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Naszej gazety w wersji elektronicznej szukaj pod adresem www.chelmek.pl

Oddano ho³d poleg³ym

Fot. S. Pêdrys-Klisiak

1 wrzenia o godz. 9.00 odby³a siê uroczystoæ upamiêtniaj¹ca 64. rocznicê wybuchu II
wojny wiatowej. Pod pomnikiem Ofiar Faszyzmu w Che³mku- Paprotniku zebra³a siê
m³odzie¿ szkolna, kombatanci, harcerze, samorz¹dowcy i ¿o³nierze. Po wspólnej modlitwie za wszystkich, którzy zginêli w czasie
dzia³añ wojennych, z³o¿ono wi¹zanki kwiatów i minut¹ ciszy uczczono pamiêæ pomordowanych. Pamiêæ o tamtych tragicznych wydarzeniach nie mo¿e zagin¹æ- mówi³ kombatant
Stefan Bernacik.

Fot. S. Pêdrys-Klisiak
Podczas uroczystoci powiêcono nowe
tablice. Burmistrz Che³mka A. Saternus przekaza³ opiekê nad pomnikiem m³odzie¿y uczêszczaj¹cej do Gimnazjum nr 2 w Che³mku.

Inauguracja roku szkolnego

1 wrzenia rozpocz¹³ siê nowy rok szkolny. W naszej gminie dla 137
uczniów dzwonek szkolny zabrzmia³ po raz pierwszy.
Po porannej mszy wiêtej w ka¿dej szkole odby³a siê uroczysta
inauguracja kolejnego roku nauki. Równie¿ dla przedszkolaków rozpoczê³a siê nauka.

Wystêpy artystyczne uczniów

zosta³y du¿ym nak³adem finansowym i chcielibymy, ¿eby wam i
waszym m³odszym kolegom s³u¿y³ przez d³ugie lata- mówi³ burmistrz.

Inauguracja roku szkolnego na nowym placu apelowym

Najwiêksza uroczystoæ mia³a miejsce w Szkole Podstawowej nr
2 w Che³mku. Na nowym placu apelowym przed szko³¹ zgromadzili
siê uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele samorz¹du z Burmistrzem
i przewodnicz¹cym Rady Miejskiej na czele, przedstawiciel Kuratorium Owiaty i wielu zaproszonych goci. Oprócz powitania roku
szkolnego, okazj¹ do wiêtowania by³o zakoñczenie I etapu rozbudowy
szko³y, zwieñczonego odnowieniem elewacji zewnêtrznej budynku i
budow¹ placu apelowego, który po³¹czy³ now¹ przewi¹zkê z ul. Brzozow¹, oddaniem do u¿ytku wejcia do szko³y oraz szatni. Oczekujemy
od was droga m³odzie¿y, abycie szanowali ten obiekt. Prace wykonane

Uroczycie oddano do u¿ytku now¹ pracowniê komputerow¹,
któr¹ szko³a otrzyma³a ze rodków Ministerstwa Edukacji.
Gocie mogli zobaczyæ, jak postêpuje budowa nowej sali gimnastycznej. Zakoñczenie inwestycji planowane jest najpóniej na wrzesieñ przysz³ego roku.
Uwietnieniem uroczystoci by³a specjalnie z tej okazji przygotowana akademia. Uczniowie zaprezentowali bardzo bogaty program artystyczny. Nie zabrak³o piosenek, wierszy, by³ tak¿e pokaz tañca towarzyskiego i nowoczesnego. Wystêpy nagrodzono gromkimi brawami. Na
zakoñczenie, ¿yczenia bardzo dobrych wyników w nauce z³o¿yli uczniom
burmistrz, przedstawiciel Kuratorium i dyrektor szko³y.

Tekst BKC , fot. S. Pêdrys-Klisiak

Echo Che³mka nr 8/2003

strona 2

Informacja o przebiegu realizacji bud¿etu
za okres od 1.01 do 13.06. 2003 r.
Wykonanie bud¿etu gminy Che³mek za I pó³rocze 2003 roku przedstawia siê nastêpuj¹co:
Wyszczególnienie

Plan wg uchwa³y bud¿et.

Plan po zmianach

Wykonanie w z³.

Wyk. w %

DOCHODY OGÓ£EM

16.172.391

16.397.969

8.091.944

49,35

W tym: -subwencja ogólna

6.069.092

6.116.974

3.643.882

59,57

-dotacja celowa na zadania zlecone i powierzone

1.926.520

2.091.231

1.165.665

55,74

-dotacja z Europ. Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

-

50.000

50.000

100

-pozosta³e dochody w³asne

8.176.779

8.139.764

3.232.397

39,72

PRZYCHODY:

1.340.000

1.340.000

-

-

-kredyt bankowy

1.000.000

1.000.000

-

-

-wolne rodki na r-ku bank.

340.000

WYDATKI OGÓ£EM

17.262.391

17.487.969

7.600.211

43,46

W tym: -wydatki bie¿¹ce

15.073.891

15.145.425

7.339.677

48,29

-wydatki maj¹tkowe (inwestycyjne)

2.148.500

2.288.784

260.534

11,38

-rezerwy

40.000

53.760

-

-

Rozchody Sp³ata rat po¿yczek i kredytów

250.00

250.000

125.000

50

Szczegó³owe informacje na temat wykonania bud¿etu za I pó³rocze mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w Che³mku, nr tel. 846 12 30

Nowy folder o gminie Op³aty za przedszkole
Urz¹d Miejski w Che³mku - Wydzia³ Inwestycji i Promocji, przygotowuje folder promocyjny naszej gminy. Sk³adaæ siê on bêdzie
z dwóch czêci:

Od 1 wrzenia br. wzros³a op³ata sta³a za
pobyt dziecka w przedszkolu samorz¹dowym.
(Uchwa³ê w tej sprawie podjêto podczas V
Sesji Rady Miejskiej w lutym).

- Pierwsza to czêæ ogólna, która bêdzie
zawiera³a informacje dotycz¹ce po³o¿enia
Gminy Che³mek, jej historii, powstania herbu,
zabytków, kultury i edukacji, Urzêdu Miejskiego oraz jego struktury.

60 z³ miesiêcznie zap³ac¹ rodzice dzieci
uczêszczaj¹cych do przedszkola czynnego
powy¿ej 6 do 9 godz. dziennie, a 40 z³ w przedszkolu czynnym do 6 godzin dziennie. Op³ata
nie dotyczy dzieci grup zerowych, realizuj¹cych program minimum (5 godzin dziennie)
i nie korzystaj¹cych z wy¿ywienia. Dla dzieci
z grup zerowych korzystaj¹cych tylko z herbaty lub mleka op³ata obni¿ona bêdzie o 80%.

- Druga to czêæ gospodarcza, zawieraj¹ca
informacje na temat zarysu gospodarki naszej
Gminy, której inicjatorem by³ Tomasz Bata,
twórca zak³adów obuwniczych. W czêci tej
zostan¹ tak¿e umieszczone prezentacje przedsiêbiorców z terenu gminy, a tak¿e lista wszystkich wiêkszych, licz¹cych siê na rynku firm.
Miejsce znajd¹ równie¿ programy strategiczne, które maj¹ na celu zmniejszenie bezrobocia
oraz pozyskanie potencjalnych inwestorów.
Folder bêdzie promowa³ nasz¹ gminê, zarówno w kraju jak i za granic¹. Bêdzie wizytówk¹ dla naszych goci oraz przysz³ych partnerów gospodarczych, pragn¹cych poznaæ
Che³mek.
Wydanie folderu planowane jest w padzierniku br.

DO HANDLOWCÓW
Urz¹d Miejski przypomina o koniecznoci
dokonania wp³aty trzeciej raty za korzystanie
z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych
(wynikaj¹cej z art. 11 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi). W przypadku nie dokonania op³aty
w wyznaczonym terminie, posiadane wyzwolenia wygasaj¹. Termin wp³aty up³ywa z dniem
30 wrzenia. Dla przypomnienia podajemy
numer konta: P.K.O. BP Owiêcim 10201417208679- 360- 1.

Pani Danucie Krêlewicz
Radnej Rady Miejskiej
w Che³mku
Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
Z powodu mierci

Matki

Sk³adaj¹:

Rada Miejska, Burmistrz,
Wiceburmistrz, pracownicy
Urzêdu Miejskiego, szkó³
oraz jednostek organizacyjnych

Pani
Danucie Krêlewicz

Naszej redakcyjnej kole¿ance
Wyrazy g³êbokiego
wspó³czucia
Z powodu mierci

MATKI

Sk³ada
Redakcja Echa Che³mka
Oraz pracownicy MOKSiR
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GMINNE CENTRUM INFORMACJI

W przysz³ym roku powstanie na terenie Che³mka Gminne
Centrum Informacji. Projekt utworzenia takiego orodka zg³oszony zosta³ do II edycji konkursu organizowanego przez Urz¹d
Marsza³kowski w ramach programu przygotowanego przez
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej. Nasz
wniosek, jako jeden z 24 w województwie, zosta³ pozytywnie
zaopiniowany. Kwota przyznana na realizacjê tego zadania
wyniesie ok. 51 tys. z³. Prawie drugie tyle do³o¿y gmina.
G³ównym celem jest wiadczenie bezp³atnych porad w³acicielom ma³ych i rednich firm, osobom fizycznym oraz osobom bezrobotnym z zakresu ekonomiki przedsiêbiorstw, ksiêgowoci, finansów, marketingu, promocji i zarz¹dzania strategicznego- mo¿na przeczytaæ we wniosku. Centrum bêdzie
mia³o równie¿ charakter doradczy i informacyjny dla osób
bezrobotnych, zagro¿onych utrat¹ pracy, a tak¿e absolwentów
w poszukiwaniu pierwszej pracy. Bêdzie mo¿na uzyskaæ tu
informacje o metodach poszukiwania zatrudnienia oraz sposobach poruszania siê po rynku pracy, a tak¿e pomoc w pisaniu
dokumentów zawodowych. Znajd¹ tu równie¿ poradê prawn¹
osoby zainteresowane otworzeniem w³asnej dzia³alnoci gospodarczej. Bêd¹ mog³y wzi¹æ udzia³ w szkoleniach w zakresie
zarz¹dzania przedsiêbiorczoci¹. Pomoc uzyskaj¹ tak¿e ju¿
istniej¹ce firmy, m. in. poprzez promowanie ich dzia³alnoci,
informacji na temat dostêpnych kredytów, po¿yczek i dotacji,
g³ównie z funduszy europejskich, a tak¿e dostêp do bazy osób
poszukuj¹cych pracy oraz organizowanie kontaktów handlowych. Gminne Centrum bêdzie tak¿e miejscem pierwszej pracy
dla wielu absolwentów, gdy¿ organizowane bêd¹ tu sta¿e absolwenckie.
Centrum bêdzie mia³o charakter pracowni multimedialnej
wyposa¿onej w sprzêt komputerowy i biurowy oraz sta³e ³¹cze
z internetem. Jednym z zadañ orodka bêdzie udostêpnienie
mieszkañcom nowoczesnych technik i us³ug informatycznych
oraz pomoc w odpowiednim ich zastosowaniu w praktyce.
Uzna³em, ¿e istnieje potrzeba stworzenia centrum informacji z prawdziwego zdarzenia- mówi burmistrz- które po³¹czy
kilka funkcji:
1) profesjonalnego zajmowania siê rodkami unijnymi i
pomocowymi, które nakierowane bêdzie na samorz¹d i jednostki samorz¹dowe, ale równie¿ na zak³ady pracy

2) ma byæ3) to punkt informacji i wsparcia dla osób bezrobotnych, którego namiastk¹ jest orodek funkcjonuj¹cy ju¿
w ramach MOPS
4) ma to byæ5) miejsce, gdzie ka¿dy mieszkaniec bêdzie mia³ swobodny dostêp do internetu i bêdzie móg³ korzystaæ6) z ca³ej gamy informacji
Gminne Centrum Informacji funkcjonowaæ bêdzie w strukturach Urzêdu Miejskiego, choæ jego siedziba znajdowaæ siê
bêdzie w Miejskim Orodku Kultury, Sportu i Rekreacji. Na
ten cel przeznaczone zostan¹ 2 pomieszczenia, które po odpowiedniej adaptacji, wyposa¿one bêd¹ w 7 stanowisk komputerowych (5 przeznaczonych bêdzie dla osób korzystaj¹cych
z orodka a 2 dla obs³ugi).
Otwarcie centrum uzale¿nione jest od tego, kiedy wp³yn¹
pieni¹dze z Warszawy. Planowana jest data 1 lutego przysz³ego roku. Je¿eli uda siê uzyskaæ rodki wczeniej, to dzia³alnoæ rozpocznie siê jeszcze w tym roku.
Partnerami gminy w realizacji tej inwestycji s¹: Wojewódzki Urz¹d Pracy, Centrum Biznesu Ma³opolski Zachodniej,
Powiatowy Urz¹d Pracy, Miejski Orodek Kultury, Sportu i
Rekreacji oraz Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej.
Bardzo siê cieszê, ¿e nasze starania o rodki pomocowe po
raz kolejny zakoñczy³y siê sukcesem- podsumowa³ burmistrzi chcia³bym tutaj podziêkowaæ pracownikom za profesjonalne przygotowanie wniosku, bo by³o ich a¿ 37, 24 zosta³y przyjête, w tym nasz. Jest to kolejny dowód na to, ¿e w polityce
realizacji zadañ na terenie gminy chcemy rozwi¹zywaæ problemy w oparciu o zasadê: jedna z³otówka nasza, jedna pozyskana.
Powstanie Gminnego Centrum Informacji byæ mo¿e przyspieszy uzyskanie rodków na remont sali kinowej w ramach
utworzenia Regionalnego Orodka Szkoleniowego (pisalimy o nim w ostatnim numerze -przyp. Red.).
Jest to ma³y krok w kierunku zamkniêcia ca³ego Centrum
Kultury i zrobienie z niego obiektu wielofunkcyjnego, czyli
oprócz kultury, mielibymy centrum informacji, a w oparciu o
rodki unijne lub rz¹dowe w przysz³ym roku bêdziemy realizowaæ projekt Regionalnego Orodka Szkoleniowego Sala w
MOKSiR spe³nia³aby 3 funkcje: kinowa, teatraln¹ i szkoleniow¹.
BKC

REORGANIZACJA SZKÓ£
1 wrzenia 2003 roku zmieniona zosta³a struktura szkó³ i przedszkoli na terenie gminy.

- Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Che³mku im A Mickiewicza, skupiaj¹cy SP nr 1, Gimnazjum nr 1 oraz Przedszkole Samorz¹dowe nr 2

Decyzjê tak¹ Rada Miejska podjê³a na sesji w lutym tego roku,
a uchwa³a obowi¹zuje od wrzenia.

- Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Gorzowie im M. Konopnickiej,
skupiaj¹cy Szko³ê Podstawow¹, Gimnazjum i Przedszkole Samorz¹dowe w Gorzowie

Reorganizacja polega³a na w³¹czeniu przedszkoli w dotychczasowe zespo³y szkolno-gimnazjalne. Powsta³a jedna placówka  samorz¹dowy zespó³ szkó³ skupiaj¹cy: gimnazjum, szko³ê podstawow¹ i przedszkole. Przekszta³cenia objê³y szko³y w Bobrku, Gorzowie i Che³mkuStarym Miecie. Zmiany zyska³y aprobatê Kuratorium Owiaty.
Powodem, dla którego zdecydowano siê na taki krok, jest prognozowany w najbli¿szych latach ni¿ demograficzny. Spowoduje on
mniejszy nabór dzieci do szkó³ i przedszkoli, a co za tym idzie podniesie
koszty ich funkcjonowania. Reorganizacja dostosuje wiêc placówki do
mo¿liwoci finansowych gminy.
Struktura szkó³ i przedszkoli przedstawia siê nastêpuj¹co:

- Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Bobrku im Kardyna³a Stefana
Adama Sapiehy, obejmuj¹cy Szko³ê Podstawow¹, Gimnazjum oraz
utworzone na bazie gorzowskich oddzia³ów Przedszkole Samorz¹dowe w Bobrku
Przedszkole Samorz¹dowe nr 1 zmieni³o nazwê na nr 2, ale nadal
pozosta³o odrêbn¹ placówk¹ (od wrzenia przyby³y 3 nowe oddzia³y).
Nie uleg³a równie¿ zmianie struktura Szko³y Podstawowej nr 2
i Gimnazjum nr 2 w Che³mku.
Reorganizacja szkó³ nie poci¹gnê³a za sob¹ zmiany siedziby przedszkoli. Nadal funkcjonuj¹ one w swoich lokalach, chocia¿ stanowi¹
czeæ sk³adow¹ Zespo³u Szkó³.
BKC
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NOWE DOWODY
OSOBISTE
Urz¹d Miejski w Che³mku przypomina
o obowi¹zku wymiany dowodów osobistych,
zgodnie z ustaw¹ z dnia 12 wrzenia 2002 r.
Dokumenty wydane przed 1 stycznia 2001
r. musz¹ byæ wymienione w nastêpuj¹cych
terminach:
1) od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31
grudnia 2003 r.- wydane w latach 1962- 1972
2) od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31
grudnia 2004 r.  wydane w latach 1973- 1980
3) od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31
grudnia 2005 r.  wydane w latach 1981-1991
4) od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31
grudnia 2006 r.  wydane w latach 1992-1995
5) od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31
grudnia 2007 r.  wydane w latach 1996-2000
Po up³ywie wymienionych terminów stare
dowody osobiste trac¹ wa¿noæ. Wnioski o
wymianê oraz szczegó³owe informacje mo¿na
uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w Che³mku w
biurze nr 13, nr tel. 846 12 30 wewn. 34

Dzia³ki na sprzeda¿
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 z pón. zm.)
burmistrz Che³mka informuje, ¿e wywieszony
zosta³ wykaz nieruchomoci przeznaczonych
do sprzeda¿y.
Wykaz dotyczy nieruchomoci gruntowych
po³o¿onych w Che³mku przy ul. Ofiar Faszyzmu tj.: dzia³ki gruntowe oznaczone jako
2603/68 do 2603/79 o ³¹cznej powierzchni
374 m2 gm. kat. Che³mek.
W/w wykaz wywieszony zosta³ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Che³mku, przy
ul. Krakowskiej 11 oraz na tablicach og³oszeñ
na terenie ca³ej gminy.

INFORMACJA
DLA ROLNIKÓW
POSIADAJ¥CYCH
CI¥GNIK
W lad za Izb¹ Skarbow¹ w Krakowie
Urz¹d Miejski informuje podatników podatku
rolnego, prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹,
bêd¹cych w³acicielami ci¹gnika rolniczego, ¿e
banki spó³dzielcze przesunê³y termin wydawania bonów paliwowych na II pó³rocze 2003
r. na dzieñ 30 listopada.
Wartoæ bonu paliwowego na II pó³rocze
przypadaj¹ca na 1 ha u¿ytków rolnych wynosi
22,40 z³. Zawiadczenia uprawniaj¹ce do odbioru bonów w Banku Spó³dzielczym wydaje
- na wniosek rolnika - burmistrz.

KOMISARIAT POLICJI
W CHE£MKU
INFORMUJE:
Siedziba Komisariatu mieci siê w
Che³mku przy ul. Piastowskiej 16, telefon
miejski 846 17 77, telefon alarmowy 997czynny ca³¹ dobê (korzystaj¹c z tego telefonu
nale¿y podaæ miejscowoæ, z której jest zg³aszana interwencja).
Komendant Komisariatu Policji w Che³mku lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje zawsze w godzinach pracy oraz w ka¿dy
poniedzia³ek w godz. 15.00- 17.00.
Dzielnicê nr 1 Osiedle Kolonia obs³uguje Dzielnicowy sier¿. szt. Robert Baran, który przyjmuje mieszkañców w godzinach pracy
oraz w czwarty poniedzia³ek miesi¹ca w godz.
14.00- 17.00.
Dzielnicê nr 2 Osiedle Nowopole obs³uguje Dzielnicowy m³. asp. Krzysztof Drabik, który przyjmuje mieszkañców w godzinach pracy oraz w pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca w godzinach 14.00- 17.00.
Dzielnicê nr 3 Stare Miasto obs³uguje
Dzielnicowy st. sier¿. Bogdan Kysiak, który
przyjmuje mieszkañców w godzinach pracy
oraz w trzeci poniedzia³ek miesi¹ca w godz.
14.00- 17.00.
Dzielnicê nr 4 so³ectwa Gorzów i Bobrek
obs³uguje Dzielnicowy m³. asp. Zbigniew
Mikrut, który przyjmuje mieszkañców w godzinach pracy oraz w drugi poniedzia³ek miesi¹ca w godz. 14.00- 17.00.

INFORMACJA DLA
PRZEDSIÊBIORCÓW
W zwi¹zku z licznymi interwencjami w³acicieli sklepów spo¿ywczych, dotycz¹cych
prowadzenia przy sklepach tzw. ogródków
piwnych informujemy, ¿e istnieje mo¿liwoæ
uzyskania stosownego zezwolenia, które dopuci ulokowanie ogródków przy sklepach.
W tym celu nale¿y kontaktowaæ siê
z p. Teres¹ Banasik- pracownikiem urzêdu Miejskiego w Che³mku, biuro nr 107, w godzinach
7.15 -15.15 w poniedzia³ki, rody i pi¹tki lub
w godzinach 8.00-16.00 we wtorki i czwartki,
lub telefonicznie pod nr 846 12 30 wewn. 32.

Urz¹d Miejski w Che³mku

Zarz¹d KS Che³mek sk³ada
podziêkowanie dla firm:
- DERMEX CHE£MEK
- GUMIPOL CHE£MEK
- BANK SPÓ£DZIELCZY OWIÊCIM

za dofinansowanie dzia³alnoci
statutowej KS Che³mek.

LICZBA URODZEÑ
W GMINIE CHE£MEK
W I PÓ£ROCZU
2003 ROKU
MIEJSCOWOÆ

LICZBA URODZEÑ

CHE£MEK

37

GORZÓW

7

BOBREK

10

OGÓ£EM

54

LICZBA ZGONÓW W GMINIE CHE£MEK W I PÓ£ROCZU 2003 ROKU
MIEJSCOWOÆ

LICZBA ZGONÓW

CHE£MEK

59

GORZÓW

12

BOBREK

14

OGÓ£EM

85

LICZBA MA£¯EÑSTW W GMINIE CHE£MEK W I PÓ£ROCZU 2003 ROKU
OGÓ£EM

44

KONKORDATOWE

32

CYWILNE

12

Opracowa³y:

W³adys³awa Byrska
i Barbara Markiewicz

Nabór do orkiestry
Parafialno- Gminna Orkiestra
Dêta og³asza nabór chêtnych do
nauki gry na instrumentach dêtych.
Posiadanie w³asnego
instrumentu
nie jest wymagane.
Nauka jest bezp³atna.
Jest te¿ mo¿liwoæ nauki gry
na gitarze klasycznej i basowej.
Zajêcia prowadzone s¹ w Bobrku, ale istnieje mo¿liwoæ nauki
w miejscu zamieszkania kandydatów (w zale¿noci od iloci
osób).
Wszyscy zainteresowani
proszeni s¹ o kontakt z panem
Zdzis³aw Pieprzyca
pod nr tel. 846 30 49.
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OD WRZENIA DU¯O ZMIAN
Po 2 miesi¹cach od objêcia stanowiska, przeprowadzilimy wywiad z now¹
pani¹ dyrektor SG ZOZ Che³mek Katarzyna Youssef.
BKC: Gdy zosta³a Pani dyrektorem
zad³u¿enie zak³adu wynosi³o 65 tys. z³.
Jak zmieni³a siê sytuacja przychodni
po 2 miesi¹cach urzêdowania, odk¹d
objê³a pani stanowisko ?
K. Youssef: Mo¿na powiedzieæ, ¿e sytuacja zak³adu poprawi³a siê. Dbam systematycznie o to, ¿eby obni¿yæ koszty, bo
w tej chwili jedynie to mogê zrobiæ. Nie
mogê mówiæ o 2 miesi¹cach, bo rozliczenie jest dopiero za lipiec, czyli za 1 miesi¹c mojej dzia³alnoci i w tym okresie
zad³u¿enie zmniejszy³o siê o 10 tys. z³.
W tej chwili wynosi 55 tys. Dodatkowe
mo¿liwoci zarobkowania s¹ w tej chwili
ograniczone. Muszê siê zmieciæ w tym co
mam poprzez obni¿enie kosztów pracy.
-Co jeszcze mo¿na zrobiæ, ¿eby zniwelowaæ to zad³u¿enie?
- Mo¿e nie tyle co mo¿na zrobiæ, bo w
zak³adzie nie ma strasznej rozrzutnoci,
ale pewnych rzeczy trzeba przypilnowaæ.
Ja planowa³am wdro¿enie i powoli to
robiê - tzw. bud¿etowanie jednostek.
Ka¿dy kontrakt powinien siê zmieciæ w
tych pieni¹dzach, które ma, czyli na jakie
wydatki nas staæ z kontraktu, takie s¹
dozwolone. Ja po prostu racjonalizujê
zamówienia, czyli te tzw. wydatki przychodniane. Do tej pory to w³aciwie nie
by³o kontrolowane. Potrzeba by³o np.
3 l spirytusu, to siê kupowa³o, nie by³o
rozliczane jego zu¿ycie. W tej chwili ka¿da instytucja musi swoje wydatki umotywowaæ, czyli nie mo¿e byæ tak, ¿e zamówienia s¹ nieracjonalne. Czasy siê zmieni³y, materia³y s¹ osi¹galne w³aciwie
na nastêpny dzieñ od z³o¿enia zamówienia, wiêc nie trzeba robiæ zapasów i blokowaæ pieniêdzy.
-Czy wiadomo ju¿ co o kontrakcie
na nastêpny rok?
-Nic mi na razie nie wiadomo. Ofertowanie najprawdopodobniej rozpocznie
siê w po³owie wrzenia. Ze zmian, które
planuje wprowadziæ Narodowy Fundusz
Zdrowia w schemacie zawierania kontraktów (urednienie- przyp. Red.) wynika, ¿e my jako przychodnia jestemy
w stanie na tym zyskaæ i ja na to liczê.
Dlatego, ¿e do tej pory Ma³opolska mia³a
kontrakty doæ nisko op³acane w porów-

