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BEZ POŚPIECHU

uzależnieni od siebie
stoimy pod wspólnym niebem
cierpliwie uczymy się świata

dzisiaj
słońce inaczej niż kiedyś
przetacza nas przez horyzont

czasami w zaciszu liści
pająk snuje pułapkę
dla zgubionej tożsamości

jeszcze
w zestawieniu barw przeraża
szarość chleba i bladość wody

a mimo to
konturami dłoni
zapisujemy soczystość kształtów

jesteśmy otwarci
na klucz
i kilka skobli

                            
Iwetta Musiał

Wiersz Iwetty Mu-

siał pochodzi z ma-

jącego się wkrótce

ukazać, nakładem

MOKSiR, debiu-

tanckiego tomiku

pod tytułem

"Bez pośpiechu"

Zapraszamy  od 11 do 16 listopada do naszego kina
na kolejn¹, wielk¹ pozycjê filmow¹

"Karol. Papież, który pozostał człowiekiem""Karol. Papież, który pozostał człowiekiem"
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Szanowni Pañstwo

W 2004 r. przedstawi-
³em raport o sytuacji gminy
i podjêtych dzia³aniach.
Dzisiaj przyszed³ czas pod-
sumowania kadencji 2002 -
2006.  W mojej ocenie i
myœlê wiêkszoœci Pañstwa
by³ to czas  szybkich i dyna-
micznych zmian na lepsze.

Pierwszym podstawo-
wym celem jaki postawi³em
przed sob¹ i Rad¹ Miejsk¹
by³o doprowadzenie do roz-
woju gospodarczego Gmi-
ny poprzez odbudowê - re-
witalizacjê strefy przemy-
s³owej. W wyniku podjê-
tych dzia³añ  kilkanaœcie
podmiotów gospodarczych
rozpoczê³o now¹ dzia³al-
noœæ co zaowocowa³o po-

zyskaniem prawie 500 miejsc pracy. Podj¹³em równie¿ stara-
nia zmierzaj¹ce do poszerzenia strefy przemys³owej o 15 ha,
co w przysz³oœci mo¿e zaowocowaæ pozyskaniem nowych in-
westorów, a co za tym idzie nowych miejsc pracy.

Drugim obszarem, któremu poœwiêci³em bardzo du¿o uwagi
i œrodków by³a budowa i modernizacja bazy kulturalno - spor-
towej. Do realizacji tych zadañ wykorzystaliœmy œrodki pomo-
cowe z ró¿nych Ÿróde³, praktycznie ¿adna inwestycja nie by³a
realizowana bez œrodków pomocowych. W materia³ach infor-
macyjnych znajdziecie Pañstwo szczegó³owe zestawienie za-
dañ i œrodków pomocowych.

Dziêki ogromnym wysi³kom na terenie ca³ej Gminy zosta-
³y zmodernizowane  szko³y, domy kultury, przychodnia, kino,
remiza, wybudowane sale gimnastyczne. Aktualnie jest budo-
wana  hala sportowa,  która jest pocz¹tkiem budowy komplek-
su sportowo - rekreacyjnego w Che³mku.

Posiadamy bardzo dobr¹ bazê, któr¹ udostêpniamy organi-
zacjom spo³ecznym, m³odzie¿y i mieszkañcom. Kolejny ob-
szar to infrastruktura techniczna i drogowa.  W zestawieniu
materia³ów mo¿ecie Pañstwo zobaczyæ jak wiele zosta³o zro-
bione w obecnie szeroko rozumianej gospodarce komunalnej,
oœwietleniu placów i ulic, wystroju miasta, budowy dróg i

PODZIÊKOWANIE

W ZWI¥ZKU Z ZAKOÑCZENIEM
 IV KADENCJI RADY MIEJSKIEJ W CHE£MKU

SK£ADAM  WYRAZY UZNANIA I PODZIÊKOWANIA
 DLA WSZYSTKICH RADNYCH RADY MIEJSKIEJ

ZA PE£N¥ ZAANGA¯OWANIA PRACÊ  ORAZ  ZA W£O¯ONY WYSI£EK
NA RZECZ ROZWOJU NASZEGO MIASTA.

Burmistrz Che³mka, Andrzej Saternus

chodników, melioracji, budowy wa³ów przeciwpowodzio-
wych. W tym obszarze ogromny zakres robót zosta³ wykona-
ny dziêki pozyskaniu œrodków unijnych, WFOŒ, powiatu czy
te¿ z Urzêdu Marsza³kowskiego w Krakowie. Dobra wspó³-
praca z w/w instytucjami i aktywnoœæ na polu pozyskania
œrodków zaowocowa³y zrealizowaniem tak wielu zadañ.

Ponadto wychodz¹c naprzeciw potrzebom, które nale¿y
zrealizowaæ w nastêpnych kadencjach przygotowa³em doku-
mentacjê modernizacji poszczególnych odcinków drogi 780
przez Che³mek wraz z sygnalizacj¹ dla pieszych i moderniza-
cj¹ mostu na Przemszy oraz now¹ nawierzchni¹ na drodze 933
w Bobrku  i w Gorzowie. Zosta³a przygotowana dokumenta-
cja i wniosek do ZPORR na kompleksow¹ modernizacjê Par-
ku Miejskiego z placem zabaw, alejkami, skate-parkiem,  tak
by spe³ni³ warunki dobrego i bezpiecznego wypoczynku.

W trakcie opracowania jest  koncepcja zagospodarowania
terenów po³o¿onych przy ul.  ¯eromskiego i  Broniewskiego
jako kompleksu sportowo-rekreacyjnego. W przygotowaniu
jest dokumentacja budowy chodników przy ul. Oœwiêcim-
skiej wraz ze skrzy¿owaniem w Gorzowie, ul. Jagielloñskiej
w Che³mku oraz ul.  Nadwiœlañskiej w Bobrku.

Dla du¿ej czêœci  Gminy opracowana jest dokumentacja
kanalizacji. W chwili obecnej  z³o¿y³em wniosek do Funduszu
Spójnoœci na kompleksow¹ przebudowê wodoci¹gów, mo-
dernizacji sieci, stacji uzdatniania, budowy kanalizacji desz-
czowej i sanitarnej. Ca³oœæ wniosku opiewa na 82 mln z³ i
zaplanowana jest jego realizacja w latach 2007 - 2015. W
przypadku pozytywnej oceny naszego  wniosku jest mo¿li-
woœæ uzyskania a¿ 85 % dotacji.

W przygotowanym materiale, chcemy przypomnieæ naj-
istotniejsze  wydarzenia i zadania, które zosta³y wykonane na
przestrzeni ostatnich lat. Wykonaliœmy wspólnie ogromn¹ pracê
na rzecz rozwoju Che³mka,  Gorzowa i Bobrka.  Pragnê wszyst-
kim Pañstwu podziêkowaæ za dobr¹ wspó³pracê, zaanga¿owa-
nie, inicjatywy i ¿yczliwoœæ, któr¹ odbiera³em od Was na co
dzieñ.  Pañstwa pracowitoœæ, zaradnoœæ  i przedsiêbiorczoœæ
zosta³a doceniona.  Otrzymaliœmy wielce presti¿ow¹ nagrodê
„Trzy  Korony  Ma³opolski”  w kategorii miast do 15 tys.
mieszkañców oraz  „Krakowski Dukat” w obszarze inicjatyw
gospodarczych.  Dzisiaj naprawdê wiele gmin spogl¹da na
nasze osi¹gniêcia z zazdroœci¹, a my po prostu wykorzystali-
œmy swoj¹ szansê.

Burmistrz Che³mka, Andrzej Saternus

Zdjêcie burmistrza, Andrzeja
Saternusa z wrêczenia nagrody
Trzy Korony Ma³opolski, maj 2006
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OŒWIATA:
Maj¹c na wzglêdzie star¹ maksymê i¿ „Przysz³oœæ nale¿y do

m³odzie¿y  bardzo du¿o uwagi i œrodków podczas ca³ej kadencji
zosta³o przeznaczone na oœwiatê - w szeroko rozumianym tego
s³owa znaczeniu.

W pierwszej kolejnoœci nale¿y zaznaczyæ i¿ przez ostatnie
cztery lata zosta³y odremontowane wszystkie szko³y na terenie
Gminy.

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Che³mku, ul. Brzozowa: w
2003 r. zosta³a ukoñczona budowa przewi¹zki pomiêdzy budyn-
kiem nr 7 i nr 9, a w 2004 r. zakoñczono budowê sali gimnastycz-
nej. Sala jest o wymiarach 26,79 x 15,53 w tym powierzchnia
zabudowy 450 m2, powierzchnia u¿ytkowa 406 m2, wysokoœæ
8,20 m. £¹czna kwota prac budowlanych to: 1.817.939,28 z³,
ponadto wyposa¿enie sali gimnastycznej w postaci sprzêtu spor-
towego sta³y i ruchomy, aparatura nag³aœniaj¹ca, wyk³adzina
zabezpieczaj¹ca pod³ogê sali. £¹czna kwota to 49.225,14. Do-
datkowo zosta³ wykonany plac przed budynkiem szko³y wraz z
chodnikiem za kwotê: 29.282,14 z³. Zosta³ przygotowany wnio-
sek do Ministerstwa Edukacji na wyposa¿enie pracowni kompu-
terowej, który zosta³ rozpatrzony pozytywnie i w 2004 r. zosta³y
wyposa¿one: pracownia komputerowa 15 komputerów i 1 laptop
oraz centrum biblioteczne - 4 komputery.

oraz zaplecza socjalno-bytowego wraz z ³¹cznikiem, przy tej
szkole. Prace trwa³y w bardzo szybkim tempie i ju¿ w m-cu maju
2006 r. odby³o siê uroczyste oddanie obiektu do u¿ytku. £¹czna
kwota prac budowlanych zamknê³a siê na poziomie 1.707.216,40
z³ ponadto zakupiono wyposa¿enie sali tj. sprzêt sportowy sta³y
i ruchomy, wyk³adzinê zabezpieczaj¹c¹ pod³ogê sali, trybuny
dwu³awkowe w trzech segmentach, siatki i kraty zabezpieczaj¹-
ce okna, drzwi i balustrady za kwotê 61.258,52 z³. W m-cu wrze-
sieñ zosta³a odnowiona elewacja budynku szko³y oraz wykona-
no dojœcie do przewi¹zki ³¹cz¹cej budynek szko³y z nowo wy-
budowan¹ sal¹ gimnastyczn¹. W chwili obecnej obiekt jest nie
tylko funkcjonalny, ale równie¿ piêknie siê prezentuje. We-
wn¹trz budynku wykonano m.in. remonty: kot³owni, kuchni,
³azienek, wymieniono centralne ogrzewanie, wymieniono wy-
k³adzinê: ³¹czna kwota: 107.333,50 z³

£¹cznie w latach 2002 - 2006 wydatkowano w tej placów-
ce 206.153,50 z³ na remonty oraz 1.973.469,36 z³ na inwestycje.

Maj¹c na uwadze estetykê w szkole, odmalowano ma³¹ salê
gimnastyczn¹, sanitariaty w szkole wraz z remontem pod³óg za
³¹czn¹ kwotê: 14.938,64 z³. £¹cznie w latach 2002 - 2006 wydat-
kowano w tej placówce 58.421,50 z³ na remonty oraz 2.099.617,52
z³ na inwestycje.

Zespó³ Szkó³ Podstawowo-Gimnazjalny w Che³mku, ul. B.
Chrobrego:

Najstarsza szko³a w Gminie Che³mek z piêknymi tradycjami
do 2006 r. nie posiada³a godnej siebie sali gimnastycznej. To w
2005 r. zosta³a podjêta i rozpoczêta budowa sali gimnastycznej

Gimnazjum Nr 2 w Che³mku, ul. Pi³sudskiego 1:
W 2003 r. i 2004 r. w szkole zosta³y wymienione okna, napra-

wiono dach i wymalowano sale lekcyjne, wymieniono stolarkê
drewnian¹. W 2005 r. wykonano ocieplenie styropianem œcian
zewnêtrznych oraz œcian przyziemia, jak równie¿ w 2006 r. ter-
momodernizacja stropu budynku szko³y na ³¹czn¹ kwotê:
136.260,98 z³. Maj¹c na uwadze estetykê wokó³ szko³y oraz
bezpieczeñstwo m³odzie¿y na terenie szko³y wykonano monta¿
ogrodzenia wraz z malowaniem siatki, kwota: 58.606,58 z³.

£¹cznie w latach 2002 - 2006 wydatkowano w tej placówce
280.543,42 z³ na remonty oraz 136.260,99 z³ na inwestycje.

Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Bobrku:
Dostêp do wiedzy na równym poziomie - zapewnienie godzi-

wych i równych warunków do nauki - to cele jakie przyœwieca³y
przy planowaniu i wydatkowaniu œrodków na oœwiatê.
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Aby poprawiæ warunki do nauki w latach 2003 - 2005 r.
wykonano takie prace jak: wymiana okien, malowanie œcian,
wymiana p³ytek PCV, renowacja placu przed szko³¹, wymiana
instalacji kanalizacyjnej, remont sanitariatów, malowanie grzej-
ników, lamperii na ³¹czn¹ kwotê: 131.880,93 z³. Ponadto w 2005
r. zosta³o wykonane ocieplenie styropianem œcian zewnêtrznych
oraz œcian przyziemia a w 2006 r. termomodernizacja stropu
budynku szko³y i ³¹cznika na kwotê 126.311,07. Szko³a zyska³a
nie tylko na termomodernizacji po przez oszczêdnoœci na ener-
gii, ale pojawi³o siê nowe logo tej placówki - piêkne, promieniu-
j¹ce s³oñce.

£¹cznie w latach 2002 - 2006 wydatkowano w tej placów-
ce 141.880,93 z³ na remonty oraz 126.609,98 z³ na inwestycje.

Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Gorzowie, ul. Szkolna 3:
Prowadzone by³y równie¿ prace w placówce oœwiatowej w

so³ectwie Gorzów.
Wykonano prace wewn¹trz budynku m.in.: odnowienie ele-

wacji szko³y, wymiana okien, remont pomieszczeñ, malowanie
korytarzy, szatni, wymiana blachy na dachu, remont schodów,
chodnika, naprawa kanalizacji: kwota: 84.634,36 z³. Zosta³a
po³o¿ona i wzmocniona powierzchnia asfaltowa boiska sporto-
wego do koszykówki na kwotê 14.500,90 z³.

£¹cznie w latach 2002 - 2006 wydatkowano w tej pla-
cówce 99.135,26 z³ na remonty.

Przedszkole Samorz¹dowe w Che³mku, ul. Brzozowa:
Oœwiata to równie¿ przedszkole. Przy ul. Brzozowej mieœci

siê Przedszkole nr 2 do którego uczêszcza ³¹cznie 197 dzieci.
W latach 2002- 2006 wykonano kompleksowy remont piê-

tra wraz z czêœciow¹ wymian¹ okien oraz remontem kuchni na
³¹czn¹ kwotê 110.722,93 z³. W 2006 r. zostaje przygotowana
analiza kosztów zwi¹zanych z pracami elewacyjnymi i remon-
tem sanitariatów w budynku.

£¹cznie w latach 2002 - 2006 wydatkowano w tej pla-
cówce 162.398,33 z³ na remonty.

Gmina otrzymuje subwencjê oœwiatow¹ z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ oœwiatowych, lecz œrodki te pokrywaj¹ je-
dynie 55 % rzeczywistych kosztów utrzymanie oœwiaty.
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Zawsze w bud¿ecie znalaz³y siê dodatkowe œrodki na urucho-
mienie dodatkowych zajêæ w ramach programu „otwarte sale
gimnastyczne” czy op³ata za wstêp na basen dla uczniów klas I
- III z terenu ca³ej Gminy.

Hala sportowa przy Powiatowym Zespole Szkó³ nr 8 w
Che³mku:

Od wielu lat trwa³y rozmowy z w³adzami Starostwa Powiato-
wego w Oœwiêcimiu w sprawie koniecznoœci budowy hali spor-
towej przy Powiatowym Zespole nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogól-
nokszta³c¹cych w Che³mku.

Szko³a powsta³a 60 lat temu i mimo, ¿e  wykszta³ci³a bardzo
wiele osób  - od samego pocz¹tku nie dysponowa³a sal¹ gimna-
styczn¹. Szko³a posiada wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹,
nowoczesn¹ bazê dydaktyczn¹, prowadzi rozszerzony zakres
nauczania jêzyków obcych, zajêcia informatyczne w nowocze-
snych pracowniach.  Niestety brak sali gimnastycznej utrudnia
prowadzenie podstawowych  zajêæ sportowych i gimnastycz-
nych.

Kilkupokoleniowe oczekiwania spe³ni³y siê i w miesi¹cu
marcu br. Burmistrz Che³mka Andrzej Saternus podpisa³  umowê
z Zarz¹dem Powiatu Oœwiêcimskiego na wspóln¹ realizacjê za-
dania. W umowie Gmina Che³mek zagwarantowa³a swój wk³ad
w budowê sali widowiskowo - sportowej przy Powiatowym Ze-
spole Szkó³ Nr 8 im. Jana Kiliñskiego w Che³mku w wysokoœci
1.475.000,00  w latach 2006-2008 ( 2006 - 500 000 z³, 2007 - 600
000 z³, 2008 - 375 000 z³).

Pozyskano dotacjê z Totalizatora Sportowego w wysokoœci
1 mln z³.

Budowê  obiektu ju¿ rozpoczêto. Powstaje na nieruchomoœci
stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Che³mek przy ulicy Krakowskiej
- w bezpoœrednim s¹siedztwie szko³y.  Bêdzie to pierwsza w
powiecie pe³nowymiarowa hala sportowa, która w równej mierze
bêdzie s³u¿y³a uczniom szko³y jak i spo³ecznoœci lokalnej Che³m-
ka, przy organizacji imprez sportowych  i  rozrywkowych.

Obiekt o wymiarach boiska 36 x 44 pozwoli na organizowa-
nie zawodów sportowych w grach zespo³owych o zasiêgu ogól-
nopolskim i jest pocz¹tkiem budowy kompleksu sportowo rekre-
acyjnego.

KULTURA
Wysokie nak³ady zosta³y przeznaczone  na rozwój kultury na

terenie Gminy Che³mek. Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Re-
kreacji w Che³mku jest administratorem budynków, budowli i
obiektów s³u¿¹cych prowadzeniu dzia³alnoœci statutowej. W
2006 r. baza obiektów administrowanych przez MOKSiR po-
wiêkszy³a siê o Dom Ludowy w Bobrku i  Dom  Harcerza  w
Che³mku.



5

8/20068/20068/20068/20068/2006

Obiekty administrowane przez oœrodek by³y na bie¿¹co re-
montowane i modernizowane.

W lutym 2006 r. po prawie dziesiêcioletniej  przerwie oddano
do u¿ytku mieszkañcom Gminy odnowione kino z perfekcyjn¹

jakoœci¹ projektu i dŸwiêku. Klimatyzowana sala widowiskowo
- kinowa  z wyciszon¹ pod³og¹, dŸwiêkoch³onnym sufitem oraz
276 wygodnymi fotelami. To najnowoczeœniejsze kino w oko-
licy.  Od pierwszego seansu, który odby³ siê 14 lutego 2006 r. do
koñca wrzeœnia wyœwietliliœmy 81 tytu³ów filmowych.

W bie¿¹cym roku Gmina otrzyma³a przyrzeczenie dofinan-
sowania wykonanej modernizacji w ramach  Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Ca³kowity
koszt budowy kina wyniós³  ok. 1 900 tys. z³  z tego dofinanso-
wanie wyniesie 1 300 tys. z³

Obok dzia³añ zwi¹zanych z polepszeniem i utrzymaniem
bazy materialnej MOKSIR w Che³mku realizowa³ przede wszyst-
kim g³ówne cele statutowe zwi¹zane z upowszechnianiem kul-
tury sportu i rekreacji. Efektem dzia³añ by³o ponad 400 imprez
o znaczeniu i zasiêgu gminnym, powiatowym, ogólnopolskim,
a nawet miêdzynarodowym.

