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Oddano do u¿ytku kolejny odcinek wyremontowanej drogi wojewódzkiej nr 780 - drugi z planowanych etapów, czyli odcinek od przejazdu kolejowego do ul. Mickiewicza. Zakoñczy³a siê tak¿e druga czêœæ
etapu trzeciego. W sumie remont obj¹³ 788 mb drogi. Na ca³ym tym
odcinku wykonano recykling podbudowy, u³o¿ono nowe warstwy,
wi¹¿¹c¹ i œcieraln¹. Wykonano tak¿e remont chodnika wzd³u¿ ca³ego
odcinka, oraz remont zatoki postojowej. Wprowadzona zosta³a nowa
organizacja ruchu - uspokojenie ruchu wraz z wyspami separacyjnymi.
Ca³kowity koszt prac remontowych drogi wojewódzkiej nr 780 wykonanych w 2003 roku wyniós³ 1 mnl 452 tys. z³. Inwestycje by³y finansowane
z bud¿etu Województwa - 679,6 tys. z³, z Kontraktu Wojewódzkiego 592,9
tys. z³. Natomiast udzia³ finansowy gminy wynosi³ 180 tys. z³.
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10 lat stowarzyszenia Klubu Idei
Tomasza Baty w Che³mku
W sobotê 6 grudnia br. do Che³mka licznie przybyli goœcie
z kraju i zza granicy , by uczciæ jubileusz 10 lecia dzia³alnoœci
Klubu Idei Tomasza Baty. W sali dawnej „Ci¿emki” przyby³ych na
uroczystoœæ powitali w imieniu organizatorów – Henryk Pisarek –
prezes Stowarzyszenia, Zdzis³aw Wróbel – viceprezes. W imieniu
w³adz samorz¹dowych wyst¹pi³ Andrzej Saternus – Burmistrz
Che³mka oraz Zbigniew Jeleñ – przewodnicz¹cy Rady Miejskiej.
W przemówieniach ukazano rolê i zas³ugi Tomasza Baty jako twórcy nowoczesnego przemys³u obuwniczego , reformatora ¿ycia gospodarczego i socjalnego. Podkreœlano wk³ad w przekszta³cenie
Che³mka ze wsi na prê¿ny oœrodek przemys³owy. Do zebranych
przemawiali równie¿ przedstawiciele batowskich stowarzyszeñ

ze S³owacji, Czech, Rzeszowa, £odzi, Zakopanego, Krakowa. Mówcy zwracali uwagê na trudna sytuacjê w jakiej obecnie znalaz³ siê
przemys³ obuwniczy. Minut¹ ciszy uczczono pamiêæ zmar³ych
cz³onków Klubu w latach 1993-2003. Czêœæ oficjaln¹ uœwietni³
program artystyczny, przygotowany przez m³odzie¿ z Powiatowego Zespo³u nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Che³mku. W drugim dniu obchodów jubileuszu zaproszeni goœcie uczestniczyli w mszy œw. w koœciele pw Mi³osierdzia Bo¿ego. Zwiedzili
równie¿ by³y obóz KL Auschwitz – Birkenau oraz Koœció³ i Klasztor w Harmê¿ach. Szczególnie cenn¹ inicjatyw¹ by³ druk opracowanej pod redakcj¹ Romana Liszki , Alojzego Muchy, Adama
Matyji, Henryka Pisarka i Zdzis³awa Wróbla , broszury pt: „10-lat
Stowarzyszenia Klubu Idei Tomasza Baty w Che³mku”. Wydawnictwo obok kroniki dzia³alnoœci Klubu zawiera szereg cennych
informacji o patronie Stowarzyszenia. Przytacza wspomnienia
i sylwetki osób zas³u¿onych dla przemys³u obuwniczego. Ca³oœæ
bogato ilustrowana archiwalnymi zdjêciami.

W dniu 24 11.2003 odszed³ z poœród nas

œp Roman Liszka
wieloletni pracownik PZPS i Honorowy Prezes
Klubu Idei Tomasza Baty w Che³mku
Czeœæ Jego Pamiêci
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Szanowni Pañstwo!
Koniec roku sk³ania do refleksji i podsumowañ, dlatego s¹dzê, ¿e jest w³aœciwy moment
do przekazania Pañstwu informacji o aktualnym stanie naszej gminy. Min¹³ pierwszy rok
pe³nienia przeze mnie funkcji Burmistrza Che³mka. Kiedy w ubieg³ym roku prowadzi³em
kampaniê wyborcz¹, mia³em na celu przedstawienie programu, w którym zostan¹ poruszone wszystkie istotne problemy dotycz¹ce Gminy Che³mek. Podjêt¹ wówczas inicjatywê na
bie¿¹co aktualizujê tak, by w pe³ni dotyczy³a spraw ca³ej naszej lokalnej spo³ecznoœci.
Do jednych z najwa¿niejszych wyzwañ w Bobrku:
- ul. Dêbowa do Szko³y Podstawowej II etap;
dzisiejszych czasów zaliczam aktywnoœæ
w zakresie rozwoju gospodarczego. Od wio- - ul. £¹kowa w kierunku wa³u;
sny tego roku w naszej gminie obowi¹zuje - ul. Kwiatowa;
uchwa³a, zgodnie z któr¹ wszystkie podmioty - Dêbina w Bobrku w kierunku Gromca;
gospodarcze, zatrudniaj¹ce bezrobotnych - rozpoczêcie remontu ul. Cichej.
Ponadto wykonano parkingi w Che³mmieszkañców z terenu Gminy Che³mek,
uzyskuj¹ ulgi w podatku od nieruchomoœci. ku przy ul. Krakowskiej 16, 11 Listopada,
Natomiast tu¿ po Nowym Roku tj. od stycz- Andersa 2,4 oraz na modernizacjê oœwietlenia 2004 r. zostanie uruchomione Gminne nia przy ulicach: Wandy, Ofiar Faszyzmu,
Centrum Informacji. GCI bêdzie funkcjo- Zygmunta Starego, Rzeczna i Lipowa. Poza
nowa³ miêdzy innymi dziêki dotacji w wy- tym wykonano oznakowanie ulic oraz projekty oœwietlenia ulic: Boczna, Andersa, Na
sokoœci 62,5 tys. z³., które otrzymaliœmy
z przeznaczeniem na jego wyposa¿enie. Ska³ce oraz drogowe dla ul. Œl¹skiej, KraJego g³ównym celem bêdzie wspieranie dzia- kowskiej, Oœwiêcimskiej i Jaworznickiej.
Prawie 1,5 mln z³. zosta³o przeznaczone
³alnoœci gospodarczych i pomoc osobom
na inwestycje w oœwiacie. Ukoñczona zobezrobotnym.
Podkreœliæ nale¿y, i¿ w rezultacie tych sta³a budowa przewi¹zki przy Szkole Podwszystkich dzia³añ uda³o siê zainteresowaæ stawowej nr 2 w Che³mku, a ponadto rozpokilka firm mo¿liwoœci¹ zainwestowania na czêto tam prace przy budowie sali gimnanaszych terenach przemys³owych. Nadcho- stycznej, której ma zostaæ oddana do u¿ytdz¹cy 2004 rok z ca³¹ pewnoœci¹ bêdzie dla ku ju¿ w przysz³ym roku. W przedszkolu
nas rokiem prze³omowym. Ju¿ dziœ wiemy, przy ul. Brzozowej w Che³mku wykona¿e wiele spraw bêdzie zale¿a³o od skutecz- no kompleksowy remont piêtra. Odnowionego procesu upad³oœciowego PZPS „Che³- ne zosta³y elewacje, wymienione okna oraz
mek” S. A. w obecnej chwili prowadzonego wyremontowane sale lekcyjne i korytarze
przez Syndyka Masy Upad³oœciowej. War- we wszystkich szko³ach, znajduj¹cych siê
to zaznaczyæ równie¿, ¿e pomimo bardzo na terenie Gminy Che³mek. Pozyskano rówtrudnej sytuacji gospodarczej w naszej gmi- nie¿ dotacje na wyposa¿enie pracowni komnie uleg³a zmniejszeniu liczba bezrobotnych puterowych w Szkole Podstawowej nr 2
z ponad 934 na pocz¹tku roku do 794 osób w Che³mku i w Samorz¹dowym Zespole
na koniec wrzeœnia br. W wyniku b³êdnych Szkó³ im. Kardyna³a A.S. Sapiehy w Bobrdecyzji prywatyzacyjnych w 2001 r. w tym ku wynios³y razem ponad 100 tys. z³. Wyroku S¹d Gospodarczy og³osi³ upad³oœæ sokie nak³ady finansowe zosta³y równie¿
PZPS „Chemek” S. A., a Zak³ad Produkcji przeznaczone na utrzymanie i rozwój kluWtórnej Skóry zosta³ zamkniêty. W ten spo- bów sportowych. Za kwotê ponad 200 tys.
sób zmarnowano ogromny potencja³ i doro- z³. wykonano ogrodzenie i trybunê na Stabek kilku pokoleñ pracowników PZPS dionie Sportowym w Che³mku. Natomiast
„Che³mek” S.A. Mam nadziejê, ¿e w sto- w Gorzowie trwaj¹ prace przy budowie zasunku do ludzi, którzy doprowadzili do tego plecza dla boiska sportowego.
W dziale gospodarki komunalnej
stanu zostan¹ wyci¹gniête konsekwencje.
W mijaj¹cym roku zrealizowaliœmy wie- i mieszkaniowej zgodnie z wieloletnim prole inwestycji i remontów. Do tych najwa¿- gramem mieszkaniowym oraz ustaleniami
na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych
niejszych nale¿¹:
- pomyœlnie ukoñczone II i III etapy moder- wykonanych zosta³o wiele bie¿¹cych remonnizacji drogi wojewódzkiej nr 780 tj. ul. Pia- tów oraz zadañ inwestycyjnych. Do najwa¿niejszych nale¿y zaliczyæ: malowanie klastowskiej za kwotê prawie 2 mln. z³.
- zakoñczenie modernizacji wa³ów wzd³u¿ tek schodowych i wymianê drzwi wejœciowych w nastêpuj¹cych blokach: Andersa
rzeki Przemszy na odleg³oœci 4 km;
- rozpoczêcie remontu wa³ów na rzece Wi- 1,2,4, 25 - go Stycznia 3,4, Bocznej 1, Brzozowej 4, Pi³sudskiego 14; remonty dachów
œle w Bobrku;
- zakoñczenie przebudowy Potoku Bobrec- w budynkach na „Starej Kolonii”; przy
ul. G³ogowej 2,4 i Klonowa 10; przebudokiego wzd³u¿ ul. Parkowej.
Realizacja wszystkich wy¿ej wymienio- wa tablic pomiarowych w budynkach; przy
nych zadañ by³a mo¿liwa dziêki pozyska- ul. Klonowej 1,3, Topolowej 1,2,3,4,5,7,
niu prawie 5 mln z³. pochodz¹cych ze œrod- G³ogowej 2,4,10; ocieplenie stropodachów
ków zewnêtrznych. Z kolei kwotê ponad w blokach przy ul. Pi³sudskiego 8, 10, 14;
500,- tys. z³. przeznaczono na wykonanie ocieplenie œcian bocznych w blokach; przy
remontów chodników przy ulicach: Zapol- ul. 25 - go Stycznia 2, Pi³sudskiego 8, Poskiej, Andersa 3,5,7, S³owackiego oraz po- wstañców Œl¹skich 2 a; wymiana okien na
³¹czenie ulicy Z. Starego z Jagielloñsk¹ i re- klatkach i w piwnicach przy ul. Pi³sudskiemontów dróg gminnych takich jak:w Che³m- go 10, 14 oraz Powstañców Œl¹skich 2 i 2 a;
wykonanie stropów i piwnic w blokach przy
ku:
- po³¹czenie ul. S³owackiego z Krzywoustego; ul. Wojska Polskiego 3,5,6,8 oraz stropoda- przed³u¿enie ul. Krzywoustego z wykona- chu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 5.
Wykonano ogrodzenie wysypiska œmieniem nak³adki asfaltowej;
- odnowienie liniowe przy ul. Wojska Polskie- ci i przygotowano now¹ kwaterê na sk³adowanie odpadów sta³ych. Poniesione nak³ady
go 5;
siêgaj¹ prawie 200 tys. z³. i by³y niezbêdne
w Gorzowie:
do dalszego funkcjonowania sk³adowiska.
- ul. Piaski od Dêbowej do Krzywej;
Dobieg³ koñca tak¿e I etap remontu budyn- ul. Ma³owy;
ku przychodni zdrowia za kwotê ponad 230
- ul. Sportowa;
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tys. z³. Prace objê³y kompleksowy remont
pierwszego pawilonu, dachu drugiego pawilonu oraz wymianê okien i drzwi poradni
dziecka. Na realizacjê tego zadania pozyskano dotacje w wys. 50 tys. z³. z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
W bie¿¹cym roku wykonano tak¿e remont dachu na Miejskiej Bibliotece Publicznej w Che³mku przy ul. Topolowej a ponadto wykonano kot³owniê w Domu Ludowym
w Che³mku przy ul. B. Chrobrego. Warto
podkreœliæ, ¿e uda³o siê wzbogaciæ wyposa¿enie jednostek OSP w sprzêt o wartoœci
prawie 400 tys. z³. przy naszym udziale
w tym przedsiêwziêciu 130 tys. z³. W najbli¿szych dniach odbierzemy dwa wozy stra¿ackie, które przede wszystkim przyczyni¹
siê do poprawy stanu bezpieczeñstwa
w gminie. Jestem przekonany, ¿e wyposa¿enie OSP w nowoczesny sprzêt ratowniczy
oraz wykonany remont w Remizie Stra¿ackiej w Gorzowie zwiêkszy poziom naszego
wspólnego bezpieczeñstwa.
Na terenie naszej gminy dzia³aj¹ organizacje spo³eczne, które spe³niaj¹ wielk¹ rolê
w naszym codziennym ¿yciu. Dlatego te¿
na wykonanie remontów oraz statutow¹
dzia³alnoœæ otrzymuj¹ wsparcie z bud¿etu
gminy. W tym Ochotnicze Stra¿e Po¿arne,
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, Polski Zwi¹zek Wêdkarski, Polski Zwi¹zek Hodowców
Go³êbi Pocztowych i KS „Che³mek”, UKS
„Grunwald” w Che³mku, LKS Gorzów, KS
„Coloseum” w Bobrku, UP-S KS „Bobrek”,
Fundacja im. Brata Alberta, Klub Paprotnik.
Szanowni Pañstwo! W „Echu Che³mka.
Informatorze Gminnym” oraz lokalnej prasie staram siê na bie¿¹co przekazywaæ informacje z ¿ycia naszej gminy. W przedstawionym sprawozdaniu ograniczy³em siê do wymienienia najistotniejszych informacji. Ca³y
rok obfitowa³ w wiele wydarzeñ w ró¿nych
dziedzinach ¿ycia i choæ ró¿nie bywa³o to
s¹dzê, ¿e dokonuj¹c jego oceny przez pryzmat realizacji zadañ samorz¹dowych nale¿y
zaliczyæ go do tych bardzo dobrych i udanych. Dziêki du¿ej aktywnoœci i dobrej wspó³pracy na realizacjê zadañ inwestycyjnych na
terenie naszej gminy pozyskaliœmy ³¹cznie
ponad 5 mln z³. Ten dobry wynik to zas³uga
dobrej pracy wielu osób, a wœród nich pracowników Urzêdu Miejskiego, Miejskiego
Zespo³u Szkó³ i Przedszkoli, Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, Miejskiego
Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Administracji Domów Mieszkalnych, Miejskiego
Zak³adu Gospodarki Komunalnej, Samodzielnego Gminnego Zak³adu Opieki Zdrowotnej i innych instytucji dzia³aj¹cych
w naszej gminie. Za ten codzienny trud
pragnê im podziêkowaæ w imieniu w³asnym
oraz wszystkich mieszkañców. W sposób
szczególny pragnê podziêkowaæ Radnym
Rady Miejskiejza owocn¹ wspó³pracê
i wspóln¹ realizacjê tych wszystkich zadañ.
Na nadchodz¹ce Œwiêta Bo¿ego Narodzenia ¿yczê wszystkim mieszkañcom Gminy wielu wspania³ych chwil spêdzonych w gronie
najbli¿szych. Mam nadziejê, ¿e te œwiêta bêd¹
nie tylko spokojne i radosne, ale przede wszystkim rodzinne. Niech blask Gwiazdy Betlejemskiej przyniesie wszystkim du¿o ciep³a i mi³oœci. W Nowym 2004 Roku ¿yczê du¿o zdrowia,
szczêœcia i wszelkiej pomyœlnoœci. Niech ka¿dy nowy dzieñ bêdzie wype³niony sukcesami
zarówno w ¿yciu osobistym, jak i zawodowym.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Che³mka,
Andrzej Saternus
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XII sesja Rady Miejskiej w Che³mku
27 listopada odby³a siê ju¿ 12. w tej kadencji sesja Rady Miejskiej w Che³mku.
Porz¹dek obrad obejmowa³ kilkanaœcie punktów, ale obrady potoczy³y siê szybko
i sprawnie. Najwa¿niejszym punktem posiedzenia by³o zatwierdzenie nowych stawek
podatkowych na nastêpny rok (tabelê stawek przedstawiamy poni¿ej). Zatwierdzono
nowe podatki od nieruchomoœci od budynków, budowli i gruntów, od œrodków transportowych, ustalono tak¿e nowe stawki op³aty targowej.
Radni jednog³oœnie podjêli decyzjê o ków przesuniêto kwotê 33 000 z³, która przepodwy¿szeniu kapita³u zak³adowego jedno- znaczona bêdzie na wynagrodzenia dla naosobowej spó³ki gminy Che³mek- Admini- uczycieli, gdy¿ zabrak³o na to œrodków z
stracji Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. o subwencji oœwiatowej. Pieni¹dze pochodzi³y
kwotê 200 000 z³ przez wniesienie do spó³ki g³ównie z refundacji przyznanej przez
wierzytelnoœci gminy Che³mek przys³ugu- Powiatowy Urz¹d Pracy za wynagrodzenia
j¹cych jej od Przedsiêbiorstwa Energetyki pracowników interwencyjnych i do robót
Cieplnej i Gospodarki Wodno- Œciekowej publicznych zatrudnionych na terenie gmi„ENWOS”. Dokapitalizowanie ADM Sp. z ny w kwocie 32 000 z³. Po stronie wydato. o. sta³o siê konieczne ze wzglêdu na utra- ków zwiêkszono bud¿et o 4 700 z³ na spratê p³ynnoœci finansowej spó³ki spowodowa- wy zwi¹zane z przeciwdzia³aniem alkohonej wzrostem nieœci¹galnych nale¿noœci lizmowi, zmniejszono dotacje dla instytucji
czynszowych od lokatorów mieszkañ ko- kulturyo 5 000 z³. Plan wydatków zmniejmunalnych, zamieszka³ych zw³aszcza przy szy³ siê te¿ o kwotê 208 420 z³ ( g³ównie w
ul. Krakowskiej 16, ¯eromskiego 1oraz dziale gospodarka mieszkaniowa na zakup
Klonowej 12. Na koniec wrzeœnia 2003 r. gruntu oraz w dziale dzia³alnoœæ us³ugowa
zaleg³e nale¿noœci czynszowe za lokale na palny zagospodarowania przestrzennemieszkalne wynosi³y 490 388,64 z³. Wobec go i zaopatrzenia energetycznego). Po stro14 najemców wyegzekwowanie nale¿noœci nie dochodów bud¿et zwiêkszy³ siê o kwotê
by³o niemo¿liwe z powodu braku docho- 8 640 z³ spowodowan¹ zwiêkszeniem czêdów i braku maj¹tku nadaj¹cego siê do eg- œci rekompensuj¹cej subwencji ogólnej z
zekucji komorniczej. Wp³aty z czynszów tytu³u ustawowych ulg i zwolnieñ- kwota 3
naliczanych od stycznia do wrzeœnia by³y 940 z³ oraz op³aty za zezwolenia na sprzeni¿sze o 116 030,73 z³, co spowodowa³o, ¿e da¿ napojów alkoholowych- kwota 4 700
ADM zalega³ z p³atnoœciami wobec „EN- z³. Zmniejszono plan dochodów o kwotê 712
WOS” i MZGK Sp. z o. o. Dla poprawy 360 z³ z powodu nie wp³yniêcia do gminnej
wyników ekonomicznych spó³ki zarz¹dzo- kasy pieniêdzy przekazywanych przez Mino podwy¿szenie czynszów z dniem 1 lip- nisterstwo Finansów z udzia³u w podatku
ca oraz opracowano biznes plan zmierzaj¹cy od osób fizycznych oraz podatku od nierudo zwiêkszenia przychodów i zmniejszenia chomoœci. Radni podjêli te¿ uchwa³ê o zakosztów funkcjonowania firmy.
ci¹gniêciu kredytu d³ugoterminowego
Wierzytelnoœæ gminy stanowi¹ca pod- w kwocie 500 000 z³ na pokrycie deficytu
stawê dokapitalizowania spó³ki przeznaczo- bud¿etowego gminy w 2003 r.
na zostanie na sp³atê zad³u¿enia wobec „ENRadni podjêli uchwa³ê intencyjn¹ w spraWOS”, natomiast bie¿¹ce wp³ywy z czyn- wie podjêcia dzia³añ przez burmistrza
szów umo¿liwi¹ sp³atê d³ugu wobec MZGK. Che³mka w celu wspólnej realizacji z poJednog³oœnie podjêta zosta³a uchwa³a wiatem oœwiêcimskim zadania pod nazw¹
zmian w bud¿ecie gminy. Po stronie wydat- „Hala sportowa przy Powiatowym Zespole

