkiem
Tadeusza Jewaka zajêli II miejsce. Oba zespo-
³y zakwalifikowa³y siê do Wojewódzkich Za-
wodów w Krakowie. 25 kwietnia odby³y siê w
Krakowie Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej w
Dru¿ynowych Biegach Prze³ajowych, w któ-
rych to dru¿yna dziewcz¹t zajê³a 13 miejsce na
46 startuj¹cych zespo³ów z ca³ego wojewódz-
twa ma³opolskiego.

STUDIO
KOMPUTEROWE

O�WIÊCIM, UL. DABROWSKIEGO 22
Naprzeciwko placu targowego

Tel/fax 844 10 31
e-mail: konradr@onet.pl

!!!MAJOWA  PROMOCJA!!!
Zestaw Komputerowy Celeron 1700:

Procesor Celeron 1700 MHz, P³yta g³ówna
EPOX 4BDAE i845D/Soc.478/ATX

Pamiêæ 256MB DDRAM, Klawiatura, Mysz
scroll, Podk³adka, Karta d�wiêkowa

Dysk twardy HDD 80GB 7200 obr.ATA
133, Obudowa MIDI ATX P4, FDD 1,44MB
DVDx16/48, Nagrywarka CDRW x48/24/
48, Grafika GF4-MX440 64MB DDR TV

Teraz tylko - 1.990,00 PLN
Mo¿liwo�æ w³asnych konfiguracji i

rekonfiguracji wybranego zestawu!!!
MO¯LIWO�Æ ZAKUPU NA RATY

Salon Firmowy OPTIMUS S.A.
Partner Handlowy OPTIMUS-Ic

KASY FISKALNE - pe³ny wybór w
zale¿no�ci od placówki handlowej

DRUKARKI FISKALNE
CZYTNIKI KODÓW KRESKOWYCH -

laserowe, diodowe
WAGI ELEKTRONICZNE

METKOWNICE
PE£NA OBS£UGA SERWISOWA:

FISKALIZACJE
PROGRAMOWANIE

SZKOLENIA
LEGALIZACJE

PRZEGL¥DY USTAWOWE
KONSERWACJE

PROMOCJA:
KASA OPTIMUS-iC �FRIGO� termiczna

Teraz tylko - 1.070,00 PLN

PCK w przedszkolu
Przedszkolaki z Przedszkola Samorz¹do-

wego nr 2 w Che³mku uczy³y siê udzielaæ
pierwszej pomocy. Na zaproszenie wycho-
wawców Jolanty Wolnej i Doroty Pawlak oraz
ich wychowanków do przedszkola przyjecha³a
m³odzie¿ ze szkolnego ko³a PCK przy PZ nr
4 Szkó³ Ekonomiczno-Gastronomicznych w
O�wiêcimiu wraz z opiekunem ko³a.

M³odzie¿ opowiedzia³a przedszkolakom
o PCK i Miêdzynarodowym Krzy¿u. Dzieci
nauczy³y siê wzywaæ karetkê pogotowia (do-
skonale pamiêta³y numery telefonu na pogo-
towie),udzielaæ pierwszej pomocy, opatrywaæ
niewielkie rany. Dowiedzia³y siê tak¿e co
powinno znajdowaæ siê w apteczce domowej
i jakie czynno�ci nale¿y wykonaæ, aby pomóc
osobie poszkodowanej w wypadku. Celem
spotkania by³o te¿ zaznajomienie z ide¹ hu-
manitaryzmu i uwra¿liwienie najm³odszych
na potrzeby drugiego cz³owieka.

Spotkanie by³o kolejnym, organizowa-
nym w ramach tematu �Dziecko bezpieczne
w swoim �rodowisku�. Temat ten jest czê�ci¹
Programu Profilaktycznego Przedszkola nr
2- mówi dyrektor Wioletta Suska- W jego ra-
mach na bie¿¹co realizowane s¹ tematy o
bezpieczeñstwie w domu, na podwórku itp.
Odby³o siê ju¿ spotkanie dzieci z policjantem,
planujemy te¿ odwiedziny u stra¿aków. Spo-
tkanie z m³odzie¿¹ szkolnego klubu PCK to
kolejna lekcja dla naszych wychowanków, jak
¿yæ i czuæ siê bezpiecznym.