Do najwa¿niejszych realizacji mo¿emy zaliczyæ: wykonanie
sta³ej ekspozycji „M³yñskich Kamieni” na Nowopolu ( projekt
zrealizowano z funduszy Fundacji Batorego oraz Fundacji Wspo-
magania Wsi ), utworzenie plenerowej galerii rzeŸb,  prezentacjê
miêdzynarodowej wystawy „ART for Che³mek”. Du¿ymi osi¹-
gniêciami organizacyjnymi by³y „imprezy masowe” w Parku
Miejskim. Przed nasz¹ publicznoœci¹ wyst¹pili m.in. Zbigniew
Wodecki, Szymon Wydra, Monika Brodka, Piotr Szczepanik,
Micha³ Milowicz,  Brathanki, kwartet Jorgi. Znacz¹cym wyda-
rzeniem artystycznym by³ koncert znanej holenerskiej trêbaczki
jazzowej Saski Laroo.

Oœrodek prowadzi³ o¿ywion¹ dzia³alnoœæ sportow¹ i rekre-
acyjn¹ organizuj¹c zawody lekkoatletyczne ( coroczne  biegi:
„Szewców”, „Niepodleg³oœci”, „Poszukiwaczy Wiosny”), tur-
nieje: pi³karskie, siatkarskie, koszykarskie, tenisowe, szachowe,
tenisa sto³owego, mini hokeja; rajdy rowerowe; zorganizowane
wyjazdy na narty.

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê zajêcia plastyczne,
ko³o  szachowe, zajêcia hafciarskie, kursy tañca, aerobik, TAI
CHI, zajêcia teatralne. Rekordow¹ popularnoœci¹ od kilku lat
ciesz¹ siê wyjazdy do krakowskich i œl¹skich teatrów. Teatralny
autobus od roku 2003 przewióz³ 1145  „teatromanów”.

Du¿e znaczenie przyk³ada siê do zachowania tradycji i kul-
tury ludowej sprawuj¹c opiekê nad zespo³ami œpiewaczymi
Malwami, Che³mkowiankami i Bobrowiankami. Wspó³organi-
zowane s¹ coroczne do¿ynki oraz  Folklorystyczne Spotkania
Nad Przemsz¹.

W ostatnich 4 latach  przeprowadzone zosta³y nastêpuj¹ce
remonty:

– w Bibliotece Publicznej w Che³mku przy ul Topolowej 8
- wykonano zadaszenie nad wejœciem,  wymianê dachu, wymianê
zniszczonego ogrodzenia, remont bramy wjazdowej, dokonano
naprawy i malowania muru przyziemia, wykonanie opaski wo-
kó³ budynku, wy³o¿enie p³ytkami gresowymi (antypoœlizgowy-
mi) schodów wejœciowych oraz remont uszkodzonej kanalizacji
sanitarno- burzowej, wymiana kot³a wêglowego, przeprowadzo-
no modernizacjê wnêtrz, urz¹dzono czytelniê wyposa¿on¹ w
komputery - z dostêpem do internetu. Sukcesywnie poszerzano
zasoby ksiêgozbioru i czasopism,

– w Domu Rencisty w Che³mku przy ul. Topolowej 6  doko-
nano  wymiany zniszczonego ogrodzenia, wymiany  okien,
modernizacji wnêtrz  oraz  monta¿u  pieca c.o.,

– w Domu Ludowym w Che³mku przy ul. Chrobrego  77
dokonano: modernizacji kot³owni wêglowej, wymiany starych
grzejników stalowych na nowe aluminiowe,  wymiany okien i
parapetów,  modernizacji wnêtrz,  remontu  w pomieszczeniu WC
/zdjêcie/, malowania krat i balustrady na klatce schodowej.
Wykonano równie¿ roboty elewacyjne, dekarskie i malarskie na
dachu,

– w Bibliotece w Bobrku - przeprowadzono  monta¿ stolarki
PCV, odnowiono pomieszczenia

– na kortach  tenisowych przeprowadzono  remont przy³¹cza
kanalizacyjnego
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Dotacja dla MOKSiR w Che³mku:

Wyszczeg. 2003 2004 2005           2006
do IX plan

Kultura 598.500 640.000 670.000 517.500 690.000
Biblioteki 197.500 203.199 220.000 149.400 200.000
Razem 795.500 843.199 890.000 666.900 890.000

W sumie od 2003 r. do IX.2006 r. przekazano dotacjê w
wysokoœci 3.195.600 z³, a do koñca roku 2006 r. planuje siê
przekazaæ œrodki do kwoty 3.418.700 z³.

Dom Ludowy w Gorzowie:
Dom Ludowy w Gorzowie zosta³ zmodernizowany dziêki

otrzymanemu wsparciu z funduszu przedakcesyjnego „SA-
PARD”. Koszt inwestycji to 226 548 z³. Dofinansowanie z fun-
duszu SAPARD wynios³o 50% -  113 000 z³.

Realizacja zadania odby³a siê w 2004 r. Przedsiêwziêcie
polega³o na remoncie budynku Domu Ludowego w Gorzowie,
który stanowi centralny obiekt ¿ycia kulturalnego i rozrywko-
wego spo³ecznoœci wiejskiej. Jest miejscem spotkañ ko³a gospo-
dyñ wiejskich. Funkcjonuj¹ w nim ko³a zainteresowañ, odbywa-
j¹ siê centralne imprezy so³eckie, typu akademie, imprezy oko-
licznoœciowe, spotkania integracyjne, przedstawienia dzieci
przede wszystkim w wieku przedszkolnym i szkolnym.

W Domu Ludowym w Gorzowie ma swoj¹ siedzibê Ochotni-
cza Stra¿ Po¿arna, która stanowi bardzo wa¿ny element zapew-
nienia bezpieczeñstwa lokalnego.

Remont obiektu dotyczy³: wymiany czêœci okien, pod³ogi,
pokrycia dachu, lamp oœwietleniowych z przewodami i osprzê-
tem, instalacji grzewczych i kot³a CO, remontu sufitu podwiesza-
nego, malowania wewnêtrznego, odnowienia elewacji zewnêtrz-
nych budynku. Przeprowadzony remont pozwoli³ na zwiêksze-
nie standardu  us³ug kulturalnych, oœwiatowych i rekreacyjnych
oraz  przyczyni³ siê do powstania oszczêdnoœci energii grzew-
czej poprzez m.in. wymianê kot³a CO na nowoczeœniejszy i
wydajniejszy, wymianê instalacji, grzejników na sprawniejsze i
bardziej ekonomiczne w eksploatacji oraz wymianê izolacji
termicznej.

Samodzielny Gminny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Che³mku
Jednym z priorytetów tej kadencji by³o zwiêkszenie dostêp-

noœci us³ug dla mieszkañców.
SG ZOZ Che³mek posiada zdeklarowanych 12 tys. osób -  a

obiekt wymaga³ gruntownego remontu jak  równie¿ niezbêdne
by³o zakupienie doposa¿enia oraz wymiana zu¿ytego ju¿ sprzêtu.

W trakcie kadencji 2002 - 2006 przeprowadzono kompleksowy
remont budynku przychodni zdrowia w Che³mku. Zadanie to jest

realizowane przy wspó³udziale  œrodków unijnych ZPORR i PFRON
zosta³o rozpoczête w  2003  i  bêdzie zakoñczone  w 2006 r.

W pierwszym etapie prace  objê³y kompleksowy remont pierw-
szego pawilonu, dachu drugiego pawilonu oraz wymianê okien
i drzwi poradni dziecka.

W 2005 r. oddano do u¿ytku windê dla osób niepe³nospraw-
nych o udŸwigu 350 kg oraz wykonano  przebudowê pochylni
przy wejœciu do budynku A. Dokonano równie¿ nadbudowy
przewi¹zki pomiêdzy budynkami A i B.

W 2006 r. przeprowadzono dalsz¹ modernizacjê drugiego i
trzeciego pawilonu  budynku  SG ZOZ w Che³mku. Wykonano
remont wnêtrz przychodni, wymianê pokrycia dachowego w
budynku C, wymianê okien w budynku B i C oraz w piwnicy
budynku A oraz docieplenie œcian zewnêtrznych wszystkich
budynków wraz z wykonaniem nowej estetycznej elewacji.

Zadanie pozwoli wyrównaæ istniej¹ce dysproporcje w œwiad-
czeniach zdrowotnych pomiêdzy ma³ymi miejscowoœciami, a
du¿ymi oœrodkami miejskimi oraz zapewniæ komfortowe warun-
ki pacjentom korzystaj¹cym z us³ug SGZOZ oraz lekarzom tam
pracuj¹cym. Nieodpowiednia infrastruktura i brak specjalistycz-
nego sprzêtu medycznego na wysokim poziomie to g³ówne
mankamenty s³u¿by zdrowia w ma³ych, lokalnych oœrodkach
zdrowia. Powoduje to znaczny spadek dostêpnoœci do wielu
nawet najprostszych us³ug medycznych. Wielu pacjentów zmu-
szonych by³o do czêstych wyjazdów do du¿ych oœrodków miej-
skich, gdzie znajduj¹ siê specjalistyczne szpitale, w celu wyko-
nania nawet najprostszych badañ diagnostycznych czy profilak-
tycznych. Stopniowa i regularna modernizacja sprzêtu oraz ada-
ptacja budynków pozwoli na podniesienie iloœci, jakoœci, do-
stêpnoœci œwiadczeñ zdrowotnych.

Ogólny  szacunkowy koszt modernizacji budynku SG ZOZ
wynosi 1. 650 tys. z³  z tego Europejski Fundusz Rozwoju Regio-
nalnego i Bud¿et Pañstwa - Ministerstwo Rozwoju Regionalne-
go - 1 220 tys. z³ . Ponadto Gmina Che³mek pozyska³a dofinan-
sowanie ze œrodków Pañstwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych w wysokoœci ok. 50 tys. z³ na dobudowê
dŸwigu osobowego i  przebudowy pochylni oraz  12 tys. z³ na
sprzêt rehabilitacyjny.

Przy udziale œrodków ZPORR wzbogacono s³u¿bê zdrowia o
now¹ aparaturê medyczn¹ dla  pracowni rentgenowskiej, do gabi-
netów laryngologicznego, dermatologicznego, chirurgicznego,
okulistycznego, stomatologicznego oraz urologicznego tj:
– aparat RTG wraz z adaptacj¹ pomieszczenia  dla RTG
– aparat RTG stomatologiczny
– dermatoskop
– Aparat do kriochirurgi
– Tympanometr
– Audiometr
– Aparat do elektrokoagulacji
– cystoskop
– lampa szczelinowa Topcon
z antyrefleksem
– tonometr aplanacyjny
– oftalmoskop
– dioptriomierz
– tonometr
– perymetr komputerowy
– fotel okulustyczny
– exophalmometr
– tablica podœwietlona OKO wraz optotypem
– 2 lampy œwiat³outwardzalne do stomatologii
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SPORT
W trosce o sprawnoœæ fizyczn¹ naszego spo³eczeñstwa nie

zapominaliœmy o dzia³alnoœci sportowej. Stworzyliœmy dogod-
ne warunki w celu krzewienia uprawiania sportu wœród spo³e-
czeñstwa, podnoszenia sprawnoœci fizycznej, a tak¿e prze¿yæ
sportowych stanowi¹cych formê wypoczynku i rekreacji.

Na terenie naszej Gminy dzia³aj¹ obecnie Klub Sportowy
„Che³mek”, Ludowy Klub Sportowy w Bobrku, Ludowy Klub
Sportowy „Gorzów”, Uczniowski Klub Sportowy „Grunwald” w
Che³mku, Uczniowski Parafialno - Szkolny Klub Sportowy w
Bobrku.

Klub Sportowy Che³mek
Klub Sportowy „Che³mek” jest najstarszym stowarzyszeniem

sportowym dzia³aj¹cym na terenie naszej gminy od ponad 60 lat.
Dlatego koniecznym by³o wykonanie wielu robót moderniza-
cyjnych w zakresie poprawy jego wizerunku oraz komfortu za-
wodników.

W 2002 r. przeprowadzono roboty instalacyjne i budowlane
zwi¹zane z remontem sanitariatów w budynku Klubu Sportowego.

W 2003 r. - wykonano ogrodzenie stadionu za kwotê 76.639
z³, wykonano remont trybun, na których zamontowano 400 szt.
foteli. Remont trybun kosztowa³ 114.031 z³ .

W 2004 r. zakupiono i zamontowano boksy dla zawodników
oraz przeprowadzono remont bie¿ni ¿u¿lowej. Koszt tego zada-
nia wyniós³ 34.953 z³.

W 2005 r. wykonano remont pokrycia dachowego budynku
socjalnego LKS, dokonano regeneracji p³yty boiska oraz zaku-
piono urz¹dzenia do nawadniania p³yty boiska i kosiarkê. Zada-
nia te poch³onê³y kwotê 41.901 z³.

Ludowy Klub Sportowy w Bobrku:
Wykonanie prac inwestycyjnych niezbêdnych do prowadze-

nia dzia³alnoœci sportowej na terenie Bobrka by³o mo¿liwe dziê-
ki dofinansowaniu zadania p.n. „Odnowa so³ectwa Bobrek -
budowa i modernizacja infrastruktury kulturalno - sportowo -
rekreacyjnej”.

Zadanie to objê³o budowê budynku socjalno - biurowego z
pe³n¹ infrastruktur¹ techniczn¹, który bêdzie pe³ni³ rolê zaple-
cza przy boisku sportowym w so³ectwie Bobrek oraz renowacjê
p³yty boiska sportowego, polegaj¹c¹ na uszlachetnieniu istnie-
j¹cej murawy,

Istniej¹ce boisko sportowe w Bobrku jest miejscem rozgry-
wek pi³karskich dru¿yn, nie tylko z so³ectwa. S³u¿y m.in jako
miejsce treningowe dwóm klubom sportowym: Ludowemu Klu-
bowi Sportowemu oraz Uczniowskiemu Parafialno - Szkolnemu
Klubowi Sportowemu, które dzia³aj¹ w Bobrku.

Odnowa so³ectwa Bobrek - budowa i modernizacja infra-
struktury kulturalno - sportowo - rekreacyjnej”

Projekt Gminy Che³mek p.n. „Odnowa so³ectwa Bobrek -
budowa i modernizacja infrastruktury kulturalno - sportowo -
rekreacyjnej” obejmuje realizacjê takich zadañ jak:

- budowa budynku socjalno - biurowego, który bêdzie pe³ni³
rolê zaplecza przy  boisku sportowym w so³ectwie Bobrek,

- renowacja p³yty boiska sportowego, polegaj¹ca na uszla-
chetnieniu istniej¹cej murawy,

- modernizacja Domu Ludowego w Bobrku - roboty budow-
lane, modernizacja kot³owni oraz wymiana instalacji   wewnêtrz-
nych,

– budowa placu zabaw przy Domu Ludowym w Bobrku.
Istniej¹ce boisko sportowe w Bobrku jest miejscem rozgry-

wek pi³karskich dru¿yn, nie tylko z so³ectwa. S³u¿y m.in jako
miejsce treningowe dwóm klubom sportowym: Klubowi Sporto-
wemu „Coloseum” oraz Uczniowskiemu Parafialno - Szkolnemu
Klubowi Sportowemu, które dzia³aj¹ w Bobrku.  P³yta boiska
wykazuje znaczne ubytki, nie spe³nia podstawowych wymogów
do jej prawid³owego funkcjonowania. Boisko nie jest wyposa-
¿one w zaplecze socjalno - biurowe, dlatego zaprojektowano

Ludowy Klub Sportowy w Gorzowie:
W okresie bie¿¹cej kadencji dokoñczono realizacjê budowy

zaplecza klubu sportowego w Gorzowie. Wykoñczono i oddano
do u¿ytku pomieszczenia szatni, natrysków i sanitariatów, po-
mieszczenie dla gospodarzy, pomieszczenie dla goœci, pomiesz-
czenie dla sêdziów, pomieszczenie gospodarcze. Do wykorzy-
stania bêd¹ równie¿ dodatkowe pomieszczenia na poddaszu bu-
dynku.
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pomieszczenia dla zawodników (m.in. szatnie, toalety, biuro,
zaplecze gospodarcze).

Przedmiotem inwestycji by³a zatem budowa nowego budyn-
ku wraz z pe³n¹ infrastruktur¹ techniczn¹, który spe³ni w/w funk-
cje.

Dom Ludowy w Bobrku to drugi obiekt  wokó³ którego toczy
siê ¿ycie kulturalno - rozrywkowe mieszkañców so³ectwa Bo-
brek. Ze wzglêdu na jego z³y stan techniczny  niezbêdne jest
przeprowadzenie kompleksowej modernizacji obiektu.  Zostan¹
oddane pe³nowartoœciowe sale z przeznaczeniem na siedzibê
wszystkich spo³ecznych organizacji dzia³aj¹cych na terenie
so³ectwa.  Najwiêksze ponieszczenie przeznaczone zostanie na
œwietlicê œrodowiskow¹, która bêdzie s³u¿yæ zagospodarowaniu
wolnego czasu dzieci i m³odzie¿y oraz  mieszkañcom so³ectwa
dla organizowania ró¿nego rodzaju spotkañ, imprez o znaczeniu
kulturalno - sportowym oraz zebrañ wiejskich.

Zebrane doœwiadczenia z tego okresu w po³¹czeniu z pozy-
tywnym odzewem mieszkañców na temat segregacji odpadów,
zachêci³a nas do dalszych dzia³añ w tym kierunku, tj.:

– sukcesywne wprowadzanie programu selektywnej zbiórki
odpadów dla mieszkañców    w zabudowie jednorodzinnej gminy
Che³mek - system workowy ( worki na makulaturê, szk³o i two-
rzywa sztuczne),

– wprowadzenie selektywnej zbiórki  odpadów dla miesz-
kañców w zabudowie wielorodzinnej - system pojemnikowy
(gniazda sk³adaj¹ce siê z trzech pojemników z przeznaczeniem
na makulaturê, szk³o i tworzywa sztuczne).

W 2005 r.  objêto selektywn¹ zbiórk¹ odpadów mieszkañców
w zabudowie jednorodzinnej w mieœcie Che³mek, so³ectwie
Bobrek i Gorzów.

Dziœ mo¿emy powiedzieæ , ¿e zaproponowany  przez nas
program selektywnej zbiórki odpadów dzia³a na terenie zabudo-
wy jednorodzinnej w gminie Che³mek.

Kolejnym etapem w realizacji przedmiotowego programu
jest objêcie selektywn¹ zbiórk¹ odpadów mieszkañców w do-
mach  wielorodzinnych - system pojemnikowy.

Wczeœniej zakupione pojemniki na segregowane odpady dla
celów edukacji w szko³ach zosta³y ustawione na terenie osiedla
domów wielorodzinnych .

W planie finansowym gminy Che³mek na rok 2006 zosta³y
zabezpieczone œrodki na zakup pojemników do segregacji odpa-
dów w wysokoœci 20 tys. z³. Do koñca paŸdziernika br. zostanie
zakupionych 17 sztuk pojemników, z których powstanie na
osiedlu domów wielorodzinnych piêæ gniazd po trzy pojemniki
z przeznaczeniem na makulaturê, szk³o i tworzywa sztuczne, dwa
pojemniki na tworzywa sztuczne zostan¹ ustawione przy cmen-
tarzu  w Che³mku i Bobrku.

Wywóz eternitu:
W 2003 r. z inicjatywy Burmistrza rozpoczêto realizacjê pro-

gramu usuwania odpadów azbestowych od osób fizycznych. W
celu zdiagnozowania problemu przes³ano ankietê do mieszkañ-
ców Che³mka - w³aœcicieli nieruchomoœci, która pozwoli³a okre-
œliæ ile niebezpiecznego azbestu nale¿y  usun¹æ.

