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SZANOWNI PAÑSTWO

Wszystkim Mieszkañcom Gminy Che³mek z okazji 35

rocznicy nadania dla Che³mka praw miejskich sk³adam

¿yczenia spe³nienia oczekiwañ dotycz¹cych rozwoju go-

spodarczego i wizerunku miasta, dobrobytu oraz satysfak-

cji p³yn¹cej z pracy na rzecz gminy.

Pragnê gor¹co zaprosiæ Pañstwa do wspólnego uczest-

nictwa w uroczystoœciach zwi¹zanych z obchodami 35 rocz-

nicy nadania Che³mkowi praw miejskich. Chcemy, by przy-

padaj¹ce w dniach 28 – 30 maja br. „Dni Che³mka” w szcze-

gólny sposób podkreœli³y ten jubileusz. Wzorem lat poprzed-

nich na scenie Parku Miejskiego przed mieszkañcami i przy-

by³ymi goœæmi wyst¹pi¹ znani i popularni wykonawcy.

Oczywiœcie nie zabraknie równie¿ atrakcji sportowych i

rodzinnych imprez rekreacyjnych. To bardzo wa¿ne dla na-

szej spo³ecznoœci, by wspónie budowaæ wizerunek gminy

oraz d¹¿yæ do zacieœnienia spo³ecznych wiêzi.

¯ycz¹c udanej zabawy, jeszcze raz zapraszam

do wspólnego œwiêtowania.

Andrzej Saternus

Burmistrz Che³mka

HONOROWY OBYWATEL

CHE£MKA

W dniu 27 maja br. zostanie przed³o¿ona pod obrady

uchwa³a w sprawie przyznania tytu³u Honorowego Obywa-

tela Gminy Che³mek dla ks Kardyna³a Franciszka Machar-

skiego. Zwa¿ywszy na szczególne osi¹gniêcia w dzia³al-

noœci, która oprócz powszechnego uznania i szacunku daje

tak¿e wyraz serdecznych wiêzi z Gmin¹ Che³mek, wyst¹pi-

³em z wnioskiem do Rady Miejskiej w Che³mku o podjêcie

uchwa³y w sprawie nadania tytu³u dla Jego Eminencji,

Honorowego Obywatela Gminy Che³mek.

Powy¿sze  dzia³anie ma na celu wyró¿nienie osoby Jego

Eminencji Ksiêdza Kardyna³a, utrwaliæ w pamiêci wspó³-

czesnych i przysz³ych pokoleñ, dzia³alnoœæ podejmowan¹

na rzecz rozwoju szeroko rozumianej wspólnoty.

Jestem pe³en podziwu dla sposobu, w jaki mo¿na ³¹czyæ

s³u¿bê duszpastersk¹, wspieraj¹c jednoczeœnie inne dzie-

dziny ¿ycia. Realizacja przedsiêwziêæ na podbudowie do-

gmatów wiary chrzeœcijañskiej wskazuje nam istotê g³êbo-

kiej wiary, wiecznie ¿ywej nadziei i ogromnej mocy mi³o-

œci, ale przede wszystkim wra¿liwoœæ na dobro na rzecz

drugiego cz³owieka.

Jestem przekonany, ¿e wyra¿enie zgody na przyjêcie

tytu³u Honorowego Obywatela Gminy Che³mek bêdzie

powodem dumy dla wszystkich mieszkañców Che³mka.

 Uwa¿amy, ¿e tytu³ Honorowego Obywatela Gminy

Che³mek bêdzie tylko skromnym podziêkowaniem za pra-

cê na rzecz naszej gminy.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o wyra¿enie zgody na

przyjêcie tytu³u. Ks Kardyna³ tytu³ odbie¿e w terminie

póŸniejszym z uwagi na nat³ok obowi¹zków.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Saternus

Burmistrz Che³mka

Burmistrz przyzna³ pierwszy

w dziejach Che³mka

MEDAL

„ZA ZAS£UGI

DLA ROZWOJU

GMINY CHE£MEK”
DLA

Pana Janusza Sepio³a – Marsza³ka Województwa Ma-

³opolskiego pe³ni¹cego swoj¹ funkcjê od listopada 2002 r.

W uzasadnieniu czytamy:

Swoj¹ prac¹ i zaanga¿owaniem przyczyni³ siê do roz-

woju gminy Che³mek. - to przy aktywnym wsparciu Pana

Marsza³ka Gmina Che³mek pozyska³a dodatkowe œrodki

finansowe na modernizacjê drogi 780 ( ul. Piastowska i

Krakowska w Che³mku), modernizacjê wa³u w Gorzowie

oraz rozpoczêcie modernizacji wa³u w Bobrku.

Pan Marsza³ek odwiedzi³ dwukrotnie Gminê  Che³mek,

gdzie  osobiœcie odda³ do u¿ytku nowowykonane obiekty.

Swoim zaanga¿owaniem przyczyni³ siê do rozwoju Gminy

Che³mek  i  w pe³ni zas³uguje na miano Przyjaciela Gminy.

Wrêczenie medalu nast¹pi na uroczystej Sesji Rady Miej-

skiej w dniu 27 czerwca.

Wszystkim stra¿akom z okazjin ich œwiêta

sk³adamy serdeczne ¿yczenia oraz

podziêkowania za ofiarn¹ s³u¿bê i pracê

na rzecz naszej lokalnej spo³ecznoœci.

Burmistrz Che³mka, Rada Miejska,

Komendant Gminny OSP

i redakcja Echa Che³mka.
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Wizyta  Thomasa J. Baty
Thomas J. Bata-syn legendarnego przemys³owca Tomasza

Baty-przez kilka godzin goœci³ 4 kwietnia w Che³mku. Prawie 90-

letni Thomas J. Bata, mê¿czyzna energiczny i bezpoœredni s³u-

cha³ z uwag¹ historii o powojennych losach fabryki za³o¿onej

przez swojego ojca. Spotkanie rozpocz¹³ Andrzej Saternus –

Burmistrz Che³mka, który przypomnia³ historiê zak³adu.

Nieca³y rok temu nawi¹zaliœmy kontakt listowny, który dzisiaj

zaowocowa³ Pana wizyt¹ w Che³mku. Przyjecha³ do nas syn To-

masz Baty, cz³owieka, który prawie osiemdziesi¹t lat temu podj¹³

decyzjê o budowie Zak³adu Obuwniczego w Che³mku, dziêki któ-

remu zosta³a wybudowana nowa infrastruktura, zbudowano osie-

dle domów mieszkalnych, w którym nadal mieszkaj¹ pracownicy.

W latach trzydziestych nast¹pi³ rozwój  zak³adu i wtedy zawierucha

wojenna, wydarzenia lat czterdziestych zahamowa³y ten proces.

ki, a brak dynamizmów ochronnych dla polskiego przemys³u lek-

kiego spowodowa³ upadek tego giganta. Na bazie zak³adu by³ych

Po³udniowych Zak³adów Przemys³u Skórzanego Che³mek powsta³o

wiele mniejszych zak³adów prowadz¹cych ró¿n¹ dzia³alnoœæ go-

spodarcz¹, ale wœród nich s¹ firmy, które zajmuj¹ siê produkcj¹

obuwia. Prze¿ywamy teraz okres transformacji i uwolnienia siê

tego terenu z procesu upad³oœciowego. Na terenie  trzydziesto hek-

tarowej strefy znajduj¹ siê puste hale, ale te¿ i tereny, na których

mo¿na wybudowaæ zak³ady. Najwa¿niejszym jest to, ¿e w Che³m-

ku jest kilkaset ludzi znakomicie przygotowanych do pracy przy

produkcji obuwia. Dlatego jak wiemy jest to rzesz najwa¿niejsza –

cz³owiek umiej¹cy robiæ buty i umiej¹cy obs³ugiwaæ urz¹dzenia

s³u¿¹ce do ich produkcji. Dlatego, korzystaj¹c z Pana wizyty, chcia³-

bym mimo wszystko- bo ten cel gospodarczy trzeba braæ pod uwa-

gê chcia³bym zachêciæ Pana i Pana rodzinê do inwestowania na

terenie Che³mka. Miejsce jest i kapita³ ludzki te¿. A co najwa¿niej-

sze ¿ywe idee Tomasz Baty, które przenieœli ludzie do czasów

dzisiejszych. Mam przyjemnoœæ w³aœnie w dniu dzisiejszym go-

Kolejny etap rozpocz¹³ siê w latach piêædziesi¹tych, kiedy na bazie

tego zak³adu powsta³ potê¿ny kombinat obuwniczy zatrudniaj¹cy

w najlepszym okresie ponad osiem tysiêcy ludzi. Produkowano

tutaj miliony par butów na rynek europejski, zachodni, w tym rów-

nie¿ do Kanady. Produkowano wyroby gumowe, wtórna skórê,

urz¹dzenia techniczne niezbêdne do produkcji obuwia. I wtedy w

latach dziewiêædziesi¹tych nast¹pi³ okres urynkowienia gospodar-

œciæ na naszym spotkaniu przedstawicieli ‘Klubu Idei Tomasza

Baty’. S¹ to cz³onkowie Klubu ludzie, którzy przepracowali d³ugie

lata w przemyœle obuwniczym. Pozwolê sobie skierowaæ na Pana

rêce list. W imieniu mieszkañców Gminy Che³mek pragnê serdecz-

nie podziêkowaæ za przybycie do naszego miasta, gdzie Pañski

ojciec za³o¿y³ pierwsz¹ w Polsce fabrykê obuwia. Wydarzenie to

da³o podstawê do rozwoju gospodarczego Che³mka, który sta³ siê

historyczn¹ stolic¹ obuwia w naszym kraju. ¯yczê zdrowia oraz si³

w realizacji tych zamierzeñ, o których rozmawialiœmy przed chwi-

l¹, czyli nawi¹zania szerszej wspó³pracy pomiêdzy miastami, w

których Pana rodzina wpisa³a siê w historiê i tradycjê.

Burmistrz przekaza³ goœciowi z Kanady list z podziêkowaniem

za przybycie oraz specjalne wydanie mapy, ¿artobliwie dodaj¹c,

¿e mapa jest po to by nie by³o problemu z trafieniem do Che³mka

i inwestowania w tym mieœcie. Nastêpnie uczestnicy spotkania

wraz z goœciem udali siê do firmy „Gumipol”, aby, „przy kawie”

dyskutowaæ na tematy czysto biznesowe i zachêciæ syna Tomasza

Baty do inwestowania na terenie gminy Che³mek. Mamy nadziejê,

¿e wizyta Thomasa J. Baty przyczyni siê do o¿ywienia gospodar-

czego Che³mka oraz do jego szeroko rozumianego rozwoju. – mówi³

prezes firmy „Gumipol”. Thomas J. Bata mieszka w Kanadzie.

Gdzie prowadzi wszechstronn¹ dzia³alnoœæ, jest m.in. cz³onkiem

rad uniwersytetów w Czechach i Kanadzie, uczestniczy te¿ w pra-

cach OECD—miêdzynarodowej organizacji ekonomicznej.
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Absolutorium jednog³oœne
22 kwietnia odby³a siê XVII Sesja IV Kadencji  Rady Miejskiej

w Che³mku. Jedn¹ z najwa¿niejszych uchwa³ by³a uchwa³a w spra-

wie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Che³mka za rok 2003.

Radni zapoznali siê z opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz

Komisji rewizyjnej na temat sprawozdania z wykonania bud¿etu.

Sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy Che³mek za rok 2003

zosta³o pozytywnie zaopiniowane przez Regionaln¹ Izbê Obrachun-

kow¹. RIO potwierdzi³a zgodnoœæ sprawozdania z uchwa³¹ bud¿e-

tow¹. Komisja Rewizyjna, po szczegó³owej analizie sprawozdania,

nie stwierdzi³a uchybieñ i wyda³a pozytywna opiniê. Podczas sesji

wys³uchano przemówienia Burmistrza, który podsumowa³ minio-

ny rok, szczegó³owo przedstawiaj¹c wydatki gminy.

Poinformowa³, ¿e bud¿et gminy, wed³ug uchwa³y bud¿etowej

w roku 2003 posiada³ dochody w wysokoœci 16.172.391 z³. W

ci¹gu roku bud¿etowego zosta³ zwiêkszony ogó³em na kwotê

16.239.275 z³ co stanowi 101%. Uchwalony plan wydatków wyno-

si 17.612.539 z³. Po wprowadzonych zmianach wyniós³ 17.354.436

z³ co stanowi 98,5%,. Burmistrz przedstawi³ g³ówne inwestycje

realizowane w zesz³ym roku. Do najwa¿niejszych nale¿¹:

- przeprowadzenie melioracji rowów na terenie ca³ej gminy,

- sporz¹dzenie dokumentacji na budowê chodników wraz z

kanalizacj¹ opadow¹ ul. Oœwiêcimskiej, Jaworznickiej i Krasiñ-

skiego,

- wspó³finansowanie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 780

(Piastowska),

- przeprowadzenie remontów dróg gminnych,

- przeprowadzenie remontów inwestycji gminnych m.in.: do-

cieplenie budynków przy ul. Wojska Polskiego nr.3,5,6, remont

budynku SG ZOZ, remonty dachów w budynkach komunalnych,

remont Domu Ludowego w Gorzowie, Domu Harcerza w Che³m-

ku, remont budynku dla hodowców go³êbi pocztowych, remont

budynku urzêdu oraz remonty szkó³ oraz przedszkola.

Wiele œrodków finansowych gmina przeznaczy³a na utrzyma-

nie administracji, gospodarki mieszkaniowej, pomoc socjaln¹, oœwie-

tlenie uliczne oraz gospodarkê komunaln¹ i ochronê œrodowiska

oraz kulturê i sport.