Zgodnie z art.35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami ( Dz.U.
z 2000 r. Nr 46, poz.543 z póŸn. zm.) Burmistrz
Che³mka informuje, ¿e wywieszone zosta³y wykazy
nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y. Wykazy dotycz¹ nieruchomoœci gruntowych po³o¿onych
w Che³mku przy:
- ul. Mickiewicza: dzia³ki gruntowe oznaczone
numerami geodezyjnymi od 834/74 do 834/78 o ³¹cznej powierzchni 907 m kw. gm. kat. Che³mek,
- ul. Krakowskiej: dzia³ki gruntowe oznaczone
numerami geodezyjnymi od 836/403 do 836/409
o ³¹cznej powierzchni 589 m kw.gm. kat. Che³mek.
W/w wykazy wywieszone zosta³y w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Che³mku ul. Krakowska 11 oraz na
tablicach og³oszeñ na terenie ca³ej gminy.

nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Che³mku”. Zarz¹d Powiatu tak¹
uchwa³ê ju¿ podj¹³.
7 paŸdziernika
odby³o siê spotkanie w tej sprawie z udzia³em w³adz samorz¹dowych gminy i powiatu. Gmina Che³mek zadeklarowa³a wspó³finansowanie inwestycji (pisaliœmy o tym w
ostatnim numerze „Echa Che³mka”). Nowa
hala sportowo-widowiskowa bêdzie doskona³¹ baz¹ sportow¹ dla uczniów szko³y, ale
umo¿liwi tak¿e organizowanie imprez sportowych dla szkó³ powiatowych i gminnych
oraz zapewni prawid³owy proces szkoleniowy zawodników KS Che³mek.
Podjêto tez uchwa³ê w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹zañ w latach 2003-2004 w
zakresie finansowania przebudowy ulicy
Cichej w Bobrku. Podzielenie realizacji tego
zadania konieczne jest z 2 powodów: 1) wykonanie ca³oœci jeszcze w tym roku nie jest
mo¿liwe ze wzglêdu na okres zimowy i 2)
kwota przeznaczona w tym roku na tê inwestycjê jest niewystarczaj¹ca i dlatego trzeba
rozbiæ zadanie na 2 lata. Zakres robót obejmie: wykonanie podbudowy pod drog¹
oko³o 30 cm na szerokoœci 5 m, wykonanie
nawierzchni asfaltowej szerokoœci 3,5 m
oraz utrwalenie poboczy emulsja asfaltowa
jako pobocza jezdne oraz wjazdów do posesji po lewej stronie. Wykonanie wjazdów
do posesji po prawej stronie wraz z wykonaniem rowu realizowane bêdzie w ramach
robót publicznych z odrêbnych œrodków.
Radni zdecydowali o podniesieniu od
1.I.2004 r. o 20% op³aty administracyjnej
za czynnoœci urzêdowe nie objête przepisami o op³acie skarbowej. Opata w wysokoœci 15 z³ pobierana bêdzie za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wypisu ze studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, natomiast za wydanie wypisu wraz z wyrysem zap³acimy 20 z³.

BKC

Dyrektor, Pracownicy MOKSiR
oraz Redakcja „Echo Che³mka”
sk³adaj¹

Pani Beacie Kulczyk – Ciecierskiej
serdeczne podziêkowanie za trud
i zaanga¿owanie w pracy dziennikarskiej.
¯yczymy Pani Beacie wielu sukcesów
i wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu prywatnym
i pracy zawodowej.