Realizacja zadania powiod³a siê i cieszy siê coraz wiêkszym
zainteresowaniem.  Corocznie realizowane s¹ wszystkie z³o¿one
wnioski.

W sumie w okresie 2003, 2004, 2005 wp³ynê³o i zrealizowa-
no 100 wniosków mieszkañców.

W okresie 2003 - 2005 wywieziono z Gminy Che³mek 188,66
ton wyrobów azbestowych. Koszt tego zadania wyniós³  66.003,98
z³ z czego Powiatowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodar-
ki Wodnej pokry³ kwotê  - 33.907,23 z³,  a Gmina Che³mek  -
32.096,75 z³.

W 2006 r. wp³ynê³o 41 wniosków, które s¹ w trakcie realiza-
cji.

Gospodarka Wodno - Œciekowa
W trakcie kadencji 2002 - 2006 zrealizowano szereg inwesty-

cji i remontów poprawiaj¹cych stan urz¹dzeñ  gospodarki wod-
no-œciekowej. Wykonano jak poni¿ej:

w 2003 r. :

– budowa pomieszczeñ agregatu pr¹dotwórczego
– budowa sieci wodoci¹gowej ul. Ofiar Faszyzmu. Tuwima,

Leœna, Polna
w 2004 r.

– modernizacja przepompowni Gamrot w tym: uk³ad moni-
toringu pracy pompowni, zakup rezerwowej pompy nr 3 , zabez-
pieczenie terenu pompowni

– modernizacja sieci wodoci¹gowej ul. Jagielloñska, Sado-
wa, Broniewskiego, Piastowska, Batorego, Z. Starego

Integralnym elementem Domu Ludowego w Bobrku jest re-
miza Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Jest to bardzo wa¿ny i nie-
zbêdny element systemu zapewniana bezpieczeñstwa spo³ecz-
nego.

Obok Domu Ludowego zostanie  zlokalizowany nowy plac
zabaw dla najm³odszych dzieci. Planowane nowe urz¹dzenia na
zagospodarowanie placu zabaw: ko³obieg, zje¿d¿alnia, huœtaw-
ki, œcianka, zestaw zabawowy, skoczki.

Jest to bardzo du¿e zadanie którego wartoœæ wynosi 714 244
z³ - w tym 450 000 z³ dofinansowanie programu.

OCHRONA ŒRODOWISKA
Na Gminie spoczywa obowi¹zek wykonywania zadañ z za-

kresu ochrony œrodowiska.
Efektywnoœæ dzia³añ zale¿y przede wszystkim od rozwi¹zañ

przyjêtych na szczeblu lokalnym oraz pozyskaniu zaintereso-
wania i zrozumienia ze strony spo³eczeñstwa.

Kluczem do sukcesu jest edukacja w szkole z zakresu ochro-
ny œrodowiska, gdy¿ daje to mo¿liwoœæ wp³yniêcia na postawy
i zachowania ludzi oraz œwiadomoœæ znaczenia recyklingu od-
padów.

Realizacja zadañ z zakresu ochrony œrodowiska  spowoduje
polepszeniem warunków ¿ycia mieszkañców przy zachowaniu
walorów œrodowiska naturalnego.

Selektywna zbiórka odpadów:
Przyjêcie, a nastêpnie realizacjê programu selektywnej zbiórki

odpadów komunalnych w naszej gminie, poprzedzi³a akcja pi-
lota¿owej selektywnej zbiórki odpadów: makulatury, szk³a i
tworzyw sztucznych  w Che³mku w dzielnicy Nowopole w 2004
r. Akcja ta objê³a 168 gospodarstw  w zabudowie jednorodzinnej.
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– modernizacja instalacji sprê¿onego powietrza w SUW przy
ul. ¯eromskiego, poprawa wydajnoœci uk³adu p³ukania filtrów

w 2005 r.

– zabudowa separatora substancji ropopochodnych wraz z
odwodnieniem SUW przy ul. ¯eromskiego w Che³mku

– budowa sieci wodoci¹gowej przy ul. Polnej i Wrzosowej
– modernizacja sieci wodoci¹gowej ul. Andersa i Bocznej,

Piastowskiej, D¹browskiej.
– modernizacja ruroci¹gu wody surowej na terenie SUW
w 2006 r.

– zabudowa lampy UV w SUW przy ul. ¯eromskiego
– 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 dichlorowodororeku  w procesie oceny jakoœci
dezynfekcji wody

– ci¹g dalszy budowy ruroci¹gu Polna , Wrzosowa w Che³mku
– modernizacja sieci ul. Jaworznickiej
Ponadto zakupiono urz¹dzenia ciœnieniowe do czyszczenia

kanalizacji, samochód ascenizacyjny oraz dokonano zabudowy
pomiaru krotnoœci zadzia³ania przelewu burzowego zgodnie z
pozwoleniem wodno-prawnym na zrzut wód opadowych.

W trakcie  kadencji w 2003 r. wykonano ogrodzenie wysypi-
ska œmieci przy ul. Jaworznickiej w Che³mku.

Ogrodzenie wykonano z prefabrykatów pe³nych p³yt ¿elbe-
towych oraz z prefabrykatów s³upków ¿elbetowych wraz z geo-
dezyjnym pomiarem powykonawczym.

W 2004 r. urz¹dzono kwaterê nr III - uszczelnienie dna, wy-
konanie drena¿u wód ociekowych.

BEZPIECZEÑSTWO
Degradacja stanu technicznego dróg dotyczy nie tylko dróg

gminnych, ale tak¿e dróg wojewódzkich i powiatowych. Dlate-
go ci¹gle musimy poprawiaæ stan uszkodzonych nawierzchni.
Nie jest to ³atwe ze wzglêdu na ci¹g³y  brak œrodków finanso-
wych. Mimo wielu trudnoœci w ostatnim czasie wykonano ni¿ej
wymienione zadania na poszczególnych drogach:

 Drogi Wojewódzkie:
Droga nr 933 :
Wzd³u¿ bardzo ruchliwej  drogi wojewódzkiej nr 933 w Bobrku

i w Gorzowie wykonano chodnik dla pieszych.  Wartoœæ inwesty-
cji  -  629.288,93 z³.

Most na drodze  933
W dniu 25 maja br. nast¹pi³o oddanie do ruchu mostu w

Bobrku. Tym samym po 3 miesi¹cach utrudnieñ znów mo¿na
przejechaæ do Oœwiêcimia wygodniej i w o wiele krótszym cza-
sie. Otwarty most w znacz¹cy sposób zmniejszy utrudnienia

komunikacyjne na terenie gminy zlikwiduje nadmierny ruch
przez Che³mek w kierunku Bierunia. Ca³kowita d³ugoœæ mostu
wynosi 185,3 m, szerokoœæ mostu 9,89 m, w tym szerokoœæ jezdni
7,0 m., chodnik 2 m. Obiekt sk³ada siê z szeœciu przêse³ zalewo-
wych i jednego nurtowego. Ca³oœæ inwestycji wynios³a 10 040
793z³. Wykonanie remontu w tak krótkim czasie pozwoli³o na
rezygnacjê z budowy mostu objazdowego na czas prowadzenia
zasadniczych robót.

Wyniki próbnego obci¹¿enia mostu wskazuj¹, ¿e zosta³ pra-
wid³owo zbudowany.

Droga nr 780
Od 2002 roku przy wspó³finansowaniu Gminy Che³mek prze-

budowano drogê wojewódzk¹ nr 780 w Che³mku na ca³ym od-
cinku. W ramach tego zadania wykonano now¹ nak³adkê asfal-
tow¹ wraz ze wzmocnieniem noœnoœci podbudowy.  Wykonano
nowe chodniki i poprawiono odwodnienie nawierzchni. Ogól-
nie poprawiono drogê na odcinku 2,4km.

Gmina Che³mek w latach 2002 - 2006 dofinansowa³a to za-
danie w kwocie 681.369,37z³. tj. ok. 10 % wartoœci ca³ej inwe-
stycji.

W chwili obecnej s¹ opracowywane projekty na nastêpuj¹ce
zadania:

1. Przebudowa skrzy¿owania ul. Œl¹skiej, Oœwiêcimskiej i
Mieszka I w Che³mku.

2. Sygnalizacja przejœcia dla pieszych przez ulicê Krakowsk¹
w rejonie sklepu „Albert”.

Wysypisko œmieci

Chodnik ul. Krakowska - Bobrek

Most - Bobrek
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3. Sygnalizacja przejœcia dla pieszych przez ulicê Piastow-
sk¹ w rejonie skrzy¿owania z ulic¹ Boles³awa Chrobrego.

4. Remont mostu nad rzek¹ Przemsz¹ wraz z przebudow¹
nawierzchni na odcinku od skrzy¿owania z ul. Oœwiêcimsk¹ do
granic województwa.

Drogi powiatowe:
Przy wspó³finansowaniu ze strony Gminy Che³mek wyko-

nano nastêpuj¹ce zadania:
Gorzów ul. Szkolna + skrzy¿owanie z ulic¹ Gorzowsk¹ -

po³o¿enie nowej nawierzchni asfaltowej, poprawa odwodnie-
nia, przebudowa chodnika

 Che³mek ul. Jagielloñska - przebudowa chodnika, budowa
kanalizacji deszczowej.

 Che³mek ul. Oœwiêcimska - budowa chodnika wraz z od-
wodnieniem i zakryciem rowu.

 Che³mek ul. Jaworznicka - budowa kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, przebudowa wodoci¹gu, budowa chodnika i nowej
nawierzchni asfaltowej (przy wsparciu œrodków pomocowych -
dla Gmin górniczych).

 Che³mek ul. Koœciuszki - przebudowa nawierzchni drogi,
poprawa odwodnienie, budowa chodnika.

w trakcie realizacji s¹ nastêpuj¹ce zadania:
– Che³mek ul. Koœciuszki - dokoñczenie remontu nawierzch-

ni na odcinku od Pi³sudskiego do Ofiar Faszyzmu.
– Che³mek ul. Jagielloñska - opracowanie dokumentacji na

budowê chodnika
– Bobrek ul. Nadwiœlañska - przebudowa drogi wraz z budo-

w¹ chodnika

– Gorzów skrzy¿owanie ulicy Szkolnej, Nowowiejskiej i
Oœwiêcimskiej

Drogi gminne i chodniki :
Dla poprawy estetyki i bezpieczeñstwa wykonano nastêpu-

j¹ce zadania przy drogach gminnych i chodnikach:
Rok 2003:

Che³mek - dzielnica „Stare miasto”

1. Chodnik ³¹cz¹cy Zygmunta St. z Jagielloñsk¹ 16 125,70
2. Chodnik - schody z kostki brukowej na Krzywoustego

3 470,15
3. Droga ³¹cz¹ca S³owackiego z Krzywoustego 10 066,02
4. Krzywoustego przed³u¿enie 4 547,73
5. Plantowanie terenu na Krzywoustego 725,90
6. Nak³adka asfaltowa na Krzywoustego 23 937,58
7. Tuwima I i II etap 33 749,79
8. S³owackiego - remont chodnika 14 862,66
9. Krzywoustego nak³adka asfaltowa od Batorego + kamieñ

2 875,44

Che³mek - dzielnica „Kolonia”

1. chodnik przy blokach Andersa 3, 5, 7 28 814,01
2. parking przy bloku Krakowska 16 23 240,49
3. parking przy bloku 11 Listopada 4 i 6 9 215,40
4. chodnik przy ul. Zapolskiej 18 675,52
5. zatoka autob. przy ulicy Wojska Polskiego 3 901,76
6. parking przy blokach Andersa 2 i 4 18 413,31

Gorzów:

1. remont drogi przy ul. Piaski od Dêbowej do Lipowej
15 295,40

2. remont drogi przy ul. Ma³owy 9 825,64
3. remont drogi przy ul. Piaski od Lipowej do Dêbowej

10 778,22
4. remont drogi przy ul. Piaski od Krzywej do Orliska

14 750,16
5. remont drogi przy ul. Sportowa I etap 22 100,26
6. Projekt chodnika i odwodnienia przy ulicy Oœwiêcimskiej

14 030,00
7. £uk na Dêbowej i Lipowej 2 400,00
7. Remonty ró¿ne 10 200,00

Bobrek:

1. remont drogi przy ul. Dêbowa od II etapu do szko³y
35 211,65

2. remont drogi przy ul. £¹kowa w kierunku wa³u 7 992,78
3. zabudowa barier przy ul. Dêbowej 1 901,12
4. naprawa drogi na Dêbinie 5 743,21
5. Rozpoczêcie budowy drogi ulicy Cichej w Bobrku (zadanie
2006/2007) 68 748,00

Rok 2004:

Che³mek - dzielnica „Stare Miasto”

1. remont drogi ³¹cz¹cej ul. Krótka i ul. Lipowa 11 692,01
2. nak³adka asfaltowa na ul. Wcis³o I czêœæ 13 369,65
3. wykonanie podbudowy przy ul. Sobieskiego 8 975,16
4. utawdzenie œcie¿ka rowerowej pod lasem 3 500,00
5. nak³adka asfaltowa na ul. Wcis³o II czêœæ 22 728,05
6. remont ulicy Wstydliwego 19 441,73

Ul. Krakowska - Che³mek

Ul. Krakowska - Ce³mek
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7. remont ulicy Hermana 26 830,39
8. dojœcie do cmentarza od ulicy Na Ska³ce 4 221,37

Che³mek - dzielnica „Kolonia”

1. wykonanie drogi do gara¿y przy ul. Ofiar Faszyzmu
15 817,56

2. remont chodnika przy ul Wojska Polskiego 6 19 160,55
3. remont chodnika przy ulicy Klonowej od budynku 2 - 12

47 755,56
4. wykonanie chodnika przy ogródkach dzia³kowych - Andersa
2-4 12 786,97

Gorzów:

1. remont ulicy Polnej 43 254,84
2. remont ulicy Sosnowej 30 373,21
3. remont ulicy Rzecznej od strony ul. Smugowej 12 823,56
4. remont ³acznika Ma³owy Polna 13 567,24
5. wykonanie parkingu przy OSP w Gorzowie 13 869,18

Bobrek:

1. remont drogi ul. £¹kowej 29 710,31
2. utrwalnie powierzchniowe ul. Dêbowej 11 628,23
3. nak³adka asfaltowa na ul. Krótkiej 17 684,85
4. Nak³adka na Granicznej - 30% 3 536,97
5. Roboty dodatkowe przy budowie ulicy Cichej 4 773,20
6. Remonty cz¹stkowe 2 960,71

2005 rok:

Che³mek - dzielnica „Stare Miasto”

1. chodnik przy ulicy Krzyoustego - asfaltowy 6 997,37
2. remont drogu przy ul. Sienkiewicza 28 655,24
3. wykonanie podbudowy na ulicy Polnej 31 977,60
4. wymiana krawê¿nika przy ul. Rzecznej 9 943,00
5. wykonanie barierki zabezpieczaj¹cej na starym moœcie

1 950,00

Che³mek - dzielnica „Kolonia”

1. remont chodnika przy ul. Klonowej 10-12 5 173,70
2. remont chodnika ³¹cz¹cego Andersa 1 z 3 9 156,97
3. remont chodnika przy ul. 11 Listopada 6 11 460,77
4. Projekt na parking przy ulicy Brzozowej 2 700,00
5. remont drogi ul. Ofiar Faszyzmu do ostatniego segmentu ga-
ra¿y 4 011,15
6. parking przy ulicy Brzozowej 33 522,70

Gorzów:

1. remont drogi ³¹cz¹cej Krzyw¹ z Lipow¹ 6 933,25
2. remont drogi ul. Sportowa II etap 19 077,51
3. remont drogi ³¹cz¹cej Sportow¹ z Wrzosow¹ 32 483,60
4. remont drogi ul. Sportowa III etap 23 098,44
5. powierzchniowe utrwalenie ulicy Kolejowej 4 056,63

Bobrek:

1. dokoñczenie remontu ulicy Granicznej 9 337,16
2. remont drogi ul. £¹kowej 12 648,68
3. remont drogi ul. Spacerowej 32 452,16
4. Projekt mostku do ulicy Nowej (zakoñczenie 2006)

3 600,00

5. powierzchniowe utrwalnie ulicy Dêbowej 11 454,26
6. Bariery zabezpieczaj¹cej przy ulicy Kolistej 3 944,13
7. naprawa przepustów przy ul. Polnej i Kwiatowa beton na
mostku 5 835,45

2006 rok:

Che³mek - dzielnica „Stare Miasto”

1. remont chodnika przy ul. S³owackiego 36 350,75
2. wykonanie nak³adki asfaltowej na ulicy Polnej 27 941,80
3. powierzchniowe utrwalenie drogi przy ul. S³owackiego

5 557,73
4. wykonanie chodnika ³¹cz¹cego ul. Sadow¹ ze Sadow¹

19 697,27
5.Sobieskiego wykonanie drogi z kostki brukowej zadanie
2006/2007 10 000,00

Che³mek - dzielnica „Kolonia”

1. remont chodnika przy Urzêdzie Miejskim 12 849,89
2. wykonanie chodnika za budynkiem Wojska Polskiego 5

19 464,62
3. wykonanie parkingu przy ul. 25 Stycznia 12 313,06
4. Projekt Powstañców Œl¹skich 2 i 2a - droga po¿. 13 000,00
5. remont chodników pomiêdzy G³ogow¹ i Topolow¹

39 864,47

Gorzów:

1. remont drogi ul. Sportowej IV etap 39 830,18
2. wykonanie nak³adki asfaltowej na ul. Kolejowej 9 999,34
3. budowa chodnika przy ul. Oœwiêicmskiej - I etap 36 956,72
4. remont drogi ul. Rzecznej pod wa³em 24 045,44

Bobrek:

1. remont drogi ul. Kwiatowej - I etap 22 338,67
2. remont drogi ul. Starowiejskiej pod wa³em 18 221,78
3. remont drogi ul. S³onecznej i Spokojnej 25 751,04
4. Nawiezienie t³ucznia + betonowanie pobocza Kwiatowej

1 459,12
5. Roboty uzupe³niaj¹ce Spokojna 5 149,98
6. remont nawierzchni ul. Krakowskiej (zadanie 2006/2007)

30 000,00

Wykonano oœwietlenie ulicy Wandy, Ofiar Faszyzmu, Rzecz-
nej, Lipowej, Krakowskiej w Bobrku, Dêbowej, •ródlanej, Tet-
majera, Andersa 5, Bocznej i Na Ska³ce, Polnej na nowym odcin-
ku, Andersa 3,5,7 w Gorzo-
wie ul. Krzywej. Przy wspó³-
pracy z Marsza³kiem Woje-
wództwa Ma³opolskiego i
Zarz¹dem Dróg Wojewódz-
kich budowa chodnika z
zatokami przy ul. Krakow-
skiej w Bobrku i w Gorzo-
wie, ul. Piastowska II i III
etap, modernizacja ul. Kra-
kowskiej i ul. Œl¹skiej. Na
prze³omie 2004 i 2005 r.
zosta³ wykonany chodnik
wzd³u¿ drogi wojewódzkiej
nr 933 w Bobrku i Gorzo-
wie.
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Zosta³y wykonane wa³y przeciwpowodziowe:
-     Lewy wa³ rzeki Przemszy w Gorzowie: w latach 2001-2003

przebudowano 4020 m wa³u za kwotê 12.199.810 z³,
- Lewy wa³ rzeki Wis³y w Bobrku: w latach 2003-2005 prze-

budowano 3700 m wa³u za kwotê 4.647.768,71 z³.
Corocznie oba wa³y s¹ utrzymywane i konserwowane przez

pracowników zatrudnionych w trybie robót publicznych w ra-
mach programu Bezpieczny Wa³ /zdj...êcia/

W latach 2003 - 2004 zosta³ przebudowany rów melioracyj-
ny przy ul. Parkowej w Bobrku (Potok Bobrecki)

Remiza OSP w Che³mku
W 2005 rozpoczêto budowê Remizy OSP  w Che³mku.
Obiekt jest czêœci¹ sk³adow¹ projektu p.n. „Rozwój Miej-

skiej Strefy Aktywnoœci Gospodarczej
w Che³mku”, który decyzj¹ Zarz¹du Województwa Ma³o-

polskiego otrzyma³ w tym roku decyzjê o dofinansowaniu w
ramach programu unijnego ZPORR (Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego).