Wiele œrodków finansowych gmina przeznaczy³a na utrzyma-

nie administracji, gospodarki mieszkaniowej, pomoc socjaln¹, oœwie-

tlenie uliczne oraz gospodarkê komunaln¹ i ochronê œrodowiska

oraz kulturê i sport.

Po wys³uchaniu wszystkich opinii, radni jednomyœlnie udzielili

Burmistrzowi absolutorium za rok 2003. Przewodnicz¹cy Rady

Miejskiej z³o¿y³ na rêce Andrzeja Sternusa-Burmistrza Che³mka

gratulacje za realizacjê bud¿etu w imieniu rady.

Sprawozdanie z sesji

- Wa¿nym punktem obrad  by³a uchwa³a w sprawie wyra¿enia

zgody na u¿ywanie nazwy „Che³mek”. W uzasadnieniu do uchwa-

³y czytamy: „ W zwi¹zku z planowanym uruchomieniem produkcji

obuwia na terenie Che³mka i podtrzymaniem tradycji znanego na

ca³ym œwiecie producenta Przedsiêbiorstwo Wyrobów Gumowych

„Gumipol” w Che³mku zwróci³o siê o wyra¿enie zgody na u¿ywa-

nie w firmie przedsiêbiorstwa nazwy „Che³mek”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 Rada Miejska jest wy³¹cznie

w³aœciwa do zasad u¿ywania nazwy gminy. Nazwa Gminy „Che³-

mek” podlega ochronie prawnej. Po wyra¿eniu przez Radê Gminy

Che³mek zgody-akceptacji u¿ywanie nazwy, zasady powinna okre-

œliæ umowa lub porozumienie zawarte przez Burmistrza i wniosko-

dawcê. Porozumienie powinno zawieraæ: okres zezwolenia i inne

szczegó³y dotycz¹ce zasad u¿ywania nazwy „Che³mek”.

- Kolejn¹ wa¿n¹ uchwa³¹, nad któr¹ debatowali che³meccy rad-

ni dotyczy³a uchwalenia „Programu rewitalizacji Gminy Che³mek”.

W uzasadnieniu do tej uchwa³y czytamy: „Rewitalizacja oznacza

z³o¿ony proces przemian przestrzennych, spo³ecznych i ekono-

micznych w zdegradowanych czêœciach miasta. Dzia³ania te maj¹

na celu rozkwit spo³eczno-gospodarczy rewitalizowanego obsza-

ru i ca³ego miasta. Program rewitalizacji Gminy Che³mek dotyczy

strefy przemys³owej po by³ych Po³udniowych Zak³adach Przemy-

s³u skórzanego „Che³mek”. Na wyznaczonym do rewitalizacji te-

renie planowana jest realizacja projektu pn. „Rozwój Miejskiej

Strefy Aktywnoœci gospodarczej w Che³mku”. Projekt ten zak³ada

utworzenie podstawowej infrastruktury technicznej oraz spo³ecz-

nej dla strefy (przebudowe dróg i parkingów na terenie i wokó³

strefy, utworzenie regionalnego Oœrodka Szkoleniowego dla Osób

Zagro¿onych Bezrobociem oraz budowê domu Pamiêci Tomasza

Baty). Dzia³ania te wymagaj¹ zewnêtrznego wsparcia finansowe-

go, a pozyskanie tych œrodków warunkuje realizacjê Programu

Rewitalizacji.

- Gmina z³o¿y³a wstêpny wniosek o dofinansowanie projektu

„Rozwoju Miejskiej Strefy Aktywnoœci Gospodarczej w Che³m-

ku” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalne-

go(ZPORR), Priorytet 3-Rozwój lokalny, Dzia³anie 3,3 Zdegra-

dowane obszary miejskie, poprzemys³owe i powojskowe. Pro-

gram Rewitalizacji Gminy Che³mek stanowiæ bêdzie nierozerwalny

za³¹cznik do ostatecznego wniosku o wsparcie finansowe z fun-

duszy strukturalnych Unii Europejskiej. Radni podjêli te¿ uchwa-

³ê o utworzeniu 7 obwodu do g³osowania w wyborach na pos³ów

do Parlamentu Europejskiego na terenie Domu Pomocy Spo³ecz-

nej w Bobrku.

Pierwszy krok do prywatyzacji

W zwi¹zku z trendami zmierzaj¹cymi do prywatyzacji us³ug

ochrony zdrowia, na wniosek Rady Spo³ecznej- Burmistrz Che³m-

ka przestawi³ do zaopiniowania Radzie Miejskiej w Che³mku

wniosek w sprawie prywatyzacji us³ug stomatologicznych-wnio-

sek zosta³ zaopiniowany pozytywnie. Temat ten, by³ równie¿

omawiany na posiedzeniu Komisji zdrowia i opiniowania przy-

dzia³u mieszkañ i uzyska³ akceptacjê.

W praktyce zmiana œwiadczeniodawców nie niesie ze sob¹

¿adnych niedogodnoœci z punktu widzenia pacjentów gabinetów

stomatologicznych, poniewa¿ us³ugi bêd¹ wykonywane w tych

samych gabinetach i przez ten sam personel, w identycznym

zakresie. Oznacza to, ¿e zakres us³ug bezp³atnych jak i ich iloœæ

bêdzie identyczny z zakontraktowanych w SGZOZ przez Naro-

dowy Fundusz Zdrowia. Dla SGZOZ w Che³mku proces prywa-

tyzacji pozwoli na znaczne oszczêdnoœci kosztów oraz da posta-

wê do przychodów a najmu. W chwili obecnej rozpoczê³a siê

procedura wy³onienia nowego dyrektora placówki. To na nim

bêdzie spoczywa³ obowi¹zek wynegocjowania i podpisania umo-

wy dzier¿awy gabinetu i sprzêtu z prywatnymi gabinetami, jak

równie¿ podpisania umowy przeniesienia praw i obowi¹zków

wynikaj¹cych z podpisanych umów z NFZ oraz umów przejœcia

pracowników. Z doœwiadczenia s¹siednich gmin wynika, ¿e pry-

watyzacja poradni stomatologicznych w perspektywie czasu pro-

wadzi do zwiêkszenia us³ug jak i poszerzenia ich zakresu oraz

zwiêkszenia dostêpnoœci tych us³ug.

Sprawozdanie z  wykonania bud¿etu

Gminy Che³mek za 2003 rok

I. Dane ogólne

Wykonanie bud¿etu Gminy Che³mek za 2003 rok przedstawia

siê nastêpuj¹co: w  z³otych
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710 Dzia³alnoœæ us³ugowa 47.930 33.095 69,0

71014 Op. geod. i kartograf. 28.230 27.430 97,2

71035 Cmentarze 5.670 5.665 99,9

71095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 14.030

750 Administracja publ. 2.068.449 2.043.953 98,8

75011 Urzêdy wojewódzkie 88.800 88.800 100

75020 Starostwa powiatowe 25.263 25.263 100

75022 Rady gmin /miast i

miast na pr. powiatu/ 119.900 118.490 98,8

75023 Urzêdy gmin /miast i

miast na pr. powiatu/ 1.781.686 1.760.840 98,8

75047 Pobór podat., op³at i

niepod. nal. bud¿et. 27.900 26.563 95,2

75095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 24.900 23.996 96,4

751 Urzêdy nacz. organ.

w³. pañ., kontroli i

ochrony prawa 24.369 23.959 98,3

75101 Urzêdy nacz. organ.

w³. pañ., kontroli i

ochrony prawa 2.000 2.000 100

75110 Referenda ogólnokraj.

i konstytucyjne 22.369 21.959 98,2

754 Bezp. publ. i ochrona p/po¿. 176.010 171.087 97,2

75403 Jedn. Terenowe Policji 12.550 12.550 100

75412 Ochot. stra¿e po¿arne 163.100 158.177 97,0

75414 Obrona cywilna 360 360 100

757 Obs³uga d³ugu publ. 46.000 42.759 92,9

75702 Obs³. papierów wart.,

kredytów i po¿. j.s.t. 46.000 42.759 92,9

758 Ró¿ne rozliczenia 5.720 - -

75818 Rez. ogólne i celowe 5.720 - -

801 Oœwiata i wychowanie 7.348.877 7.305.320 99,4

80101 Szko³y podstawowe 4.911.309 4.887.685 99,5

80104 Przedszkola 348.547 340.277 97,6

80110 Gimnazja 1.744.718 1.735.795 99,5

80113 Dowóz uczniów do szkó³ 17.850 16.028 89,8

80114 Zespo³y obs. ekonom.

administracyjne szkó³ 295.790 294.871 99,7

80146 Dokszta³. nauczycieli 8.000 8.000 100

80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 22.663 22.663 100

851 Ochrona zdrowia 154.700 147.281 95,2

85154 Przeciwdzia³. alkohol. 154.700 147.281 95,2

853 Opieka spo³eczna 2.822.247 2.820.909 99,9

85303 Oœrodki wsparcia 195.300 195.300 100

85313 Sk³. na ubez. zdr. op³ac.

za os. pobier. niektóre

œwiad. z pom. spo³. 49.900 49.900 100

85314 Zas. oraz pom. w nat.

oraz sk³.na ub.sp. 1.383.147 1.383.032 100

85315 Dodatki  mieszkan. 636.059 636.044 100

85316 Zasi³ki rodz., pielêg.

i wychowawcze 37.990 37.990 1000

85319 Oœrodki pom. spo³. 398.110 397.127 99,8

85395 Pozosta³a dzia³alnoœæ 121.741 121.517 99,8

854 Eduk. opieka wych. 1.054.500 1.034.192 98,1

85401 Œwietlice szkolne 212.761 206.410 97,0

85404 Przedszkola 834.871 820.915 98,3

85446 Dokszt. nauczycieli 6.868 6.868 100

900 Gosp. kom. i ochr. œrod. 806.840 724.888 89,8

90001 Gosp. œciek. i ochr. wód 71.940 71.940 100

90003 Oczyszcz. miast i wsi 134.970 107.546 79,7

90004 Utrzymanie zieleni

w miastach i gminach 34.530 29.855 86,5

90013 Schron. dla zwierz¹t 6.000 6.000 100

90015 Oœwiet. ulic, plac. i dróg 449.000 427.394 95,2

90095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 110.400 82.151 74,4

921 Kult. i ochr. dziedz. nar. 805.500 801.132 99,5

92109 Domy i oœrodki kultury,

œwietlice i kluby 608.500 604.132 99,3

92116 Biblioteki 197.000 197.000 100

926 Kultura fiz. i sport 366.500 363.137 99,1

92601 Obiekty sportowe 244.000 242.711 99,5

92605 Zad. w zak. kult.

fizycznej i sportu 122.500 120.427 98,3

R a z e m 17.612.539 17.345.436 98,5

Wyszczególnienie Plan w/g Plan po Wykonanie  %4:3

uch. bud¿. zmianach  za 2003 r.

Dochody ogó³em 16.172.391 16.082.439 16.239.275 101

w tym:

- subwencja podst. 828.119 828.119 828.119 100,0

- subw. rekompen. 375.091 426.913 426.913 100,0

- subw. oœwiatowa 4.865.882 4.915.132 4.915.132 100,0

- dotacje cel. na zad.

  zlec. i pow. gminie

  i dofin. zad w³. 1.926.520 2.046.201 2.045.676 100,0

- dotacje z fun. cel.

   EFRWP - 50.000 50.000 100,0

- udz. w podatkach 3.027.387 2.691.327 2.784.234 103,4

- dochody w³asne 5.149.392 5.124.747 5.189.201 101,3

Przychody:

- kredyt bankowy 1.000.000 1.500.000 1.500.000 100

Wydatki ogó³em

w tym: 17.262.391 17.612.539 17.345.436 98,5

-wydatki bie¿¹ce 15.073.891 15.077.296 14.854.432 98,5

-wyd. na inwestycje 2.148.500 2.529.523 2.491.004 98,5

- rezerwy 40.000 5.720 - -

R o z c h o d y

sp³ata rat  kredytów

i po¿yczka dla OSP 250.000 309.900 309.900 100,0

Zestawienie dochodów w/g dzia³ów

Dzia³  T  r  e  œ  æ P l a n Wykonanie %

010 Rolnictwo i ³owiectwo 2.977 3.167 106,4

600 Transport i ³¹cznoœæ 10.070 10.070 100

700 Gospodarka mieszkan. 536.630 531.668 99,1

750 Administracja publiczna 122.983 119.517 97,2

751 Urzêdy naczelnych org.

w³adzy pañ., kontroli i

ochr. prawa oraz s¹dow. 24.369 23.959 98,3

754 Bezp. publ. i ochr. p.po¿. 360 360 100

756 Doch. od osób praw., od

osób fiz. i od innych jedn.

nie pos. osob. prawnej 7.062.154 7.188.507 101,8

758 Ró¿ne rozliczenia 6.225.164 6.226.233 100

801 Oœwiata i wychowanie 55.245 58.284 105,5

851 Ochrona zdrowia 50.000 50.000 100

853 Opieka spo³eczna 1.773.647 1.778.741 100,3

854 Edukacyjna opieka wych. 42.900 70.739 164,9

900 Gosp. kom. i ochrona œrod. 175.940 177.974 101,1

R a z e m 16.082.439 16.239.275 101

Wykonanie wydatków w/g dzia³ów i rozdzia³ów  za 2003 rok.