BKC

Stra¿acy grali w siatkówkê
Dwunastego kwietnia stra¿acy z naszej

gminy wziêli udzia³ w III Powiatowym Tur-
nieju Pi³ki Siatkowej Stra¿aków-Ochotników,
organizowanego w Osieku. W szranki stanê-
³o siedem dru¿yn z ca³ego powiatu o�wiêcim-
skiego, reprezentuj¹cych Zarz¹dy Gminne
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP. W sk³ad
naszej reprezentacji weszli stra¿acy OSP
Che³mek: A.Sarna, M. Sarna, T. Sarna
i S. Smoleñ oraz stra¿acy z OSP w Bobrku:
P. Subel, D. £ukaszka i K. Kaczmarczyk.
Nasza dru¿yna zajê³a II miejsce, przegrywa-
j¹c z reprezentacj¹ Brzeszcz i wyprzedzaj¹c
dru¿ynê z O�wiêcimia. Wszyscy uczestnicy
turnieju zostali uhonorowani pucharami, dy-
plomami i nagrodami. BKC
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Zbieramy ksi¹¿ki dla Polaków na Bia³orusi
Kiedy w grudniu 2001 roku Miejski O�rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku

przy wspó³udziale bia³ostockiego Stowarzyszenia Pomocy Rubie¿ w Bia³ymstoku i o�wiê-
cimskiego oddzia³u Gazety Krakowskiej rozpocz¹³ pierwsz¹ zbiórkê ksi¹¿ek dla Pola-
ków mieszkaj¹cych na Bia³orusi, nie przypuszczali�my, ¿e ta inicjatywa spotka siê z tak
du¿ym odzewem mieszkañców. Dziêki hojno�ci i ofiarno�ci darczyñców uda³o siê zebraæ
ponad cztery tysi¹ce ksi¹¿ek, które trafi³y do polskich szkó³ i bibliotek za wschodni¹
granic¹. W�ród przekazanych pozycji nie brakowa³o nowych woluminów, zakupionych
przez ofiarodawców specjalnie na tê okazjê. Ogromnej pomocy udzieli³a wtedy firma
Titan Lux z Che³mka, która przewioz³a ksi¹¿ki do Bia³egostoku. W³a�ciciele firmy zade-
klarowali ju¿ pomoc w transporcie w tym roku.

Po zakoñczeniu zbiórki co jaki� czas od-
bierali�my telefony z pytaniami, czy bêdzie-
my tê akcjê kontynuowaæ, bo kto� nie zd¹¿y³,
bo nie wiedzia³, a chcia³by pomóc. By³y tak¿e
inne pytania: jak to mo¿liwe, ¿e na pocz¹tku
XXI wieku mo¿e brakowaæ, wydawa³oby siê
czego� tak oczywistego jak ksi¹¿ek? Okazuje
siê, ¿e mo¿e. Kilka miesiêcy po zakoñczeniu
zbiórki dziennikarz Gazety Krakowskiej po-
jecha³ do Grodna wraz z Lechem Markiem
prezesem Rubie¿y, by na miejscu sprawdziæ
jak przekazane ksi¹¿ki zosta³y rozprowadzo-
ne. Rozmawia³ wtedy z mieszkaj¹cymi tam
Polakami, z przedstawicielami Zjednoczenia
Spo³ecznego Polska Macierz Szkolna na Bia-
³orusi i Tadeuszem Kruczkowskim, prezesem
Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi. ZPB by³ jed-
nym z g³ównych odbiorców ksi¹¿ek podaro-
wanych przez mieszkañców powiatu o�wiê-
cimskiego. Rozprowadzi³ je poprzez sieæ
swoich oddzia³ów. Ma dwie polskie szko³y w
Grodnie i Wo³kowysku oraz kilkana�cie do-
mów polskich. O ile w wiêkszych miastach
nie jest jeszcze tak �le, to w terenie bardzo

brakuje polskich ksi¹¿ek, przede wszystkim
literatury piêknej. W wiêkszych miastach jest
potrzeba, by�my dostawali fachowe czasopi-
sma i gazety polskie, nawet, je�li s¹ to ju¿
starsze egzemplarze. Bardzo brakuje pism i
kwartalników historycznych.My przyjmiemy
wszystko w ka¿dej ilo�ci. Kraj jest ogromny i
potrzeby ogromne - mówi³ wówczas T Krucz-
kowski.