Koszt budowy obiektu wyniós³ - 1 946 461,11 z³. Gmina
Che³mek otrzyma³a dofinansowanie w wysokoœci ok. 800 000 z³.

Budowa rozpoczê³a siê w kwietniu 2005 roku, a zakoñczy³a
siê w maju bie¿¹cego roku.

W obiekcie tym siedziby swoje znaleŸli Ko³o Gospodyñ
Wiejskich oraz Stowarzyszenie Klub Idei Tomasza Baty, które
urz¹dzi salê muzealn¹ poœwiêcon¹ czeskiemu fabrykantowi
Tomaszowi Bacie  - budowniczemu fabryki  obuwia w Che³mku,
w  celu  utrwalenia w pamiêci wspó³czesnych i przysz³ych po-
koleñ, dzia³alnoœci  podejmowanej przez niego na rzecz rozwo-
ju  Gminy Che³mek.

kaw¹ architekturê.  W budynku znajduje siê równie¿ du¿a sala
bankietowa z zapleczem kuchennym, która bêdzie s³u¿yæ nie
tylko stra¿akom, ale równie¿ mieszkañcom naszej Gminy.

W jednym skrzydle budynku swoj¹ siedzibê otrzyma³a Ochot-
nicza Stra¿ Po¿arna w Che³mku. By³o to jednym z argumentów
przemawiaj¹cych za budow¹ Domu Pamiêci Baty i usytuowa-
niem go  w obszarze funkcjonowania firm jest istniej¹ce zagro-
¿enie po¿arowe. W latach 1999 i 2002 mia³y tu miejsce po¿ary,
w wyniku których sp³onê³y hale produkcyjne. Zapewni to  pra-
wid³ow¹ ochronê przeciwpo¿arow¹ mieszkañców gminy oraz
Miejskiej Strefy Przemys³owej i podmiotów gospodarczych w
niej funkcjonuj¹cych. Nowoczeœnie wyposa¿ona stra¿ po¿arna
podnosi wartoœæ 27 ha obszaru przemys³owego.

Budynek  wyposa¿ono w instalacjê selektywnego zawiada-
miania cz³onków stra¿y po¿arnej o zaistnia³ych po¿arach lub
zdarzeniach, elektroniczne  - g³oœnikowe syreny stra¿ackie, alarm
dwustrefowy z profesjonaln¹ umow¹ Firmy Komes (oddzielnie
dla pomieszczeñ stra¿y i Domu Pamiêci T.Baty). Wykonano
podœwietlenie nocne budynku wydobywaj¹ce jego walory i cie-

W ramach „Doposa¿enia jednostek OSP Województwa Ma³o-
polskiego w sprzêt do ratowania techniczno - chemiczno - ekolo-
gicznego” zakupiono 2 samochody dla OSP Che³mek. OSP zosta-
³o w³¹czone do Krajowego systemu ratowniczo - gaœniczego.

1. samochód FORD TRANSIT FURGON - liczba miejsc 6
osób - wartoœæ 99.900 z³ ze œrodków gminy - 59.900 z³ a ze
œrodków Urzêdu Wojewódzkiego - 40.000 z³. Samochód zaku-
piony 16.12.2003 r. dla OSP Che³mek. Po¿yczka umorzona w
wys. 59.900 z³.

2.  samochód ratownictwa techniczno -ekologicznego IVE-
CO DAILY - liczba miejsc 6 osób.

- wartoœæ 274.800 z³, - dotacja 206.100 z³ -z Woj. Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej z Krakowa - z gminy
- 68.700 z³ - dotacja z UM - Departament Œrodowiska i Rozwoju
Wsi. Samochód zakupiony 15.12.2003 r.

Komisariat Policji
Oprócz nowych samochodów dla OSP Gmina Che³mek w

2004 r. przekaza³a nowy radiowóz marki Opel Astra do prac
operacyjnych dla Komisariatu Policji w Che³mku .

Ponadto w 2005 r. Gmina przekaza³a 13 tys. z³  na poprawê
estetyki wizerunku siedziby  Komisariatu Policji w Che³mku. W
ramach tych œrodków dokonano wymiany  okien,  drzwi  oraz
parapetów zewnêtrznych  i  wewnêtrznych. W  2006 r. Gmina
przekaza³a  kwotê 15 tys. z³. na dalsz¹ modernizacjê budynku
komisariatu.

REMONTY NA OSIEDLU:
Wspólnie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi wykonane zo-

sta³y bie¿¹ce remonty oraz zadania inwestycyjne na terenie miasta
Che³mek. Do najwa¿niejszych mo¿emy zaliczyæ:

- kompleksowa modernizacja bloków Wojska Polskiego
3, 5, 6,8 w zakresie wykonania instalacji gazowych c.o. oraz
docieplenie elewacji, piwnic i stropodachów, (w bloku nr 3
wymiana stolarki okiennej i wymiana drzwi wejœciowych na
klatkach schodowych) inwestycja wykonana w ca³oœci z bud¿e-
tu gminy Che³mek (lata 2003 i 2004),

- ocieplenie stropodachów w blokach przy ul. Pi³sudskiego
2, 4, 8, 10,

- remont dachów w budynkach przy ul. G³ogowej 2, 4, ul.
Klonowa 3, 10, Andersa 1, 3, 4, 6, 7, 11-Listopada 2 i 4, Pi³sud-
skiego 14, Krakowska 16, ¯eromskiego 1,

-  docieplenie œcian bocznych w blokach przy ul. 25 stycznia
2, ul. Pi³sudskiego 1A, 8, 14, Powst. Œl. 2 a, 11-Listopada 6,
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- z mniejszych prac wymiana drzwi wejœciowych, malowanie
klatek schodowych, przebudowa rynien, wymiana okien w piw-
nicach.

Wydatki zwi¹zane z finansowaniem w/w remontów przedsta-
wia³y siê w latach nastêpuj¹co:

Lata 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r.

wydatki 501.333,13 766.051,72 1.281.537,99 318.300,00 +

z fun. rem. prace w trakcie
na plan. kwotê
ok. 258.000,00

kredyt        505.500,00 774.000,00           -

dotacja

z bud¿etu

gminy         717.377,24 46.670,00 80.000,00

biorstw, równie¿ z kapita³em zagranicznym, nie tylko zwi¹za-
nych z bran¿¹ obuwnicz¹ (producenci opakowañ, podzespo³ów
samochodowych, firmy budowlane,    itp.).   Na obszarze strefy
zatrudnionych jest obecnie ok. 1600 osób.

Najwiêksze zak³ady dzia³aj¹ce na terenie strefy to:
– VG  Polska sp. zoo
– Alma Polska sp. zoo
– NTB sp. zoo
– Okno-szok sp. zoo
– Eurostyl s.c.
– Titan-lux sp. zoo
– Zak³ad Stolarki - sp.j. WLR Baran
– PB „Dermex”
– PECiGWŒ  „ENWOS” sp. zoo
– ZUT Promech
– PPH „Stanpaw - Italy” sp. zoo
– „Truck-boots” PPUH s.c.
– FPH „Zet Plast”
– PWG „Gumipol”
– ZPU „Mechanik” sp. zoo
– PPHU „Stanform”
– „Techformont”
– „Maflow” (Manuli Auto Polska)
– PPH „Krawczyk”
– PPUH „Pak But 1”
– P.U.B. IN-BET
– DAGO s.c.Us³ugi Budowlane i Transportowe
– STANFIL  F.H.U.
– Zak³ad Urz¹dzeñ Technicznych sp. zoo
– Z£OM MET sp. zoo
– Zak³ad Produkcji Obuwia J. Piwowarczyk
– FORMPLAST Zak³ad Produkcji Form Wtryskowych
– AL - KAR PPUH
– Zak³ad Us³ug Technicznych „STANFORM”
– Che³mek PEBE sp. zoo
– Piekarnia GS „Sch”
– Laminas Flexibles S.L.
– UK TRANS - Us³ugi Komunalne
Kolejnym dzia³aniem, maj¹cym na celu zmniejszenie bezro-

bocia, a tym samym poprawê warunków rozwoju zak³adów i firm
dzia³aj¹cych na terenie poprzemys³owym po by³ych zak³adach
przemys³u skórzanego oraz stworzenie korzystnych warunków
rozwoju przedsiêbiorczoœci generuj¹cej miejsca pracy i przyci¹-
gnie nowych inwestorów by³o utworzenie Miejskiej Strefy Ak-
tywnoœci Gospodarczej.

G³ównym problemem strefy to z³y stan infrastruktury tech-
nicznej, dróg dojazdowych, parkingów, chodników. Brakuje
równie¿ na jej terenie  podmiotów prowadz¹cych dzia³ania  z
zakresu aktywizacji zawodowej i gospodarczej  oraz dzia³ania
komplementarne  do dzia³alnoœci przemys³owej takie jak dzia-
³alnoœæ kulturalna i oœwiatowa.

W zwi¹zku z powy¿szym podjêto dzia³ania zmierzaj¹ce do
likwidacji problemów i przygotowano projekt dzia³ania p.n.
Rozwój Miejskiej Strefy Aktywnoœci Gospodarczej.

Ze wzglêdu na obszernoœæ zadania  inwestycjê podzielono na
kilka etapów jako zadanie wieloletnie.  W projekcie ujêto nastê-
puj¹ce zadania:

* Przebudowa Placu Kiliñskiego,
* Powstanie Regionalnego Oœrodka Szkoleniowego dla Osób

Zagro¿onych Bezrobociem w Che³mku,

MIEJSKA STREFA AKTYWNOŒCI GOSPODARCZEJ
Okres transformacji systemowej w Polsce (koniec lat 80 tych

oraz pocz¹tek lat 90 tych XX wieku spowodowa³ upadek zak³a-
dów obuwniczych w Che³mku. Odnotowano drastyczny spadek
produkcji oraz znaczne pogorszenie wyników ekonomiczno -
finansowych, brak zdolnoœci kredytowej. Podjêto dzia³ania
naprawcze, maj¹ce na celu restrukturyzacjê  organizacyjno -
finansow¹ firmy, które jednak nie odnios³y  sukcesu. Zad³u¿enie
firmy wobec ró¿nych instytucji wynosi³o ponad 40 mln z³.

W czerwcu 2003 roku S¹d Gospodarczy w Krakowie og³osi³
oficjalnie  upad³oœæ spó³ki.

Po by³ej fabryce obuwia pozosta³y do wykorzystania dla
potencjalnych inwestorów liczne powierzchnie produkcyjne,
magazynowe i biurowe,   które stworzy³y naturaln¹ strefê prze-
mys³ow¹. W roku 2003 uchwa³¹ Rady Miejskiej w Che³mku
zosta³a utworzona Miejska Strefa Aktywnoœci Gospodarczej w
Che³mku, aby zapewniæ warunki rozwoju przedsiêbiorczoœci na
terenie miasta i gminy.

Dla podmiotów gospodarczych, które rozpoczn¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹  na terenie strefy gmina stworzy³a system zachêt w
postaci ulg   podatkowych. Zosta³a podjêta uchwa³a, w sprawie
zwolnieñ z podatku od  nieruchomoœci w celu przyœpieszania
rozwoju gospodarczego oraz   przeciwdzia³ania bezrobociu.
Zwolnienie to mo¿e wynosiæ nawet do 50%   w zamian za two-
rzenie nowych miejsc pracy.

W bie¿¹cej kadencji  powsta³o ok. 500 nowych miejsc  pracy
w firmach na terenie strefy przemys³owej. Poziom bezrobocia
zmniejszy³ siê na   przestrzeni  3 lat o ok. 350 osób.

Obecnie na terenie strefy gospodarczej dzia³a ok. 100 pod-
miotów  gospodarczych, w tym kilka nowopowsta³ych przedsiê-
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* Dom Pamiêci Baty,
* Przebudowa uk³adu komunikacyjnego w s¹siedztwie strefy

- istniej¹cych dróg, chodników oraz parkingów (ul. Kochanow-
skiego, ul. Baty, droga na przedpolu strefy, budowa parkingu do
obs³ugi Domu Pamiêci Baty, ul. Przemys³owa).

Czêœæ zadañ zosta³a ju¿ zrealizowana. Obecnie dobiega koñ-
ca przebudowa uk³adu komunikacyjnego strefy przemys³owej.
Przebudowa obejmie:

* ul. Przemys³owa - przebudowa konstrukcji,  nawierzchni
jezdni, przebudowa chodnika, parkingów i kanalizacji opado-
wej.

* ul. Baty -  przebudowa  drogi oraz chodnika, przebudowa
kanalizacji opadowej.

* droga i plac na przedpolu strefy -  przebudowa  konstrukcji
i nawierzchni jezdni oraz budowa parkingu obs³uguj¹cego Dom
Pamiêci Baty wraz z przebudow¹ kanalizacji opadowej.

* Ulica Kochanowskiego -  przebudowa  konstrukcji i na-
wierzchni drogi, chodnika i przyleg³ego do ulicy parkingu oraz
przebudowa  kanalizacji opadowej.

* Plac Kiliñskiego -  przebudowa  konstrukcji i nawierzchni
placu, chodnika i przyleg³ego do placu parkingu oraz przebudo-
wa  kanalizacji opadowej.

Koszt inwestycji to 8 040 404 z³, z czego Gmina pozyska³a
dofinansowanie w ramach programu ZPORR w kwocie 4 957
223z³ (70 % kosztów kwalifikowanych pochodz¹cych z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 10% kosztów
kwalifikowanych z celowej rezerwy bud¿etu pañstwa).

W zwi¹zku z powy¿szym przygotowano projekt komplekso-
wej modernizacji istniej¹cego Parku Miejskiego w Che³mku,
który obejmuje realizacjê nastêpuj¹cych zadañ: przebudowê i
zadaszenie muszli koncertowej, powstanie wêz³a sanitarnego,
wytyczenie œcie¿ek rowerowo-spacerowych, zaopatrzenie Par-
ku w niezbêdne media (oœwietlenie, kanalizacjê deszczow¹ i
sanitarn¹, sieæ wodoci¹gow¹), wykonanie parkingów (o sta³ej i
trawiastej nawierzchni) oraz innych obiektów typu fontanna,
oczka wodne, plac zabaw, skate park, ogród w stylu japoñskim,
³aweczki, kosze na œmieci itp., przygotowanie placu (w bezpo-
œrednim s¹siedztwie muszli koncertowej) pod „przenoœn¹ kawia-
renkê” lub inn¹ dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹.

Za³o¿ono taki uk³ad projektu, aby w przypadku ograniczo-
nych mo¿liwoœci finansowych inwestora mo¿liwe by³o etapo-
wanie przedsiêwziêcia, przy czym kolejne jego etapy powinny
umo¿liwiæ prawid³owe u¿ytkowanie zrealizowanych wczeœniej
obiektów. Planowane do realizacji przedsiêwziêcie nie zmienia
dotychczasowego sposobu u¿ytkowania Parku. Przyjête rozwi¹-
zania materia³owe i technologiczne bêd¹ spe³niaæ wymagane
przepisami BHP normy bezpieczeñstwa.

W wyniku realizacji projektu zostanie zmodernizowana po-
wierzchnia u¿ytkowa - 43998 m2.

Koszt realizacji projektu oszacowano na kwotê ok.  2.781 tys. z³.
W przypadku dofinansowania projektu przez Europejski

Fundusz Rozwoju Regionalnego kwoty ok. 1.669 tys. z³  i  bud¿et
pañstwa kwoty ok. 278 tys. z³ Gmina Che³mek wyda³aby na
realizacjê inwestycji ok. 834 tys. z³.

Modernizacja  Parku Miejskiego w Che³mku.
Powstanie parku siêga lat 30-tych XX wieku. Zwi¹zane by³o

z budow¹ osiedla dla pracowników PZPS. Osiedle powsta³o na
obrze¿ach ówczesnej wsi Che³mek. Nawi¹zuj¹ce do moderni-
stycznej architektury wielorodzinne domy, zbudowane zosta³y
na terenach leœnych. Park w obecnej postaci jest „ocala³ym”
fragmentem lasu mieszanego z przewag¹ 100 - letnich sosen.

Obecnie istnieje ogromna potrzeba przeprowadzenia kom-
pleksowej modernizacji Parku Miejskiego, stanowi¹cego cen-
trum ¿ycia kulturalno - rekreacyjnego oraz tzw. „wizytówkê”
gminy Che³mek.

ZMNIEJSZENIE BEZROBOCIA
Jednym z g³ównych zadañ obecnej kadencji by³o zmniejsze-

nie bezrobocia na terenie Gminy Che³mek. W zwi¹zku z tym  w
2003 r. zosta³o powo³ane Gminne Centrum Informacji (GCI),
które mia³o za zadanie udzielanie pomocy osobom bezrobot-
nym i poszukuj¹cym pracy. Do jego zadañ nale¿a³o m.in.  wyszu-
kiwanie ofert pracy, szkoleñ, pomoc w pisaniu podania o pracê
i CV,  wystêpowanie do PUP  z wnioskami na prace publiczne i
interwencyjne. W 2006 r. w miejsce GCI powsta³  Oœrodek
Integracji Spo³ecznej wchodz¹cy w sk³ad Miejskiego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Che³mku, który kontynuuje dzia³alnoœæ
zwi¹zan¹ z pomoc¹ dla osób bezrobotnych.

W bie¿¹cym roku w Oœrodku zarejestrowa³o siê 255 bezro-
botnych, z których  55 osób podjê³o pracê, 10 osób uzyska³o
skierowania do robót publicznych, 7 osób odby³o sta¿,  6 przy-
gotowanie zawodowe.

Z  informacji Powiatowego Urzêdu Pracy w Oœwiêcimiu
wynika, ¿e iloœæ osób bezrobotnych  w trakcie ostatnich  czterech
lat sukcesywnie spada.
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W okresie ostatnich lat mieszkañcy Gminy korzystali z wielu
aktywnych form pomocy jak: roboty publiczne, prace spo³ecz-
no-u¿yteczne, prace interwencyjne, umowy absolwenckie, sta-
¿e, przygotowanie zawodowe, po¿yczki na rozpoczêcie dzia³al-
noœci gospodarczej oraz utworzenie dodatkowych miejsc pracy.

W  sumie z aktywnych form pomocy skorzysta³o 643 miesz-
kañców naszej Gminy.
wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006 na

30.08.06
Iloœæ bezrobotnych
zarejestrowanych
w PUP w Oœwiêcim 897 878 770 705 555
Iloœæ osób , które
skorzysta³y z aktyw.
form pomocy 55 181 154 127 126

Corocznie kilkadziesi¹t osób bezrobotnych zatrudnianych
jest w trybie robót publicznych i interwencyjnych. Ponadto w
roku 2006 zatrudnionych zosta³o kilkadziesi¹t osób w trybie
prac spo³ecznie u¿ytecznych. Prace te maj¹ g³ównie charakter
pomocy dla najbardziej potrzebuj¹cych grup bezrobotnych i
maj¹ na celu reintegracjê spo³eczn¹ i aktywizacjê zawodow¹
zatrudnianych osób.

Prace publiczne i interwencyjne s¹ wykorzystywane do reali-
zacji programów Bezpieczny Wa³ (utrzymanie i konserwacja
wa³ów przeciwpowodziowych) oraz Drogowiec (prace porz¹d-
kowe i utrzymanie dróg). Poza wymienionymi programami w
gminie organizowane s¹ roboty zwi¹zane z: utrzymaniem tere-
nów zielonych (koszenie trawników, przycinanie ¿ywop³otów i
krzewów, wycinka drzew), utrzymanie porz¹dku (sprz¹tanie te-
renów i obiektów bêd¹cych w³asnoœci¹ gminy), likwidacja dzi-
kich wysypisk œmieci, oczyszczanie i udra¿nianie rowów melio-
racyjnych i przepustów, budowa przepustów na rowach meliora-
cyjnych, prace konserwacyjne ró¿nych obiektów (np. malowa-
nie barierek i ogrodzeñ), formowanie poboczy dróg gminnych,
uczestniczenie w robotach remontowych sieci wodno-kanaliza-
cyjnej.