Miejski Zak³ad Gospodarki Komunalnej
w Che³mku Spó³ka z o.o.
informuje , ¿e jakoœæ wody wt³aczanej do sieci
miejskiej odpowiada obowi¹zuj¹cym normom.
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Nowe stawki podatkowe na terenie gminy
Rada Miejska w Che³mku podczas sesji 27 listopada ustali³a, ¿e od
przysz³ego roku bêd¹ obowi¹zywa³y nowe stawki podatkowe na terenie
gminy.
STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŒCI OD BUDYNKÓW, BUDOWLI I GRUNTÓW:
1.Od budynków mieszkalnych lub ich czêœci i d gara¿y znajduj¹cych
siê w tych budynkach, po wy³¹czeniu powierzchni piwnic i strychów0,45 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
2.od budynków lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej – 14,60 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej
3. Od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych- 3,49 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej
4. Od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzeni dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym6 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
5. Od pozosta³ych budynków lub ich czêœci, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej, statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego- 3 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
6. Od budowli lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej:
a)wykorzystywanych bezpoœrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii energoelektrycznych, przemys³owych i rozdzielczych, ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciep³a, paliw,
wody, od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania œcieków2% ich wartoœci ustalonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych
b)od budowli pozosta³ych zwi¹zanych z prowadzona dzia³alnoœci¹
gospodarcz¹ inna ni¿ rolnicza lub leœna- 2% ich wartoœci okreœlonej na
podstawie jak wy¿ej
7. Od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków- 0,56 z³ od 1 m2 powierzchni

8. Od gruntów:
a)pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych- 3,41 z³ od 1 ha powierzchni
b)pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego – 0,11 z³ od 1 m2 powierzchni
Z p³acenia podatku od nieruchomoœci zwolnione s¹:
a)grunty, budynki lub ich czêœci oraz budowle:
-przeznaczone do dzia³alnoœci miejskich jednostek organizacyjnych dzia³aj¹cych w formie jednostek bud¿etowych, z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej,
-przeznaczonych do dzia³alnoœci instytucji kultury, z wyj¹tkiem
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej,
b) mienie komunalne gminy Che³mek nie oddane w posiadanie
zale¿ne i nie bêd¹ce mieniem innych gminnych osób prawnych, w tym
gminnych spó³ek prawa handlowego.
OP£ATA TARGOWA:
1. Przy sprzeda¿y z samochodów dostawczych i ciê¿arowych- 22 z³
2. Przy sprzeda¿y z samochodów osobowych- 14 z³
3. Przy sprzeda¿y obnoœnej w³asnych p³odów rolnych, drobnych
wyrobów cha³upniczych i rzeczy u¿ywanych- 4 z³
4. Przy sprzeda¿y z 1 ³awy- 7 z³
5. Przy sprzeda¿y na wyznaczonych miejscach za ka¿dy rozpoczêty 1 m2 – 2 z³.
6. Przy sprzeda¿y na wyznaczonych miejscach w okresach okazjonalnych (odpusty) od stoiska, straganu itp. – 50 z³.
Z op³aty zwolnieni s¹ mieszkañcy gminy Che³mek op³acaj¹cy podatek od dzia³ów specjalnych oraz mieszkañcy p³ac¹cy podatek od
nieruchomoœci w zwi¹zku z nieruchomoœciami lub obiektami budowlanymi niezwi¹zanymi trwale z gruntem, po³o¿onymi na targowisku.
Ustalono tak¿e nowe stawki podatku od œrodków transportowych
na terenie gminy.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim
w Che³mku, ul. Krakowska 16.

Podsumowanie prac interwencyjnych
i robót publicznych
31 paŸdziernika w naszej gminie zakoñczy³y siê prace interwencyjne i roboty publiczne. Od po³owy kwietnia zatrudnienie zalaz³o w ten sposób 60 osób bezrobotnych. Jest to jedna z
form pomocy osobom pozostaj¹cym bez pracy, prowadzona
przez gminê wspólnie z Powiatowym Urzêdem Pracy. W porównaniu z poprzednimi latami akcja ta mia³a w tym roku
bardzo du¿y zasiêg. Wiêkszoœæ pracowników zosta³a zatrudniona przez Urz¹d Miejski, ale pracodawcami byli tak¿e ADM,
MZGK, MOKSiR i MOPS.
W ci¹gu tych kilku miesiêcy zosta³o wykonanych bardzo wiele
koniecznych i po¿ytecznych prac, m. in.:
-na terenie Che³mka: melioracja rowów na Ma³ej Strudze, wykonanie rowu od ul. Oœwiêcimskiej do ul. Polnej po istniej¹cej
trasie, pog³êbienie dna oraz wykonanie skarp i poboczy, wykonanie przepustów i przyczó³ków betonowych przy ul. Sadowej,
wyk³adanie rowów p³ytkami chodnikowymi, koszenie rowu obok
Ma³ej Strugi od Przemszy do stawów, czyszczenie rowu przy
ul. Leœnej, przek³adanie kabli telefonicznych przy ul. Oœwiêcimskiej z podbudowa rurami przepustowymi, demonta¿ trybun na
Stadionie KS Che³mek, wyci¹ganie i obkuwanie s³upków, niwelowanie skarp, wycinanie krzewów obok boiska, malowanie ogrodzenia, systematyczne sprz¹tanie i porz¹dkowanie terenu stadionu,

obcinanie ¿ywop³otów na terenie Osiedla w Che³mku, koszenie
i wywo¿enie traw na terenie Che³mka
- na terenie Gorzowa: koszenie i konserwacja Kana³u, rowu
na Ma³owach, rowu przy ul. W¹skiej i rowu przy ul. Rzecznej oraz
porz¹dkowanie terenu szkolnego, wykonanie ogrodzenia, wywo¿enie gruzu
- na tereni Bobrka: wykonanie przyczó³ków na przepuœcie
przy ul. Karkowskiej, koszenie rowów przy ul. Dêbowej, Krakowskiej, Lipowej, D³ugiej, Kasztanowej oraz rów od ul. Kasztanowej do D³ugiej, czyszczenie i pog³êbianie rowów przy ul. D³ugiej, Lipowej, Kasztanowej, Parkowej, Kolistej, Polnej i od D³ugiej do Nadwiœlañskiej.
W ramach prac interwencyjnych i robót publicznych by³a równie¿ sprz¹tana gmina (na bie¿¹co zbierano œmieci), zadbano o tereny zielone. Zakres robót obj¹³ mycie i malowanie przystanków
autobusowych na terenie gminy, malowanie placów zabaw, czyszczenie poboczy jezdni itp.
W ramach programu „Bezpieczny wa³” finansowanego przez Fundusz Pracy i samorz¹dy lokalne na terenie naszej gminy znalaz³o prace
kilku bezrobotnych. Dwukrotnie wykoszone zosta³y wa³y wzd³u¿ Przemszy i Wis³y na ³¹cznej powierzchni 32,95 ha.
BKC
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Wizyta Marsza³ka Sepio³a
12 listopada goœci³ w Che³mku marsza³ek województwa ma³opolskiego Janusz Sepio³. Celem wizyty by³o uroczyste oddanie do u¿ytku
zmodernizowanego wa³u przeciwpowodziowego w Gorzowie.
Wizyta marsza³ka rozpoczê³a siê od roboczego przejazdu remontowana drog¹ wojewódzka nr 780. Na terenie Che³mka modernizacja objê³a w tym roku ul. Piastowsk¹ od ul. Norwida do przejazdu kolejowego. Inwestycja finansowana by³a g³ównie ze œrodków kontraktu wojewódzkiego. Udzia³ gminy wyniós³ 180 tys. z³.

Najwa¿niejszym punktem tego dnia by³o jednak uroczyste
oddanie do u¿ytku wa³u przeciwpowodziowego wzd³u¿ Przemszy
w Gorzowie. W tym roku zakoñczy³y siê prace modernizacyjne na
4 km odcinku wa³u od Che³mka do Gorzowa. W uroczystoœci wziêli
udzia³ liczni goœci, wœród nich przedstawiciele w³adz wojewódzkich, Zarz¹du Wodnych Melioracji (który prowadzi³ to zadanie),
w³adz powiatowych, radni rady Miejskiej w Che³mku, przedstawiciele firmy Skanska, która by³a wykonawc¹ tej inwestycji, a tak¿e
mieszkañcy Gorzowa. Marsza³ek Sepio³ przecinaj¹c wstêgê mówi³,
¿e jest to bardzo wa¿na inwestycja w skali ca³ego województwa.
Burmistrz Che³mka A. Saternus przypomnia³ jakie zagro¿enie stanowi³a dla mieszkañców Gorzowa Przemsza, która w tych okolicach ³¹czy siê z Wis³¹. M. Palka- so³tys Gorzowa w imieniu mieszkañców wsi podziêkowa³ marsza³kowi za zrealizowanie tej niezwykle wa¿nej inwestycji. Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp gorzowskiego
zespo³u œpiewaczego „Malwa”, który specjalnie na tê okazjê przygotowa³ okolicznoœciow¹ piosenkê.
Zadanie to jest inwestycj¹ wieloletni¹ obejmuj¹c¹ na terenie
naszej gminy przebudowê obwa³owañ wzd³u¿ Przemszy i Wis³y.
W tym roku zakoñczy³a siê modernizacja wa³u od Che³mka do

Gorzowa na odcinku 4 km. Ca³kowity koszt inwestycji wyniós³
11 850 000 z³ i jest to jak dotychczas najwiêksza inwestycja na
terenie gminy w przeci¹gu kilkunastu ostatnich lat. W ramach prac
remontowych wykonano: podwy¿szenie wa³u oraz rozbudowê
korpusu, przes³onê wodoszczeln¹ i przebudowano 4 przepusty
wa³owe. Natomiast na ostatnim odcinku, którego koszt wyniós³
1 734 000 wykonano przebudowê wa³u, przes³onê przweciwfiltracyjn¹ typu „SEFI” oraz formowanie korpusu wa³u (szerokoœæ korony wynosi teraz 3 m). W modernizacji wa³u wykorzystano nowatorsk¹ technikê (przes³ona wodoszczelna) oraz najnowoczeœniejszy sprzêt. Tego samego dnia symbolicznie rozpoczê³a siê modernizacja kolejnego odcinka wa³u w Bobrku.
Przebudowa lewego wa³u Wis³y obejmie odcinek 3,7 km
od nasypu kolejowego relacji Trzebinia- Oœwiêcim do granicy gminy
w so³ectwie Bobrek. I etap zostanie zakoñczony w maju przysz³ego
roku i obejmie odcinek 2 km. Wartoœæ prac wyniesie 2,267 mln z³
a wykonawca bêdzie P. W. Frans³aw w Grodziska Wlkp. W ramach
remontu wykonane zostanie: podwy¿szenie korony wa³u i rozbudowa korpusu wa³u w stronê miêdzywala, przebudowa wylotu
œluzy wa³owej, przebudowa wylotu ruroci¹gów t³ocznych przepompowni Bobrek, likwidacja 3 istniej¹cych œluz wa³owych, przebudowa 7 przejazdów wa³owych, miejscowa makroniwelacja terenu miêdzywala, w cel likwidacji lokalnych zag³êbieñ w s¹siedztwie korpusu obwa³owania oraz przebudowa uzbrojenia terenu
(telekomunikacja, energetyka, sieæ wodoci¹gowa, gazowa). Realizacja II etapu rozpocznie siê w przysz³ym roku i bêdzie kosztowaæ 4,5 mln z³.
BKC

Informacja o po¿yczkach z PAOW
dla przedsiêbiorców
Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich
(PAOW) jest programem finansowanych
ze œrodków Banku Œwiatowego oraz rezerw
bud¿etu pañstwa. W jego ramach mog¹ byæ
finansowane m in. dzia³ania zwi¹zane z us³ugami dla osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ oraz mikropo¿yczki i dotacje
inwestycyjne (tzw. Komponent A).
MIKROPO¯YCZKI s¹ udzielane w z³otych polskich do wysokoœci stanowi¹cej równowartoœæ 5 000 USD liczonej wg œredniego
kursu z dnia poprzedzaj¹cego dzieñ z³o¿enia
kompletnego wniosku o po¿yczkê. Mog¹ byæ
udzielane na okres 36 miesiêcy, wliczaj¹c w to
okres karencji nie przekraczaj¹cy 12 miesiêcy.
Oprocentowanie po¿yczki jest sta³e przez ca³y
okres jej sp³acania, podlega weryfikacji raz na
pó³ roku, obecnie wynosi 7,94%. Przy udzielaniu po¿yczki nie s¹ pobierane ¿adne prowizje
czy op³aty dodatkowe.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania siê o po¿yczkê s¹ osoby, które od minimum 12 miesiêcy s¹ na sta³e zameldowane w gminie wiejskiej lub mieœcie licz¹cym
do 20 tys. mieszkañców oraz spe³niaj¹ jeden z poni¿szych warunków:
-s¹ osobami bezrobotnymi, gotowymi rozpocz¹æ pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na w³asny rachunek
-s¹ pe³noetatowymi rolnikami prowadz¹cymi gospodarstwo rolne do 10 ha
-s¹ aktualnie dzia³aj¹cymi przedsiêbiorcami zatrudniaj¹cymi na sta³e
5 osób, chc¹cymi rozwin¹æ sw¹ dzia³alnoœæ
-s¹ absolwentami szkó³ ponadgimnazjalnych, gotowymi rozpocz¹æ pozarolnicz¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na w³asny rachunek.

JEDNORAZOWE DOTACJE
INWESTYCYJNE
Osoby, które prowadza dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nie d³u¿ej ni¿ 12 miesiêcy i otrzyma³y po¿yczkê w ramach PAOW, bêd¹ mog³y skorzystaæ z jednorazowych dotacji inwestycyjnych na zakup œrodków trwa³ych
w wysokoœci 3 600 z³.

BEZPP£ATNE SZKOLENIA I
DORADZTWO
W ramach Komponentu A bêd¹ tak¿e
oferowane bezp³atne szkolenia i doradztwo,
zarówno proste: na temat podstaw prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, jak i specjalistyczne: w zakresie przepisów prawnych, skarbowych, rachunkowoœci.
Program bêdzie realizowany do 31 maja
2004 roku.Dodatkowe informacje mo¿na
uzyskaæ na stronie internetowej www.malopolskie.pl/wbwp, w Fundacji na Rzecz
Rozwoju Polskiego Rolnictwa, tel. 018/ 442
54 84 oraz w Fundacji Rozwoju Regionu
Rabka, tel. 018/ 26 777 39.

