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ECHO  CHE£MKA

03.03. – w Che³mku na ul. Klonowej za-

trzymano nietrzeŸwego kieruj¹cego

samochodem - 1 promil;

07.03. – w Che³mku na pl. Kiliñskiego

skradziono telefon komórkowy warto-

œci 450 z³;

09.03. – w Bobrku na ul. Nowowiejskiej

nieznani sprawcy dokonali w³amania

do mieszkania i kradzie¿y, straty

3 500 z³;

10.03. – w Che³mku na ul. 11 Listopada

zatrzymano nietrzeŸwego prowadz¹ce-

go samochód – 2 promile

11.03. – w Che³mku na ul. S³owackiego

dokonano w³amania do zaparkowane-

go samochodu, straty oszacowano na

1 000 z³;

12.03. – w Che³mku przy ul. S³owackiego

nieznani sprawcy dokonali kradzie¿y

samochodu marki Seat;

13.03. – w Che³mku na ul. Brzozowej do-

konano w³amania do piwnicy, straty

1 000 z³;

14.03. – w Che³mku na ul. Krakowskiej

dokonano w³amania do samochodu

marki Citroen, straty 2 000 z³;

15.03. – w Che³mku na ul. Piastowskiej

zatrzymano nietrzeŸwego rowerzystê –

2,2 promila;

15.03. – w Che³mku na ul. Krakowskiej

zatrzymano nietrzeŸwego kieruj¹cego

rowerem – 1, 4 promila;

17.03. – w Che³mku na ul. Topolowej

dokonano w³amania do samochodu,

straty 1 200 z³;

17.03. – w Che³mku na ul. Struga dokona-

no w³amania do samochodu marki Ford,

straty 300 z³;

17.03. - w Che³mku na ul. Klonowej nie-

znany sprawca ukrad³ radio-odtwarzacz

samochodowy wartoœci 240 z³;

18.03. – w Che³mku na ul. Piastowskiej

zatrzymano nietrzeŸwego rowerzystê –

2,7 promila;

18.03. – w Bobrku na ul. Nadwiœlañskiej

nieznany sprawca dokona³ w³amania do

samochodu, straty 1 000 z³;

22.03. – w Che³mku na ul. Piastowskiej

skradziono telefon komórkowy warto-

œci 1 500 z³;

23.03. – w Che³mku na ul. Chrobrego za-

trzymano nietrzeŸwego rowerzystê – 2,9

promila;

26.03. – w Che³mku na ul. Krasiñskiego

dokonano w³amania do mieszkania.

straty oszacowano na 3 000 z³.

oprac. PW

GMINA  CHE£MEK  BEZ  UPRAW

MAKU  I  KONOPI
W œlad za Ma³opolskim Urzêdem Wojewódzkim w Krakowie informuje siê, ¿e na

terenie gminy Che³mek w 2006 roku, podobnie jak w latach poprzednich, obowi¹zuje

ca³kowity zakaz uprawy maku i konopi w³óknistych na tzw. „potrzeby w³asne”.

W nastêpnym numerze przedstawimy relacjê z obchodów

100 urodzin pani Julii Walaszek.

Wspania³y i niezwy-

k³y jubileusz obcho-

dziæ bêdzie

panipanipanipanipani

Julia Walaszek.

16 kwietnia

pani Julia obchodziæ

bêdzie swoje

setne ursetne ursetne ursetne ursetne urodziny!odziny!odziny!odziny!odziny!

Z tej okazji najstarszej mieszkance Che³mka

sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia

i wszelkiej pomyœlnoœci.
 red

200  lat!!!200  lat!!!

APEL

O NIEWYPALANIE

TRAW

 APEL

O NIEWYPALANIE

TRAW
Samorz¹d Gminy  Che³mek zwraca

siê z apelem przede wszystkim do w³aœci-

cieli gruntów, na których jest niewyko-

szona  wyschniêta roœlinnoœæ  (owoc

braku szacunku do swojej w³asnoœci), aby

nie pozbywaæ siê jej poprzez wypalanie,

czyli w sposób który jest prawnie zakaza-

ny, spo³ecznie szkodliwy, niejednokrot-

nie powoduj¹cy ludzkie tragedie. Nie wi-

tajmy budz¹cej siê po zimie  przyrody

wyciem syren wozów stra¿ackich spie-

sz¹cych gasiæ po¿ary wywo³ane nieod-

powiedzialnym  postêpowaniem.

Inf. UM
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Absolutorium

dla Burmistrza Che³mka
W dniu 11 kwietnia  br. odby³a siê sesja Rady Miejskiej

w Che³mku, na której omawiano realizacjê bud¿etu za 2005 r.

oraz podjêto uchwa³ê w  sprawie udzielenia absolutorium dla

Burmistrza Che³mka za rok 2005.

Na wstêpie Przewodnicz¹cy Rady odczyta³ opiniê Regional-

nej Izby Obrachunkowej dotycz¹cy  wykonania bud¿etu oraz

wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absoluto-

rium. Nastêpnie Burmistrz  omówi³ przedstawione radnym spra-

wozdanie z wykonania bud¿etu. Bud¿et by³ ambitny i trudny, ale

zosta³ wykonany w 102 % - mówi³ p. A. Saternus.   Po zmianach

bud¿et Gminy na dzieñ 31 grudnia 2005 roku ukszta³towa³ siê

nastêpuj¹co:

Razem dochody i przychody 24.323.141 z³

Razem wydatki i rozchody 23.321.973 z³

W wyniku aplikowania do ró¿nych instytucji uda³o siê w

2005 r. pozyskaæ dodatkowe œrodki i wykonaæ na terenie gminy

prace za kwotê 7 862 058 z³.  W ramach tej kwoty

- 450 000 z³ na program Odnowa wsi Bobrek,

- 1 371 239 z³ dla SG ZOZ na zakup sprzêtu do rehabilitacji,

dobudowê windy, przewi¹zki, podjazdu dla niepe³nosprawnych,

modernizacjê budynku (II i III czêœæ) oraz zakup sprzêtu medycz-

nego,

- 220 000 z³. dofinansowania z Totalizatora na budowê sali

gimnastycznej na ul. Chrobrego,

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo-

darki Wodnej w Krakowie uzyskano po¿yczkê w kwocie 168 712

z³ z przeznaczeniem na termomodernizacjê budynku Publiczne-

go Gimnazjum nr 2 w Che³mku oraz Samorz¹dowego Zespo³u

Szkó³  w Bobrku - powy¿sza po¿yczka jest w  40  % umarzalna.

W wyniku prowadzonych rozmów Zarz¹d Dróg Wojewódz-

kich wykona³ chodniki na ul. Krakowskiej i Œl¹skiej oraz prze-

budowê drogi. Ca³oœæ zadania opiewa³a na kwotê oko³o 2 300

000 z³, a udzia³ gminy w pierwsze wersji wynosiæ mia³ 210 000

z³. Po rozmowach prowadzonych przez Burmistrza udzia³ gminy

zmniejszono do kwoty 130 000 z³. Rozpoczêto budowê chodni-

ka przy ul. Krakowskiej w Che³mku na odcinku 200 m,   wartoœæ

zadania 131 159 z³. udzia³ gminy 50 %,  (adanie zostanie zakoñ-

czone w kwietniu br.) Zakoñczono budowê chodnika przy ul.

Krakowskiej w Bobrku i w Gorzowie, wartoœæ zadania 629 288

z³, a udzia³ gminy 314 644 z³. Przy wspó³pracy  z Zarz¹dem Dróg

Powiatowych wykonano remont ul. Koœciuszki za kwotê 195

660 z³, (a udzia³ gminy 97 830 z³) oraz 200 m odcinek ul. Szkolnej

w Gorzowie za kwotê 55 805 z³, (udzia³ gminy 27 903 z³), jak

równie¿ wykonano chodnik przy ul. Jagielloñskiej za kwotê194

195 z³,  (udzia³ gminy 97 097 z³).

W 2005 r zakoñczono modernizacjê wa³u w Bobrku, wyko-

nano drugi odcinek na d³ugoœci 1750 m za kwotê 2 146 000 z³.

Ponadto wykonano szereg projektów i z³o¿ono wnioski o œrodki

z funduszy unijnych:

1. kompleksowa modernizacja ulicy Jaworznickiej (budowa

kanalizacji sanitarnej, przebudowa nawierzchni, budowa chod-

nika) na odcinku 500 m za ³¹czn¹ kwotê 962 860 z³, udzia³ gminy

366 651 z³ (wspólnie z powiatem)

2. modernizacja parku miejskiego

3. modernizacja dróg i parkingów w s¹siedztwie strefy przemys³o-

wej (ul. Przemys³owa przebudowa nawierzchni, budowa oœwietlenia,

parkingu, chodnika, budowa drogi i parkingu wzd³u¿ hali 12 i 13)

Wniosek nr 1 zosta³ rozpatrzony pozytywnie i w chwili obec-

nej trwaj¹ prace, wniosek nr 2 i 3  bêdzie rozpatrzony w kwietniu

br.,wniosek nr 2 jest trzeci na liœcie rezerwowej, wniosek nr 3,

czwarty na liœcie Panelu Ekspertów.

Przy ogromnym wk³adzie wspólnot mieszkaniowych wyko-

nano termomodernizacjê bloków  na ul. Powstañców Œl¹skich 2,

2a, Marsza³ka Pi³sudskiego 8,10, remonty dachów na budyn-

kach przy ul. Andresa 2, ul. 25  Stycznia 4.

Wykonano pod³¹czenia centralnego ogrzewania do budyn-

ków przy ul. Boczna 1, 11 Listopada 2 i 4.

Po omówieniu bud¿etu Burmistrz podziêkowa³ radnym za

pomoc w realizacji wszystkich  zadañ oraz z³o¿y³ podziêkowa-

nia pracownikom Urzêdu, pracownikom gminnych  jednostek

organizacyjnych za dobrze wykonan¹ pracê.

Nastêpnie radni przyst¹pili do g³osowania nad  absolutorium

dla burmistrza. Zosta³o ono udzielone jednog³oœnie.

A oto krótkie sprawozdanie z wykonania bud¿etu za 2005 r.:

Dochody Gminy Che³mek w 2005 roku wykonano w kwocie

19 671 133 z³, co stanowi 101,96 % dochodów planowanych (19

292 423 z³).Wykonanie dochodów bud¿etu Gminy za 2005 r. w

podziale na ich rodzaje ukszta³towa³o siê jak poni¿ej:

Wyszczególn. Plan     Wykonanie     % wyk. Strukt.

Doch. w³asne 11 191 777 11 545 775 103,16 58,69

Subwencje    5 451 651 5 451 651 100,00 27,71

Dotacje    2 648 995 2 673 707 100,93 13,59

Razem 19 292 423 19 671 133 101,96 100,00

W 2005 roku wp³ywy z dochodów w³asnych wynios³y ³¹cz-

nie 11 545 775 z³ i zosta³y wykonane w 103,20 %.  Wykonane

dochody w³asne stanowi¹ 58,69 % wykonanych dochodów

bud¿etu ogó³em.

