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Che³mek w pierwszej setce
W czerwcu 2007 roku gmina Che³mek
wziê³a udzia³ w rankingu samorz¹dów przeprowadzanym przez dziennik „Rzeczpospolita”. Gazeta od 9 lat stara siê wy³aniaæ najlepsze JST w Polsce. Do 2004 roku publikowana by³a „Z³ota setka samorz¹dów”, a od 3
lat opracowywany jest ranking.

ciele instytucji i œrodowisk wspó³pracuj¹cych
z samorz¹dami. Po raz kolejny przewodnicz¹cym zespo³u zosta³ eurodeputowany prof.
dr hab. Jerzy Buzek. W sk³ad kapitu³y weszli
równie¿ przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz przedstawiciel NIK i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ocenie podlega nie tylko kondycja finansowa miast i gmin, uwzglêdniane s¹ równie¿
starania o rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Sposób wyboru najlepszych samorz¹dów
„Rzeczpospolitej” zatwierdzi³a niezale¿na kapitu³a, w sk³ad której wchodz¹ przedstawi-

Gmina Che³mek po raz pierwszy wziê³a
udzia³ w rankingu. Bior¹c pod uwagê dane
za rok 2006, Che³mek znalaz³ siê w setce najlepszych polskich samorz¹dów w kategorii
gmin miejskich i miejsko – wiejskich obok
dziesiêciu innych gmin z Województwa Ma³opolskiego.
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Sier¿ant
Patryk Niemczyk
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01.07. – w Che³mku na ul. Broniewskiego z gara¿u skradziono rower wartoœci
800 z³;
02.07. – w Che³mku na ul. Cmentarnej dokonano w³amania do samochodu, straty
7 500 z³;
03.07. - w Bobrku na ul. Kolistej dokonano w³amania do stojaka z butlami gazowymi. Skradziono 4 butle, straty 520 z³,
sprawcê ustalono.
05.07. – w Che³mku na ul. Broniewskiego
w³amano siê do budynku gospodarczego, z którego skradziono kosiarkê, straty 1 000 z³;
06.07. – w Che³mku na ul. S³owackiego
skradziono ko³paki z samochodu VW,
straty 400 z³, sprawcê zatrzymano;
07.07. – w Che³mku na ul. Mickiewicza
wybito szybê w samochodzie, straty
768 z³;
13.07.– w Bobrku na ul. Nadwiœlañskiej zatrzymano nietrzeŸwego kieruj¹cego rowerem – 1,1 promila;
15.07. – w Gorzowie na ul. Oœwiêcimskiej
zatrzymano nietrzeŸwego rowerzystê –
1,4 promila;
17.07. - w Bobrku na ul. Granicznej z budynku gospodarczego skradziono kosiarkê wartoœci 1 800 z³;
18.07. - w Bobrku na ul. Krakowskiej dokonano kradzie¿y elementów elektrycznych z naczep samochodowych, straty
10 000 z³, sprawcê ustalono;
25.07. – w Che³mku na ul. Polnej dokonano kradzie¿y bi¿uterii wartoœci 450 z³;
26.07. – w Che³mku na ulicy Krakowskiej
skradziono paliwo z zaparkowanego samochodu ciê¿arowego marki Renault,
straty 400 z³;
27.07. – w Che³mku na ul. Mickiewicza
dokonano kradzie¿y pieniêdzy w kwocie 400 z³;
27.07. – w Che³mku na ul. Jaworznickiej
z zaparkowanego samochodu skradziono torebkê, straty 500 z³;
28.07. – w Che³mku na ul. Wojska Polskiego skradziono samochód marki Rover
wartoœci 11 000 z³;
29.07. – w Che³mku na ul. Brzozowej zatrzymano nietrzeŸwego motorowerzystê
– 1,6 promila;
30.07. – w Che³mku na ul. Krakowskiej
skradziono rower o wartoœci 200 z³.
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Samorz¹dowy Zespó³
Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Che³mku
Zgodnie z uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr
V/48/2007 z dnia 22 lutego 2007 roku, z
dniem 1 wrzeœnia 2007 nastêpujê zmiana organizacji oœwiaty w rejonie osiedla w
Che³mku. Zostaje stworzony Samorz¹dowy Zespó³ Szkolno - Przedszkolny nr 2 w
Che³mku, w sk³ad którego wchodz¹: Przedszkole Samorz¹dowe nr 2 w Che³mku, Szko³a Podstawowa nr 2 w Che³mku oraz Gimnazjum Publiczne nr 2 w Che³mku. Nowa
placówka oœwiatowa bêdzie siê sk³adaæ z 9
oddzia³ów przedszkolnych, 17 oddzia³ów
szko³y podstawowej oraz 8 oddzia³ów gimnazjum. Zespo³em bêdzie kierowa³ wy³oniony w postêpowaniu konkursowym nowy
dyrektor mgr Marek Idzik.

Zgodnie z dyrektywami Ministerstwa
Edukacji Narodowej od wrzeœnia uczniowie
bêd¹ nosili mundurki szkolne. O wygl¹dzie
mundurków noszonych przez uczniów zadecydowa³ dyrektor po konsultacjach z Rad¹
Szko³y, Rad¹ Rodziców oraz rodzicami dzieci
przedszkolnych. Uczniowie Szko³y Podstawowej bêd¹ nosiæ mundurki w kolorze niebieskim z logo, na którym bêdzie wizerunek
konika na biegunach oraz nazwa szko³y, natomiast uczniowie gimnazjum bêd¹ nosiæ
szare mundurki z podobizn¹ patrona szko³y
Cypriana Kamila Norwida.
Najwa¿niejszym celem, jaki stawia sobie
dyrektor w swojej piêcioletniej kadencji bêdzie poprawa wyników nauczania na ka¿dym etapie edukacji. W szczególnoœci cho-

MAREK IDZIK – lat 41,
¿onaty, dwoje dzieci , od 1991
roku pracuje w che³meckiej
oœwiacie - absolwent Akademii
Pedagogicznej w Krakowie na
kierunkach nauki spo³eczne
oraz filologia polska. Ukoñczy³
studia podyplomowe z zakresu
organizacji i zarz¹dzania
oœwiat¹ na Politechnice Krakowskiej.
Docelow¹ lokalizacjê SZS-P nr 2 bêd¹
stanowi³y budynki szkolne przy ul. Brzozowej 7-9 i Marsza³ka Pi³sudskiego 1. Przedszkolaki i grupy zerowe bêd¹ zajmowa³y budynek – Brzozowa 9 (obecnie remontowany),
klasy I – IV – budynek Brzozowa 7, natomiast klasy V i IV oraz gimnazjaliœci – budynek przy ul. Marsza³ka Pi³sudskiego.
Z dniem 1 wrzeœnia likwidacji ulega tak¿e Miejski Zespó³ Szkó³ i Przedszkoli. W
zwi¹zku z tym sprawy finansowe, ksiêgowe
oraz kadrowe zespo³u bêd¹ prowadziæ zatrudnieni w nim pracownicy. Powinno skutkowaæ
to racjonalnym i kompetentnym zarz¹dzaniem w tej najwiêkszej gminnej placówce
oœwiatowej. Z pewnoœci¹ poprawi siê jak¿e
wa¿ny przep³yw informacji. Obecnie sprawne zarz¹dzanie wymaga cech menad¿erskich,
dlatego nowy dyrektor ma nadziejê, ¿e od
przysz³ego roku bud¿etowego SZS-P nr 2
zyska wiêksze kompetencje w rozporz¹dzaniu œrodkami finansowymi.
3
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dzi o osi¹gniêcia ze sprawdzianów i egzaminów badanych przez Okrêgow¹ Komisjê Egzaminacyjn¹. Zespó³ ma równie¿ byæ miejscem
bezpiecznym, gdzie uczeñ nie tylko zdobywa wiedzê, ale tak¿e mo¿e
realizowaæ i rozszerzaæ swoje zainteresowania poprzez ofertê zajêæ
pozalekcyjnych. We wzbogaceniu tej oferty powinny pomóc œrodki
zewnêtrzne z ró¿nych Ÿróde³ m. in. Unii Europejskiej („Kapita³ ludzki 2007 – 2012).
Oprócz tego zespó³ ma zamiar kontynuowaæ wszelkie dzia³ania promuj¹ce edukacjê europejsk¹. Nadal bêdzie funkcjonowa³
Szkolny Klub Europejski „Eurodwójka”, który ma ju¿ doœwiadczenie we wspó³pracy z zagranicznymi partnerami (Szwecja i Wielka Brytania).
Dyrekcja oraz nauczyciele z SZS-P nr2 w Che³mku zamierzaj¹ efektywnie wspó³pracowaæ z rodzicami uczniów w rozwi¹zywaniu trudnoœci edukacyjnych i wychowawczych, a tak¿e wszelkimi instytucjami mog¹cymi u³atwiæ realizacjê tego wa¿nego spo³ecznie zadania.

