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Samorz¹dowcy w Watykanie

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 paŸdzierni-

ka. Wziê³o w niej udzia³ ponad 70 samorz¹dowców z ca³ej Polski.

Nasz¹ gminê reprezentowa³ burmistrz Andrzej Saternus.

Pielgrzymka po³¹czona zosta³a z seminariami na temat doœwiad-

czeñ samorz¹dów Unii Europejskiej oraz ze spotkaniami z przed-

stawicielami samorz¹dów miast europejskich.

Do najwa¿niejszych wydarzeñ z tego wyjazdu nale¿y zaliczyæ

udzia³ w niedzielê, 19.X w uroczystoœciach beatyfikacyjnych Matki

Teresy, udzia³ 20.X w mszy dziêkczynnej za beatyfikacjê oraz udzia³

w dniu 22.X w mszy konsystorzowej z okazji mianowania 30 nowych

kardyna³ów- wspomina burmistrz.

- Na pocz¹tku planowane by³o spotkanie z Ojcem Œw. przy oka-

zji audiencji generalnej. Jednak w zwi¹zku z konsystorzem audien-

cja zosta³a odwo³ana. Mieliœmy jeszcze okazjê spotkaæ siê z Ojcem

Œw. podczas mszy dziêkczynnej, w czasie której papie¿ mia³ ob-

je¿d¿aæ plac œw. Piotra i przywitaæ pielgrzymów. Z powodu deszczu

spotkanie zosta³o przeniesione do auli i tak naprawdê by³a to au-

diencja generalna. Ojciec Œw. udzieli³ nam wszystkim b³ogos³a-

wieñstwa. W wyniku zabiegów dyplomatycznych prowadzonych przez

organizatorów pielgrzymki, jakimœ cudem, uda³o nam siê spotkaæ

z papie¿em na audiencji prywatnej, gdzie jako przedstawiciele sa-

morz¹du mogliœmy dost¹piæ zaszczytu przekazania Ojcu Œw. da-

rów, które przywieŸliœmy ze sob¹. Dar, który z³o¿y³em, w imieniu

mieszkañców naszej gminy ma formê ksi¹¿ki oprawionej w skórê,

z herbem Che³mka i ¿yczeniami dla Ojca Œw. o treœci: Dla Jego

Œwi¹tobliwoœci Ojca Œw. Jana Paw³a II z wyrazami oddania, sza-

cunku i mi³oœci- mieszkañcy gminy. Wewn¹trz tej ksi¹¿ki by³o pi-

smo przewodnie i ponad 1000 podpisów dzieci i m³odzie¿y z na-

szych szkó³ zebranych przed wyjazdem oraz 2 p³yty religijne: „Mi-

sericordias”- nagrana podczas I Archidiecezjalnego Festiwalu

Pieœni o Mi³osierdziu Bo¿ym, który odby³ siê w Che³mku w czerwcu

oraz „Niepojêta Tajemnico”- kr¹¿ek z utworami che³meckiej scho-

li „Misericordias”. Uzna³em, ¿e taki dar, w którym oddajemy to, co

najpiêkniejsze, czyli mi³oœæ i piêkny œpiew o Bogu dzieci i m³odzie¿y

z terenu naszej gminy bêdzie najlepszym prezentem, bo przecie¿  w

czasie tego pontyfikatu w sposób szczególny papie¿ umi³owa³ dzie-

ci i m³odzie¿- opowiada burmistrz.

Dar zosta³ wykonany w 2 egzemplarzach: jeden jest w Waty-

kanie, a drugi na pami¹tkê znajduje siê w Urzêdzie Miejskim.

Prywatnie mogê dodaæ, ¿e spotkanie z Ojcem Œw. nale¿y do

najbardziej wzruszaj¹cych prze¿yæ, jakich kiedykolwiek doœwiad-

czy³em. Mi³oœæ, dobroæ, które emanuj¹ od Papie¿a, s¹ czymœ cu-

downym- dodaje burmistrz.

Samorz¹dowcy z³o¿yli te¿ ho³d ¿o³nierzom polskim poleg³ym

w bitwie pod Monte Cassino. Sk³adanie wieñca odby³o siê przy

uroczystej odprawie warty ¿o³nierzy w³oskich i obecnoœci w³adz

samorz¹du miasta Cassino.

Nasi samorz¹dowcy spotkali siê te¿ ze swoimi kolegami z Rzy-

mu i Cassino. G³ównym celem tych konferencji by³a wzajemna

prezentacja oraz wymiana opinii na temat funkcjonowania samo-

rz¹dów w Unii Europejskiej. BKC
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INFORMACJA
Przypomina siê, ¿e najemcy lokali mieszkalnych chc¹cy

skorzystaæ z preferencyjnych zasad wykupu lokalu mieszkal-

nego na zasadach okreœlonych w uchwale Rady Miejskiej

w Che³mku nr VI/43/2003 z dnia 27 marca 2003 roku mog¹

sk³adaæ wniosek o wykup lokalu tylko do dnia 31 grudnia 2003

roku.

Szczegó³owe informacje zwi¹zane z wykupem mieszkania

mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 14 Urzêdu Miejskiego w Che³mku

oraz pod nr tel. 846 12 30 wew. 40.

KRÓTKO O  GMINIE
12 listopada odbêdzie siê uroczyste oddanie do u¿ytku wa³u w

Gorzowie. W uroczystoœci weŸmie udzia³ marsza³ek Wojewódz-

twa Ma³opolskiego. W tym roku zosta³ zakoñczony remont wa³ów

na odcinku 4 km od Che³mka do Gorzowa. Inwestycja  kosztowa³a

prawie 12 mln z³ i by³a najwiêkszym przedsiêwziêciem na terenie

naszej gminy na przestrzeni kilkudziesiêciu lat. W listopadzie po-

winny rozpocz¹æ siê te¿ prace modernizacyjne na kolejnym odcin-

ku wa³u, tym razem w Bobrku. Zostanie wyremontowane 2 km

wa³u, a zadanie bêdzie realizowane w latach 2003-2004.

* * *

W paŸdzierniku na terenie gminy postawione zosta³y pojemni-

ki na odzie¿ u¿ywan¹. Z proœb¹ o ich bezp³atne umieszczenie

zwróci³o siê do burmistrza Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Han-

dlowe „Wtór-Pol” ze Skar¿yska Kamiennej, które bêdzie zosta-

wion¹ odzie¿ odbieraæ. Zebrana odzie¿ zostanie przekazana naj-

bardziej potrzebuj¹cym. 9 kontenerów zosta³o umieszczonych:

-w Che³mku: przy ul. 11-go Listopada (ko³o parkingu), przy

ul. Pi³sudskiego (ko³o siedziby ADM), na PlacuTargowym, przy

przychodni oraz przy sklepie „Sezam” na Starym Mieœcie;

- w Gorzowie: przy ul. Gorzowskiej ko³o remizy i przy stacji PKP;

-w Bobrku: przy ul. D³ugiej przy sklepie i przy ul. Nadwiœlañskiej

ko³o Domu Ludowego

* * *

Nadal trwaj¹ prace remontowe na ulicy Tuwima. Termin za-

koñczenia robót mo¿e ulec przed³u¿eniu ze wzglêdu na rozpoczêt¹

przebudowê ruroci¹gu wodnego, prowadzon¹ przez Miejski Za-

k³ad Gospodarki Komunalnej. Oprac. BKC

OG£OSZENIE
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – wydawca „Echa

Che³mka. Informatora Gminnego” zatrudni dziennikarza w wy-

miarze 1/2 etatu.

Kandydat powinien posiadaæ dyplom ukoñczenia uczelni

wy¿szej ze specjalizacj¹ dziennikarsk¹. Dokumenty mo¿na sk³a-

daæ w sekretariacie MOKSiR, Che³mek, Pl. Kiliñskiego 3 w godz.

7.00- 15.00. Szczegó³owe informacje pod nr tel. 846 12 96.

REMONT  ULICY  PIASTOWSKIEJ
W drugiej po³owie wrzeœnia rozpocz¹³ siê remont ulicy Pia-

stowskiej na odcinku od ulicy Mickiewicza do przejazdu kolejo-

wego oraz na odcinku od ul. Mickiewicza do Norwida. Zadanie

realizowane jest przez Zarz¹d Dróg Województwa Ma³opolskie-

go w ramach modernizacji kolejnego odcinka drogi nr 780. Œrod-

ki finansowe na jego realizacjê w wysokoœci  1,86 mln z³ pocho-

dz¹ z funduszy kontraktu wojewódzkiego. Udzia³ gminy wynosi

zaledwie 180 tys. z³. Szczegó³owe rozliczenie zadania podane

zostanie dopiero po jego zakoñczeniu.