Oprac. K. Strumiñska
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„Dzieñ Czyœciocha”
Przedszkolaki s¹dz¹ce muchê za przenoszenie zarazków?- Nie,
to nie bajka, to fragment przedstawienia pt.: „Wszystko musi byæ
czyste- to oczywiste”, wystawionego w Miejskim Oœrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku 21 listopada. Dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego nr 2 z grup: „Motylki” R. Zieliñskiej, „S³oneczka” D. Zoñ oraz „Weso³e bobry” E. Pêdzia³ek- Krysty przygotowa³y spektakl o czystoœci i higienie. Widzami byli rodzice maluchów, uczniowie pierwszych klas Szko³y Podstawowej nr 2 oraz
podopieczni Fundacji im. Brata Alberta.
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Lekcja
bezpieczeñstwa
Jednym z zadañ realizowanych w Przedszkolu Samorz¹dowym
nr 2 w Che³mku jest troska o bezpieczeñstwo. Od pierwszych dni
pobytu w przedszkolu dzieci 3- i 4-letnie ucz¹ siê przestrzegaæ zasad
bezpieczeñstwa na terenie placówki i poza ni¹, z uwzglêdnieniem
elementarnych zasad bezpiecznego poruszania siê po drogach.
Na zaproszenie wychowawczyñ D. Pawlak i J. Wolnej przyby³ do
przedszkola policjant z Powiatowej Komendy Policji Ruchu Drogowego w Oœwiêcimiu starszy aspirant J. Depta. Goœæ opowiedzia³ przedszkolakom z grup: „Muchomorki”, „Zielone ¿abki” i „Psotne myszki”
o swojej pracy i zapozna³a dzieci z podstawowymi zasadami ruchu
drogowego, m. in. jak przechodziæ przez jezdniê, jak byæ widocznym
w dzieñ i w nocy na ulicy. Ponadto, udzieli³ wskazówek jak nale¿y siê
zachowaæ w przypadku zagubienia w t³umie, na ulicy, w supermarkecie.
Uœwiadomi³ dzieciom niebezpieczeñstwa, jakie czyhaj¹ na nie w kontaktach z nieznajomymi. Policjant przypomnia³, ¿e nie wolno obcym
osobom podawaæ swojego adresu, ufaæ im, przyjmowaæ od nich s³odyczy czy oddalaæ siê z nimi. Podkreœli³, ¿e nie nale¿y baæ siê policjanta,
gdy¿ jest to kompetentna osoba, która zawsze udzieli pomocy.
Na zakoñczenie spotkania wszystkie dzieci otrzyma³y œwiate³ka
odblaskowe ufundowane przez sponsora.

D. P., J. W.

Przedstawienie zorganizowane zosta³o w ramach ogólnopolskiego konkursu „Dzieñ czyœciocha”, któremu patronuje marka
Domestos. Ju¿ od 3 lat Przedszkole Samorz¹dowe nr 2 w Che³mku
realizuje wœród dzieci 6-letnich Program Edukacji Zdrowotnej„Domestos tu by³em”. Jego celem jest wytworzenie i utrwalenie
prawid³owych nawyków higienicznych w naturalny dla dziecka
sposób oraz uœwiadomienie mu potrzeby i znaczenia czystoœci
w ¿yciu codziennym- mówi³a organizatorka imprezy R. Zieliñska.

Dzieci przebrane m. in. za myd³o, pastê i szczoteczkê do zêbów
wyg³asza³y zabawne, ale i pouczaj¹ce wierszyki o czystoœci, œpiewa³y tak¿e piosenki. Przedszkolaki wcieli³y siê w rolê sêdziów,
którzy po wys³uchaniu œwiadków ustalali czy mucha to czyœcioch,
czy te¿ nie. Nie oby³o siê bez bajki o chorym z przejedzenia kotku.
Widzom bardzo siê podoba³o to przedstawienie z przes³aniem,
a przedszkolaki udowodni³y nie tylko, ¿e du¿o wiedz¹ o czystoœci
i wp³ywie higieny na zdrowie, ale pokaza³y równie¿, ¿e s¹ bardzo
dobrymi aktorami. Wszystkie maluchy zosta³y nagrodzone za swój
wystêp dyplomami i ³akociami.
BKC

Konkurs fotograficzny
w przedszkolu
W paŸdzierniku w Przedszkolu Samorz¹dowym nr 2 w Che³mku zosta³ og³oszony konkurs ekologiczny na najciekawsza fotografie zatytu³owany „Jesienne spotkania z przyrod¹”. Pomys³odawczyniami by³y nauczycielki: V. £opuszyñska i B. Musia³,
a w konkursie mog³y wzi¹æ udzia³ dzieci ze wszystkich grup
wiekowych.
Zadanie konkursowe polega³o
na wykonaniu fotografii przedstawiaj¹cej piêkno jesiennej przyrody (ciekawy krajobraz,
okazy
przyrody
o¿ywionej lub nieo¿ywionej, zwierzêta w ich naturalnym œrodowisku
itp.). Wp³ynê³o 80
zdjêæ wykonanych
przez 37 przedszkolaków. Jury konkursowe w sk³adzie: L. El¿bieciak,
D. £ysak, B. Musia³, V. £opuszyñska, J. Nijakowska
i B. Kulczyk- Ciecierska bra³o pod
uwagê zgodnoœæ
Fot. Krystian Bloch
z tematyk¹, naturalnoœæ oraz pomys³owoœæ wykonania. Komisja przyzna³a I miejsce
Krystianowi Blochowi, II – Beniaminowi Mêdeli i III- Gracjanowi
Czechowiczowi. Wyró¿nienia otrzymali: Sebastian Augustyn,
Patryk Horst, Grzegorz Kêpka, Dominik Wojs, Oliwia Bolek, Kamila Œmietana, Wiktor Glandys i Piotr Sowa. Nagrody w postaci
aparatu fotograficznego, albumów i ramek ufundowa³a firma Foto
IMAGE £ysak- Studio Fotograficzne.

V. £., B. M.
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PCK znowu dzia³a w „Dwójce” „WIECZÓR MAGII I WRÓ¯B”
18 listopada w ramach zajêæ œwietlicowych w szkole Podstawowej nr 2 w Che³mku odby³y siê warsztaty szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które zosta³y przeprowadzone w ramach Programu Profilaktyki Zdrowotnej szkolnej
œwietlicy.
Dzieci w wieku 7-10 lat uczy³y siê, poprzez praktykê, jak prawid³owo opatrywaæ drobne, a tak czêste u nich skaleczenia, dowiedzia³y siê, co nale¿y robiæ, gdy krew kapie z nosa lub gdy siê
oparzymy. Wszystko to dzia³o siê pod czujnym okiem ratownika
medycznego P. Wêdziny.
W warsztatach wziêli udzia³ cz³onkowie Szkolnego Ko³a PCK,
które zosta³o reaktywowane we wrzeœniu po wieloletniej przerwie
przez E. Wêdzinê- opiekunkê szkolnej œwietlicy.
Do ko³a nale¿y ju¿ 15 uczniów z klas IV do VI, a jego opiekunem jest E. Wêdzina. W listopadzie rozpocz¹³ siê te¿ nabór do
„Klubu Wiewiórka”, dzia³aj¹cego w ramach PCK, a skierowanego
do dzieci z klas I- III. Klubem opiekuje siê G. Szyjka. W grudniu
odbêdzie siê uroczyste wrêczenie legitymacji nowym klubowiczom, które zobowi¹zuj¹ mi in. do zachowania higieny oraz sta³ych wizyt u stomatologa.
Pomimo krótkiego sta¿u Szkolne Ko³o PCK prê¿nie rozwija
swoj¹ dzia³alnoœæ. Uczniowie brali udzia³ w konkursie propaguj¹cym honorowe krwiodawstwo organizowanym przez Zarz¹d Rejonowy PCK Oœwiêcim. G³ównym celem jest rozpropagowanie
dzia³alnoœci PCK oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy- mówi E. Wêdzina. Ko³o planuje tak¿e otoczyæ opiek¹ osoby starsze i samotne oraz zorganizowaæ korepetycje czy
pomoc w odrabianiu lekcji przez starszych uczniów m³odszym.

E.W., BKC

GIMNAZJUM NR 2
IM. C.K. NORWIDA - PIERWSZ¥
SZKO£¥ W GMINIE Z TYTU£EM
„SZKO£Y Z KLAS¥”
Gimnazjum nr 2 w Che³mku im. C. K. Norwida w Che³mku
w roku szkolnym 2002/2003 bra³o udzia³ w Ogólnopolskim
Konkursie „Szko³a z klas¹”. Do akcji, która odbywa³a siê
pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej A. Kwaœniewskiego oraz „Gazety Wyborczej” w³¹czyli siê nauczyciele
i uczniowie. Konkurs polega³ na realizacji wyznaczonych przez
organizatorów zadañ, z których sprawozdania by³y dostarczane przez szko³ê drog¹ elektroniczn¹. Dzia³ania których podjêliœmy siê, by³y z powodzeniem realizowane od lat w naszej
szkole.
Do nich zaliczyæ mo¿emy wspó³pracê z Fundacj¹ im. Brata
Alberta. Gimnazjum nr 2 jest pierwsz¹ szko³¹ w gminie, która
zainicjowa³a dzia³alnoœæ na rzecz niepe³nosprawnych skupionych w tej Fundacji i z powodzeniem j¹ realizuje od kilku lat.
Nasze dzia³ania na rzecz Fundacji im. Brata Alberta sprzyjaj¹
integracji naszej m³odzie¿y z osobami „sprawnymi inaczej”.
Corocznie te¿ organizujemy „Wieczory Otwartych Serc” dla
osób chorych i samotnych. Wspó³pracujemy z Komisj¹ ds.
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych przeciwdzia³aj¹cym patologiom wœród m³odzie¿y. Konkursy o tematyce antyalkoholowej s³u¿¹ temu celowi.W gimnazjum m³odzie¿ mo¿e
rozwijaæ siê twórczo dziêki pop³udniowym zajêciom i kó³kom
zainteresowañ. W codziennej edukacji du¿¹ uwagê nauczyciele zwracaj¹ uwagê na wykorzystanie multimediów.Mamy
mo¿liwoœæ prowadzenia lekcji w pracowni multimedialnej oraz
sali komputerowej opieraj¹c siê na œrodkach audiowizualnych.
Te w³aœnie czynniki zdecydowaly o naszym udziale w akcji
zakrojonej na ogólnopolsk¹ skalê. Rok wytê¿onej pracy zakoñczy³ siê sukcesem. W pa¿dzierniku 2003 roku, po uprzednim zaliczeniu wszystkich zadañ „Szko³y z klas¹”, otrzymaliœmy tytu³ i Certyfikat „SZKO£Y Z KLAS¥”, który prezentujemy na ³amach tej¿e gazety.
Mariola Krzeczkowska

w Gimnazjum nr 2 im. C. K. Norwida w Che³mku
W dniu 24 listopada w Gimnazjum nr 2 im. C. K. Norwida ju¿
po raz pi¹ty goœcili wychowankowie Fundacji im. Brata Alberta
i Œwietlicy Œrodowiskowej w Che³mku wraz z opiekunami. „Wieczór Magii i Wró¿b”, by³ pe³en niespodzianek i atrakcji. W progu
szko³y wró¿ki wita³y przyby³ych goœci,wœród których nie zabrak³o
Burmistrza Che³mka, pana A. Saternusa, Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej, pana Z. Jelenia oraz Dyrektora Gimnazjum pana
Z. Góralewicza.

Fot. archiwum
Podczas programu artystycznego przygotowanego przez gimnazjalistów pod kierunkiem pani mgr M. Krzeczkowskiej, pani
mgr H. Kulig, pani mgr A. Kowalczyk oraz pani R. Ksiê¿arczyk, widzowie dowiedzieli siê miêdzy innymi sk¹d wziê³a siê
tradycja „Andrzejek” i poznali swoj¹ najbli¿sz¹ przysz³oœæ. Lanie
wosku przy u¿yciu magicznego klucza otworzy³o wszelkie sekrety i tajemnice. Spotkanie integracyjne zakoñczy³a wspólna zabawa andrzejkowa.

Fot. archiwum
Cieszymy siê, ¿e integracja z wychowankami Fundacji im. Brata
Alberta pozwala im zaistnieæ w naszym, szkolnym œrodowisku
a w m³odzie¿y wyzwala w³aœciwe relacje spo³eczne. Mamy nadziejê, ¿e podopieczni Fundacji dobrze czuj¹ siê w naszej placówce i tak jak nasi uczniowie z niecierpliwoœci¹ oczekuja na kolejne,
wspólne spotkania.
Szczególne s³owa podziêkowania nale¿¹ siê panu Z. Jeleniowi,
Radzie Rodziców oraz rodzicom:pani H. Stelmach i R. Balon – sponsorom poczêstunku.