naniu np. z województwem mazowieckim
czy zachodniopomorskim, a urednienie
kwot na kontrakty mylê, ¿e da nam wiêksz¹ stawkê ni¿ do tej pory. Prze³o¿y siê to
w ten sposób, ¿e bêdzie wiêcej pieniêdzy,
zarówno dla pacjentów, jak i pracowników.
-Co nowego w przychodni od wrzenia?
-Powiêkszy siê oferta specjalistów.
Zapinamy na ostatni guzik pojawienie
siê u nas w przychodni pulmunologa,
czyli specjalisty chorób p³uc. Lekarz
umówiony jest ju¿ na ostatni pi¹tek wrzenia. Je¿eli chêtnych do skorzystania
z jego porad bêdzie du¿o, zwiêkszymy
iloæ wizyt. Taka sama sytuacja jest z kardiologiem. Najprawdopodobniej bêdzie
przyjmowa³ tak¿e od wrzenia. Nasze plany s¹ takie, ¿e gdy pacjent dostanie od
nas skierowanie do lekarza specjalisty,
to nie bêdzie musia³ go szukaæ np. w Owiêcimiu, bo specjalista bêdzie przyjmowa³
na miejscu. Wczeniej trzeba bêdzie siê
umówiæ w rejestracji (ju¿ prowadzone s¹
zapisy do pulmunologa). Oprócz wizyty
lekarskiej bêd¹ prowadzone tak¿e badania dodatkowe, czyli spirometria czy rtg
p³uc bêd¹ ju¿ w kompleksie tej us³ugi.
Od wrzenia tak¿e zmieni¹ siê godziny przyjêæ w Poradni Dzieciêcej. Lekarze
przyjmowaæ bêd¹ w godzinach 8.0018.00 (do tej pory by³a tylko jedna zmiana: rano lub po po³udniu).
Od jakiego czasu równie¿ ca³odobowa opieka ambulatoryjna odbywa siê od
strony Poradni Dzieciêcej. Staram siê o to,
¿eby numer telefonu przychodni, którzy
pacjenci ju¿ znaj¹ równie¿ tam dzia³a³.
Na pewno jeszcze nie od wrzenia, ale
od przysz³ego roku zostanie utworzona
poradnia urologiczna (ju¿ jest umówiony lekarz, który by u nas przyjmowa³).
Je¿eli dostaniemy kontrakt na tak¹ us³ugê, to poradnia ruszy od 1 stycznia 2004.
-Co jeszcze jest w planach przychodni na nastêpny rok?
-Bêdziemy siê staraæ o rozszerzenie
zakresu us³ug rehabilitacyjnych. My
mamy rehabilitacjê bardzo dobrze wyposa¿on¹, tylko iloæ zabiegów jest limitowana. I tutaj moj¹ rol¹ by³oby czyniæ
starania, aby ten limit by³ wiêkszy. Zw³aszcza w takiej sytuacji, ¿e rehabilitacja
nale¿y siê ka¿demu pacjentowi, nawet takiemu, który nie ma u nas deklaracji,

a chcia³by z takich us³ug skorzystaæ.
- Z jakich us³ug mog¹ skorzystaæ pacjenci niezadeklarowani w przychodni?
-Mog¹ skorzystaæ w³aciwie z ka¿dej
us³ugi. Dlatego, ¿e je¿eli pacjent niezadeklarowany u nas (np. przyjezdny) nagle zachoruje, to uzyska u nas pierwsz¹
pomoc. Oczywicie bezp³atnie. Natomiast
w momencie kiedy chce skorzystaæ np.
z us³ug specjalisty bez skierowania- ma
takie prawo, z tym, ¿e za wizytê musi zap³aciæ samodzielnie.
-Jak udaje siê Pani ³¹czyæ funkcjê
dyrektora z prac¹ jako stomatolog?
-Nie jest to bardzo skomplikowane
z tego wzglêdu, ¿e w³aciwie praca dyrektora jest nienormowana. Trzeba
przede wszystkim myleæ, co by tu jeszcze
poprawiæ, jak co zorganizowaæ. Muszê
to wymyliæ i przekazaæ osobom, które
bêd¹ to realizowaæ.
W tej chwili rozdzieli³am sobie pracê
tak, ¿eby to by³o w miarê wygodne dla
pacjentów, czyli: od 8.00 do 12.00 jestem
w gabinecie stomatologicznym (a wiec
prawie po staremu), a od 12.00 do
15.00 w biurze. Bêdzie problem gdy trzeba bêdzie jechaæ do kasy, ale z tego co
obserwujê wynika, ¿e zrozumienie wród
pacjentów jest do tego, ¿e tych obowi¹zków jest teraz trochê wiêcej.
-Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a: BKC

SZCZEPIENIE
PRZECIW GRYPIE
Od 1 wrzenia w Punkcie szczepieñ
Poradni Dziecka SG ZOZ Che³mek mo¿na
siê zaszczepiæ przeciw grypie aktualn¹
szczepionk¹ BEGRIVAC.
Cena za kompleksow¹ us³ugê wynosi
25 z³.
Najlepszym zabezpieczeniem przed gryp¹ jest szczepienie wrzeniowe.
Szczegó³owe informacje o szczepieniu
mo¿na uzyskaæ w przychodni,
nr tel. 846 14 83

PRACA
DLA PIELÊGNIAREK
Samodzielny Gminny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Che³mku zatrudni pielêgniarki rodowiskowe. Szczegó³owe informacje mo¿na
uzyskaæ pod nr tel. 846 14 83.
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Pomoc Spo³eczna w I pó³roczu 2003
Prawo do wiadczeñ pomocy spo³ecznej przys³ugiwa³o osobom i rodzinom,
których dochód na osobê w rodzinie (pomniejszony o miesiêczne obci¹¿enie
podatkiem dochodowym, sk³adkami na
ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, i zdrowotne oraz alimenty) nie
przekracza³ kryterium dochodowego obliczonego nastêpuj¹co:
-na osobê samotnie gospodaruj¹c¹461 z³
-na pierwsz¹ osobê w rodzinie- 418 z³
-na drug¹ i dalsze osoby w rodzinie powy¿ej 15 lat- 294 z³
-na ka¿da nastêpn¹ osobê powy¿ej 15 lat210 z³
przy jednoczesnym wyst¹pieniu co
najmniej jednej z wymienionych okolicznoci: ubóstwa, sieroctwa, bezdomnoci,
potrzeby ochrony macierzyñstwa, wielodzietnoci, bezrobocia, niepe³nosprawnoci, d³ugotrwa³ej choroby, bezradnoci w sprawach opiekuñczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizmu, narkomanii i trudnoci w przystosowaniu do ¿ycia po
opuszczeniu zak³adu karnego.
W okresie I pó³rocza 2003r. na wiadczenia pomocy spo³ecznej wydatkowano kwotê 814.053 z³, z czego renty socjalne wyp³acone mieszkañcom Domu
Pomocy Spo³ecznej w Bobrku stanowi³y
kwotê 408.236 z³.
Na zasi³ki rodzinne i pielêgnacyjne
przeznaczono kwotê 20.720 z³, dodatki
mieszkaniowe przyznano na kwotê
305.106 z³.
Na realizacje wiadczeñ pomocy spo³ecznej dla mieszkañców gminy wydatkowano kwotê 405.817 z³, w tym dla mieszkañców Che³mka kwotê 356.237 z³,
tj. 87,8%, dla mieszkañców wsi Bobrek
kwotê 27.285 z³, tj. 6,7%, dla mieszkañców wsi Gorzów kwotê 22.295 z³, tj. 5,5%.
W I pó³roczu ze wiadczeñ pieniê¿nych pomocy spo³ecznej skorzysta³o 385
rodzin (bez mieszkañców DPS w Bobrku), w tym ze wsi Bobrek 27 rodzin, ze wsi
Gorzów 22 rodziny, z zachodniej czêci
Che³mka 69 rodzin.
Renty socjalne wyp³acono 57 osobom
niepe³nosprawnym z orzeczon¹ ca³kowit¹ niezdolnoci¹ do pracy z powodu inwalidztwa powsta³ego przed ukoñczeniem 18 roku ¿ycia lub w trakcie nauki
w szkole ponadgimnazjalnej (wartoæ
udzielonych wiadczeñ- 130.468 z³), za-

si³ek sta³y wyp³acono 16 osobom sprawuj¹cym opiekê nad dzieckiem niepe³nosprawnym, wymagaj¹cym sta³ej pielêgnacji i wspó³dzia³ania opiekuna w postêpowaniu leczniczym, rehabilitacyjnym i edukacyjnym (wartoæ udzielonych
wiadczeñ- 38.550 z³), zasi³ek sta³y wyrównawczy wyp³acono 16 osobom ca³kowicie niezdolnym do pracy z powodu
wieku lub inwalidztwa (wartoæ udzielonych wiadczeñ- 21.968 z³), gwarantowany zasi³ek okresowy wyp³acono 11
osobom, które utraci³y prawo do zasi³ku
dla bezrobotnych z mocy ustawy, samotnie wychowuj¹cych dzieci do 7 roku ¿ycia
(wartoæ udzielonych wiadczeñ- 24.751
z³), macierzyñski zasi³ek okresowy i macierzyñski zasi³ek jednorazowy wyp³acono 12 osobom wychowuj¹cym dzieci
do 4 miesi¹ca ¿ycia (wartoæ udzielonych
wiadczeñ- 11.207 z³), wyprawkê szkolna przyznano 23 uczniom klas I szko³y
podstawowej (wartoæ udzielonych
wiadczeñ- 2.070 z³).
Na pomoc w formie zasi³ków celowych finansowanych ze rodków w³asnych gminy przeznaczono kwotê
176.681 z³, w tym dotacja celowa na zakup posi³ków dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych- 17.780 z³.
Zasi³ki celowe przyznawane mieszkañcom gminy mia³y ró¿ne przeznaczenie. Zasi³ki na ¿ywnoæ stanowi³y 58,8%
(wydatkowano kwotê 103.900 z³), na
zakup opa³u 1,3% (wydatkowano 2.260
z³), na zakup odzie¿y i obuwia 1,1% (wydatkowano 16.300 z³).
W I pó³roczu 2003 r. na pokrycie
kosztów zakupu posi³ków dla dzieci
i m³odzie¿y wydatkowano kwotê
47.646 z³, tj. 27% rodków wydanych
na wiadczenia w ramach zadañ w³asnych. Pokrycie kosztów pobytu osób
bezdomnych w schroniskach i noclegowniach w 2003 r. wynios³o 1.500 z³.
Na dodatki mieszkaniowe w I pó³roczu 2003 r. przeznaczono kwotê 305.106
z³. Dodatek mieszkaniowy przys³ugiwa³,
je¿eli redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego
w okresie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych
datê z³o¿enia wniosku nie przekracza³
160% kwoty najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 110%
tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.
W styczniu i lutym najni¿sza emerytura wynosi³a 532,91 z³, od 1.03.2003
wynosi 552,63 z³.

U¿ytkownikom lokali mieszkalnych
administrowanych przez ADM w Che³mku wyp³acono kwotê 179.779 z³, co stanowi 58,9% ogó³u rodków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe, u¿ytkownikom lokali spó³dzielczych kwotê
93.471 z³ tj. 30,6%, pozosta³ym u¿ytkownikom 31.859 z³.
Z dodatków mieszkaniowych w poszczególnych miesi¹cach 2003 r. skorzysta³o:
-w styczniu- 408 osób, w tym 227 u¿ytkowników lokali administrowanych
przez ADM w Che³mku
-w lutym- 407 osób (228  administracja
ADM)
-w marcu- 383 osoby (206- administracja
ADM)
-w kwietniu- 390 osób (208- administracja ADM)
-w maju- 400 osób (218 -administracja
ADM)
-w czerwcu- 389 osób (206 administracja ADM)
W I pó³roczu z zajêæ terapeutycznych
w rodowiskowym Domu SamopomocyPobyt Dzienny A, funkcjonuj¹cym
w strukturach MOPS w Che³mku jako orodek wsparcia dla osób przewlekle chorych psychicznie, skorzysta³o 27 osób.
Z us³ug opiekuñczych wiadczonych
przez orodek osobom chorym, niepe³nosprawnym, wymagaj¹cym opieki osób
drugich skorzysta³o 17 osób.
Sytuacja zg³aszaj¹cych siê rodzin jest
trudna. Sygnalizowane potrzeby przekraczaj¹ mo¿liwoci finansowe orodka.
Staramy siê zaspokajaæ niezbêdne, najpilniejsze potrzeby. W szerszym zakresie
pomoc finansowa jest mo¿liwa przede
wszystkim w rodzinach wielodzietnych,
wieloproblemowych. Najliczniejsza grupê klientów stanowi¹ bezrobotni. Praca
socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych z klientem bezrobotnym
wspierana jest przez dzia³alnoæ prowadzona przez Punkt Informacyjny dla bezrobotnych funkcjonuj¹cy od kilku miesiêcy w orodku. Sytuacja finansowa niektórych rodzin z terenu gminy uleg³a
poprawie w zwi¹zku z organizowanymi
przez gminê pracami interwencyjnymi
i robotami publicznymi. Problemy osób
bezrobotnych rozwi¹zaæ mo¿e jedynie
mo¿liwoæ zatrudnienia w d³u¿szym okresie czasu. Mam nadzieje , ¿e takie mo¿liwoci siê pojawi¹...- podsumowa³a kierownik MOPS G. Kozyro.
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PRACE INTERWENCYJNE W NASZEJ GMINIE
Od po³owy kwietnia na terenie naszej gminy znalaz³o pracê ponad 50 osób bezrobotnych. Zatrudnieni zostali w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Jest to
jedna z form pomocy osobom pozostaj¹cym bez pracy, prowadzona przez gminê wspólnie
z Powiatowym Urzêdem Pracy. W tym roku akcja zakrojona jest na bardzo du¿a skalê
w porównaniu z latami poprzednimi.
w Che³mku, wykonany zosta³ równie¿ herb
Od 1.08. 2003 r. do 30.10. 2003 r.
w ramach robót publicznych prace znalaz³y Che³mka. Roboty publiczne objê³y melioracjê
kolejne 4 osoby w Urzêdzie Miejskim, 7
rowów, a w jej ramach: pog³êbienie, poszerzew Miejskim Orodku Kultury, Sportu i Rekre- nie, odchwaszczenie zboczy i wy³o¿enie ich
acji, 4 w Administracji Domów Mieszkalnych, p³ytkami. Przywrócono dro¿noæ m. in. ro2 w Miejskim Zak³adzie Gospodarki Komu- wom: przy ul. Krakowskiej i D³ugiej w Bobrnalnej i 1 w Miejskim Orodku Pomocy Spo- ku, Owiêcimskiej, Sadowej i Lenej w Che³m³ecznej. Ponadto od 1.09. 2003 r. zatrudnienie ku, Ma³¹ Strugê w Che³mku i tzw. Kana³ w
znalaz³o 19 kobiet, które zosta³y rozdzielone Gorzowie.
Wiele prac wykonano na Stadionie Sportodo pracy w w/w jednostkach. Dodatkowo od
wym w Che³mku: usuniêto pozosta³oci po try16.06.2003 r. MZGK zatrudni³ 5 osób.
W ci¹gu tych kilku miesiêcy wykonanych bunach, wymalowano nowe ogrodzenie, wyzosta³o bardzo du¿o koniecznych prac. Miesz- ciêto krzaki, wykonano boisko do siatkówki
kañcy na pewno zauwa¿yli, ¿e w miecie jest pla¿owej. Zakres robót obj¹³ tak¿e malowanie
porz¹dek, gdy¿ w³anie sprz¹tanie gminy by³o przystanków autobusowych i placów zabaw,
jednym z g³ównych zadañ nowych pracowni- czyszczenie poboczy jezdni (m. in.: na ul. S³oków. Na bie¿¹co zbierane by³y mieci. Dbano wackiego, Brzozowej i Krakowskiej w Che³mtak¿e o tereny zielone: wycinano krzaki, koszo- ku). Pracownicy sezonowi wyremontowali takno trawê. W ramach prac zrekultywowana ¿e pomnik Ofiar Faszyzmu i uporz¹dkowali teren
wokó³ niego oraz k³adkê na Przemszy.
zosta³a tak¿e skarpa przy ul. Krakowskiej