Dzia³ Rozdz.   T  r  e  œ  æ Plan po      Wykonanie %

zmianach

010 Rolnictwo i ³owiectwo 41.477 38.046 91,7

01008 Melioracje wodne 37.777 34.594 91,6

01022 Zwalczanie chorób

zakaŸnych zwierz¹t 1.500 1.300 86,7

01030 Izby rolnicze 1.700 1.652 97,2

01095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 500 500 100

020 Leœnictwo 2.000 1.700 85,0

02095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 2.000 1.700 85,0

600 Transport i  ³¹cznoœæ 1.010.070 964.016 95,4

60004 Lok. transp. zbior. 220.000 209.006 95,0

60013 Drogi publ. wojew. 240.000 209.286 87,2

60014 Drogi publ. powiat. 32.647 31.880 97,7

60016 Drogi publ. gminne 507.353 503.778 99,3

60017 Drogi wewnêtrzne 10.070 10.066 100

700 Gosp. mieszkaniowa 831.350 829.962 99,8

70005 Gosp. grunt. i nieruch. 825.650 824.513 99,9

70095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 5.700 5.449 95,6
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Konferencja prasowa
8 kwietnia Andrzej Saternus zaprosi³

przedstawicieli lokalnej prasy na konferen-

cje prasow¹. Podczas spotkania przedstawi³

najwa¿niejsze zadania inwestycyjne jakie pla-

nowane s¹ na terenie gminy Che³mek. Jeœli

wszystko pójdzie zgodnie z planem, za dwa

lata zakoñczy siê modernizacja drogi woje-

wódzkiej nr 780 przebiegaj¹cej przez Che³-

mek. Remont tej drogi wykonywany jest suk-

cesywnie do dwóch lat. Aby zmniejszyæ ruch

na te drodze pojawi³y siê wyspy ze znakami

i azyle dla pieszych. Oprócz nawierzchni wy-

mieniane s¹ równie¿ chodniki. Dobrze pa-

miêtamy, ¿e w grudniu zesz³ego roku odda-

no do u¿ytku zmodernizowany fragment uli-

cy Piastowskiej. Do zrobienia pozosta³a jesz-

cze wymiana nawierzchni i chodników na

ulicy Krakowskiej na odcinku od wjazdu do

Che³mka(od strony Libi¹¿a) do budynku

urzêdu. Kolejny etap to odnowa nawierzchni

i po³o¿enie chodnika na ulicy Œl¹skiej od

skrzy¿owania z Chrobrego do ulicy Oœwiê-

cimskiej. Zadania zosta³o zg³oszone przez

zarz¹d województwa do realizacji w ramach

zintegrowanego programu operacyjnego.

£¹czny koszt zadania opiewaæ bêdzie na

kwotê dwóch milionów z³otych. W tym

udzia³ gminy wstêpnie okreœlony jest do

kwoty 400 tys. z³. Je¿eli wszystkie procedu-

ry unijne w miarê dobrze przejd¹ i dojdzie

do og³oszenia przetargu, to zadanie przewi-

dziane jest do realizacji w cyklu trzyletnim

2004-2006. W ubieg³ym roku uda³o siê

pozyskaæ w³adzom Che³mka z zewn¹trz

kwotê prawie 5 mln z³. Zmodernizowana

zosta³a ulica Piastowska, zakoñczono re-

mont wa³u w Gorzowie, rozpoczêto remont

wa³u w Bobrku. W najbli¿szym czasie miesz-

kañcy Che³mka powinni odczuæ pozytyw-

ne efekty zwiêkszaj¹cej siê liczby inwesto-

rów. W ci¹gu kilku lat mo¿e powstaæ nawet

kilkaset miejsc pracy. Najwiêksz¹ szans¹ na

rozwój miasta jest zwiêkszona aktywnoœæ

inwestorów. Firma Manuli Auto Polska-

produkuj¹ca podzespo³y do samochodów-

zatrudnia w chwili obecnej 50 osób z tere-

nu Che³mka. W najbli¿szym czasie bêdzie

przyjêtych kolejnych 20 osób do pracy.

Kierownictwo firmy zak³ada, ¿e zak³ad w

czerwcu powinien ruszyæ i zak³ada siê przy-

jêcie oko³o 50 ludzi. W 2006 roku zatrud-

nienie mo¿e siêgaæ poziomu 400-500 osób,

jest to opcja podpisanego wczeœniej listu

intencyjnego. Firma „Gumipol” wspólnie

z firm¹ „Skórimpex” powo³uje do ¿ycia

spó³kê, która bêdzie siê zajmowaæ produk-

cja obuwia. Przewidywane uruchomienie

zak³adu ma nast¹piæ w maju. Zatrudnienie

znajdzie 80 osób, a docelowo 150. By³aby

to œwietna sprawa pod katem wykorzysta-

nia doœwiadczenia tych ludzi, którzy po-

trafi¹ robiæ buty, a utracili pracê w wyniku

upad³oœci PZPS.

W ostatnich dniach otrzymaliœmy infor-

macjê o pozytywnie rozpatrzonych wnio-

skach z³o¿onych przez Nasz¹ Gminê:

1. W ramach programu „Ikonka” og³o-

szonego przez Ministerstwo Nauki i Infor-

matyzacji, Gmina Che³mek otrzyma³a trzy

zestawy komputerowe wraz z oprogramo-

waniem, w które zostanie wyposa¿ona „

czytelnia internetowa” w Bibliotece Publicz-

nej MOKSiR w Che³mku. Ministerstwo Na-

uki i Informatyzacji zdecydowa³o siê na

objêcie Województwa Ma³opolskiego akcj¹

„Ikonka”, polegaj¹c¹ na uruchomieniu

punktów powszechnego dostêpu do Inter-

netu we wszystkich gminach województwa.

G³ównym celem tego programu jest zapew-

nienie jak najszerszym rzeszom ludnoœci

Polski taniego, ³atwego i powszechnego

dostêpu do Internetu. Realizacja „Ikonki”

sprzyja budowaniu spo³eczeñstwa informa-

cyjnego w Polsce oraz wyrównaniu szans

Polaków w dostêpie do Ÿróde³ wiedzy szcze-

gólnie na terenach wiejskich i w ma³ych miej-

scowoœciach.

2.  W ramach programu SAPARD

(dzia³anie 4.3- ‘Publiczna Infrastruktura

Turystyczna na Obszarach Wiejskich’) –

remont Domu Ludowego w Gorzowie. Ca-

³oœæ3.  inwestycji- 226 548 z³ refundacja z

SAPARD 113 048 z³. Realizacja remontu

bêdzie wymagaæ4.  m. In. Wymiany czê-

œci okien, pod³ogi, pokrycia dachu, lamp

oœwietleniowych z przewodami i osprzêtem,

instalacji grzewczych i kot³a CO, remontu

sufitu podwieszanego, malowania we-

wnêtrznego, odnowienia elewacji zewnêtrz-

nych budynku. Przeprowadzony remont

pozwoli na zwiêkszenie standardu us³ug

kulturalnych, oœwiatowych i rekreacyjnych.

Projekt przyczyni siê do powstania oszczêd-

noœci energii grzewczej poprzez m.in. wy-

mianê kot³a CO na nowoczeœniejszy i wy-

dajniejszy, wymianê instalacji, grzejników

na sprawniejsze i bardziej ekonomiczne w

eksploatacji oraz wymianê izolacji termicz-

nej. Projekt jest spójny ze Strategi¹ rozwoju

Gminy Che³mek.

5.  Dofinansowanie do „Zielonej Szko-

³y” z WFOŒ w Krakowie, SP nr 2 w Che³m-

ku. Ca³kowity koszt zadania – 12.300 z³,

natomiast kwota dotacji jak¹ otrzymaliœmy

wynosi 3.075 z³.

6. Z WNOŒ w Krakowie potrzymali-

œmy cztery  preferencyjne  po¿yczki na za-

danie „Termomodernizacja budynków

mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy

Wojska Polskiego 3,5,6,8 w Che³mku na

³¹czna kwotê – na oko³o 480 tyœ.  Inwesty-

cja polega na:

- wykonaniu izolacji cieplnej œcian zewnêtrz-

nych

- wykonaniu izolacji cieplnej stropodachów

- wykonaniu izolacji cieplnej stropów nad

piwnicami

- wykonaniu prac wykoñczeniowych

Podstawowe cele zadania:

-zmniejszenie strat ciep³a w wyniku przeni-

kania przez œcian zewnêtrzne, stropodach i

strop

- poprawê wykorzystania mocy istniej¹cej

kot³owni (oszczêdnoœæ  energii w systemach

ogrzewczych )

- poprawa komfortu i standardu ¿ycia miesz-

kañców

Oczekiwane efekty ekologiczne:

- zmniejszenie emisji niezorganizowanej

py³ów wêgla i popio³u

- zmniejszenie zapotrzebowania na energiê

ciepln¹

- zmniejszenie strat ciep³a

Bez komentarza

Pomimo usilnych starañ p. Burmistrza, za tak fatalny stan

dróg w naszej gminie, odpowiada Starostwo Powiatowe w Oœwiê-

cimiu.
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35. rocznica nadania praw miejskich
W tym roku obchodzimy 35 rocznicê nadania praw miejskich

dla Che³mka. Z tego tytu³u przedstawiamy wa¿ne informacje,

które powinien znaæ ka¿dy mieszkaniec naszej gminy.

HERB CHE£MKA:

Herb Che³mka powsta³ w styczniu 1969 roku. Zosta³ wy³oniony

w drodze konkursu, og³oszonego w grudniu 1968 roku. Twórcy

projektu to Jokiel Franciszek oraz Lankosz Andrzej.

Herb Che³mka to tarcza o polu czerwonym w dolnej czêœci.

Widnieje na niej zarys skóry zwierzêcej w kolorze ¿ó³tym, na której

jest fragment ko³a zêbatego i but w kolorze czarnym. W górnej

czêœci zarysu skóry widnieje g³owa ³osia.

Górna czêœæ tarczy to napis „Che³mek” na ¿ó³tym tle.

 Niewiele jest w Polsce ma³ych miejscowoœci, takich jak Che³-

mek, w przypadku  którego sama nazwa mówi o jego historii. Che³-

mek to buty, tak wielu ludziom siê kojarzy to miasto, choæ czêsto

nawet nie znaj¹ jego po³o¿enia geograficznego.

PO£O¯ENIE GMINY CHE£MEK

Che³mek wraz z so³ectwami Bobrek i Gorzów tworz¹ gminê

Che³mek. Zamieszkuje j¹ ponad 13 tys. mieszkañców, w tym mia-

sto - ponad 9 tys. osób, a so³ectwa – ³¹cznie blisko 4 tys. osób.

Gmina Che³mek po³o¿ona jest w zachodniej czêœci województwa

ma³opolskiego, w powiecie oœwiêcimskim, miêdzy Oœwiêcimiem a

Libi¹¿em, u zbiegu rzek Wis³y i Przemszy, na ich lewym brzegu.

Umiejscowiona na podmok³ych terenach, otoczona jest lasami so-

snowymi. Charakterystyczn¹ cech¹ gminy jest to, ¿e le¿y ona w

trójk¹cie pomiêdzy trzema du¿ymi aglomeracjami miejskimi, tj.

Krakowem (odleg³ym o ok. 50 km), Katowicami (odleg³ymi o ok.

30 km) oraz Bielskiem Bia³¹ (odleg³oœæ – ok. 40 km). Powierzchnia

gminy Che³mek wynosi 2.724 ha, z czego so³ectwa Bobrek i Go-

rzów zajmuj¹ ³¹cznie 1.893 ha.

Do g³ównych szlaków komunikacyjnych przebiegaj¹cych przez

gminê nale¿¹: linia kolejowa Trzebinia-Oœwiêcim, droga wojewódz-

ka nr 780 z Krakowa w kierunku Œl¹ska, jak równie¿ droga woje-

wódzka nr 933 z Chrzanowa w kierunku Oœwiêcimia i Pszczyny.

Che³mek usytuowany jest w po³owie drogi pomiêdzy Krakowem i

Katowicami, przy autostradzie A4.

POCHODZENIE NAZWY CHE£MEK

Che³mek jest zdrobnia³¹ form¹ nazwy Che³m, która w staropol-

skim jêzyku oznacza³a wzgórze, pagórek. Po obu brzegach Prze-

mszy wznosz¹ siê bowiem dwa wzgórza, u podnó¿a jednego z nich

powsta³ Che³mek.  Najpierw by³a to osada, nastêpnie wieœ, a od

1969 r. – miasteczko. W tym te¿ roku Che³mek uzyska³ prawa

miejskie,  w 1973 r. powsta³a gmina, w sk³ad której wchodz¹ miasto

Che³mek oraz so³ectwa: Bobrek i Gorzów.

Istnieje legenda dotycz¹ca powstania nazwy Che³mek, przeka-

zywan¹ gwar¹ z pokolenia na pokolenie.

„Na naszych ziemiach by³y wielkie rozlewiska wodne a w po-

œrodku p³ynê³a rzeka Przemsza, a w tych wodach mieszkali dwa

ludki wodne – utopce, a ¿e nie mieli co robiæ, to sie ze sob¹ bijali,

a bili siê tylko po g³owach, to ich bola³o. Chcieli temu zaradziæ i

wypletli z wikliny i oblepili glin¹ dwa he³my, a ¿e jeden utopiec by³

wiêkszy, to mia³ du¿y he³m, a mniejszy utopiec mia³ he³m mniej-

szy. Pewnego dnia po³o¿yli he³my na brzegu i poszli spaæ, a przy-

sz³a wielka woda i je zabra³a; jeden, ten wiêkszy, pop³yn¹³ na

praw¹ stronê rzeki, a ten mniejszy na lew¹. Z czasem te he³my

obros³y mchem, bagna nanies³y na nie piaski, kamienie, no i zro-

bi³y sie z nich dwie góry, a u do³u u³o¿y³y siê wsie Che³m i Che³-

mek.”