M.Krzeczkowska
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Historia Szko³y Podstawowej nr 1 w Che³mku
Lata 1970- 1999
Analizuj¹c rozwój placówki w latach 1970
- 1999 podkreœliæ nale¿y daleko id¹ce zmiany
w zakresie inwestycji budowlanych. I tak: zainstalowanie centralnego ogrzewania (1970),
wymiana pod³óg nas¹czanych rop¹ na p³ytki
PCV (1970), odnowienie elewacji budynku,
doprowadzenie wody z ruroci¹gu miejskiego,
remont piwnic z przeznaczeniem na kuchniê,
œwietlicê i pracowniê fotograficzn¹, oddanie
asfaltowego boiska szkolnego i placu rekreacyjnego (1973), oœwietlenie boiska szkolnego (1976), doprowadzenie gazu do kuchni i
mieszkañ nauczycielskich (1990), wymiana
okien w ca³ym budynku na plastikowe, odwodnienie budynku szkolnego, kapitalny remont pionu sanitarnego, zaadoptowanie nowych pomieszczeñ, urz¹dzenie pracowni komputerowej, zakup mebli i sprzêtu do klas, po³o¿enie wyk³adzin pod³ogowych (1992 – 98).
By³o to mo¿liwe miêdzy innymi dziêki
dobremu zarz¹dzaniu placówk¹ kolejnych dyrektorów szko³y, wydatnej pomocy zak³adu
opiekuñczego, Komitetu Rodzicielskiego
(póŸniej Rady Rodziców), pracom spo³ecznym rodziców.
Sukcesywnie wzbogacano i unowoczeœniano bazê dydaktyczn¹ wyposa¿aj¹c szkolne
pracownie w nowoczesny sprzêt i pomoce
naukowe. System szkolny sta³ siê otwarty na
potrzeby dziecka, którego dobro by³o tutaj zawsze naczelnym has³em.

Zmieniono organizacjê nauki w klasach
na naukê w klasopracowniach i pracowniach, wprowadzono nowoczesne i nowatorskie programy nauczania, niejednokrotnie wczeœniej, eksperymentalnie.Zgodnie
z najnowsz¹ reform¹ szkoln¹ szko³a posiada statut szkolny oraz wewn¹trzszkolny system oceniania z przedmiotów i zachowania.
Od momentu przejœcia kierownika Józefa
Or³owskiego w 1965 roku na emeryturê, kolejno zarz¹dzaj¹cymi szko³¹ byli: w latach
1965- 68 mgr Barbara Mazur, po niej funkcjê kierownika objê³a Helena Or³owska,
pe³ni¹c j¹ do 1970 roku (rezygnuje z niej na
w³asn¹ proœbê). Przez kolejne lata 1970- 79
kierownikiem (od 1972 dyrektorem) by³ Franciszek Ciupek, który, aby utrzymaæ rodzinê,
rezygnuje z pracy w nauczycielstwie.
W latach 1979- 81 dyrektorem by³a mgr
Barbara Urbañczyk, nastêpnie pani Zofia Hagno (1981- 1989). Po nich pe³ni¹c¹ obowi¹zki
dyrektora by³a przez okres 1989- 1992 mgr
Aleksandra Klimas. W 1992 roku, zgodnie
z przepisami oœwiatowymi, og³oszono konkurs
na dyrektora szko³y. Konkurs nie zosta³ rozstrzygniêty, a w³adze oœwiatowe mianowa³y
pani¹ Mariê Jamróz- nauczyciela z wieloletnim
sta¿em pedagogicznym i doœwiadczeniem kierowniczym. Pani Maria Jamróz pe³ni³a funkcjê dyrektora placówki w latach 1992-1999,
przygotowuj¹c w pe³ni placówkê do wprowadzenia najnowszej reformy.

RADA SZKO£Y
PRZY GIMNAZJUM NR 2
W CHE£MKU
zaprasza

Wiêkszoœæ nauczycieli pracowa³o i pracuje w tej szkole przez okres ca³ej swojej
s³u¿by nauczycielskiej, w du¿ej mierze s¹ to
osoby mieszkaj¹ce na sta³e w Che³mku, ciesz¹ce siê du¿ym autorytetem w œrodowisku,
co ma niew¹tpliwie ogromne znaczenie dla
uczniów, zw³aszcza wychowawcze.
Nauczyciele ucz¹cy w tej szkole to specjaliœci poszczególnych przedmiotów, dokszta³caj¹cy siê na kursach specjalistycznych i studiach podyplomowych. Trzech
nauczycieli posiada stopieñ specjalizacji
zawodowej. Dwoje nauczycieli zosta³o uhonorowanych najwy¿szym odznaczeniem
resortowym – Medalem Komisji Edukacji
Narodowej (Urszula Swoszowska Jan Swoszowski).
Wszyscy, którzy do tej szko³y nale¿¹:
uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjno-gospodarczy, rodzice tworz¹ tu
wspólnotê, w której ka¿dy czuje siê dobrze
i znajduje tu swoje miejsce.
Zamkniêciem dotychczasowej historii szko³y niech bêd¹ s³owa dyrektor Marii Jamróz
wypowiedziane na uroczystoœci 90-lecia szko³y w 1997 r.: Œwiêcimy oto Jubileusz 90-lecia
Staruszki. Ale ona ma siê coraz lepiej! Z roku
na rok m³odnieje, jest piêkniejsza, staje siê
szko³¹ naszych marzeñ, a to dziêki ofiarnej
pracy wielu wspania³ych osób: nauczycieli,
rodziców, sympatyków i przyjació³ szko³y.

Dominik Swoszowski

Spotkanie z jesieni¹
W Przedszkolu Samorz¹dowym w Gorzowie w takcie roku
szkolnego odbywa siê wiele uroczystoœci. Jedn¹ z nich jest organizowane co roku- „Spotkanie z Jesieni¹”.

w dniu 14 lutego 2004 roku od godz. 2000 na

WSPANIA£¥ ZABAWÊ
W SUPER CENIE 95 Z£ OD PARY
ZAKUP BILETÓW DOKONANY
DO 10-01-2004
W EKSTRAPROMOCYJNEJ CENIE 80 Z£
OD PARY
w tym
GOR¥CE DANIA * PRZEK¥SKI * NAPOJE
DOBRA MUZYKA * PROGRAM ARTYSTYCZNY *
KONKURSY
Z NAGRODAMI * WIELE NIESPODZIANEK I ATRAKCJI

Rezerwacja i zakup biletów
w bibliotece i sekretariacie Gimnazjum
przy ul. Pi³sudskiego 1
(nr tel.: 0 33 846 13 86)

4 listopada dzieci z grupy „O” te najpiêkniejsz¹ porê roku uczci³y
w sposób szczególny. Wcielaj¹c siê w role jesiennych liœci oraz
zwierz¹t leœnych (je¿yka, zaj¹czka, wiewiórek) zaprezentowa³y
tañce, inscenizacje oraz wiersze o jesieni. Wyst¹pi³ tak¿e teatrzyk
sylwetowy z przedstawieniem „Na straganie” J. Brzechwy przygotowany przez przedszkolaków.
Maluchy przygotowa³y niespodziankê dla rodziców- w³asnorêcznie zrobiony poczêstunek „Chatkê szeœciolatka”.
Rodzice przy³¹czyli siê do wspólnej z dzieæmi zabawy. Spotkanie up³ynê³o w mi³ej, ciep³ej i jesiennej atmosferze.

M. Borkowska
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JESIENNA WYSTAWA
„Prezentacja” to tytu³ wystawy, któr¹ mo¿na by³o zobaczyæ
w galerii „Epicentrum” mieszcz¹cej siê w Miejskim Oœrodku
Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku w listopadzie i grudniu.
Tym razem swoj¹ twórczoœæ zaprezentowali cz³onkowie Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Uroczysty wernisa¿
odby³ siê 7 listopada.

Przedstawione prace: obrazy, rzeŸby to najnowsze dzie³a cz³onków stowarzyszenia, powsta³e w trakcie letnich plenerów i artystycznych peregrynacji do Glinki i Alwernii. Iœcie letnia i jesienna
tematyka sprawi³y, ¿e galeria zakwit³a mnóstwem barw i kolorów
przedstawianych krajobrazów, staj¹c siê najlepszym lekarstwem
dla poprawienia jesiennego nastroju. Jak napisano w katalogu
wystawy: warto siê wybraæ to galerii jak do „biura podró¿y” oferuj¹cego wycieczkê po krainie barw, rytmów, ró¿norodnych faktur
i materii. Bêdziemy spacerowaæ po mieni¹cych siê kwiatami ³¹kach
i cienistych dolinach, spotkamy wielkich tego œwiata i pastuszków
pilnuj¹cych trzody. Zdumiewa i zachwyca artystyczna kreacja
powsta³a z g³êbi i potrzeby serca, utkana z marzeñ i wspomnieñ
o krainie dzieciñstwa.
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„Podró¿ œcie¿kami
wyobraŸni” podsumowana
Weronika Dydyñska (kl. V a) i Iwetta Musia³ (kl. VI a) - dwie
uczennice Szko³y Podstawowej nr 2 w Che³mku zosta³y w tym roku
laureatkami VII Ogólnopolskiego Przegl¹du Dzieciêcej i M³odzie¿owej Twórczoœci Literackiej „Lipa 2003” i wziê³y udzia³ w spotkaniu podsumowuj¹cym, które odbywa³o siê 14 listopada 2003 r.
w Spó³dzielczym Centrum Kultury „Best” w Bielsku – Bia³ej.
Na przegl¹d nades³ano 2243 utwory
wierszowane, prozatorskie lub dramatyczne napisane przez
695 twórców. Jury –
Tomasz Jastrun, Juliusz W¹troba i Jan
Picheta - wy³oni³o
100
najlepszych
utworów i zadecydowa³o o ich zamieszczeniu w „lipowym”
zbiorze, co stanowi g³ówn¹ nagrodê. Przyjmuj¹c taki sposób nagradzania, organizatorzy nie chc¹ klasyfikowaæ talentów i wprowadzaæ rywalizacji, tylko - poprzez druk w „lipowej” publikacji inspirowaæ do kontynuowania literackiej przygody, uczyæ wra¿liwoœci, gdy¿, jak mówi pomys³odawca „Lipy”, Jan Picheta, „w czasach pe³nych przemocy i nadmiaru informacji coraz trudniej
o cz³owieczeñstwo, a m³odzi twórcy maj¹ zadatki na to, by byæ
w przysz³oœci pisarzami, wra¿liwymi czytelnikami, a przede wszystkim – ludŸmi”.
M³odym poetkom ¿yczymy dalszego wnikliwego obserwowania otaczaj¹cego nas œwiata i kontemplowania jego uroków. DK

Iwetta Musia³
Dla ciebie
Pozbieram z³oty py³ gwiazd i ksiê¿yca
Rzucony na mleczn¹ drogê...
Pozbieram krople rosy
Zostawione przez poranek na zielonej trawie,
Kilka zgubionych prze s³oñce promyków...
Zerwê kilka w³osów z lec¹cej komety,
Skradnê garœæ nici z kolorowej têczy
Zawieszonej na jasnym niebie
A potem...
Potem zrobiê Ci broszkê o kszta³cie motyla
I na agrafce zrobionej z moich d³oni
Przypnê do Twego serca...
A wtedy dooko³a zapanuje
B³ogi spokój i spe³nia siê moje marzenia...

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Che³mku powsta³o w 1984 roku. Jego dzia³alnoœæ twórcza zyska³a szerokie uznanie. W 1987 r. RSTK by³o pomys³odawc¹ i organizatorem Ogólnopolskiego Pleneru RzeŸby Monumentalnej w Drewnie (który w tym
roku doczeka³ siê kolejnej reedycji). Plener cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem mieszkañców, zosta³ te¿ wysoko oceniony przez krajowy zarz¹d stowarzyszenia. Twórcy brali czynny udzia³ w organizowanych w ca³ym kraju plenerach, wystawach i przegl¹dach.
W latach 90. stowarzyszenie zawiesi³o swoj¹ dzia³alnoœæ. Nie
oznacza³o to jednak, ¿e mi³oœnicy sztuki przestali tworzyæ, dlatego
reaktywowano RSTK. Dzisiaj che³meckie ko³o zrzesza kilkudziesiêciu cz³onków, nie tylko z gminy Che³mek.
BKC
Uczestnicy wystawy:Joanna Chrz¹szcz- Wronka, Anna Jurczyk, Genowefa Koneczna, Danuta Nowak, Halina Ptasiñska,
Aurelia Rudyk, El¿bieta Sworzeniowska, Helena Syska, Genowefa Wesecka, Barbara Urbañczyk, Bronis³aw Firla, Józef
Gawe³, Wies³aw Koneczny, Antoni Korycik, Bogdan Król, Józef
Pawlik, Kazimierz Pyclik i Kazimierz Szuszczewicz.

Weronika Dydyñska
Odkrycie
Noc okry³a czarn¹ chust¹
Zachód s³oñca na b³êkicie.
Ma³e gwiezdne oczka œwiec¹
Jak pere³ki na dekolcie
A w moich snach ci¹gle ranek...