WSPÓ£PRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZ¥DOWYMI
Na terenie gminy dzia³aj¹ 24 organizacje pozarz¹dowe, sto-

warzyszenia, fundacje, które wspieraj¹ ¿ycie kulturalne, pod-
trzymuj¹ tradycje i zapewniaj¹ zagospodarowanie wolnego cza-
su dla dzieci, m³odzie¿y oraz mieszkañców Che³mka. W bliskiej
wspó³pracy z Urzêdem utrzymuje siê 16 organizacji. Swoj¹ dzia-
³alnoœci¹ i zaanga¿owaniem stanowi¹ istotne uzupe³nienie dzia-
³añ organów administracji publicznej w wykonywaniu zadañ
publicznych. Wiele dziedzin ¿ycia nie mog³oby ju¿ dziœ funk-
cjonowaæ bez aktywnoœci organizacji pozarz¹dowych. Obszary,
w których nas wspieraj¹ to: ochrona i promocja zdrowia, dzia³a-
nia na rzecz osób niepe³nosprawnych, nauka, edukacja, oœwiata
i wychowanie, upowszechnianie kultury, sztuki ochrony dóbr
kultury i tradycji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
porz¹dek i bezpieczeñstwo publiczne oraz przeciwdzia³anie
patologiom spo³ecznym, krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i
m³odzie¿y.

Organizacje stanowi¹ bazê dla rozwoju lokalnych spo³ecz-
noœci i s¹ wa¿nym ogniwem aktywnoœci spo³eczno-gospodar-
czej obywateli danego œrodowiska.
Lata 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r.
Suma
przeka-
-zanych
dotacji 215.507,83 256.288,50 215.600,00 256.200,00

Organizacje powy¿sze wspierane s¹ równie¿ przez ró¿ne
zak³ady produkcyjne jak równie¿ przez osoby fizyczne.

Chc¹c  uhonorowaæ wszystkich darczyñców  ustanowiona
zosta³a nagroda - „Z³ota Sakiewka” - która wrêczana jest corocz-
nie dla podmiotów które przekaza³y najwiêcej œrodków dla or-
ganizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na terenie Gminy.

CHE£MEK PIÊKNIEJE
W celu poprawy estetyki miasta  w roku 2005 zakupiono 25

szt. koszy ulicznych za kwotê 11285 z³ a w roku 2006 zakupiono
33 szt. koszy ulicznych za kwotê 14896,20 z³

 W roku 2006 zakupiono i  zainstalowano ³¹cznie 70 szt.
³awek  za kwotê 35003,02 z³,

W trakcie  modernizacji pomnika Grunwald i jego okolic
wykonano nasadzenie ozdobnych krzewów i kwiatów w okolicy
pomnika, wykonano 4 kwietniki przy ul. Krakowskiej w Che³m-
ku oraz wykonano modernizacjê zagospodarowania skarpy przy
przejeŸdzie.

Wiaty przystankowe: w roku 2006 zainstalowano 3 wiaty
przystankowe przy ul. Krakowskiej w Bobrku za kwotê 17070,36
z³

- Place zabaw: w roku 2004: zakupiono ³¹cznie 17 urz¹dzeñ
zabawowych za kwotê 42102,20 z³, monta¿ na terenie ca³ej
gminy, w roku 2005: zakupiono ³¹cznie 10 urz¹dzeñ zabawo-
wych za kwotê 21097,50 z³, monta¿ na terenie ca³ej gminy, w
roku 2006: zakupiono ³¹cznie 8 urz¹dzeñ zabawowych za kwotê
16721,36 z³, monta¿ na terenie Che³mka i Gorzowa
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NIEZWYK£E CHWILE
Jubileusz 25-lecia pontyfikatu Jana Paw³a II
Z okazji jubileuszu 25-lecia pontyfikatu Jana Paw³a II Sto-

warzyszenie Gmin i Powiatów Ma³opolski zorganizowa³o piel-
grzymkê do W³och, która odby³a siê w dniach 18-22 paŸdzier-
nika 2003 r. Wziê³o w niej udzia³ ponad 70 samorz¹dowców z
ca³ej Polski. Nasz¹ gminê reprezentowa³ Burmistrz Andrzej Sa-
ternus.

W dniu 22 paŸdziernika mieliœmy okazjê uczestniczyæ w
prywatnej audiencji dla przedstawicieli samorz¹dowców. Prze-
kazaliœmy na rêce Ojca Œw. dary w imieniu mieszkañców naszej
gminy - oprawion¹ w skórê ksi¹¿kê z herbem Che³mka, ¿yczenia-
mi dla Ojca Œwiêtego o treœci: Dla Jego Œwi¹tobliwoœci Ojca Œw.
Jana Paw³a II z wyrazami oddania, szacunku i mi³oœci - mieszkañ-
cy gminy”. Wewn¹trz tej ksi¹¿ki by³o pismo przewodnie i ponad
1000 podpisów dzieci i m³odzie¿y z naszych szkó³ zebranych
przed wyjazdem oraz 2 p³yty religijne: „Misercordias” nagrania
podczas I Archidiecezjalnego Festiwalu Pieœni o Mi³osierdziu
Bo¿ym, który odby³ siê w Che³mku w czerwcu oraz „Niepojêta
Tajemnico” - kr¹¿ek z utworami che³meckiej scholi „Misericor-
dias”. Dar zosta³ wykonany w 2 egzemplarzach: jeden jest w
Watykanie, a drugi na pami¹tkê znajduje siê w Urzêdzie Miej-
skim.

/Honorowe Obywatelstwo Gminy Che³mek

sie Telewizji Kraków i Gazety Krakowskiej „Trzy Korony Ma³o-
polski” w kategorii miast do 15 tys. mieszkañców.

Kapitu³a pod przewodnictwem Marsza³ka Województwa
Ma³opolskiego doceni³a osi¹gniêcia samorz¹du gminy w mija-
j¹cej kadencji. Cz³onkowie kapitu³y oceniali miasta pod k¹tem
gospodarnoœci, inicjatyw spo³ecznych i gospodarczych, umie-
jêtnoœci pozyskiwania œrodków zewnêtrznych, stopnia inwesty-
cji. Jak mówili organizatorzy, celem tegorocznego plebiscytu
by³ wybór miast Ma³opolski, które w ci¹gu kadencji samorz¹do-
wej 2002-2006 zas³u¿yli na miano najbardziej gospodarnych i
przyjaznych swym mieszkañcom, czyli tych, w których ¿yje nam
siê najlepiej.

Samorz¹dowy Kreator Przedsiêbiorczoœci „Krakowski
Dukat 2006”

Po raz 15 zosta³y wrêczone „Krakowskie Dukaty” - wyró¿nie-
nia dla biznesmenów oraz osób, które swym dzia³aniem przyczy-
niaj¹ siê do rozwoju przedsiêbiorczoœci. Tym razem wœród na-
grodzonych znalaz³ siê Burmistrz Che³mka Andrzej Saternus.
Burmistrz odebra³ „Krakowski Dukat 2006” w kategorii Samo-
rz¹dowy Kreator Przedsiêbiorczoœci.

„Krakowski Dukat” jest organizowany od 1991 r. Pierwsz¹
edycjê przeprowadzili dziennikarze „Krakowskiego Czasu”
obecnie imprezê prowadzi Krakowska Izba Przemys³owo- Han-
dlowa, patronat medialny nad imprez¹ obj¹³ „Dziennik Polski”

Nagroda ma charakter promocyjny, nie honoruje przedsiêbior-
stwa, lecz ludzi. „Dukaty” przyznawane s¹ za stwarzanie warun-
ków dla rozwoju i upowszechnianie przedsiêbiorczoœci, za solid-
noœæ zawodow¹ oraz wysoki poziom etyki. „Krakowski Dukat”
przyznawany jest w kilu kategoriach, a jest to wielce presti¿owa
nagroda, która jest wyrazem uznania dla samorz¹du i mieszkañ-
ców naszej gminy i docenienia ich przedsiêbiorczoœci.

W dniu 2 paŸdziernika 2004 r. w Koœciele Parafialnym p.w.
Mi³osierdzia Bo¿ego przy ul. Wojska Polskiego 1 w Che³mku,
na uroczystej Mszy Œwiêtej Ksiêdzu Kardyna³owi Franciszkowi
Macharskiemu zosta³ wrêczony Akt nadania tytu³u Honorowego
Obywatelstwa Gminy Che³mek.

Jest to PIERWSZY Honorowy Obywatel naszej Gminy.
Kardyna³ Franciszek Macharski postrzegany jest przez lo-

kalne œrodowisko Che³mka jako cz³owiek wielkiego serca, który
nigdy nie szczêdzi³ si³ i czasu by pomagaæ biednym

i potrzebuj¹cym. Z nale¿yt¹ skromnoœci¹ i pokor¹ odnosi siê
do drugiego cz³owieka. W stosunku do bliŸnich zachowuje
odpowiedni¹ dystynkcjê. Opiek¹ i wsparciem finansowym ota-
cza³ równie¿ Gminê Che³mek. Dziêki jego wsparciu powsta³y
parafie p. w. Mi³osierdzia Bo¿ego w Che³mku oraz p. w. Królowej
Jadwigi w Gorzowie. Znana jest charytatywna pomoc Ksiêdza
Kardyna³a na rzecz osób niepe³nosprawnych, a w szczególnoœci
wsparcie dla Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach. Przy-
k³adem tego jest opieka i pomoc przy powstaniu Warsztatów
Terapii Zajêciowej w Che³mku oraz osobiste poœwiêcenie i nada-
nie imienia tym¿e warsztatom.

Laur dla Gminy Che³mek w plebiscycie Trzy Korony Ma-
³opolski

22 maja 2006 r. w Krakowie podczas uroczystej gali Bur-
mistrz Che³mka Andrzej Saternus  odebra³ g³ówny laur w konkur-
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Che³mek w gronie liderów
Lokalny patriotyzm mo¿e ob-

jawiaæ siê na ró¿ne sposoby- od
zwyk³ego, codziennego przywi¹-
zania do w³asnego parku, szko³y
czy sklepu – po znacznie bardziej
wysublimowane formy jak walka
o œrodki na nowe inwestycje czy
lobbing na rzecz w³¹czenia lokal-
nych inicjatyw do listy wojewódz-
kich priorytetów.  I od razu chcê
zaznaczyæ, ¿e zarówno pierwsza
grupa aktywnoœci jak i ostatnia s¹
tak samo cenne - buduj¹ solidar-
noœæ spo³eczn¹ ma³ych spo³ecz-
noœci. Przechodz¹c do konkret-
nych przyk³adów – chcê postawiæ

tezê: s¹ takie miejsca na mapie Ma³opolski, gdzie mimo ogólnie
panuj¹cego trendu emigracyjnego, /wci¹¿ aktualne jest u nas
pytanie: „ a po co mam tu wracaæ” / - KOMUŒ , COŒ siê chce i co
wa¿niejsze – s¹ widoczne tego efekty. Takim miejscem jest Che³-
mek. I pisze to zdanie z wielk¹ dum¹, jako ze sam jestem miesz-
kañcem tej gminy.

Przyk³ad Che³mka jest jednak wyj¹tkowy – tak¿e i na tej
p³aszczyŸnie.

Otó¿ jesteœmy liderem – i to nie byle w jakiej konkurencji, a
w wyœcigu o skuteczne pozyskanie i co wa¿ne– efektywne wy-
korzystanie du¿ych pieniêdzy z europejskich funduszy . Nie jest
to prosta sprawa, zw³aszcza, ¿e jak potwierdza doœwiadczenie
ostatnich lat  – i chêtnych do du¿ych kwot liczonych w europej-
skiej walucie  jest sporo i  dobrych pomys³ów jeszcze wiêcej a do
tego wszechobecna biurokracja sprawia, ¿e czêsto ³atwiej o roz-
poczêcie nowej budowy ni¿ o bezb³êdne wype³nienie wniosków
unijnych. Nam jednak siê uda³o – i ciê¿k¹ prac¹ i uporem lokal-
nych w³adz, wœród których determinacja burmistrza Andrzeja
Saternusa jest godna naœladowcy. A efekty inwestycji wspiera-
nych finansowo od 2003 roku widaæ  niemal wszêdzie. Nie bê-
dzie nadu¿yciem wynikaj¹cym z lokalnego patriotyzmu stwier-
dzenie ze tak naprawdê ka¿da inwestycja Che³mka wsparta jest
œrodkami zewnêtrznymi. Uwiarygodniaj¹c to statystycznymi
wyliczeniami doœæ powiedzieæ, ¿e w przeliczeniu zainwestowa-
nych œrodków unijnych na g³owê jednego mieszkañca, Che³mek
plasuje siê w œcis³ej czo³ówce ma³opolskich gmin. Dodaj¹c do
tego fakt, ¿e ca³a Ma³opolska jest niekwestionowanym liderem
w wydawaniu europejskich pieniêdzy / patrz wykres/ - to ocena
dzia³añ  samorz¹du w tym zakresie nie budzi w¹tpliwoœci.

Analizuj¹c podzia³ œrodków unijnych na poszczególne po-
wiaty województwa ma³opolskiego warto z satysfakcj¹ odnoto-
waæ ³¹czn¹ kwotê dofinansowania powiatu oœwiêcimskiego-
72 206,62 tys zl. Konkretny podzia³ na poszczególne programy
realizowane w powiecie  przedstawia wykres:

2
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Zintegrowany Program Operacyjny 

Rozwoju Regionalnego

£¹cznie: 29 272,0 tys. z³

¯eby nie byæ pos¹dzonym o brak konkretnych przyk³adów
- chocia¿ tak naprawdê jestem pewien, ¿e bez wzglêdu na przy-
nale¿noœæ partyjn¹ ka¿dy mieszkaniec gminy jest œwiadom osi¹-
gniêæ minionych lat – przytoczê najciekawsze inwestycje.

Niew¹tpliwie jeszcze w naszej pamiêci tkwi ostatnia piel-
grzymka Papie¿a Benedykta XVI do Polski. Obok wszystkich
refleksji, z którymi wêdrowaliœmy z Benedyktem XVI po œladach
Jana Paw³a II, nam, mieszkañcom gminy Che³mek szczególnie w
pamiêci utkwi³ moment przejazdu  Ojca œwiêtego do Oœwiêci-
mia. To w³aœnie wówczas udowodniliœmy, ¿e odpowiedzialnoœæ
za rozpoczête inwestycje jest adekwatna do poniesionych kosz-
tów.

Marek Sowa

Tylko w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego powiat oœwiêcimski otrzyma³ ³¹cznie
29 272 tys zl z czego blisko po³owa - 12 714,8 tys zl. to œrodki
wykorzystane przez Che³mek.
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Tak wiêc budowa mostu w Bobrku, stanowi¹cego jedyny
dojazd do Oœwiêcimia autostrady A4, priorytet i strategiczna
inwestycja województwa ma³opolskiego zosta³a zrealizowana
w niespe³na cztery miesi¹ce. Koszt ca³oœci – ponad 10 mln. z³. to
w du¿ej mierze zas³uga osobistego zaanga¿owania samorz¹du z
Marsza³kiem Województwa Ma³opolskiego na czele. Niestety,
trzeba sprawiedliwie powiedzieæ, ¿e parali¿ decyzyjny i finan-
sowy dotkn¹³ wówczas ekipê  rz¹dow¹, która pomimo wczeœniej-
szych publicznych deklaracji, nie do³o¿y³a nawet z³otówki do
naszego mostu....

Kolejnym przedsiêwziêciem maj¹cym olbrzymie znaczenie
– szczególnie dla naszego bezpieczeñstwa jest dokoñczenie in-
westycji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, w  ramach
której przebudowany zosta³ prawie 4 kilometrowy odcinek wa-
³ów  wiœlanych  w Bobrku oraz 4 kilometrów wa³ów na rzece
Przemszy w Gorzowie.. Obecnie kontynuowane s¹ prace zwi¹za-
ne z przebudow¹ wa³ów na Wiœle w Gromcu.

Ciesz¹ równie¿ inwestycje bezpoœrednio wp³ywaj¹ce na ja-
koœæ ¿ycia mieszkañców- st¹d 5 mln z³ ze ZPORR-u, którymi
dofinansowana zosta³a strefa przemys³owa Che³mka jest powo-
dem szczególnej satysfakcji. Mamy wiêc kino, oœrodek szkole-
niowy, nowy obiekt z  remiz¹ OSP Che³mek. Wkrótce do dyspo-
zycji wszystkich korzystaj¹cych z miejskiej strefy przemys³o-
wej bêd¹ nowe drogi wraz z parkingami. Pisz¹c o drogach, nie
mo¿na pomin¹æ znaczenia modernizacji drogi wojewódzkiej  nr
780 w Che³mku,  co zdecydowanie usprawni³o transport i odci¹-
¿y³o popularny ci¹g komunikacyjny Kraków – Che³mek.

Przytoczone przeze mnie przyk³ady wyraŸnie potwierdzaj¹
tezê, która postawi³em na pocz¹tku – warto myœleæ perspekty-
wicznie, warto przygotowywaæ dobre projekty i warto konse-
kwentnie realizowaæ swoje zamierzenia- nawet w sytuacji, kiedy
inne, wydawa³oby siê wiêksze oœrodki maja wiêksze szanse prze-
bicia. Idealnym przyk³adem na potwierdzenie tych s³ów jest
Bobrek, gdzie w ostatnich latach ze œrodków bêd¹cych w dyspo-
zycji województwa wybudowany zosta³ piêkny dom pomocy
spo³ecznej (przy wsparciu œrodków z kontraktu wojewódzkiego
w wysokoœci 800 tys z³.), chodnik wzd³u¿ drogi wojewódzkiej
933, dom ludowy oraz zaplecze sportowe LKS Bobrek.

Swoj¹ szansê wykorzysta³ tak¿e Che³mek poprzez najaktyw-
niejsze wykorzystanie œrodków rozdzielanych na rozwój bazy
sportowej :

¯yjemy w œwiecie paradoksów i normaln¹ rzecz¹ jest  wprost
proporcjonalne d¹¿enie – im wiêcej mamy dziœ .....tym wiêcej
chcielibyœmy mieæ w przysz³oœci.

Taki sposób  myœlenia  mobilizuje samorz¹dy i sprawia ¿e
efektywnie wykorzystuje siê rodz¹ce szanse. A na brak tych
ostatnich nie mo¿emy narzekaæ – przez najbli¿szych 7 lat a
praktycznie do roku 2015 liczyæ mo¿emy na ponad 1,1 mld euro.
To s¹ wielkie pieni¹dze, które dzielone bêd¹ dla najlepszych i
najaktywniejszych. Nie bez znaczenia pozostaje zatem fakt jak
spo¿ytkujemy dotychczasowe doœwiadczenia i ... kto bêdzie
rz¹dziæ województwem przez najbli¿sze lata. Bo nie jest tajem-
nic¹, ¿e nawet najlepsze pomys³y i najlepiej umotywowane
wnioski mog¹ przepaœæ kiedy tzw. „klimat polityczny nie sprzy-
ja”.

Przez ostatnie cztery lata w Ma³opolsce byliœmy uczestnika-
mi demokratycznych zmian, których symbolem by³a polityka
zarz¹dzania konsekwentnie realizowana przez marsza³ka Janu-
sza Sepio³a. Efektów nie musimy siê domyœlaæ – wystarczy spoj-
rzeæ na zmiany w swojej wsi czy miasteczku; w skali ca³ego
województwa  przek³ada siê to tak¿e na najni¿sze w Polsce bez-
robocie czy trzecie miejsce Ma³opolski w rankingu regionów
najatrakcyjniejszych dla inwestorów.