NAWI¥ZANIE WSPÓ£PRACY
Z NIEMIECKIM LEINEFELDE – WORBIS
gminy. W trakcie pobytu zostanie podpisane porozumienie o wspó³pracy partnerskiej, na mocy którego Leinefelde – Worbis oraz Gmina
Che³mek stan¹ siê miastami bliŸniaczymi. Podczas wizyty goœcie
poznaj¹ nasz¹ gminê: zwiedz¹ zabytki w Bobrku oraz Dom Pamiêci
Baty w Che³mku, zaznajomi¹ siê z bie¿¹cymi i wykonanymi inwestycjami, obejrz¹ najciekawsze zak¹tki. Delegacja z Niemiec bêdzie
uczestniczyæ w tegorocznych Spotkaniach nad Przemsz¹.
Nawi¹zanie kontaktów partnerskich ma na celu rozszerzanie wiêzi
polsko – niemieckich w dziedzinach: gospodarczych, kulturalnych
oraz oœwiatowych.
Inf. UM

Ju¿ od kilku lat Leinefelde – Worbis oraz Gminê Che³mek ³¹cz¹
przyjacielskie stosunki. Pod koniec 2005 roku Burmistrz Andrzej Saternus wraz z delegacj¹ z Che³mka uczestniczy³ w uroczystoœciach
zwi¹zanych z 750 – leciem nadania praw miejskich miastu Worbis.
Leinefelde – Worbis po³o¿one jest w Niemczech, w Zachodniej
Turyngii. W 2004 roku Leinefelde oraz Worbis po³¹czy³y siê w jedn¹
gminê, która zajmuje ³¹cznie powierzchniê 96,55 km2. Zamieszkuje
j¹ ponad 22 tys. mieszkañców. Dominuje tam przemys³ tekstylny, kopalnictwo soli oraz produkcja cementu.
W dniach od 6 do 9 wrzeœnia br. w Che³mku bêdzie goœci³ Burmistrz Leinefelde – Worbis wraz z piêcioma przedstawicielami tej

Pieni¹dze dla SG ZOZ
W ostatnich dniach lipca do bud¿etu Samodzielnego Gminnego Zak³adu Opieki
Zdrowotnej w Che³mku wp³ynê³a ostatnia
transza dofinansowania projektu pn. „Modernizacja budynków oraz zakup urz¹dzeñ medycznych dla SG ZOZ w Che³mku” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz bud¿etu pañstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Inwestycja trwa³a od 2005 roku
do koñca lutego 2007. Ca³kowita wartoœæ
projektu to 1 861 983,64 z³, w tym ogó³em
dofinansowanie z w/w Ÿród³a wynios³o
1 200 698,12 z³. Ponadto na realizacjê zadania uzyskano dotacjê z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepe³nosprawnych w kwocie 69.903,96 z³.
Zakres przedmiotowego projektu obj¹³
dobudowê dŸwigu dla osób niepe³nosprawnych wraz z nadbudow¹ przewi¹zki miêdzy
budynkami A i B w SG ZOZ, jak równie¿
przebudowê pochylni dla osób niepe³nosprawnych, prowadz¹c¹ do g³ównego wejœcia
przychodni. Przeprowadzono kompleksow¹
modernizacjê budynków SG ZOZ – wykonano roboty budowlane oraz instalacyjne, termomodernizacjê budynków A, B i C, wymieniono pokrycie dachowe w budynku C. Zakupiono ponadto specjalistyczny sprzêt medyczny do gabinetów specjalistycznych: dermatologicznego, laryngologicznego, urolo-

gicznego, okulistycznego, stomatologicznego oraz do pracowni RTG.
W nowym okresie programowania Unii
Europejskiej tj. w latach 2007 – 2013 planowany jest dalszy rozwój Oœrodka Zdrowia
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przy wykorzystaniu œrodków zewnêtrznych
w ramach m.in. Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Pierwsze nabory wniosków przewidywane s¹ najwczeœniej od listopada br.
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IX sesja RM
W czwartek 12 lipca w sali sesyjnej Urzêdu Miejskiego w Che³mku odby³a siê IX
sesja Rady Miejskiej w Che³mku. Po otwarciu sesji oraz przywitaniu przyby³ych goœci
przewodnicz¹ RM Zofia Urbañczyk rozpoczê³a obrady.
Pierwszymi punktami sesji by³y informacje na temat dzia³alnoœci SG ZOZ oraz SDS
w Che³mku. Informacja dotycz¹ca SG ZOZ
w Che³mku zosta³a omówiona na posiedzeniu wspólnym komisji bud¿etu i zdrowia w
dniu 5 lipca 2007 r. Cz³onkowie obu komisji
przyjêli informacjê dotycz¹c¹ dzia³alnoœci
Samodzielnego Gminnego Zak³adu Opieki
Zdrowotnej w Che³mku, równoczeœnie wnioskuj¹c o:
* przywrócenie wydawania wyników badañ w rejestracji przychodni lub do³¹czanie
ich do kartoteki pacjentów,
* zatrudnienie dodatkowo masa¿ysty na
czêœæ etatu,
* rozwa¿enie mo¿liwoœci zatrudnienia
kardiologa i psychologa w SG ZOZ oraz
o przedstawienie kalkulacji kosztów
utworzenia poradni kardiologicznej.
Dyrektor SG ZOZ Janusz Betlej poinformowa³ równie¿ radnych o rozmowach z kandydatami na stanowisko psychologa, które
mia³oby zostaæ obsadzone do 1 wrzeœnia 2007
roku.
Kolejna informacja dotyczy³a omówienie
dzia³alnoœci Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Che³mku.
Komisje bud¿etu i zdrowia 5 lipca 2007
r. przyjê³y informacjê o dzia³alnoœci Œrodowiskowego Domu Samopomocy Pobyt
Dzienny A w Che³mku, wnioskuj¹c o rozwa¿enie mo¿liwoœci zmiany lokalu ŒDS na bardziej dostosowany do potrzeb ludzi niepe³nosprawnych. Takim miejscem mo¿e byæ
budynek przedszkola przy ul. Brzozowej
w Che³mku, w którym podopieczni mieliby
lepsze warunki pobytu, zajêæ terapeutycznych
i rehabilitacji.
Po przyjêciu informacji nastêpnym punktem obrad by³ projekt uchwa³y w sprawie
nadania nazwy ulicy w so³ectwie Bobrek.
Radni z terenu so³ectwa, zwrócili siê z wnioskiem o nadanie nazwy drodze biegn¹cej od
ulicy Krakowskiej do ul. Nadwiœlañskiej.
Wniosek zawiera³ propozycjê nazwy Ksiêdza
Wyszogrodzkiego, która ma na celu zachowanie w pamiêci d³ugoletniej dzia³alnoœci poprzedniego proboszcza - Stefana Wyszogrodzkiego.
Wszyscy radni zag³osowali za przyjêciem
projektu.
Kolejnym punktem obrad by³ projekt
uchwa³y w sprawie okreœlenia szczegó³owych
warunków przyznawania i odp³atnoœci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze oraz czêœciowego lub ca³kowitego zwolnienia od op³at i trybu ich pobierania.
Wed³ug informacji kierownika MOPS
w Che³mku w miesi¹cu maju 2007 r. z us³ug
opiekuñczych korzysta³o 19 osób. Na rzeczywiste koszty jednej godziny us³ug opiekuñczych sk³adaj¹ siê: wynagrodzenie pracownika – 9,30 z³, koszt dojazdu lub dojœcia, kosz-

ty bhp oraz koszty administracyjne. Ze wzglêdu na spo³eczny charakter us³ug ceny mog¹
byæ kalkulowane w sposób odpowiadaj¹cy
tylko czêœciowemu zwrotowi poniesionych
kosztów. W przed³o¿onym projekcie uchwa³y zaproponowano, aby koszt jednej godziny
us³ug opiekuñczych wynosi³ 20 z³.
Jednak po obradach komisji bud¿etu i
zdrowia radni wnioskowali, aby koszt jednej
godziny us³ug opiekuñczych wynosi³ 15 z³.
W g³osowaniu radni przyjêli stawkê 15
z³ za godzinê us³ug opiekuñczych.
Radni podjêli te¿ uchwalê w sprawie
udzielenia pomocy finansowej powiatowi
oœwiêcimskiemu. Pomoc ta ma obejmowaæ
opracowanie dokumentacji, projekty i wykonawstwo przebudowy dróg powiatowych. W
uchwale z 22 lutego br. na ten cel zabezpieczono w bud¿ecie gminy kwotê 246 tys. z³
Jednak po rozstrzygniêtych przetargach zachodzi koniecznoœæ zwiêkszenia wydatków
o kwotê 28.914.00 z³.
Radni zag³osowali za przyjêciem uchwa³y.
Przyjêto tak¿e projekt w sprawie zmian
w bud¿ecie gminy na 2007 r., które spowodowane zosta³y:
* zmniejszeniem wydatków w dziale
Gospodarka gruntami o kwotê 70 tys. z³ prze-

znaczonych na przystosowanie budynku UM
do obs³ugi osób niepe³nosprawnych,
* zmniejszeniem liczby osób ubiegaj¹cych siê o dodatki mieszkaniowe – kwota 50
tys. z³.
* zwiêkszeniem o 28.914 z³ kwoty na
przebudowê dróg powiatowych,
* zwiêkszeniem o 105 tys. z³ kwoty na
wydatki bie¿¹ce na drogach gminnych,
* zwiêkszeniem wydatków o 30 tys. z³
na prace projektowe Parku Miejskiego,
* zwiêkszeniem wydatków o 60 tys. z³
na koszty procesowy zwi¹zane z wypadkiem
uczennicy.
Na zakoñczenie obrad w interpelacjach,
pytaniach i wolnych wnioskach radni poruszali tematy zwi¹zane z obowi¹zkami gminy. Chodzi³o przede wszystkim o koszenie
zielonych terenów oraz wymianê zniszczonych koszy na œmieci na przystankach autobusowych na terenie gminy. Radni rozmawiali te¿ o bezpieczeñstwie i aktach wandalizmu,
które nasili³y siê w ostatnim okresie na terenie ca³ej gminy. Uczestnicz¹cy w sesji komendant Policji nadkom. Piotr Grabowski
obieca³ czêstsze patrole policji, ale zwróci³
siê te¿ z proœb¹ do mieszkañców o informowanie policjantów o wszelkich wypadkach
wandalizmu lub grupach osób g³oœno siê zachowuj¹cych.
PW

Bezpieczny Wa³ 2007
W zwi¹zku z przyst¹pieniem przez Gminê Che³mek do programu „Bezpieczny Wa³”,
maj¹cego na celu utrzymanie wa³ów przeciwpowodziowych w nale¿ytym stanie, które stanowi³y by odpowiednie zabezpieczenie w ra-
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zie powodzi, zatrudnionych zosta³o 5 osób.
Osoby te wykonuj¹ prace koszeniowe na
wa³ach. Planowane jest koszenie wa³u na d³ugoœci 7,720 km i powierzchni 23,160 ha. Czas
trwania programu wynosi 5 miesiêcy.
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Roboty publiczne i prace
spo³eczno u¿yteczne

Podziêkowania
„Dobroæ cz³owieka dla cz³owieka,
to wiêcej ni¿ umi³owanie ludzkoœci”.