Na Bia³orusi mieszka najwiêksza grupa
Polaków na Wschodzie. Szacunki dotycz¹ce
liczebno�ci Polaków s¹ ró¿ne. Oficjalne, rz¹-
dowe dane mówi¹ o ok. 500 tysi¹cach.
W rzeczywisto�ci ta liczba jest znacznie wiêk-
sza: mówi siê o milionie, a nawet dwóch mi-
lionach naszych rodaków. W ponad 300-ty-
siêcznym Grodnie Polacy stanowi¹ blisko 70
tysiêczn¹ spo³eczno�æ. Przetrwanie kultury
polskiej wymaga determinacji, zw³aszcza w
m³odym pañstwie, którego obywatele maj¹
k³opot z okre�leniem w³asnej to¿samo�ci.
Dlatego te¿ nale¿y wspieraæ ich d¹¿enia w
kierunku zachowania jêzyka i tradycji. Zade-
klarowanie polskiego pochodzenia na Bia³o-

rusi wi¹¿e siê czêsto z utrudnieniem rozwoju
spo³ecznego i zawodowego. Pomoc powinna
dotrzeæ do placówek o�wiatowych i kultural-
nych, ale szczególnie oczekuj¹ jej mieszkañ-
cy wsi. Tam dostêp do polskich ksi¹¿ek jest
znikomy.

Postanowili�my ponownie zorganizowaæ
zbiórkê ksi¹¿ek. Dlatego apelujemy do Pañ-
stwa o ich  przekazywanie. Szczególnie cen-
ne s¹ pozycje z literatury klasycznej, wspó³-
czesnej, dzieciêcej (polskiej i obcej t³umaczo-
nej na jêzyk polski), s³owniki, poradniki.
Bardzo wa¿ne jest to, aby ksi¹¿ki by³y w
dobrym stanie technicznym. Zbiórka potrwa
do 20 czerwca 2003 roku.

Ksi¹¿ki s¹ przyjmowane w siedzibie Miej-
skiego O�rodka Kultury Sportu i Rekreacji w
Che³mku (Plac Kiliñskiego 3) od poniedzia³-
ku do pi¹tku w godz. od 7.00 do 19.00 oraz w
o�wiêcimskim oddziale Gazety Krakowskiej
Rynek G³. 1 (parter) w godzinach pracy re-
dakcji.

Przekazane ksi¹¿ki zostan¹ przewiezione
do Bia³egostoku, sk¹d za po�rednictwem Sto-
warzyszenia Rubie¿ i Konsulatu Polskiego
trafi¹ do polskich szkó³ i placówek kultural-
nych. W przypadku trudno�ci z dostarczeniem
ksi¹¿ek prosimy o kontakt telefoniczny pod
nr tel. 846-12-96

ORGANIZATORZY:
MOKSiR

Stowarzyszenie RUBIE¯
Gazeta Krakowska

GALICYJSKIE CZASY
Pewnego kwietniowego popo³udnia Che³mek przeniós³ siê z po-

wrotem w czasy Franciszka Józefa. Sta³o siê to za spraw¹ dwóch
najs³ynniejszych znawców Galicji, szwejkologów z zami³owania, a
przede wszystkim s³ynnych dzien-
nikarzy: Mieczys³awa Czumy
i Leszka Mazana. Redaktorzy nie
kryli swego zaskoczenia, gdy po-
wita³ ich pu³k (co prawda nie
w komplecie) ¿o³nierzy austriac-
kich. Mieszkañcy Che³mka licznie
przybyli na to donios³e wydarzenie,
niechybnie za spraw¹ specjalnego
wezwania, które ¿o³nierze roznosili
po mie�cie. M. Czuma i L. Mazan
od lat badaj¹ czasy Galicji, zajmuj¹
siê te¿ tzw. szwejkologi¹ stosowa-
n¹. W swoim dorobku maj¹ trzy
ksi¹¿ki z dziejami Galicji i Szwej-
kiem zwi¹zane. Redaktorzy rozpra-
wiali o historii, opowiadali dowci-
py i anegdoty o Szwejku, o �cyso-