Marek Sowa
z-ca dyrektora Kancelarii Zarz¹du Województwa

Ma³opolskiego w Krakowie
w latach 1994 – 2002 radny Rady Miejskiej w Che³mku

prezes LKS Bobrek
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Pro gram  R ozw o ju  Ba zy Spo rto w e j 

W o je w ó dztw a  M a ³o p o lsk iego

(2003-2006 )

£¹ cz nie: 4  29 2 ,0  t ys . z³

PROGRAM ROZWJU BAZY SPORTOWEJ

Województwa Małopolskiego

Łącznie:

Najwiêksza dotacja w skali ca³ego powiatu oœwiêcimskiego,
daje gwarancje finansowe na budowê du¿ej hali sportowej w
Che³mku, tak¿e dziêki tym œrodkom nasze dzieci mog¹ wreszcie
mieæ prawdziwe zajêcia sportowe w  nowo wybudowanych dwóch
salach  gimnastycznych .

Wieœci z remizy”
Od dnia 1 stycznia br. do dnia 31 sierpnia br. stra¿acy  z OSP

Che³mek interweniowali w 61 przypadkach , w tym:

- po¿ary kontenerów ze œmieciami – 7 razy

- wypalanie traw – 17 razy

- usuwanie szerszeni i os z pomieszczeñ – 25 razy

- po¿ary budynków – 2 razy

- po¿ary szopy i altanki – 2 razy

- usuwanie skutków wichury – 2 razy

- uwolnienie zamarzniêtych w lodzie ³abêdzi – 1 raz

- usuwanie skutków kraksy drogowej – 1 raz

- fa³szywe alarmy – 4 razy

Natomiast w miesi¹cu wrzeœniu interweniowano:

01.09 w Che³mku na ul. Orkana usuwano szerszenie

02.09 w Che³mku na ul. Orkana usuwano szerszenie

02.09 w Che³mku na terenie Banku BPH usuwano

     wyciek oleju

05.09 w Che³mku na ul. Reymonta usuwano szerszenie

05.09 w Che³mku przy ul. Przemys³owej gaszono po¿ar lasu

12.09 w Gorzowie usuwano szerszenie

12.09 w Che³mku na terenie Z£OM-MET usuwano osy

18.09 w Che³mku przy ul. Pi³sudskiego gaszono po¿ar lasu

19.09 w Che³mku na ul. S³owackiego usuwano szerszenie

19.09 w Che³mku na ul. Piastowskiej usuwano szerszenie
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2.08.  – w Che³mku na ul .  Brzozo-
w e j  z a t r z y m a n o  n i e t r z e Ÿ w e g o
kieruj¹cego rowerem. Rowerzy-
sta  zosta³  odwieziony na bada-
nie krwi.

2 .08 .  –  w Che³mu na  u l .  S ta icha
odnotowano zniszczenie mienia
– wybicie szyby.  Starty 150 z³ .

7.08.  – w Che³mku na ul .  Brzozo-
w e j  z a t r z y m a n o  n i e t r z e Ÿ w e g o
kieruj¹cego rowerem. 2,7‰.

11.08.  – w Che³mku przy pl .  Kil iñ-
s k i e g o  u j a w n i o n o  d w ó c h  n i e -
trzeŸwych pracowników – 2,  2 i
2,  8‰.

11.08.  – w Che³mku na ul .  Krakow-
skie j  za t rzymano nie t rzeŸwego
rowerzystê – 1,7‰.

17.08.  –  w Che³mku na ul .  Ofiar
Faszyzmu zatrzymano osobê za
pos i adan i e  œ rodków odu rza j ¹ -
cych.

18.08.  – w Che³mku na ul .  Krakow-
s k i e j  z a t r z y m a n o  n i e l e t n i e g o
nietrzeŸwego – 2,3‰.

20.08.  – w Che³mku na ul .  ¯erom-
sk iego  dwaj  sp rawcy  dokona l i
rozboju,  ich ³upem pad³y telefo-
ny komórkowe i  inne przedmio-
ty wartoœci  2 500 z³ .  Sprawców
zat rzymano.

20.  08.– w Che³mku na ul .  Staicha
zatrzymano podejrzanego o roz-
bó j .

24.08.  – w Gorzowie na ul .  Oœwiê-
cimskiej zatrzymano nietrzeŸwe-
go rowerzystê – 1,7‰.

25.08.  – w Che³mku na ul .  Krakow-
skie j  za t rzymano nie t rzeŸwego
kieruj¹cego samochodem marki
Fiat  Seicento – 1,6‰.

27.08.  – w Bobrku na ul .  Krakow-
skiej  dokonano kradzie¿y z w³a-
maniem do samochodu Fiat  CC

27.08.  – w Che³mku na ul .  Sadowej
zatrzymano nietrzeŸwego rowe-
rzystê -  1,8 ‰.

31.08.  – w Che³mku na ul .  Brzozo-
w e j  z a t r z y m a n o  n i e t r z e Ÿ w e g o
rowerzystê – 1,5‰.

2003 ROK

30,42 ton x 460,10 szt /tonê = 13 996,24 z³.
brutto

Che³mek- 7 wniosków, Bobrek- 5 wnio-
sków, Gorzów- 4 wnioski, Razem 16

Zak³ad Remontowo- Budowlany, Ma-
ciej Adryan, Zagórze ul. Pi³sudskiego 776

Œrodki gminy- 3 996,24 z³, PFOŒiGW
- 10 000,00 z³, Razem  - 13 996,24 z³

2004 ROK

63,38 ton x 342,00 z³/t = 21 675,96 z³ netto
+ 7% VAT = 23 193,28 z³ brutto

Che³mek- 15 wniosków, Bobrek- 10 wnio-
sków, Gorzów- 10 wniosków, Razem 35

Zak³ad Us³ug Komunalnych Sp. z.o.o.

WYWÓZ ETERNITU
w Oœwiêcimiu ul. Bema 12A

Œrodki gminy- 13 693,28 z³, PFOŒiGW-
9 500,00 z³, Razem-  23 193, 28 z³

2005 ROK

92,86 ton x 310,30 z³/tonê = 28 814,46 z³
brutto

Che³mek - 17 wniosków, Bobrek -  16
wniosków, Gorzów - 16 wniosków, Razem
– 49

Przedsiêbiorstwo Us³ugowo Handlowe
Ratownictwa Chemicznego  “DEKO-
CHEM” Sp. z o.o., ul. Chemików 1, 32-600
Oœwiêcim

Œrodki gminy - 14 407,23 z³, PFOŒi GW
- 14 407,23 z³, Razem 28 814,46 z³

Inf.UM

Knkurs na wsparcie imprez sportowych
 Burmistrz Che³mka og³asza konkurs

ofert na wsparcie realizacji zadañ publicz-
nych w roku 2006 zwi¹zanych z organiza-
cj¹ imprez sportowych promuj¹cych gmi-
nê, okreœlonych w Programie wspó³pracy
Gminy Che³mek z organizacjami pozarz¹-
dowymi w roku 2006 uchwalonym przez
Radê Miejsk¹ w Che³mku w dniu 21 grud-
nia 2005 r.

Oferty przyjmowane s¹ do 15 listopada
2006 r.

Rodzaj zadañ i wysokoœæ œrodków prze-
znaczonych na ich realizacjê:

Upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu:

a. organizacja festynu sportowo – re-
kreacyjno – zabawowego dla mieszkañ-
ców Gminy Che³mek z udzia³em organiza-
cji sportowych – kwota 3.000 z³.

b. pi³karski turniej o puchar Burmi-
strza Che³mka – kwota 3.000 z³

c. zagospodarowanie obiektu sporto-
wego na terenie Che³mka poprzez organi-
zacjê jesiennych i zimowych rozgrywek
pi³karskich – kwota 15.000 z³

Pe³ny tekst og³oszenia o konkursie
zawieraj¹cy:
-  zasady przyznawania dotacji,
-  terminy i warunki realizacji w/w zadañ,
-  terminy sk³adania ofert,
-  terminy, tryb i kryteria stosowane przy

wyborze oferty,
-  informacjê o zrealizowanych w latach

2005 zadaniach publicznych tego same-

go rodzaju oraz wzór oferty i innych do-
kumentów dostêpny jest: w Urzêdzie
Miejskim w Che³mku, ul. Krakowska 11,
na tablicy og³oszeñ i w pokoju nr 121, w
Biuletynie Informacji Publicznej na stro-
nie internetowej: www.chelmek.pl

Warunkiem przyst¹pienia do konkur-
su jest z³o¿enie oferty zgodnej ze wzorem
okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra Go-
spodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
29 paŸdziernika 2003 r. (Dz. U. N 193, poz.
1891). Wzór oferty dostêpny jest na stro-
nach internetowych www.chelmek.pl oraz
w Urzêdzie Miejskim w Che³mku, ul. Kra-
kowska 11, pok. nr 121.

Kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ
ni¿sza od wnioskowanej w ofercie. Bur-
mistrz zastrzega sobie prawo zmniejszenia
zakresu finansowania zadañ w kosztorysie
sk³adanej oferty.

Warunkiem zawarcia umowy jest otwar-
cie wyodrêbnionego rachunku bankowe-
go dla przyjêcia dotacji.

Zadanie skierowane jest do osób z tere-
nu Gminy Che³mek.

Dodatkowych informacji udziela:
-  Janina Œwierz tel. (0 33) 844 90 20 –

Sekretarz Miejski, - pok. nr 112
-  Agnieszka Rola tel. (0 33) 844 90 26

- Wydzia³ Ogólno Organizacyjny i Spraw
Obywatelskich Urzêdu Miejskiego w
Che³mku pok. nr 121.

Burmistrz Che³mka, Andrzej Saternus
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I przetarg ustny
nieograniczony (licytacjê)

na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowej,
stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Che³mek

po³o¿onej w Gorzowie przy ul. Wrzosowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr: 789/73 o pow. 0.2104 ha cena wywo³awcza – 33.668,34 z³otych

W cenie wywo³awczej mieœci siê poda-
tek VAT w wysokoœci 22 % oraz koszt
przygotowania nieruchomoœci do sprze-
da¿y.

Dla w/w nieruchomoœci gruntowej pro-
wadzona jest przez S¹d Rejonowy w Oœwiê-
cimiu, Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych, ksiê-
ga wieczysta KW 45 238.

Zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego dla terenów
po³o¿onych przy ul. Wrzosowej w Gorzo-
wie uchwalonego Uchwa³¹ Nr XXVIII/229/
2005 Rady Miejskiej                     w Che³mku
z dnia 14 kwietnia 2005 roku przedmioto-
wa nieruchomoœæ znajduje siê na terenach
oznaczonych symbolem: MN – teren za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Do w/w dzia³ki gruntowej dojazd pro-
jektowany jest nieutwardzonym pasem
terenu.

Infrastruktura techniczna – energia
elektryczna, woda i gaz – po uzgodnieniu
z administratorami sieci.

Brak sieci kanalizacyjnej, koniecznoœæ
zabudowy szczelnego szamba lub w³asnej
oczyszczalni œcieków.

Warunkiem udzia³u w przetargu jest
okazanie:

1. Dowodu wp³aty wadium.
2. Dowodu to¿samoœci.
3. Aktualnego wypisu z w³aœciwego

rejestru, stosownych pe³nomocnictw, do-
wodów to¿samoœci osób reprezentuj¹cych
podmiot zamierzaj¹cy nabyæ nierucho-
moœæ.

Wadium w kwocie 3.000,00 z³ nale¿y
wp³aciæ najpóŸniej do dnia 26 paŸdzierni-
ka 2006 roku na konto Urzêdu Miejskiego
w Che³mku Nr 34 8123 0000 0000 1283
2000 0030 Bank Spó³dzielczy Oœwiêcim
z dopiskiem “wadium -  ul. Wrzosowa”.

Wadium wp³acone przez uczestnika
przetargu, który wygra przetarg, zostanie
zaliczone na poczet nabycia nieruchomo-
œci, pozosta³ym uczestnikom niezw³ocz-
nie zwrócone.

Wadium ulega przepadkowi w razie
uchylenia siê uczestnika, który wygra³
przetarg od zawarcia umowy.

Post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿
1 % ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w
górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.

Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku

PROPOZYCJE  PROGRAMOWE
NA PA•DZIERNIK  2006 r.

2 paŸdziernika - Warsztaty praktyczne - siano jako materia³ pla-
styczny. Dom Ludowy  w Che³mku, ul. Chrobrego 77, godz. 16.00.

5 paŸdziernika - Gminny Turniej Tenisa Sto³owego Gimna-
zjów. Siedziba MOKSiR w Che³mku, Pl. Kiliñskiego 3, godz. 9.00.

6 paŸdziernika - Spotkanie z Witem Zawadzkim  zdobywc¹
3 siedmiotysiêczników. Siedziba MOKSiR w Che³mku, Pl. Ki-
liñskiego 3, godz. 18.00.

7 paŸdziernika - IV ARCHIDIECEZJALNY FESTIWAL PIE-
ŒNI O MI£OSIERDZIU BO¯YM. Koœció³ Parafialny p.w. Mi³o-
sierdzia Bo¿ego w Che³mku, godz. 15.00. (wspó³organizacja)

8 paŸdziernikWyjazd grupy „Niteczka” dzia³aj¹cej przy
Domu Ludowym na Miêdzynarodowy Festiwal Koronki Kloc-
kowej do Bobowej.

9 paŸdziernik Warsztaty praktyczne - nauka robienia  kwiatów
z liœci klonu. DomLudow w Che³mku, ul. Chrobrego 77, godz. 16.00.

11 paŸdziernika - JESIENNE GRAND PRIX W TENISIE STO-
£OWYM. Siedziba MOKSiR w Che³mku, Pl. Kiliñskiego 3, godz.
16.30.

12 paŸdziernika - Gminny Szkolny Turniej Szachowy. Sie-
dziba MOKSiR w Che³mku, Pl. Kiliñskiego 3, godz. 9.00.

14 paŸdziernika - „Dzieñ Seniora”. Dom Pamiêci Tomasza
Baty w Che³mku, ul. Staicha 3, godz. 16.00. (wejœcie za zapro-
szeniami)

W dniu 22 sierpnia 2006 roku up³yn¹³
termin do z³o¿enia wniosku przez osoby,
którym przys³uguje pierwszeñstwo w na-
byciu w/w nieruchomoœci na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1  i 2 ustawy  z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomoœciami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261,
poz. 2603 z póŸn. zm.).

PRZETARG ODBÊDZIE SIÊ W
URZÊDZIE MIEJSKIM W CHE£MKU,
UL. KRAKOWSKA 11 W DNIU 30 PA•-
DZIERNIKA 2006 ROKU O GODZ.
11.00.

W³aœciciel nieruchomoœci zastrzega
sobie prawo do odwo³ania og³oszonego
przetargu lub jego uniewa¿nienia.

Koszty zwi¹zane z przeniesieniem pra-
wa w³asnoœci nieruchomoœci oraz wpisów
do ksi¹g wieczystych ponosi nabywca nie-
ruchomoœci.

Przetarg zostanie przeprowadzony
zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Mini-
strów z 14 wrzeœnia 2004 roku w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzenia przetar-
gów oraz rokowañ na zbycie nieruchomo-
œci (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108
z póŸn. zm.)

Szczegó³owe informacje zwi¹zane z
przetargiem uzyskaæ mo¿na w pok. 14
Urzêdu Miejskiego w Che³mku lub pod nr
tel. 844-90-30 lub 844-90-33 osoba do
kontaktu Naczelnik Wydzia³u Architek-
tury Geodezji i Zasobów Komunalnych
S³awomir Kalemba.

inf. UM

15 paŸdziernika „TEATRALNY AUTOBUS” - wyjazd do
Teatru Polskiego w Bielsku-Bia³ej na spektakl pt. „Korowód
wed³ug Marka Grechuty”. Wyjazd spod siedziby MOKSiR w
Che³mku, godz. 17.00.

21 paŸdziernika B³yskawiczny Turniej Szachowy. Dom
Pamiêci Tomasza Baty w Che³mku, ul. Staicha 3, godz. 9.00.

21 paŸdziernika - „TRZEPAK” - Festiwal Piosenki Harcer-
skiej i Podwórkowej. Siedziba MOKSiR w Che³mku, Pl. Kiliñ-
skiego 3, godz. 10.00 (wspó³organizacja)

22 paŸdziernika - „Dzieñ Seniora”. Dom Ludowy w Che³mku,
ul. Chrobrego 77, godz. 15.30. (wejœcie za zaproszeniami)

25 paŸdziernika - JESIENNE GRAND PRIX W TENISIE STO£O-
WYM. Siedziba MOKSiR w Che³mku, Pl. Kiliñskiego 3, godz. 16.30.

29 paŸdziernika - „TEATRALNY AUTOBUS” - wyjazd do Teatru
Ludowego w Krakowie na sztukê pt. „Wszystko o kobietach”.

Inf. MOKSiR

Zapraszamy absolwentów

na 100 lecie Szko³y nr 1 w Che³mku
dnia 20 paŸdziernika 2006 r.

o godz. 9.30 Msza Œwiêta w Koœciele NMP
o godz. 11.00 Uroczystoœci szkolne

Absolwenci chêtni do wziêcia udzia³u w obchodach 100
lecia proszeni s¹ o kontakt telefoniczny:

tel/fax 33 846 11 04
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Informacja Starosty Oœwiêcimskiego z dnia 19.09.2006 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomoœci informacji o okrêgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych

wybieranych w ka¿dym okrêgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
Na podstawie art. 139 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. -

Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. z 2003 Nr 159, poz. 1547 z póŸn. zm.) w
zwi¹zku z rozporz¹dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11
wrzeœnia 2006 r. w sprawie zarz¹dzenia wyborów do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i

rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzieñ 12 listopada
2006 r., podajê do publicznej wiadomoœci informacjê o okrêgach
wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybie-
ranych w ka¿dym okrêgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzi-
bie Powiatowej Komisji Wyborczej w Oœwiêcimiu.

Numer okrêgu wyborczego Granice okrêgu wyborczego Liczba radnych wybieranych w okrêgu
1 Miast     Oœwiêcim 7
2 Gminy:  Oœwiêcim, Che³mek 5
3 Gmina   Brzeszcze 4
4 Gmina   Kêty 6
5 Gminy:  Osiek, Polanka W., Przeciszów, Zator 5

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Oœwiêcimiu mieœci siê w Oœwiêcimiu przy ul. Wyspiañskiego 10, tel. 0 33/844 97 40
Starosta Oœwiêcimski, Józef Ka³a

KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania Treœæ

czynnoœci wyborczej czynnoœci wyborczej

do 13 paŸdziernika 2006r. - zg³aszanie miejskim komisjom wyborczym list kandydatów na radnych,

do godz. 2400   odrêbnie dla ka¿dego okregu wyborczego dla wyborów do rad gmin,

- zg³aszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

do 18 paŸdziernika 2006r. - przyznanie przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ jednolitych numerów

do godz. 2400   dla list zarejestrowanych kandydatów,

- zg³oszenie miejskim komisjom wyborczym kandydatów na burmistrzów.

do 28 paŸdziernika 2006r. -rozplakatowanie obwieszczeñ miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych

  listach kandydatów na burmistrzów, w kolejnoœci alfabetycznej nazwisk.

do 22 paŸdziernika 2006r. - powo³anie przez miejsk¹ komisjê wyborcz¹ obwodowych komisji wyborczych

- podanie do publicznej informacji o numerach i granicach obwodów g³osowania

  oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

do 29 paŸdziernika 2006r. - sporz¹dzenie spisu wyborców w urzêdzie gminy

10 listopada 2006r.

o godz.2400 Zakoñczenie kampanii wyborczej.

12 listopada 2006r.