W ramach robót publicznych zatrudnionych zosta³o 12 osób bezrobotnych. Osoby te wykonuj¹ prace zwi¹zane z utrzymaniem terenów zielonych oraz utrzymaniem porz¹dku w gminie. W zakres obowi¹zków pracowników wykonuj¹cych roboty publiczne wchodzi:
koszenie i grabienie terenów zielonych nale¿¹cych do gminy Che³mek, prace porz¹dkowe na terenie gminy polegaj¹ce na: grabieniu
liœci, zamiataniu ulic, zbieraniu œmieci, podlewaniu i pielêgnowaniu
zieleni, w tym: plewienie, przycinanie ¿ywop³otów, oprysk chodników i ich plewienie oraz inne prace, jak np. mycie przystanków, malowanie ³awek na placach zabaw, czyszczenie rowów oraz kana³u
w Gorzowie.

Serdecznie dziêkujê w³aœcicielom firm dzia³aj¹cych
na terenie Gminy Che³mek.
FIRMIE:
- ANSPOL – p. Annie S³otwiñskiej
- STANFORM – p. Stanis³awowi Mleczek
- PMN – p. Meciejowi Kleszcz
- ASFOR – p. Rafa³owi i Markowi Poznañskim
- PPH Krawczyk – p. Markowi i Jolancie Krawczyk
- IN - BET – p. Markowi Ciszewskiemu
za sfinansowanie wycieczki do Warszawy dla 3 uczniów z SZS
im. Adama Mickiewicza w Che³mku.
Ta piêkna altruistyczna postawa darczyñców umo¿liwi³a m³odzie¿y zwiedzenie stolicy Polski.
Z wyrazami szacunku, Zofia Urbañczyk

P³yta z folklorem
Ju¿ wkrótce uka¿e siê p³yta kompaktowa z nagraniami utworów
ludowych zespo³ów œpiewaczych z naszej gminy. Zostan¹ na niej
uwiecznione utwory w wykonaniu zespo³ów „Malwa”, „Che³mkowianki” i „Bobrowianki”. Kr¹¿kowi towarzyszyæ bêdzie barwny folder zawieraj¹cy zdjêcia, teksty utworów i historiê zespo³ów. Wydawnictwo uka¿e siê staraniem Stowarzyszenia „Spichlerz” w Bobrku
oraz Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku.
P³ytê wraz z wydawnictwem promowaæ bêdziemy podczas „X Folklorystycznych Spotkañ nad Przemsz¹” w dniu 8 wrzeœnia 2007 r. w
Parku Miejskim.

Prowadzone s¹ uzgodnienia ze specjalistyczn¹ firm¹ zwi¹zane z
czyszczeniem rowów na terenie gminy Che³mek
W ramach prac spo³ecznie u¿ytecznych zatrudnionych jest 11 osób
wykonuj¹cych prace na terenie miasta Che³mek. G³ównie s¹ to prace
porz¹dkowe polegaj¹ce na zamiataniu ulic, sprz¹taniu Parku Miejskiego, plewienie oraz grabienie. Dodatkowo do sprz¹tania pomieszczeñ MOPS oraz wokó³ budynku SG ZOZ zatrudnione s¹ 4 osoby.

W zwi¹zku z przejœciem na emeryturê
sk³adam wszystkim wspó³pracownikom
z Urzêdu Miejskiego w Che³mku, instytucjom,
przedsiêbiorcom i handlowcom
podziêkowania za dobr¹ wspó³pracê.

Szanowni Pañstwo
Gor¹co zapraszam do udzia³u w uroczystoœci ods³oniêcia tablicy
upamiêtniaj¹cej bohatersk¹ œmieræ polskich ¿o³nierz broni¹cych naszej miejscowoœci we wrzeœniu 1939 roku.

Pozostajê z wyrazami szacunku

– Teresa Banasik

Msza Œwiêta z wojskowym ceremonia³em
oraz akt ods³oniêcia
odbêdzie siê 3 wrzeœnia 2007 r. o godzinie 11.00
w koœciele p.w. Matki Bo¿ej Królowej Polski
w Che³mku

Likwidacja MZSIP
Z dniem 31 sierpnia 2007 roku rozwi¹zany zostaje Miejski Zespól Szkó³ i Przedszkoli w Che³mku. Dotychczasowe obowi¹zki
w/w zwi¹zane z finansami szkó³ przejmuj¹ placówki szkolne, natomiast sprawy zwi¹zane z dowozem dzieci do szkó³, stypendiami
itp. przejmie powstaj¹cy w Urzêdzie Miejskim w Che³mku Referat Oœwiaty.

Andrzej Saternus
Burmistrz Che³mka.

Organizatorzy uroczystoœci:
Burmistrz Che³mka,
Komitet Organizacyjny,
Parafia Najœwiêtszej Marii Panny,
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji
6

7/2007

Renowacja koœcio³a w Bobrku
Ruszy³y kolejne prace renowacyjne w bobreckiej œwi¹tyni. Obecnie dziêki staraniom ks. proboszcza Stanis³awa Maœlanki odnawiane jest wnêtrze koœcio³a. Do tej pory odœwie¿one zosta³y polichromie, a sklepienie nawy g³ównej ozdobi³y malowid³a przedstawiaj¹ce wizerunki Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, Edyty Stein, Maksymiliana Kolbe oraz Faustyny Kowalskiej. Gruntownej renowacji poddano tabernakulum oraz ramy obrazów z bocznych o³tarzy, a œwi¹tynia wyposa¿ona zosta³a w nowy sprzêt nag³aœniaj¹cy oraz oœwietlenie. Poza koœcio³em remonty widaæ te¿ w domu parafialnym, gdzie
zosta³y wymienione okna na piêtrze, a w pobli¿u koœcio³a wybudowano nowe WC.
W najbli¿szych dniach rozpoczête zostanie odnawianie o³tarza
g³ównego. Prace renowacyjne podzielone zosta³y na dwa etapy.
W pe³ni odœwie¿ony o³tarz w koœciele w Bobrku zobaczymy w maju
2008 roku.

Wyremontowane drogi,
nowe chodniki

Gospodarka
wodno - œciekowa gminy

W roku 2007 z bud¿etu gminy Che³mek do dnia dzisiejszego na
remonty i inwestycje drogowe przekazano ³¹czn¹ kwotê w wysokoœci 891 000 z³. Na inwestycje przydzielono 462 000 z³, natomiast na
remonty 429 000 z³. Powy¿sze kwoty zosta³y rozdzielone pomiêdzy
miasto Che³mek oraz so³ectwa Gorzów i Bobrek.

We wrzeœniu 2006 roku gmina Che³mek podjê³a starania celem pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej ze œrodków Funduszu
Spójnoœci na lata 2007 – 2013 na realizacjê projektu pn. „Gospodarka
wodno – œciekowa gminy Che³mek”. Z³o¿ono wówczas kartê potencjalnego przedsiêwziêcia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wniosek przeszed³ wstêpn¹
pozytywn¹ weryfikacjê i zosta³ nastêpnie przekazany do kolejnej oceny do Ministerstwa Œrodowiska. W ubieg³ym tygodniu otrzymano informacjê, ¿e projekt gminy Che³mek znalaz³ siê w Indykatywnym Wykazie Pozosta³ych Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko. Przewidywany okres
realizacji zadania to lata 2008 – 2011. Orientacyjny koszt ca³kowity
inwestycji wynosi 21,22 mln euro, w tym szacunkowa kwota dofinansowania to 12,63 mln euro. Zakres rzeczowy przedsiêwziêcia podzieliæ nale¿y na 3 g³ówne elementy scalone, mianowicie:
I. Gospodarka wodna - z kompleksowym uwzglêdnieniem modernizacji i rozbudowy istniej¹cego systemu zaopatrzenia w wodê
wraz z inwestycjami niezbêdnymi dla pozyskania nowych Ÿróde³ czystej i taniej wody:
a)modernizacja i rozbudowa sieci wodoci¹gowej wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ – 26,35 km,
b)modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul. ¯eromskiego w Che³mku,
c)zabudowa punktów redukcyjno – pomiarowych stanowi¹cych
sieæ monitoruj¹c¹ pracê sieci wodoci¹gowej,
d)realizacja rezerwowego zasilania Gminy Che³mek w wodê pitn¹
z magistrali KRAK (dokoñczenie inwestycji do SUW w Che³mku).
II. Sieæ kanalizacyjna - modernizacja i rozbudowa urz¹dzeñ i
sieci wodno - kanalizacyjnej:
a)przebudowa kanalizacji ogólnosp³awnej na rozdzielcz¹ w mieœcie Che³mek 8.8 km,
b)budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieœcie Che³mek 15,02
km wraz z systemem t³oczni œcieków (3szt),
c)budowa sieci kanalizacji sanitarnej w so³ectwie Gorzów i Bobrek 25,69 km wraz z systemem t³oczni œcieków (10 szt),
d)budowa kontenerowej oczyszczalni œcieków dla so³ectwa Gorzów i Bobrek (alternatywa do przet³oczenia œcieków do oczyszczalni „Oœwiêcim”).
III. Przywrócenie terenów przebiegu kanalizacji i wodoci¹gów (w tym dróg i chodników) do pierwotnego stanu.
Gmina Che³mek posiada opracowan¹ dokumentacjê techniczn¹ na ok.
41 % zakresu robót budowlanych. W bie¿¹cym roku Gmina planuje wykonanie studium wykonalnoœci dla przedmiotowego projektu. Pierwszy
przetarg na roboty budowlane przewiduje siê w drugim pó³roczu 2008
roku, rozpoczêcie inwestycji natomiast na prze³omie 2008 i 2009 roku.