HISTORIA CHE£MKA

Historia Che³mka siêga XV wieku, kiedy nale¿a³ on do parafii

Jaworzno. W XVI wieku przejêty zosta³ przez parafiê Oœwiêcim i

sta³ siê w³asnoœci¹ szlacheck¹ Pana Ligêzy. Powstanie wsi zwi¹za-

ne by³o z ochron¹ szlaku drogowego, prowadz¹cego

z Krakowa na Œl¹sk oraz przejœcia na rzece Przemszy, gdzie mie-

œci³a siê najstarsza czêœæ osady. Ludzie utrzymywali siê tu z rolnic-

twa, którego rozwój postêpowa³ poprzez karczowanie lasów, osu-

szanie bagien i moczarów, a tak¿e z rybo³ówstwa.

Po I rozbiorze Polski, Che³mek zosta³ w³¹czony do zaboru

austriackiego. Rzeka Przemsza by³a granic¹ pomiêdzy zaborami

pruskim i austriackim.

Znaczenie Che³mka wzros³o w zwi¹zku z wybudowaniem w

1856 roku wiedeñskiej linii kolejowej oraz w momencie regulacji

rzek Wis³y i Przemszy. Mieszkañcy osady zaczêli pracowaæ jako

kolejarze oraz flisacy, którzy przewozili kamieñ budowlany

i wêgiel.

W XIX wieku Che³mek nale¿a³ do parafii Bobrek. W tym cza-

sie wzros³a œwiadomoœæ narodowa mieszkañców. W Che³mku

powsta³a wówczas szko³a, dziêki kolei zaczê³y docieraæ gazety.

Do miasta przyje¿d¿a³ ks. Stoja³owski, który wyg³asza³ patriotycz-

ne kazania.

W roku 1914 wybuch³a I wojna œwiatowa, która dotknê³a tak¿e

nasze okolice.  Podczas wojny zginê³o 22 obywateli Che³mka.

Los spokojnej miejscowoœci zmieni³ siê za spraw¹ czeskiego

fabrykanta, „króla obuwia” Tomasza Baty,  który w 1931 roku

zacz¹³ w niej budowê fabryki oraz osiedla mieszkaniowego. Za-

k³ad sprawi³, i¿ Che³mek rozwin¹³ siê, a iloœæ mieszkañców

w ci¹gu piêciu lat podwoi³a siê.

W 1939 roku wybuch³a II wojna œwiatowa, w wyniku której 3

wrzeœnia Che³mek zosta³ zaatakowany i ostrzelany. Niemcy zajêli

fabrykê, w której produkowano obuwie dla wojska i dla ludzi na

kartki. Znaczn¹ czêœæ mieszkañców Che³mka wywieziono na ro-

boty przymusowe i do obozów koncentracyjnych.

Che³mek zosta³ wyzwolony 25 stycznia 1945 roku. Zak³ad

uruchomiono miesi¹c póŸniej, a w 1947 roku nast¹pi³o jego upañ-

stwowienie.

W roku 1969 Che³mek otrzyma³ prawa miejskie.

Burmistrz informuje

W zwi¹zku z bardzo silnymi wstrz¹sami odczuwal-

nymi na terenie Gminy Che³mek, a spowodowanymi gór-

nicz¹ eksploatacj¹ w obszarze górniczym KWK „Piast”

w Bieruniu. Burmistrz zwróci³ siê z proœb¹ aby w trybie

pilnym przeprowadzaæ kontrolê pod k¹tem prawid³owo-

œci procesu eksploatacji oraz o przedsiêwziêcie œrodków

bezpieczeñstwa. Si³a wstrz¹sów powoduje ruch budyn-

ków ich pêkniêcia, wywo³uje silny stres u mieszkañców

obawiaj¹cych siê o swoje mienie i zdrowie. Szkody spo-

wodowane wstrz¹sami nale¿y zg³aszaæ do Dzia³u Geolo-

giczno-Górniczego KWK „Piast” w Bieruniu, nr. tel. (o32)

216-20-51

UWAGA!  NOWE  MIESZKANIA

Informacja dla osób zainteresowanych najmem lokalu miesz-

kalnego. Urz¹d Miejski w Che³mku informuje, ¿e istnieje mo¿-

liwoœæ wybudowania w krótkim czasie (oko³o 1 roku) budynku

mieszkalnego w ramach Towarzystwa Budownictwa Spo³ecz-

nego. Planuje siê wybudowanie 35 mieszkañ. Warunkiem pod-

pisania umowy najmu lokalu jest wp³ata wk³adu, którego wyso-

koœæ jest uzale¿niona od powierzchni mieszkania i zawiera siê w

przedziale od 12.000 z³ (34 m2) do 25.700 z³ (72 m2). Istotnym

czynnikiem jest równie¿ minimalne kryterium dochodowe okre-

œlone przepisami Ustawy o niektórych formach popierania bu-

downictwa mieszkalnego z dnia 26 paŸdziernika 1995 r. ( Dz.U.

z 2000 r. 98 poz. 1070 z póŸn. zm.). Wynika z niego, ¿e trzyoso-

bowa rodzina, aby ubiegaæ siê o mieszkanie w ramach TBS

powinna legitymowaæ siê dochodem oko³o 2500 z³ brutto mie-

siêcznie. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miej-

skim w Che³mku (pokój nr 9) lub pod nr telefonu 8464329
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SCHOLA „MISERICORDIAS”

Tak niedawno œwiêtowaliœmy sukcesy naszej Scholii parafial-

nej zwi¹zane z wydaniem pierwszej p³yty. Tymczasem  w marcu

2004 r. Schola nagra³a wspólnie z towarzysz¹cymi muzykami oraz

Magd¹ Anio³ sw¹ druga p³ytê pt. ”Œwiat³oœæ Œwiata”- Hymny œwia-

towych Dni M³odzie¿y. Na p³ycie utrwalonych zosta³o 10 hymnów

towarzysz¹cych œwiatowym Spotkaniom m³odzie¿y z Ojcem Œwiê-

tym. Patronat nad p³yta objêli: Andrzej sternus-Burmistrz Che³mka,

J.E. Kardyna³ Franciszek Macharski, Grupy Apostolskie Archidie-

cezji Krakowskiej, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opol-

skiego. Schola wielbi Pana Boga swoim œpiewem podczas Liturgii.

Schola mia³a zaszczyt uczestniczyæ w kilku wydarzeniach o cha-

rakterze diecezjalnym œpiewa³a miêdzy innymi: podczas Mszy

œwiêtej transmitowanej przez TV Kraków w £agiewnikach, Eucha-

rystii w Kalwarii podczas XI Pielgrzymki Rodzin Archidiecezji Kra-

kowskiej, na zakoñczenie Tygodnia Kultury Chrzeœcijañskiej w

Oœwiêcimiu. 14 czerwca 2003 r. Schola by³a organizatorem I Ar-

chidiecezjalnego Festiwalu Pieœni o Mi³osierdziu Bo¿ym w Che³m-

ku. Grupa uczestniczy³a równie¿ w Festiwalu Piosenki Religijnej w

Orawie „Stabat Mater”.

Dnia 24 kwietnia odby³ siê uroczysty koncert fina³owy, pod-

czas którego Schola wraz z wszystkimi towarzysz¹cymi muzykami

wykona³a wszystkie hymny Œwiatowych Dni M³odzie¿y.

Tytu³y utworów, które znalaz³y siê na nowej p³ycie.

1.   „Zostañ tutaj z nami” – Rzym 1985

2. „Nasz¹ drog¹ mi³oœæ3.  jest” – Buenos Aires 1987

4. „Jesteœmy m³odymi roku 2000” – Santiago de Compostella 1989

5. „Abba Ojcze” – Czêstochowa 1991

6. „Jesteœmy jednym cia³em” – Denver 1993

7. „G³oœmy mi³oœæ8.  na ca³y œwiat” – Manila 1995

9. „Z Tob¹ Maryjo” – Lorento 1995

10. „Panie i Mistrzu” – Pary¿ 1997

11. „Emmanuel” – Rzym 2000

12. „Œwiat³oœæ13.  œwiata” – Toronto 2002

Z ekologi¹ za pan brat
22 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Che³mku odby³o siê

przedstawienie ekologiczne „Na ratunek Ziemi”. Uczniowie  za-

prezentowali przygotowany przez: U. Palka,U. Kowalska,  J. Kar-

weta, E. Rola monta¿ s³owno-muzyczny. Swoim programem dzie-

ci chcia³y przypomnieæ wszystkim jak nale¿y dbaæ o w³asne œro-

dowisko. Zw³aszcza na wiosnê kiedy przyroda budzi siê do ¿ycia

widaæ, ¿e wokó³ nas pe³no œmieci oraz ró¿nego rodzaju zanie-

czyszczeñ. Nale¿y od najm³odszych lat uczyæ dzieci jak nale¿y

prawid³owo dbaæ o w³asne otoczenie.  Dekoracjê do przedstawie-

nia ekologicznego  Z informacji jakie otrzyma³am od nauczycielek

SP nr 2 w Che³mku wynika, ¿e w szkole prowadzone s¹ nastêpu-

j¹ce dzia³ania ekologiczne:

- szkolny konkurs przyrodniczy na poziomie klas II-III ( opie-

kun U. Palka), w klasach IV- VI  (opiekun U. Kowalska, J. Karwe-

ta).

- szkolny konkurs ekologiczno-plastyczny organizowany przez

Samorz¹d Uczniowski. Wykonanie komiksu pod tytu³em: „Kto

przyrodê chroni, tego ona jutro obroni”-  (opiekun C. Rudyk, E.

¯o³na, D. Nowak).

- Akcja  ekologiczno-plastyczna w MOKSiR pod has³em „Eko-

logiczna rodzina”, która odby³a siê 22.03.2004 r. Wziêli w niej

udzia³ klasy Via i klasa VIc z wychowawcami ( C. Rudyk, U.

Kowalska). Uczniowie wykonali postacie z materia³ów odpado-

wych. W ten sposób powitano wiosnê.

- Od paŸdziernika, prowadzona przez Szkolna Ko³o PCK zbiórka

puszek ( G. Szyjka, E. Wêdzina).

- Zbiórka zu¿ytych baterii ( G. Szyjka).

- Zbiórka makulatury. W³¹czenie siê do akcji Klubu Gaja-„Zbie-

raj makulaturê-ratuj konie” ( U. Sitek, E. Wêdzina).

- Realizowanie tematyki ekologicznej na wszystkich przed-

miotach i lekcjach wychowawczych w dniach 19-23.04.2004 r

Tekst i fot. P.Ch..
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W wid³ach Wis³y i Przemszy (8)

Dzieje Bobrku(5)

WWWWW
 1877r. córka Barbary i Kazimierza Potulickich

Maria Gabriela wst¹pi³a w zwi¹zek ma³¿eñski z ksiê-

ciem Bohdanem Micha³em Ogiñskim herbu Oginiec

z Hetowa na Litwie, rodu z którego wywodzi³o siê wiele polity-

ków i muzyków.

Wtedy te¿ dobra bobreckie przesz³y w rêce Ksiêstwa Marii i

Bohdana Ogiñskich, mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e w³aœnie ksiê¿nej

bardziej le¿a³ na sercu los tego maj¹tku i ludzi tu ¿yj¹cych, to ona

g³ównie przyczyni³a siê do rozwoju Bobrka i okolicznych wsi. Na

starym, unikalnym, niezbyt wyraŸnym zdjêciu, widnieje osoba w

œrednim wieku, w sportowym niewyszukanym stroju, krótko „po

mêsku” obciêta, o zdecydowanym wyrazie twarzy – to w³aœnie

ksiê¿na Ogiñskaka. We wspó³czesnych czasach najstarsze osoby z

naszych terenów pamiêta³y jeszcze ksiê¿nê, darz¹c j¹ szacunkiem

i wdziêcznoœci¹ za to co dla nich uczyni³a, a trzeba przyznaæ, ¿e

zrobi³a bardzo du¿o.

Podczas gospodarowania Ogiñskich, a przez kilkanaœcie lat

samej ksiê¿nej, wiele siê zmieni³o w dobrach bobreckich. Zosta³

przebudowany pa³ac i jego otoczenie, uzupe³niono wyposa¿enie

koœcio³a i co bardzo wa¿ne, zasz³y powa¿ne zmiany w gospodaro-

waniu tymi dobrami. Za³o¿ono stawy rybne, ba¿anciarnie, wyci¹g

szynowy z Jazdówki do stacji kolejowej w Che³mku, którym trans-

portowano p³ody rolne, kamieñ wapienny i wapno palone. Na prze-

³omie XIX i XX w. ksiê¿na Ogiñska za³o¿y³a cegielnie parow¹ w

pobli¿u mostu na Wiœle, w przysió³ku Pustynia. Wytwarzana w niej

ceg³a i dachówki mia³a szerokie zastosowanie w owych czasach.

Dachówki dla odbudowywanego zamku na Wawelu(1908r.), ceg³ê

do budowy koœcio³a i kopalni w Libi¹¿u, ceg³ê do budowy czêœci

gospodarskich  domostw w okolicznych miejscowoœciach i budo-

wy kaplic a dachówki do ich pokrywania.

Ksiê¿na Ogiñska odznacza³a siê szczególn¹ wra¿liwoœci¹ na

krzywdê dzieci, a zw³aszcza tych najbiedniejszych, dlatego te¿

razem z mê¿em ¿ywo interesowa³a siê dzieæmi w istniej¹cej szkole,

a przy dworze zorganizowali ochronkê. Opiek¹ nad dzieæmi w  1884r.

objê³y Siostry S³u¿ebniczki Najœw. Marii Panny Niepokalanie Po-

czêtej ze Starej Wsi.

P o c z ¹ t k o w o

opiekowa³y siê

dzieæmi porzucony-

mi i sierotami z tere-

nu w³oœci bobrec-

kich, póŸniej dziesiê-

ciorgiem polskich

sierot z Zak³adu w

Wiedniu. Dzieci by³o

70, a z czasem ich

iloœæ dosz³a do 150.