Na dochody w³asne sk³adaj¹ siê:

1. Wp³ywy z podatków    plan - 3 630 000 z³,  wykonanie -

3 685 457 z³, tj. 101,53 % planu, z tego:

2. Wp³ywy z op³at  plan - 1 659 000 z³, wykonanie - 1 667 950

z³, co stanowi 100,54 % planu,

3. Dochody z maj¹tku gminy, na które sk³adaj¹ siê:

dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tku gminy -

331 461 z³, to jest 104,90 % planu, wp³ywy ze sprzeda¿y wyro-

bów i sk³adników maj¹tkowych - 510 482 z³, co stanowi 106,80

% planu, wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie

wieczyste - 23 653 z³,  tj. 102,84 %,

4. Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu

pañstwa

£¹czne wp³ywy z powy¿szego tytu³u wykonane zosta³y w

103,97 %, w tym: wp³ywy z podatku dochodowego od osób

fizycznych w 103,70 % (plan - 4 024 750 z³, wykonanie - 4 173

482 z³), wp³ywy z podatku dochodowego od osób prawnych w

114,52% (plan - 103.000 z³, wykonanie - 117 956 z³).

5. Dochody pozyskane z innych Ÿróde³

W roku 2005 na konto bud¿etu gminy wp³ynê³y œrodki w

³¹cznej wysokoœci 299 137 z³

6. Pozosta³e dochody w³asne

Na pozosta³e dochody w³asne sk³adaj¹ siê m.in. nastêpuj¹ce

wp³ywy:

z ró¿nych op³at - 4 875 z³, z us³ug - 255 593 z³, odsetki od
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nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at - 310 161 z³

(109,60 % planu), w tym 262 198,82 z³ od Kompanii Wêglowej

S.A., pozosta³e odsetki - 60 098 z³ (150,25 % planu), wp³ywy z

ró¿nych dochodów - kwota 69 049 z³, w tym m.in. zwrot z Powia-

towego Urzêdu Pracy jako refundacja za prace interwencyjne z

2004 r., spadki, zapisy i darowizny - 16 300 z³ na zakup sprzêtu

rehabilitacyjnego, wp³ywy z likwidacji œrodków specjalnych -

15 581 z³.

II. SUBWENCJE

Dochody pochodz¹ce z subwencji w ³¹cznej kwocie 5 451

651 z³ stanowi³y w 2005 roku 27,71 % dochodów ogó³em. Sub-

wencje zosta³y wykonane w 100,00 % planu, w tym: czêœæ oœwia-

towa wp³ynê³a w wysokoœci 4 788 131 z³,  czêœæ równowa¿¹ca

wp³ynê³a w wysokoœci 663 520 z³.

III. DOTACJE CELOWE

Suma wszystkich dotacji celowych otrzymanych przez Gmi-

nê Che³mek  w roku 2005  wynios³a 2 673 707 z³, co stanowi 13,59

% dochodów ogó³em.

Wykonanie wydatków bud¿etu GminyWykonanie wydatków bud¿etu GminyWykonanie wydatków bud¿etu GminyWykonanie wydatków bud¿etu GminyWykonanie wydatków bud¿etu Gminy

Na ustalony w 2005 roku plan wydatków po zmianach w

wysokoœci 23 560 723 z³ wydatkowano 22 987 047 z³  tj. 97,57

% planu rocznego, z tego: wydatki bie¿¹ce  -   16 796 010 z³,  tj.

98,17 %, wydatki maj¹tkowe -  6 191 037 z³, tj. 95,96 %. Wyko-

nanie planu wydatków w wa¿niejszych dzia³ach klasyfikacji

bud¿etowej przedstawia siê nastêpuj¹co:

 - Rolnictwo i ³owiectwo

Plan 50 700 z³,  wykonanie 48 724 z³, tj. 96,10 % planu

rocznego, w tym: na wydatki bie¿¹ce przeznaczono (na  wy³apy-

wanie bezdomnych  psów oraz utrzymanie ich w schronisku,

prace zwi¹zane z utrzymaniem wa³u przeciwpowodziowego - 25

400 z³, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

pracowników publicznych i  interwencyjnych - 4 392 z³),

- Transport i ³¹cznoœæ

Plan 1 394 210 z³,  wykonanie 1 372 039 z³,  co stanowi

98,41 % planu rocznego, dop³ata do komunikacji autobusowej

, remonty, oznakowanie i bie¿¹ce utrzymanie dróg  - plan 503

502 z³,  wykonanie 503 166 z³,

z tego: dotacja dla Powiatu Oœwiêcimskiego na remont ul.

Koœciuszki i remont skrzy¿owania w Gorzowie w ³¹cznej kwocie

125 733 z³, zagospodarowanie Placu Kiliñskiego - 27 903 z³,

remonty dróg gminnych - 349 530 z³.

Wykonane w 2005 r. remonty dróg gminnych i chodników  to

m.in.: w Bobrku: ul. £¹kowa,  ul. Spacerowa, ul. Dêbowa, prze-

pust ul. Polna i Kwiatowa, w Gorzowie: ul. Wrzosowa, ul. Spor-

towa, ul. Kolejowa, w Che³mku: ul. Polna, ul. 11 Listopada, ul.

Sienkiewicza, ul. Krzywoustego, ul. Klonowa, ul. Andersa, ul.

Ofiar Faszyzmu.

W ramach inwestycji wydatkowano kwotê 660 213 z³, w tym

zakoñczono przebudowê Placu Kiliñskiego - 261 517 z³, wyko-

nano parking przy ul. Brzozowej - 33 523 z³, zakoñczono budowê

chodnika wzd³u¿ drogi wojewódzkiej nr 933 - 180 156 z³ Prze-

kazano dotacjê dla Samorz¹du Województwa na modernizacjê

drogi nr 780, 80 000 z³ oraz dla Powiatu Oœwiêcimskiego na

modernizacjê ul. Jagielloñskiej - 97 097 z³.

- Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi³ 2 426 255 z³, zrealizowano 2 300 943

z³, co stanowi 94,84 % planu rocznego, w tym: na wydatki bie-

¿¹ce przeznaczono 250 819 z³, z tego m.in. remonty budynków

mieszkalnych stanowi¹cych mienie komunalne - 60 000 z³,

pozosta³e remonty - 90 152 z³, z zaplanowanej kwoty 2 136 155

z³ na wydatki maj¹tkowe przeznaczono 2 050 124 z³, z tego mi.

in. : kontynuacja prac przy budowie remizy OSP w Che³mku - 1

794 460 z³, dobudowa dŸwigu i przewi¹zki przy SG ZOZ - 233

636 z³, zakup gruntów pod wysypisko - 19 739 z³.

 - Dzia³alnoœæ us³ugowa

Plan 123 822 z³,  wykonanie  99 302 z³,   co stanowi  80,20

%. W dziale tym œrodki wydatkowano na:  plany  zagospodaro-

wania przestrzennego - 43 812 z³,  opracowania  geodezyjne i

kartograficzne  - 31 840 z³, jedno z najwa¿niejszych zadañ, z

jakim spotkaliœmy siê w 2005 r., by³a sprawa budowy cmentarza

komunalnego, na ten cel  (przygotowanie dokumentacji) wydat-

kowano kwotê - 22 570 z³. W chwili obecnej Urz¹d dysponuje

pozytywn¹  opini¹ Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Œrodo-

wiska i nadal trwaj¹ pracê na etapie uzgodnieñ, oczekiwana jest

decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
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  - Administracja publiczna

Plan wydatków 2 132 989 z³,  wykonanie 2 108 524 z³,  tj.

98,85 % planu.

 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona  przeciwpo¿arowa

Plan 93 270 z³,  wykonanie 92 309 z³,  tj. 98,97 % planu.

Œrodki wydatkowano na: zakup okien i drzwi dla Komisaria-

tu Policji w Che³mku - 13 000 z³, bie¿¹ce utrzymanie jednostek

OSP z terenu Gminy -    79 039 z³.

  - Oœwiata  i  wychowanie

Z zaplanowanej kwoty 8 900 015 z³ wydatkowano 8 709 855

z³, tj. 97,86 %, w tym wydatki bie¿¹ce -  7 412 372 z³,  z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ  -  5 915 036 z³,

pozosta³e wydatki - 1 497 366 z³. W ramach wydatków bie¿¹cych

zosta³y przeprowadzone remonty w szko³ach podstawowych i

gimnazjum  za ogóln¹ kwotê 157 492 z³, w tym w szkole na ul.

Chrobrego w Che³mku wykonano wymianê stolarki okiennej,

malowanie sali gimnastycznej, remont rynien -  na kwotê  19 991

z³. Szko³a Podstawowa nr 2 w Che³mku kwotê 4.266 z³ wydatko-

wano na cyklinowanie i malowanie pod³ogi. W Samorz¹dowym

Zespole Szkó³  w Bobrku wykonano malowanie szatni, lamperii

i grzejników na kwotê 6 810 z³. a w Gorzowie wykonano prace

remontowo-modernizacyjne (malowanie klas, wymiana stolarki

drzwiowej, posadzki, roboty elektryczne) - ogó³em wydatkowa-

no kwotê 67 818 z³,  w tym wydatki w kwocie 23 751 z³ sfinan-

sowano z dotacji w ramach Programu Aktywizacji Obszarów

Wiejskich. Publiczne Gimnazjum  nr 2 w Che³mku wykonano

monta¿ ogrodzenia oraz remont dachu  - ogó³em wydatkowano

kwotê  58 607 z³. Remont sanitariatów wykonano w Przedszkolu

na ul. Brzozowej - koszt 12 000 z³.

Uzyskane w 2005 r. w dziale 801 - „Oœwiata i wychowanie”

i w dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody w

³¹cznej kwocie 5 894 841 z³  (m.in. subwencja oœwiatowa - 4 788

131 z³, subwencja równowa¿¹ca - 663 520 z³, odp³atnoœæ za

pobyt dzieci w przedszkolach - 142 193 z³, dotacje celowe i

œrodki z dofinansowania - 300 997 z³, dochody w³asne 114 266

z³) pozwoli³y na pokrycie 67,68 % wydatków oœwiatowych.

Oznacza to, ¿e na pokrycie ³¹cznych wydatków oœwiaty w 2005r.

z bud¿etu Gminy wyasygnowano ogó³em kwotê  3 350 544 z³.

 - Szkolnictwo wy¿sze

Plan -13 000 z³, wykonanie 13 000 z³, tj. 100,00 % planu z

przeznaczeniem na pomoc finansow¹ dla Województwa przezna-

czeniem na Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Zawodow¹ w Oœwiêcimiu.