Miasto Che³mek:
Fundusz remontowy:
ul. S³owackiego – wykonano remont chodnika na powierzchni
274m2, ul. Hermana i ul. Wstydliwego – wykonano nawierzchniê z
kostki brukowej na odcinku ³¹cz¹cym dwie ulice. Dojœcie do k³adki
na rzece Przemszy od ul. Jagielloñskiej – po³o¿ono nawierzchniê asfaltow¹.
Fundusz inwestycyjny:
do koñca roku 2007 z funduszu inwestycyjnego zostanie wykonany chodnik wzd³u¿ bloków mieszkalnych przy ulicy Powstañców
Œl¹skich 2 i 2a. £¹czna wartoœæ: 373 437,54 z³

So³ectwo Bobrek:
Fundusz remontowy:
ul. Dêbowa – wykonano nawierzchniê asfaltow¹ na powierzchni
330m2, ul. Akacjowa - wykonano nawierzchniê asfaltow¹ na powierzchni 166m2, ul. Kwiatowa – wykonano remont nawierzchni
polegaj¹cy na po³o¿eniu nak³adki asfaltowej na powierzchni 231m2,
ul. Ksiêdza Wyszogrodzkiego – wykonano remont wraz z nak³adk¹
asfaltow¹ na ca³ej d³ugoœci ulicy, ul. Polna – wykonano powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1200m2,
Fundusz inwestycyjny:
wykonano projekt mostka z ulicy Parkowej na ulicê Now¹
£¹czna wartoœæ wykonanych prac: 166 776,28 z³.

So³ectwo Gorzów:
Fundusz remontowy:
ul. Rzeczna – wykonano nak³adkê asfaltow¹ na powierzchni
240m2 i wyplantowano teren.
Fundusz inwestycyjny:
ul. Oœwiêcimska – wykonano kanalizacjê deszczow¹ i chodnik
na d³ugoœci 200 m. £¹czna wartoœæ wykonanych prac: 179 474,63 z³
Gmina Che³mek wraz z powiatem oœwiêcimskim zawar³a porozumienia dotycz¹ce wspó³finansowania remontu dróg powiatowych
– ul. Jaworznicka, ul. Jagielloñska, ul. Chrobrego, ul. Mickiewicza i
ul. Mieszka I w Che³mku, ul. Nadwiœlañska w Bobrku, ul. Nowowiejska w Gorzowie oraz porozumienie dotycz¹ce przebudowy skrzy¿owania ul. Oœwiêcimskiej z ul. Gorzowsk¹ i ul. Szkoln¹ w Gorzowie. £¹czna kwota zadañ: 274 914 z³.
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Œwiadczenia rodzinne i zmiany w ustawie
na nowy okres zasi³kowy od 1 wrzeœnia 2007 roku do 31 sierpnia 2008 roku.
Nowy okres zasi³kowy rozpocznie siê 1
wrzeœnia 2007r. Przyjmowanie wniosków
rozpoczê³o siê w lipcu i trwaæ bêdzie do 30
wrzeœnia 2007r.
Prawo do zasi³ku rodzinnego i dodatków
do tego zasi³ku przys³uguje:
– rodzicom, jednemu z rodziców albo
opiekunowi prawnemu dziecka,
– opiekunowi faktycznemu dziecka,
– osobie ucz¹cej siê (oznacza to osobê
pe³noletni¹ ucz¹c¹ siê, niepozostaj¹ca na
utrzymaniu rodziców w zwi¹zku z ich œmierci¹ lub w zwi¹zku z ustaleniem wyrokiem
s¹dowym lub ugod¹ s¹dow¹ prawa do alimentów z ich strony.)

I. Zasi³ek rodzinny
przys³uguje w/w osobom, je¿eli dochód
rodziny w przeliczneniu na cz³onka rodziny
albo dochód osoby ucz¹cej siê nie przekracza
kwoty 504,00 z³ netto (dochód pomniejszony
o podatek dochodowy, sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne) lub 583,00 z³ netto je¿eli cz³onkiem rodziny jest dziecko legitymuj¹ce siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci lub orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci.
Zasi³ek rodzinny przys³uguje w kwocie:
48,00 z³ – miesiêcznie na dziecko do
ukoñczenia 5 roku ¿ycia,
64,00 z³ – miesiêcznie na dziecko w wieku powy¿ej 5 roku ¿ycia do ukoñczenia 18
roku ¿ycia,
68,00 z³ – miesiêcznie na dziecko powy¿ej 18 roku ¿ycia do ukoñczenia 24 roku ¿ycia.
W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobê w rodzinie lub dochód osoby ucz¹cej siê przekracza kwotê uprawniaj¹c¹ dan¹ rodzinê lub osobê ucz¹c¹ siê do
zasi³ku rodzinnego (504,00 z³ lub 583,00 z³),
o kwotê ni¿sz¹ lub równ¹ kwocie odpowiadaj¹cej najni¿szemu zasi³kowi rodzinnemu
przys³uguj¹cemu w okresie, na który jest ustalony (48,00z³), zasi³ek rodzinny przys³uguje,
je¿eli przys³ugiwa³ w poprzednim okresie
zasi³kowym.
Dodatki do zasi³ku rodzinnego przys³uguj¹ tylko wtedy, gdy rodzina posiada prawo
do zasi³ku rodzinnego.
Dodatki do zasi³ku rodzinnego przys³uguj¹ z tytu³u:
– urodzenia dziecka -1000,00 z³ – jednorazowo przys³uguje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka; dodatek przys³uguje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukoñczenia przez dziecko pierwszego
roku ¿ycia, je¿eli nie zosta³ przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka,
wniosek sk³ada siê do 12 m-cy od dnia narodzin dziecka;
– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
– 400,00 z³ – miesiêcznie nie d³u¿ej ni¿
przez okres 24 miesi¹cy kalendarzowych;

lub 36 miesiêcy kalendarzowych, je¿eli
sprawuje opiekê nad wiêcej ni¿ jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, 72
miesiêcy kalendarzowych, je¿eli sprawuje
opiekê nad dzieckiem legitymuj¹cym siê
orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci albo o
znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci;
– samotnego wychowywania dziecka
dodatek z tego tytu³u przys³uguje samotnie wychowuj¹cym dziecko matce lub ojcu,
opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, poniewa¿: drugi
z rodziców dziecka nie ¿yje, ojciec dziecka
jest nieznany, powództwo o ustalenie œwiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zosta³o oddalone. Dodatek wynosi:
- 170,00z³ – miesiêcznie (nie wiêcej
ni¿ 340,00 z³ na wszystkie dzieci)
- 250,00z³ – miesiêcznie w przypadku
dziecka z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepe³nosprawnoœci ( nie wiêciej ni¿ 500,00
z³ na wszystkie dzieci);
– wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 80,00 z³ miesiêcznie na trzecie
dziecko i na nastêpne dzieci uprawnione do
zasi³ku rodzinnego;
– dodatek z tytu³u kszta³cenia i rehabilitacji dziecka ( w wieku do ukoñczenia 16 roku
¿ycia, je¿eli legitymuje siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci; powy¿ej 16 roku ¿ycia do
ukoñczenia 24 roku ¿ycia, je¿eli legitymuje
siê orzeczeniem o znacznym lub o umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci.)
- 60,00z³ miesiêcznie na dziecko do ukoñczenia 5 roku ¿ycia,
- 80,00z³ miesiêcznie na dziecko w wieku powy¿ej 5 roku ¿ycia do ukoñczenia 24
roku ¿ycia;
– rozpoczêcia roku szkolnego
-100,00 z³ raz w roku dodatek ma na celu
czêœciowe pokrycie wydatków zwi¹zanych z
rozpoczêciem w szkole nowego roku szkolnego. Wniosek sk³ada siê w terminie 4 miesiêcy od dnia rozpoczêcia roku szkolnego
albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Wniosek z³o¿ony po termine pozostaje
bez rozpatrzenia.
– podjêcie przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania ,
- 90,00z³ na dziecko przez okres 10 miesiêcy tj. IX-VI w zwi¹zku z zamieszkiwaniem
w miejscowoœci, w której znajduje sie siedziba szko³y ponadgimazjalnej lub artystycznej , w której realizowany jest obowi¹zek
nauki, a tak¿e szko³y podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby ucz¹cej siê, legitymuj¹cej siê orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci.
- 50,00z³ na dziecko przez okres 10 miesiêcy tj. IX-VI w zwi¹zku z dojazdem dzieci
z miejsca zamieszkania do miejscowoœci, w
której znajduje sie siedziba szko³y, w przypadku dojazdu do szko³y ponad gimnazjal8

nej, a tak¿e szko³y artystycznej, w której realizowany jest obowi¹zek szkolny i obowi¹zek nauki w zakresie odpowiadaj¹cym nauce
w szkole ponadgimnazjalnej.

II. Jednorazowa
zapomoga z tytu³u
urodzenia siê ¿ywego
dziecka ( tzw. becikowe)
przys³uguje ojcu lub matce, opiekunowi
prawnemu albo opiekunowi faktycznemu
dziecka niezale¿nie od ich dochodów. Wniosek o wyp³atê zapomogi sk³ada siê w teminie
12 miesiêcy od dnia narodzin dziecka, a w
przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objêtego opiek¹ prawn¹ lub faktyczn¹ albo dziecka przsposobionego – w terminie 12 miesiêcy
od dnia objêcia dziecka opiek¹ albo przysposobienia. Wniosek z³o¿ony po teminie organ
w³aœciwy pozostawia bez rozpoznania.