Szansa dla bezrobotnych
W ramach programu tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich rolnicy, bezrobotni,
absolwenci szkó³ zawodowych i przedsiêbiorcy mog¹ ubiegaæ siê o niskooprocentowan¹
po¿yczkê w kwocie ponad 20 tys. z³ oraz dotacjê w wysokoci 3,6 tys. z³. Pieni¹dze bêd¹
pochodziæ z Banku wiatowego oraz bud¿etu
pañstwa. Po¿yczkê mog¹ uzyskaæ:
-bezrobotni, którzy maj¹ zamiar prowadziæ
pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹,
-rolnicy maj¹cy do 10 tzw. hektarów przeliczeniowych,

-aktualnie dzia³aj¹cy przedsiêbiorcy zatrudniaj¹cy do 5 osób,
-absolwenci szkó³ ponadgimnazjalnych,
rozpoczynaj¹cy pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Warunkiem uzyskania po¿yczki jest sta³e
zameldowane w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miecie, licz¹cym do 20 tys. mieszkañców w okresie co najmniej od 12 miesiêcy.
Maksymalna kwota, któr¹ mo¿na uzyskaæ
to równowartoæ 5 tys. dolarów. Sp³ata roz³o-

Piêknie posprz¹tany zosta³ te¿ teren wokó³
Orodka Kultury, Biblioteki publicznej nr 1
i Domu Rencisty: wyciêto krzewy, usuniêto
chwasty z chodników, skoszono trawê.
Wiele prac wykonanych zosta³o w ADM
i MZGK, w tym m. in. pomoc gospodarzom
bloków w utrzymaniu porz¹dku, sprz¹tnie strychów itp.
BKC

Rusza remont ul. Piastowskiej
Rozstrzygniêty zosta³ przetarg na remont
ul. Piastowskiej w Che³mku. W ramach realizacji kolejnego etapu modernizacji drogi wojewódzkiej nr 780 w drugiej po³owie wrzenia
rozpoczn¹ siê prace remontowe na odcinku od
przejazdu kolejowego do ul. Mickiewicza.
Modernizacja obejmie: po³o¿enie g³adkiej nawierzchni asfaltowo-betonowej, wyremontowanie pobocza dla pieszych oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu.
Zakoñczenie robót planowane jest na
30.10.2003.
Obecnie trwaj¹ rozmowy o zwiêkszeniu
zakresu robót tj. o przed³u¿eniu remontu drogi
o odcinek od ul. Mickiewicza od ul. Norwida.
¿ona jest na 36 miesiêcy, oprocentowanie
wynosi 7,94 w skali roku. Nie ma ¿adnych
dodatkowych op³at i prowizji.
Przedsiêbiorcy, którzy zaci¹gnêli po¿yczkê, mog¹ otrzymaæ dodatkowo bezzwrotn¹ dotacjê w wysokoci 3,6 tys. z³ na zakup urz¹dzeñ, remont itp.
Osoby objête tym programem mog¹ liczyæ tak¿e na bezp³atne szkolenia.
Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ
w Fundacji Rozwoju Regionu Rabka,
34 700 Rabka, ul. J. Pi³sudskiego 1,
tel. (0 695) 589- 938

Laureatka ogólnopolskiego konkursu
Ania Wolna uczennica II klasy Gimnazjum nr 2 w Che³mku zosta³a laureatk¹ ogólnopolskiego konkursu og³oszonego w ramach kampanii spo³ecznej pod nazw¹ Zachowaj trzewy umys³.
Ania wygra³a rower górski, który odbierze
12 wrzenia w Warszawie podczas uroczystoci wrêczenia nagród i posumowania kampanii.

Ania Wolna
W tym roku odby³a siê kolejna edycja kamFot.
panii profilaktycznej, zorganizowanej przez
M. Krzeczkowska

Stowarzyszenie producentów i Dziennikarzy
Radiowych. Honorowy patronat objê³a minister Edukacji Narodowej i
Sportu. W ramach akcji przeprowadzone zosta³y konkursy: Nasza
zielona szko³a, wiat z kolorowej fotografii i Siedem dni z mojego
¿ycia skierowane do dzieci i m³odzie¿y oraz konkurs dla gmin- Multimedialne Centrum Edukacji. W naszej gminie koordynatorem akcji
by³a M. Krzeczkowska.
Ania wybra³a temat Siedem dni z mojego ¿yciaPracê. mo¿na by³o
wykonaæ dowoln¹ technik¹. Wykona³am pracê plastyczn¹. Zrobi³am to
w pude³ku po butach: wyciê³am tekturowe cianki i w³o¿y³am tward¹,
przeroczyst¹ foliê, ¿eby by³o widaæ co jest w rodku. A w rodku zrobi³am

dziewczynki z modeliny, które mia³y mnie przedstawiaæ. Zrobi³am ich
7 (bo 7 dni). I tak np. w jednym dniu uczê siê angielskiego, w innym gram
na pianinie, chodzê po górach, siedzê z kole¿ankami nad jeziorem,
wychodzê z psem na spacer. W ten sposób przedstawi³am 7 dni z mojego
¿ycia- Ania opowiada o swojej pracy. Bardzo siê cieszê z nagrody, bo
akurat niedawno chcia³am sobie kupiæ rower- dodaje.
BKC

UWAGA!
Od 1.X w Miejskim Orodku Kultury, Sportu i Rekreacji wznowione zosta³y zajêcia:
1. Kurs tañca towarzyskiego
-

w Che³mku: -dzieci - wtorek, roda w godz. 17.00-18.00

-

w Gorzowie  poniedzia³ek

doroli i m³odzie¿- wtorek, roda w godz. 18.00- 19.30
2. Aerobik- poniedzia³ek, czwartek godz. 19.00
3. Indywidualne lekcje nauki gry na pianinie- poniedzia³ek, czwartek godz. 15.00
Szczegó³owe informacje pod nr tel. 846 12 96.

Echo Che³mka nr 8/2003

strona 8

W wid³ach Wis³y i Przemszy (czêæ 3)
Dzieje Bobrku (3)

Bobrek to jedyna w naszej gminie miejscowoæ, posiadaj¹ca licz¹ce
siê zabytki, z którymi pragnê zapoznaæ naszych czytelników. A s¹ nimi:
koció³ wraz z plebani¹, zabudowaniami gospodarczymi i cmentarzem,
pa³ac z oficyn¹, spichlerz i czworaki.

KOCIÓ£ P.W. TRÓJCY PRZENAJWIÊTSZEJ

Najstarszy w naszej
gminie jest koció³ bobrecki, bêd¹cy fundacj¹
rodu hr. Wielopolskich,
m³odszej linii z Suchej,
w³acicieli Bobrku z pa³acem i okolicznymi w³ociami. Koció³ mia³ byæ
wyznacznikiem pozycji
spo³ecznej i presti¿u tego
rodu, zwa¿ywszy na
jego usytuowanie u wjazdu do wsi i rezydencji
oraz po³o¿enie krajoznawcze i topograficzne
(wa¿ny trakt komunikacyjny wiod¹cy w kierunku mostu na Wile).
Koniecznoæ wzniesienia kocio³a wyp³ywa³a tak¿e z po³o¿enia
historycznego naszych
miejscowoci, które nale¿a³y do parafii
w Owiêcimiu, a zaFot. Ma³gorzata Pêdrys mkniêcie granicy na
Wile przez Austriaków
po pierwszym rozbiorze Polski uniemo¿liwia³o uczêszczanie na msze
w. i nabo¿eñstwa mieszkañcom Bobrku, Gorzowa, Gromca i Che³mka.
Za lata budowy przyjmuje siê 1780- 1798, za czym przemawia fakt,
¿e na wie¿y pokrytej kopu³¹ umieszczono rok 1798, co wskazywa³oby
na rok zakoñczenia budowy.
W roku 1810 hr. Teresa Wielopolska wraz z synem wyst¹pi³a
o erygowanie parafii w powiêconym w lipcu 1804 r. kociele.
W roku 1840 matka i syn ju¿ nie ¿yli i dopiero wtedy zosta³ wystawiony akt notarialny powo³ania parafii na rêce aktualnych w³acicieli
dóbr bobreckich hr. Kazimierza Potulickiego i jego ¿ony, z domu Wielopolskiej. W dokumencie wymieniona jest Zofia z Kossowskich
hr. Wielopolska, do¿ywotniczka po w. hr. Ignacym Wielopolskim.
Koció³ i plebania wybudowane zosta³y w stylu klasycystycznym,
jako jedne z wczeniejszych budowli sakralnych tego stylu w po³udniowej Polsce. Za struktura wnêtrza kocio³a i kompozycja urbanistyczna
powierzchni dojazdowej odznaczaj¹ siê cechami pónobarokowymi.
Koció³ orientowany (prezbiterium zwrócone w kierunku wschodu), murowany, tynkowany, z kamiennym coko³em. Jednonawowy,
z okaza³¹ wie¿¹ wyrastaj¹c¹ z fasady. Ozdobnie potraktowana elewacja
zachodnia o podzia³ach pilastrowo- rowkowych, zaakcentowana
w rodku p³ytkim ryzolitem i trójk¹tnym frontem z rzebionym okiem
Opatrznoci, zwieñczon¹ attyk¹, ponad któr¹ znajduje siê g³ówna kondygnacja wie¿y z umieszczonym na niej zegarem, nakryta ³aman¹ kopu³¹
z kul¹ i owietlonym krzy¿em, widocznym z du¿ej odleg³oci przez
jad¹cych z Owiêcimia do Libi¹¿a lub Che³mka.
Wie¿yczka na sygnaturkê czworoboczna o ciêtych naro¿ach,
z latarni¹ przeprut¹ okienkami o wykroju pónobarokowym.
Wewn¹trz jednoprzês³owe prezbiterium zamkniête pó³kolist¹ naw¹
o naro¿ach wewn¹trz zaokr¹glonych z dwoma przês³ami i dwoma pó³przês³ami.
Pierwotnie w prezbiterium znajdowa³ siê skromny o³tarz, a nad nim
obraz wiêtej Trójcy- olejny, barokowy, malowany na p³ótnie, z I po³owy XVIII wieku, autorstwa Szymona Czechowicza.