W 1898r. dokonano

remontu opuszczo-

nego budynku bro-

wary, pozosta³ego

po poprzednich w³a-

œcicielach i w tym

samym roku zosta³

otwarty Dom pod

wezwaniem Dzie-

ci¹tka Jezus poœwiê-

cony przez Ksiêcia

Kardyna³a Jana Pu-

zynê w 1902r. W

1909r. Ksiê¿na Bohdanowa Ogiñska, ju¿ jako wdowa ustanowi³a

zapis fundacyjny dla Zak³adu Prywatnego przeznaczaj¹c na jego

potrzeby:

Pos¹g Matki Bo¿ej Niepokalanie Poczêtej

- na dziedziñcu Zak³adu,

ufundowany przez ksiê¿n¹ Ogiñsk¹.

· Ziemie o obszarze 147 morgów,

· Budynku mieszkalne, gospodarcze i fabryczne wraz z wypo-

sa¿eniem i umeblowaniem,

· Cegielnie parow¹,

· Inwentarz ¿ywy(20 krów, 4 konie, 10 sztuk nierogacizny, 10

sztuk drobiu),

· Urz¹dzenia do transportu i uprawy ziemi.

W 1913r. Ksiê¿na odda³a Zak³ad Zgromadzenia Sióstr Mi³o-

sierdzia œw. Wincentego a Paulo(Szarytki), po ostatecznym poro-

zumieniu Prze³o¿on¹ Zgromadzenia prowincji krakowskiej.

13.II.1918r. ju¿ po wyjeŸdzie ksiê¿nej do Potulic, przyjecha³y

pierwsze siostry obejmuj¹c Zak³ad na podstawie jubileuszowego

aktu Marii Ogiñskiej, wed³ug którego mia³y z niego korzystaæ dzieci

osierocone, opuszczone i zaniedbane, obojga p³ci. Zgodnie z ¿y-

czeniem fundatorki nale¿a³o wychowywaæ je w wierze rzymsko-

katolickiej w polskim duchu narodowym. Ponadto, miano je przy-

sposabiaæ do zawodu i otoczyæ opiek¹ do pe³noletnoœci. Ksiê¿na

Ogiñska by³a osob¹ wielkiego serca, wcielaj¹c¹ w ¿ycie idea³y

katolickiego mi³osierdzia, czego przyk³adem, oprócz ochronki s¹

œwiadcz¹ce o tym fakty zapisane w kronikach  - parafialnej  i szko³y

bobreckiej. Podczas licznych powodzi zanim jeszcze zabezpie-

czono Bobrek wa³ami od strony Wis³y, ksiê¿na osobiœcie gotowa³a

potrawy dla powodzian i podp³ywa³a z pomoc¹ do zatopionych

domostw. W 1888r. „gdy straszny i niepamiêtny od dawna grad

zniszczy³ ziemiop³ody, dziedziczka przychodzi ubogim z pomoc¹

urz¹dzaj¹c w pralni pa³acowej kuchnie, w której  Siostry S³u¿eb-

niczki przygotowywa³y codziennie strawê, przez 3 miesi¹ce, roz-

daj¹c w tym czasie 12342 porcji ró¿norodnego po¿ywienia”  Jak

zanotowano w kronice parafialnej, ksiê¿na wraz z mê¿em, a póŸ-

niej ju¿ sama organizowa³a zabawy i „gwiazdki” dla dzieci, rozda-

j¹c  osobiœcie podarunki, Kronikarz doda³ jeszcze, ¿e „ by³a to

pierwsza dziedziczka dóbr bobreckich, która zbli¿y³a siê do wiej-

skich dzieci”.

 W tym samym czasie gdy w³aœcicielami Bobrka byli Ogiñscy,

nast¹pi³ prawdziwy, jak na owe czasy, rozwój szkolnictwa i oœwiaty,

wynikaj¹cy z ówczesnych tendencji na terenie Galicji, ale i w du¿ym

stopniu spowodowany dobr¹ wol¹  w³aœcicieli dóbr bobreckich. Od

1886 r. dzieci mog³y siê uczyæ w czteroklasowej szkole na terenie

ochronki, finansowanej przez Ogiñskich. W 1892 r. powsta³o w

Galicji Towarzystwo Szko³y Ludowej najsilniejsza i najwszechstron-

niejsza organizacja, zajmuj¹ca siê dzia³alnoœci¹ edukacyjn¹ na zie-

miach polskich, której g³ównym has³em by³o-„Przez oœwiatê do

Fronton Zak³adu - u góry figurka  Dzieci¹tka Jezus z czasów

ksiê¿nej Ogiñskiej, ni¿ej wspó³czesna p³askorzeŸba.
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Sukcesy uczniów Gimnazjum nr 2

im. C. K. Norwida w Che³mku
W bie¿¹cym roku szkolnym uczniowie tutejszego gimnazjumu uczestniczyli w kon-

kursach i olimpiadach przedmiotowych.Oto laureaci olimpiad przedmiotowych i kon-

kursów.

W olimpiadzie z jêzyka angielskiego na

etapie szkolnym wziê³o udzia³ 9 uczniów.Do

etapu rejonowego zakwalifikowa³a siê

uczennica z klasy 3 a - przygotowywana

przez pani¹ R. Ksiê¿arczyk - Katarzyna

Kotlarz. Przed ni¹ etap wojewódzki - 30

marca 2004 roku.

W szkole odby³ siê Ogólnopolski Kon-

kurs Historyczny „Losy ¿o³nierza i dzieje

orê¿a polskiego w latach 1921-1941, od trak-

tatu ryskiego do uk³adu poczdamskiego”.

Do etapu wojewódzkiego przeszli ucznio-

wie z klasy 3 c przygotowywani przez pani¹

B. Opalê: £ukasz £aski, Piotr Ganobis i

Marcin Wanat. W konkursie: „Jagiellono-

wie. Dzieje dynastii i pañstwa na tle wyda-

rzeñ europejskich 1385-1572” laureatkami

zosta³y Lasmina Jag³a z klasy  3 d i Dorota

Syska z klasy 2 c. Uczennica D. Syska prze-

sz³a do etapu wojewódzkiego.

W gimnazjum nie brak równie¿ spor-

towców. W indywidualnych biegach prze-

³ajowych awans do województwa uzyska³a

Karolina Halemba z klasy 1 a. Ch³opcy na-

tomiast zajêli trzecie miejsce w powiecie w

rozgrywkach pi³ki rêcznej. M³odzie¿ by³a

przygotowywana pod kierunkiem nauczy-

cieli wychowania fizycznego: pani¹ A. Gu-

mu³kê oraz pana M. Kozie³a.Uczniowie:

Sebastian Gabryœ z klasy 2 a, Damian Kar-

weta z klasy 2 d oraz Maciej Sikora z klasy

3 a zajêli pierwsze miejsce w Dru¿ynowych

Mistrzostwach gimnazjów i szkó³ ponadgim-

nazjalnych w szachach w MDKw Oœwiêci-

miu.

Mariola Krzeczkowska

Edukacja  zdrowotna
Edukacja zdrowotna w przedszkolu prowadzona jest jako ci¹g planowanych zajêæ

wychowawczo dydaktycznych, które maj¹ na celu utrwaliæ pozytywne zachowania,

przyzwyczajenia i nawyki pro zdrowotne.  Równie¿ spotkania z rodzicami prowadzone

s¹ w celu promowania zdrowia, higieny i bezpieczeñstwa.

Takie spotkanie odby³o siê 6.04.2004 w

Przedszkolu Samorz¹dowym nr 2 w Che³m-

ku pt. „Dbamy o nasze zdrowie”. Na spo-

tkaniu dzieci 5 i 6 letnie z grupy „Motylki”

na tle tematycznej deklaracji przedstawi³y

program artystyczny o zdrowiu. Wspólnie z

rodzicami odpowiada³y na losowane pyta-

nia dotycz¹ce higieny cia³a i zdrowia a za

swoj¹ wiedz¹ dzieci zosta³y nagrodzone s³o-

dyczami.

G³ównym punktem spotkania by³a pre-

lekcja i pokaz w wykonaniu  cz³onków

Szkolne Ko³o PCK przy Szkole Podstawo-

wej nr 2 w Che³mku i jej opiekuna pani¹

Ew¹ Wêdzinê z  zakresu udzielania pierw-

szej pomocy.

M³odzie¿ z PCK zademonstrowa³a spo-

soby postêpowania w przypadku: krwoto-

ków, oparzeñ, omdleñ i utraty przytomno-

œci, uk¹szenia przez zwierzêta. Dzieci i ich

rodzice mieli mo¿liwoœæ pozyskania i utrwa-

lenia wiadomoœci dotycz¹cych zdrowia i bez-

pieczeñstwa.

Na zakoñczenie spotkania przedszkola-

ki przypomnia³y tradycje œwi¹t Wielkanoc-

nych recytuj¹c tematyczne wiersze zebra-

nym goœciom.

R.Z.

PIKNIK Z PLATFORM¥ OBYWATELSK¥
Tegoroczn¹ „majówkê” mieszkañcy Che³mka mieli okazjê spêdziæ aktywnie na

œwie¿ym powietrzu, bowiem na stadionie sportowym Ko³o Platformy Obywatelskiej

zorganizowa³o piknik, nad którym patronat obj¹³ kandydat do Parlamentu Europej-

skiego Bogdan Klich.

W dniu 1 maja br. mi³oœnicy sportu i nie

tylko uczestniczyli w rozgrywkach sporto-

wych na stadionie sportowym KS Che³mek.

G³ówn¹ atrakcj¹ by³ turniej pi³ki no¿nej o

„Puchar Platformy Obywatelskiej RP”.

Wziê³y w nim udzia³ zaproszone repre-

zentacje: Bobrek, Gorzów, Che³mek Stare

Miasto, Che³mek Osiedle, Przyjaciele KS

Che³mek oraz reprezentacja Platformy Oby-

watelskiej.

Po d³ugich zmaganiach i ostrej rywali-

zacji mistrzem murawy zosta³a dru¿yna

Che³mek Osiedle, która w finale pokona³a

przedstawicieli Gorzowa wynikiem 1:0.

Ponadto imprezie towarzyszy³ konkurs

rzutów karnych wœród zgromadzonych ki-

biców. Wziêli w nim udzia³ g³ównie najm³od-

si zwolennicy tej dyscypliny sportowej. Zwy-

ciêzc¹ konkursu zosta³ Patryk ¯oneczko,

który otrzyma³ talon na buty a fundatorem

g³ównej nagrody by³a firma ANSPOL Anna

S³owiñska.

Podczas trwania pikniku odby³ siê tak¿e

bieg dla m³odzie¿y na 800 metrów w dwóch

kategoriach. Spoœród wszystkich uczestni-

ków wyró¿niono najlepsz¹ dziewczynê i

ch³opaka.

Zwyciêzcy otrzymali nagrody. Wszyst-

kim zwyciêzcom jeszcze raz gratulujemy,

organizatorom dziêkujemy za dobr¹ zaba-

wê i mamy nadzieje, ¿e tego typu spotka-

nia przyjm¹ siê w naszym lokalnym œrodo-

wisku.

przewodnicz¹cy PO

wolnoœci”. Ju¿ w rok póŸniej powsta³a w

Bobrku pierwsza w naszej gminie czytelnia

Towarzystwa. Po og³oszeniu w zaborze au-

striackim w 1894 r. ustawy ustalaj¹cej, ¿e

wydatki zwi¹zane ze szkolnictwem, bêd¹ na-

le¿a³y do dworu i gminy, zaczêto na terenie

wsi budowaæ jednoklasow¹ szko³ê, której

g³ównym fundatorem by³a ksiê¿na. We wrze-

œniu 1896 r. rozpoczê³a siê nauka w nowej

szkole (jeden nauczyciel, 38 uczniów). Przez

szesnaœcie lat nauczyciele ci¹gle siê zmie-

niali, co nie wp³ywa³o pozytywnie na wyniki

pracy szko³y, dopiero w 1912r. „zamiano-

wany zosta³” nauczyciel z prawdziwego zda-

rzenia- Kazimierz Staich, który z pomoc¹

ksiê¿nej „doprowadzi³ wnêtrze szko³y do ca³-

kowitego porz¹dku”. W 1913r. zosta³a utwo-

rzona dodatkowa klasa nadetatowa, miesz-

cz¹ca siê w prywatnym budynku, gdzie na-

uczycielk¹ by³a ¿ona Kazimierza- Maria Sa-

tichowa. W tym te¿ roku urodzi³ siê ich syn

Tadeusz, jedna z wybitnych osób urodzona

w Bobrku.

Ciekawym epizodem dzia³alnoœci Ogiñ-

skich w Bobrku, by³a sprawa orkiestry wiê-

zionej przez ksiêcia Bohdana z Riatawy na

Litwie, gdzie znajdowa³a siê g³ówna siedzi-

ba jego rodu. Orkiestra, sk³adaj¹ca siê z 30

muzykantów, opuœci³a sw¹ rodzinna ziemiê

udaj¹c siê do Bobrku, aby uciec przed mo-

bilizacj¹ do wojska cesarskiego, a w efekcie

przed udzia³em w wojnie rosyjsko- japoñ-

skiej.  Równoczeœnie z nimi wyjecha³o kil-

koro sierot, które znalaz³y opiekê w ochron-

ce. Rozstaj¹c siê z bliskimi zagrali jeszcze

polonez Ogiñskiego „Po¿egnanie Ojczyzny”

i  nigdy ju¿ do swojej miejscowoœci ju¿ nie

wrócili. Zostali sprowadzeni do Bobrku, aby

uczyæ muzyki i œpiewu wychowanków  w

ochronce, co wykonywali z du¿ym odda-

niem. Zorganizowali tez druga orkiestrê sk³a-

daj¹c¹ siê z wychowanków, zaœ wspólnie z

podopiecznymi czêsto grali i œpiewali w

bobreckim koœciele i  okolicznych wsiach,

a nawet przygotowywali z nimi amatorskie

przedstawienia.