III. Œwiadczenia
opiekuñcze:
1. Zasi³ek pielêgnacyjny przyznaje siê w
celu czêœciowego pokrycia wydatków wynikaj¹cych z koniecznoœci zapewnienia osobie
niepe³nosprawnej opieki i pomocy innej osoby w zwi¹zku z niezdolnoœci¹ do samodzielnej egzystencji. Przys³uguje w kwocie 153,00
z³ osobom:
– niepe³nosprawnemu dziecku,
– osobie niepe³nosprawnej w wieku powy¿ej 16 roku ¿ycia, je¿eli legitymuje siê
orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, lub osobie powy¿ej 16 roku ¿ycia
legitymuj¹cej siê orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci, je¿eli niepe³nosprawnoœæ powsta³a w wieku do ukoñczenia 21 roku ¿ycia.
– osobie, powy¿ej 75 lat.
2. Œwiadczenia pielêgnacyjne z tytu³u rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwi¹zku z koniecznoœcia opieki nad
dzieckiem przys³uguje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, je¿eli nie podejmuje lub rezygnuje z pracy zarobkowej lub zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymuj¹cym siê
orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci ³¹cznie ze
wskazaniami: koniecznoœci stalej lub d³ugotrwa³ej opieki lub pomocy innej osoby w
zwi¹zku ze znacznie ograniczon¹ mo¿liwoœcia
samodzielnej egzystencji oraz koniecznoœci
sta³ego wspó³udzia³u na co dzieñ opiekuna
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoci; przys³uguje, je¿eli
dochód rodziny nie przekracza na cz³onka
rodziny 583, 00 z³ wyp³acane jest w kwocie
420,00 z³ miesiêcznie.
Szczegó³owe informacjie uzyskaæ mo¿na w: Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Che³mku w dniach: poniedzia³ek - pi¹tek: 700-1500, wtorek: 800-1600.
Inf. MOPS
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Do¿ynki w Bobrku

Do¿ynki w Gorzowie `2007

Do póŸnych godzin nocnych trwa³a do¿ynkowa zabawa mieszkañców Bobrka. Wszystko rozpoczê³o siê tradycyjnie przed œwi¹tyni¹, 15 sierpnia w dniu Matki Boskiej Zielnej, gdzie mieszkañców i
przyby³ych goœci przywita³ ksi¹dz proboszcz Stanis³aw Maœlanka.
Poœwiêci³ do¿ynkowy wieniec oraz przyniesione plony z pól i ³¹k.
Po uroczystej Mszy Œwiêtej barwny korowód wyruszy³ w stronê
szko³y gdzie od wielu lat skupia siê kulturalne ¿ycie so³ectwa.
Artystyczno biesiadn¹ czeœæ uroczystoœci rozpoczê³a pani so³tys
Helena Szewczyk, przywita³a zgromadzonych goœci i przekaza³a bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów na rêce burmistrza
Che³mka Andrzeja Saternusa. Pan burmistrz dziêkuj¹c za trud i udane zbiory przybli¿y³ mieszkañcom plany zwi¹zane z modernizacj¹ i
rozwojem wsi oraz gminy. Do zebranych przemawiali równie¿ zastêpca burmistrza Libi¹¿a Maria Siuda, pose³ Janusz Chwierut oraz
starosta powiatu oœwiêcimskiego Józef Ka³a.
Wystêpy artystyczne rozpoczê³y siê od prezentacji ludowych zespo³ów œpiewaczych. Na scenie wyst¹pi³y Bobrowianki, Gromcaneczki i Che³mkowianki. Nastêpnie swój program zaprezentowa³a
m³odzie¿ szkolna. Jak co roku og³oszono wyniki konkursu na najpiêkniejszy ogród w so³ectwie. Prawdziwe emocje budzi³a loteria fantowa, za nabyty los mo¿na by³o powróciæ do domu na nowym lœni¹cym rowerze œciskaj¹c pod rêk¹ wiertarkê.
Po zapadniêciu zmroku, w trakcie zabawy tanecznej przy muzyce zespo³u Bravo organizatorzy zaprezentowali pokaz laserów.

Œwiêto plonów w Gorzowie jest donios³ym wydarzeniem w ¿yciu
wsi. W niedzielê 19 sierpnia 2007 r. spod gorzowskiej kapliczki w
stronê koœcio³a wyruszy³ do¿ynkowy korowód. Gospodarzy z wieñcem i darami powita³ przed koœcio³em ksi¹dz proboszcz Ryszard
Gawe³ wraz ze swym bratem ksiêdzem Grzegorzem Gaw³em. Po
uroczystej mszy œw. goœcie udali siê na plac szkolny by uczestniczyæ
w dalszej czêœci œwiêta plonów. Zebranych powita³ so³tys Marek Palka, prosz¹c gospodarzy do¿ynek Henryka Kumale i El¿biete Pucha³ê
o przekazanie burmistrzowi Andrzejowi Saternusowi bochna chleba
wraz z symbolami plonów. Burmistrz obieca³ równo podzieliæ chleb.
W swym przemówieniu podziêkowa³ mieszkañcom za trud ich pracy, ukazuj¹c jej g³êboki sens i efekty. Nawi¹za³ równie¿ do ogromnej
szansy dla naszej gminy jak¹ daje Unia Europejska.
Czêœæ artystyczn¹ imprezy rozpoczê³a w mistrzowski sposób Orkiestra Dêta z G³êbowic. W prawie godzinnym koncercie, orkiestra
zaprezentowa³a popularne utwory we w³asnych aran¿acjach. Po
ogromnych brawach publicznoœæ obejrza³a popisy najm³odszych
mieszkañców so³ectwa. Oczekiwanym przez wszystkich by³ wspólny wystêp zespo³ów ludowych Malwa, Che³mkowianki i Bobrowianki. Uroku wystêpom i biesiadzie nada³a wspania³a dekoracja wykonana przez m³odzie¿ ze œwietlicy MOKSiR pod kierownictwem pani
Ma³gorzaty Wabik. Tañce i radosna zabawa trwa³y do póŸnych godzin nocnych. Mieszkañcy Gorzowa i okolic mogli podziwiaæ na niebie pióropusze sztucznych ogni.

Metaloplastyka
w galerii Epicentrum

Finaliœci konkursu
na najpiêkniejsze ogród
w So³ectwach Bobrek i Gorzów

Serdecznie zapraszamy 14 wrzeœnia do galerii Epicentrum MOKSiR gdzie zaprezentujemy Pañstwu rzeŸbiarskie prace Remigiusza
Dulki. Mieszkaj¹cy i tworz¹cy w Oœwiêcimiu artysta jest absolwentem Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie. Na ogó³ na tym fakcie
artysta koñczy sw¹ biografiê. Na niewiele zdadz¹ siê poszukiwania
informacji o jego twórczych dokonaniach, sukcesach i planach. Jak
czêsto podkreœla, o nim samym wy³¹cznie przemawia jego sztuka.
Nie ma w tym stwierdzeniu ani cienia kokieterii.
RzeŸby Remigiusza s¹ wyj¹tkowym zjawiskiem w sztuce wspó³czesnej, mocne, chropowate i niezwykle ekspresyjne formy tchn¹
liryzmem. W przejmuj¹cy sposób ukazuj¹ wspó³czesnego cz³owieka, rozdartego miêdzy duchowoœci¹ i ziemskim bytem, antycznym
dziedzictwem i pop kultur¹. Na uwagê zas³uguje technika ich tworzenia.Prace odlewane s¹ w br¹zie technik¹ tzw. „wosku traconego” .
Czêsto ³¹czone z innymi materia³ami, drewnem, stal¹, ¿eliwem.

SO£ECTWO BOBREK
1. Szpak Józefa
2. T³amacz Ma³gorzata
3. Trzebuniak Danuta
Wyró¿nieni:
1. Saternus Janina
2. Janiga Honorata

SO£ECTWO GORZÓW
1. P³onka Maria
2. Zabawska Renata
3. Waliczek Maria

Otwarcie wystawy odbêdzie siê 14 wrzeœnia 2007
roku o godz. 19.00. Ekspozycjê mo¿na zwiedzaæ do 6
paŸdziernika.