I Przegl¹d Sztuk Wizualnych Artystów
Ziemi Oœwiêcimskiej
GALERIA „EPICENTRUM”
MOKSiR w Che³mku, Plac Kiliñskiego 3.
Ekspozycja czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8.00. do 19.00., w pozosta³ych terminach po
telefonicznym uzgodnieniu – (0-33) 846-12-96.
Zapraszamy do koñca stycznia 2004r.
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W wid³ach Wis³y i Przemszy (czêœæ 7)
Zabytki bobreckie- Park bobrecki

Dzieje Bobrku (czêœæ 4)

Pocz¹tek tego parku siêga na pewno czasów powstania pierwszego
zamku, usytuowanego wœród gêstych borów, których na tych terenach
nie brakowa³o.
W miarê up³ywu lat w³aœciciele rozszerzali drzewostan o coraz
ciekawsze okazy, budz¹ce zachwyt przebywaj¹cych tu goœci.
W 1924 roku park o powierzchni oko³o 24 ha zosta³ uznany za
zabytek przyrody ze wzglêdu na starodrzew i zestaw ciekawych gatunków drzew i krzewów.
Jeszcze przed II wojn¹ œwiatow¹ ros³o tu ponad 100 pomnikowych
dêbów, 5 okaza³ych lip, kilkanaœcie jesionów i piêknych grabów, sosny
wejmutki i okaza³e modrzewie. Najbardziej unikalnym krzewem,
o wielkoœci drzewa, by³ 600-letni cis o obwodzie ok. 130 cm
i wysokoœci 10 m, rosn¹cy do czasów wspó³czesnych po prawej
stronie podjazdu do pa³acu.
Okupant nie obchodzi³ siê zbyt delikatnie z parkiem i jego drzewostanem, po wojnie zaœ nie by³o politycznego klimatu dla jego zabezpieczenia, co w rezultacie doprowadzi³o do dewastacji tego piêknego niegdyœ parku. Owszem, s¹ jeszcze liczne stare drzewa, ale bardzo zaniedbane.
Ciekawostk¹ w parku, bêd¹c¹ rzadkoœci¹ w naszym kraju, jest
pomnik postawiony koniowi. Najstarsze osoby przebywaj¹ce w okresie
miêdzywojennym w parku bobreckim wspominaj¹ konia maj¹cego tu
specjalne wzglêdy, m. in. mia³ prawo zjadaæ w nim ró¿ne, najbardziej
egzotyczne roœliny, ³¹cznie z kwiatami na piêknie utrzymanych klombach. Gdy zakoñczy³ swój ¿ywot w 1936 r., w³aœciciel pa³acu kaza³
zakopaæ go na skraju najwiêkszej polany i wystawi³ pomnik w kszta³cie
prostopad³oœcianu z wyrytym napisem: „Tu le¿y koñ wierny towarzysz
wojny œwiatowej i bolszewickiej”.
Mieszkañcy naszej gminy jeszcze do dzisiaj s¹ przekonani, ¿e by³
to koñ w³aœciciela posiad³oœci- Adama Zygmunta Sapiehy. To jednak nie
mo¿e byæ prawd¹ bior¹c pod uwagê fakt, ¿e podczas I wojny œwiatowej
walcz¹c w lotnictwie austriackim w czasie jednej z walk powietrznych
zosta³ trwale okaleczony trac¹c prawa rêkê, a trudno sobie wyobraziæ,
aby w tej sytuacji podczas wojny bolszewickiej (1920 r.) móg³ walczyæ
na koniu, o czym i w jego ¿yciorysie nie ma wzmianki. Wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa koñ ten nale¿a³ do jego najstarszego brataLeona Aleksandra, w³aœciciela Krasiczyna. Z jego niezwyk³ego ¿yciorysu wynika, ¿e podczas I wojny œwiatowej s³u¿y³ w 21. brygadzie
kawalerii we Lwowie, wchodz¹cej w sk³ad 4. dywizji kawalerii armii
austriackiej. Bra³ równie¿ udzia³ w kampanii polsko-sowieckiej w szeregach 8. pu³ku u³anów. W szar¿y 23 sierpnia, dowodz¹c 3. szwadronem, rozbi³, na szosie w kierunku Sielca w rejonie ¯ó³kwi, du¿e si³y 72.
brygady piechoty sowieckiej. W czasie walk zosta³ ciê¿ko ranny.
W okresie miêdzywojennych jako w³aœciciel Krasiczyna i licznych
posiad³oœci, czêsto podró¿uj¹c do Afryki, Indii, na Cejlon, a wyje¿d¿aj¹c
w latach trzydziestych na kilka lat do Afryki w celach krajoznawczych
oraz zbadania mo¿liwoœci kolonizacyjnych, móg³ oddaæ swego koniatowarzysza walk pod opiekê brata z Bobrku, wielkiego mi³oœnika koni.

Po wygaœniêciu bobreckiej linii Wielopolskich, gdy córka hr.
Ignacego i Zofii Wielopolskich –Barbara wysz³a w 1822 roku za
m¹¿ za hrabiego Kazimierza Potulickiego herbu Grzyma³a, dziedzica obszernego klucza w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim, Bobrek wraz z pobliskimi dobrami przeszed³ na w³asnoœæ rodu Potulickich. W³aœciciel Bobrku, wojskowy w randze pu³kownika, by³
cz³owiekiem œwiat³ym, obytym w œwiecie, a przy tym bogatym, co
pozwoli³o mu wkrótce, wraz z ¿ona Barbar¹, przyst¹piæ do wykoñczenia i piêknego wyposa¿enia koœcio³a i pa³acu.
Hrabiostwo Potuliccy zapisali siê te¿ chlubnie w szerzeniu oœwiaty
na terenie swych w³oœci, o czym informuj¹ kroniki szkó³ w Bobrku,
Gorzowie i Che³mku. W Bobrku od czasu wybudowania koœcio³a,
a wiêc od koñca XVIII wieku, ka¿dy organista w miesi¹cach zimowych uczy³ dzieci. W 1844 r. mieszkañcy gminy zwrócili siê do hr.
Potulickiego, aby „raczy³ udzieliæ grunt dla szko³y”, ten jednak
zaproponowa³, ¿e we dworze odst¹pi „lokal na salê szkoln¹ pod
warunkiem, ¿e gmina w³asnym kosztem zakupi potrzebne przybory i rekwizyta szkolne”. Tak siê wiêc sta³o, przez dwa lata istnia³a
w pa³acu szko³a z nauczaj¹cym w niej organist¹.
Po upadku Ksiêstwa Krakowskiego w 1846 r. rz¹d d¹¿y³ do zorganizowania w Bobrku trzyklasowej szko³y, na co nie by³o zgody
Dworu, co spowodowa³o ponowne zamkniêcie placówki. W 1862 r.
na proœbê mieszkañców znów powsta³a szko³a we dworze, prowadzona przez organistê, która dotrwa³a jednak tylko do 1869 r. Wiêcej
szczêœcia mia³y szko³y w Gorzowie i Che³mku, hr. Potulicki przydzieli³
dzia³ki oraz drewno na ich budowê.
W dzieje pa³acu bobreckiego wpisa³o siê te¿ powstanie pod dowództwem Jana Tyssowskiego, które wybuch³o 22 lutego 1846 r.
Sygna³em do jego rozpoczêcia by³o og³oszenie manifestu zapowiadaj¹cego zniesienie przez rz¹d powstañczy poddañstwa ch³opów, ich
uw³aszczenie i równoczeœnie wezwanie do walki z zaborc¹ austriackim.
Ten patriotyczny zryw nast¹pi³ w atmosferze narastaj¹cych ruchów
wolnoœciowych w ca³ej Europie (Wiosna Ludów). Wskutek dezinformacji przez zaborców, ch³opstwo pod dowództwem przekupionego
Jakuba Szeli zaczê³o paliæ, rabowaæ dwory i mordowaæ ich w³aœcicieli.
Wkrótce powstanie upad³o, jeden z oddzia³ów pod dowództwem
Józefa Petelskiego, by³ego powstañca z 1831 roku, uda³ siê do Bobrku.
Hrabia Potulicki, przeciwnik powstania, po przybyciu oddzia³u wyjecha³ wraz z rodzina do Krakowa, sk¹d powróci³ wkrótce po opuszczeniu Bobrku przez powstañców udaj¹cych siê w kierunku pobliskiej
granicy pruskiej. Hr. Potulicki podczas swych podró¿y po Europie
zobaczy³ w Alpach wyci¹g linowy dla turystów, napêdzany koñskim
kieratem. Postanowi³ zastosowaæ ten cud techniki do transportowania
p³odów rolnych z nale¿¹cego do niego gospodarstwa zw. Jazdówk¹ do
stacji w Che³mku, powsta³ej po uruchomieniu w 1856 r. odcinka Kolei
Wiedeñsko- Lwowskiej, ³¹cz¹cej Dziedzice z Trzebini¹. Hrabia Potulicki zmar³ w 1871 r., osierocaj¹c ¿onê i córkê Mariê Gabrielê.

Cz³onkinie Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Bobrku pragn¹
z³o¿yæ gor¹ce podziêkowania za udzielona pomoc finansow¹
sponsorom, którzy dzieki swej dobroci i hojnoœci wsparli
imprezê zwi¹zan¹ z 45-leciem KGW w Bobrku.
Wœród sponsorów znaleŸli siê:
URZ¥D MIEJSKI W CHE£MKU, MIEJSKI OŒRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W CHE£MKU, GMINNA SPÓDZIELNIA „SCH” W CHE£MKU, SO£TYS I RADA SO£EKA W BOBRKU,
ANNA S£OTWIÑSKA- ZAK£AD PRODUKCJI OBUWIA W CHE£MKU, BOGUS£AWA I WIES£AW SZYJKA- ZAJAZD „MAGDA” W BOBRKU, SKLEP „MARTA” W BOBRKU- BARBARA
¯MUDA, SLKEP „MIKRUS BIS” W BOBRKU, FIRMA „MIRAKO“ W GROMCU- MIROS£AW
RYSKA, DYREKTOROWI SAMORZ¥DOWEGO ZESPO£U SZKÓ£ IM. KARDYNA£A SAPIEHY
W BOBRKU- ADAMOWI £ÊKAWIE ZA UDOSTEPNIENIE SALI GIMNASTYCZNEJ, W KTÓREJ
MOG£A ODBYC SIÊ POWYZSZA UROCZYSTOŒÆ

Zarz¹d KGW w Bobrku

Hah

GABINET
GINEKOLOGICZNO
–PO£O¯NICZY
Che³mek , Pl. Kiliñskiego
Gabinet czynny w pi¹tek
od godz.17.00 – 19.00

Diagnostyka:
USG i cytologia.
Mo¿liwoœæ rejestracji
telefonicznej:
0 693 183 609
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Zwiedzanie województwa ma³opolskiego
Wycieczka cz³onków i mi³osników
Klubu T. Baty
27 wrzeœnia 2003 r. Klub Idei Tomasza Baty przy wspó³udziale Ko³a
Przewodników turystycznych w Che³mku zorganizowa³a dla cz³onków
i mi³oœników Klubu wycieczkê turystyczno-krajoznawcz¹ do Wadowic, Zubrzycy i Zawoi.
Uczestnicy zwiedzili w Wadowicach dom rodzinny Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II, gdzie zapoznano siê z ekspozycj¹ prezentuj¹c¹ przedmioty i dokumenty obrazuj¹ce drogê Karola Wojty³y na Stolicê Apostolsk¹.
Nastêpnie zwiedzano Koœció³ parafialny p. w. Ofiarowania NMP, któremu Jan Pawe³ II nada³ tytu³ Bazyliki Mniejszej, a 16 czerwca 1999 r.
koronowa³ s³yn¹cy ³askami obraz Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy,
który znajduje siê w Bazylice. Mo¿na tam znaleŸæ tak¿e wiele pami¹tek
zwi¹zanych z Ojcem Œwiêtym. Zwiedzono równie¿ koœció³ p. w. Œw.
Piotra Aposto³a, który stanowi wotum wdziêcznoœci za powo³anie Karola
Wojty³y na Stolicê Piotrow¹ oraz za ocalenie ¿ycia podczas zamachu na
Papie¿a w 1981 r. Konsekracji koœcio³a dokona³ osobiœci Ojciec Œwiêty
14.08.1991 r. podczas drugiej wizyty w Wadowicach, a w 1992 r.
œwi¹tynia zosta³a podniesiona do rangi Bazyliki Mniejszej.
Nastêpnie grupa wycieczkowa uda³a siê na Orawê do Zubrzycy
Górnej, gdzie zwiedzono Orawski Park Etnograficzny oraz wystawê
poœwiêcon¹ 90. rocznicy urodzin œp. Tadeusza Staicha, który urodzi³ siê
w Bobrku i by³ zwi¹zany z Che³mkiem (m. in. by³ redaktorem „Echa
Che³mka”). T. Staich zmar³ 2.08.1987 r. i pochowany zosta³ w Krakowie.
Z Zubrzycy wycieczka uda³a siê do Zawoi Markowe Rówienki na
teren skansenu im. J. ¯aka, le¿¹cego u stóp Babiej Góry.n W zabytkowej
cha³upie skansenu prezes Klubu Idei T. Baty- H. Pisarek zapozna³a

¯egnaj por. Marcinie
– Odszed³ od nas cz³owiek du¿ego formatu. Nie wolno nam
roztrwoniæ jego dzie³a. ¯egnamy cz³owieka otwartego, bezpoœredniego, ¿yczliwego oraz niezwykle skromnego. Wszystko co
robi³, wynika³o z jego mi³oœci do ¿ycia i ludzi. Niestety, to serce
które tak mocno bi³o dla wszystkich ludzi, nagle stanê³o. By³eœ
kolego poruczniku Marcinie przywódczym koleg¹. Odszed³eœ, to
fakt. Jednak liczne grono uczestników Twojego pogrzebu œwiadczy o tym, ¿e jesteœ dalej z nami, - takie s³owa nad trumn¹ por.
Marcina Sitko wyg³osi³ Kazimierz Lewandowski, prezes Zwi¹zku
b. ¯o³nierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy RP w trakcie uroczystoœci pogrzebowych w dniu 15.11.03r. na cmentarzu parafialnym w Che³mku. Por. Marcin Sitko w listopadzie ukoñczy³ 86 lat.
By³ wieloletnim niestrudzonym dzia³aczem spo³ecznym. W po³owie wrzeœnia 1939r. Jako uczestnik Kampanii Wrzeœniowej dosta³
siê do niemieckiej niewoli. W stalagu przebywa³ do 1945r. Po
wojnie wróci³ do Che³mka i rozpocz¹³ pracê zak³adach obuwniczych. Po przejœciu na emeryturê odda³ siê pracy spo³ecznej. Za
s³u¿bê, pracê spo³eczn¹, zwi¹zkow¹ wielokrotnie wyró¿niany
odznaczeniami pañstwowymi i resortowymi. Otrzyma³ m.in. Krzy¿
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Medal za Wojnê Obronn¹ 1939r.