Przy prezbiterium z obu stron piêtrowe przybudówki, w których
mieszcz¹ siê: kaplica i zakrystia. W nawie wnêki o³tarzowe.
Po mierci fundatorów prace o charakterze wykoñczeniowym,
g³ównie wyposa¿enie wi¹tyni, prowadzone by³y kosztem Zofii Kossowskiej hr. Wielopolskiej i jej córki Barbary wraz z mê¿em hr. Kazimierzem Potulickim (od roku 1822). Hrabiostwo Potuliccy po rozebraniu kaplicy pa³acowej i o³tarza w 1847 roku przekazali wiêkszoæ sprzêtów do wybudowanego kocio³a, m. in.: monstrancjê barokow¹ z ok.
1700 r., szeæ lichtarzy klasycystycznych, tackê z II po³owy XVIII w.
fenetron z p³askorzeb¹ Chrystusa (ogrodnika), barokowy z XVII w.
W pocz¹tkach II po³owy XIX wieku hr. Potuliccy powierzyli
namalowanie obrazów do kocio³a Wojciechowi Stattlerowi, z których
3 znajduj¹ siê tu obecnie: Chrystus na krzy¿u, Matka Boska
Bolesna, Wizja Krzy¿a (Stygmatyzacja)
Wojciech Stattler by³ znanym profesorem i reorganizatorem Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie, wysoko cenionym malarzem
z po³owy XIX w. (m. in. przez Adama Mickiewicza i Juliusza S³owackiego). Studiuj¹c we W³oszech zapozna³ siê i zauroczy³ malarstwem
nazareñczyków, a póniej przeniós³ je na grunt krakowski wraz
z elementami sztuki romantycznej.
Znajduj¹ce siê w bocznych o³tarzach kocio³a jego obrazy przypominaj¹ te z w³oskiego, wczesnego renesansu.
W 1874 roku zosta³ wymurowany w prezbiterium jednoprzês³owym, pó³kolisto zamkniêtym, o³tarz g³ówny projektu Feliksa Ksiê¿arskiego z obrazem Trójcy wiêtej w piêknej ramie, zakupionej w 1828
r. i dwoma gipsowymi, 180 cm pos¹gami: w. Stanis³awa Biskupa
Mêczennika i w. Wojciecha wykonane wg rysunków Jana Matejki
(lub jego uczniów).
W 1891 r. gdy w³acicielk¹ Bobrku by³a ksiê¿na Maria Ogiñska
wraz z mê¿em, dach kocio³a pokryty zosta³ blach¹ miedzian¹, a w 1904
r. w stulecie powiêcenia kocio³a po³o¿ono posadzkê z p³ytek ceramicznych, za w dwa lata póniej ciany i sklepienia wi¹tyni zosta³y
pokryte polichromi¹ malowan¹ przez Stankiewicza z Owiêcimia,
a w 1980 odnowiona przez Wielgusa z Krakowa.
W ostatnich piêciu latach (1999-2003) zabytkowy koció³ bobrecki
zosta³ w swej zewnêtrznej czêci odrestaurowany- wymieniono blachê
na dachu, uzupe³niono zniszczone tynki, nadano jasny kolor ca³emu
kompleksowi, wyremontowano i uruchomiono zegar na wie¿y. Obecnie trwa remont ma³ej wie¿yczki (sygnaturki).
Budowla ta, janiej¹ca nowymi tynkami, kul¹ i krzy¿em, piêknie
prezentuje siê przy zadbanym otoczeniu. Nie tylko parafianie mog¹ byæ
z niej dumni, tak¿e i my pozostali mieszkañcy che³meckiej gminy.

PLEBANIA BOBRECKA

Fot. Ma³gorzata Pêrdys
Plebania pónoklasycystyczna, wzniesiona w pobli¿u kocio³a
nieco póniej, tworz¹c z nim skromny, jednolity pod wzglêdem stylu,
zespó³.
dok. na str. 11
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DO¯YNKOWE WIÊTOWANIE

Niech tradycja nie zaginie- fragment pieni piewanej przez
Che³mkowianki najlepiej oddaje charakter uroczystoci, które
obchodzone by³y w sierpniu br.

Jak co roku, nawi¹zuj¹c do staropolskiej tradycji, w naszej gminie
odby³y siê uroczyste obchody Do¿ynek. By³y doskona³¹ okazj¹ do
z³o¿enia rolnikom podziêkowania za plony i oddanie im nale¿nego ho³du
za trud, w³o¿ony w pracê na roli.
15 sierpnia wiêtowa³y so³ectwa Bobrek i Gorzów, a 31 sierpnia
Che³mek. G³ównymi organizatorami byli: burmistrz, ko³a gospodyñ
wiejskich i Rady So³eckie. W ka¿dej miejscowoci przygotowano poczêstunek dla mieszkañców- pieczone prosiaki i beczkê piwa.

BOBREK

Uroczystoci do¿ynkowe w Bobrku mia³y charakter parafialny
i objê³y 2 wsie: Bobrek i Gromiec. Rozpoczê³y siê uroczyst¹ msz¹ w.
odprawion¹ przez Ks. St. Malankê, po której korowód do¿ynkowy
uda³ siê pod szko³ê. Tam odby³o siê powitanie goci przez gospodarza
Do¿ynek- Mariana Pucha³ê oraz wystêp zespo³ów piewaczych Bobrowianek i Gromcaneczek. Na rêce gospodarza panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich przekaza³y chleb i w³asnorêcznie wykonany wieniec
do¿ynkowy. Atrakcj¹ uroczystoci by³ mecz siatkówki, w którym kawalerowie zmierzyli siê z ¿onatymi (kawalerowie okazali siê lepsi) oraz
loteria fantowa.

Do¿ynki w Gorzowie
Mieszkañcy wsi bawili siê do póna w nocy.

CHE£MEK

Do¿ynki w Che³mku odby³y siê najpóniej, bo 31 sierpnia. O godz.
10.40 korowód do¿ynkowy wyruszy³ spod remizy OSP do kocio³a
p. w. NMP Królowej Polski. Uroczyst¹ mszê w. odprawi³ ks. A.

Do¿ynki w Che³mku
Do¿ynki w Bobrku
O godz. 17.00 przed publicznoci¹ zaprezentowa³ siê zespó³ Bobrowiacy, który tworz¹ wychowankowie Domu Pomocy Spo³ecznej
oraz Parafialno-Gminna Orkiestra Dêta pod batut¹ Z. Pieprzycy.
O godz. 18.00 rozpocz¹³ siê festyn, który trwa³ a¿ do 2.00 w nocy.
O 20.30 odby³ siê koncert ukraiñskiego zespo³u Dzikie pola, a punktualnie o 22.00 nad Bobrkiem rozb³ys³y sztuczne ognie. Takiego pokazu
u nas jeszcze nie by³o. Wszystkim siê bardzo podoba³- powiedzia³a
so³tys H. Szewczyk.

GORZÓW

Uroczystoci do¿ynkowe w Gorzowie rozpoczê³y siê przemarszem
korowodu do¿ynkowego spod Kapliczki przy ul. Gorzowskiej do kocio³a, gdzie uczestnicy wziêli udzia³ w mszy w., odprawionej przez ks.
K. Krzywdê. Po Eucharystii korowód uda³ siê pod szko³ê. Goci przywita³ gospodarz Do¿ynek- Miros³aw Przywony oraz gospodynie:
Anna Waliczek i Maria Waliczek. Ko³o Gospodyñ Wiejskich przekaza³o
gospodarzowi chleb i wieniec do¿ynkowy. Uroczystoæ uwietni³ wystêp
zespo³u Malwy.
O godz. 17.00 rozpocz¹³ siê festyn, a o 19.00 wyst¹pi³a kapela
z Ukrainy Dzikie Pola, która poderwa³a wszystkich do tañca. O 22.00
odby³ siê pokaz sztucznych ogni, który przyci¹gn¹³ najwiêksz¹ liczbê
osób. Podczas festynu zorganizowano loteriê fantow¹, w której do
wygrania by³y cenne nagrody. Fundatorem nagród by³o Przedsiêbiorstwo Metali Nie¿elaznych w Bobrku, któremu so³tys Gorzowa sk³ada
serdeczne podziêkowania.

Str¹czek podvczas której przekazano wieniec do¿ynkowy. Po mszy
pod remiz¹ stra¿ack¹ mia³a miejsce oficjalna czêæ imprezy. Panie z
Ko³a Gospodyñ Wiejskich przekaza³y burmistrzowi A. Saternusowi i
ksiêdzu A. Str¹czkowi chleb, którym zostali poczêstowani wszyscy
mieszkañcy. Koncert po³¹czony z programem artystycznym przygotowa³ zespó³ Che³mkowianki. Piêkne prezenty od zespo³u otrzymali
burmistrz i przewodnicz¹cy Rady Miejskiej. Otrzymane dary - drewniana bryczka oraz wazon z kwiatami zdobi¹ salê sesyjn¹ Urzêdu
Miejskiego.
O godz. 18.00 rozpocz¹³ siê festyn. Mieszkañcy Che³mka bawili siê
do pónej nocy.

BKC
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Historia Szko³y Podstawowej nr 1 w Che³mku
W roku 1946 klasê VII, która dot¹d spe³nia³a rolê nadbudówki w³¹czono
w ogólny nurt kszta³cenia. Zgodnie z nowymi za³o¿eniami ustrojowymi dostosowano
system owiatowy do nowych warunków. Wprowadzono naukê jêzyka rosyjskiego
w klasach VI i VII, którego w pocz¹tkowym okresie w tej szkole uczy³ Jan Mesztel.
Wspomnieæ tu nale¿y o zmianach kadrowych zarówno w szkole, jak i w powiecie.
Organizacj¹ szkolnictwa na terenie Che³mka zaraz po wojnie zaj¹³ siê W³adys³aw Zaj¹c,
który funkcjê kierownika pe³ni³ w tej szkole do
roku 1950. Pracowa³ w najtrudniejszym okresie. Miêdzy innymi swoim staraniem doprowadzi³ do odbudowy zniszczonej szko³y, troszczy³ siê o byt nauczycieli, dobro uczniów, szacunek wobec innych.
Pod koniec roku szkolnego 1949/50 na
posiedzeniu Komitetu Rodzicielskiego zasz³o
nieporozumienie miêdzy kierownikiem szko³y
W³adys³awem Zaj¹cem a nowym wójtem gminy, który czynnie zniewa¿y³ kierownika szko³y. Gdy ta wiadomoæ dosz³a do Inspektoratu
Owiaty, g³ówny inspektor Marian Bicz natychmiast interweniowa³. Kierownik szko³y
pogodzi³ siê z wójtem- mimo obrazy.
Inspektor szkolny zaproponowa³, by kierownik Zaj¹c dla dobra w³asnego i szko³y
przeniós³ siê poza Che³mek. Wtedy to W³adys³aw Zaj¹c przenosi siê na w³asn¹ probê do
Bielska- Bia³ej, gdzie podejmuje pracê nauczyciela w szkole redniej.
Czy postawa inspektora i decyzja samego
kierownika by³a s³uszna?
W roku szkolnym 1950/51 kierownikiem
zosta³ mianowany Jan Mucha z Bobrka ( wspomniany wczeniej jako organizator tajnego
nauczania). Jednak po roku, na w³asn¹ probê,
wraca do pracy w swojej szkole w Bobrku na
stanowisku kierownika. Po nim funkcjê kierownika szko³y w Che³mku w roku 1951/52
obj¹³ pracuj¹cy tutaj od koñca wojny Józef
Or³owski.
W tym roku w miejsce samodzielnych Inspektoratów Szkolnych powsta³y Wydzia³y
Owiaty przy Prezydiach Powiatowych Rad
Narodowych podleg³e administracji pañstwowej i terenowej. Kierownikiem Wydzia³u zosta³
Mieczys³aw Werner, a zastêpc¹ Ryszard Tschöp.

W nastêpnym roku szkolnym nast¹pi³y
zmiany personalne w Wydziale Owiaty
w Chrzanowie. W padzierniku 1952 roku zg³osi³ siê do pracy w tutejszej szkole by³y podinspektor Ryszard Tschöp jako nauczyciel mianowany ( organizator tajnego nauczania, wiêzieñ hitlerowskiego obozu, pracownik fizyczny w Fabloku, wieloletni podinspektor szkolny po wojnie).
W styczniu nastêpnego roku kierownik
szko³y Józef Or³owski zrzeka siê dobrowolnie
funkcji kierownika, uznaj¹c szerokie kompetencje Ryszarda Tschöpa, który otrzymuje kierowanie szko³¹.
Z relacji Heleny Gawe³dy- Or³owskiej
(synowej) wieloletniej nauczycielki tej szko³y
wynika, ¿e nikt nie czyni³ nacisków na kierownika Or³owskiego, a Ryszard Tschöp by³ wspania³ym cz³owiekiem.
Jak wspomina Józef Or³owski: Obywatel
Tschöp Ryszard pozostawi³ po sobie niezatart¹
pamiêæ w tutejszej szkole. Przede wszystkim
posiada³ bardzo du¿y takt, wiedzê naukow¹,
metodê w nauczaniu, by³ kole¿eñski. Dba³, by
w szkole niczego nie zabrak³o, o warunki bytowe i materialne nauczycieli stara³ siê przez
ca³y czas swego pobytu.
Mia³ wielu przyjació³, ale te¿ i ludzi nie¿yczliwych mu.
W styczniu 1953 roku na bezpodstawne
doniesienie w sprawie uprawiania w szkole
wrogiej roboty, przyby³a kilkunastoosobowa
frontalna wizytacja z³o¿ona z przedstawicieli
w³adz owiatowych i partyjnych. Po czterodniowej gruntownej wizytacji i badaniu ksi¹g
niczego nie znaleziono, co by³oby sprzeczne
z programami nauczania. Doniesienie by³o fa³szywe, a Ryszardowi Tschöpowi niczego nie
udowodniono.
W koñcowych latach czterdziestych i latach piêædziesi¹tych zwiêkszy³a siê w Che³mku powszechnoæ nauczania. Liczebnoæ