Uwaga
Urz¹d Miejski w Che³mku przypomina, i¿ termin obowi¹zkowej wymiany ksi¹¿eczek dowodów osobistych up³ywa w dniu 31
grudnia 2007 roku.
Z dniem 1 stycznia 2008 roku wszystkie ksi¹¿eczkowe dowody osobiste strac¹ wa¿noœæ, co uniemo¿liwi obywatelom za³atwienie spraw urzêdowych.
Ustawowy termin oczekiwania na wydanie dowodów osobistych wynosz¹cy 30 dni, pod koniec 2007 roku mo¿e siê znacznie
wyd³u¿yæ.
Chc¹c, wiêc unikn¹æ k³opotów przy za³atwianiu spraw urzêdowych, prosimy o zg³aszanie siê do Urzêdu Miejskiego w Che³mku
celem wymiany dowodu.
9
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“Dostêpnoœæ podstawowej i specjalistycznej
opieki medycznej w SG ZOZ w Che³mku”
* PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ – ze skierowaniem,
Termin oczekiwania na wizytê: pierwsza wizyta na bie¿¹co, kolejne wizyty - terminy wg zaleceñ lekarza.
tel. 033 846 – 14 – 61 wew. 144
dr n. med., chirurg ogólny M. Ciopa³a
wtorek, œroda
od 14..30
* PORADNIA CHIRURGI URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ - ze skierowaniem,
Termin oczekiwania na wizytê: pierwsza wizyta na bie¿¹co, kolejne wizyty - terminy wg zaleceñ lekarza.
tel. 033 846 – 14 – 61 wew. 144
lek. spec. ortopeda, traumatolog J. Bolisêga
poniedzia³ek, czwartek od 14.40
lek. spec. ortopeda, traumatolog P. £ysek
co 2 pi¹tek m – ca
od 13.00
* PORADNIA DIABETOLOGICZNA ze skierowaniem,
Termin oczekiwania na wizytê: pierwsza wizyta na bie¿¹co, kolejne wizyty - terminy wg zaleceñ lekarza.
tel. 033 846 – 14 – 61 wew. 131
lek. spec. chorób wew., diabetolog A. Latos
œroda
od 15.00
Dr n. med.. lek. chorób wew., spec. analityka lekarska T. Giermakowska – Kowalik
œroda, pi¹tek
od 07.15
* PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA - ze skierowaniem,
Termin oczekiwania na wizytê: 5 miesiêcy (Pilne i nag³e przypadki przyjmowane s¹ na bie¿¹co)
tel. 033 846 – 14 – 61 wew. 138
lek. spec. chorób wew., endokrynolog M. Buliñska – G³ownia
œroda
od 15.00
* PORADNIA DERMATOLOGICZNA
Termin oczekiwania na wizytê: pierwsza wizyta na bie¿¹co, kolejne wizyty - terminy wg zaleceñ lekarza.
tel. 033 846 – 14 – 61 wew. 154
lek spec. dermatolog i wenerolog Gra¿yna Gemaza
wtorek, pi¹tek
od 15.30
* PORADNIA NEUROLOGICZNA - ze skierowaniem,
Termin oczekiwania na wizytê: ok. 1 m – c (Pilne i nag³e przypadki przyjmowane s¹ na bie¿¹co)
tel. 033 846 – 14 – 61 wew. 138
lek. spec. neurolog I. Harmata – Kozicka
poniedzia³ek
od 14.00
pi¹tek
od 16.00
* PORADNIA UROLOGICZNA - ze skierowaniem,
Termin oczekiwania na wizytê: pierwsza wizyta na bie¿¹co, kolejne wizyty - terminy wg zaleceñ lekarza.
tel. 033 846 – 14 – 61 wew. 144
lek. urolog, chirurg ogólny W. Chowaniec
poniedzia³ek, pi¹tek
od 08.00
* PORADNIA GINEKOLOGICZNO – PO£O¯NICZA
Termin oczekiwania na wizytê: pierwsza wizyta na bie¿¹co, kolejne wizyty - terminy wg zaleceñ lekarza.
tel. 033 846 – 14 – 61 wew. 146
lek. spec. ginekolog i po³o¿nik, anestezjolog P. Wieczorek
wtorek
wg ustalonego miesiêcznego grafiku
czwartek
od 10..30

* PORADNIA OKULISTYCZNA
Termin oczekiwania na wizytê: ok. 2 m - ce (Pilne i nag³e przypadki przyjmowane s¹ na bie¿¹co)
tel. 033 846 – 14 – 61 wew. 152
lek. okulista Z. Smolarek
poniedzia³ek
od 14.00
pi¹tek
od 08.00
lek. spec. okulista M. Strza³a
czwartek
od 07.00
* PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA - ze skierowaniem,
Termin oczekiwania na wizytê: pierwsza wizyta na bie¿¹co, kolejne wizyty - terminy wg zaleceñ lekarza.
tel. 033 846 – 14 – 61 wew. 153
lek. otolaryngolog R. Ho³ówko
wtorek, czwartek
od 08.00
* PORADNIA REUMATOLOGICZNA - ze skierowaniem,
Termin oczekiwania na wizytê: ok. 3 tygodnie (Pilne i nag³e przypadki przyjmowane s¹ na bie¿¹co)
tel. 033 846 – 14 – 61 wew. 133
lek. spec. reumatolog D. Kapusta
poniedzia³ek, œroda, piêtek
od 13.00
* PORADNIA REHABILITACYJNA - ze skierowaniem
Termin oczekiwania na wizytê: na bie¿¹co
tel. 033 846 – 14 – 61 wew. 160
dr n. med. rehabilitant, neurolog St. Jankowski
czwartek
od 15.00
zabiegi rehabilitacyjne (ze skierowaniem, zapisy na terminy)
Czas oczekiwania na zabiegi:
KRIO, MAGNOTER - 1 m – c, LASER – 2 m – ce, MASA¯
– 4 m – ce, KINEZYTERAPIA – 2 tyg., Pozosta³e zabiegi – ok 1 tyg.
Od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 07.00 – 18.00 (Przerwa
od 12.00 – 13.00)
* PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Termin oczekiwania na wizytê: pierwsza wizyta na bie¿¹co, kolejne wizyty - terminy wg zaleceñ lekarza.
tel. 033 846 – 14 – 61 wew. 131
lek. psychiatra H. Szlosarek
czwartek
od 10.00
* PORADNIA STOMATOLOGICZNA
Termin oczekiwania na wizytê: ok. 2 tygodnie (Pilne i nag³e przypadki przyjmowane s¹ na bie¿¹co)
tel. 033 846 – 14 – 61 wew. 140, 142
Od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 08.00 – 18.00
Przyjmuje:
lek. stomatolog K. Youssef
lek. stomatolog J. Cora
lek. stomatolog M. Lampe
* PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
tel. 033 846 -14 – 61, 846 – 11 – 69
Od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 07.30 do 18.00
Przyjmuje:
lek. J. Franczyk
lek. H. Youssef
lek. D. Kapusta
lek. R. Nowak – Trafny
10
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lek. M. Srebro – Przyby³owska
lek. M. Pa³ka
PORADNIA PEDIATRYCZNA
tel. 033 846 – 12 – 02, 846 – 14 – 61 wew. 150
Od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 08.00 – 18.00
Przyjmuje:
lek. J. Betlej
lek. D. Grygoruk
* OPIEKA CA£ODOBOWA
tel. 0603 372 991, 033 846 14 61, 846 11 69
Od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 18.00 – 08.00,
w weekendy oraz œwiêta dy¿ur ca³odobowy.
* PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
bez skierowania:
* Profilaktyka Raka Szyjki Macicy
wtorki, czwartki w godzinach pracy poradni ginekologiczno po³o¿niczej
* Profilaktyka Przewlek³ej Obturacyjnej Choroby P³uc
codziennie
w godzinach pracy lekarzy POZ
* Profilaktyka Chorób Uk³adu Kr¹¿enia
codziennie
w godzinach pracy lekarzy POZ

DO¯YNKI W CHE£MKU
Burmistrz Che³mka, Ko³o Gospodyñ Wiejskich,
Rada Osiedla Stare Miasto oraz Miejski
Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Che³mku
maj¹ zaszczyt zaprosiæ

na uroczystoœci do¿ynkowe

w dniu 2 wrzeœnia 2007r.
Program Do¿ynek:
Godz. 11.00 - uroczysta Msza œw. w koœciele p.w. Matki Bo¿ej Królowej Polski w Che³mku
Godz. 12.00-przemarsz korowodu do¿ynkowego z koœcio³a pod Dom
Pamiêci Baty w Che³mku
- tradycyjna ceremonia do¿ynkowa z udzia³em mieszkañców i w³adz samorz¹dowych
- poczêstunek
- zwiedzanie ekspozycji w Domu Baty
- wystêpy artystyczne zespo³ów „Che³mkowianki” ,
„Bobrowianki” i „Malwa”
Godz. 18.00 -zabawa taneczna z udzia³em zespo³u „Bravo”.

X FOLKLORYSTYCZNE SPOTKANIA NAD PRZEMSZ¥
CHE£MEK 8 WRZESIEÑ 2007
BURMISTRZ CHE£MKA ORAZ MIEJSKI OŒRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ZAPRASZAJ¥ NA PREZENTACJÊ TWÓRCZOŒCI LUDOWEJ. 8 WRZEŒNIA 2007 R. W SCENERII
PARKU MIEJSKIEGO PRZY UL. BRZOZOWEJ W CHE£MKU ZAPREZENTUJ¥ SIÊ TWÓRCY
Z REGIONU ŒL¥SKA I MA£OPOLSKI
W PROGRAMIE:
GODZ. 16.00 – WYSTÊPY ZESPO£ÓW LUDOWYCH
1. „Che³mkowianki” z Che³mka
2. „Bobrowianki” z Bobrku
3. „Malwa” z Gorzowa
4. „Kosztowioki” z Mys³owic
5. „W³osianeczki” z W³osienicy
6. „Kopciowiczanki” z Kopciowic
7. „Stawowianki” z Oœwiêcimia

8. „Ludzie z Gór” z Oœwiêcimia
9. „Libi¹¿anki” z Libi¹¿a
Promocja p³yty ludowych zespo³ów œpiewaczych z naszej gminy
GODZ. 20.00 - Koncert zespo³u romskiego „Tatra Roma”
ZABAWA TANECZNA DO GODZ. 2.00
Wystêpom estradowym towarzyszyæ bêd¹: wystawa prac plastycznych Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury z Che³mka oraz
prezentacja rêkodzie³a i sztuki ludowej.
Imprezie patronuje:

Warsztaty
S³oñce oraz delikatny wiatr przywita³
cz³onków Robotniczego Stowarzyszeni
Twórców Kultury, którzy spotkali siê na stawach w Che³mku na prezentacji tradycyjnego wypalania ceramiki. W przygotowanym
przez znanego ceramika Grzegorza Sitka piecu znalaz³y siê prace artystów amatorów z
RSTK, które powsta³y podczas warsztatów
artystycznych zorganizowanych w czasie Dni
Che³mka 2007. Misternemu konstruowaniu
paleniska oraz poszczególnym etapom wypalania przygl¹da³a siê oprócz cz³onków stowarzyszenia m³odzie¿ oraz grupa osób ze
Œrodowiskowego Domu Samopomocy w
Che³mku.
Po zakoñczeniu wypalania ceramiki
wszyscy zebrani zostali zaproszeni na smaczny poczêstunek.
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Mamy nowych
wyspecjalizowanych
sprzedawców