pis na szwejkowy grog albo spisaæ historiê wyginiêcia smoków (w
tym i wawelskiego).

Spotkanie z tymi znanymi osobisto�ciami okaza³o siê byæ zbyt
krótkie. Mieszkañcy byli zachwyceni a i go�ciom podoba³a siê reak-
cja naszej publiczno�ci (notoryczne wybuchy �miechu i znajomo�æ
tematu). Wszyscy chcieli dostaæ autograf lub zrobiæ sobie z redakto-
rami pami¹tkowe zdjêcie. Spotkanie odby³o siê w Miejskim O�rodku
Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku czwartego kwietnia. BKC

rzu�, o sobie, o Krakowie. Recytowali wiersze, cytowali fraszki, opo-
wiadali o powstaniu pomnika Fredry przed teatrem S³owackiego w
Krakowie. Dowiedzieli�my siê te¿ dlaczego Krakusy pij¹ wodê �wiê-
con¹. Kto mia³ przy sobie przybory pi�miennicze móg³ zapisaæ prze-

Mieczys³aw Czuma
Fot. S. Pêdrys-Klisiak

Leszek  Mazan z ¿o³nierzami
Fot. S. Pêdrys-Klisiak
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�Cenne zwyciêstwo�
KS OLKUSZ - KS CHE£MEK 1:2 (1:2)

Bramki: R. Szewczyk 15', Gembo³y� 20'

Widzów: 250

KS CHE£MEK: K.Szewczyn - Hobora, Kobus, Wójcik, Bajorek
- R. Szewczyk, Kulig, Gembo³y�, Krok - Sidorowicz, Suszek

Pocz¹tek spotkania nie zapowiada³ koñcowego sukcesu naszych
pi³karzy. Ju¿ w 5 minucie gry gospodarze objêli prowadzenie. Na
odpowied� Che³mka nie trzeba by³o czekaæ zbyt d³ugo, bo w 15 mi-
nucie po jednej z kontr pi³kê w siatce olkuszan umie�ci³ Szewczyk.
W 20 minucie najwiêcej zimnej krwi zachowa³ Gembo³y� i bramkarz
Olkusza po raz drugi w tym meczu wyci¹ga³ pi³kê z siatki. Po przerwie
wynik nie uleg³ zmianie i w ten oto sposób KS Che³mek wyjecha³
z Olkusza z kompletem punktów. SF

Tabela po 20 kolejkach
1. Janina Libi¹¿ 20 42
2. Boles³aw Bukowno 20 38
3. B³yskawica Marcówka 21 37
4. Skawa Wadowice 20 36
5. Iskra Klecza Dolna 20 35
6. Zgoda Malec 20 33
7. Hejna³ Kêty 20 33
8. ¯arek Barwa³d 20 29
9. Strumieñ Polanka Wielka 20 26
10. KS Olkusz 21 26
11. Beskidy Andrychów 20 25
12. Iskra/Unia O�wiêcim 20 22
13. KS Che³mek 20 21
14. So³a O�wiêcim 20 17
15. Ruch M³oszowa 20 13
16. Leskowiec Rzyki 20 13

�Zas³u¿yli na remis...�
KS CHE£MEK - B£YSKAWICA MARCÓWKA 0:1 (0:0)

Sêdziowa³: Pawe³ Dêbciuk z Olkusza

Widzów: ok. 250

KS CHE£MEK: K. Szewczyk  - Wójcik, Hobora, Snopko (46'
Ko³aciak), Kobus - Kulig, Krok, Sidorowicz, Mleczek - Suszek (58'
Zawadzki), Gembo³y� (70' R.Szewczyk)