Prace modernizacyjne obejm¹: wykonanie nowej, mocnej pod-

budowy betonowej z wykorzystaniem odzyskanego z drogi mate-

ria³u, po³o¿enie nawierzchni asfaltowej oraz wyremontowanie chod-

ników po obu stronach jezdni. Zostanie te¿ wprowadzona nowa

organizacja ruchu.

Remont ulicy Piastowskiej trzeba zaliczyæ do ogromnych sukce-

sów, poniewa¿ jeszcze w styczniu tego roku województwo nie mia³o

œrodków na realizacjê tego zadania. W wyniku podjêtych starañ uda³o

siê w³¹czyæ tê inwestycjê do zadañ finansowanych z ministerstwa w

ramach kontraktu dla województwa ma³opolskiego. Przyjêto wtedy

do realizacji odcinek ul. Piastowskiej od przejazdu kolejowego do ul.

Mickiewicza. Po wizycie roboczej marsza³ka Sepio³a w lipcu, kiedy

oddawaliœmy do u¿ytku pierwszy odcinek ul. Piastowskiej, zosta³y

przeprowadzone rozmowy i zapad³a decyzja, ¿e z oszczêdnoœci, które

uzyska³o województwo po przetargach, jeszcze w tym roku zostanie

wyremontowany ostatni odcinek ul. Piastowskiej od ul. Norwida do

ul. Mickiewicza- opowiada burmistrz i zaraz dodaje: Nale¿y tu wyja-

œniæ powód tak póŸnych prac, bowiem niektórzy skomentuj¹ to w ten

sposób, ¿e po raz kolejny w okresie kiedy przychodz¹ mrozy, prowa-

dzone s¹ prace drogowe. Pierwszy i najwa¿niejszy powód jest taki, ¿e

warunki kontraktu negocjowane by³y a¿ do lipca. W zwi¹zku z tym,

nie by³o podstaw do og³oszenia przetargu, a nie mo¿na wydawaæ

pieniêdzy bez pokrycia. Dopiero wiêc w lipcu Zarz¹d Dróg Woje-

wódzkich rozpocz¹³ procedurê przetargow¹, a przy tego typu zada-

niach trwa ona ponad 2 miesi¹ce. Przetarg zosta³ rozstrzygniêty na

pocz¹tku wrzeœnia i st¹d taka, a nie inna data rozpoczêcia prac.

Drugi powód jest taki, ¿e póŸniejsza decyzja o dodatkowym zakresie

robót spowodowa³a og³oszenie kolejnego przetargu, który zosta³

rozstrzygniêty na pocz¹tku paŸdziernika. Na szczêœcie wygra³a ta

sama firma- „Drogi i Mosty Sp. z o. o.” z Bielska-Bia³ej. Obserwuj¹c

tempo robót i iloœæ zaanga¿owanych ludzi oraz sprzêtu patrzê opty-

mistycznie. Prace powinny siê zakoñczyæ w listopadzie, choæ tutaj

czynnikiem decyduj¹cym jest pogoda. I tutaj ju¿ nale¿y z³o¿yæ gor¹ce

podziêkowania na rêce marsza³ka województwa ma³opolskiego J.

Sepio³a dla Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego za tak¹ w³aœnie

decyzjê i dostrze¿enie problemu Che³mka zwi¹zanego z t¹ drog¹,

której stan by³ katastrofalny.

Niezale¿nie od prowadzonego remontu w tym roku zosta³o pod-

pisane porozumienie pomiêdzy gminami zlokalizowanymi na odcin-

ku  od Krakowa do Che³mka w sprawie  opracowania dokumentacji

na remont pozosta³ych odcinków drogi 780. Zadanie bêdzie realizo-

wane w latach 2005-2006 w oparciu o œrodki uzyskane m. in. z

funduszy strukturalnych. Na terenie Che³mka planowana jest moder-

nizacja ulicy Œl¹skiej oraz Krakowskiej od Placu Targowego do lasu,

a tak¿e przebudowa skrzy¿owania ulic: Œl¹skiej, Oœwiêcimskiej i

Mieszka I.

BKC
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Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ do wszystkich chêtnych osób, które chc¹ wzi¹æ udzia³

w organizacji XII Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy na terenie Che³mka o

kontakt telefoniczny z szefem sztabu WOŒP Tomaszem Szyjk¹,

nr tel. 0 607 11 64 23. T. Szyjka

ZMIANA  TRASY AUTOBUSU X/K

Radni wybierali ³awników
9 paŸdziernika odby³a siê XI sesja Rady

Miejskiej. Tym razem posiedzenie zosta³o

podzielone na 2 czêœci. Podczas pierwszej,

która rozpoczê³a siê o godz. 14.00, radni

wybierali ³awników do S¹du Rejonowego

w Oœwiêcimiu. Druga czêœæ toczy³a siê ju¿

tradycyjnie.

31 grudnia 2003 roku up³ywa kadencja

³awników, którzy zostali powo³ani przez

Radê Miejsk¹ w 1999 r. Zgodnie z ustaw¹

z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju po-

wszechnych, wyboru ³awników dokonuj¹

w³aœciwe terenowo rady gmin. 31 lipca up³y-

n¹³ termin sk³adania wniosków. Zosta³o

zg³oszonych 34 kandydatów: 4 zg³osi³y

zwi¹zki zawodowe, a 2  wojewoda ma³o-

polski. Ostatecznie 2 kandydatów zrezygno-

wa³o. Radni wybierali w g³osowaniu tajnym

3 ³awników do orzekania w wydziale kar-

nym i rodzinnym spoœród 28 kandydatów

oraz 2 ³awników do orzekania w zakresie

prawa pracy spoœród 4 ubiegaj¹cych siê o to

stanowisko. Najwiêksz¹ grupê kandydatów

stanowili emeryci, bezrobotni oraz byli ³aw-

nicy. Na ³awników zostali wybrani  w zakre-

sie prawa karnego i rodzinnego: Halina Pta-

siñska, Janina Goc i Iwona Winiarska,

w zakresie prawa pracy: Anna Knapik-

Kubas i Stanis³aw K¹dzior. Kadencja roz-

pocznie siê 1 stycznia 2004 , a zakoñczy w

2007 roku.

Jednym z wa¿niejszych punktów po-

rz¹dku obrad by³ projekt uchwa³y w spra-

wie zmiany uchwa³y bud¿etowej gminy

Che³mek. Zmiany dotyczy³y przesuniêæ

zarówno po stronie wydatków, jak i docho-

dów. W dziale Transport i ³¹cznoœæ zwiêk-

szono dochody o 10.070 z³. Pieni¹dze te

pochodz¹ z dotacji, któr¹ gmina otrzyma³a

z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

z przeznaczeniem na modernizacjê dróg do-

jazdowych do pól. W tym roku œrodki te

zostan¹ wydane na terenie Che³mka. Trze-

ba by³o równie¿ zabezpieczyæ w bud¿ecie

kwotê 50 tys. z³ na zakup samochodu po-

¿arniczego. Gmina otrzyma³a zawiadomie-

nie o przyznaniu drugiego lekkiego samo-

chodu po¿arniczego przez Zarz¹d Ochotni-

czych Stra¿y Po¿arnych Jego wartoœæ wy-

niesie  ok. 90 tys., 40 tys. bêdzie pochodziæ

z dotacji przyznanej przez OSP,  a 50 tys.

musi wy³o¿yæ gmina. Otrzymamy w tym roku

2 samochody: lekki samochód po¿arniczy

o wartoœci 90 tys. z³  i samochód po¿arniczy

do ratownictwa drogowego i po¿arowego

za kwotê ok. 300 tys. z³, z czego udzia³ gminy

to 68 tys. z³, reszta pochodziæ bêdzie z Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowi-

ska. Zadanie jest w ca³oœci realizowane

przez Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego-

powiedzia³ burmistrz.  Samochody powin-

ny zostaæ dostarczone najpóŸniej w grud-

niu. Radni przeznaczyli tak¿e dodatkowe

40 tys. z³ na dokoñczenie prac remontowych

na Stadionie Sportowym w Che³mku (za-

kup 400 krzese³ek na trybuny oraz  sfinan-

sowanie prac dodatkowych). Remont  za-

koñczy siê w listopadzie.

Radni jednog³oœnie przyjêli uchwa³ê

w sprawie zmiany w statutach jednostek po-

mocniczych pod nazw¹ „Stare Miasto”,

„Kolonia” i „Nowopole”. Jedn¹ ze zmian

by³o ujednolicenie pieczêci we wszystkich

jednostkach.