* wydatki i zakupy inwestycyjne - 1 297 483 z³,  w tym:

 szko³y podstawowe - razem 1 240 201 z³, z tego: kontynuacja

budowy sali gimnastycznej przy SZS w Che³mku - 1 120 000 z³,

wyposa¿enie sali   gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2

w Che³mku - 16 981 z³,  ogrodzenie boiska przy SP nr 2 w

Che³mku - 44 896 z³, termomodernizacja SZS w Bobrku - 53 200

z³,  zakup zmywarki dla Szko³y nr 1 w Che³mku  - 5 124 z³,

gimnazja - 57 282 z³ - termomodernizacja Publicznego Gimna-

zjum nr 2 w Che³mku.

  - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 412 568 z³,  wydatkowano 393 337 z³,   co stanowi

95,34 %.

W ramach powy¿szej kwoty finansowane by³y: œwietlice szkol-

ne z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagro-

dzeñ  pomoc materialna dla uczniów w kwocie 70 986 z³[DK1].

 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 197 479 z³,  wykonanie 117 739 z³.  Ze œrod-

ków powy¿szych realizowany by³ program rozwi¹zywania pro-

blemów alkoholowych. Ponadto zakupiono sprzêt rehabilitacyj-

ny  dla SG ZOZ

- Pomoc spo³eczna

Plan wydatków  3 582 042 z³,  wykonanie 3 577 660 z³,  tj.

99,88 %

W 2005 roku w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w

Che³mku wydatkowano œrodki m.in. na: œwiadczenia pomocy

spo³ecznej kwotê -  539 307 z³, œwiadczenia rodzinne kwotê - 1

531 422 z³, zaliczkê alimentacyjn¹ kwotê -  76 182 z³, sk³adki na

ubezpieczenia spo³eczne  kwotê - 20 951 z³, sk³adki na ubezpie-

czenia zdrowotne kwotê -  8 670 z³, dodatki mieszkaniowe kwotê

-  589 725 z³, odp³atnoœæ za pobyt w DPS kwotê - 6 986 z³,

zatrudnienie bezrobotnych na roboty publiczne- 30 108 z³.

Posi³ki dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych realizowane by³y w

ramach Rz¹dowego Programu „Posi³ek dla potrzebuj¹cych”.

Bezdomnym udzielono pomocy w postaci schronienia, zasi³ków

celowych na ¿ywnoœæ, leczenie, odzie¿, obuwie. Udzielono po-

mocy w formie pracy socjalnej i œwiadczeñ pieniê¿nych 9 oso-

bom, które opuœci³y zak³ad karny. Przygotowano wieczerzê wi-

gilijn¹ dla osób samotnych, starszych z terenu gminy. Sfinanso-

wano dzia³alnoœci Œrodowiskowego Domu Samopomocy - Pobyt

Dzienny A - kwotê 221 270 z³, Na dodatki mieszkaniowe w 2005

roku wydatkowano kwotê 589 725 z³.

Z dodatków mieszkaniowych w 2005 r. skorzysta³o 470 osób,

w tym: 260 u¿ytkowników lokali gminnych, 138 u¿ytkowników

lokali spó³dzielczych, 72 u¿ytkowników pozosta³ych lokali. Na

œwiadczenia rodzinne w 2005 roku wydatkowano kwotê 1 531

422 z³. Zasi³ki rodzinne z dodatkami wyp³acono 545 osobom,

zasi³ki pielêgnacyjne 138 osobom, œwiadczenia pielêgnacyjne

17 osobom.

W 2005 r. MOPS zatrudnia³ 15 osób w ramach robót publicznych.
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 - Pozosta³e zadania z zakresu polityki spo³ecznej

Plan - 1 649 000 z³,   wykonanie - 1 644 661 z³, tj. 99,74 %

planu.

Zakoñczono przebudowê sali widowiskowo - kinowej na

Regionalny Oœrodek Szkoleniowy dla Osób Zagro¿onych

Bezrobociem - kino, wydatkuj¹c na ten cel w 2005 r. kwotê

1 552 225 z³.

 - Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska

Plan 765 520 z³, zrealizowano 702 502 z³,  co stanowi

91,77 %  planu rocznego.

Realizacja zadañ bie¿¹cych przedstawia³a siê nastêpuj¹co:

oczyszczanie ulic, przystanków, odœnie¿anie, usuwanie azbe-

stu, utrzymanie zieleni , oœwietlenie i konserwacja oœwietlenia

ulicznego - 309 963 z³, urz¹dzenie placów zabaw - 15 097 z³,

odkomarzanie - 12 810 z³, pozosta³e wydatki - 36 357 z³ ( m.in.

zabudowa barierki zabezpieczaj¹cej, naprawa k³adki na Prze-

mszy, uzupe³nienie szyb w wiatach przystankowych i inne).

 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na dzia³alnoœæ Miejskiego Oœrodka Kultury i Sportu  oraz

Biblioteki i trzech filii przekazano dotacjê dla instytucji kultury

w ³¹cznej wysokoœci 890 000 z³.

MOKSiR - poza dzia³alnoœci¹ zwi¹zan¹ z organizacj¹ imprez

artystycznych, sportowych i rekreacyjnym prowadzi³  prace re-

montowe, wydatkuj¹c na ten cel ³¹cznie 113 833 z³, w tym m.in.:

remont Domu Ludowego w Che³mku , remont Domu Rencisty,

odnowa parkietu w budynku  MOKSiR - u,  remont instalacji

centralnego ogrzewania oraz ogrodzenia i wjazdu przy Biblio-

tece Publicznej  remont przy³¹cza kanalizacyjnego na kortach

tenisowych.

 - Kultura fizyczna i sport

Plan 515 590 z³,   wykonanie  512 558  z³, tj. 99,41 %, w tym:

wydatki bie¿¹ce - 40 358 z³, dotacje dla klubów sportowych -

129500 z³.  wydatki maj¹tkowe - 342 700 z³.

Gminny Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej

Œrodki zgromadzone na w/w koncie zosta³y przeznaczone na

zakup worków do segregacji odpadów, karmê dla zwierz¹t, drzew-

ka i krzewy, wywóz azbestu,  przycinkê drzew.

B U R M I S T R Z   C H E £ M K A

og³asza III przetarg ustny nieograniczony (licytacjê)

na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowych,

stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Che³mek

po³o¿onych w Gorzowie przy ul. Wrzosowej,

oznaczonych w ewidencji gruntów jako dzia³ki nr:

1. 789/57 o pow. 0.1423 ha cena wywo³awcza - 22.053,94 z³.

2. 789/56 o pow. 0.1412 ha cena wywo³awcza - 21.885,58 z³.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów

po³o¿onych przy ul. Wrzosowej w Gorzowie uchwalonego Uchwa³¹ Nr XXVIII/229/

2005 Rady Miejskiej w Che³mku z dnia 14 kwietnia 2005 roku przedmiotowe nie-

ruchomoœci znajduj¹ siê na terenach oznaczonych symbolem:

MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wadium w kwocie 2.500,00 z³ nale¿y wp³aciæ najpóŸniej do momentu rozpoczê-

cia licytacji na konto Urzêdu Miejskiego w Che³mku Nr 34 8123 0000 0000 1283

2000 0030 Bank Spó³dzielczy Oœwiêcim z dopiskiem “wadium -  numer dzia³ki”.

PRZETARG ODBÊDZIE SIÊ W URZÊDZIE MIEJSKIM W CHE£MKU,

UL. KRAKOWSKA 11 W DNIU 11 MAJA 2006 ROKU I BÊDZIE TRWA£ OD

GODZ. 13.00 W ODSTÊPACH CZASU CO 15 MINUT DLA POSZCZEGÓLNEJ

DZIA£KI.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów

z 14 wrzeœnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz

rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm.)

Szczegó³owych informacji zwi¹zanych z przetargiem uzyskaæ mo¿na w pok. 14

Urzêdu Miejskiego w Che³mku lub pod nr tel. 846-12-30 wew. 40 osoba do kontaktu

Naczelnik Wydzia³u Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych  S³awomir

Kalemba.

Inf.UM

Oddaj

swój g³os

na

gminê Che³mek

Od 1 kwietnia do 6 maja 2006

roku na ³amach „Gazety Krakow-

skiej” bêd¹ drukowane kupony kon-

kursowe do plebiscytu „Trzy Ko-

rony Ma³opolski”.

Gmina Che³mek jako jedna z

dwudziestu jeden gmin – w prze-

dziale gmin do 15 tys. mieszkañ-

ców – uczestniczy w konkursie.

Redakcja „Echa Che³mka” go-

r¹co zachêca wszystkich mieszkañ-

ców gminy do udzia³u w plebiscy-

cie – g³osujcie pañstwo na Che³-

mek -  jest to wspania³a promocja

naszej gminy.

red
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Informacja o dzia³alnoœci Miejskiego Oœrodka

Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku w 2005 roku

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Che³mku w 2005

roku realizowa³ zadania z nastêpuj¹cych dziedzin:

Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku na

przestrzeni 2005 roku by³ organizatorem i wspó³organizatorem

113 imprez o charakterze artystycznym, sportowym i rekreacyj-

nym. Wœród nich znalaz³y siê bloki programowe m.in. “Ferie

2005”, “Dni Che³mka”, “Lato w mieœcie 2005”.

Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku by³

równie¿ autorem i realizatorem trzech projekcie w charakterze

spo³ecznym i artystycznym - “05”: Prezentacje artystów Ziemi

Oœwiêcimskiej w Centrum Kultury ¯ydowskiej w Krakowie,

“M³yñskie Ko³a” - relikty przemys³owej tradycji, “Art of Chel-

mek”. Obok organizacji imprez prowadzimy sta³e formy dzia³al-

noœci edukacyjnej, artystycznej, bibliotecznej oraz sportowej i

rekreacyjnej.

Równolegle z dzia³alnoœci¹ merytoryczn¹ oœrodek jest admi-

nistratorem budynków, budowli i obiektów s³u¿¹cych prowa-

dzeniu dzia³alnoœci statutowej. Posiadana baza jest konsekwent-

nie i na bie¿¹co remontowana i modernizowana. W 2005 roku na

ten cel wydatkowano 113 832,54 z³.

Kadrow¹ bazê na dzieñ 31 grudnia 2005 roku stanowi³o 16

pracowników etatowych zatrudnionych na 13,75 etatu. Stano-

wiska pracy skupione by³y w trzech dzia³ach organizacyjnych:

ksiêgowo-administracyjnym, upowszechniania kultury, sportu

i rekreacji, bibliotki.

POMOC SPO£ECZNA

- Œwiadczenia pieniê¿ne:

Na realizacjê œwiadczeñ pieniê¿nych 2005 roku przeznaczo-

no kwotê 539 307 z³, z czego 88 310 z³ przeznaczono na wyp³atê

zasi³ków sta³ych dla osób ca³kowicie niezdolnych do pracy z

powodu wieku lub niepe³nosprawnoœci.