Tym razem przeciwnikiem Che³mka byli pi³karze Marcówki, któ-
rzy walcz¹ o awans do IV ligi. Ju¿ od pocz¹tku spotkania inicjatywê
przejêli go�cie i to oni czê�ciej go�cili pod bramk¹ Szewczyka.
W 5 minucie gro�na akcja Marcówki, do�rodkowanie z prawej strony
boiska, pi³kê przejmuje jeden z napastników go�ci, ale na jego drodze
dobrze interweniuj¹cy Szewczyk. Na dobr¹ akcjê che³mkowian cze-
kali�my a¿ do 23 minuty, kiedy to Gembo³y� po dobrym podaniu od
Sidorowicza zdecydowa³ siê na strza³ z naro¿nika pola karnego. Po
jego strzale pi³ka przelecia³a nad poprzeczk¹. Dziesiêæ minut pó�niej
go�cie cieszyli siê ze zdobycia bramki, ale sêdzia nie zaliczy³ tego
trafienia, gdy¿ pi³ka wpad³a do bramki po zagraniu rêk¹. Natychmia-
stowa odpowied� gospodarzy do�rodkowanie Suszka na g³owê Gem-
bo³ysia  i znowu minimalnie obok s³upka. Po przerwie ruszyli gospo-
darze prostopad³e podanie Kuliga do dobrze ustawionego Gembo³y-
sia, którego w ostatniej chwili ubieg³ bramkarz go�ci. Do 70 minuty
gra toczy³a siê g³ównie w �rodkowej strefie boiska, po jednej z akcji
go�cie wywalczyli rzut ro¿ny. Do�rodkowanie z rzutu ro¿nego, naj-
wy¿ej wyskakuje niepilnowany napastnik go�ci  i strza³em g³ow¹
pokonuje bezradnego Szewczyka. Od tego momentu na boisku domi-
nowa³ Che³mek,  dobrych sytuacji do zdobycia gola nie zdo³ali wy-
korzystaæ Szewczyk, Kulig i Mleczk.

W tym spotkaniu najsprawiedliwszy by³by remis, niestety punk-
ty jednak pojecha³y do Marcówki. SF

�S³aba gra, s³aby wynik�
SKAWA WADOWICE - KS CHE£MEK 2:0 (1:0)

KS CHE£MEK: K. Szewczyk - Hobora, Kobus, Wójcik, Gem-
bo³y� - Bajorek, Kulig, Sidorowicz, R. Szewczyk - Mleczek, P. Ba-
czewski

Po dwóch wygranych spotkaniach KS Che³mek zmierzy³ siê ze
Skaw¹ Wadowice. Niestety nie uda³o siê wywie�æ z Wadowic choæ
by jednego punktu. To w³a�nie gospodarze okazali siê lepszym  ze-
spo³em, gdy¿ to oni kontrolowali przebieg gry i zdobywaj¹c dwie
bramki pokonali nasz zespó³ 2:0.    SF

Miejski O�rodek Kultury,  Sportu i Rekreacji w Che³mku

PROPOZYCJE PROGRAMOWE  NA MAJ 2003 r.
01 - 03.05.2003 r. - MAJÓWKA 2003 ( szczegó³y na plakatach)

09.05.2003 r. godz. 16.00 -  FESTIWAL PRZEDSZKOLAKÓW pt. �BAW SIÊ RAZEM Z
NAMI� - siedziba MOKSIR, Pl. Kiliñskiego 3

10.05.2003 r. godz. 17.00 - Wyjazd do � PIWNICY POD BARANAMI" w Krakowie
wyjazd spod O�rodka

16.05.2003 r. godz. 9.00 - POWIATOWE ELIMINACJE IV WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSU RECYTATORSKIEGO M£ODZIE¯Y GIMNAZJALNEJ -
Siedziba MOKSIR. Pl. Kiliñskiego 3