Centrum Wsparcia
Kolping Praca w Che³mku
Centrum Wsparcia Kolping Praca w Che³mku prowadzi projekt
pod nazwa Teraz Polka – wyrównywanie szans na rynku pracy, wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. Projekt, jak informowaliœmy szeroko w poprzednich artyku³ach, rozpocz¹³ siê we wrzeœniu 2006 roku, a koñczy
15 listopada 2007 rok. Za³o¿eniami projektu, który rozpocz¹³ siê jednoczeœnie w piêciu centrach na terenie Ma³opolski, jest podniesienie
kwalifikacji, pomoc doradcy zawodowego i poœrednika pracy, a przede
wszystkim szkolenia i kursy zawodowe dla kobiet zarejestrowanych
w Urzêdzie Pracy. Wszystkie us³ugi, które proponuje Centrum, i za³o¿enia projektowe s¹ bezp³atne.
W Centrum Wsparcia Kolping w Che³mku kwalifikacje podnios³o ju¿ 50 kobiet, które ukoñczy³y z dobrymi wynikami ró¿nego kursy zawodowe. Odby³y siê ju¿, ciesz¹ce siê wielkim zainteresowanie i
wskazuj¹ce na zapotrzebowanie rynku pracy, nastêpuj¹ce kursy:
Sprzedawca z obs³ug¹ kasy fiskalnej, Ksiêgowoœæ komputerowa wspomagana programami P³atnik i Symfonia, Opiekunka dla dzieci i osób
starszych z jêzykiem angielskim, Florystyka, Wiza¿ i Stylizacja. Teraz odbywaj¹ siê jednoczeœnie dwa kursy, w których bierze udzia³ 14
osób i jest to: Sprzedawca z elementami ksiêgowoœci i Opiekunka dla
dzieci i osób starszych z jêzykiem angielskim. Oba te kursy maj¹ po
150 godzin ka¿dy i obejmuj¹ szeroki zakres tematyczny. Uwieñczeniem ka¿dego kursu jest otrzymanie certyfikatów i wype³nienie deklaracji uczestnictwa w projekcie.
Centrum cieszy siê wysokim wskaŸnikiem osób, które dziêki naszej dzia³alnoœci podjê³y zatrudnienie. W projekcie Teraz Polka -wyrównywanie szans na rynku pracy zatrudnienie podjê³o ponad 30 kobiet, a wœród beneficjentów, którzy korzystaj¹ z us³ug Centrum, zatrudnienie podjê³o 12 osób.
Zapraszamy wszystkie osoby pozostaj¹ce bez pracy do korzystania z us³ug Centrum, dysponujemy baz¹ ofert, pomoc¹ poœrednika
pracy i doradcy zawodowego, jak równie¿ psychologa i prawnika.
Centrum jest czynne codziennie oprócz sobót i niedziel w godzinach
od 8.00 do 18.00.

Zakoñczy³o siê ostatnie szkolenie pod nazw¹ „Sprzedawca z elementami ksiêgowoœci” w ramach prowadzonego przez Centrum
Wsparcia Kolping Praca w Che³mku projektu „Teraz Polka – wyrównywanie szans na rynku pracy” przeznaczonego dla bezrobotnych
kobiet. Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

W ramach projektu 62 osoby ukoñczy³y szkolenia zawodowe.
Beneficjentki uczestniczy³y w ró¿nego rodzaju kursach zawodowych
podnosz¹cych swoje kwalifikacje.
Wszystkie kursy zawodowe by³y poprzedzone wczeœniej rozmow¹
z doradc¹ zawodowym oraz warsztatami doradczo –aktywizacyjnymi, kontaktem z poœrednikiem pracy.
Dziêki podnoszeniu kwalifikacji osoby bezrobotne nabywaj¹ nowych umiejêtnoœci, potrafi¹ aktywnie poszukiwaæ pracy, pisaæ samodzielnie dokumenty aplikacyjne, a co najwa¿niejsze, nabywaj¹
pewnoœci siebie i wiary we w³asne si³y. Wiele osób ju¿ znalaz³o zatrudnienie i cieszy siê, ¿e odnalaz³y siê na rynku pracy.

FOKUS
- skoncentrowany na celu
Politechnika Krakowska zaprasza do udzia³u w cyklu bezp³atnych
szkoleñ finansowanych z Europejskiego Fundusz Spo³ecznego i bud¿etu pañstwa.
Tematami szkoleñ s¹:
v „Obs³uga ksiêgowa, podatkowa i prawna firm”
v „Efektywne zarz¹dzanie firm¹”
v „Techniki komputerowe”
v „Specjalista ds. pozyskiwanie funduszy unijnych”.
Uczestnikami szkoleñ mog¹ byæ osoby z województwa ma³opolskiego:
* pracuj¹ce, zagro¿one utrat¹ pracy
* które utraci³y pracê w przeci¹gu ostatnich 3 miesiêcy.
Termin szkoleñ: wrzesieñ-paŸdziernik 2007.
Organizatorzy pokrywaj¹ koszty dojazdu, wy¿ywienia oraz zapewniaj¹ materia³y szkoleniowe.
Wiêcej informacji:
Tel.: (012) 628 25 77, (012) 632 22 45
e-mail: fokus@chemia.pk.edu.pl
www.fokus.pk.edu.pl
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„Miêdzy nami piratami”
– piknik rodzinny
14 czerwca 2007 r. w ogrodzie Przedszkola Samorz¹dowego nr 2 w Che³mku odby³ siê
piknik pod has³em „Miêdzy nami piratami”,
w którym wziê³y udzia³ przedszkolaki wraz
ze rodzicami. Na dzieci czeka³o mnóstwo
atrakcji: konkursy, zabawy, niespodzianki,
dmuchany zamek. Nie zabrak³o smacznych
kie³basek, które grillowali rodzice.

czy³y. Niezwyk³¹ atrakcj¹ by³o malowanie
twarzy. Chêtnych, którzy chcieli mieæ pomalowan¹ buziê, nie brakowa³o. Dzieci z dum¹
prezentowa³y swe ozdobione twarze.
Podczas pikniku pani dyrektor wrêczy³a
rodzicom – sponsorom statuetki „Przyjaciel
Przedszkola”. Rozstrzygniêty te¿ zosta³ kon-

„ O wiele ³atwiej i przyjemniej jest
pracowaæ z kimœ, kogo siê zna,
do kogo ma siê zaufanie,
pomóc komuœ, kogo siê lubi.
Poszerzajmy wiêc kr¹g ludzi
zaprzyjaŸnionych – nam
i im bêdzie ³atwiej ¿yæ…”
hm Stefan Mirowski

Podziêkowanie
W imieniu zuchów, harcerzy i
instruktorów Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego – Komendy Hufca im. Bohaterów Westerplatte
w Che³mku pragnê serdecznie podziêkowaæ mieszkañcom naszej
gminy oraz Libi¹¿a i Oœwiêcimia
za przekazanie jednego procenta
swojego podatku za 2006 rok na
potrzeby naszego hufca.
Dziêki Pañstwa ¿yczliwoœci
wielu m³odych ludzi pozna³o
szlak harcerskiej wêdrówki i mog³o prze¿yæ prawdziw¹ przygodê
swojego ¿ycia.
Dzieci z radoœci¹ uczestniczy³y w zabawach i konkursach organizowanych przez
aktorów krakowskiego teatru „Skrzat”. Dzieci wraz z rodzicami œpiewa³y piosenki, tañ-

kurs na najlepszego zbieracza surowców
wtórnych. Zabawa by³a wyœmienita, przebiega³a w radosnej i rodzinnej atmosferze.
Joanna Wójcik

Komendantka Hufca ZHP Che³mek
hm. Barbara Kania

"Mr. Brooks" - prod. USA, czas trw. 120 min. od 15
roku ¿ycia godz. 20:00

21 wrzeœnia
"Harry Potter i Zakon Feniksa" - prod. USA/W.
Bryt., 138 min,od 15-ego roku ¿ycia, godz. 18:00

22 wrzeœnia

1 wrzeœnia

"Harry Potter i Zakon Feniksa" - prod. USA/W.
Bryt., 138 min,od 15-ego roku ¿ycia, godz. 18:00

"Rodzinka Robinsonów"- prod. USA, 102 min, film
animowany, godz. 18:00

23 wrzeœnia

2 wrzeœnia

"Harry Potter i Zakon Feniksa" - prod. USA/W.
Bryt., 138 min,od 15-ego roku ¿ycia, godz. 18:00

"Rodzinka Robinsonów"- prod. USA, 102 min, film
animowany, godz. 18:00

29 wrzeœnia

9 wrzeœnia

"NEXT"- prod. USA, 96 min, od 12 roku ¿ycia, godz.
20:00

"Niczego nie ¿a³ujê - Edith Piaf "- prod. Fr./Czechy,
czas trw.: 140 min., od 12 roku ¿ycia, godz. 20:00

30 wrzeœnia

15 wrzeœnia

"NEXT"- prod. USA, 96 min, od 12 roku ¿ycia, godz.
20:00
Bilet: 10 z³

"Franklin i skarb jeziora" - prod Fr./Kanada, film
animowany, 88 min., godz. 18:00
"Mr. Brooks" - prod. USA, czas trw. 120 min. od 15
roku ¿ycia, godz. 20:00