600 - 2000 G³osowanie.
Inf. UM

7 paŸdziernik„Dublerzy”- prod. Polska, godz.18:00
8 paŸdziernik„Dublerzy”- prod. Polska, godz.18:00
14 paŸdziernik „Kto nigdy nie ¿y³...” - prod.Polska,

godz.18:00
15 paŸdziernik „Kto nigdy nie ¿y³...” - prod.Polska,

godz.18:00
21 paŸdziernik „Zabójczy numer” - prod. USA,

godz.18:00
23 paŸdziernik „Zabójczy numer” - prod. USA,

godz.18:00
CENA BILETÓW: 12 z³

Centrum Wsparcia w Che³mku zaprasza bezrobotne i po-
szukuj¹ce pracy kobiety na spotkania z doradc¹ zawodowym
i do udzia³u w szkoleniach zawodowych. Wszystkie us³ugi s¹
bezp³atne.

Ka¿da osoba mo¿e skorzystaæ:
* z poœrednictwa pracy
* z indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego
* ze szkoleñ zawodowych (indywidualnie dobranych)
Dodatkowo stwarzamy mo¿liwoœæ zdobycia doœwiadcze-

nia zawodowego poprzez aktywn¹ pomoc w naszym Centrum.
Pokrywamy koszty dojazdu.

Centrum Wsparcia w Che³mku
Klub „Praca TAK” Zespó³ Szkó³

ul. Krakowska 18
Projekt „Teraz Polka” jest wspó³finansowany ze œrodków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego
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26 rocznica Solidarnoœci
W tym roku minê³a 26 rocznica powstania NSZZ Solidarnoœæ.

Dla uczczenia tej rocznicy 29 sierpnia na che³meckie wzgórze
Ska³a przybyli: burmistrz Che³mka Andrzej Saternus, zastêpca
burmistrza Andrzej Skrzypiñski, radni Rady Miasta, nauczycie-
le oraz m³odzie¿ z SZS nr 1 w Che³mku, a tak¿e honorowi goœcie,
dzia³acze Solidarnoœci.

Uroczystoœæ wraz ze z³o¿eniem kwiatów odby³a siê pod wmu-
rowan¹ w zesz³ym roku z okazji 25 - lecia powstania zwi¹zku
tablic¹. Do symboliki trzech dat wyrytych na tablicy pami¹tko-
wej: 1918, 1980 i 1989 odwo³a³ siê burmistrz Andrzej Saternus
– Te daty symbolizowa³y walkê i d¹¿enie naszego narodu do
niepodleg³oœci i niezale¿noœci, powstanie NSZZ Solidarnoœæ
zapocz¹tkowa³o uwalnianie siê spod wp³ywów bloku sowiec-
kiego nie tylko Polski,  ale równie¿ innych pañstw Europy.

 PW

Kwiaty pod pomnikiemKwiaty pod pomnikiemKwiaty pod pomnikiemKwiaty pod pomnikiemKwiaty pod pomnikiem 1 wrzeœnia 2006 roku w 68 rocznicê wybuchu II wojny œwia-
towej pod pomnikiem Ofiar Faszyzmu w Che³mku odby³y siê
uroczystoœci ku czci bohaterów i ofiar najwiêkszej w historii
wojen. Pierwsze bomby i pociski pad³y na polsk¹ ziemiê i to
naród polski by³ jednym z najbardziej poszkodowanych przez
hitlerowskiego najeŸdŸcê.

Pod pomnikiem Ofiar Faszyzmu wi¹zanki kwiatów z³o¿yli:
burmistrz Che³mka Andrzej Saternus, zastêpca burmistrza An-
drzej Skrzypiñski, radni Rady Miejskiej w Che³mku, przedsta-
wiciele kombatantów, ¿o³nierze z jednostki wojskowej w Libi¹-
¿u, nauczyciele i uczniowie z che³meckich szkó³.

Po rozpoczêciu uroczystoœci g³os zabra³ burmistrz Andrzej
Saternus, który przypomnia³ o bohaterstwie i poœwiêceniu pol-
skich ¿o³nierzy i ludnoœci cywilnej, jak równie¿ o wydarzeniach
z okresu kampani wrzeœniowej i 17.09.1939 r. kiedy to sowieci
napadli na Polskê. W czasie uroczystoœci Zwi¹zek Kombatantów
przyzna³ odznaczenia Józefie Paw i Krystynie Jod³owskiej, eme-
rytowanym nauczycielkom Szko³y Podstawowej nr 2 w Che³mku.

 PW

Bezpieczna droga do szko³y
Od pierwszych dni wrzeœnia pod szko³ami na terenie gminy

Che³mek mo¿na by³o spotkaæ policyjne patrole. By³ to wynik
prowadzonej przez che³meck¹ policjê akcji maj¹cej na celu pro-
pagowanie wœród uczniów przepisów ruch drogowego, jak te¿
uczulanie kierowców na ostro¿n¹ jazdê w okolicach szkó³.

Che³meccy policjanci odwiedzili te¿ szko³y podstawowe i
odbyli rozmowy z uczniami najm³odszych klas. W czasie poga-
danek dzieci dowiedzia³y siê, jakie niebezpieczeñstwa mog¹
czekaæ je w drodze do i ze szko³y, i jak ich unikaæ, jak przecho-
dziæ po przejœciu dla pieszych, jak zachowywaæ siê wœród ob-
cych osób. Poza samym wyk³adem dzieci mog³y zobaczyæ, jak
wygl¹da policyjna czapka, kajdanki oraz pa³ka.

Takie pogadanki, jak te przeprowadzane przez nas, s¹ bardzo
potrzebne, zwracaj¹ uwagê najm³odszych na niebezpieczeñstwa,
jakie mog¹ je spotkaæ w drodze do szko³y i w codziennym ¿yciu,
poza tym policyjne patrole przy szko³ach zwracaj¹ szczególn¹
uwagê na bezpieczeñstwo dzieci, zachêcamy uczniów do prze-
chodzeniu ulicy tylko w  wyznaczonych do tego miejscach, a
tak¿e nasz widok sprawia,  ¿e kierowcy zdejmuj¹ nogê z gazu i
poruszaj¹ siê ze szczególn¹ ostro¿noœci¹ – mówi starszy sier¿ant
Bogdan Kysiak z Posterunku Policji w Che³mku.

PW
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“T“T“T“T“TAK”  DLA  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKIAK”  DLA  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKIAK”  DLA  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKIAK”  DLA  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKIAK”  DLA  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI
ODPODPODPODPODPADÓW  KOMUNALADÓW  KOMUNALADÓW  KOMUNALADÓW  KOMUNALADÓW  KOMUNALYCH  W GMINIE  CHE£MEKYCH  W GMINIE  CHE£MEKYCH  W GMINIE  CHE£MEKYCH  W GMINIE  CHE£MEKYCH  W GMINIE  CHE£MEK

Przyjêcie, a nastêpnie realizacjê programu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w naszej gminie, poprzedzi³a akcja pi-
lota¿owej selektywnej zbiórki odpadów: makulatury, szk³a i
tworzyw sztucznych  w Che³mku w dzielnicy Nowopole w 2004
r. Akcja ta objê³a 168 gospodarstw  w zabudowie jednorodzinnej.

Zebrane doœwiadczenia z tego okresu w po³¹czeniu z pozy-
tywnym odzewem mieszkañców na temat segregacji odpadów,
zachêci³y nas do dalszych dzia³añ w tym kierunku, tj.:

– sukcesywne wprowadzanie programu selektywnej zbiórki
odpadów dla mieszkañców w zabudowie jednorodzinnej gminy
Che³mek - system workowy ( worki na makulaturê, szk³o i two-
rzywa sztuczne),

– wprowadzenie selektywnej zbiórki  odpadów dla miesz-
kañców w zabudowie wielorodzinnej – system pojemnikowy
(gniazda sk³adaj¹ce siê z trzech pojemników z przeznaczeniem
na makulaturê, szk³o i tworzywa sztuczne).

W 2005 r.  objêto selektywn¹ zbiórk¹ odpadów mieszkañców
w zabudowie jednorodzinnej w mieœcie Che³mek, so³ectwie
Bobrek i Gorzów.

Dziœ mo¿emy powiedzieæ , ¿e zaproponowany  przez nas
program selektywnej zbiórki odpadów dzia³a na terenie zabudo-
wy jednorodzinnej w gminie Che³mek.

Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 2004 r. 2005 r.
1. Papier i tektura Mg 2,2 11,9
2. Tworzywa sztuczne Mg 2,9 9,6
3. Szk³o Mg 5,3 27,7

Suma odpadów Mg 10,4 49,3
Gmina Che³mek ponosi koszty zakupu worków i pojemni-

ków przeznaczonych do segregacji odpadów. Pozosta³e prace
wykonywane s¹ przez Miejski Zak³ad Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Che³mku ul. Piastowska 18.

W 2005 r. i pierwszym pó³roczu 2006 r. zakupiliœmy 38700
sztuk worków na kwotê 12 750 z³,  które zosta³y dostarczone
bezp³atnie mieszkañcom w zabudowie jednorodzinnej.

Cele i korzyœci wynikaj¹ce z realizowanego programu selek-
tywnej zbiórki odpadów :

- zmniejszenie iloœci odpadów komunalnych  trafiaj¹cych na
sk³adowisko,

- zmniejszenie szkodliwoœci odpadów dla ludzi i œrodowiska,
- uzyskanie oszczêdnoœci finansowych dla mieszkañców  z

tytu³u usuwania i sk³adowania odpadów,
- zaoszczêdzenie zasobów surowcowych œrodowiska,
- pozyskanie surowców wtórnych,
-  uporz¹dkowanie gospodarki odpadami komunalnymi  w

gminie.
Inf. UM

Kolejnym etapem w realizacji przedmiotowego programu
jest objêcie selektywn¹ zbiórk¹ odpadów mieszkañców w do-
mach  wielorodzinnych – system pojemnikowy.

Wczeœniej zakupione pojemniki na segregowane odpady dla
celów edukacji w szko³ach zosta³y ustawione na terenie osiedla
domów wielorodzinnych ( dwa gniazda).

W planie finansowym gminy Che³mek na rok 2006 zosta³y
zabezpieczone œrodki na zakup pojemników do segregacji odpa-
dów w wysokoœci 20 tys. z³. Do koñca paŸdziernika br. zostanie
zakupionych 17 sztuk pojemników, z których powstanie na
osiedlu domów wielorodzinnych piêæ gniazd po trzy pojemniki
z przeznaczeniem na makulaturê, szk³o i tworzywa sztuczne, dwa
pojemniki na tworzywa sztuczne zostan¹ ustawione przy cmen-
tarzu  w Che³mku i Bobrku. Doœwiadczenia selektywnej zbiórki
odpadów z istniej¹cych ju¿ dwóch gniazd  pojemników pozwa-
laj¹ nam mieæ nadziejê, ¿e system ten spe³ni swoj¹ rolê.

Iloœæ selektywnie zebranych odpadów komunalnych w gmi-
nie Che³mek :

Sprzedam gara¿ i altanê
tel. 0607 331 410

Szkolna statystykaSzkolna statystykaSzkolna statystykaSzkolna statystykaSzkolna statystyka
Lipiec i sierpieñ min¹³ niczym z bicza strzeli³, wakacje 2006

przesz³y ju¿ do historii. Nadszed³ wrzesieñ a wraz z nim szkolne
korytarze znów wype³ni³y siê uczniami, którzy, mimo ¿e rok
szkolny 2006/07 dopiero siê rozpocz¹³, ju¿ odliczaj¹ dni do
nastêpnych wakacji. Pocz¹tek roku szkolnego to jednak dobry
okres, aby sprawdziæ, ilu uczniów uczêszcza do szkó³ na terenie
gminy Che³mek. A dane te przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

W Samorz¹dowym Zespole Szkó³ nr 1 w Che³mku uczy siê
350 dzieci w tym:

- szko³a podstawowa  - 174 uczniów
- gimnazjum – 111
- przedszkole „0”  - 24 dzieci
- pozosta³e oddzia³y - 41 dzieci
Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Bobrku  237 dzieci
- szko³a podstawowa - 131
- gimnazjum - 55
- przedszkole „0” - 16 dzieci
- pozosta³e oddzia³y - 35 dzieci
Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Gorzowie 232 uczniów
- szko³a podstawowa - 125
- gimnazjum - 60
- przedszkole „0” - 17 dzieci
- pozosta³e oddzia³y - 30 dzieci
Szko³a Podstawowa nr 2 w Che³mku - 385 uczniów
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Che³mku - 218 uczniów
Przedszkole Samorz¹dowe nr 2 w Che³mku - 198 dzieci
- oddzia³y „0”  - 69 dzieci
- pozosta³e oddzia³y 129 dzieci.

Oprac. PW
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Uroczystoœci 110-lecia szko³y w Bobrku
W dniu 2 wrzeœnia br. ks. Biskup Jan Szkodoñ uroczyst¹ msz¹

œw. w intencji wychowanków i pracowników rozpocz¹³ obchody
110-lecia szko³y w Bobrku. W swojej homilii ks. Biskup, nawi¹-
zuj¹c do ewangelii, podkreœli³ rolê szko³y w „pomna¿aniu talen-
tów”,  czyli kszta³towaniu postaw uczniów. Ks. Proboszcz odczy-
ta³ list z ¿yczeniami od Kardyna³a Stanis³awa Dziwisza.

Mszê œw. koncelebrowali: absolwent szko³y ks. Kazimierz
Sowa, ks. Ryszard Gawe³ - proboszcz parafii w Gorzowie i ks.
Zdzis³aw Bury - katecheta.

W szkole  goœci przywitali  prowadz¹cy spotkanie wycho-
wankowie: Agata Kogut i Marek Sowa. Nastêpnie ks. Biskup
odmówi³ modlitwê i poœwiêci³ pami¹tkow¹ tablicê z napisem:

„W 110 rocznicê powstania pierwszej szko³y w Bobrku
Pamiêci tych, którzy swoim zaanga¿owaniem i przyk³adem

¿ycia uczynili wszystko, aby wiedza sta³a siê nigdy niegasn¹-
cym œwiat³em prowadz¹cym nas po œcie¿kach interesuj¹cego,
ale pe³nego wyzwañ œwiata”.

Tablicê wykonan¹ z czarnego granitu ufundowali pañstwo
Halina i Stanis³aw Hajnosowie z Gromca. Po przedstawieniu
krótkiego rysu historycznego g³os zabra³ dyrektor, który w swo-
im przemówieniu powiedzia³ m. in.:

 „(.....) Te wszystkie sukcesy, osi¹gniêcia to efekt wielkiego
zaanga¿owania w ¿ycie naszej szko³y mieszkañców i organiza-
cji. Chcia³bym wszystkim
podziêkowaæ za prac¹,
wsparcie, nowe pomys³y.
Szczególne podziêkowania
sk³adam Radzie Pedago-
gicznej, Radzie Szko³y,
Radzie Rodziców, Ksiêdzu
Proboszczowi i Parafii w
Bobrku, Ko³u Gospodyñ
Wiejskich, Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej, Klubowi
Sportowemu, Radzie So³ec-
kiej i Pani So³tys, radnym
Rady Miejskiej i Panu Bur-
mistrzowi a tak¿e Kurato-
rium Oœwiaty. Dziêkujê
tym, którzy tworzyli oœwia-
tê w Bobrku na przestrzeni
wieków.

Jednoczeœnie proszê Was wszystkich o dalsze wsparcie, nowe
inicjatywy, nowe pomys³y, które bêdziemy razem realizowaæ,
aby ta szko³a rozwija³a siê nadal, aby wszyscy byli z niej dumni.

O szkole mówimy czêsto i wspominamy j¹ czêsto, chcia³bym,
aby tê szkolê mo¿na by³o wspominaæ w taki sposób, jak czyni to
Julian Tuwim w jednym ze swoich wierszy:

      Szko³o, szko³o!
      Gdy Ciê wspominam,
      Têsknota w serce siê wgryza,
      Oczy mam pe³ne ³ez!”
      ¯yczenia dla szko³y z³o¿yli równie¿: p. pose³ Janusz

Chwierut, wiceburmistrz Libi¹¿a p. Maria Siuda, burmistrz Che³m-
ka p. Andrzej Saternus i listownie Marsza³ek Województwa
Ma³opolskiego p. Janusz Sepio³.

W czêœci artystycznej przygotowanej przez p. Joannê Krzy-
¿ak wyst¹pili absolwenci: Agata Pi¹tek, Marzena Ziajka, Marty-
na Dulêba, Kamil Szyjka, Anna Rybarczyk, Justyna Kulig, Szy-
mon £awczys, Paulina Guñka, Marzena Piwowarczyk i ucznio-
wie: Magdalena Pi¹tek, Karol £awczys oraz „Bobrowianki”.
Kolejnym punktem uroczystoœci by³ wystêp zespo³u „Gang
Marcela”, który swoimi piosenkami w stylu country wzbudzi³
zachwyt zgromadzonej publicznoœci.

Odby³y siê tak¿e spotkania absolwentów, którzy podziwiali
odœwiêtnie udekorowan¹ szko³ê, ogl¹dali siê na zdjêciach  i ze
wzruszeniem wspominali pobyt w szkole. Brali w nich udzia³
byli nauczyciele oraz byli dyrektorzy: p. Janusz Ciepiela z
ma³¿onk¹ i p. Maria Maciejowska.

Serdecznie dziêkujê organizatorom i sponsorom za pomoc w
przygotowaniu uroczystoœci.

Adam £êkawa
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Na grzybyNa grzybyNa grzybyNa grzybyNa grzyby

Dzieñ z folklorem
W tym roku w Che³mku odby³a siê ju¿ 9 edycja Folklory-

stycznych Spotkañ Nad Przemsz¹. Impreza z roku na rok cieszy
siê coraz wiêkszym zainteresowaniem, a tak¿e proponuje coraz
wiêcej atrakcji.

9 wrzeœnia ju¿ od wczesnych godzin popo³udniowych Park
Miejski w Che³mku zosta³ opanowany przez zespo³y œpiewacze,
mistrzów rêkodzie³a, artystów amatorów oraz artystów ludowych
oraz goœci, którzy z bliska chcieli zobaczyæ artystów ludowych
przy pracy oraz wys³uchaæ i obejrzeæ wystêpy zespo³ów tanecz-
nych i œpiewaczych z terenu Ma³opolski i Œl¹ska.

W parku swoje rzemios³o prezentowali pañstwo Krystyna i
Andrzej ¯wawa z Zatora, którzy wyplataj¹ tradycyjne wiklinowe
kosze, rzeŸbê w drewnie prezentowali pañstwo Zofia i Edward
Góreccy z Porêby ¯egoty, garncarz Jan G³uszek z Brode³, pañ-
stwo Maria i W³adys³aw Ortman z Ryczowa przywieŸli ze sob¹
produkty z miodu, natomiast kowalski fach zaprezentowa³ pan
Jan Skowroñski z Zagórza.

Na scenie  muszli w parku swoje umiejêtnoœci wokalne i
taneczne zaprezentowa³o 12 zespo³ów: „Che³mkowianki” z
Che³mka, „Bobrowianki” z Bobrka, „Malwa” z Gorzowa, „Kosz-
towioki” z Mys³owic, „W³osianeczki” z W³osienicy, „Babiczan-
ki” z Babic, „Kopciowiczanki” z Kopciowic, „Zespó³ Wokalny
Uniwersytetu Trzeciego Wieku” z Oœwiêcimia, „Stawowianki”

z Oœwiêcimia, „Dzieækowiczanki” z Dzieækowic, „Ludzie z Gór”
z Oœwiêcimia oraz „Libi¹¿anki” z Libi¹¿a.

Wieczorem scenê opanowali muzycy z kwartetu Jorgi, a póŸniej
na scenê wkroczy³a mega gwiazda wieczoru zespó³ „BRAThAN-
KI”. Ognisty temperament zespo³u i olbrzymia moc nag³oœnienia
sprawi³y, ¿e koncert s³ychaæ by³o nawet w s¹siednich miejscowo-
œciach. Dalszy ci¹g wieczoru zebrani w parku goœcie spêdzili na
wspólnej zabawie tanecznej przy muzyce zespo³u Duet.