24.05.2003 r. godz. 16.00 - �TEATRALNY AUTOBUS� -wyjazd do Teatru Polskiego w
Bielsku Bia³ej na sztukê pt. �PÓ£ ̄ ARTEM PÓ£ SERCEM" - wyjazd spod O�rodka

25.05.2003 r. godz. 9.00 - V MISTRZOSTWA MA£OPOLSKI W SIATKÓWCE PLA-
¯OWEJ MÊ¯CZYZN - Stadion Sportowy KS �Che³mek" ul. Krakowska 22

Szczegó³owe informacje pod nr tel. 846 12 96

Sukcesy �Grunwaldu�
Uczniowski Klub Sportowy �Grunwald� w ostatnim czasie odno-

si same sukcesy. Klub dzia³a przy ZSP-G nr 1 w Che³mku, skupia
zawodniczki ze wszystkich klas gimnazjalnych, trenowane przez na-
uczyciela w-f  M. Janika. Uczestniczy w rozgrywkach Wojewódzkiej
Ligi M³odziczek na �l¹sku. W ramach tych rozgrywek nasza dru¿yna
3 razy zajê³a pierwsze miejsce w turniejach rozegranych w Piekarach
�l¹skich, Zabrzu i D¹browie Górniczej. W miêdzyszkolnym turnieju
zorganizowanym w Bieruniu Nowym klub zaj¹³ 5 miejsce na 12 dru-
¿yn.  30 kwietnia w Gimnazjum nr 2 w Che³mku odby³ siê Wiosenny
Turniej Gimnazjalistek. Wziê³y w nim udzia³ 4 zespo³y: z Kêt, Chrza-
nowa, Bierunia Nowego i Che³mka. Nasze zawodniczki okaza³y siê
najlepsze zdobywaj¹c I miejsce. Na drugim miejscu uplasowa³y siê
m³ode siatkarki z Gimnazjum nr 2 z Kêt, III � Gimnazjum nr 1 z
Bierunia Nowego, IV � Gimnazjum nr 1 z Chrzanowa. BKC

Zwyciêstwo siatkarzy
Trzynastego kwietnia nasza dru¿yna siatkarzy �MOKSiR Che³-

mek� uczestniczy³a w turnieju o Puchar Sekcji Pi³ki Siatkowej STS
Sadencja w Nowym S¹czu. Po zaciêtych i emocjonuj¹cych setach
nasza dru¿yna wygra³a wszystkie swoje mecze i w koñcowej klasy-
fikacji zajê³a I miejsce.

Gratulujemy.

SPRZEDAM  MIESZKANIE
(SPÓ£DZIELCZE W£ASNO�CIOWE),

M-4, 48 M2, II PIÊTRO, OKNA PCV,

 KOMPLETNE WYPOSA¯ENIE KUCHNI I £AZIENKI

CHE£MEK, UL. POWSTAÑCÓW �L¥SKICH

WIÊCEJ INFORMACJI POD NR TEL. 601 545 992
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III PLENER RZE�BY MONUMENTALNEJ
W dniach 22.05 � 01.06.

Plac Kiliñskiego 3, przed siedzib¹ MOKSiR

PROGRAM �DNI CHE£MKA 2003�
30.05.2003 r. � pi¹tek

9.00 Gminna Olimpiada Sportowa klas I-III �Olimpiadka
2003�

10.00 Mini Spartakiada M³odzie¿y Szkolnej (szko³y podsta-
wowe i gimnazja z gminy)

10.30 Dzieñ Dziecka w Gorzowie � organizator � Przed-
szkole nr 3

12.00 II Bieg Uliczny � start ul. Brzozowa, meta Park Miejski

30.30 � Kulfon i Monika � � spektakl dla m³odzie¿y szkolnej
- Park Miejski, ul. Brzozowa

16.00 Mecz: Oldboje KS Che³mek � Dziennikarze Krakow-
scy - Stadion KS Che³mek, ul. Krakowska 22

15.30 Wystêpy przedszkolaków z terenu gminy � Park Miejski

16.00 � 18.00 Prezentacja szkó³ podstawowych i gimnazjalnych z
terenu gminy � Park Miejski