CHE£MEK, PLAC KILIÑSKIEGO 3,
TEL. (33) 846 12 96
www.moksir.chelmek.pl

16 wrzeœnia
"Franklin i skarb jeziora" - prod Fr./Kanada, film
animowany, 88 min., godz. 18:00
13
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Wszyscy s¹ zwyciêzcami
Na czo³owych miejscach w konkursie sportowym, plastycznym i muzycznym uplasowa³y siê reprezentacje Warsztatu Terapii Zajêciowej Fundacji im. Brata Alberta w Che³mku
podczas obchodów Dni Patrona w Radwanowicach. Mimo i¿ konkurencja by³a silna, niepe³nosprawni zwyciêzcy parokrotnie stawali na podium.
Czernichowie, Jawiszowicach, Konarach,
Krakowie, Libi¹¿u, Trzebini, Przeciszowie,
Warsztatów Terapii Artystycznej Fundacji
Anny Dymnej „Mimo wszystko”, Domu Pomocy Spo³ecznej w Wiêckowicach, Krakowskiego Centrum Rehabilitacji „Emaus”.
Wœród goœci byli równie¿ uczniowie i nauczyciele Integracyjnej Szko³y Podstawowej w
Radwanowicach. Zaœ trud organizacji wziêli na siebie gospodarze, czyli radwanowickie
WTZ, Schronisko dla Niepe³nosprawnych
oraz Œwietlica Terapeutyczna. W imprezie
uczestniczy³o blisko 600 osób.
Punktem kulminacyjnym radwanowickiej
uroczystoœci by³y konkursy: sportowy, plastyczny i wokalno-teatralno-muzyczny. Towarzyszy³y im ogromne emocje. Kibice trzymali kciuki za dru¿yny przeci¹gaj¹ce liny,
rzucaj¹ce do celu, zmagaj¹ce siê z torem przeszkód. W powietrzu czuæ by³o ducha sportowej rywalizacji. Z kolei konkurs plastyczny
przebiega³ w atmosferze pe³nej skupienia.
Uroczystoœæ jest kolejnym etapem obcho- Malowano kwiaty.
dów jubileuszu 20-lecia Fundacji. Tym razem
Zaœ pod ogromn¹ wiat¹ publicznoœæ wina radwanowickie wzgórza przyjechali przed- ta³a wystêpuj¹cych artystów gromkimi brastawiciele w³adz samorz¹dowych oraz niepe³- wami. Oklaski towarzyszy³y równie¿ zejnosprawni i instruktorzy z Warsztatów Tera- œciom z podium. Dla niepe³nosprawnych akpii Zajêciowej w Chrzanowie, Che³mku, torów, tancerzy i wokalistów wystêp by³ spo-

rym prze¿yciem. Wszyscy pokazali jednak
dar twórczej, nieskrêpowanej ekspresji i
wielk¹ radoœæ z gry. Jury konkursu wokalnoteatralno-muzycznego nie mia³o ³atwego zadania. Repertuar konkuruj¹cych zespo³ów by³
bowiem ró¿norodny.
Jesteœmy zachwyceni prezentacjami muzycznymi, teatralnymi i tanecznymi. ¯a³ujemy, ¿e nie mo¿emy wszystkich nagrodziæ –
stwierdzi³a Lidia Jazgar, przyjació³ka Funacji, tegoroczna laureatka Medalu Œw. Brata
Alberta i wokalistka zespo³u „Galicja”. Serce ros³o, gdy widzia³o siê szczêœcie odmalowane na twarzach laureatów. Nikt inny nie
potrafi cieszyæ siê tak piêknie jak nasi niepe³nosprawni przyjaciele.
Anna Kasprzyk
Wyniki konkursu sportowego:
I miejsce – dru¿yna z WTZ Przeciszów–
Las (filia WTZ Che³mek) w sk³adzie: Wies³aw Pêdziwiatr, Grzegorz Matla, Dawid Kupiec, Mateusz Szczygie³, Marek Ciastoñ
Wyniki konkursu plastycznego:
I miejsce – po³¹czona grupa WTZ Che³mek i Przeciszów–Las (Joanna Wójcik, Janina Kajm, Grzegorz Drewniak, Renata Pokrzyk, Sabina Luranc)
Wyniki konkursu muzyczno-teatralnego:
II miejsce – wokaliœci z WTZ Che³mek
(Katarzyna Dworniczek, Gra¿yna Grabowska, Patryk Szpak)

By³y radoœæ i ³zy
Aktorzy z grupy teatralnej „¯ó³ta Ci¿emka” z Warsztatów Terapii Zajêciowej im. Brata Alberta w Che³mku podbili serca publicznoœci, która zebra³a siê na krakowskim Rynku, by uczestniczyæ w III Ogólnopolskim
Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka
Grechuty. Kolejny raz zespó³ udowodni³, ¿e
scena mu niestraszna i godnie reprezentowa³
swoj¹ placówkê oraz rodzime miasto.
Organizatorami imprezy s¹: Fundacja
Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Pañstwowy Fundusz Osób Niepe³nosprawnych, Instytut im. Adama Mickiewicza, Telewizja Polska S.A. oraz Urz¹d Miasta Krakowa. Festiwal odbywa siê w ramach Ogólnopolskich
Dni Integracji „Zwyciê¿aæ mimo wszystko”.
Rokrocznie b³yszczy tu plejada gwiazd sportu, estrady i ekranu. Tym razem na krakowskim Rynku mo¿na by³o zaœpiewaæ razem z
Arturem Gadowskim, Ew¹ Bem, Ewelin¹
Flint¹, Kasi¹ Nosowsk¹, Kub¹ Sienkiewiczem. Jednak¿e g³ównymi bohaterami imprezy by³y osoby niepe³nosprawne. To oni kolejny raz udowodnili, ¿e niepe³nosprawnoœæ
nie zabija marzeñ i nie zabiera radoœci. To
oni sprawili, ¿e publicznoœæ œmia³a siê ze
szczêœcia i p³aka³a ze wzruszenia, obserwuj¹c popisy ludzi, którym choroba lub kalectwo nie odebra³y talentu.
Wystêp w prezentacjach muzycznych i
teatralnych jest zaszczytem i wyró¿nieniem,
gdy¿ uczestnicz¹ w nim wy³¹cznie najlepsi
niepe³nosprawni wokaliœci oraz laureaci II

miejsc Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczoœci Teatralno-Muzycznej Osób Niepe³nosprawnych Albertiana. W tym szacownym
gronie znaleŸli siê równie¿ aktorzy z che³mkowskiego WTZ oraz ich spektakl „Œwitezianka”.
Trema przed niezwykle liczn¹ publicznoœci¹ dawa³a siê pocz¹tkowo we znaki adeptom sztuki teatralnej z Che³mka. Chêæ pokazania siê z jak najlepszej strony i ambicja, by
zachwyciæ t³um „Œwiteziank¹”, by³y jednak
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silniejsze. W œwietle reflektorów strach
prysn¹³, widowni jakby nie by³o ... Zosta³a
tylko scena i postaæ, której trzeba by³o daæ
siebie, tchn¹æ w ni¹ emocje, o¿ywiæ ... I to
siê wszystkim wystêpuj¹cym uda³o.
Dla niepe³nosprawnych aktorów ogromnym prze¿yciem by³o równie¿ spotkanie
twarz¹ w twarz z Ann¹ Dymn¹, mo¿liwoœæ
krótkiej rozmowy, zdjêcie i autograf na pami¹tkê.
Anna Kasprzyk
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Che³mek na fali
Klub Sportowy Che³mek wszed³ w nowy
sezon od mocnego uderzenia. Pod wodz¹ trenera Jana Chylaszka pokona³ na w³asnym boisku Rajsko (3-1), W³osienicê (8:0) oraz na
wyjeŸdzie Przecieszyn (1-4) oraz zremisowa³
z oœwiêcimska Uni¹ (1-1). W tym ostatnim
meczu Che³mek nieszczêœliwie straci³ bramkê w 87 minucie.
Zawodnicy solidnie przepracowali okres
przygotowawczy, co w po³¹czeniu z dokonanymi przez Zarz¹d wzmocnieniami przynosi
efekty. Po czterech kolejkach KS Che³mek
zajmuje pierwsze miejsce w tabeli, a w rozgrywkach pucharowych doszed³ ju¿ do
æwieræfina³u. Nowymi zawodnikami Che³mka s¹ obroñcy Tomasz Antonik (Janina
Libi¹¿) i Konrad Szafran pomocnik Bartosz

Chylaszek oraz napastnik Wojciech Sabuda
(wszyscy Fablok Chrzanów). Wojciech Sabuda po czterech kolejkach jest liderem klasyfikacji najlepszych strzelców oœwiêcimskiej A-klasy z 6 trafieniami w 4 meczach.
KS Che³mek wszed³ w nowy sezon z bez
zaleg³ych zobowi¹zañ finansowych, Zarz¹dowi uda³o siê po trzech latach sp³aciæ zobowi¹zania po poprzednikach.
Zosta³y dokonane równie¿ zmiany w samym zarz¹dzie, obecnie dzia³a on w sk³adzie
Marek Poznañski- prezes, Piotr Byrski i Marek Bajorek – wiceprezesi, Andrzej Kustra i
Rafa³ Poznañski – cz³onkowie zarz¹du. Zarz¹d zorganizowa³ grupê sponsorsk¹, dziêki
której mo¿na w Klubie myœleæ o powa¿nych
celach sportowych.

Klub Sportowy
Che³mek wystêpuje
aktualnie w sk³adzie:
Bramkarze:
Witold Wojtków
Patryk ¯oneczko\
OBROÑCY:
Tomasz Wójcik
Tomasz Antonik
Konrad Szafran
£ukasz Hobora
POMOCNICY I NAPASTNICY
Tomasz Kulig
Jakub Zawadzki
Mateusz K³apacz
Przemys³aw Baczewski
Arkadiusz Mañkut
Andrzej Mañkut
Kamil Górski
Tomasz Kustra
Marcin Przepiórka
Wojciech Sabuda
Miros³aw Mleczek
Kamil Marek
Bartosz Chylaszek
Jan Chylaszek
Jakub Szczurek
Sebastian Fedecki
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Do¿ynki

2007

So³ectwa Bobrek i Gorzów
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