Ksiê¿na Maria Gabriela Ogiñska w 1914

r. przekaza³a czêœæ maj¹tku bobreckiego na

fundacjê sierociñca, a pozosta³e dobra, wraz

z pa³acem i zabudowaniami  folwarcznymi

sprzeda³a Adamowi Zygmuntowi Sapierze,

najm³odszemu synowi W³adys³awa Leona z

linii kodeñskiej- trzeciego w³aœciciela Kra-

siczyna. W tym¿e roku wyjecha³a z trzema

wychowankami z sierociñca do zubo¿a³e-

go, rodowego maj¹tku swego ojca w Potu-

licach, gdzie ¿y³a jeszcze trzynaœcie lat w

skromnych warunkach. Nie mia³a tam ³a-

twego ¿ycia, czego dowodem mo¿e byæ jej

odpowiedz na list jednej z córek chrzest-

nych z 1923 r., skierowany do niej z proœb¹

o umo¿liwienie studiowania. Na list ten

dosta³a odpowiedŸ:

„Z przykroœci¹ zawiadamiam, ¿e wszyst-

ko utraci³am , nic nie mam, pomóc nie

mogê”.

Zmar³a w 1927 r. w wieku 74 lat w Po-

tulicach, gdzie zosta³a pochowana w rodo-

wym grobowcu. H.H.



Echo Che³mka nr 4/2004strona 10

Informacja na temat

Obozowej Akcji Letniej Hufca Che³mek w 2004 r.
Komenda Hufca ZHP Che³mek serdecznie zaprasza dzieci i m³odzie¿ do spêdzenia

wakacji z harcerzami w Lipnicy Ma³ej na Orawie. Termin obozu od 12 lipca 2004r. do

7 sierpnia 2004r. Ca³kowity koszt pobytu wraz z dojazdem i 1 wycieczk¹ wynosi:

- dla harcerzy Hufca Che³mek 650 z³otych

- dla pozosta³ych koszt 700 z³otych

Istnieje mo¿liwoœæ pobytu na turnusach 14-dniowych.

I turnus 12 lipiec 2004r. do 25 lipiec 2004r.

II turnus 25 lipiec 2004r. do 7 sierpieñ 2004r.

Koszt pobytu na turnusach 14-dniowych wynosi:

- dla harcerzy Hufca Che³mek 350 z³otych

- dla pozosta³ych koszt 380 z³otych.

Termin p³atnoœci: I rata 300 z³otych do 30 kwietnia 2004r.

II rata do 25 czerwca 2004r.

W sprawie obozowej Akcji Letniej 2004 nale¿y kontaktowaæ siê z:

dh. Barbara Kania- Che³mek ul Broniewskiego 10 tel. 8461245

dh. Lucjan Firek- Che³mek ul. S³owackiego 22 tel. 8461831

Maraton Ekologiczny
Dnia 20.04.2004 roku w siedzibie MOKSiR w Che³mku odby³ siê „Maraton Ekolo-

giczny dla przedszkolaków z terenu Miasta i Gminy Che³mek.

Informacja

ZWALCZANIE

KOMARÓW
Specjalistyczny Zak³ad Dezynsekcji,

Deratyzacji Têpienia Szkodników „Ro-

bak” Krzysztof Wieczorek bêdzie prowa-

dziæ w miesi¹cu maju i czerwcu br. podob-

nie jak w latach poprzednich, wylewkê

œrodka larwicydowego do rowów o d³ugo-

œci 18 560 mb i zastoisk wodnych o pow.

2,50 ha po³o¿onych na terenie gminy Che³-

mek. Zadaniem tego zabiegu jest ograni-

czenie wylêgu komarów, o uci¹¿liwoœci,

których nie trzeba przekonywaæ.

U¿ytkownicy gruntów

 –przypomnienie

Przypomina siê wszystkim u¿ytkowni-

kom gruntów o obowi¹zku koszenia traw

na nieruchomoœciach co najmniej dwa razy

w ci¹gu roku- §2 pkt 4 Uchwa³y Nr XLIV/

335/2002 Rady Miejskiej w Che³mku z dnia

25 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegó³o-

wych zasad utrzymania czystoœci i porz¹d-

ku na terenie gminy Che³mek.

Niewykoszone trawy na nieruchomo-

œciach s¹ dobrym schronieniem dla wszel-

kiego rodzaju uci¹¿liwych owadów, gryzo-

ni i innych organizmów, których nadmiar

powoduje uci¹¿liwoœci i szkodliwe dzia³a-

nie równie¿ na ³adnie wysprz¹tanych po-

dwórkach posesji, a wiosn¹ ka¿dego roku

wysuszone trawy s¹ okazja do wzniecenia

po¿arów.

Równie¿ u¿ytkownicy gruntów staraj¹-

cy siê o dop³aty ze œrodków unijnych maja

obowi¹zek utrzymywaæ grunty w dobrej

kulturze-kosiæ rosn¹ce na nich trawy.

Ponadto informuje siê, ¿e Urz¹d Miej-

ski w Che³mku bêdzie prowadzi³ wyryw-

kowe kontrole wykonywania powy¿szego

obowi¹zku, kieruj¹c wnioski do Sadu Re-

jonowego w Oœwiêcimiu o ukaranie tych,

którzy nie wykonuj¹ nale¿ycie w/w obo-

wi¹zków.

Pomys³odawczyniami tego przedsiê-

wziêcia by³y nauczycielki Przedszkola Sa-

morz¹dowego nr 2 w Che³mku Violetta

£opuszyñska i Barbara Musia³ prowadz¹ce

grupy dzieci 5 letnich.. Maraton rozpocz¹³

siê przedstawieniem pt. „Chroñ przyrodê ca³y

rok”, w którym wyst¹pi³y przedszkolaki z

grupy „Weso³e misie” i „Biedronki”, przy-

gotowane przez pomys³odawczynie. Na-

stêpnie przedstawiony zasta³ program o te-

matyce ekologicznej przygotowany przez

zaproszonych goœci, a byli nimi dzieci

uczêszczaj¹ce do Przedszkola Samorz¹do-

wego nr 2 w Che³mku: „Papu¿ki” –Józefa

Pytka, „Jagódki”- Renata Zieliñska, „We-

so³e bobry” – Eliza Pêdzia³ek – Krysta, „S³o-

neczka” – Dorota Zoñ, przedszkolaki z Sa-

morz¹dowego Zespo³u Szkó³ i Przedszkoli

w Che³mku  pod opiek¹ Doroty Pik i Iwony

Trybuœ oraz dzieci z Samorz¹dowego Ze-

spo³u Szkó³ i Przedszkoli  w Bobrku  przy-

gotowane przez Beatê Szyjkê i Urszulê

Mañkut. Podczas uroczystoœci og³oszono

równie¿ wyniki III edycji przyrodniczego

konkursu fotograficznego pt. „Wiosna wo-

kó³ nas” zorganizowanego dla dzieci przed-

szkolnych z terenu naszej gminy, którego

organizatorami s¹ Przedszkole Samorz¹do-

we nr 2 w Che³mku oraz g³ówny sponsor

nagród konkursowych ( aparaty fotograficz-

ne, albumy na zdjêcia oraz antyramy) FIR-

MA FOTOGRAFICZNA FOTO IMAGE

DOROTA I MARCIN £YSAK.

Wyniki konkursu:

I miejsce:: Damian Rychter – Przedszkole

Samorz¹dowe nr 2 w Che³mku

II miejsce: Jakub Kuchta – Przedszkole

Samorz¹dowe nr 2 w Che³mku

III miejsce: Daniel Pietrusiak - Przed-

szkole Samorz¹dowe nr 2 w Che³mku

Wyró¿nienie.za pomys³owoœæ – Kordian

£ysak – Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³             i

Przedszkoli w Che³mku

Wyró¿nienie za profesjonalizm:

1. Magdalena Buda – Przedszkole Sa-

morz¹dowe nr 2 w Che³mku

2. Wiktoria Mleczek - Przedszkole Sa-

morz¹dowe nr 2 w Che³mku

3. Natalia Duda - Przedszkole Samorz¹-

dowe nr 2 w Che³mku

4. Mateusz  Subel  – Samorz¹dowy Ze-

spó³ Szkó³ i Przedszkoli w Che³mku

5. Aleksandra Kuras -  Przedszkole Sa-

morz¹dowe nr 2 w Che³mku

Po uroczystym wrêczeniu nagród wszy-

scy uczestnicy spotkania z³o¿yli uroczyste

œlubowanie, a w prezencie od organizato-

rów otrzymali symboliczne drzewko. Po za-

koñczeniu uroczystoœci dzieci wraz z rodzi-

cami i swoimi opiekunami udali siê w „zie-

lonym korowodzie” na teren swojej placów-

ki, aby tam posadziæ swoje drzewko na znak

przyjaŸni z przyrod¹.

PRZYRZECZENIE

MY MALI OBROÑCY ZIELONEJ

PRZYRODY PRZYRZEKAMY CHRONIÆ

LASY, £¥KI, PARKI, RZEKI I SWOJE

NAJBLI¯SZE OTOCZENIE.

PRAGNIEMY, UCZYNIÆ WSZYSTKO,

ABY NA CA£EJ NASZEJ ZIEMI BY£O

CZYSTO PIÊKNIE I KOLOROWO, A KA¯-

DEMU Z NAS DOBRZE SIÊ ̄ Y£O NA NA-

SZEJ PLANECIE. I LUDZIOM I DRZE-

WOM, I KWIATOM, ZWIERZÊTOM.

NIE POZWOLIMY NISZCZYÆ NASZEJ

PRZYRODY I KA¯DEGO DNIA BÊDZIE-

MY O NI¥ DBAÆ, TROSZCZYÆ SIÊ I J¥

SZANOWAÆ.

W ostatnich dniach dostêna jest

nowa strona internetowa Urzêdu

Miejskiego w Che³mku. Z  tak pro-

fesjonalnie przygotowanej witry-

ny wszyscy mieszkañcy mog¹ byæ

dumni. Po adresem www.chel-

mek.pl znajdziemy najwa¿niejsze

informacje o Che³mku, jego miesz-

kañcach, wa¿ne wydarzenia  oraz

inne równie ciekawe informacje.

Serdecznie zapraszamy do odwie-

dzania naszej strony.
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KALENDARZ IMPREZ

TURYSTYCZNO-PIELGRZYMKOWYCH  POLSKIEGO

 ZWI¥ZKU EMERYTÓW-RENCISTÓW I INWALIDÓW

ZARZ¥DU REJONOWEGO W CHE£MKU ( od maja 2004 r.)

Lp. MIEJSCOWOŒÆ DATA

1. Czêstochowa -Gidle 5 maja 2004 r.

2. Licheñ(Sanktuarium Matki Piêknej

Mi³oœci w Sadowej -Golgota-Kalisz 29 – 30 maja 2004 r.

3. Wroc³aw-Panorama Rac³awicka

(wg zg³oszeñ-2 tydzieñ maja) 27 czerwca

4. Zakopane – LudŸmie¿ (Che³mek) 22 czerwca 2004 r.

5. Zakopane 24 czerwca 2004 r.

6. Zakopane (Gorzów) 6 lipca 2004 r.

7. Wieliczka-Kopalnia Soli  (wg zg³oszeñ) 8 lipca 2004 r.

8. £agiewniki Tyniec Karniewice 17 czerwca 2004 r.

9. Kalwaria Zebrzydowska-Wadowice 7 wrzeœnia 2004 r.

10. Czêstochowa-Gidle 16 wrzeœnia 2004 r.

11. Dzieñ Seniora – Dom Rencisty 29 wrzeœnia 2004 r.

12. Dzieñ Seniora - MOKSiR 9 paŸdziernika 2004 r.

Sukcesy siatkarskie
W dniu 17. 04. 2004 r. w Zespole Szkó³ i Przedszkoli w Bobrku

odby³a siê czwarta edycja Powiatowego Turnieju siatkówki Repre-

zentacji Zarz¹dów Gminnych Zwi¹zków O.S.P. R.P. powiatu oœwiê-

cimskiego. W turnieju   wziê³y udzia³ reprezentacje zarz¹dów

Gminnych O.S.P. R.P. Brzeszcz, Oœwiêcim, Osiek, Zator i Che³-

mek. Po zaciêtych i stoj¹cych na wysokim poziomie spotkaniach w

systemie ka¿dy z ka¿dym dru¿yny ukoñczy³y zwody na nastêpu-

j¹cych pozycjach :

1.miejsce Reprezentacja Zarz¹du Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku

O.S.P R.P. w Che³mku.

2.miejsce Reprezentacja Zarz¹du Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku

O.S.P R.P. w Brzeszczach

3.miejsce  Reprezentacja Zarz¹du Oddzia³u Gminnego Zwi¹z-

ku O.S.P R.P. w Oœwiêcimiu

4. miejsce  Reprezentacja Zarz¹du Oddzia³u Gminnego Zwi¹z-

ku O.S.P R.P. w Zatorze

5. miejsce Reprezentacja Zarz¹du Oddzia³u Gminnego Zwi¹z-

ku O.S.P R.P. w Osieku

Organizatorem tegorocznego turnieju by³ Zarz¹d Oddzia³u

gminnego Zwi¹zku O.S.P. R.P. w Che³mku oraz MOKSiR w Che³mku.