W porz¹dku obrad znalaz³ siê tak¿e pro-

jekt uchwa³y w sprawie zatwierdzenia tary-

fy za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i od-

prowadzanie œcieków na terenie by³ego

PZPS. Przedsiêbiorstwo Energetyki Ciepl-

nej i Gospodarki Wodno- Œciekowej „En-

wos” zwróci³o siê zgodnie z procedur¹ do

gminy o zatwierdzenie podwy¿ek. Dostawa

wody pitnej mia³aby wzrosn¹æ z 7,21 z³/m3

brutto do kwoty 7,69 z³ brutto, wody prze-

mys³owej z 4,71 z³ do 4,86 z³, natomiast

odprowadzanie œcieków z 4,77 do 7,07

z³/m3 brutto. Radni nie zgodzili siê na takie

podwy¿ki i nie przyjêli uchwa³y.

Podjêto ponadto uchwa³ê w sprawie

dofinansowania zakupu mammografu dla

szpitala powiatowego w Oœwiêcimiu. Zakup

urz¹dzenia jest finansowany  przez gminy

powiatu oœwiêcimskiego, sam powiat oraz

prywatnych ofiarodawców. W dzisiejszych

czasach, chyba nikogo nie trzeba przekony-

waæ o potrzebie stosowania mammografu

w profilaktyce i leczeniu i wydaje mi siê, ¿e

nasz udzia³ jako gminy w zakupie tego urz¹-

dzenia jest jak najbardziej uzasadniony.

Bêdzie on s³u¿y³ tak¿e mieszkañcom naszej

gminy- powiedzia³ burmistrz.

W porz¹dku obrad znalaz³ siê te¿ punkt

o sprzeda¿y lokali u¿ytkowych. Radni pod-

jêli uchwa³ê o przeznaczeniu do sprzeda¿y

lokali u¿ytkowych znajduj¹cych siê w bu-

dynkach przy ul. Brzozowej 6, ul Wojska

Polskiego 8 oraz przy ul. ¯eromskiego 1.

Postanowiono nie sprzedawaæ lokali po³o-

¿onych przy ul. Ofiar Faszyzmu 14.

Zosta³a te¿ podjêta uchwa³a w sprawie

zaci¹gniêcia preferencyjnych po¿yczek ze

œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Œrodowiska I Gospodarki Wodnej

w Krakowie. Kwota kredytu wynosi 480 747

z³ i przeznaczona bêdzie na finansowanie

termomodernizacji budynków mieszkal-

nych przy ul. Wojska Polskiego 3, 5, 6, 8.

(o termomodernizacji tych bloków pisali-

œmy szeroko w „Echu Che³mka” nr 1 z 2003

r.). Inwestycja bêdzie realizowana w cyklu

2-letnim, a sp³ata roz³o¿ona bêdzie na 3 lata:

2005-2008.

Radni jednog³oœnie podjêli tak¿e uchwa-

³ê w sprawie zmiany nazwy ulic na terenie

Che³mek. W 1999 r. zmieniono nazwy ulic,

dostosowuj¹c je do wymagañ Oœrodka In-

formatyki Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódz-

kiego. 1 wrzeœnia 2003 r. Urz¹d Wojewódz-

ki nakaza³ gminie powróciæ do dawnych

nazw ulic.  Aby nie nara¿aæ gminy  na wyso-

kie koszty zwi¹zane z wymian¹ dowodów

osobistych oraz wprowadzeniem zamian

w ewidencji ludnoœci, trzeba by³o podj¹æ

uchwa³ê przywracaj¹c¹ nazwy ulic z 1999 r.

BKC

KOMUNIKAT
W nawi¹zaniu do informacji uzyskanej z

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa- Biura Powiatowego w Oœwiêcimiu

Urz¹d Miejski w Che³mku informuje wszyst-

kich w³aœcicieli gruntów rolnych o po-

wierzchni powy¿ej 1 ha, ¿e we wszystkich

miejscowoœciach gminy Che³mek zostan¹

przeprowadzone szkolenia w zakresie:

-zasad udzielania p³atnoœci bezpoœred-

nich obszarowych,

-sposobu wype³niania i terminie sk³ada-

nia wniosków o przyznanie p³atnoœci ob-

szarowych.

Wstêpne terminy szkoleñ podane przez

Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji s¹

nastêpuj¹ce:

- so³ectwo Gorzów: 12 listopada 2003 r.

w Samorz¹dowym Zespole Szkó³  w Gorzo-

wie, godz. 16.00

-miasto Che³mek: 7 grudnia 2003 r. w

Domu Ludowym, ul. Chrobrego, godz.

10.00

-so³ectwo Bobrek: 20 stycznia 2004 r. w

Samorz¹dowym Zespole Szkó³, godz. 16.00

Prosimy o liczny udzia³ w szkoleniach.

Szczegó³owe informacje ARiMR,

ul. Wyspiañskiego 10, tel. 843-60-95.

3 listopada nast¹pi³a zmiana trasy jazdy

autobusu X/K relacji Che³mek- Kraków.

Autobus bêdzie zatrzymywa³ siê na

przystankach przy ulicy: Baty, Piastowskiej

i Krakowskiej. Pocz¹tkowym przystankiem

bêdzie plac autobusowy przy ul. Baty (przy-

stanek Che³mek Fabryka).

Godziny odjazdów autobusu z przystan-

ku Che³mek Fabryka s¹ nastêpuj¹ce:

- W dni robocze: 5.25, 8.15, 11.25,

14.10, 15.18, 17.50

- W soboty: 8.17, 15.25, 17.50

UWAGA!!!

Nowa trasa autobusu nie przewiduje

przejazdu ulicami: Koœciuszki, Pi³sudskie-

go, Brzozow¹.
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Bêdzie hala
sportowo-widowiskowa

7 paŸdziernika w Urzêdzie  Miejskim w Che³mku odby³o siê

spotkanie poœwiêcone budowie sali gimnastycznej przy Powiato-

wym Zespole nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych. Wziêli

w nim udzia³ przedstawiciele w³adz powiatu, w³adz gminnych oraz

dyrektor szko³y. By³o to spotkanie robocze, podczas którego dy-

rektor szko³y przedstawi³ koncepcje projektu budowy hali spor-

towo-widowiskowej wraz z pe³nym zapleczem treningowo-socjal-

nym. Hala wyposa¿ona by³aby w pe³nowymiarowe boisko oraz

widowniê na 200 miejsc. Orientacyjna kwota realizacji tego za-

dania szacowana jest na 2,5 mln z³.

Hala, oprócz realizowania zamierzeñ sportowych, by³aby do-

skona³ym uzupe³nieniem dla Stadionu Sportowego oraz miejscem

organizowania du¿ych imprez kulturalnych.

Ustalono, ¿e jeszcze w tym roku zarówno powiat, jak i gmina

podejm¹ uchwa³y intencyjne w tej sprawie. Zadanie zostanie zg³o-

szone do wniosków na dofinansowanie z Totalizatora Sportowego.

W 2004 roku zostanie opracowana dokumentacja, a zadanie by³oby

wykonane w latach 2005-2006. Inwestycja bêdzie realizowana przez

zarz¹d powiatu oœwiêcimskiego przy wykorzystaniu œrodków po-

mocowych i wspó³finansowaniu gminy Che³mek. Udzia³ finansowy

gminy nie zosta³ jeszcze okreœlony.

BKC

Zebranie w sprawie
bezpieczeñstwa

2 paŸdziernika w Samorz¹dowym Zespole Szkó³ w Bobr-

ku z inicjatywy dyrektora szko³y oraz so³tysa wsi odby³o siê

zebranie poœwiêcone sprawie bezpieczeñstwa na terenie so-

³ectwa. W spotkaniu wziê³y udzia³ wszystkie organizacje dzia-

³aj¹ce w Bobrku, a tak¿e burmistrz Che³mka, przedstawi-

ciele policji powiatowej i gminnej oraz stra¿y po¿arnej, jak

równie¿ mieszkañcy Bobrka i cz³onkowie Rady So³eckiej Go-

rzowa.

Coraz wiêcej jest aktów agresji na terenie naszej wsi. Miesz-

kañcy zg³aszaj¹ ró¿ne problemy zwi¹zane z bezpieczeñstwem.

Przede wszystkim jest to bezpieczeñstwo ludzi na drogach, bez-

pieczeñstwo ekologiczne i oczywiœcie niszczenie mienia (budyn-

ków publicznych, koszy na œmieci, znaków drogowych, placów

zabaw, przystanków autobusowych). Mieszkañcy coraz czêœciej

przychodz¹ z takimi w³aœnie problemami i dlatego razem z pani¹

so³tys postanowiliœmy zwo³aæ zebranie wszystkich organizacji

i osób odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo- mówi³ dyrektor szko-

³y A. £êkawa.