Na realizacjê zadañ w³asnych przeznaczono kwotê 450 997

z³ :

- Posi³ki dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych

W 2005 r. posi³ki dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych realizo-

wane by³y w ramach  Rz¹dowego Programu „Posi³ek dla Potrze-

buj¹cych”. Na do¿ywianie przeznaczono kwotê 49 962 z³, w tym

œrodki w³asne stanowi³y kwotê 14 362, dalsze 35 600 z³ pocho-

dzi³y z bud¿etu pañstwa. W 2005 roku z posi³ków skorzysta³o

145 osób z 97 rodzin.

- Pomoc osobom bezdomnym

Ustalono, i¿ w okresie zimowym 2005/06 na terenie miasta

Che³mek przebywa 16 osób bezdomnych. W ubieg³ym roku

udzielono pomocy 7 bezdomnym, w tym 6 osobom udzielono

schronienia w noclegowniach w Libi¹¿u, Oœwiêcimiu i Krako-

wie. Bezdomnym udzielono pomocy w postaci schronienia,

zasi³ków celowych na ¿ywnoœæ, leczenia, odzie¿y, obuwia na

kwotê 16 137 z³, w tym na pokrycie kosztów pobytu w placów-

kach 11 377 z³.

- Us³ugi opiekuñcze

W ubieg³ym roku us³ugi œwiadczone by³y za odp³atnoœci¹.

Nieodp³atnie us³ugi opiekuñcze przys³uguj¹, je¿eli dochód osoby

lub na osobê w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego

pomocy spo³ecznej. W 2005 roku  us³ugami opiekuñczymi ob-

jêto 17 osób z terenu gminy Che³mek.

- Wypoczynek dla dzieci i m³odzie¿y

W 2005  dzia³ania oœrodka w zakresie wypoczynku letniego

dzieci i m³odzie¿y obejmowa³y: rozeznanie sytuacji rodzin i

przygotowanie kart kolonijnych na kolonie letnia w Rabce or-

ganizowan¹ przez Kuratorium Oœwiaty w Krakowie oraz infor-

mowanie o obozach i koloniach organizowanych przez instytu-

cje, fundacje i stowarzyszeni specjalizuj¹ce siê w organizacji

wypoczynku. Do Rabki wyjecha³o szeœcioro dzieci.

ŒWIADCZENIA RODZINNE

Na œwiadczenia rodzinne w 2005 roku wydatkowano kwotê

1 531 422 z³, z czego na zasi³ki rodzinne przeznaczono 463 470

z³, na dodatki do zasi³ku rodzinnego 869 124 z³, na zasi³ki pie-

lêgnacyjne 67 182 z³. Zasi³ki rodzinne z dodatkami wyp³acono

545 rodzinom, zasi³ki pielêgnacyjne 138 osobom.

Postêpowanie wobec d³u¿ników alimentacyjnych i zaliczka

alimentacyjna

W ubieg³ym roku zaliczkê alimentacyjn¹ wyp³acono 65

osobom, na wyp³atê zaliczek przeznaczono kwotê 76 182 z³.

Dodatki mieszkaniowe

W 2005 roku na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotê

589 725 z³. U¿ytkownikom lokali mieszkalnych tworz¹cych

mieszkaniowy zasób gminy wyp³acono 359 725 z³, pozosta³ym

u¿ytkownikom lokali wyp³acono 230 406 z³, w tym u¿ytkowni-

kom lokali spó³dzielczych 152 690 z³. Z dodatków mieszkanio-

wych skorzysta³o 470 osób.

Œrodowiskowy Dom Samopomocy – Pobyt Dzienny A

W ubieg³ym roku z pomocy w formie miejsca w ŒDS skorzy-

sta³o 29 osób. Terapia zajêciowa prowadzona by³a grupach te-

matycznych: zajêcia plastyczne i malarskie, komputerowe, go-

spodarstwa domowego, teatralne, stolarskie, psychoedukacyjne

oraz gimnastyka usprawniaj¹ca.

Pomoc bezrobotnym

W 2005 roku oœrodek zatrudnia³ 15 osób na roboty publicz-

ne. Roboty organizowane by³y od paŸdziernika 2005 do lutego

2006 w ramach akcji „Zima”. Na organizacje robót publicznych

wydatkowano 30 108 z³.
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    Zadania zrealizowane przez Miejski Zak³ad

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 2005 r.

  Miejski Zak³ad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jest przed-

siêbiorstwem prowadz¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie

zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzenia

œcieków zgodnie z uzyskanym zezwoleniem nr AGK 7062-5-1/

03 z dnia 3 marca 2003 r. wydanym przez Burmistrza Che³mka.

Woda pitna dostarczana jest do odbiorców z dwóch niezale¿-

nych Ÿróde³:

– ze stacji uzdatniania wody przy ul. ¯eromskiego 10,

– z magistrali wodoci¹gowej KRAK II

  Stacja Uzdatniania Wody przy ul. ¯eromskiego zasilana

jest ze Zbiornika DziedŸkowice poprzez przepompownie wody

surowej GAMROT. W stacji woda poddawana jest procesowi

uzdatniania polegaj¹cemu na filtracji w 7 filtrach pospiesznych

oraz dezynfekcji przy u¿yciu podchlorynu sodu.

Woda dostarczana z magistrali wodoci¹gowej KRAK II pod-

dawana jest procesowi dezynfekcji przy u¿yciu podchlorynu

sodu w automatycznej stacji zlokalizowanej w Bobrku.

W roku 2006 planuje siê zakoñczenie prac inwestycyjnych

rozpoczêtych w 2005 tj.:

1. Budowa sieci wodoci¹gowej przy ul. Polnej i Wrzosowej

(wstrzymanej przez protesty w³aœcicieli gruntów s¹siaduj¹cych

z tras¹ inwestycji).

2. Zabudowa uk³adu automatycznego pomiaru zawartoœci

chloru w wodzie (celka wolnego chloru z automatycznym prze-

kazem danych do dy¿urki) w zwi¹zku z koniecznoœci¹ elimina-

cji o-tolityny dichlorowodoreku w procesie oceny jakoœci de-

zynfekcji wody.

3. Modernizacja odcinków sieci, na które Spó³ka posiada

dokumentacjê i pozwolenia na budowê lub remont w celu dalsze-

go ograniczenia strat przesy³u.

WYDZIA£ OCZYSZCZANIA MIASTA

W roku 2005 zakoñczono I etap prac rekultywacyjnych na

kwaterze nr IV. Wykonano ekran uszczelniaj¹cy (warstwa nie-

przepuszczalna o gruboœci 35 cm) oraz nawieziono warstwê zie-

mi o gruboœci 15 cm . Wykonano studniê odgazowuj¹c¹ oraz

obsiano kwaterê mieszank¹ traw. Zgodnie z decyzj¹ nr SGB

7351-225/00 Starosty Oœwiêcimskiego konieczne jest jeszcze

zadrzewienie terenu po up³ywie 10 lat.

W roku 2005 zlecono opracowanie projektu technicznego

budowy kwatery nr II, która realizowana bêdzie w latach 2006/

2007.

W lutym 2006 roku Spó³ka wraz z Gmin¹ Che³mek zakoñczy-

³a przygotowanie Karty Potencjalnego Przedsiêwziêcia do Do-

finansowania z Funduszu Spójnoœci. TYTU£ PROJEKTU: „Czy-

sta i tania woda, czyli modernizacja i rozbudowa sieci wodnoka-

nalizacyjnej AGLOMERACJI JAWORZNA”. Projekt realizowa-

ny bêdzie na terenie aglomeracji miasta Jaworzna we wschodniej

czêœci aglomeracji katowickiej na obszarze 160 km2. Jest to

obszar bêd¹cy aglomeracj¹ powy¿ej 100 tys. RLM. Przedsiê-

wziêcie zlokalizowane jest w zlewni rzek: Bia³ej Przemszy, wzd³u¿

której przebiega pó³nocna granica miasta oraz Przemszy, zamy-

kaj¹cej teren Jaworzna od po³udniowego zachodu. Celem pro-

jektu jest zapewnienie odbiorom dostaw wody o wysokich para-

metrach oraz oczyszczanie œcieków komunalnych i uzyskanie

wysokiej jakoœci wód powierzchniowych i podziemnych.

      Cele projektu zostan¹ osi¹gniête poprzez kompleksowe

rozwi¹zanie problemów gospodarki wodno-œciekowej na wy-

mienionym obszarze.

W ramach projektu zostanie wykonana modernizacja i rozbu-

dowa:

1. 102 km sieci wodoci¹gowej (Jaworzno) + 31,77 km (Che³-

mek).

2. 83 km sieci kanalizacji sanitarnej (Jaworzno) + 55,2 km

(Che³mek).

3. 7 km sieci kanalizacji ogólnosp³awnej (Jaworzno).

4. Budowa przepompowni œcieków sanitarnych i deszczo-

wych o ³¹cznej wydajnoœci 9600 m3/dobê zrzucaj¹cych œcieki

do istniej¹cej oczyszczalni œcieków (Jaworzno).

5. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni “D¹b” o wydaj-

noœci ok. 25 000 m3/d, (Jaworzno).

6. Pozyskanie, uzdatnienie 1200 m3/d przydatnych do spo-

¿ycia wód g³êbinowych lub powierzchniowych (Jaworzno).

7. Modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul.

¯eromskiego w Che³mku (Che³mek).

8. Zabudowa punktów redukcyjno-pomiarowych w Che³m-

ku (Che³mek).

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Miejskiego Zak³adu

Szkó³ i Przedszkoli w Che³mku za 2005 rok

W ramach prac remontowych zrealizowano zadania w pla-

cówkach na kwoty:

1. Samorz¹dowy Zespó³ Szkól w Che³mku:

- plan na remonty: 20.000 z³.

- zrealizowano prace remontowe na wartoœæ ³¹czn¹: 19.990

z³ (99,5%).

2. Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Gorzowie:

- plan na remonty: 62.000 z³. (rozliczone w ramach inwesty-

cji  - wspó³finansowanie)

- zrealizowano prace remontowe na wartoœæ ³¹czn¹: 62.000

z³. (100%).

3. Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Bobrku:

- plan na remonty: 6.820 z³.

- zrealizowano prace remontowe na wartoœæ ³¹czn¹: 6.810 z³.

(99,9%).

4. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Che³mku:

- plan na remonty: 58.607 z³.

- zrealizowano prace remontowe na wartoœæ ³¹czn¹: 58.607

z³. (100%).

5. Szko³a Podstawowa Nr 2 w Che³mku:

- plan na remonty: 4.267 z³.

- zrealizowano prace remontowe na wartoœæ ³¹czn¹: 4.267 z³.

(100%).

£¹czne wykonanie PLANU REMONTU w 2005 roku wynio-

s³o: 151.674 z³. (99,99%).
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Planowana wielkoœæ funduszu socjalnego dla placówek na

rok 2005 wynosi 332.687 z³. Zrealizowano odpis w wysokoœci

ca³kowitej na kwotê 328.620 z³. (99%).

Wydatkowano zgodnie z regulaminami w placówkach ³¹cz-

n¹ kwotê 514.583 z³.