Podziêkowania dla sponsorów

Zespó³ Szkolno- Przedszkolny w Gromcu - Dyrektor szko³y, Grono
Pedagogiczne, Komitet Rodzicielski oraz wszyscy uczniowie sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania za udzielon¹ pomoc rzeczow¹ lub
finansow¹ sponsorom, którzy sw¹ hojnoci¹ wsparli imprezê rodowiskow¹, zorganizowan¹ dla mieszkañców Gromca i Bobrka- PARAFIADÊ, po³¹czon¹ ze wiêtem Rodziny. Wród darczyñców
znaleli siê:
Urz¹d Miejski w Libi¹¿u
Libi¹skie Centrum Kultury w Libi¹¿u
Gazeta Krakowska
Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego B£ACHUTA w ¯ywcu
Gminna Spó³dzielnia SCH w Che³mku
PPHU TAMAR w Bobrku
Auto Komis w Bobrku
Zak³ad Metali Nie¿elaznych w Bobrku
AZNS Autoryzowany Zak³ad Napraw Samochodowych
ROWELAND w Broszkowicach

uczniów oscylowa³a w granicach 50- 60 dzieci na zespó³ klasowy. Przyk³adowo: w roku
szkolnym 1949/50 uczêszcza³o do szko³y 480
uczniów.
Wiêkszoæ uczniów kontynuowa³a naukê
w szko³ach wy¿szego szczebla, widoczny by³
tak¿e rozwój owiaty doros³ych. Organizowane by³y kursy dokszta³caj¹ce dla pracowników
fabryki obuwia w zakresie klasy VII, daj¹ce
mo¿liwoæ kontynuacji nauki w szkole zawodowej w Che³mku. Wyk³adowcami byli nauczyciele Szko³y Powszechnej w Che³mku oraz
pracownik Zak³adu pan Roman Liszka.
Ryszard Tschöp w roku szkolnym 1954/55
za zgod¹ Ministerstwa Owiaty i w³adz wojewódzkich otwiera VIII klasê Liceum Ogólnokszta³c¹cego przy Technikum Przemys³u Skórzanego w Che³mku (w ramach szko³y ogólnokszta³c¹cej). Od nastêpnego roku szkolnego
zostaje kierownikiem tego¿ liceum, a na stanowisko kierownika Szko³y Powszechnej powraca Józef Or³owski, pe³ni¹c funkcjê do roku szkolnego 1964/65 do czasu przejcia na emeryturê.
W roku szkolnym 1952/53 rocznik klasy I
by³ bardzo liczny. Dzieci dochodz¹ce z dzielnicy Paprotnik i Kolonii Fabrycznej mia³y daleko
do szko³y, dlatego te¿ staraniem rodziców, przy
poparciu dyrektora Po³udniowych Zak³adów
Obuwia Tadeusza Jelonka utworzono klasê
I i II na Kolonii. Nauczycielami tych klas zosta³y Maria Krauska i Anna Piechnik. W roku
nastêpnym by³a ju¿ klasa III, a zajêcia odbywa³y siê w salach udostêpnionych przez Technikum Przemys³u Skórzanego.
Wtedy te¿ wy³oni³ siê nowy Komitet Rodzicielski. Tak zrodzi³a siê nowa placówka owiatowa w Che³mku- Szko³a Podstawowa nr 2.
W zwi¹zku z tym od 1 wrzenia 1959 roku
uchwa³¹ Prezydium Rady Osiedlowej zmieniono dotychczasowy obwód szkolny. Obszar
od toru kolejowego na zachód stanowi obwód
Szko³y Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza, natomiast od toru kolejowego na wschód
jest obwodem Szko³y Podstawowej nr 2. Taki
podzia³ istnieje do dzi.

c.d.n.

Dominik Swoszowski

Firma Handlowa Twój Dom w Owiêcimiu
Producent P³ynów STANW£AD w Bielsku- Bia³ej
COLOSEUM- Dyskoteka w Bobrku
Bar Wise³ka- Klub 21 w Gromcu
Firma Saform w Gromcu- Kazimierz Saternus
Hurtownia w Owiêcimiu- Zbigniew Radomski
Firma Przewozowa w Gromcu- Janusz Zabawski
Zak³ad Fryzjerski w Gromcu- Barbara Zabawska
Sklep w Gromcu- Joanna Wanat
Sklep Spo¿ywczy w Gromcu- Bo¿ena Ostrowska
Sklep Mikrus Bis w Bobrku
Sklep Spo¿ywczy w Gromcu- Józefa Mucha
Sklep Marta w Bobrku- Barbara ¯muda
Sklep Georg w Gromcu
Firma Przewozowa w Gromcu- Zbigniew Majka
Firma Przewozowa w Bobrku- Barbara £oziñska
Firma Mirako w Gromcu- Miros³aw Ryska
Zak³ad Pogrzebowy w Gromcu- Stanis³aw Hajnos
Iwona Kulig
W³odzimierz Pluta
CPN Wojciech- Bobrek
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Nowe ogrodzenie na Stadionie

Szko³a Wy¿sza w Owiêcimiu
1 padziernika 2004 roku otworzona zostanie Pañstwowa Wy¿sza
Szko³a Zawodowa.
W sierpniu w Owiêcimiu odby³o siê wyjazdowe posiedzenie Komisji
Kultury Sejmiku Województwa Ma³opolskiego, w którym wziêli udzia³
burmistrzowie i wójtowie gmin z powiatu owiêcimskiego i gmin ociennych. G³ównym tematem spotkania by³o zaopiniowanie wniosku
o utworzeniu szko³y wy¿szej w Owiêcimiu. Samorz¹dowcy jednog³onie poparli projekt. W konsekwencji 24 sierpnia Sejmik podj¹³ w tej
sprawie stosown¹ uchwa³ê i przes³a³ j¹ w celu realizacji do Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu.

P³ot odzieli³ boisko g³ówne

Fot. S. Pêdrys-Klisiak

Dobieg³y koñca prace zwi¹zane z budow¹ ogrodzenia na Stadionie
Sportowym w Che³mku. Nowe ogrodzenie oddzieli³o p³ytê g³ówn¹
boiska KS Che³mek od pozosta³ej czêci stadionu. Realizacja zadania
by³a konieczna w celu zapewnienia ochrony przed wandalami. Budowa
nowego p³otu jest jednym z elementów obejmuj¹cych remont Stadionu

Uczelnia rozpocznie sw¹ dzia³alnoæ w przysz³ym roku akademickim. Na siedzibê szko³y wyznaczono budynek po by³ych zak³adach
tytoniowych w Owiêcimiu. Obiekt zosta³ ju¿ w znacznej mierze wyremontowany (zmodernizowano dach, wymieniono okna i odnowiono
elewacje zewnêtrzn¹) ze rodków Owiêcimskiego Strategicznego Programu Rz¹dowego. Pozosta³o wykoñczenie budynku wewn¹trz i przystosowanie go na potrzeby uczelni.
Uczelnia kszta³ciæ bêdzie na poziomie licencjackim w 3 kierunkach:
1) Filologia- specjalizacje: jêzyk angielski z informatyk¹ oraz jêzyk
rosyjski z histori¹
2) Politologia- specjalizacje: integracja europejska, miêdzynarodowe stosunki polityczne
3) Zarz¹dzanie i marketing- specjalizacje: zarz¹dzanie administracj¹ publiczn¹ i zarz¹dzanie owiat¹ i kultur¹
Przewidywana liczba studentów w trzecim roku funkcjonowania
szko³y szacowana jest na: w systemie dziennym-810, a w systemie
zaocznym- 490. Kadra naukowo- dydaktyczna obejmie 41 osób, w tym
7 profesorów. Kandydatem na rektora jest prof. dr hab. Lucjan Suchanek- obecny dyrektor Instytutu Studiów Regionalnych Wydzia³u Studiów Miêdzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Patronat naukowo- dydaktyczny nad uczelni¹ obejmie Uniwersytet
Jagielloñski przy wspó³pracy Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Umo¿liwi to kontynuowanie nauki na tych uczelniach na poziomie
magisterskim.

Budowa trybun

Fot. S. Pêdrys-Klisiak

Sportowego. Trwa równie¿ budowa nowych trybun. Stare, betonowe
zosta³y zdemontowane, a w ich miejsce powstan¹ nowoczesne plastikowe siedzenia, które pomieszcz¹ 400- 500 osób. W tej chwili wykonywane s¹ betonowe fundamenty, ma których zamontowane zostan¹
siedzenia. Remont powinien zakoñczyæ siê do koñca wrzenia.

Dzieje Bobrku (3)

BKC

Okrelono ju¿ wstêpne koszty dzia³alnoci uczelni. Koszt jednorazowy uruchomienia szko³y wyniesie 2,3 mln z³. Pieni¹dze pochodziæ bêd¹
g³ównie z Programu Owiêcimskiego- 2 mln z³, z województwa ma³opolskiego- 200 tys. z³ i gmin powiatu owiêcimskiego- 458 tys. z³. Natomiast
koszt funkcjonowania szko³y szacowany jest na poziomie 2,9 mln. z³
rocznie. Uczelnia finansowana bêdzie ze rodków Ministerstwa Edukacji1 mln. z³, Programu Owiêcimskiego- 1 mln. z³, jednostek samorz¹du
terytorialnego- 175 tys. z³ oraz op³at za studia- 1,2 mln. z³.
Gmina bêdzie wspieraæ szko³ê w dwojaki sposób:

dok. ze str. 8
Budynek ten zwrócony jest szerszym bokiem ku zachodowi, murowany, tynkowany, piêtrowy z wysokim dachem wielospadowym,
pierwotnie pokrytym gontami, póniej zwyk³a dachówk¹, a obecnie
nowoczesn¹ o piêknym czerwonym kolorze.
Pod budynkiem obszerne piwnice ze sklepieniami kolebkowymi,
podobnie jak w jednym z parterowych pomieszczeñ. Wejcie g³ówne
zamkniête jest pó³kolicie.
Wewn¹trz znajduje siê zabytkowy obraz namalowany przez Szankiewicza w 1837 r.
Koció³ Trójcy Przenajwiêtszej znalaz³ siê w 1952 r. w Katalogu
Zabytków Sztuki w Polsce opracowanym przez doc. dr Jerzego Szablewskiego.
20.03.2001 r. zosta³ wpisany do rejestru zabytków nieruchomych
województwa ma³opolskiego razem z cmentarzem przy kociele, a tak¿e
budynkiem plebanii z ogrodzeniem oraz terenem plebañskiego zespo³u
gospodarskiego za plebani¹.

Hah

- stworzenie mo¿liwoci odbywania praktyk studenckich na terenie Urzêdu Miasta i podleg³ych jednostek
- materialnie (uzgodniono, ¿e ka¿da gmina z powiatu w przysz³orocznym bud¿ecie przeznaczy na ten cel symboliczn¹ z³otówkê od mieszkañca. W naszym przypadku bêdzie to wiêc 13 tys. z³).
Wszechnica w Owiêcimiu bêdzie 4 pañstwowym orodkiem akademickim w województwie ma³opolskim (oczywicie wy³¹czaj¹c Kraków) po Nowym S¹czu, Tarnowie i Nowym Targu.
Uwa¿am, ¿e z punktu widzenia zdolnej m³odzie¿y, której nie staæ na
studia p³atne, ani na utrzymanie siê w du¿ych orodkach akademickich,
takich jak Kraków czy Katowice, bêdzie to bardzo dobra forma zdobycia
profesjonalnego wykszta³cenia, dlatego te¿ po¿¹dane jest wsparcie
gminy dla tej inicjatywy. Niebagateln¹ spraw¹ jest fakt, ¿e Owiêcim
i okoliczne miejscowoci zyskaj¹ na presti¿u. Posiadanie tego typu
uczelni zdecydowanie poprawi te¿ wizerunek Ma³opolski Zachodniejpowiedzia³ burmistrz Che³mka.

BKC
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Wycieczka w Bieszczady
36 osób z Che³mka, Owiêcimia, Krakowa, Kêt, Jawiszowic, Trzebini, a nawet z Chorwacji wziê³o udzia³ w 7-dniowej wycieczce turystyczno-krajoznawczej w Bieszczady. Wyprawa w góry odby³a siê
w dniach 12-17 sierpnia, a jej organizatorami by³o Ko³o Przewodników
Turystycznych wraz z Ko³em Miejskim PTTK w Che³mku. Kierownikiem by³ W. Wilkosz, przewodnikiem Z. Wróbel, a kierowc¹ ju¿ tradycyjnie S. Kalika.

Wetlin - Stare Sio³o

Fot. Z. Wróbel

Grupê prowadzi³ Z. Wróbel. Jego ¿ona natomiast opiekowa³a siê grup¹,
która zwiedza³a bieszczadzkie miejscowoci. Turyci zwiedzili m. in.:
Ustrzyki Górne i Dolne, Cisnê. Mieli te¿ okazjê podziwiaæ zaporê w
Solinie (najwiêksz¹ tamê w Polsce- 664 m. d³ugoci i 82 wysokoci)
oraz zbiornik wodny licz¹cy 500 mln m3).

Po³onina Wetliñska - schronisko PTTK

Fot. Z. Wróbel

Turyci wyruszyli z Che³mka 12.08 ju¿ o 6.30. Po drodze zwiedzili
wiele miejscowoci, m.in.: Duklê, Biecz, Komañczê i Dêbowiec ko³o
Jas³a, a w nim Sanktuarium Matki Bo¿ej Saletyñskiej, wybudowanego
na wzór francuskiego La Salette.Punktem docelowym by³a Wetlina 
malownicza wie po³o¿ona u stóp Po³oniny Wetliñskiej. Nasi wycieczkowicze mieszkali w Orodku Turystycznym w Starym Siole.
Program wycieczki by³ bardzo bogaty. Co dla siebie mogli znaleæ
zarówno mi³onicy wêdrówek górskich, jak i ci, którzy po górach nie
chodzili. Odby³y siê 3 piesze wyprawy w góry: na Tarnicê (najwy¿szy
szczyt Bieszczad- 1346 m. n.p.m.), Po³oninê Wetliñsk¹ (schronisko
PTTK- 1228 m. n.p.m.) oraz Po³oninê Caryñsk¹ (1297 m. n.p.m.).