G³ównym celem by³o znalezienie skutecznych metod zapo-

biegania dewastacji mienia oraz poprawa bezpieczeñstwa na

drogach w so³ectwie. Okaza³o siê, ¿e podobne problemy wystê-

puj¹ równie¿ w Gorzowie.

Mieszkañcy oraz zaproszeni goœcie rozmawiali tak¿e o bez-

pieczeñstwie ekologicznym, m.in.: o wywozie odpadów z pose-

sji, likwidacji dzikich wysypisk œmieci, odprowadzaniu œcie-

ków. Zostali zapoznani ze sposobami postêpowania w razie

nag³ych katastrof ekologicznych, wypadków drogowych

z udzia³em cystern lub awarii instalacji w pobliskich zak³adach

chemicznych „Dwory” i klêsk ¿ywio³owych. Pad³a propozycja,

¿eby wprowadziæ segregacjê odpadów oraz w wiêkszym stop-

niu karaæ osoby, które wypalaj¹ trawy.

Poprawê bezpieczeñstwa na drogach mo¿na zwiêkszyæ

m. in. poprzez budowê chodnika. Wszyscy przyznali, ¿e kwe-

stie zwi¹zane z  edukacj¹ ekologiczn¹, szacunek dla dobra wspól-

nego oraz informacje o bezpieczeñstwie nale¿y wpajaæ dzie-

ciom ju¿ od przedszkola. Postanowiono, ¿e spotkania  tego typu

bêd¹ organizowane czêœciej.

Powo³any zosta³ specjalny zespó³ sk³adaj¹cy siê z reprezen-

tacji mieszkañców Bobrka i Gorzowa oraz przedstawicieli Urzê-

du Miejskiego i policji, który bêdzie koordynowa³ dzia³ania

maj¹ce na celu poprawê bezpieczeñstwa.

BKC

Czy sens ¿ycia sprowadzi³eœ(aœ) do picia?

Mo¿e chcia³byœ (chcia³abyœ) to zmieniæ?

ZAPRASZAMY!!!

PrzyjdŸ, a zobaczysz, ¿e umiesz i potrafisz przestaæ piæ!

Ju¿ czas przerwaæ drogê ucieczki i ok³amywania siê!

Podnieœ g³owê do góry i daj sobie pomóc.

Nie pozwól, by „wóda” zabi³a Ciebie.

Nawet jeœli wszyscy w  Ciebie zw¹tpili

- My podamy ci rêkê.

Che³meckie Stowarzyszenie TrzeŸwoœci Klub

„PAPROTNIK”

32- 660 Che³mek, ul. Staicha 1, tel. 846 38 44

czynny codziennie (oprócz sobót)

w godzinach 17.00-20.00

W ka¿dy czwartek od godz. 18.00 do 20.00 prowa-

dzona jest terapia grupowa dla osób uzale¿nionych od

alkoholu. Terapia prowadzona jest przez wykwalifiko-

wanego specjalistê- terapeutê.

W co drugi wtorek ka¿dego miesi¹ca od godz. 18.00

do 20.00 prowadzona jest grupa wsparcia skierowana do

osób wspó³uzale¿nionych, pochodz¹cych z rodzin gdzie

wystêpuje problem alkoholowy lub doznaj¹cych prze-

mocy w rodzinie. Spotkania prowadzone s¹ przez socjo-

loga- socjoterapeutê i maj¹ na celu udzielenie fachowej

pomocy i wsparcia osobom wspó³uzale¿nionym.

Poka¿emy Ci inny sposób na ¿ycie. Poznasz nowych,

szczerych przyjació³.

Ju¿ dzisiaj powiedz sobie- NIE PIJÊ!!!

UDA CI SIÊ!!!

Do zobaczenia!

Przedszkolaki w przychodniPrzedszkolaki w przychodniPrzedszkolaki w przychodniPrzedszkolaki w przychodniPrzedszkolaki w przychodni
Zdrowie jest jedn¹ z najwa¿niejszych wartoœci w ¿yciu

cz³owieka. Dobry stan zdrowia ka¿dego dziecka warunkuje

lepsze samopoczucie, wiêksz¹ odpornoœæ organizmu, umo¿li-

wia systematyczne uczêszczanie do przedszkola, u³atwia za-

bawê i naukê.

Dzieciñstwo jest tym okresem w ¿yciu cz³owieka, w którym

kszta³tuj¹ siê postawy okreœlaj¹ce obecne i póŸniejsze dzia³ania.

Edukacja zdrowotna to nie tylko profilaktyka i rozró¿nianie, co

dobre, a co z³e dla zdrowia, lecz równie¿ rozwijanie umiejêtnoœci

i nawyków higieniczno- zdrowotnych.

 Jednym z celów realizowanych podczas nauki w przedszko-

lu jest w³aœnie rozwijanie wœród dzieci nawyków prozdrowot-

nych. 1 paŸdziernika dzieci 5 i 6-letnie z Przedszkola Samorz¹do-

wego nr 2 w Che³mku odwiedzi³y gabinet stomatologiczny w SG

ZOZ Che³mek, gdzie mia³y mo¿liwoœæ zobaczenia, jak wygl¹da

praca dentysty. Dowiedzia³y siê tak¿e, dlaczego powinny dbaæ o

swoje zêby. R. Zieliñska
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NAUCZYCIELE  ŒWIÊTOWALI
Z okazji Œwiêta Edukacji Narodowej obchodzonego 14 paŸ-

dziernika dzieñ wczeœniej w Miejskim Oœrodku Kultury, Sportu

i Rekreacji odby³a siê uroczystoœæ zorganizowana przez Miejski

Zespó³ Szkó³ i Przedszkoli w Che³mku oraz Urz¹d Miejski dla

wszystkich nauczycieli z terenu gminy.

W Oœrodku Kultury spotkali siê nauczyciele dyplomowani,

a jest ich w naszej gminie 62. Podczas uroczystoœci starszy wizyta-

tor Jadwiga Czerwienka wrêczy³a dyplomy nadania najwy¿szego

stopnia awansu zawodowego nauczycielom, którzy w tym roku

taki tytu³ otrzymali. Ka¿dy z pedagogów otrzyma³ tak¿e z r¹k bur-

mistrza Che³mka list gratulacyjny z podziêkowaniem i ¿yczeniami

dalszych sukcesów w kszta³ceniu dzieci i m³odzie¿y. Nauczyciele

dyplomowani w naszej gminie to: Ma³gorzata Wójtowicz, Ma³go-

rzata Wojdy³a, Magdalena Grygiel, Agata Juszyñska, Dorota Orza-

na, Lucyna Kuligowska, Zofia Urbañczyk, Beata Pawluœkiewicz

i Mariusz Janik z Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Che³mku, El¿-

bieta Œwitalska, Danuta KrêŸlewicz, Jadwiga Ganobis, £ucja Dy-

dyñska, Urszula Kania, Barbara Kania, Renata Banaœ, Iwona Bo-

chenek, Barbara Koby³czyk, El¿bieta ¯o³na, Joanna Czarnota,

Urszula Kowalska, Ewa Rudyk- Niemczyk, Ewa Piwowarczyk,

Urszula Palka, Ewa Raczek, Ewa Rola, Celina Rudyk, Halina Pta-

siñska i Bogdan Sidorowicz ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Che³m-

ku, Irena Walentyñska, Stanis³awa Góralewicz, Bogus³awa Opala,

Hanna Sidorowicz, Aneta Kowalczyk, Krystyna Augustyniak, Ewa

Jeleñ, Maria Warcho³, Mariola Krzeczkowska, Aneta Gumu³ka,

Zbigniew Krawczyk i Zbigniew Góralewicz z Publicznego Gimna-

zjum nr 2 w Che³mku, Lucyna Gondko, Joanna Krzy¿ak, Zofia

Cichy, Lucyna Filipek, Maria Maciejowska, ks. Zdzis³aw Bury

 i Adam £êkawa z Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Bobrku, Re-

nata Dulêba z Przedszkola Samorz¹dowego w Bobrku, Marianna

Baczewska, Anna Piecuch, Barbara Nowakowska, Agata Dulêba,

Wioletta Gurgul, Ewa Kustra-Potoczna i Andrzej Januszyk z Sa-

morz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Gorzowie, Ma³gorzata Borkowska

z Przedszkola Samorz¹dowego w Gorzowie, Dorota Szklarczyk,

Dorota Zoñ, Barbara Musia³, Lucyna El¿bieciak i Jolanta Wolna

z Przedszkola Samorz¹dowego nr 2 w Che³mku.