Serdeczne s³owa podziêkowania za udzia³ w uroczystoœci pogrzebowej

œp. Marcina Sitko
w³adz¹ samorz¹dowym Che³mka, Zwi¹zkowi b. ¯o³nierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy RP, przedstawicielom stra¿y po¿arnej, nauczycielom i m³odzie¿y szkolnej, dowództwu i ¿o³nierzom Jednostki Wojskowej w
Libi¹¿u oraz mieszkañcom Che³mka
sk³ada ¿ona z rodzin¹

zebranych z ddotychczasowa dzia³alnoœci¹ Klubu, a wiceprezes
Z. Wróbel omówi³ program uroczystoœci zwi¹zanych z 10- leciem
istnienia stowarzyszenia. W wycieczce wziê³o udzia³ 38 osób,
kierownikiem by³ H, Pisarek, a przewodnikiem Z. Wróbel.

Wycieczka górska na Magurkê
25 paŸdziernika Ko³o Miejskie PTTK razem z Ko³em Przewodników Turystycznych w Che³mku zorganizowa³o wycieczkê turystyczno-krajoznawcz¹ na Magurkê po³o¿on¹ w Beskidzie Ma³ym. Z prze³êczy Przegibek, do której uczestnicy dotarli autokarem, odby³a siê
piesza wêdrówka do schroniska PTTK na Magurce. Wycieczkê poprowadzili przewodnicy beskidzcy R. ¯urawik i W. Wróbel. Na szczycie,
który by³ ju¿ pokryty pierwszym œniegiem zorganizowano ognisko
turystyczne z [pieczeniem kie³basy.
W wyprawie górskiej p. n. „Szukamy œladów Zlotów Turystycznych Obuwników i Garbarzy” uczestniczy³o 29 osób- mi³oœników
Beskidów.

Wycieczka autobusowa
do Krakowa i okolic
8 listopada Ko³o Miejskie PTTK i Ko³o Przewodników Beskidzkich zorganizowa³o wycieczkê –pielgrzymkê do Tyñca, Krakowa,
£agiewnik i Karniowic. Wziê³o w niej udzia³ 49 osób. Zwiedzano
Opactwo Benedyktynów w Tyñcu, Stare Miasto i Wawel w Krakowie.
Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w £agiewnikach oraz Kurhan Grobowy w Karniowicach. Kierownikiem by³a R. ¯urawik, a przewodnikiem Z. Wróbel.
Kierowc¹ wszystkich wycieczek by³ St. Kalika.

Zdzis³aw Wróbel

„Góra Grosza 2003”
w przedszkolu w Gorzowie
W dniach
od 13 do 17
paŸdziernika
2003 r. w ca³ej Polsce trwa³a akcja pod
nazw¹ „Góra
grosza 2003”,
zorganizowana przez Towarzystwo
„Nasz Dom”.
Patronat nad
akcja obj¹³
Minister Edukacji Narodowej i Sportu.
Jej celem jest zbieranie monet groszowych w szko³ach i placówkach oœwiatowych na terenie kraju. Uzyskane w ten sposób œrodki
przeznaczane s¹ na dofinansowanie nowych, rodzinnych domów
dziecka, pomoc w organizowaniu samodzielnych grup mieszkaniowych dla dzieci z domów dziecka, programy terapeutyczne dla
dzieci najbardziej poszkodowanych przez los oraz na tworzenie
mieszkañ dla m³odzie¿y (tzw. grup usamodzielnienia). W przedszkolu w Gorzowie nauczycielka grupy „starszaków” K. Ryszka
utworzy³a wraz z wychowankami Komitet Organizacyjny Akcji
Góra Grosza. Do akcji do³¹czy³y siê „maluszki” A. Ma³eckiej i
„zerówka” M. Borkowskiej. Dzieci przynosi³y do wielkiej skarbonki monety 1, 2, 5, 10, 20 i 50- groszowe. Zebrano w sumie
4,5 kg bilonu, co po podliczeniu da³o kwotê 104, 90 z³. Pieni¹dze
zosta³y przes³ane do Towarzystwa „Nasz Dom”.
Wszystkim, którzy wziêli udzia³ w akcji- dziêkujemy.
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Wyniki
Jesiennej Szko³y
Szachowej
I Turniej –10 i 11 paŸdziernik - zwyciêzca Daniel Dubiel, II Turniej – 15 i 16
listopad - zwyciêzca S³awomir Sroka, III
Turniej – 12 i 13 grudzieñ - zwyciêzca
Daniel Dubiel

Zwyciêzcami Jesiennej Szko³y Szachowej zostali: I miejsce – Daniel Dubiel Tychy – 23 punktów, II miejsce – Jan
Karweta – Che³mek - 20 punktów, III
miejsce – Alojzy Szyndler – Brzeszcze 19i1/2 punktów
W ka¿dym turnieju uczestniczy³o ok.
20 zawodników z okolicznych miejscowoœci takich jak: Tychy, Oœwiêcim,
Brzeszcze, Libi¹¿, Bobrek, Jaworzno oraz
Che³mek.
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XVII Bieg
Niepodleg³oœci

Szkolna mini
koszykówka

„ Bieg ”... zosta³ zorganizowany przez
Miejski Oœrodek Kultury , Sportu i Rekreacji oraz Powiatowy Zespó³ nr 8 Szkó³ Zawodowych . Na starcie stanê³o 54 zawodników z Che³mka, Oœwiêcimia, Przeciszowa,
Kêt, Czañca, Czechowic-Dziedzic i Wado-

Zgodnie z kalendarzem Szkolnego
Zwi¹zku Sportowego 5 listopada w Samorz¹dowym Zespole Szkó³ w Bobrku odby³y
siê zawody w mini koszykówce dziewcz¹t
i ch³opców o Mistrzostwo Gminy. W eliminacjach wystartowa³y dru¿yny dziewcz¹t ze
Szko³y Podstawowej nr 2 w Che³mku, Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Gorzowie
oraz Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Bobrku oraz ch³opców ze Szko³y Podstawowej
nr 2 w Che³mku i SZS w Bobrku. Mecze
rozgrywane by³y systemem ka¿dy z ka¿dym.
W kategorii dziewcz¹t I miejsce zajê³y zawodniczki z SZS Bobrek, II- z SP nr 2 i IIIz SZS w Gorzowie. Mecz ch³opców zakoñczy³ siê zwyciêstwem zawodników z Bobrka. Najlepsze dru¿yny dziewcz¹t i ch³opców bêd¹ reprezentowaæ nasz¹ gminê podczas eliminacji powiatowych.
BKC

wic. Mê¿czyŸni mieli do pokonania trasê
2,4 km a kobiety 1,2 km. W obu kategoriach
zwyciê¿yli reprezentanci MOSiR z Czechowic-Dziedzic. Panie: I miejsce – Ewelina
Denisz, II miejsce – Magdalena Trzaska, III
miejsce – Bernadetta Berger Panowie: I miejsce – Bogus³aw Homa, II miejsce – Marcin
Mrówka, III miejsce – Mateusz Stanoch
Zwyciêzcy otrzymali nagrody w postaci
medali, plecaków i toreb turystycznych ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w
Oœwiêcimiu.

M³odzie¿owy Turniej Pi³ki
No¿nej
Miejski Oœrodek Kultury, Sporu i Rekreacji w Che³mku w dniu 13 grudnia by³ organizatorem M³odzie¿owego Turnieju Pi³ki No¿nej. Zainteresowanie imprez¹ bu³o ogromne
w turnieju wystartowa³o a¿ 20 dru¿yn z
Che³mka, Gorzowa i Libi¹¿a. Che³meckie
dru¿yny okaza³y bardzo goœcinne dla rywali
gdy¿ najlepszy zespó³ z Che³mka uplasowa³
siê dopiero na czwartym miejscu. Pierwsza
trójka: I – „PACZANKI” Libi¹¿, II – „KOPALNIA” Libi¹¿, III – „JAŒKI” Gorzów.

¯aczki MOKSiR wicemistrzem
Dru¿yna naszych ¯aczków bior¹ca udzia³ w rozgrywkach Oœwiêcimskiej Ligi
¯aków w sezonie Jesieñ 2003 zajê³a II miejsce. Uplasowaliœmy siê tu¿ za dru¿yna
z Jawiszowic, z któr¹ na wyjeŸdzie przegraliœmy 4:3, mimo prowadzenia 0:2
w I po³owie meczu. Jest to jedyny przegrany mecz naszej dru¿yny, która w pozosta³ych spotkaniach odnios³a zwyciêstwa. Ogólny bilans rozgrywek to 7 zwyciêstw
i 1 pora¿ka- 21 zdobytych punktów, stosunek bramek 34:5.
Nasza dru¿yna wystêpowa³a w sk³adzie:
Pomocnicy: D. Kiebziak, S. Plata, P. Majcherek,
K. Kaczor, D, Grzes³o, P. Czarnota,
Bramkarze: M. Korbut, S. Majcherek,
B. Sojka
W. Kulczyk, M. Ptasiñski
Napastnicy: M. Stelmach, M. Musia³,
Obroñcy: M. Cieœla, S. Kowalczyk,
W. Banaœ, M. Czarnota, P. Youssef, B. Gra- P. Cieciora, M. Kysiak, M. Ganobis.
bowski i R. G³uch

Tytu³ „króla strzelców” zdoby³ Mariusz
Stelmach, zdobywaj¹c 12 bramek, drugi by³
Mi³osz Musia³ z 7 bramkami, a jedyna
w zespole dziewczyna – Patrycja Majcherek ma na swoim koncie 2 bramki zdobyte
piêkna „g³ówk¹”. Od kilku lat w ramach organizowanej przez MOKSiR akcji „Lato
w mieœcie” na Stadionie Sportowym
w Che³mku prowadzona jest szkó³ka pi³karska dla dzieci i m³odzie¿y. Zawsze bierze
w niej udzia³ 30-40 osób i w³aœnie z tej grupy corocznie zasilana jest kadra naszej dru¿yny ¯aków.
Nasi najm³odsi pi³karze wystêpowali
dopiero po raz drugi w oœwiêcimskich rozgrywkach, ale ju¿ sprawdzili siê na tle rówieœników z innych miast, prezentuj¹c wysoki poziom gry. Radoœæ grania w pi³kê
i uczestniczenia w rozgrywkach mobilizuj¹
ich do podwy¿szania umiejêtnoœci pi³karskich, znalezienia siê w grupie i na p³ycie
sportowego- mówi trener ¯aków K. Siwoñ.
Cieszy du¿e zainteresowanie ze strony
kibiców, rodziców , dzieci i m³odzie¿y naszych szkó³, a przede wszystkim Urzêdu
Miejskiego i Miejskiego Oœrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji, od którego dru¿yna
otrzyma³a piêkne stroje pi³karskie, wsparcie finansowe oraz pomoc organizacyjn¹- dodaje.
K. Siwoñ
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Konkurs szachowy
w „Dwójce”

LKS Gorzów - Unia Oświęcim

V Liga Wadowicka

31 paŸdziernika w Szkole Podstawowej
nr 2 w Che³mku odby³y siê szkolne eliminacje Turnieju Szachowego zorganizowanego przez J. Karwetê. Wystartowa³o w nich
12 uczniów. 6 z nich zakwalifikowa³o siê do
eliminacji powiatowych, które rozegrane
zosta³y 13 listopada. II miejsce w powiecie,
swojej grupie wiekowej, zajê³a Paulina Karweta z kl. IV c, kwalifikuj¹c siê tym samym
do rozgrywek na szczeblu wojewódzkim.
Oprócz niej w województwie reprezentowaæ
nasz¹ gminê bêd¹ tak¿e Bogumi³a Karweta
i Kamil Gabryœ. Gratulujemy i ¿yczymy
dalszych sukcesów.

BKC

Klasa „B” Oœwiêcim
5 paŸdziernik 2003
Unia Oświęcim – KS Chełmek II
Colloseum Bobrek – Przecieszyn
LKS Gorzów – pauzował

1:2
1:0

12 paŸdziernik 2003
Górnik Brzeszcze II - Colloseum Bobrek 0:5
KS Chełmek II – Monowice
4:0
LKS Gorzów – Witkowice
3:0

19 paŸdziernik 2003
Gierałtowice - LKS Gorzów
5:1
Colloseum Bobrek - KS Chełmek II 5:0

26 paŸdziernik 2003
KS Chełmek II – Przecieszyn
Soła Łęki - Colloseum Bobrek 1:1
LKS Gorzów - Unia Oświęcim 0:1

1:3

2 listopad 2003

5 paŸdziernik 2003

Monowice - LKS Gorzów
1:8
Colloseum Bobrek – Skidziń
1:3
Górnik Brzeszcze II - KS Chełmek II 3:3

Stanisławianka – KS Chełmek5:1 (1:1)
Bramka: Mazurkiewicz

12 paŸdziernik 2003

Tabela po 13 kolejkach

KS Chełmek – Zgoda Malec 1:0 (0:0)
Branka: Kozieł

19 paŸdziernik 2003
Niwa Nowa Wieś - KS Chełmek 4:1 (2:0)
Bramka: Kobus

26 paŸdziernik 2003
KS Chełmek – Przebój Wolbrom 1:3 (1:2)
Bramka: Kobus
1

FABLOK CHRZANÓW 38

2
3
4

PRZEBÓJ WOLBROM 36
JANINA LIBIĄŻ 33
ISKRA KLECZA28

5
6
7

BESKIDY ANDRYCHÓW 26
HEJNAŁ KĘTY 26
KALWARIANKA KALWARIA ZEB.