Realizacja funduszu przebiega w sposób prawid³owy.

W roku 2005 wyp³acono dla uczniów zamieszka³ych na te-

renie naszej Gminy stypendia socjalne w ³¹cznej kwocie 70.985,60

z³. Pomoc¹ w tym zakresie objêtych zosta³o 204 uczniów. Pokry-

ciem dla tych wydatków by³a dotacja celowa od Wojewody

Ma³opolskiego w kwocie 71.268 z³.

Dzia³alnoœæ Samodzielnego Gminnego Zak³adu Opieki

Zdrowotnej w Che³mku w 2005 roku
Samodzielny Gminny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Che³m-

ku w 2005 roku uzyska³ przychody w wysokoœci 2.419.662,96

PLN i by³y o 12,68% wy¿sze od planowanych. G³ównym Ÿró-

d³em przychodu SG ZOZ w Che³mku s¹ przychody z dzia³alnoœci

medycznej œwiadczonej na podstawie kontraktów z Ma³opol-

skim Odzia³em Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,

które w 2005 roku wynios³y 2.166.594,36 PLN i by³y wy¿sze o

8,71% w stosunku do zak³adanych. Ma³opolski Odzia³ Woje-

wódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wyp³aci³ tzw. nadwy-

konania. Na wzrost tej kategorii  przychodów mia³y wp³yw kon-

trakty na programy profilaktyczne i promocji zdrowia w zakresie

profilaktyki chorób uk³adu kr¹¿enia, raka szyjki macicy oraz

przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc. Przychody z realizacji

programów profilaktycznych i promocji zdrowia wynios³y

75.078,00 PLN.

Drugim Ÿród³em przychodów SG ZOZ s¹ kontrakty na bada-

nia uczniów zawierane z Ma³opolskim Oœrodkiem Medycyny

Pracy. W 2005 roku przychody te wynosi³y 50.070,00 PLN i by³y

wy¿sze o 87,53% od planowanych. W 2006 roku zmieni³y siê

zasady finansowania i przyznawania kontraktów na badania

uczniów i przychody z tej dzia³alnoœci mog¹ byæ znacz¹co ni¿-

sze ni¿ w latach poprzednich.

Trzecim Ÿród³em przychodów s¹ wp³aty gotówkowe i prze-

lewowe za odp³atne us³ugi medyczne niefinansowane z Narodo-

wego Funduszu Zdrowia. Do tej kategorii wlicza siê op³aty za

badania pracownicze (badania wstêpne, okresowe, profilaktycz-

ne, badania sanitarno-epidemiologiczne), prywatne badania

laboratoryjne, odp³atne szczepionki, zabiegi rehabilitacyjne oraz

ponadstandardy stomatologiczne, wp³aty za zdjêcia RTG. Przy-

chody z tego tytu³u wynosi³y 127.617,09 PLN.

Kolejnym Ÿród³em przychodów SG ZOZ s¹ przychody z najmu

pomieszczeñ oraz odsprzeda¿y mediów. Przychody te w 2005

roku wynosi³y 55.701,86 PLN i by³y na poziomie planowanym.

Samodzielny Gminny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w grudniu

2005 roku podpisa³ umowê z Wojewod¹ Ma³opolskim na reali-

zacjê projektu pn. “Modernizacja budynku oraz zakup urz¹dzeñ

medycznych dla SG ZOZ w Che³mku” w ramach programów

strukturalnych Unii Europejskiej (ZPORR). W wyniku zakoñ-

czenia realizacji pierwszego etapu projektu, którego partnerem

jest Gmina Che³mek SG ZOZ otrzyma³ dofinansowanie w wyso-

koœci 150.875,20 PLN, które zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 30

sierpnia 1991 roku o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia

14 paŸdziernika 1991r. zpm.) zwiêkszy³y kategorie zak³adowe

jednostki.

Funkcjonowanie jednostki wymaga ponoszenia kosztów. W

2005 roku Samodzielny Gminny Zak³ad Opieki Zdrowotnej

poniós³ koszty w wysokoœci 2.264.441,89 PLN i by³y one wy¿sze

od planowanych o 3,1%.

G³ówne pozycje, w których znacz¹c¹ wzros³y koszty s¹ to

zu¿ycie materia³ów medycznych (leków, sprzêtu jednorazowe-

go u¿ytku, drobnego sprzêtu medycznego), materia³ów biuro-

wych, koszty transportu. Zwiêkszenie w tych pozycjach spowo-

dowane jest g³ównie z realizacj¹ programów profilaktycznych i

promocji zdrowia.

Du¿y wzrost nast¹pi³ w pozycji podatki i op³aty. Zwi¹zane

jest to z podatkiem od towarów i us³ug. Naliczony podatek VAT

nie podlega odliczeniu poniewa¿ dotyczy on sprzeda¿y zwol-

nionej.

Samodzielny Gminny Zak³ad Opieki Zdrowotnej zakoñczy³

rok 2005 z dodatnim w wysokoœci 155.208,37 PLN (wynik finan-

sowy brutto).

Na podstawie sporz¹dzonego sprawozdania z realizacji gminnego programu

profilaktyki  i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na terenie miasta

i gminy Che³mek za 2005 rok przedstawiamy tylko jego wycinki /czêœci/:

Na terenie Gminy Che³mek na dzieñ 31.12.2005 r by³o ogó-

³em 54 punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych w tym :

- 44 – do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y / tj. 44 punkty

- do 4,5% i piwa,

- 31 - punktów ze sprzeda¿¹ od 4,5% do 18%  i  29 punktów

ze sprzeda¿¹ pow. 18%/,

- 10 – w miejscu sprzeda¿y / tj. 10 punktów od 4,5% i piwa,

5 punktów -od 4,5% do  18% i  7 punktów - pow.18%/

W stosunku do roku 2004 nast¹pi³ nieznaczny spadek z 58

na 54 iloœci punktów sprzeda¿y.

W 2005  roku wydano ogó³em  36 zezwoleñ na sprzeda¿

napojów alkoholowych tj.:

- 19 zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych przezna-

czonych do spo¿ycia poza miejscem  sprzeda¿y,

-  7  zezwoleñ  do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y,

-  10 zezwoleñ jednorazowych na imprezy plenerowe.

Profesjonaln¹ pomoc mog¹ uzyskaæ osoby uzale¿nione,  w

Poradni Odwykowej w Oœwiêcimiu.

Poradnia przyjê³a ogó³em 746 pacjentów, w  tym z terenu

miasta gminy Che³mek - 67 osób /tj. Che³mek – 55, Gorzów 7 i

Bobrek – 5 osób/.

Ponadto w  Che³mecki Stowarzyszeniu  - Klub „Paprotnik”

w Che³mku prowadzone by³y rozmowy z osobami wspó³uzale¿-

nionymi 2 razy w miesi¹cu. Przeprowadzono 50 spotkañ grupo-

wych dla osób zachowuj¹cych abstynencjê,a maj¹cych zaburze-

nia adaptacyjne lub innego rodzaju problemy z osi¹ganiem sa-

tysfakcjonuj¹cego poziomu ¿ycia w  trzeŸwoœci. W spotkaniach

tych przeciêtnie uczestniczy³o od 6-12 osób. Czas trwania tych
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spotkañ wynosi dwie godziny. Prowadzone by³y konsultacje

indywidualne z 15 osobami skierowanymi  przez tut. Komisjê.

Z pomocy spo³ecznej w 2005 r. skorzysta³o ogó³em 340

rodziny , z tego objêto pomoc¹ z powodu uzale¿nienia lub nad-

u¿ywania alkoholu przez co najmniej jedn¹ osobê  by³o 27

rodzin. Na zlecenie Komisji przeprowadzono 36 wywiadów z

osobami uzale¿nionymi i cz³onkami ich rodzin.

 ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE SZKOLNYCH

PROGRAMÓW

W ramach finansowania programów profilaktycznych w roku

2005 r. Komisja RPA sfinansowa³a zakup 18 programów profi-

laktycznych dla szkó³ na terenie miasta i gminy Che³mek w

których uczestniczy³o ogó³em 2824 uczniów i 184 nauczycieli.

OTWARTE  SALE GIMNASTYCZNE:

/zajêcia sportowe, gimnastyczne, korekcyjno – kompesacyj-

ne, rehabilitacja,kó³ko taneczne/

W 2005 r. we wszystkich szko³ach na terenie gminy funkcjo-

nowa³y zajêcia w ramach otwartych  sal gimnastycznnych gdzie

w godzinach popo³udniowych m³odzie¿ oraz m³odsze dzieci

mog³y pod nadzorem instruktorów uprawiaæ czynnie sport.

Zajêcia œwietlicowe odbywa³y siê w budynku OSP Che³mek

raz w tygodniu przez dwie godziny zegarowe. W zajêciach uczest-

niczy³o do 15 osób i by³y to dzieci w wieku od 9 do 12 lat,

LETNI WYPOCZYNEK DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y

Za kwotê 6.000,-z³ ZHP zorganizowa³  letni wypoczynek w

budynku ZHP Przez 2 tygodnie , pod nadzorem harcerzy   ok. 35

- 45  dzieci mi³o spêdza³o czas. By³  wyjazd do Tenczynka,

Lipowca oraz do parku rozrywki „Lunapark” w Chorzowie.

Parafie Rzymsko-Katolickie w Che³mku i Bobrku zorgani-

zowa³y letni wypoczynek dla dzieci:

– w Trzêsaczu w dniach od 31.07.2005 do 11.08.2005 – w

którym wziê³o udzia³ 103 osoby,

– .w D¹browie w  dniach od 25.07.2005 do 06.08.2005 r. w

którym wziê³o udzia³ 49 osoby.

W ramach programu bezpiecznej gminy – zosta³y zakupione

œwiate³ka odblaskowe dla klas O i I klas szkó³ podstawowych,

które zosta³y wrêczone wszyskim dzieciakom po wys³uchaniu

prelekcji prowadzonej przez policjanta Dla przedszkolaków

zakupiono broszurki która przypomina o podstawowych zasa-

dach dot. bezpieczeñstwa.

Zakupiono dwa betonowe sto³y do gry w  ping ponga .

W ramach realizacji programu profilaktyki Izba WytrzeŸ-

wieñ w  Tychach zorganizowa³a dla wspó³pracuj¹cych gmin

edycjê szkolenia dla realizatorów Programu Socjoterapeutycz-

nego „Ma³olat”.

W 2005 r. odby³o siê równie¿ szkolenie 18 handlowców z

terenu gminy Che³mek prowadz¹cych sprzeda¿ napojów alko-

holowych.

Do Izby WytrzeŸwien w Tychach ogó³em  doprowadzono –

5.141 osób, z terenu Che³mka – 77 osób.

Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych sk³ada

serdeczne podziêkowania nauczycielom, pracownikom MOPS-

u, pracownikom Komisariatu Policji w Che³mku, oraz wszystkim

zaanga¿owanym w rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych na

terenie Gminy Che³mek – za dotychczasow¹ wspó³pracê.