Spotkanie by³o równie¿ okazj¹ do wrêczenia nagród burmi-

strza, które otrzymali: Violetta £opuszyñska z Przedszkola Samo-

rz¹dowego nr 2 w Che³mku, Lucyna Kuligowska z Samorz¹dowe-

go Zespo³u Szkó³ w Che³mku, Lucyna Filipek z Samorz¹dowego

Zespo³u Szkó³ W Bobrku, Urszula Kowalska ze Szko³y Podstawo-

wej nr 2 w Che³mku, Andrzej Januszyk z Samorz¹dowego Zespo³u

Szkó³ w Gorzowie. Burmistrz wrêczy³ tak¿e specjalne podziêko-

wania pani Wiolecie Suskiej i Ma³gorzacie Borkowskiej za pracê

na stanowisku dyrektora Przedszkola nr 2 w Che³mku i nr 3

w Gorzowie (od 1 wrzeœnia dotychczasowe przedszkola zosta³y

w³¹czone w strukturê szkó³).

Podczas uroczystoœci wrêczone tak¿e z³ote odznaki przyzna-

wane przez Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego.

Najwy¿sze odznaczenie ZNP otrzyma³y: Ewa Jeleñ z  Publicznego

Gimnazjum nr 2 w Che³mku, El¿bieta Œwitalska ze Szko³y Podsta-

wowej nr 2 w Che³mku i Marianna Baczewska z Samorz¹dowego

Zespo³u Szkó³ w Gorzowie.

Impreza sk³ada³a siê z 2 czêœci: pierwszej - oficjalnej i drugiej-

artystycznej. Program artystyczny przygotowa³y uczennice z Sa-

morz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Che³mku oraz przedszkolaki

z Przedszkola Samorz¹dowego nr 2 w Che³mku.

BKC

Wystêp dziewcz¹t z SZS w Che³mku Fot. S. Fedecki

Fot. S. Fedecki

Przedszkolaki z PS nr 2 w Che³mku

Fot. S. Fedecki

Nauczyciele dyplomowani w naszej gminie

Fot. S. Fedecki
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BÊDÊ  DOBRYM  PRZEDSZKOLAKIEMBÊDÊ  DOBRYM  PRZEDSZKOLAKIEMBÊDÊ  DOBRYM  PRZEDSZKOLAKIEMBÊDÊ  DOBRYM  PRZEDSZKOLAKIEMBÊDÊ  DOBRYM  PRZEDSZKOLAKIEM

SPOTKANIE  POKOLEÑSPOTKANIE  POKOLEÑSPOTKANIE  POKOLEÑSPOTKANIE  POKOLEÑSPOTKANIE  POKOLEÑ

W iœcie rodzinnej atmosferze spotka³y siê trzy pokolenia: dziad-

kowie, dzieci i wnuki. Uczniowie klasy II b i III b przygotowani

przez Urszulê Palkê, £ucjê Dydyñsk¹, Ewê Rolê i Barbarê Koby³-

czyk, przedstawili program artystyczny, który prezentowa³ trady-

cje kulturowe wszystkich kontynentów. Mi³¹ niespodziank¹ by³y

upominki wykonane przez uczniów pod kierunkiem E. ¯o³ny.

Tekst E. Œwitalska, fot. E. ¯o³na

23 paŸdziernika w Przedszkolu Samorz¹dowym nr 2

w Che³mku odby³a siê uroczystoœæ pasowania na przedszkolaka.

Bra³y w niej udzia³ dzieci uczêszczaj¹ce do przedszkola po raz

pierwszy: grupa „Zielone ¯abki” J. Wolnej i D. Adamczyk,

„Psotne Myszki” W. Suskiej i „Muchomorki” D. Pawlak.

Pierwsza pomoc w przedszkoluPierwsza pomoc w przedszkoluPierwsza pomoc w przedszkoluPierwsza pomoc w przedszkoluPierwsza pomoc w przedszkolu
Dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego nr 2 w Che³mku uczy³y

siê udzielaæ pierwszej pomocy. Od najm³odszych lat dzieci przed-

szkolne zapoznawane s¹ z tematyk¹ bezpieczeñstwa w domu.

Na zaproszenie wychowawczyñ 3 i 4-latków J. Wolnej i D. Paw-

lak do przedszkola przyjecha³a (zreszt¹ ju¿ nie po raz pierwszy)

grupa m³odzie¿y ze Szkolnego Ko³a PCK dzia³aj¹cego przy PZ nr 4

Szkó³ Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oœwiêcimiu wraz ze

swoim opiekunem. Uczennice przygotowa³y dla maluchów poga-

dankê pod has³em „W domu bezpiecznie”.  Przedstawi³y te¿ pokaz

udzielania pierwszej pomocy. Uczy³y dzieci jak pos³u¿yæ siê pla-

strem, kiedy maj¹ drobne skaleczenie, aby prze³amaæ ich obawy. Na

podstawie bajki przestrzega³y przed samowolnym korzystaniem

z leków, które bardzo czêsto przypominaj¹ kolorowe cukierki.

To ciekawe doœwiadczenie dla naszej m³odzie¿y, która chêtnie

bierze udzia³ w pokazach pierwszej pomocy, a kontakt z dzieæmi

przedszkolnymi pozwala dzieliæ siê wiedz¹ z innymi, jednoczeœnie

daje wiele satysfakcji. To dobre zajêcia dla m³odzie¿y, która chce

robiæ coœ dla innych- powiedzia³a opiekunka m³odzie¿y B. Zieliñ-

ska i zapowiedzia³a kolejne spotkanie z dzieæmi 5 i 6-letnimi

w listopadzie. Tekst J. W., D. P., fot. BKC

Dzieci zaprosi³y na tê uroczystoœæ swoich najbli¿szych. Przy-

gotowa³y tak¿e program artystyczny. Bardzo prze¿ywa³y swój

pierwszy wystêp. Atmosfera wzruszenia udzieli³a siê wszystkim,

szczególnie podczas wypowiadania s³ów przyrzeczenia. Dzieci

œlubowa³y: „... chêtnie bêdê siê uczy³, grzecznie bawi³, bym niko-

mu k³opotu nie sprawi³. Radoœæ i dumê rodzicom przyniosê, bo

dobroæ i mi³oœæ zawsze w sercu noszê”.

Dyrektor L. El¿bieciak dokona³a pasowania na przedszkolaka,

dotykaj¹c w ramiê ka¿de dziecko du¿ym o³ówkiem. Dzieci otrzy-

ma³y znaczek „Jestem przedszkolakiem”, okolicznoœciowe dyplo-

my oraz s³odycze ufundowane przez sponsorów B. i D. Mleczek.

Uroczystoœæ zakoñczy³a siê zabawami dzieci przy muzyce.

Pomys³ pasowania bardzo spodoba³ siê rodzicom. Myœlimy, ¿e

zwyczaj ten przyjmie siê na sta³e i kolejne roczniki dzieci naszego

przedszkola bêd¹ mia³y zaszczyt uczestniczyæ w tej, tak wa¿nej

uroczystoœci- podsumowa³y organizatorki uroczystoœci.

Tekst i fot. D. Pawlak, J. Wolna

Zostaliœmy "przedszkolakami"

Pasowanie na przedszkolaka

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 9 paŸdziernika w Szkole

Podstawowej nr 2 w Che³mku odby³o siê spotkanie emerytowa-

nych nauczycieli z terenu gminy zrzeszonych w sekcji przy Od-

dziale ZNP w Che³mku. Odby³o siê ono dziêki zaanga¿owaniu

przedstawicieli zarz¹du ZNP: Renaty Banaœ, Bo¿eny Wilczak,

Krystyny Mizery oraz dyrekcji szko³y.
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Pasowanie na uczniówPasowanie na uczniówPasowanie na uczniówPasowanie na uczniówPasowanie na uczniów
8 paŸdziernika 2003 roku na d³ugo pozostanie w pamiêci

uczniów Szko³y Podstawowej nr 2 w Che³mku, ich wychowaw-

ców i rodziców. W tym dniu uczniowie klas pierwszych zostali

przyjêci do grona spo³ecznoœci uczniowskiej. W uroczystym œlu-

bowaniu pierwszaków wziêli udzia³ przede wszystkich uczniowie

oraz ich rodzice, ale te¿ zaproszeni goœci: wiceburmistrz Che³m-

ka i przewodnicz¹cy Rady Szko³y. Jest to ju¿ tradycja naszej szko-

³y, aby ten dzieñ wœród uczniów jak najd³u¿ej pozosta³ w pamiêci-

mówi³a wicedyrektor szko³y E. Œwitalska.