Pan Andrzej Saternus Burmistrz Che³mka obj¹³ patronat nad tym

turniejem  i ufundowa³ puchar dla zwyciêzców. Organizatorzy

sk³adaj¹ serdeczne  podziêkowania gospodarzowi turnieju Panu

Adamowi £ekawie oraz wszystkim sponsorom, bez których zorgani-

zowanie tego turnieju by³oby niemo¿liwe mówi³ Pan Andrzej Sarna.

Zwyciêskiej dru¿ynie sk³adamy gratulacje, i czekamy na kolej-

ne sukcesy sportowe.      Tekst i fot. P.Ch.

Nowa pracownia komputerowa
W Powiatowym Zespole Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹-

cych w Che³mku otwarto now¹ pracowniê komputerow¹.   Otwarcie

nast¹pi³o w niecodzienny sposób, bo za pomoc¹ komputerowej

myszki. W ubieg³ym roku w PZ nr 8 zosta³a otwarta nowoczesna sala

multimedialna. I w tej w³aœnie sali otwarto now¹ pracownie kompu-

terow¹ znajduj¹c¹ siê po drugiej stronie korytarza. Dyrektor Micha³

Kaczmarczyk podkreœli³, ¿e szko³a ma na wyposa¿eniu  nowocze-

sny sprzêt multimedialny , który s³u¿y uczniom do nauki. W nowej

pracowni znajduje siê 15 stanowisk komputerowych w tym jedno

nauczycielskie. Uczniowie maj¹ do dyspozycji urz¹dzenie wielo-

funkcyjne zawieraj¹ce skaner, kopiarkê oraz drukarkê. Komputery

s¹ po³¹czone do sieci Internet poprzez serwer szkolny oparty na SBS

2000. Goœcie uczestnicz¹cy w uroczystoœci na po¿egnanie otrzyma-

li koszulki na , których umieszczono ich wizerunki.

W dniach 22 oraz 23 kwietnia w PZ nr 8 zorganizowa³ „Dni

otwarte” dla klas trzecich gimnazjum. Zainteresowani mogli uczest-

niczyæ w lekcjach otwartych oraz w zajêciach zorganizowanych

przez nauczycieli. Gimnazjaliœci mogli uczestniczyæ w  zajêciach

kó³ka informatycznego oraz kó³ka jêzyka niemieckiego. W dru-

gim dniu „Dni otwartych” rozpocz¹³ siê Festiwal Nauki. W progra-

mie festiwalu by³y m.in.:

- zajêcia kó³ka mechanicznego-pokaz sprzêtu motolotniarskiego,

- spotkanie pod has³em „sami budujemy gokarta”,

- konkurs o tytu³ „Master of Physics” i wiele innych równie cieka-

wych wydarzeñ.     Tekst i fot. P.Ch.
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Ryszard Gondek- nowe prace
W galerii „Epicentrum” Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku otwarta zosta³a wystawa prezentuj¹ca

najnowsze rzeŸby che³meckiego twórcy Ryszarda Gondka.

Kolejna prezentacja rzeŸb Ryszarda Gondka w galerii „Epicen-

trum” dowodzi niezwyk³ej twórczej aktywnoœci autora. Wspomi-

naj¹c prace eksponowane w 2002 r., konfrontuj¹c je z ostatnimi

dokonaniami, widzimy, jak krystalizuje siê ich forma. Nale¿y przy-

pomnieæ, ¿e Ryszard Gondek-rzeŸbiarz narodzi³ siê zaledwie przed

kilku laty. Tak naprawdê by³ to powrót po zakoñczonej pracy za-

wodowej do ulubionego w dzieciñstwie strugania ptaszków i figu-

rek. Jakie to szczêœliwe zrz¹dzenie, ¿e ta pasja z m³odzieñczych lat

przetrwa³a ciê¿ka próbê czasu, przerodzi³a siê w pe³n¹ mocy i wy-

razu, dojrza³¹ twórczoœæ. Ostatnie prace pokazuj¹, ¿e opowieœæ

pisana w drewnie o jego góralskiej ziemi, mieszkañcach i ich zwy-

czajach zaczyna zataczaæ coraz szersze krêgi. Pojawiaj¹ siê posta-

cie œwiêtych, przybywa scen inspirowanych sztuk¹ klasyczn¹. Nie

oznacza to, ¿e twórca stara siê zapomnieæ o swym rodowodzie. To

jest nadal œwiat widziany z s¹deckich wzgórz. Zgromadzone na

wystawie prace prowadz¹ ze sob¹ dialog, anio³ pochyla siê nad

pastuszkiem, œwiêty Franciszek tuli parê go³êbi. Nadal têtni ¿yciem

trochê zapomniana ju¿ góralska wieœ. Mimo rozleg³ej tematyki rzeŸ-

by ³¹czy jednolita forma. To ona wyznacza artystyczn¹ wartoœæ.

Twórcy ekspozycji pozwolili sobie na pewien szafla¿. Pokazali

prace zestawiaj¹c je z przedmiotami i narzêdziami zwi¹zanymi z

dawnym rolnictwem - mówi³ Waldemar Rudyk, dyrektor che³mec-

kiego MOKSiR.

Przedmioty potrzebne do aran¿acji wnêtrza galerii wypo¿yczy-

li pañstwo Dorota i Miros³aw Klimowiczowie. Tworzy³em ju¿ w

m³odych latach, ale potem by³a przerwa spowodowana brakiem

czasu. Pierwsze prace zwi¹zane s¹ z moj¹ rodzinna, góralsk¹ miej-

scowoœci¹. A teraz inspiracj¹ dla mojej twórczoœci s¹ ró¿ne obsza-

ry ¿ycia codziennego, a tak¿e sztuka ikonowa i sakralna. Ja po

prostu lubiê „strugaæ”, to jest moja pasja i hobby.

Oczywiœcie, aby dobrze odtworzyæ postacie œwiêtych wcze-

œniej muszê zapoznaæ siê z fachow¹ literatur¹. Unikam wzorowa-

nia siê na innych twórcach, uwa¿am, ¿e ka¿dy inaczej czuje sztu-

kê i powinien ja prezentowaæ wed³ug w³asnego talentu.  Materia³y

niezbêdne do mojej pracy pozyskujê sam, lub moi bliscy mi je

dostarczaj¹. Mówi³ Ryszard Gondek

 Tekst i fot. P.Ch.

Kalejdoskop z przeprowadzanych remontów

dróg i budynków na terenie naszej gminy

Budowa sali przy SP nr 2

Budowa drogi na ul. Cichej.

W nastêpnych numerach gazety bêdziemy prezentowaæ kolej-

ne inwestycje wykonywane na terenie naszej gminy.
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MAJÓWKA 2004
Dnia 30 kwietnia o godz. 12. 00., mieszkañcy grodu nad Prze-

msz¹ w sposób symboliczny i  wymowny œwiêtowali wejœcie Polski

do Unii Europejskiej. Burmistrz Che³mka wyg³osi³ uroczyste prze-

mówienie, w którym podkreœla³ wielkoœæ i znaczenie tego¿ wyda-

rzenia. Podkreœli³ rolê i zas³ugi w integracji europejskiej pana Lech

Wa³êsy i Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.

Wszyscy zgromadzeni wys³uchali z dum¹ i godnoœci¹ hymn

Polski oraz „Odê do radoœci”, która obok „Mazurka D¹browskie-

go” na sta³e wpisze siê w tradycjê i kulturê narodu polskiego. Na-

stêpnie nast¹pi³o symboliczne wci¹gniêcie na maszt flag- woje-

wództwa ma³opolskiego, Polski i Unii Europejskiej.

Z radoœci¹ nale¿y stwierdziæ, ¿e wœród licznie zgromadzonych

mieszkañców Che³mka spor¹ grupê stanowi³y przedszkolaki, dla

których wst¹pienie Polski do Wspólnoty Europejskiej jest szans¹ na

lepsz¹ przysz³oœæ. Symboliczn¹ wymow¹ tej uroczystoœci by³o

zasadzenie buku na terenie Urzêdu Miejskiego w Che³mku, którego

korzenie bêd¹ wrastaæ w ziemiê, tak jak Polska bêdzie scalaæ siê z

Europ¹.

- Za kilkanaœcie lat, gdy przyjdziecie w to miejsce, bêdziecie

wspominaæ, ¿e byliœcie wœród tych, którzy brali udzia³ w posadzeniu

dêbu-mówi³ do m³odych ludzi Burmistrz. Ca³a gmina zosta³a ude-

korowana flagami Polski, Unii i flagami ¿ó³to- niebieskimi.

W uroczystoœci oprócz przedszkolaków, uczniów szkó³ gmin-

nych i pracowników magistratu uczestniczyli Dirk Ketele, Douglas

Ewing i Jef Verplaetse z firmy Van Genechten. By³ tak¿e Zygmunt

Wita, dyrektor oddzia³u polskiego firmy VG Polska w Che³mku.

Ostatniego kwietnia, tu¿ przed uroczystym wst¹pieniem Polski

do Unii Europejskiej, spo³ecznoœæ uczniowska Samorz¹dowego

Zespo³u Szkó³ im. Kardyna³a Adama Stefana  Sapiechy w Bobrku

uczestniczy³a w niecodziennej lekcji historii i patriotyzmu. Ucznio-

wie klasy VI i I gimnazjum zaprosili do podró¿y a czasie i w mon-

ta¿u poetycko-muzycznym odtworzyli atmosferê majowych wyda-

rzeñ pamiêtnego 1791r.

Zgromadzeni wys³uchali wypowiedzi niektórych pos³ów bior¹-

cych udzia³ w obradach Sejmu Czteroletniego, przysiêgi króla Sta-

nis³awa Augusta Poniatowskiego, który zatwierdzi³ now¹ konsty-

tucjê oraz okolicznoœciowych wierszach i pieœni patriotycznych.

Uroczysta akademia poœwiecona rocznicy uchwalenia Konsty-

tucji 3 Maja po³¹czona zosta³a ze œwiêtowaniem wejœcia naszego

kraju do Unii Europejskiej.

Symbolicznym znakiem przyjêci nowych pañstw cz³onkow-

skich by³o umieszczenie kolorowych chor¹giewek na tle unijnej

flagi. Apel rozpoczêliœmy „Mazurkiem D¹browskiego”, a na za-

koñczenie wys³uchaliœmy hymnu zjednoczonej Europy.

¯yj¹c wspó³czesnoœci¹, ciesz¹c siê teraŸniejszoœci¹ i maj¹c

nadziejê na lepsz¹ przysz³oœæ nie mo¿emy zapomnieæ o przesz³o-

œci, o dorobku minionych pokoleñ, o tym, sk¹d przychodzimy, kim

jesteœmy i co ze sob¹ wnosimy do skarbca europejskich wartoœci,

dokonañ. Nie wolno nam zatraciæ to¿samoœci narodowej i odrêb-

noœci kulturowej.

Majowe œwiêta s¹ wspania³¹ ukazuj¹, by przypomnieæ m³ode-

mu pokoleniu dzieje narodu i wpajaæ przekonanie o tym, i¿ nie ma

„wiêkszej chluby niŸli byæ Polakiem”.

1 maja odby³a siê „Szachowa majówka”.   Zawodach uczest-

niczy³o 42 zawodników z takich miejscowoœci jak: Che³mek An-

drychów, Czechowice-Dziedzice, Wieprz, Grojec, £odygowice,

Bielsko-Bia³a, ¯ywiec.

Szachiœci rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych:

uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjalnych oraz doroœli.

Impreza sta³a na wysokim poziomie o czym œwiadczy rekordo-

wa liczba zawodników, rywalizacja trwa³a siedem godzin.

A oto wyniki:

Uczniowie szkó³ podstawowych:

I miejsce Micha³ Mo³dawski- Wieprz

II miejsce Rados³aw Noworyta- Grojec

III miejsce Kacper Polok- Czechowice-Dziedzice

Uczniowie szkó³ gimnazjalnych:

I miejsce Sebastian Gabryœ- Che³mek

II miejsce Damian Karweta- Che³mek

III miejsce Karol Kornaœ- Che³mek

Kategoria doros³ych:

I miejsce Kazimierz Stryjski- Lêdziny

II miejsce Wojciech Ulrych- ¯ywiec

III miejsce Tomasz Mencnarowski- Bielsko-Bia³a

Szachowa majówka
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Serdeczne podziêkowania za wyrazy wspó³czucia i udzia³

w pogrzebie mojej ¿ony, matki i babci

œ.p.

Bronis³awy Witkowskiej
Panu Burmistrzowi, Stra¿y honorowej NSPJ i Radzie Dusz-

pasterskiej przy Parafii NMP Królowej Polski, Ochotniczym

Stra¿om Po¿arnym z Bobrka, Gorzowa i Che³mka, Ko³u Go-

spodyñ Wiejskich z Che³mka, krewnym, bliskim znajomym

z Che³mka i okolicy oraz wspó³pracownikom synów z KWK

Piast, PRG Mys³owice i Huhtamaki

sk³adaj¹:

Roman Witkowski z Rodzin¹

Turniej  ligi mistrzów

Informujemy,

¿e zatrudniono pielêgniarkê,

która bêdzie obs³ugiwa³a mieszkañców

z terenu Bobrka informacje dla osób

zainteresowanych po numerem telefonu

 846-14-61

3 maja br. odby³ siê „Turniej w ramach ligi mistrzów miêdzy-

regionalnego porozumienia Oœrodków Sportu i Rekreacji”. Do

œcis³ego fina³u zakwalifikowa³o siê czeœæ zawodników, reprezen-

tuj¹cych dru¿yny ¯ywca, Che³mka, Oœwiêcimia.