Niezwyk³¹ atrakcj¹ by³ przejazd bieszczadzk¹, zabytkow¹ kolejk¹
w¹skotorow¹ na trasie Majdan- Cisna- Do³¿yca- Przys³up. Nie oby³o
siê bez ogniska, po³¹czonego z pieczeniem kie³basek i wspólnym piewaniem turystycznych szlagierów.
Po tygodniowym poznawaniu Bieszczad w drodze powrotnej do
domu zwiedzano jeszcze m. in. Jab³onki i Lesko. Turyci wrócili
bogatsi o nowe dowiadczenia i pe³ni zapa³u do samodzielnych wêdrówek. Dziêki tej wycieczce polubi³am góry- mówi uczestniczka Ma³gorzata Pêdrys- mam nadziejê, ¿e za rok pojadê w Tatry.
W najbli¿szych planach PTTK w Che³mku ma wyjazd na Sejmik
Ko³a Przewodników Turystycznych i Ko³a Miejskiego Che³mek do
Piwnicznej.
BKC

Turniej szachowy zakoñczony
Zakoñczy³a siê Letnia Szko³a Szachowa, zorganizowana przez Miejski
Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji. W ci¹gu 2 miesiêcy rozegrano
3 turnieje, w których ³¹cznie wystartowa³o 21 zawodników. Rozgrywkom towarzyszy³y wyk³ady o tematyce szachowej. J. Karweta przedstawi³ 2 warianty debiutowe: Wariant leningradzki w obronie holenderskiej i Gabit Froma w debiucie Birda.

pozwoli³ mu na zwyciêstwo. Nic nie mog³a zmieniæ pora¿ka w ostatniej
rundzie z K. Bigajem. O tym pojedynku zwyciêzca wypowiada siê tak:
W ostatniej rundzie przyj¹³em zbyt otwart¹ i ostr¹ grê. Tym razem mój
przeciwnik doskonale orientowa³ siê w debiucie (obrona dwóch skoczków). W ostrej walce pope³ni³em niedok³adnoæ, co skoñczy³o siê utrat¹
jakoci, po czym partia by³a ju¿ praktycznie rozstrzygniêta.
Ni¿ej przedstawiamy ostateczn¹ klasyfikacjê zawodników po zakoñczeniu turniejów.

Zwyciêzcy Letniej Szko³y Szachowej

Fot. SP-K

W III turnieju, który odby³ siê 27 i 28 sierpnia br. zdecydowanie
zwyciê¿y³ J. Karweta. Po wygranej z A. Molem i remisie z A. Szyndlerem obj¹³ prowadzenie. Wynik 8,5 pkt., zdobyty w dziewiêciu partiach

Wyniki Letniej Szko³y Szachowej:
1. Jan Karweta z Che³mka- 27 pkt.
2. Andrzej Mól z Chrzanowa- 26,5 pkt.
3. Kazimierz Bigaj z Owiêcimia- 26 pkt.
4. Alojzy Szyndler z Brzeszcz- 25 pkt.
5. Eugeniusz Malik z ¯arek- 15,5 pkt.

dok. na str. 13
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Rok szkolny z bibliotek¹
Wakacje! S³oñce, radoæ i beztroska. Odpoczynek. Jedni nadrabiaj¹ zaleg³oci i
czytaj¹ na zapas, inni zapa³u nabieraj¹ od wrzenia. Biblioteka Publiczna po zakoñczeniu
remontu zaprasza czytelników w ka¿dym wieku: od 0 do 100 lat.
Rodzice czytajcie dzieciom!
Ju¿ pó³rocznemu dziecku mo¿na czytaæ
proste utwory. Nauczy siê koncentracji i bêdzie
Wam wdziêczne, bo to zaowocuje w szkole.
Biblioteka dzieciêca posiada du¿y wybór
bajeczek, bani, wierszy i opowiadañ. Dla m³odzie¿y te¿ mamy spory wybór ksi¹¿ek, które
uka¿¹ Wam sens ¿ycia, wymiar cudzego i w³asnego spo³eczeñstwa.
Proponujê Wam lekturê Jany Frey Ch³ód
od raju oraz W lepym zau³ku wolnociobie historie oparte na faktach opowiedziane
przez nastolatki.
Izabela Sowa w swojej trylogii owocowej: Smak wie¿ych malin, Cierpkoæ
wini oraz Herbatniki z jagodami pokazuje
typowych reprezentantów pokolenia wy¿u demograficznego. Przeczytajcie, bo warto! Mo¿e
to o Was?
Dzia³ dzieciêcy w nowym roku szkolnym
poleca:
W krainie kota Doroty Terakowskiej,
która jest tajemnicza i magiczna ju¿ od pierwszego zdania: ...oko³o trzeciej zbudzi³a mnie
nagl¹ca myl: Muszê iæ do ogrodu, wykopaæ
ten korzeñ i zjeæ... W³anie ten korzeñ nieznanej roliny jest sprawc¹ wszystkich zdarzeñ.
Bohaterk¹ ksi¹¿ki jest Ewa i jej synek Jonyk.
Gdy Jonyk koñczy 3 miesi¹ce, w domu pojawia siê ogromny kocur. Nie jest on zwyk³ym
kotem, lecz wys³annikiem z Krainy Tarota,
a Ewa i dziecko maj¹ do spe³nienia wa¿n¹ misjê.

Chcielibycie dowiedzieæ siê jak¹? Zajrzyjcie do ksi¹¿ki i przeniecie siê do czarodziejskiego wiata Krainy Tarota.
Inn¹ ksi¹¿k¹ wprowadzaj¹c¹ nas do krainy
tajemniczoci jest Lustro pana Grymsa tej
samej autorki. Dziewczynka o imieniu Agata
trafia do tajemniczego sklepu pana Grymsa
i znajduje tam lustro. Jest to lustro niezwyk³e,
które odbija dziwny wiat. Lustro wci¹ga jej
ukochanego psa i tym samym zmusza dziewczynkê, by przekroczy³a granicê innego wiata.
Trafia ona do Krainy Koral, gdzie czekaj¹ na
ni¹ przygody, czasem bardzo niebezpieczne.
Je¿eli chcecie siê przekonaæ czy Agata poradzi sobie z niebezpieczeñstwem i czy wróci
do domu, siêgnijcie po ksi¹¿kê.
O pierwszej mi³oci mo¿ecie przeczytaæ
w ksi¹¿kach Lucyny Legut. G³ówna bohaterk¹
wszystkich 3 czêci jest Paulina- weso³a trzynastolatka, która prze¿ywa swoj¹ pierwsz¹ mi³oæ. Pierwsza czeæ tryptyku nosi tytu³ Mi³oæ trzynastolatki i tutaj poznajemy Paulinê,
jej bliskich i oczywicie... jej mi³oæ. W czêci
drugiej Ta mi³oæ przetrwa Paulina wyje¿d¿a
do szko³y do Anglii, gdzie poznaje nowych
przyjació³ i... ch³opaka, za którym szalej¹
wszystkie dziewczyny ze szko³y.
Je¿eli zaciekawi³o Was, jak skoñcz¹ siê
mi³osne perypetie Pauliny, zajrzyjcie do ostatniej czêci Marzê o lubie.

Jadwiga Sroka, Bogus³awa Cygan

Turniej szachowy zakoñczony

dok. ze str. 12
6. Bartosz Machaj z Libi¹¿a- 14,5 pkt.
7. Antoni Szymik z Bielska- Bia³ej- 14,5 pkt.
8. Alfred Chrobak z Owiêcimia- 12,5 pkt.
9. Krzysztof Kurdziel z Che³mka- 12 pkt.
10. Zbigniew Æwik³a z Libi¹¿a- 11,5 pkt.
11. Sebastian Gabry z Che³mka- 10 pkt.
12. Ryszard ¯elazowski z Bielska- Bia³ej- 9,5 pkt.
13. £ukasz Hodur z Libi¹¿a- 6,5 pkt.
14. Dawid Jachymczyk z Rajska- 5,5 pkt.
15-16. Ryszard Kaczmarczyk z Owiêcimia- 5,5 pkt.
i Artur Ziajka z Che³mka- 5,5 pkt.
17. Tomasz Balon z Che³mka- 5 pkt.
18. Tomasz Kantyka z Owiêcimia- 3 pkt.
19. Zbigniew Kaczmarek z Che³mka- 2 pkt.
20-21. Kamil Gabry z Che³mka  1 pkt.
i Paulina Karweta z Che³mka- 1 pkt.
Partia miniaturka
K. Kurdziel- A. Szyndler
1. e 4 d 6
2. Sf 3 Sf 6
3. c 3 S: e 4?
4. H a 4 +
1: 0

J. Karweta, BKC

HARMONOGRAM PRACY
GMINNYCH BIBLIOTEK
BIBLIOTEKA PUBLICZNA CHE£MEK
UL. TOPOLOWA 8, TEL. 846 13 36
Na razie nieczynna z powodu remontu dachu.
Po zakoñczeniu prac, od po³owy wrzenia
biblioteka czynna bêdzie:
Poniedzia³ek 9.00-17.00
Wtorek 9.00-17.00
roda 9.00-17.00
Czwartek 8.00- 16.00
Pi¹tek 9.00- 17.00
BIBLIOTEKA PUBLICZNA FILIA NR 1
- CHE£MEK, UL. CHROBREGO 77,
TEL. 846 31 43
Poniedzia³ek 10.00- 17.00
roda 10.00- 17.00
Pi¹tek 11.00-17.00
BIBLIOTEKA PUBLICZNA FILIA NR 2
- GORZÓW, UL. SZKOLNA
Poniedzia³ek 12.00-17.00
roda 11.00- 16.30
Pi¹tek 12.30- 17.00
BIBLIOTEKA PUBLICZNA FILIA NR 3
- BOBREK UL. SZKOLNA ,
TEL. 846 38 25
Poniedzia³ek 8.00-13.00
Wtorek 12.00-16.00
roda 12.00-17.00
Pi¹tek 12.00- 18.00

Recepta na optymizm
Czytaj¹c Kronikê Chrzanowsk¹ (nr 130 z 2003 r.) znalelimy
tekst, który bardzo nam siê spodoba³ i za zgod¹ autora postanowilimy
go Pañstwu przedstawiæ. Tekst ten- dziêki internetowi kr¹¿y po ca³ym
wiecie. Je¿eli siê wam spodoba, przeka¿cie go innym.
Wyobra sobie przez chwilê, ¿e uda³o nam siê zmniejszyæ ca³y wiat
do wielkoci jednej wioski, licz¹cej 100 mieszkañców. Przy zachowaniu w mikroskali rzeczywistych proporcji wygl¹da³by on wtedy mniej
wiêcej tak: Wród mieszkañców wioski by³oby: 57 Azjatów, 21 Europejczyków, 14 Amerykanów, 8 Afrykañczyków, 52 kobiety, 48 mê¿czyzn, 70 kolorowych, 30 bia³ych, 70 niechrzecijan, 30 chrzecijan, 89
heteroseksualnych, 11 homoseksualistów, 6 osób w³ada³oby 59 %
wszystkich bogactw, 80 mieszka³oby w z³ych warunkach, 70 by³oby
analfabetami, 50 jest niedo¿ywionych, jeden jest umieraj¹cy, jeden siê
rodzi, jeden ma komputer. Je¿eli siê nad tym wszystkim przez chwilê
zastanowiæ, ³atwo dojæ do wniosku, ¿e ty i ja mamy siê niele, prawda?
Pomyl równie¿ i nad tym, ¿e je¿eli dzisiaj rano wsta³e i czu³e siê
bardziej zdrowy ni¿ chory, masz du¿o wiêcej szczêcia, ni¿ ten miliom
ludzi, który umrze w ci¹gu najbli¿szego tygodnia. Je¿eli nigdy nie by³e
nara¿ony na strach w walce, na samotnoæ w niewoli, tortury i g³ód, masz
wiêcej szczêcia, ni¿ 500 milionów ludzi, którzy przez to przeszli. Je¿eli
masz jedzenie w lodówce, w miarê dobre ubranie, dach nad g³ow¹ i jako
takie ³ó¿ko do spania, jeste bogatszy ni¿ 75 % ludzi na wicie. Je¿eli
mo¿esz przeczytaæ ten tekst, powiniene siê czuæ podwójnie szczêliwym, bardziej szczêliwym ni¿ 2 miliardy ludzi na wicie, którzy nie
potrafi¹ czytaæ.
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Dru¿yna ¯aczków w nowym sk³adzie
Zakoñczy³a siê pi³karska szkó³ka ¯aków, zorganizowana przez
MOKSiR podczas wakacji dla mi³oników pi³ki no¿nej. W ka¿dy wtorek i czwartek mogli wzi¹æ udzia³ w treningach prowadzonych przez
Krzysztofa Siwonia na Stadionie Sportowym w Che³mku. Ch³opcy
uczyli siê podstawowych zasad gry w pi³kê oraz zachowania siê na
boisku. Æwiczyli grê na obronie, ataku, pomocy, rzuty z autu, uderzenia
wolne, rzuty karne, pozycje spalone itp.- podsumowa³ zajêcia trener.
Szko³a pi³karka by³a te¿ okazj¹ przeprowadzenia naboru zawodników
do dru¿yny ¯aczków. Zespó³ trzeba by³o uzupe³niæ, gdy¿ starszy rocznik (90.) odszed³ do Trampkarzy KS Che³mek. Odesz³o w sumie
9 ch³opców, a 2 z nich: Winiewski i Kiebziak ju¿ debiutowa³o w meczu
z Brzeszczami.
Podczas wakacyjnych zajêæ sporód wielu kandydatów wybrani
zostali najlepsi zawodnicy. Trener bra³ pod uwagê g³ównie umiejêtnoci
techniczne oraz warunki fizyczne m³odych pi³karzy. Nabór jeszcze siê
nie zakoñczy³, nadal zg³aszaæ siê mog¹ ch³opcy z rocznika 92. Treningi
od wrzenia odbywaj¹ siê we wtorki o godz. 16.00 i soboty
o godz. 10.00.
26 sierpnia na zakoñczenie wakacyjnych zajêæ pi³karskich odby³o
siê uroczyste przekazanie strojów pi³karskich nowym zawodnikom.
Stroje wrêczy³ ch³opcom w imieniu fundatora- MOKSiR- u dyrektor
tego orodka.