W bie¿¹cym roku szkolnym utworzono 3 pierwsze klasy, które

licz¹ 62 uczniów: I a, której wychowawczyni¹ jest U. Kania, I b,

której wychowawczyni¹ jest G. Szyjka i I c, któr¹ opiekuje siê

U. Lasota-Kulisz.

Œlubowanie to ca³y ceremonia³. Jak nale¿y do tradycji, dyrekcja

pasowa³a ka¿dego ucznia piórem, ka¿dy otrzyma³ te¿ dyplom ucznia

I klasy oraz upominek w postaci przyborów szkolnych i s³odyczy.

Pierwszoklasiœci œlubowali: „... byæ uczciwym cz³owiekiem, dbaæ

o dobre imiê szko³y, szanowaæ swoich i rodziców i nauczycieli,

kochaæ swoja Ojczyznê, byæ dobrym dla innych”.

Uroczystoœæ oprócz swojego oficjalnego charakteru mia³a tak¿e

oprawê artystyczn¹, któr¹ przygotowali uczniowie klas pierwszych

wraz z wychowawcami. Nie oby³o siê oczywiœcie bez poczêstunku

przygotowanego przez szko³ê dla pierwszaków i ich rodziców. My-

œlê, ¿e to wspólne

biesiadowanie

zintegruje zarów-

no rodziców, jak

i uczniów klas

pierwszych i bê-

dzie pomaga³o

w integracji ca³ej

dziatwy szkolnej-

podsumowa³a

E. Œwitalska.

Tekst BKC

Fot. E. ¯o³na

Gimnazjalist¹ byæGimnazjalist¹ byæGimnazjalist¹ byæGimnazjalist¹ byæGimnazjalist¹ byæ
Zostaæ gimnazjalist¹ wcale nie jest ³atwo. Nie wystarczy

z³o¿yæ podanie i zostaæ przyjêtym do I klasy. Trzeba tak¿e

wykazaæ siê wieloma umiejêtnoœciami i z³o¿yæ  uroczyste œlubo-

wanie.

Uroczystoœæ pasowania na gimnazjalistê w Gimnazjum nr 2

w Che³mku odby³a siê 23 paŸdziernika. Uczniowie klas drugich

i trzecich wraz ze swoimi wychowawcami przygotowali dla m³od-

szych kolegów uroczyst¹ akademiê.

Najwa¿niejszym punktem by³o uroczyste œlubowanie. Sta³o

siê ju¿ w naszej szkole tradycj¹, ¿e co roku odbywa siê impreza

polegaj¹ca na pasowaniu uczniów klas pierwszych na gimnazja-

listów- powiedzia³a jedna z organizatorek, A. Kowalczyk. Ucznio-

wie starszych klas przygotowali ciekawy program artystyczny,

 w czasie którego m. in. wró¿ka przepowiada³a pierwszoklasistom

ich dalsze losy szkolne. Wielk¹ atrakcj¹ by³y konkursy, w których

najm³odsi gimnazjaliœci musieli wykazaæ siê wieloma umiejêtno-

œciami. Sprawdzano np. zdolnoœci aktorskie, wokalne i umiejêt-

noœci czytelnicze (w jak najkrótszym czasie trzeba by³o bezb³êd-

nie przeczytaæ bardzo trudny tekst). By³a te¿ konkurencja sporto-

wa. W ka¿dym konkursie uczestniczy³o 4 gimnazjalistów, a wszyst-

kie  konkurencje wywo³ywa³y wiele emocji. Najlepsi okazali siê:

Natalia Ficek, Marta Domaga³a, Mateusz Machura, Maciej Szczu-

rek i Anna Jêdrysiak. Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani

dyplomem.

Jak na uroczystoœæ przyjmowania w poczet uczniów I klasy

przysta³o, nie zabrak³o równie¿ piosenek dla i o pierwszakach.

Na zakoñczenie ka¿dy nowy gimnazjalista otrzyma³ czapkê

uczniowsk¹- symbol przynale¿noœci do grona ¿aków oraz spe-

cjalny dyplom ucznia I klasy Publicznego Gimnazjum nr 2,

a tak¿e s³odkie upominki ufundowane przez Radê Rodziców.

Na zakoñczenie by³y oczywiœcie ¿yczenia dla pierwszoklasi-

stów z³o¿one przez dyrektora oraz pami¹tkowe zdjêcia.

W czasie akademii og³oszono te¿ wyniki konkursu fotogra-

ficznego pt. „Pami¹tka z wakacji” zorganizowanego przez Samo-

rz¹d Uczniowski. I miejsce zajê³a Magdalena Gibas, II- Grzegorz

K³usek, a III- Alina M³otkowska.

Tekst BKC, fot. M. Krzeczkowska
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Seniorzy z GorzowaSeniorzy z GorzowaSeniorzy z GorzowaSeniorzy z GorzowaSeniorzy z Gorzowa

na wycieczce w Beskidachna wycieczce w Beskidachna wycieczce w Beskidachna wycieczce w Beskidachna wycieczce w Beskidach
Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizuje dla

swoich cz³onków wiele wycieczek. Jedn¹ z ostatnich by³a zorga-

nizowana przez Ko³o nr 1 w Gorzowie wycieczka turystyczno-

krajoznawcza w Beskidy. Wziê³o w niej udzia³ prawie 60 osób.

W drodze w góry przewodnik wycieczki- F. Matyja zapozna³ uczest-

ników z histori¹ miejscowoœci, opowiedzia³ tak¿e o zaporach

wodnych na Sole: w Czañcu, Por¹bce i Tresnej, zwanych „Kaska-

dami rzeki So³y”. Niestety pogoda nie dopisa³a i nie uda³ siê wy-

jazd na górê ¯ar, jednak wycieczkowicze dowiedzieli siê wiele

ciekawostek o tej jedynej w Polsce i jednej z nielicznych w  œwiecie

elektrownii szczytowo- pompowych.

W drodze do Wis³y - w £odygowicach odwiedzono zabytkowy

koœció³ek z  1635 r., a tak¿e Sanktuarium Maryjne w Szczyrku „Na

górce”, którym opiekuj¹ siê ksiê¿a salezjanie. Zwiedzanie Wis³y

rozpoczê³o siê od pobytu w restauracji „U bociana”, w której ma

siedzibê fan- klub Adama Ma³ysza. Na zakoñczenie pobytu

w Beskidach na polu biwakowym w Ustroniu- Dobce odby³o siê

pieczenie kie³basek. Przy ognisku œpiewano biesiadne piosenki,

niektórzy równie¿ tañczyli. W drodze powrotnej równie¿ nie za-

brak³o œpiewu, a humor dopisywa³ wycieczkowiczom a¿ do Go-

rzowa. Podsumowuj¹c wycieczkê H. Klima powiedzia³a: Wszyst-

kiego by³o po trochu, a czuliœmy siê jak jedna wielka rodzina.

Uczestnicy wycieczki serdecznie dziêkuj¹ organizatorowi –

Zarz¹dowi Zwi¹zku z Ko³a nr 1 w Gorzowie oraz przewodnikowi

za tak wspania³y relaks i prosz¹ o dalsze wyjazdy.

H. Klima

Wywiad z Hildegard¹ Filas- Gutkowsk¹Wywiad z Hildegard¹ Filas- Gutkowsk¹Wywiad z Hildegard¹ Filas- Gutkowsk¹Wywiad z Hildegard¹ Filas- Gutkowsk¹Wywiad z Hildegard¹ Filas- Gutkowsk¹
-Jak zaczyna³a Pani karierê literack¹?

-Maj¹c 13 lat, ju¿ pisa³am, ale nie wier-

sze, tylko krótkie opowiadania. Pierwszy

wiersz powsta³ w roku 1970, wtedy kiedy

zmar³ mój ojciec i z tego bólu, z tej rozpaczy

powsta³ wiersz, który zosta³ zamieszczony

w II zbiorku poœwiêconym pamiêci ojca. Mia-

³am wtedy 27 lat.

-Kiedy pani debiutowa³a?

-Debiutowa³am w 1973 r. opowiadania-

mi w „Pogl¹dach” wydawanych w Katowi-

cach. Potem to ju¿ posz³o. Do dzisiejszego

dnia publikowa³am w 139 pismach na tere-

nie ca³ego kraju, wiêc jest to ewenement.

Ktoœ mi powiedzia³, ¿e jestem jedyna.

-Kiedy wyda³a Pani pierwszy tomik?

-Pierwszy taki wiêkszy zbiorek, to by³

„Zapach tarniny” wydany jest Towarzystwo

Mi³oœników Ziemi ¯ywieckiej. Nale¿ê do tego

Towarzystwa ju¿ 30 lat i do dzia³aj¹cej przy

nim grupie literackiej „Gronie”.

-Do tej pory wyda³a Pani...