Indywidualnie

w grupie kobiet:

 I miejsce zajê³a Gabriela Helbin z Che³mka,

II miejsce zajê³a Magdalena Urbañczyk z Oœwiêcimia.

w grupie mê¿czyzn:

I miejsce zaj¹³ Ireneusz Libiñski z ¯ywca

II miejsce zaj¹³ Miros³aw Romatowski z ¯ywca

III miejsce zaj¹³ Sebastian Fedecki z Che³mka

Dru¿ynowo:

I miejsce zajê³a reprezentacja MOKSiR z Che³mka

II miejsce zajê³a reprezentacja MOSiR z Oœwiêcimia

III miejsce zajê³a reprezentacja MOSiR z ¯ywca

Zawody sta³y na wysokim poziomie i ku zadowoleniu zawod-

ników oraz organizatorów dopisa³a wspania³a pogoda.

INFORMACJA
Komenda Hufca ZHP w Che³mku zorganizowa³a Zlot z okazji

wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Zlot dru¿yn odby³ siê w

dniach 30.04-1.05 br. w Samorz¹dowym Zespole Szkó³ w Gorzo-

wie. Bra³o w nim 110 zuchów, harcerzy i instruktorów.

Wspólne harcowanie rozpoczê³o siê  wyjœciem spod Pomnika

Grunwaldu. Zastêpy otrzyma³y karty, zadania patrolowe i mapy, dziê-

ki którym dotar³y do celu. Gra terenowa zakoñczy³a siê zameldowa-

niem patroli w budynku szko³y. OP godziny 20.30 odczytano rozkaz

Komendantki Hufca dh.hm. Barbary Kani i rozpalono ognisko.

Harcerze zaprezentowali przygotowane zadania przed zloto-

we miedzy innymi legendê o Gorzowie. Twórczoœæ harcerzy wzbo-

gaci „historyczny rys” o so³ectwie Gorzów. Uczestnicy Zlotu w

œwietle ogniska radoœnie pl¹sali. Donoœny œpiew przyci¹gn¹³ za-

ciekawionych mieszkañców Gorzowa, którzy zostali przy wspól-

ny ognisku do jego zakoñczenia. Mi³ym akcentem by³o zawi¹za-

nie krêgu.

O godzinie 23.50 zaspanych harcerzy obudzi³ gwizdek dh.

oboŸnego Marka Mêdeli. Na sale gimnastyczn¹ wprowadzono

poczet sztandarowy flagi polskiej i unijnej. Ka¿dy uczestnik trzy-

ma³ w  rêku balona, którym wystrzeli³ na wiwat o pó³nocy. Radoœci

i zabawie nie by³o koñca.

Dzieñ nastêpny rozpocz¹³ siê zabawami integracyjnymi i zawo-

dami sportowymi. Zadowoleni uczestnicy pod opiek¹ dh.pwd.Aliny

Krupy, dh.pwd. Katarzyny Je¿, dh.pwd. Jakuba Firka, dh.pwd.

Wojciech Cory, dh. Grzegorza Lamparskiego, opiekunki zuchów z

Gorzowa Katarzyny Wojtyczko wrócili do domów.

Program Zlotu zosta³ przygotowany przez dh.phm.Wiolettê

Susk¹, dh.pwd. Magdalenê Firek.

Zlot by³ okazja do zintegrowania harcerzy z m³odzie¿¹ nie-

zrzeszon¹. Myœlimy, ¿e w takim licznym gronie spotkamy siê przy

obozowym ognisku w Lipnicy Ma³ej.

Z harcerskim pozdrowieniem, Czuwaj!

Komendantka Hufca, hm. Barbara Kania

Wyrazy wspó³czucia

Dla Pana Adama Stok³osy

Z powodu œmierci

MAMY

Sk³adaj¹

Burmistrz Che³mka,

Radni Rady Miejskiej,

oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego
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Festiwal Nauki
W dniu 28 maja 2004 roku w Gimnazjum nr 2 im. C.K. Norwida

w Che³mku odbêdzie siê cykl imprez po nazw¹: Festiwal Nauki

W ramach programu odbêd¹ siê konkursy:

1. Turniej matematyczny: ”Jeden z dziesiêciu”

2. „Turniej trójmagiczny z Harrym Potterem”

3. Rozmaitoœci muzyczne: „Jaka to melodia?”

Ponadto w ramach Festiwalu Nauki zostanie przedstawiony

program artystyczny przygotowany przez m³odzie¿ Gimnazjum nr

2 w Che³mku. Udzia³ w imprezie zg³osi³ Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³

w Che³mku i w Gorzowie.

Ziemia-Zielona Planeta

Dnia 16. 04. 2004 r. o godzinie 10.00 w Oœrodku Doskonalenia

Nauczycieli w Oœwiêcimiu odby³ siê konkurs ekologiczny „Zie-

mia-Zielona Planeta”. Pomys³odawc¹ i organizatorem konkursu

by³a pani mgr Jadwiga Nowakowska- doradca metodyczny MCDN

ODN w Oœwiêcimiu. W konkursie  wziê³y udzia³  „dru¿yny” z

przedszkoli z terenu ca³ego powiatu. Celem eliminacji by³o spraw-

dzenie wiedzy ekologicznej u dzieci w wieku przedszkolnym. Z 12

dru¿yn, które stanê³y do rywalizacji do dalszego etapu przesz³y 3

zespo³y, a wœród nich znalaz³a siê dru¿yna z oddzia³u „0” przy

SZSZ w Che³mku. Opiekunem grupy jest pani Iwona Trybuœ. II

etap konkursu  ekologicznego odbêdzie siê 29.04. 2004 r.

Dbamy o zêby
W dniu 7. 04. 2004 r. przedszkolaki z grupy „Motylki”, „We-

so³e misie” i „Biedronki” zosta³y wyró¿nione na apelu szkolnym w

Szkole Podstawowej nr 2 w Che³mku za udzia³ w konkursie pla-

stycznym „Jak dbaæ o zêby”.

Przedszkolaki odebra³y nagrody i dyplomy dla Przedszkola

Samorz¹dowego nr 2 w Che³mku z r¹k pani dyrektor El¿biety

Œwitalskiej i pani Ewy Wêdziny.

Proces pozytywnych

zmian w rodzinie
Pomoc psychologiczna dla cz³onków rodziny alkoholowej ma

w naszym kraju bardzo krótki rodowód. Przez d³ugi okras czasu nie

byli oni postrzegani jako potencjalni pacjenci, uwa¿ano, ¿e tylko

alkoholik potrzebuje leczenia. Praktyka kliniczna oraz badania

przeprowadzone na prze³omie lat 80 i 90 pokazuj¹, ¿e równie¿ u

osób wspó³uzale¿nionych pojawiaj¹ siê specyficzne zaburzenia.

Wspó³uzale¿nienie okreœlono wówczas jako formê przystoso-

wania siê do ¿ycia w patologicznych warunkach, czyli przyjmowa-

nie autodestrukcyjnych postaw, poczucie koniecznoœci kontroli

osoby uzale¿nionej i odpowiedzialnoœci za ni¹. Negowanie w³a-

snych potrzeb, lêk przed zmian¹ istniej¹cej sytuacji i samotnoœæ.

Nastêpstwem tego przebywania w sytuacji ci¹g³ego stresu jest pod-

trzymywanie systemu-rodziny, który nie sprzyja budowaniu wiêzi,

zaufania, mi³oœci i radoœci z bycia razem.

By temu przeciwdzia³aæ stworzono programy pomocy dla osób

wspó³uzale¿nionych, s¹ one nastawione na:

1. Dostarczenie informacji o uzale¿nieniu od alkoholu

2. Dostarczenia informacji o funkcjonowaniu rodziny z pro-

blemem alkoholowym

3. Rozpoznanie przez osobê wspó³uzale¿nion¹ swojej sytu-

acji i zrozumienie schematów w³asnego postêpowania

4.  Praca nad sposobami rozwi¹zywania problemów i radze-

nia sobie w ¿yciu

Wœród osób wspó³uzale¿nionych wystêpuj¹ zaburzenia nie tyl-

ko na p³aszczyŸnie psychologicznej, ale równie¿ fizycznej. Naj-

czêœciej towarzyszom im stany niepokoju, leku, przygnêbienia,

rozstroju emocjonalnego, zaburzenia nerwicowe objawiaj¹ce siê w

formie zaburzeñ somatycznych i lêkowych, które powstaj¹ w okre-

sie przystosowywania siê do znacznych zmian w ¿yciu, co z cza-

sem coraz mocniej utrudnia dzia³anie w ¿yciu codziennym: funk-

cjonowanie w pracy, zakupy, wychowywanie dzieci.

Mo¿na próbowaæ przeciwdzia³aæ tym procesom uczestnicz¹c

w zajêciach grupy wsparcia, na której staramy siê rozpoznawaæ

problem, ustaliæ jego przyczyny i szukaæ prawid³owych sposobów

rozwi¹zywania problemów towarzysz¹cych poszczególnym cz³on-

kom rodziny, w której jest problem alkoholowy oddzia³ywuj¹c na

wszystkich jej cz³onków.

Anna Matyja

Zajêcia odbywaj¹ siê systematycznie dwa razy w miesi¹cu,

w godzinach od 17 do 19 w Klubie Paprotnik w budynku Przy-

chodni Zdrowia wejœcie od strony zak³adu.

Najbli¿sze spotkania odbêd¹ siê:

18.05.2004r.

1.06.2004r.

15.06.2004r.

6.07.2004r.

przerwa wakacyjna

21.09.2004r.

Szczegó³owych informacji udzielamy

pod numerem telefonu

846-38-44
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„ DNI CHE£MKA 2004”
ramowy program

27.05.2004 r.  - czwartek
Uroczysta sesja Rady Miejskiej upamiêtniaj¹ca 35 rocznicê

nadania praw miejskich

28.05.2004 r. - pi¹tek

- MIASTO DLA M£ODZIE¯Y

9.00 Dzieñ sportu -Stadion  Sportowy KS „ Che³-

mek"

16.00 - 18.00 Festiwal Artystyczny Dzieci i M³odzie¿y z

Gminy Che³mek  „ TALENTY 2004 „ - Che³-

mek, Park Miejski

16.00 Mecz pi³ki no¿nej _ Reprezentacja Samorz¹-

dowców kontra S³u¿by Mundurowe

20.00 Koncert MONIKI BRODKI - laureatki progra-

mu muzycznego Idol

21.30 - 2.00 Zabawa taneczna przy udziale zespo³u  ASTER

- Park Miejski

29.05.2004 r. - sobota

9.00 Konkurs wêdkarski dla dzieci - Stawy w Che³m-

ku

9.00 Turniej Tenisa Ziemnego – Korty przy ul. Brzo-

zowej

9.00 „V Prze³ajowy Wyœcig Rowerowy „- Gorzów

- Ma³owy

18.50 Uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiego

Pleneru Malarstwa cz³onków Robotniczego

Stowarzyszenia Twórców Kultury - Park Miej-

ski. Prezentacja przelotu go³êbi pocztowych

hodowców z terenu gminy Che³mek - Park

Miejski

19.00 Prezentacja Zespo³ów Ludowych z terenu gmi-

ny Che³mek

19.30 Koncert zespo³u Werset

20.00 Koncert Piotra Szczepanika

21.30 - 2.00 Zabawa taneczna z udzia³em zespo³u TANGEL

TON

30.05.2004 r. - niedziela

- PRZEDSIÊBIORCY - MIASTU

7.00 Zawody  wêdkarskie dla doros³ych o Puchar

Burmistrza Che³mka - Stawy w Che³mku

10.00 Turniej „Skrzatów” -fina³ rozgrywek  turnie-

ju tenisa ziemnego dla dzieci - Centrum Te-

nisowe przy ul. Brzozowe

12.30 Wspólne zdjêcie mieszkañców na dziedziñcu

przed Koœcio³em pw. „Mi³osierdzia Bo¿ego”

w Che³mku

15.00 Pokaz sprawnoœci bojowej jednostek Ochot-

niczych Stra¿y Po¿arnych z gminy Che³mek

- Boisko ¿u¿lowe obok Stadionu Sportowe-

go

16.00 - 19.00 Blok imprez dla dzieci z okazji Dnia Dziecka

- Park Miejski

19.00 - 20.00 Kabaret Grzegorza Stasiaka

20.00 - 21.30 Koncert Zbigniewa Wodeckiego z zespo³em

21.30 Kabaret Grzegorza Stasiaka

22.00 - 22.30 Spektakl „ TEATRU OGNIA” - pokaz sztucz-

nych ogni.

Imprezy towarzysz¹ce:

- poplenerowa wystawa twórców Robotniczego Stowarzysze-

nia Twórców Kultury Park Miejski

- wystawa archiwalnych zdjêæ i dokumentów dotycz¹cych

historii gminy Che³mek

ORGANIZATOR:

MIEJSKI OŒRODEK

KULTURY, SPORTU

i REKREACJI W CHE£MKU

WSPÓ£ORGANIZATORZY:
BURMISTRZ CHE£MKA, RADA MIEJSKA, SZKO£Y PODSTAWOWE I GIMNAZJA, PRZEDSZKOLA SAMORZ¥DOWE

,  POWIATOWY ZESPÓ£ NR 8 SZKÓ£ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH W CHE£MKU , PARAFIA P.W. „

MI£OSIERDZIA BO¯EGO „ W CHE£MKU, OCHOTNICZE  STRA¯E PO¯ARNE, POLSKI ZWI¥ZEK HODOWCÓW GO£Ê-

BI POCZTOWYCH, POLSKI ZWI¥ZEK WÊDKARSKI -KO£O  MIEJSKIE , KOMISJA ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH, KLUBY SPORTOWE , RADY SO£ECKIE.

PATRONAT MEDIALNY:

GAZETA KRAKOWSKA