8 BŁYSKAWICA MARCÓWKA
9 NADWIŚLANIN GROMIEC 20
10 STRUMIEŃ POLANKA 16

Monowice - LKS Gorzów
Colloseum Bobrek – Skidziń 1:3
Górnik Brzeszcze II - KS Chełmek II

20

9

1

UNIA OŚWIĘCIM

31

2
3
4

COLLOSEUM BOBREK
LKS SKIDZIŃ
LKS PALCZOWICE

30
28
25

5
6
7

LKS HARMĘŻE
LKS PRZECIESZYN
KS CHEŁMEK II

24
23
21

8 SOŁA ŁĘKI
9 LKS GORZÓW
10 LKS GIERAŁTOWICE

20
17
16

11 GÓRNIK BRZESZCZE II
12 LKS GŁĘBOWICE
13 LKS PODOLSZE

13
12
11

14 LKS WITKOWICE
15 LKS MONOWICE

8
1

5 paŸdziernik 2003
Stanisławianka – KS Chełmek 5:1 (1:1)
Bramka: Mazurkiewicz

12 paŸdziernik 2003
KS Chełmek – Zgoda Malec 1:0 (0:0)
Branka: Kozieł

Niwa Nowa Wieś - KS Chełmek 4:1 (2:0)
Bramka: Kobus

5 paŸdziernik 2003

3:3

Unia Oświęcim – KS Chełmek II 1:2
Colloseum Bobrek – Przecieszyn 1:0
LKS Gorzów – pauzował

12 paŸdziernik 2003
Górnik Brzeszcze II - Colloseum Bobrek 0:5
KS Chełmek II – Monowice
4:0
LKS Gorzów – Witkowice
3:0

19 paŸdziernik 2003
Gierałtowice - LKS Gorzów
5:1
Colloseum Bobrek - KS Chełmek II 5:0

26 paŸdziernik 2003
KS Chełmek II – Przecieszyn
Soła Łęki - Colloseum Bobrek

30
28
25
24
23
21
20
17
16
13
12
11
8
1

19 paŸdziernik 2003

1:8

Tabela po 13 kolejkach

UNIA OŚWIĘCIM
31
COLLOSEUM BOBREK
LKS SKIDZIŃ
LKS PALCZOWICE
LKS HARMĘŻE
LKS PRZECIESZYN
KS CHEŁMEK II
SOŁA ŁĘKI
LKS GORZÓW
LKS GIERAŁTOWICE
GÓRNIK BRZESZCZE II
LKS GŁĘBOWICE
LKS PODOLSZE
LKS WITKOWICE
LKS MONOWICE

V Liga Wadowicka

Klasa „B” Oœwiêcim

2 listopad 2003

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

23

11 ZGODA MALEC
15
12 BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA 14
13 ŻAREK BARWAŁD 14
14 NIWA NOWA WIEŚ
12
15 STANISŁAWIANKA STANISŁAW
16 KS CHEŁMEK 9

0:1

1:3
1:1

26 paŸdziernik 2003
KS Chełmek – Przebój Wolbrom 1:3 (1:2)
Bramka: Kobus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

FABLOK CHRZANÓW
38
PRZEBÓJ WOLBROM
36
JANINA LIBIĄŻ
33
ISKRA KLECZA
28
BESKIDY ANDRYCHÓW
26
HEJNAŁ KĘTY
26
KALWARIANKA KALWARIA ZEB.23
BŁYSKAWICA MARCÓWKA
20
NADWIŚLANIN GROMIEC
20
STRUMIEŃ POLANKA
16
ZGODA MALEC
15
BABIA GÓRA SUCHA BESK.
14
ŻAREK BARWAŁD
14
NIWA NOWA WIEŚ
12
STANISŁAWIANKA STANISŁAW 9
KS CHEŁMEK
9
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Ludobójstwo na Wo³yniu
14 listopada w Miejskim Oœrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku odby³o
siê spotkanie z Ew¹ Siemaszko (na zdj.)
wspó³autork¹ ksi¹¿ki pt. „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraiñskich na
ludnoœci polskiej Wo³ynia 1939-1945”.
W tym roku obchodziliœmy 60. rocznicê mordów na Wo³yniu. Ta publikacja napisana
przez pani¹ Ewê wspólnie z ojcem uznana
zosta³a za jeden z najwa¿niejszych dokumentów opisuj¹cych tamte tragiczne wydarzenia. Autorzy opierali
siê g³ównie na relacjach œwiadków. Zebranie materia³ów zajê³o ok.
10 lat. Ma³o jest dokumentów czy publikacji poœwiêconych zbrodniom na Wo³yniu. W czasach PRL by³ to temat tabu, niewiele osób
zdawa³o sobie sprawê z ich ogromu, a poznanie prawdy by³o dla
w³adz bardzo niewygodne. Dlatego tak trudno dziœ znaleŸæ zachowane dokumenty- mówi³a autorka. Tak¿e teraz temat ten wywo³uje wiele
dyskusji. Autorka opowiada³a o powstawaniu ksi¹¿ki, o trudnoœciach
z jej wydaniem i promowaniem. Opowiada³a w jak okrutny sposób
nacjonaliœci ukraiñscy mordowali Polaków. Odbywa³o siê to w przeci¹gu kilku lat. Pierwsze, pojedyncze zbrodnie rozpoczê³y siê ju¿
w 1939 roku, a kulminacja nast¹pi³a w 1943 r. Szacuje siê, ¿e z r¹k
Ukraiñców zginê³o na Wo³yniu 9 tys. Polaków. W spotkaniu uczestniczyli g³ównie ludzie starsi- mieszkañcy Che³mka i okolicznych
miejscowoœci, przybyli te¿ historycy z Muzeum KL Auschwitz- Birkenau w Oœwiêcimiu. Na sali zabrak³o m³odzie¿y, dla której takie
spotkania powinny byæ obowi¹zkow¹ lekcj¹ historii. O tych wydarzeniach nale¿y rozmawiaæ ze stron¹ ukraiñsk¹, jednak nigdy nie
wolno nam zapomnieæ.
BKC

„Miko³ajki” w Gimnazjum nr 2
im. C K. Norwida
Dnia 6 grudnia 2003 roku w Gimnazjum nr 2 im. C. K. Norwida
w Che³mku zosta³y zorganizowane „Miko³ajki” dla m³odzie¿y
z rodzin najubo¿szych. Organizatorami imprezy by³y nauczycielki,
pani mgr H.Kulig i pani E. Kudra.Dziêki pomocy sponsorów: pana
in¿. A. Grzywy, dyrektora Przedsiêbiorstwa Wyrobów Gumowych
„Gumipol”, pana mgr Z. Jelenia,prezesa Spó³dzielni „Samopomoc
Ch³opska”, prezesa firmy „Inex” z Kleczy Dolnej dzieci otrzyma³y
„paczki miko³ajowe”. Dyrekcja, nauczyciele oraz m³odzie¿ Gimnazjum nr 2 w Che³mku serdecznie dziêkuje sponsorom za dobroæ
serca i okazan¹ pomoc.

H. Kulig

„B.U.M.” i Miko³aj

Otwarcie sali multimedialnej
w Bobrku
24
listopada
2003r. w Samorz¹dowym Zespole Szkó³
im. Kardyna³a Adama
Sapiechy w Bobrku
zosta³a otwarta nowa
pracownia multimedialna.
Staraniem
Dyrektora Adama
£êkawy , 10 nowych
komputerów zosta³o
przekazanych przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w ramach realizacji programu „Pracownia internetowa

Podró¿uj¹cy po œwiecie Œw.Miko³aj odwiedzi³ równie¿ dzieci
przyby³e do Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Pragniemy donieœæ, ¿e ¿adne dziecko nie otrzyma³o rózgi, co znaczy,
ze nasze pociechy w tym roku by³y bardzo grzeczne. Miko³aj oprócz
tradycyjnych prezentów sprawi³ wszystkim du¿ym i ma³ym nie-

w ka¿dym gimnazjum”. Rodzice do³o¿yli siê do zakupu rzutnika multimedialnego.
Przeciêcia wstêgi dokona³a Pani El¿bieta
Lêcznarowicz, Ma³opolski Kurator Oœwiaty a pracowniê poœwiêci³ ks. Proboszcz Stanis³aw
Maœlanka.
Obecnie pracownia
posiada 16 nowoczesnych komputerów
z pe³nym oprogramowaniem i pod³¹czeniem
do internetu.

spodziankê przywo¿¹c ze sob¹ teatralny zespó³ „B.U.M.” (Bardzo
Utalentowana M³odzie¿). Wystêp by³ sukcesem i artystycznym
debiutem grupy za³o¿onej i prowadzonej przez £ucjê Dydyñsk¹.
Teatralny zespó³ tworz¹ uczniowie m³odszych klas Szko³y Podstawowej nr 2 i Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ nr 1 w Che³mku.
Miko³aj udaj¹c siê w dalsz¹ drogê powiedzia³ nam, ¿e jest pod
du¿ym wra¿eniem bajki o „Zielonym Kapturku”. Z kolei ma³a
Kasia z widowni, ¿e Miko³aj jest podobny do Tomasza Sylwestrzaka znanego aktora z Teatru Banialuka.
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Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci
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Modernizacja Domu Ludowego

11 listopada w 85. rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci burmistrz Che³mka, przedstawiciele Rady Miejskiej, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, harcerze, uczniowie Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ im. A. Mickiewicza w Che³mku oraz mieszkañcy wziêli
udzia³ w mszy œw. za ojczyznê, która odby³a siê w koœciele p. w.
NMP Królowej Polski w Che³mku. Nastêpnie wszyscy udali siê
pod Pomnik Grunwaldzki, gdzie w asyœcie pocztów sztandarowych z³o¿ono kwiaty. Burmistrz w swoim przemówieniu przypomnia³ krótko historiê zniewolenia naszego kraju i podkreœli³, jak
wa¿ne miejsce w historii zajmuje dzieñ odzyskania niepodleg³o-

Tej zimy z komina w Domu Ludowym w Che³mku przesta³y
unosiæ siê k³êby czarnego dymu. W paŸdzierniku zakoñczono
prace zwi¹zane z modernizacj¹ systemu grzewczego. Budynek
ogrzewany jest granulatem wêglowym spalanym w niskoemisyjnym, ekologicznym piecu. Dziêki czêœciowej refundacji kosztów
remonu z Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Oœwiêcimiu, rozpoczêto wymianê zu¿ytej stolarki okiennej. Przewidziana do koñca bie¿¹cego roku wymiana okien
poprawi termoizolacjê i estetykê budynku.
œci, a pamiêæ o nim jest naszym patriotycznym obowi¹zkiem. Uroczysta msza œw. w intencji ojczyzny po³¹czona z patriotycznym
programem artystycznym przygotowanym przez m³odzie¿ z PZ nr
8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych odby³a siê równie¿ w
koœciele p. w. Mi³osierdzia Bo¿ego w Che³mku. Po uroczystej mszy
œw. w koœciele p. w. Trójcy Przenajœwiêtszej w Bobrku przedstawiciele w³adz gminy z³o¿yli kwiaty pod pami¹tkow¹ tablic¹.We
wszystkich szko³ach na terenie naszej gminy odby³y siê z tej okazji

W najbli¿szym numerze "Echa Che³mka" zamieœcimy
szczegó³owe omówienie przeprowadzonych w 2003 roku
remontów i inwestycji na terenie gminy.
okolicznoœciowe akademie, podczas których uczniowie przypomnieli swoim kolegom losy naszego kraju. W Szkole Podstawowej
nr 2 w Che³mku w akademii wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych oraz Rada Szko³y. Rozstrzygniêto tak¿e konkurs
plastyczny pt. „Niepodleg³oœæ Polski w pieœni i malarstwie w latach
1795- 1918”. Pierwsze miejsce zajê³a Iwetta Musia³ z kl. 6a, IIMarta Gawe³ek z kl. 6d, a III- Katarzyna Gawryœ z kl. 6d. Wyró¿nienie za pracê zbiorow¹ otrzymali: Martyna Sroka, Amanda Szkopek i Patryk Wojewodzic z kl. 5a. Rozegrano tak¿e turniej szachowy dla klas I- III.
BKC

Sztab Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
oraz MOKSiR w Che³mku zapraszaj¹
w dniu 11.01.2004 r. doParku Miejskiego
na Fina³ WOŒP
W programie od godz. 16.00
koncert zespo³u JUHASI, œwiate³ko do nieba i wiele,
wiele innych atrakcji. Nie ¿a³ujcie grosza.

Burmistrz Che³mka i Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
zaprasza wszystkich mieszkañców gminy i przyby³ych goœci
na po¿egnanie Starego Roku i przywitanie Nowego 2004 Roku.
W programie od 23.00.- 1.00. dyskoteka przy ognisku , a o 24.00. pokaz sztucznych ogni.