-5 tomików poezji. Publikowa³am tak¿e

w ponad 40 wydawnictwach zbiorowych.

Jeszcze w tym roku uka¿e siê mój najnowszy

tomik „Taniec jarzêbiny” wydany przez

Wydzia³ Kultury Urzêdu Miejskiego w Biel-

sku- Bia³ej. Bêdzie zwiera³ 66 wierszy. Ilu-

strowa³ go bêdzie Lech Heldwig.

-O czym najbardziej lubi Pani pisaæ?

-Przede wszystkim inspiracj¹ dla mojej

twórczoœci jest cz³owiek, potem przyroda

 i reszta. Obserwujê ludzi i przenoszê te za-

chowania na papier. Opisujê to, co cz³o-

wiek czuje, co ma w sobie, co z oczu mo¿na

wyczytaæ. Piszê te¿ sporo o Ojcu Œwiêtym.

Od pocz¹tku pontyfikatu Jana Paw³a II za-

pisujê wszystko, co mo¿liwe. W zesz³ym roku

bra³am udzia³ w konkursie poœwiêconym

Ojcu Œwiêtemu i na 500. autorów otrzyma-

³am II nagrodê.

-Wspó³pracowa³a Pani z „Echem

Che³mka”. Jak Pani to wspomina?

-W Bielsku dzia³a³o Beskidzkie Towarzy-

stwo Spo³eczno- Kulturalne, gdzie by³am

w zarz¹dzie od 1983r. i tam pozna³am Prze-

mys³awa Orlik- Grzesika- ówczesnego re-

daktora naczelnego „Echa Che³mka” i on

zaprosi³ mnie do wspó³pracy. Publikowa-

³am wiersze, bo wydaje mi siê, ¿e taka kró-

ciutka forma najlepiej odpowiada³a gaze-

cie. Opisywano te¿ moje kolejne lecia pracy

twórczej. Wspó³pracowa³am z „Echem

Che³mka” 15 lat. Dzisiaj przywioz³am ze sob¹

legitymacjê prasow¹, któr¹ otrzyma³am jako

nieetatowy pracownik gazety. Wspominam

ten okres bardzo dobrze. Mia³am sporo

publikacji i wydaje mi siê, ¿e bardzo ¿yczli-

wie tam na mnie patrzono.

-Czym siê Pani zajmuje oprócz litera-

tury?

-Rysujê. Gdy mam woln¹ chwilê, ³apiê

za piórko, za o³ówek, za cienkopis i rysujê.

Bardzo lubiê te moje minigraficzki. Wydaje

mi siê, ¿e w ten sposób wyrzucam z siebie

coœ, co jest we mnie z³e i przelewam to na

papier. Potem okazuje siê, ¿e te prace nie s¹

takie z³e. Na przyk³ad w tym roku w konkur-

sie bo¿onarodzeniowym moja kartka œwi¹-

teczna zosta³a wyró¿niona.

-Dziêkuje za rozmowê i ¿yczê dalszych

sukcesów.

Rozmawia³a: BKC

Fot. BKC

Œlubowanie w KiliñskimŒlubowanie w KiliñskimŒlubowanie w KiliñskimŒlubowanie w KiliñskimŒlubowanie w Kiliñskim
17 paŸdziernika w Powiatowym Zespole nr 8 Szkó³ Zawodo-

wych i Ogólnokszta³c¹cych im. J. Kiliñskiego w Che³mku odby³o

siê uroczyste œlubowanie klas pierwszych.

W roku szkolnym 2003/2004 w I klasach rozpoczê³o naukê 130

osób: w Liceum Ogólnokszta³c¹cym- 30, w Liceum Profilowanym-

25, w technikum- 31 i w Zasadniczej Szkole Zawodowej- 44.

Uczniowie przyrzekali: „przestrzegaæ regulaminów i statutu

szko³y, wytrwale d¹¿yæ do w³asnego i szko³y rozwoju, godnie re-

prezentowaæ szko³ê na zewn¹trz, dbaæ o dobre imiê szko³y, jej

uczniów i nauczycieli”. Po czêœci oficjalnej m³odzie¿ bawi³a siê

ogl¹daj¹c kabaretowe scenki przygotowane przez uczniów klasy

 I LO i I LP pod kierunkiem A. Filipeckiej i J. Okarmus.

Wszystkim pierwszakom ¿yczymy wytrwa³oœci w realizacji

deklarowanych przyrzeczeñ.

HILDEGARDA FILAS - GUTKOWSKA

- urodzi³a siê 6.04.1943 roku w Bielsku- Bia-

³ej. Debiutowa³a na ³amach „Pogl¹dów”

w 1973 r. Publikuje w prasie ogólnopolskiej.

Wyda³a 5 tomików poezji, jej wiersze znajdu-

j¹ siê równie¿ w wielu wydaniach zbiorowych.

Jest znan¹ dzia³aczk¹ kulturaln¹ na Podbeski-

dziu. Czêsto uczestniczy w spotkaniach au-

torskich. Jest laureatk¹ wielu konkursów lite-

rackich. Zajmuje siê tak¿e grafik¹.

Ponad prawem
¯ycie sk³ada siê

Z ³ez i uœmiechów

Otworzy³eœ drzwi

Mojej wra¿liwoœci

Zabawa spojrzeniami

B³ysk szybki jak

Lot jaskó³ki

Roziskrzon¹ strza³¹

Szybuje w czu³¹ Ÿrenicê

Serce cz³owieka

Nie stanowi prawa-

Ono jest ponad prawem    Sierpieñ 2002
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OBCHODY DNIA SENIORA
PaŸdziernik to miesi¹c, w którym osoby starsze obchodz¹

swoje œwiêto- Dzieñ Seniora. Co roku dzieñ ten jest obchodzony

w naszej gminie bardzo uroczyœcie. Nie inaczej by³o i w tym roku.

Œwiêtowanie rozpoczê³o siê ju¿ 27 wrzeœnia. W Domu Rencisty

odby³o siê spotkanie, zorganizowane przez Zarz¹d Rejonowy Pol-

skiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z okazji Dnia

Seniora oraz 25. rocznicy pontyfikatu Ojca Œwiêtego. Spotkanie

mia³o bardzo kameralny charakter, przybyli na nie samotni i starsi

cz³onkowie zwi¹zku. Na uroczystoœæ zwi¹zkowcy zaprosili znan¹

bielsk¹ poetkê Hildegardê Filas- Gutkowsk¹. Pani Hilda (przyjacio-

³om tak pozwala do siebie mówiæ, a zwi¹zkowców uzna³a za przy-

jació³) recytowa³a swoje piêkne, ciep³e i wzruszaj¹ce wiersze, rów-

nie¿ o Ojcu Œwiêtym. Przywioz³a ze sob¹ legitymacjê prasow¹,

gdy¿ przez 15 lat wspó³pracowa³a z „Echem Che³mka”. Wszystkim

bardzo podoba³y siê wiersze znanej poetki, seniorzy mogli je nabyæ

wraz ze specjaln¹ dedykacj¹. Oprócz tomików poezji artystka przy-

wioz³a tak¿e grafiki, poniewa¿ rysunek równie¿ jest jej pasj¹.

Spotkanie up³ynê³o w mi³ej, rodzinnej atmosferze. Do póŸnego

wieczora cz³onkowie zwi¹zku rozmawiali, œpiewali, jednym s³o-

wem dobrze siê bawili. Nie zabrak³o oczywiœcie poczêstunku, któ-

ry jak zwykle przy okazji takich uroczystoœci przygotowa³y panie

z Komisji Socjalnej Zwi¹zku.

Œwiêtowanie Dnia Seniora by³o doskona³¹ okazj¹ do wrêczenia

listów gratulacyjnych czterem  cz³onkom zwi¹zku, którzy ukoñczyli

80 lat: Emilii Szymutko, Józefie Tarze, Honoracie Malickiej i Fran-

ciszkowi Kotowskiemu. Nasze has³o, które wprowadziliœmy w tym

roku, brzmi: Cz³owieku, jesteœ mi bliski, oka¿ to drugiej osobie. A jak

mo¿na to okazaæ? W³aœnie poprzez spotkanie, rozmowê, pomoc- to

jest w³aœnie okazanie dobroci drugiemu cz³owiekowi i dlatego my

takie spotkania organizujemy-powiedzia³a M. Go³yŸniak.

Przewodnicz¹ca podsumowa³a dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹ za bie-

¿¹cy rok i przedstawi³a atrakcje, które jeszcze s¹ w planie. W tym

roku do grona zwi¹zkowców do³¹czy³o 50 nowych osób. Zwi¹zek

organizowa³ liczne wycieczki, pielgrzymi i spotkania. £¹cznie sko-

rzysta³o z nich ponad 600 osób.