18.00 � 19.30 �M³odzie¿owa scena rockowa� � prezentacja zespo-
³ów dzia³aj¹cych przy MOKSiR � Park Miejski

19.30 Koncert zespo³u FLOW z Sosnowca � Park Miejski

21.00 � 2.00 Zabawa taneczna przy udziale zespo³u �Aplauz� � Park
Miejski

31.05.2003 r. � sobota

9.00 Konkurs wêdkarski dla dzieci � Stawy w Che³mku

9.00 Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza

13.30 Mecz pi³ki no¿nej �¯aków� Gmina Che³mek � Powiat
O�wiêcim � Stadion KS Che³mek

15.00 Mecz pi³ki no¿nej Ksiê¿a � Samorz¹dowcy

16.00 Pokaz sprawno�ci jednostek Ochotniczych Stra¿y Po-
¿arnych z gminy Che³mek � Boisko ¿u¿lowe na Sta-
dionie KS Che³mek

18.50 Uroczyste otwarcie Dni Che³mka przez Burmistrza
po³¹czone z wypuszczeniem go³êbi pocztowych � Park
Miejski - uroczyste podsumowanie III Ogólnopolskie-
go Pleneru Rze�by Monumentalnej w drewnie.

19.00 Koncert Parafialno-Gminnej Orkiestry Dêtej � Park
Miejski

20.30 Kabaret Andrzeja Grabowskiego � Park Miejski

22.00 Pokaz sztucznych ogni � Park Miejski

22.00 � 2.00 Zabawa taneczna przy udziale zespo³u �Aster� � Park
Miejski

01.06.2003 r. � niedziela

7.00 Zawody  wêdkarskie dla doros³ych o Puchar Burmi-
strza Che³mka � Stawy w Che³mku

10.00 Turniej �Skrzatów� �fina³ rozgrywek  turnieju tenisa
ziemnego dla dzieci � Korty Tenisowe w Che³mku

10.00 Gminny Turniej Siatkówki Pla¿owej � Stadion KS
Che³mek

16.00 �19.00 Blok imprez dla dzieci � z okazji Dnia Dziecka �  Park
Miejski

W  PROGRAMIE:

- teatrzyk �¯wirek i Muchomorek�

- zabawy i konkursy

- zabawa z �Cz³owiekiem magnetycznym�

19.00 � 20.00 Dyskoteka dla dzieci i m³odzie¿y

20.00 � 21.00 Koncert zespo³u THE AVALANCHE

21.00 � 24.00 Dyskoteka dla doros³ych

Imprezy towarzysz¹ce:
- przelot go³êbi pocztowych z Wolina do Che³mka i okolic dla

uczczenia �wiêta miasta w dniu 1 czerwca 2003 r. (niedziela) � czas
przelotu �zwyciêzcy� zostanie og³oszony w Echu Che³mka

- poplenerowa wystawa rze�by twórców Robotniczego Stowa-
rzyszenia Twórców Kultury � Park Miejski

- wystawa prac plastycznych powsta³ych w �wietlicach terapeu-
tycznych z terenu gminy Che³mek

ORGANIZATOR:
MIEJSKI O�RODEK KULTURY, SPORTU

i REKREACJI W CHE£MKU

WSPÓ£ORGANIZATORZY:
BURMISTRZ, RADA MIEJSKA, SZKO£Y PODSTAWOWE I
GIMNAZJA,PRZEDSZKOLA SAMORZADOWE, POWIATO-
WY ZESPÓ£ NR 8 SZKÓ£ ZAWODOWYCH I OGÓLNO-
KSZTA£¥CYCH W CHE£MKU, PARAFIA P. W. TRÓJCY
PRZENAJ�WIÊTSZEJ W BOBRKU, OCHOTNICZE STRA-
¯E PO¯ARNE, POLSKI ZWI¥ZEK HODOWCÓW GO£ÊBI
POCZTOWYCH, POLSKI ZWI¥ZEK WEDKARSKI-KO£O
MIEJSKIE, KOMISJA ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH, KLUBY SPOTOWE, RADY SO£ECKIE