Uroczyste wrêczenie strojów pi³karskich
Fot. S. Pêdrys-Klisiak
Rozgrywki Owiêcimskiej Ligi ¯aków rozpocznê³y siê dla naszej
dru¿yny 1 wrzenia meczem z lokalnym rywalem- LKS Gorzów.
Utrzymanie siê w czo³ówce Ligi oraz powo³anie najlepszych zawodników w sk³ad kadry reprezentuj¹cej powiat owiêcimski w rozgrywkach wojewódzkich- to g³ówne za³o¿enia trenera ¯aków K. Siwonia na
nadchodz¹cy sezon.

BKC

Terminarz rozgrywek Owiêcimskiej Ligi
¯aków w rundzie jesiennej
Data

Godzina

Mecz

01.09 17.00

KS CHE£MEK-LKS GORZÓW

08.09 17.00

LKS WILAMOWICE- KS CHE£MEK

15.09 17.00

KS CHE£MEK- LKS ZABORZE

22.09 17.00

LKS ZABORZE- LKS GORZÓW

LKS GORZÓW- LKS WILAMOWICE
LKS JAWISZOWICE- KS CHELMEK
29.09 16.00

KS CHE£MEK- PI¥TKA OWIÊCIM
LKS GORZÓW- LKS JAWISZOWICE

06.10 16.00

PI¥TKA OWIÊCIM- LKS GORZÓW
ISKRA BRZEZINKA- KS CHE£MEK

13.10 16.00

KS CHE£MEK- PIONIER PISARZOWICE
LKS GORZÓW- ISKRA BRZEZINKA

20.10 16.00

PIONIER PISARZOWICE- LKS GORZÓW
GÓRNIK BRZESZCZE- KS CHE£MEK

27.10 16.00

LKS GORZÓW- GÓRNIK BRZESZCZE

TERMINARZ ROZGRYWEK KL. B
RUNDY JESIENNEJ W SEZONIE 2003/2004
DATA GODZINA
MECZ
07.09 16.00 LKS Podolsze- LKS Gorzów
16.00 LKS Palczowice- KS Che³mek II
16.00 LKS Giera³towice- LKS Bobrek
14.09 16.00 LKS Bobrek- MKS Unia Owiêcim
11.00 KS Che³mek II- LKS Broszkowice
16.00 LKS Gorzów- LKS Harmê¿e
21.09 16.00 LKS G³êbowice- LKS Gorzów
16.00 LKS Witkowice- KS Che³mek II
16.00 LKS Monowice- LKS Bobrek
28.09 15.00 LKS Bobrek- LKS Podolsze
11.00 KS Che³mek II- LKS Giera³towice
15.00 LKS Gorzów- LKS Palczowice

TERMINARZ ROZGRYWEK
KS CHE£MEK W RUNDZIE JESIENNEJ
SEZONU 2003/2004

Data
9.08 (sobota)
16.08 (sobota)
20.08 (roda)
23.08 (sobota)
30.08 (sobota)
6.09 (sobota)
10.09 (roda)
13.09 (sobota)
20.09 (sobota)
24.09 (roda)
27.09 (sobota)
4.10 (sobota)
11.10 (sobota)
18.10 (sobota)
25.10 (sobota)

Godzina
Mecz
17.00 Nadwilanin Gromiec- KS Che³mek
17.00 KS Che³mek- Babia Góra Sucha Beskidzka
17.30 Beskidy Andrychów- KS Che³mek
17.00 KS Che³mek- Iskra Klecza Dolna
17.00 Kalwarianka Kalwaria Zebr.- KS Che³mek
17.00 KS Che³mek- Strumieñ Polanka Wielka
17.00 Hejna³ Kêty- KS Che³mek
16.00 Fablok Chrzanów- KS Che³mek
16.00 KS Che³mek- Janina Libi¹¿
16.00 B³yskawica Marcówka- KS Che³mek
16.00 KS Che³mek- ¯arek Barwa³d
15.00 Stanis³awianka Stanis³aw- KS Che³mek
15.00 KS Che³mek- Zgoda Malec
15.00 Niwa Nowa Wie- KS Che³mek
14.00 KS Che³mek- Przebój Wolbrom

05.10 11.00 LKS Broszkowice- LKS Gorzów
15.00 MKS Unia Owiêcim- KS Che³mek II
15.00 LKS Bobrek- LKS Przecieszyn
12.10 11.00 KS Brzeszcze II- LKS Bobrek
11.00 KS Che³mek II- LKS Monowice
15.00 LKS Gorzów- LKS Witkowice
19.10 15.00 LKS Giera³towice- LKS Gorzów
15.00 LKS Bobrek- KS Che³mek II
26.10 11.00 KS Che³mek II- LKS Przecieszyn
14.00 LKS £êki- LKS Bobrek
14.00 LKS Gorzów- MKS Unia Owiêcim
02.11 14.00 LKS Monowice- LKS Gorzów
14.00 LKS Bobrek- LKS Skidziñ
11.00 KS Brzeszcze II- KS Che³mek II
09.11 11.00 KS Che³mek II- LKS Podolsze
14.00 LKS Gorzów- LKS Bobrek
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PROPOZYCJE PROGRAMOWE NA WRZESIEÑ 2003 r.

05.09.2003 r. Otwarcie wystawy prac plastycznych Edwarda Steca  pt.  W drodze
-siedziba MOKSiR - godz. 18.00
07.09.2003 r. Udzia³ zespo³ów folklorystycznych gminy Che³mek w V Ma³opolskich
Do¿ynkach Wojewódzkich w £¹cku.
07.09.2003 r. Wziêcie udzia³u w konkursie wieñca do¿ynkowego w Osieku.
14.09.2003 r. VI Folklorystyczne Spotkania nad Przemsz¹  Park Miejski w Che³mku, przy ul. Brzozowej. W programie:
-wystêpy zespo³ów ludowych, koncert
tradycyjnej muzyki szkockiej, kiermasz rêkodzie³a i sztuki ludowej, zabawa taneczna.
19-21.09.2003 r. Wspó³organizacja z
Ko³em Miejskim i Ko³em Turystycznym w
Che³mku Sejmiku w Piwnicznej.
20.09.2003 r. Wspó³organizacja ze Stowarzyszeniem Trzewoci  Dnia Trzewoci
- Stadion Sportowy
26.09.2003 r.  Bieg Szewców   Start
 godz.12.00 - Stadion Sportowy KS Che³mek, ul. Krakowska 22

27.09.2003 r. Spotkanie z okazji Dnia
Seniora- Dom Rencisty, ul. Topolowa 6 
godz.16.00. W programie: spotkanie z poetk¹
Hildegard¹ Filas  Gutowsk¹
Wspó³organizacja wystawy poplenerowej
artystów zrzeszonych w Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców Kultury w Bibliotece
Publicznej w Chrzanowie. Szczegó³owe informacje podan zostan¹ w póniejszym terminie.
Udzia³ pi³karskiej dru¿yny  ¯aków
MOKSiR w jesiennej rundzie rozgrywek ligi
owiêcimskiej  terminy rozgrywek w Echu
Che³mka i na plakatach.
STA£E FORMY ZAJÊÆ ORODKA
· Kó³ko plastyczne dla dzieci  czwartki
w godz. 16.00-18.00
· Zajêcia aerobiku dla pañ  poniedzia³ki
i czwartki w godz. 19.00-20.00
· Nauka gry na fortepianie  poniedzia³ek, wtorek, roda, czwartek  lekcje indywidualne
· Kurs tañca towarzyskiego  wiatowy Program Taneczny  I i II stopieñ

Dzieci  wtorki i rody  17.00-18.00
Doroli  wtorki i rody  18.00 19.30
Zajêcia w Zespole Szkolnym Podstawowo-Gimnazjalnym w Gorzowie - poniedzia³ki
· Gry i zabawy ruchowe z elementami
gimnastyki - czwartki  17.00  18.00
· Opieka artystyczna i wspieranie dzia³alnoci amatorskich zespo³ów artystycznych
· Zajêcia ko³a szachowego  poniedzia³ki w godz. 16.30  19.00
· Szkó³ka Tenisa Sto³owego  informacje u instruktorów.
· Szkó³ka Tenisa Ziemnego dla dzieci i
m³odzie¿y (szczegó³y na plakatach)
· Opieka i wspieranie dzia³alnoci amatorskich dru¿yn sportowych.
· Gminna Orkiestra Dêta  poniedzia³ki
i pi¹tki w godz. 15.30 19.00 w Zespole Szkolnym Podstawowo  Gimnazjalnym w Bobrku
Szczegó³owych informacji udziela biuro MOKSiR  tel. 0-33 846 12 96

 VI FOLKLORYSTYCZNE SPOTKANIA NAD PRZEMSZ¥ 

Che³mek, 14 wrzesieñ 2003 r.
BURMISTRZ CHE£MKA ORAZ MIEJSKI ORODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ZAPRASZAJ¥ NA PREZENTACJÊ TWÓRCZOCI LUDOWEJ.

14 WRZENIA
W SCENERII PARKU MIEJSKIEGO PRZY UL. BRZOZOWEJ W CHE£MKU WYST¥PI¥
TWÓRCY Z REGIONÓW L¥SKA I MA£OPOLSKI.
PROGRAM IMPREZY
14.09.2003 r.  niedziela
rozpoczêcie  godz. 15.45
1.BRZEZINIANKI- Brzezinka
2. CHE£MKOWIANKI - Che³mek
3. W£OSIANECZKI- W³osienica
4. KOSZTOWIOKI - Mys³owice -Kosztowy
5. LUDZIE Z GÓR - Owiêcim
5. OSIECZANIE - Osiek
7. HELENA KLÊCZAR  gawêdziarka z Osieka
8. - GODZ. 18.30
KONCERT LUDOWEJ MUZYKI SZKOCKIEJ
W WYKONANIU KAPELI PIPES AND
DRUMS  z Czêstochowy

9. -  GROJCZANIE - Grojec
10.-  MALWA - Gorzów
11.-  GROMCANECZKI - Gromiec
12.-  BOBROWIANKI - Bobrek
13.-  STAWOWIANKI - Owiêcim
14.-  KOPCIOWICZANKI  Kopciowice
15.-  DZIEÆKOWICZANKI  Dzieækowice
- ZABAWA TANECZNA DO GODZ. 2.00
GRA ZESPÓ£ PROXIMA
Wystêpom estradowym towarzysz¹:
- wystawa rêkodzie³a ludowego
- pokazy twórczoci artystycznej i rzemios³a
- stoiska handlowo - gastronomiczne
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Placówki owiatowe po remontach wakacyjnych
W czasie wakacji na terenie naszej gminy remontowane by³y placówki owiatowe. W tegorocznym bud¿ecie przeznaczono na ten cel
kwotê w wysokoci 250 tys. z³.
W szko³ach i przedszkolach wykonano wiele prac modernizacyjnych. By³y to g³ównie prace budowlane, malowanie sal i korytarzy,
wymiana okien, wymiana wyk³adzin w salach lekcyjnych itp.
W szkole Podstawowej nr 2 w Che³mku rozpoczê³a siê nowa inwestycja  budowa sali gimnastycznej. Postanowiono ju¿ fundamenty, w
przysz³ym roku szkolnym sala zostanie oddana do u¿ytku.

Plac budowy nowej sali gimnastycznej przy SP nr 2 w Che³mku
Fot. S. Pêdrys-Klisiak

Nowa kuchnia w Przedszkolu Samorz¹dowym Nr 2
Fot. S. Pêdrys-Klisiak

Nowa przewi¹zka w SP nr 2 w Che³mku Fot. S. Pêdrys-Klisiak

Wyremontowana sala lekcyjna "zerówki" w "Jedynce".
Fot. B.. Kulczyk-Ciecierska
Nowa pracownia komputerowa w SP nr 2

Odnowiona elewacja szko³y w Gorzowie
Fot. S. Pêdrys-Klisiak

Odnowiony hol w Gimnazjum nr 2

Fot. S. P-K

Fot. M. Krzeczkowska

Zapraszamy na wystawê prac Edwarda Steca zatytu³owan¹ W drodze
Galeria Epicentrum w MOKSiR, Che³mek Pl. Kiliñskiego 3
Do 30 wrzenia, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00- 18.00