PW

Œwiêto grzybówŒwiêto grzybówŒwiêto grzybówŒwiêto grzybówŒwiêto grzybów
W dniach od 8 do 10 wrzeœnia w Wêgliñcu odby³a siê jubile-

uszowa, bo ju¿ X edycja Œwiêta Grzybów.  W czasie  niezwyk³ego
weekendu ta niewielka miejscowoœæ prze¿y³a prawdziwy najazd
mi³oœników spacerów po lesie po³¹czonych ze zbieraniem grzy-
bów. A organizatorzy zadbali o to, aby wœród atrakcji ka¿dy

znalaz³ coœ dla siebie, by³y wiêc wystawy grzybów, konkursy i
zabawy dla dzieci, kursy kulinarne, koncerty zespo³ów Strachy na
Lachy, Lady Pank i T. Love oraz najwa¿niejsze mistrzostwa w
zbieraniu grzybów. Do tej konkurencji przyst¹pi³o 30 osób ( wœród
nich mieszkaniec Che³mka Jan £oboz), które to w ci¹gu 2,5 h
znalaz³y ponad 250 kg grzybów! Najlepsi oprócz laurów zwyciêz-
cy a tak¿e olbrzymiej satysfakcji ze znalezionych grzybów ( naj-
lepszy zawodnik zebra³ 19 kg grzybów) otrzymali cenne nagrody
rzeczowe. Za miejsce pierwsze – laptop, drugie – kolorowy tele-
wizor, za trzecie – zestaw kina domowego. Za tak udane Œwiêto
Grzybów pok³ony i podziêkowania nale¿¹ siê organizatorom,
wœród których znalaz³o siê Stowarzyszenie „Darz Grzyb” na czele
ze swoim prezesem Wies³awem Kamiñskim.

- Tegoroczne œwiêto by³o bardzo udane, przepiêkna s³onecz-
na pogoda, mnóstwo grzybów, wspania³e atrakcje oraz olbrzy-
mie zainteresowanie ludzi i mediów sprawi³y, ¿e o Œwiêcie Grzy-
bów w Wêgliñcu us³ysza³a ca³a Polska. Cieszê siê, ¿e mog³em tam
byæ, spotkaæ tych wszystkich ludzi oraz zbieraæ grzyby w towa-
rzystwie przyjació³  - podsumowuje cz³onek Stowarzyszenia „Darz
Grzyb” Jan £oboz

PW

Dom Ludowy Miejskiego OœrodkaDom Ludowy Miejskiego OœrodkaDom Ludowy Miejskiego OœrodkaDom Ludowy Miejskiego OœrodkaDom Ludowy Miejskiego Oœrodka
Kultury, Sportu i RekreacjiKultury, Sportu i RekreacjiKultury, Sportu i RekreacjiKultury, Sportu i RekreacjiKultury, Sportu i Rekreacji

w Che³mku, ul. Chrobrego 77w Che³mku, ul. Chrobrego 77w Che³mku, ul. Chrobrego 77w Che³mku, ul. Chrobrego 77w Che³mku, ul. Chrobrego 77
zaprasza chêtnych

do przy³¹czenia siê do wtorkowych
 „Wieczorów z Rêkodzie³em

Artystycznym”
Do³¹cz siê do nas!

Ka¿dy z uczestników ma okazjê i mo¿-
liwoœæ wymiany doœwiadczeñ, jak rów-
nie¿ nauki nowych form sztuki.

Informacji udziela instruktor
Ewa Miszuta - tel. 846 31 43

Spotkania odbywaj¹ siê we wtorki w
godz. 17oo - 20oo

WSTÊP WOLNY !!!

Tegoroczny ciep³y i deszczowy wrze-
sieñ spowodowa³ prawdziwy wysyp grzy-

bów w lasach w ca³ym kra-
ju. Nie inaczej przedsta-
wia siê sytuacja na tere-
nie gminy Che³mek. Uro-
dzaj grzybów sprawi³, ¿e

w lasach na te-
renie Che³m-
ka, Bobrka i

Gorzowa poja-
wi³o siê mnó-
stwo mi³oœni-
ków grzybo-

brania, którzy
oprócz koszy pe³-

nych grzybów mogli podziwiaæ piêkno
lasu. Podgrzybki, prawdziwki, kozaki,
maœlaki, ta ró¿norodnoœæ sprawi³a, ¿e ka¿-
dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie. Wielu grzy-
biarzy mia³o okazjê znaleŸæ naprawdê re-
kordowe okazy. Takim szczêœliwcem oka-
za³ siê pan Robert Baran z Che³mka, który
znalaz³ prawdziwka o wadze 0,80 kg! Poza
tym, ¿e grzyb by³ rekordowych rozmia-
rów, okaza³o siê, ¿e jest te¿ ca³kowicie
zdrowy. Panu Robertowi serdecznie gratu-
lujemy i ¿yczymy smacznego, a wszyst-
kim mi³oœnikom spacerów po lesie po³¹-
czonych ze zbieraniem grzybów ¿yczymy
pe³nych koszy.

PW
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Wykute w kamieniu

Graficzne dziedzictwo
W ciep³y pi¹tkowy wieczór 15 wrzeœnia 2006 roku w galerii

„Epicentrum” Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji w
Che³mku odby³o siê uroczyste otwarcie wystawy prac artysty gra-
fika Janusza Barana pt. „Dziedzictwo”. Autor wernisa¿u jest absol-
wentem Instytutu Wychowania Plastycznego Uniwersytetu Œl¹-
skiego w Katowicach filii w Cieszynie 1979 - 1983. Dyplom z grafiki
warsztatowej zdoby³ w pracowni prof. Eugeniusza Delekty.

Siedem dni trwa³ w Che³mku plener
rzeŸbiarski 2006, który odbywa³ siê pod
budynkiem Miejskiego Oœrodka Kul-
tury Sportu i Rekreacji w Che³mku. Ple-
ner ten mia³ rangê miêdzynarodow¹, po-
niewa¿ wœród artystów rzeŸbiarzy zna-
laz³o siê dwóch goœci ze S³owacji -  Jozef
Mundier  ze s³owackiej Èadcy, Jaroslav
Gaòa - Kusuckie Nove Mesto ( S³owa-
cja), a tak¿e Kazimierz Szuszczewicz z
Libi¹¿a, Robert Nowak z Brzeszcz oraz
trzej mieszkañcy Che³mka; Antoni
Korycik, Ryszard Gondek i Grzegorz
Sitek. S³owacy s¹ absolwentami Wy¿szej
Szko³y Sztuk Plastycznych w Bratys³a-
wie, Grzegorz Sitek ukoñczy³ Wydzia³ Ceramiki Wy¿szej Szko³y
Sztuk Plastycznych we Wroc³awiu. Pozostali uczestnicy nale¿¹ do
Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury i maj¹ na swoim
koncie wiele twórczych dokonañ.

Dni od 15.09 do 23.09, w czasie których odbywa³ siê plener
wita³y artystów ciep³em i s³oneczna pogod¹, tylko niekiedy
lekkie powiewy wiatru wzbudza³y tumany py³u z obrabianych
kamieni. Plener by³ te¿ okazj¹ dla goœci ze S³owacji do zapozna-

nia siê z naszymi zwyczajami, kultur¹  zwiedzeniem miast m.in
Kraków i Oœwiêcim

W ci¹gu tygodnia z bloków dolomitu i bry³ drewna powsta³y
rzeŸby, które mo¿na zobaczyæ przed budynkiem MOKSiR w
Che³mku. Plener by³ kolejnym wspólnym projektem Robotni-
czego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Che³mku oraz Miej-
skiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

PW

Janusz Baran w latach 1989 - 2006 zorganizowa³ 8 wystaw
indywidualnie oraz bra³ udzia³ w kilkunastu wystawach zbioro-
wych, gdzie otrzyma³ 4 pierwsze nagrody w dziedzinie rysunku
i grafiki. Od 2006 roku prowadzi dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ w
Instytucie Sztuk Piêknych Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kiel-
cach. Mieszka i tworzy w Sandomierzu.

Prezentowana w galerii „Epicentrum” wystawa wywar³a na
zwiedzaj¹cych du¿e wra¿enie. Prace prezentuj¹ce czaszki, ko-
œci, fragmenty cia³a sygnalizuj¹ce przemijanie to „Dziedzic-
two”, które pozostaje. Pewna kreska artysty, nasycone grafitem
kszta³ty, umiejêtnie dobrane cienie i wyraŸne kontury przyci¹-
gaj¹ swoj¹ tajemniczoœci¹ i g³êbi¹, ka¿¹ zatrzymaæ siê i poœwiê-
ciæ choæ chwilê na refleksjê nad up³ywaj¹cym czasem i przemi-
janiem. Wystawê mo¿na odwiedzaæ w galerii „Epicentrum”
MOKSiR do koñca paŸdziernika.     PW

Miejski Oœrodek Kultury,
  Sportu i Rekreacji

w Che³mku
informuje, ¿e wznawione

zostan¹  zajêcia relaksacyjne
  TAI CHI
Zajêcia prowadzone bêd¹

od m-ca paŸdziernika w ka¿dy pi¹tek
w godz. od 17.30-19.00

w Domu Ludowym przy ul. Chrobrego 77
Serdecznie zapraszamy - wstêp wolny !

US£UGI TRANSPORTOWE.
Mercedes Sprinter 3,5 t . Kontener meblowy.

Libi¹¿ tel. 032 627 18 08, 0 694 961 032

IX FOLKLORYSTYCZNE

SPOTKANIA NAD PRZEMSZ¥

 ODBY£Y  SIÊ DZIÊKI WSPARCIU
* PPHU „Stanform” Stanis³aw Mleczek
* SKOK  Mys³owice
* ASFOR Poznañski Sp. J.
* Titan Lux
* Alma Polska Sp. z o.o.
* Apteki „Nowa” w Che³mku
* Przedsiêbiorstwa Metali Nie¿elaznych „Bobrek”
* Banku BPH S.A. Oddzia³ w Che³mku
* Starostwa Powiatowego w Oœwiêcimiu
* LAMIFLEX S.L. Oddzia³ w Polsce
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UKS „GRUNWALD” na obozie sportowym
Jak w ka¿de wakacje tak i w tym roku uczniowie Samorz¹do-

wego Zespo³u Szkó³ im. A. Mickiewicza w Che³mku, którzy s¹
równoczeœnie zawodnikami UKS GRUNWALD, mieli mo¿li-
woœæ aktywnego wypoczynku na obozie sportowym.

Organizatorami wypoczynku a zarazem opiekunami byli:
trener klubu i nauczyciel  szko³y mgr Mariusz Janik oraz sekre-
tarz klubu  i nauczyciel mgr Ma³gorzata Wójtowicz. Uczestnicy
obozu pokrywali tylko koszt zakwaterowania i wy¿ywienia. Obóz
zosta³ zorganizowany w Wiœle Jaworniku w zaprzyjaŸnionym z
UKS GRUNWALD gospodarstwie agroturystycznym pañstwa
Pilch. W³aœciciele s¹ entuzjastami pi³ki siatkowej i wiernymi
kibicami naszej dru¿yny, dziêki czemu zawodniczki wypoczy-
waj¹ i trenuj¹ w bardzo dobrych warunkach. Treningi odbywa³y
siê dwa razy dziennie: rano na boisku trawiastym, a po po³udniu
na sali sportowej miejscowej szko³y.

11 lipca trener Mariusz Janik i sekretarz klubu Ma³gorzata
Wójtowicz zorganizowali  wyjazd do Szczyrku na spotkanie z
zawodniczkami kadry narodowej w pi³ce siatkowej. Po krótkich
negocjacjach z trenerem kadry Andrzejem Niemczykiem dziew-
czêta UKS Grunwald mog³y porozmawiaæ z  kadrowiczkami i
zdobyæ ich autografy. Dodatkowo uzyskano pozwolenie i zapro-
szenie dla zawodniczek UKS GRUNWALD na trening kadry A
czyli popularnych „Z³otek”. Zawodniczki UKS GRUNWALD
zdoby³y autografy wpisywane na pi³ce do siatki, która zostan¹
wyeksponowana w gablocie z trofeami. Wspaniale rozmawia³o

siê szczególnie z Agat¹ Mróz i Milen¹ Rosner. Równie¿ inne
reprezentantki bardzo chêtnie rozdawa³y autografy i cierpliwie
pozwala³y siê fotografowaæ.

14 lipca zawodniczki uda³y siê ponownie do Szczyrku i
wziê³y udzia³ w treningu kadry. II trener Ireneusz K³os pozwoli³
naszym dziewczêtom w³¹czyæ siê do treningu. Nasze zawodnicz-
ki mocno stremowane ale i bardzo zadowolone mia³y mo¿liwoœæ
trenowania odbioru i plasowania pi³ki w parach. Có¿ to by³o za
prze¿ycie! Mieæ mo¿liwoœæ odbijania z Milen¹ Rosner, Katarzy-
n¹ Skowroñsk¹ czy te¿ Agata Mróz. Po treningu wszyscy stanêli
do pami¹tkowego zdjêcia. Jedyn¹ nieobecn¹ na zdjêciu jak i na
obozie by³a Gabriela Ponikowska - atakuj¹ca zespo³u UKS GRUN-
WALD, która dosta³a powo³anie do kadry województwa ma³o-
polskiego juniorek i w tym czasie przebywa³a na obozie sporto-
wym z kadr¹. Gabrysia jest ju¿ tak dobr¹ zawodniczk¹ i z tak
wielkimi perspektywami na przysz³oœæ, ¿e po tym obozie zosta³a
zaproszona do przejœcia z UKS GRUNWALD CHE£MEK do
WIS£Y  KRAKÓW. Nasza atakuj¹ca od wrzeœnia opuszcza sze-
regi , aby kontynuowaæ karierê sportow¹ w Krakowie. ¯yczymy
jej powodzenia  i dostania siê w przysz³oœci do kadry Andrzeja
Niemczyka. Galeriê zdjêæ z obozu sportowego i spotkania ze
„Z³otkami” mo¿na ogl¹dn¹æ na stronie Samorz¹dowego Zespo-
³u Szkó³ w Che³mku : www.szkola1chelmek.pl .

Zapraszamy.
Pani W.

TTTTTworzenie to wysi³ekworzenie to wysi³ekworzenie to wysi³ekworzenie to wysi³ekworzenie to wysi³ek
Ewa Sawera i Patryk Szpak z Warszta-

tów Terapii Zajêciowej Fundacji im. Brata
Alberta w Che³mku zostali laureatami miê-
dzynarodowego konkursu plastycznego.

Wyró¿nione i nagrodzone prace zapre-
zentowano w sali wystawowej „Kot³ow-
nia” Politechniki Krakowskiej w ramach
IX Miêdzynarodowego Biennale Sztuk
Plastycznych Osób Niepe³nosprawnych.
Organizatorem uroczystoœci jest Fundacja
Sztuki Osób Niepe³nosprawnych. Patronat
sprawowali prezydent Krakowa oraz rek-
tor Politechniki.

Zwa¿ywszy na rangê imprezy oraz
konkurencjê, to ogromny sukces dwojga
podopiecznych fundacji. Do konkursu
wp³ynê³o bowiem oko³o tysi¹ca prac z
ca³ej Europy. Nades³ano prace nie tylko z
Polski, ale równie¿ z Finlandii, S³owacji i

Bu³garii. W pierwszym etapie jury z³o¿o-
ne z profesjonalnych plastyków wyselek-
cjonowa³o blisko 170 dzie³ wykonanych
w ró¿nych  technikach. Prace niepe³no-
sprawnych dzieci i doros³ych podzielono
na kategorie: malarstwo, grafika i rysunek.
Wœród docenionych znaleŸli siê pod-
opieczni pracowni plastycznej z Che³mka
prowadzonej przez Magdalenê Banaœ. S¹
nimi: Krzysztof Bochenek, Dorota Fyda,
Iwona Goryl, Ewa Sawera, Patryk Szpak,
Andrzej Wójcik. Uznanie uzyskali te¿ pod-
opieczni z filii che³mowskich WTZ w Prze-
ciszowie Lesie: Marek Ciastoñ z pracowni
Moniki Ko³odziejczyk oraz Miros³aw To-
larczyk z pracowni plastycznej Grzegorza
Sitka. Jakoœæ  tych prac jest niezwyk³a. S¹
one szczególne. Wielokrotnie widaæ w
nich dog³êbne prze¿ywanie œwiata z pozy-

cji trudniejszej. Widaæ równie¿ du¿e zaan-
ga¿owanie oraz bogat¹ sferê ducha. Auto-
rzy utwierdzili nas w przekonaniu, ¿e to, co
robi¹. ma g³êbszy sens – mówi³ prof. Wa-
c³aw Celadyn, prorektor Politechniki Kra-
kowskiej.

Bêd¹c malarzem, wiem, jakiego wysi³-
ku woli i wyobraŸni wymaga tworzenie. To
tak¿e wysi³ek woli, ducha i cia³a. Wyró¿-
nione prace maj¹ wyraŸny œlad indywidu-
alnoœci. Mówi¹, ¿e bycie sob¹ nie jest ³a-
twe i wymaga wielkiego trudu – twierdzi³a
doc. Joanna Sto¿ek, artysta plastyk.

Wernisa¿owi towarzyszy³o sporo pozy-
tywnych emocji. Prócz dyplomów i okolicz-
noœciowych podkoszulków g³ówni laureaci
otrzymali nagrody pieniê¿ne. Wystawa czyn-
na by³a do 29 wrzeœnia.

Kolejny konkurs odbêdzie siê za dwa
lata.

Anna Kasprzyk Z
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- Bank Œwiatowy, Program
„Aktywizacja Obszarów
Wiejskich” –  277.613,00 z³
- Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej — 90.000,00 z³
- Kontrakt Wojewódzki
dla Woj. Ma³opolskiego
na lata 2001-2003 –  50.000,00 z³
- Program Aktywizacji
Zawodowej  „Pierwsza Praca”
Ministerstwa Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej  –  61.824,00 z³
- Totalizator Sportowy – 320.000,00 z³
- Fundusz Przedakcesyjny
UE – „SAPARD” – 113.048,00 z³
- Wojewódzki Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie – 627.363,00 z³
- PAOW – Komponent B2
EDUKACJA –  23.751,00 z³
- Sektorowy Program Operacyjny
„Restrukturyzacja i modernizacja
sektora ¿ywnoœciowego oraz
rozwój obszarów wiejskich” –  450.000,00 z³
- Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju
Regionalnego  – 6.178.255,77 z³
(w tym Rozwój Miejskiej Strefy
Przemys³owej    – 4 957 223,22 z³,

Modernizacja budynków oraz
zakup sprzêtu medycznego
dla SG ZOZ w Che³mku – 1 221 032,55 z³
- Pañstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych – 101.209,00  z³.
- Modernizacja wa³ów
przeciwpowodziowych
(lata 2001-2005) – 16 847 578,71 z³,
- Hala sportowa przy
Powiatowym Zespole
Szkó³ Zawodowych
i Ogólnokszta³c¹cych
nr 8 w Che³mku – 3 900 000,00 z³,
- Remont mostu na rzece
Wiœle w Bobrku
(rok 2006) – 10 040 793,00 z³
- Dom Pomocy Spo³ecznej
w Bobrku –1 600 000 z³,
- Chodnik przy drodze
wojewódzkiej nr 933
– rok 2005, - 629 288,00 z³,
- Remont drogi wojewódzkiej
nr 780 – w okresie  2002–2006,
szacunkowy koszt to ok. - 5 500 000,00 z³,
- Pracownie komputerowe
w szko³ach na terenie
Gminy Che³mek – ok. 385 500,00 z³.

Zestawienie œrodków pozabud¿etowychZestawienie œrodków pozabud¿etowych
Lata 2002-2006

£¹czna kwota pozyskanych oraz zainwestowanych œrodków pozabud¿etowych: 47 196 223,48 z³