Odszkodowanie z kopalniOdszkodowanie z kopalniOdszkodowanie z kopalniOdszkodowanie z kopalniOdszkodowanie z kopalni
W 2005 roku Gmina Che³mek wnios³a do S¹du Okrêgowego

Wydzia³ XX ds. Geodezyjnych i Górniczych w Katowicach po-

zew o odszkodowanie za szkody powsta³e w wyniku eksploata-

cji wêgla przez KWK „Piast”. W pocz¹tkowej fazie kopalnia

wnioskowa³a o odrzucenie pozwu w ca³oœci, dopiero po opinii

bieg³ego z zakresu geodezji, górnictwa oraz budownictwa (wy-

konana na koszt kopalni) doprowadzi³a do zawarcia ugody. Kom-

pania wêglowa, której czêœci¹ jest KWK „Piast”, przychyli³a siê

do wyp³aty kwoty odszkodowania z tytu³u szkód zakwalifiko-

wanych przez bieg³ego. Kwota 70 000 z³ na pokrycie szkód

powsta³ych w SZS nr 1 w Che³mku ma zostaæ wyp³acona do

31.05.2006 r.

Oprac. PW

Nowe ³awki i huœtawkiNowe ³awki i huœtawkiNowe ³awki i huœtawkiNowe ³awki i huœtawkiNowe ³awki i huœtawki
W marcu 2006 r zosta³y podpisane umowy na dostawê i

monta¿ nowych urz¹dzeñ ma³ej architektury miejskiej na terenie

Gminy Che³mek.

W ramach poszczególnych zamówieñ zainstalowane zostan¹:

- 70 ³aweczek (przy g³ównych ci¹gach pieszych oraz w parku

miejskim),

- 33 kosze uliczne,

- 3 wiaty przystankowe (w ramach uzupe³nienia infrastruktu-

ry komunikacyjnej w ci¹gu ulicy Krakowskiej w Bobrku),

- 8 urz¹dzeñ zabawowych na placach zabaw, w tym: 3 huœtaw-

ki wagowe, karuzela, huœtawka, ³uk sprawnoœciowy, 2 huœtawki

sprê¿ynowe.

Wszystkie powy¿ej wymienione urz¹dzenia winny byæ zain-

stalowane w kwietniu 2006 r. (termin mo¿e ulec nieznacznemu

przesuniêciu w przypadku zaistnienia niekorzystnych warun-

ków atmosferycznych).

�

Alternatywne ŸrAlternatywne ŸrAlternatywne ŸrAlternatywne ŸrAlternatywne Ÿród³o wodyód³o wodyód³o wodyód³o wodyód³o wody
Dnia 24 marca 2006 roku na wniosek Burmistrza Che³mka

odby³o siê spotkanie ze Starost¹ Oœwiêcimskim dotycz¹ce mo¿-

liwoœci przejêcia czêœci inwestycji magistrali wodoci¹gowej

KRAK. Gmina Che³mek jest zainteresowana przejêciem nitki

wodoci¹gu od komory pomiarowej w okolicach stawów „Kru-

ki”  w Oœwiêcimiu a¿ do Che³mka w celu zapewnienia dostaw

wody ze Ÿróde³ oœwiêcimskich. Konieczne bêdzie tak¿e dobu-

dowanie oko³o 350 metrów wodoci¹gu, którym woda zostanie

dostarczona do che³meckiej stacji uzdatniania wody na ulicy

¯eromskiego. Takie rozwi¹zanie, mo¿e byæ najkorzystniejsze

ale wymaga wnikliwej analizy ekonomicznej i technicznej,

wskaza³ zespó³ powo³any przez Burmistrza do oceny mo¿liwo-

œci dywersyfikacji dostaw wody. Prezes Przedsiêbiorstwa Wo-

doci¹gów i Kanalizacji w Oœwiêcimiu Andrzej Janus zapewni³,

¿e istnieje techniczna mo¿liwoœæ podania odpowiedniej iloœci

wody do sieci w Che³mku. Nad szczegó³ami rozwi¹zania pracu-

je specjalistyczna firma na zlecenie Miejskiego Zak³adu Go-

spodarki Komunalnej w Che³mku.

�

Ceny wody bez zmianCeny wody bez zmianCeny wody bez zmianCeny wody bez zmianCeny wody bez zmian
Na wniosek Burmistrza Che³mka w dniu 30 marca 2006 r.

Rada Miejska w Che³mku podjê³a uchwa³ê, która utrzymuje na

dotychczasowym poziomie cenê za wodê oraz œcieki.

Nowa stawka bêdzie obowi¹zywaæ przez rok do marca 2007 r.

Ceny wody pitnej 3,43 z³ brutto za m3, stawka op³aty abona-

mentowej 3,75 z³ za pkt

Ceny wody surowej 2,09 z³ brutto za m3, stawka op³aty abo-

namentowej 3,75 z³ za pkt

Cena odprowadzenia œcieków 4,13 brutto za m3.

Oprac. PW
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Na grzybyNa grzybyNa grzybyNa grzybyNa grzyby
Uwaga mi³oœnicy spacerów po lesie po³¹czonych ze zbiera-

niem grzybów. W Che³mku powstaje oddzia³ Stowarzyszenia

„Dasz Grzyb”.  Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 380 mi³oœników

zbierania grzybów. Przedstawicielem powstaj¹cego w Che³mku

oddzia³u jest Jan £oboz.

Pierwsz¹ nasz¹ inicjatyw¹ jest wyjazd na S³owacjê na wiosen-

ne zbieranie smardz w dniach 28 – 29.04.2006. Zapraszam wszyst-

kich chêtnych do wyjazdu do zg³aszania siê do mnie – mówi Jan

£oboz.

W planach che³meckiego oddzia³u jest równie¿ bezp³atny

kurs dla cz³onków stowarzyszenia, po ukoñczeniu którego zda-

j¹cy otrzyma certyfikat Klasyfikatora grzybów honorowany przez

SANEPID.

Wszystkich informacji o Stowarzyszeniu udziela Jan £o-

boz tel. 846 15 81, lub tel. kom. 0 504 058 469. O Stowarzy-

szeniu „Dasz Grzyb” mo¿na równie¿ przeczytaæ na stronach

www.nagrzyby.pl

Oprac.PW

Jasna gminaJasna gminaJasna gminaJasna gminaJasna gmina
Gmina Che³mek podpisa³a umowê na konserwacjê oœwie-

tlenia z zak³adem energetycznym „ENION” S.A. – Rejon Dys-

trybucji w Kêtach. Na takie rozwi¹zanie zezwoli³ Prezes Urzêdu

Zamówieñ Publicznych w Warszawie na wniosek Burmistrza

Che³mka. Do momentu wyra¿enia zgody wystêpowa³y powa¿-

ne trudnoœci w terminowej realizacji napraw lamp ulicznych.

Wszelkie nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu oœwietlenia

ulicznego mo¿na zg³aszaæ do Urzêdu Miejskiego w Che³mku

pod numerem telefonu 033 / 846 43 29 w godzinach pracy

Urzêdu lub bezpoœrednio do Posterunku Energetycznego w

Oœwiêcimiu tel. 033 / 842 35 35  ca³odobowo.

r

      Sztuka z siana      Sztuka z siana      Sztuka z siana      Sztuka z siana      Sztuka z siana
      W dniu 3 kwietnia br. w Domu Ludowym MOKSIR-u przy

ul. Chrobrego 77 odby³y siê „Warsztaty Rêkodzie³a Ludowego”

pt. „Ozdoby wielkanocne z siana”, które poprowadzi³a pani

Hanna Piekut-Stanis³awska z Oœwiêcimia.

W czasie spotkania powsta³o wiele zwierz¹tek symbolizuj¹-

cych Œwiêta Wielkanocne, a które obecnie zdobi¹ przedszkola

naszej gminy. Zainteresowanie by³o du¿e i z pewnoœci¹ podobne

zajêcia powtórzone zostan¹ jesieni¹. Pomys³y na tego rodzaju

zajêcia rodz¹ siê podczas odbywaj¹cych siê w Domu Ludowym

spotkañ, które pozwalaj¹ poznawaæ ludzi ciekawych i chêtnych

do wspó³pracy. Ka¿de spotkanie jest inspiracj¹ do dalszego

dzia³ania w kierunku odrodzenia sztuki ludowej. Wspania³a

wspó³praca z Przedszkolem Samorz¹dowym nr 1, a dok³adnie z

pani¹ Dorot¹ Pik, która jest czêsto osob¹ prowadz¹c¹ zajêcia,

pozwala na realizacjê wielu ciekawych pomys³ów i zamierzeñ.

EM

POWITPOWITPOWITPOWITPOWITANIE WIOSNYANIE WIOSNYANIE WIOSNYANIE WIOSNYANIE WIOSNY

WIERSZEM I PIOSENK¥WIERSZEM I PIOSENK¥WIERSZEM I PIOSENK¥WIERSZEM I PIOSENK¥WIERSZEM I PIOSENK¥
W dniu 21 marca  uczniowie klas I-IV SZS w Che³mku im. A.

Mickiewicza przywitali wiosnê wierszem i piosenk¹. W tym dniu

w Domu Ludowym przy ul. B. Chrobrego w Che³mku nauczycie-

le: D. Orzana, M. Grygiel, A. Juszyñska, M. Wojdy³a i M. Piwo-

warczyk zorganizowa³y konkurs recytatorski wierszy o tematy-

ce wiosennej.

Pani E. Miszuta przygotowa³a piêkn¹ wiosenn¹ dekoracjê

przedstawiaj¹c¹ powrót jaskó³ek, kwitn¹c¹ jab³oñ i pierwsze

kwiaty przebiœniegi. Uczniowie klas I-IV recytowali wiersze

znanych autorów, m.in.  J. Tuwima, J. Brzechwy, D. Gellner, J.

Ficowskiego.

 Jury w sk³adzie: E. Miszuta, S. Lachowski, R. Grabowska

zwraca³o uwagê na opanowanie pamiêciowe tekstu, interpreta-

cjê utworu  oraz ogólne wra¿enie artystyczne. W przerwie ucznio-

wie wykonywali piosenki, demonstruj¹c przygotowane kuk³y

Marzanny – symbole wiosny. Wszyscy uczestnicy otrzymali

dyplomy, wyró¿nienia i p³yty z kolekcji „Bajki dla Twojej ro-

dziny”.

G³ówne miejsca zajêli: I miejsce – Krzysztof Mordoñ, kl. III;

II miejsce – Judyta Mazurkiewicz, kl. II, Karolina Gradek, kl. III;

III miejsce – Beniamin Mêdela, kl. I.  Komisja wyró¿ni³a za

ciekaw¹ interpretacjê Ma³gorzatê Mêdelê i Patrycjê Morawiec z

kl. I oraz  Klaudiê Knapik z kl. II.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!

D.O.  A.K-K

„3x7000”

czyli  wyprawa naukowa na siedmiotysiêczniki

 Ju¿ po raz drugi goœci³ w naszym gimnazjum Wit Zawadzki –

zdobywca siedmiotysiêczników w Azji.  Goœæ dokona³ prezentacji

multimedialnej bêd¹cej relacj¹ z podró¿y po³¹czonej z komenta-

rzem s³ownym. Celem wyprawy by³o przeprowadzenie serii badañ

dotycz¹cych: zaburzeñ metabolizmu, wydolnoœci organizmu, te-

stów neuropsychologicznych, zaburzeñ snu oraz ogólnych badañ

nad aklimatyzacj¹. Relacja z podró¿y poch³onê³a uczniów bez

reszty. 5 sierpnia na szczycie Chan Tengri (7010mn.p.m.) stan¹³ Wit

Zawadzki. Wszyscy uczestnicy wyprawy atakowali szczyt 5 sierp-

nia. Tomasz Wawrzyniak wycofa³ siê z wysokoœci ok. 6500m n.p.m.

z powodu k³opotów zdrowotnych. Piotr Pawlus i Robert Szymczak

wycofali siê z wysokoœci ok. 6800m n.p.m. ze wzglêdu na du¿e

pogorszenie pogody i póŸn¹ porê.

Zbyt du¿e zagro¿enie lawinowe, czêsto schodz¹ce samo-

czynnie lawiny nie pozwoli³y na dzia³anie na pó³nocnej  œcianie

Lenina. W zwi¹zku z takim zagro¿eniem postanowiono wejœæ na

szczyt drog¹ klasyczn¹. Wszyscy uczestnicy wyprawy osi¹gnêli

wierzcho³ek Lenina - Wit Zawadzki i Piotr Pawlus zdobyli szczyt

w stylu alpejskim. Witek zaliczy³ pierwsze wejœcie na szczyt w

tym sezonie – na szczycie stan¹³ samotnie 19 lipca, Piotrek,

Tomek i Robert na szczycie stanêli 20 lipca.

Relacja z tej wyprawy wywar³a na uczniach du¿e wra¿enie.

Wit Zawadzki zaimponowa³ wszystkim swoj¹ odwag¹ i determi-

nacj¹. Jego naukowa „przygoda” pozwoli³a m³odzie¿y odbyæ tê

wirtualn¹ podro¿ na najwy¿sze wy¿yny œwiata.

Mariola Krzeczkowska
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Funk de Nite & Saskia Laroo
Data 1 kwietnia 2006 roku na d³ugo zapadnie w pamiêci tym, którzy przybyli do

Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku na pierwszy koncert w

odnowionej sali widowiskowo – kinowej kina „Iluzja”.

Po latach przerwy scena w kinie „Ilu-

zja” znów goœci³a zespó³ i to z górnej

pó³ki muzycznej, bowiem do Che³mku

przyjecha³a holenderska gwiazda muzy-

ki jazz, funk Saskia Larooo z zespo³em

Funk de Nite.

Ju¿ pierwsze rytmy koncerty zachwy-

ci³y zebran¹ publicznoœæ. Stopniowo pod-

nosi³o siê napiêcie, a fina³ by³ niezapo-

mniany. Holenderska gwiazda potwier-

dzi³a swoj¹ wielkoœæ, daj¹c popis gry na

tr¹bce, który ju¿ pierwszymi brzmienia-

mi hipnotyzowa³ zebranych. Wirtuozeria

Saski Laroo oraz muzyków Funk de Nite

doprawiona magiczn¹ gr¹ œwiate³ i mo¿-

liwoœciami nag³oœnienia w kinie „Iluzja”

doprowadzi³a do powstania niezapomnia-

nego widowiska.

Ka¿d¹ przerwê pomiêdzy utworami wy-

pe³nia³y owacje publicznoœci, które  roz-

grza³y muzyków. Prawie dwugodzinny

koncert min¹³ tak szybko, ¿e po zakoñcze-

niu wiêkszoœæ widowni czu³a, jakby do-

piero co zasiad³a w fotelach.

Po wystêpie wszyscy chêtni mogli za-

kupiæ p³yty zespo³u oraz zamieniæ kilka

s³ów z muzykami.

Inauguracja sceny muzycznej w

MOKSiR wypad³a wzorowo, teraz pozo-

staje jedynie czekaæ na nastêpne koncer-

ty i emocje.

PW

NIERUCHOMOŒCI NA SPRZEDA¯
Burmistrz Che³mka dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z póŸn.

zm.) oraz uchwa³y Rady Miejskiej Nr XL/304/2006 z dnia 09 lutego 2006 roku przeznacza

do sprzeda¿y ni¿ej opisan¹ nieruchomoœæ lokalow¹ stanowi¹c¹ w³asnoœæ Gminy Che³mek.

Lp.     Położenie nieruchomości i jej opis         Nr KW           Cena nieruch. lokal.

        wraz z  częścią gruntu

1 Nieruch. lokalowa, lokal użytkowy poł. 30.360,00 zł w tym:

na parterze w trzecim seg. o pow. 31,89 m2, -wart. nieruch. lok. wraz z ułam.

położony w budynku wielorodz., częścią gruntu: 30.020,00 zł,

w Chełmku przy ul. Gen. Andersa 1. - wycena nieruch. grun.:

Nieruchomość gruntowa oznaczona jest                      340,00 zł brutto.

w ewidencji gruntów jako działka            Nakłady poniesione przez

nr 836/139 o pow. 0.0550 ha.            najemcę wynoszą:12.470,00 zł

Składa się z rozdzielni niskiego napięcia,            Wart. nieruch. po odliczeniu

rozdzielni śr. napięcia oraz transformatora.      22 798     poniesionych przez Najemcę

           nakładów: 17.890,00 złotych

Cena nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y zosta³a ustalona przez upraw-

nionego rzeczoznawcê w zakresie szacowania nieruchomoœci i przedstawiona w posta-

ci operatu szacunkowego z dnia 15 marca 2006 roku.

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci na podstawie

art. 34 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami

(Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z póŸn.

zm.), mog¹ w terminie 6 tygodni od dnia

wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia

03 kwietnia 2006 roku do dnia 15 maja 2006

roku sk³adaæ wnioski o nabycie przedmioto-

wej nieruchomoœci.

Bli¿szych informacji w sprawie sprzeda-

¿y w/w nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ w pok.

nr 14 Urzêdu Miejskiego w Che³mku ul. Kra-

kowska 11 lub telefonicznie pod numerem

telefonu 84-12-30 wew. 40.

Przedmiotowy wykaz zosta³ wywieszony

w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Che³mku

oraz na tablicach og³oszeñ na terenie ca³ej

gminy na okres 21 dni tj. w terminie od  03

kwietnia 2006 roku do 23 kwietnia 2006 roku.

Ponadto informacja o wywieszeniu wy-

kazu zosta³a podana do publicznej wiado-

moœci przez og³oszenie w prasie lokalnej

oraz w sposób miejscowo przyjêty.

Inf.UM
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Jubileuszowe Teatra³ki
Po raz dziesi¹ty w Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku zorganizowane zosta³y gminne eliminacje

Spotkañ Teatralnych „Teatra³ki 2006”. 7 kwietnia na deskach sceny widowiskowo – kinowej swoje teatralne zdolnoœci

prezentowali uczniowie z gminnych szkó³ podstawowych i gimnazjów.

VIII Bieg Poszukiwaczy Wiosny

Przegl¹d otworzy³ burmistrz Che³mka

Andrzej Saternus, który w specjalny spo-

sób wyró¿ni³ pomys³odawczynie  przegl¹-

du pani¹ £ucjê Dydyñsk¹ oraz pani¹ Sta-

nis³awê Pêdrys – Klisiak organizatorkê im-

prezy zwi¹zan¹ z Teatra³kami od pierw-

szej edycji. Po krótkim wstêpie scenê w

sali kinowej opanowali m³odzi artyœci,

których gra oraz przepiêkanie wykonane

stroje i pomys³owa scenografia wywo³y-

wa³y zachwyt zgromadzonych widzów.

Podczas wystêpów sala wype³nia³a siê

œmiechem wywo³ywanym zabawnymi

gagami, to znów ³zami wyciskanymi przez

przejmuj¹ce w¹tki dramatyczne. Po obej-

rzeniu wszystkich przedstawieñ jury w

sk³adzie: £ucja Dydyñska, Barbara Urbañ-

czyk oraz Marek Mêdela wytypowa³o 3

grupy teatralne.

1. Zespó³ teatralny z SZS w Bobrku z

przedstawieniem „Królewna Œnie¿ka w

nowym wydaniu, czyli spojrzenie w lustro”

– opiekun grupy pani Joanna Krzy¿ak.

2. Zespó³ teatralny z Gimnazjum nr 2 w

Che³mku – „Czerwony kapturek inaczej”

–opiekun grupy pani Mariola Krzeczkow-

ska.

3. Zespó³ teatralny z SZS nr 1 w Che³m-

ku – „ Zabawa w Œpi¹c¹ Królewnê” – opie-

kun grupy pani Agata Juszyñska.

Wyró¿nione grupy teatralne bêd¹ re-

prezentowaæ gminê Che³mek w elimina-

cjach powiatowych Ma³opolskiego Festi-

walu Teatrów Szkolnych „Skawina 2006”,

które odbêd¹ siê 12 maja 2006 r. w MOK-

SiRze w Che³mku.

Oprac.PW

Ju¿ po raz ósmy Miejski Oœrodek Kultu-

ry Sportu i Rekreacji wraz z Powiatowym

Zespo³em nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogól-

nokszta³c¹cych w Che³mku zorganizowa-

³y Bieg Poszukiwaczy Wiosny. 24 marca na

starcie biegu stawi³o siê 73 biegaczy. W

tym roku zawody zdominowane zosta³y

przez panów – by³o ich 69, natomiast tylko

cztery dziewczyny. Trasa biegu zosta³a

podzielona. Ch³opcy mieli do pokonania

trasê o d³ugoœci 3,3 km, natomiast dziew-

czêta rywalizowa³y na dystansie 2,4 km.

Na mecie biegu na ka¿dego zawodnika

czeka³ kubek gor¹cej herbaty, a zwyciêz-

cy zostali dodatkowo uhonorowani dyplo-

mami, pami¹tkowymi statuetkami oraz

upominkami, które wrêczy³ burmistrz

Che³mka Andrzej Saternus.

Zwyciê¿cy:

Gimnazjum dziewczêta

1. Wioleta P³oskonka  - MOSiR Czechowice

2. Ewelina Denisz – MOSiR Czechowice

Gimnazjum ch³opcy

1. Pawe³ Durkalec – MOSiR Czechowice

2. Kamil Sobecki -  MOSiR Czechowice

3. Marcin Londzin – MOSiR Czechowice

Szko³y œrednie dziewczêta

1. Monika Szczygielska – MOSiR Cze-

chowice

2. Agnieszka Wilk – PZ nr 8 Che³mek

Szko³y œrednie ch³opcy

1. Mateusz Stanoch – MOSiR Czechowice

2. Bogus³aw Homa – MOSiR Czechowice

3. Marcin Gola – MOSiR Czechowice

Oprac. PW
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III GMINNY HALOWY TURNIEJ PI£KARSKI

O PUCHAR BURMISTRZA CHE£MKA
W dniu 25 marca br. po raz kolejny w Publicznym Gimnazjum nr  2 w Che³mku

przy ul. Pi³sudskiego 1 odby³ siê Gminny Halowy Turniej Pi³karski o Puchar Bur-

mistrza Che³mka.

Przesz³o stu uczniów reprezentuj¹cych

wszystkie gminne szko³y rywalizowa³o w

turniejowych rozgrywkach, które rozgra-

niczono na rywalizacje w dwóch katego-

riach, i tak w kategorii szkó³ podstawo-

wych (klasy IV – VI) rywalizowa³o piêæ

dru¿yn, natomiast wœród uczniów szkó³

gimnazjalnych wystartowa³o 11 zespo³ów.

Dru¿yny sk³ada³y siê maksymalnie 6 za-

wodników, a na parkiecie bezpoœrednio

mog³o znajdowaæ siê 4 graczy.

W kategorii szkó³ podstawowych, po

rozegraniu 10 meczów systemem „ka¿dy  z

ka¿dym”, najlepsz¹ ekip¹ okazali siê Gla-

diatorzy z Che³mka, wygrali wszystkie (4)

swoje mecze i strzelili rywalom 18 goli,

trac¹c tylko jedn¹ bramkê. Kolejne miej-

sca zajê³y dru¿yny: SZS Gorzów, KS Bu³a

Che³mek, Dajcie Nam Wygraæ Gorzów,

Or³y Che³mek.

13 zawodników strzeli³o 38 bramek, a

zaciêta rywalizacja przebiega³a o miano

najlepszego strzelca turnieju szkó³ pod-

stawowych. W zwyciêskiej ekipie Gladia-

torów po 7 zdobytych goli mieli Adrian

Wandas i Micha³ Kysiak. Zgodnie z regu-

laminem zawodów nale¿a³o wy³oniæ naj-

lepszego ³owcê bramek i po serii   strza³ów

z po³owy boiska królem strzelców zosta³

Adrian Wandas. W bramce bezkonkuren-

cyjny by³ inny Gladiator, Konrad Gil, któ-

ry uzyska³ miano najlepszego bramkarza

turnieju.

Dru¿yna Gladiatorów wyst¹pi³a w sk³a-

dzie: Micha³ Kysiak, Adrian Wandas,

Konrad Gil, Jakub Fidyt i Dominik Stok³o-

sa.

Rywalizacja w kategorii szkó³ gimna-

zjalnych odbywa³a siê dwuetapowo, pierw-

szy etap to rozgrywki w trzech grupach,

gdzie grano systemem „ka¿dy z ka¿dym”,

a tylko zwyciêzcy grup i najlepsza dru¿y-

na z drugich miejsc ze wszystkich grup

mia³a dost¹piæ zaszczytu gry w fazie fina-

³owej.

Po zaciêtych bojach w 14 meczach do

grupy fina³owej awansowa³y nastêpuj¹ce

zespo³y: Cherry, Naje¿one Pêdzle, Bad

Boys i Grunwald. Wielka czwórka mia³a

rozdzieliæ miêdzy siebie wszystkie trofea

i tak siê sta³o, po kolejnych szeœciu me-

czach by³o ju¿ wszystko wiadomo.

Bezsprzecznie najlepszym teamem

okaza³y siê Naje¿one Pêdzle, które wygra-

³y wszystkie z szeœciu pojedynków, zdo-

bywaj¹c 17 bramek i trac¹c 2. Naje¿one

Pêdzle zdoby³y nagrody indywidualne:

Damian Kiebzak po strzeleniu 9 goli ode-

bra³ laur dla najlepszego strzelca turnieju,

natomiast Kamil Krzeczkowski wybroni³

dla siebie statuetkê dla najlepszego bram-

karza. A oto sk³ad zwyciêskiej dru¿yny:

Tymek Tomsia, Bartek Kumanek, Kamil

Kaczor, Kamil Krzeczkowski, Sebastian

Kowalczyk i Damian Kiebzak.

W meczu o III miejsce spotka³y siê ekipy

Barcy i FC Barcelony (1:3), a spotkanie

fina³owe rozegrane zosta³o pomiêdzy dru-

¿ynami Czak Team i KS Che³mek (1:2).

Koñcowa kolejnoœæ zespo³ów GLM

2006: 1. KS Che³mek, 2. Czak Team, 3. FC

Barcelona, 4. Barca, 5. FIFA i Spó³a, 6.

Miglanc United.

Statystyki GLM 2006 wygl¹daj¹ na-

stêpuj¹co: 28 zawodników strzeli³o 151

bramek, z czego 4 samobójcze. Najlepszym

strzelcem zosta³ Bartek Wiœniewski (Bar-

W sumie 29 zawodników cieszy³o siê

ze zdobycia gola, których w sumie strzelo-

no 68.

Kolejnoœæ dru¿yn w kategorii szkó³

gimnazjalnych: 1. Naje¿one Pêdzle, 2.

Cherry, 3. Grunwald, 4. Bad Boys, 5. Ga-

lacticos, 6. Waikiki Team, 7. SZS Gorzów,

8. AC Barventus, 9. FC Noworodki, 10.

Pogoñ Se Po Wsi, 11. Inter.

Pomiêdzy turniejami szkó³ podstawo-

wych i gimnazjalnych odby³y siê mecze

fina³owe nowego cyklu rozgrywek pod

nazw¹ Gimnazjalna Liga Mistrzów 2006

(GLM 2006), gdzie, podobnie jak w œwie-

cie doros³ych, odbywaj¹ siê zawody w

ró¿nych dyscyplinach sportowych, a

uczestnicz¹ w nich maj¹ tylko najlepsze

kluby. W tej edycji wziê³o udzia³ 6 dru¿yn,

które przez kilka tygodni rywalizowa³y

miêdzy sob¹ o prymat. Ka¿dy zespó³ roze-

gra³ w fazie eliminacyjnej po 20 spotkañ,

a cztery z nich zakwalifikowa³y siê do

sportowej walki o nagrody i presti¿.

ca), 21 razy pokona³ bramkarzy, natomiast

najmniej goli wpuszczonych mia³ Mariusz

Stelmach (KS Che³mek), który zosta³ naj-

lepszym bramkarzem. Najlepszy zespó³

(KS Che³mek) gra³ w sk³adzie: Bartek Bia-

³y, Patryk Czarnota, Kamil Gabryœ, Damian

Kiebzak, Sebastian Kulik i Mariusz Stel-

mach.

Podsumowuj¹c turniejowe rozgrywki,

mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e zabawy by³o

co niemiara, a obserwuj¹c rywalizuj¹cych

uczniów, mo¿na by³o zobaczyæ, ile jest w

nich energii i ¿ywio³u, chêci wspó³zawod-

nictwa i zdobywania laurów, które tym

razem zosta³y ufundowane przez Burmi-

strza Che³mka i MOKSiR w Che³mku.

Ka¿da z dru¿yn uczestnicz¹cych w

turnieju otrzyma³a pami¹tkowe dyplomy,

a dru¿yny, które zajê³y po trzy pierwsze

miejsca w poszczególnych kategoriach,

odebra³y puchary i pi³ki, natomiast naj-

lepsi strzelcy i bramkarze otrzymali efek-

towne statuetki.
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 Sk³adam podziêkowania wszystkim zawodnikom za wielkie

zaanga¿owanie, jakie w³o¿yli podczas sportowej rywalizacji oraz

za wspania³¹ atmosferê i doping rzeszy kibiców, szkolnych

kolegów i kole¿anek oraz rodziców i opiekunów dru¿yn - mówi

pomys³odawca i wspó³organizator tej imprezy pan Piotr Krzecz-

kowski – a tak¿e dyrekcjom wszystkich szkó³ z terenu gminy

Che³mek za pozytywne rozpropagowanie aktywnego uczestnic-

twa wœród uczniów. Mam nadziejê, ¿e kolejny tego typu Turniej

zorganizowany w okresie Dni Che³mka bêdzie mia³ równie¿

dobr¹ obsadê i, korzystaj¹c z okazji, zapraszam w maju br. na

stadion przy ul. Krakowskiej 22. Zatem do zobaczenia wkrótce.

Chwile radoœci potencjalnym mistrzom futbolu polskiego

zapewnione zosta³y dziêki pomocy rodziców, Rady Szko³y i

Dyrekcji PG nr 2 przy ul. Pi³sudskiego 1 w Che³mku. O zabezpie-

czenie imprezy w punkt ¿ywieniowy zadbali jak zwykle: GS

„SCh” Che³mek i Cukiernia „Ptyœ” z Che³mka oraz Przedsiêbior-

stwo Handlowo Us³ugowe „MARI” Piotr Krzeczkowski z Che³m-

ka. Wszystkim nale¿¹ siê wielkie podziêkowania!

Na moœcie w Bobrku wykonano ju¿Na moœcie w Bobrku wykonano ju¿Na moœcie w Bobrku wykonano ju¿Na moœcie w Bobrku wykonano ju¿Na moœcie w Bobrku wykonano ju¿

ca³¹ metalow¹ konstrukcjêca³¹ metalow¹ konstrukcjêca³¹ metalow¹ konstrukcjêca³¹ metalow¹ konstrukcjêca³¹ metalow¹ konstrukcjê

Sprzedam gara¿

tel. 607 331 410

Komunikat
Urz¹d Miejski w Che³mku informu-

je, o obowi¹zku wymiany dowodów oso-

bistych zgodnie z ustaw¹ z dnia 12 stycz-

nia 2002 roku.

- w 2006 roku przypada termin wy-

miany dowodów osobistych wydanych

w latach 1992 do 1995 roku,

- w 2007 roku przypada termin wy-

miany dowodów osobistych wydanych

w latach 1996 do 2000 roku.

Po up³ywie wymienionych terminów

stare dowody osobiste trac¹ wa¿noœæ.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzy-

skaæ w Urzêdzie Miejskim w Che³mku

      w biurze Nr 13 lub w informacji, tel.

Nr 033 846 12 30.

Inf. UM

Komunikat
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Inwestycje w naszej gminie

Budowany Dom Pamiêci BatyBudowany Dom Pamiêci Baty

Remont ul. Jaworznickiej w Che³mku koszt inwestycji

1 000 000 z³.

Remont ul. Jaworznickiej w Che³mku koszt inwestycji

1 000 000 z³.

Budowana sala gimnastyczna przy SZS nr 1 w Che³mkuBudowana sala gimnastyczna przy SZS nr 1 w Che³mku

Remontowany Dom Ludowy w BobrkuRemontowany Dom Ludowy w Bobrku