Bardziej hucznie obchodzono Dzieñ Seniora na zabawach zor-

ganizowanych z tej okazji przez Zwi¹zek Emerytów, Rencistów

i Inwalidów w poszczególnych ko³ach: 11 paŸdziernika w Miej-

skim Oœrodku Kultury, Sportu i Rekreacji (Zarz¹d Rejonowy-

Osiedle), 12 paŸdziernika  w Domu Ludowym w Che³mku (Ko³o

nr 3 - Stare Miasto) i 25 paŸdziernika w Gorzowie (Ko³o nr 1).

Oprócz zabawy odby³a siê te¿ czêœæ oficjalna. Burmistrz Che³mka

z³o¿y³  wszystkim seniorom najlepsze ¿yczenia. Podziêkowa³ te¿

zarz¹dom za prê¿n¹ dzia³alnoœæ i ¿yczy³ dalszych sukcesów, a

zamiast kwiatów wrêczy³ s³odki upominek- tort oraz list gratula-

cyjny. Dziêkujê za ¿yczliwoœæ i wszelkie dzia³ania podjête na rzecz

wspólnego dobra seniorów naszej gminy. Wierzê, i¿ przez wiele lat

bêdziecie Pañstwo s³u¿yæ wiedz¹ i doœwiadczeniem m³odszemu po-

koleniu- mówi³. Nie mog³o obyæ siê bez toastów i odœpiewania

tradycyjnego 100 lat. Zarz¹d Zwi¹zku uhonorowa³ tak¿e listem

gratulacyjnym wszystkich cz³onków, którzy ukoñczyli 80 lat. S¹

to: Stefania Kurzañska, Maria Remsak, Roman Liszka, Rozalia

Ciupek i Wiktoria Bu¿ek. Tak¿e gmina nie zapomnia³a o ludziach

starszych. Burmistrz przes³a³ w paŸdzierniku listy gratulacyjne 37

mieszkañcom Che³mka, którzy skoñczyli 90 lat. Chcia³bym, aby

sta³o siê to tradycj¹ naszej gminy- powiedzia³.

Po czêœci oficjalnej rozpoczê³a siê prawdziwa zabawa. By³y

tañce, zabawy i wspólne œpiewanie. Seniorzy bawili siê do póŸnej

nocy.       Tekst i fot.BKC

PODZIÊKOWPODZIÊKOWPODZIÊKOWPODZIÊKOWPODZIÊKOWANIEANIEANIEANIEANIE
Zarz¹d Oddzia³u Rejonowego Polskiego Zwi¹zku Eme-

rytów, Rencistów i Inwalidów w Che³mku sk³ada po-

dziêkowanie: Burmistrzowi, Radzie Miejskiej, Preze-

som firmy Titan- Lux, Radzie Osiedlowej MSM „Bu-

dowlanka” w Che³mku, Dyrekcji MOKSiR-u za pomoc

i wsparcie finansowe w zorganizowaniu obchodów „Dnia

Seniora” dla osób samotnych, starszych, chorych.

Wspólne spotkanie siê jest wielka radoœci¹ dla tych

osób w tak trudnym okresie ich ¿ycia.
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JUBILEUSZ 45- LECIA
Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Bobrku ma ju¿ 45 lat. Uroczyste

œwiêtowanie tego jubileuszu odby³o siê 4 paŸdziernika w Samorz¹-

dowym Zespole Szkó³ w Bobrku. Oprócz jubilatek- cz³onkiñ Ko³a

pojawi³o siê wielu zaproszonych goœci, m. in.: burmistrz Che³mka,

so³tys Bobrka, dyrektor szko³y w Bobrku, przewodnicz¹ca Rady

So³eckiej, prezes OSP w Bobrku, dyrektor MOKSiR w Che³mku

oraz wielu innych. Przybyli tak¿e sympatycy i przyjaciele Ko³a. Na

rêce przewodnicz¹cej  Ko³a Gospodyñ Wiejskich burmistrz Che³m-

ka wrêczy³ list gratulacyjny wraz z piêknym prezentem z podziêko-

waniem za 45 lat pracy na rzecz lokalnej spo³ecznoœci oraz  kulty-

wowanie tradycji. Podobne listy jubilatki otrzyma³y równie¿ od

Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Ochotniczej

Stra¿y Po¿arnej w Bobrku. Listem gratulacyjnym zosta³a uhonoro-

wana pierwsza przewodnicz¹ca Ko³a- Genowefa Wanat. Od zespo-

³u „Che³mkowianki” Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Bobrku otrzy-

ma³o kosz z 45 ró¿ami. Panie z zespo³u przedstawi³y program arty-

styczny, przygotowa³y niespodziankê dla jubilatek- piosenkê napi-

san¹ specjalnie z okazji jubileuszu. Podczas imprezy z programem

artystycznym wyst¹pi³ oczywiœcie zespó³ œpiewaczy „Bobrowian-

ki”, którego trzon stanowi¹ panie z bobreckiego Ko³a Gospodyñ

Wiejskich. Po czêœci oficjalnej- przemówieniach, gratulacjach i ¿y-

czeniach dla Ko³a spotkanie przerodzi³o siê w zabawê. Wszyscy

wspólnie œwiêtowali jubileusz do póŸnego wieczora.

sia”, w pocz¹tkowym okresie niezbyt liczny. Chcê tutaj zaznaczyæ,

¿e nie mia³yœmy instruktora, który by pokierowaæ prac¹  zespo³u.

Repertuar oraz stroje wykonywa³yœmy we w³asnym zakresie, ale na

sukcesy nie czeka³yœmy d³ugo. Pierwszy wystêp zespo³u odby³ siê

w œrodowisku lokalnym z okazji wmurowania kamienia wêgielnego

pod budowê Domu Ludowego w Bobrku. Kolejne sukcesy naszego

zespo³u to udzia³ w „Godach ¯ywieckich” w Rajczy, Brennej i

¯ywcu, gdzie zdoby³yœmy wiele nagród i wyró¿nieñ. Bra³yœmy tak-

¿e czynny udzia³ w uroczystoœciach zwi¹zanych z obchodami œwi¹t

pañstwowych, jubileuszy, do¿ynek wiejskich i miejsko-gminnych.

Nasza dzia³alnoœæ nie tylko skupiona by³a na sprawach zwi¹-

zanych z podniesieniem ¿ycia kobiet wiejskich i zespo³u artystycz-

nego, ale równie¿ wychodzi³yœmy z inicjatyw¹ organizowania opieki

nad dzieæmi w okresie nasilonych prac polowych, by³y to tzw. „zie-

lone dzieciñce”. Nie zapomina³yœmy te¿ o takich uroczystoœciach

jak: Dzieñ Kobiet, Dzieñ Matki, Dzieñ Seniora, Op³atek Noworocz-

ny, które organizowa³yœmy i nadal organizujemy wspólnie z So³ec-

twem i dyrekcj¹ szko³y. W uroczystoœciach tych bior¹ udzia³ nasi

mieszkañcy.

Od 1979 roku a¿ do dnia dzisiejszego funkcjê przewodnicz¹cej

pe³ni Helena Wilczak. Przewodnicz¹ca i cz³onkinie postanowi³a

znacznie rozszerzyæ dzia³alnoœæ Ko³a w zakresie gospodarczo-kul-

turalnym i osi¹ga³y to poprzez: poszerzenie hodowli byd³a i trzody,

uprawê warzyw i kwiatów, uzyskanie wiêcej mleka wysokiej jako-

œci, prowadzenie wzorcowej zagrody, organizowanie konkursu

³¹karskiego „Zielone Z³oto” oraz zorganizowanie zaopatrzenia

zbiorowego w kurczêta i paszê. Ponadto uzupe³niono wypo¿yczal-

niê sprzêtu gospodarstwa domowego. Obecnie dysponujemy na-

kryciami sto³owymi na 200 osób, z których korzystaj¹ mieszkañcy

naszej wsi.

Historiê Ko³a Gospodyñ Wiejskich od pocz¹tku jego powstania

oraz sprawozdanie z dzia³alnoœci przedstawi³a cz³onkini Ko³a -

Krystyna Malik:

Nasze Ko³o Gospodyñ Wiejskich posta³o w 1958 roku z inicja-

tywy by³ego dyrektora Szko³y Podstawowej w Bobrku, obecnie ju¿

nie¿yj¹cego, Jana Muchy. Przewodnicz¹c¹ zosta³a wybrana wów-

czas Genowefa Wanat. By³ to trudny okres dla Ko³a, gdy¿ nie

posiada³yœmy lokalu ani funduszy, aby rozwin¹æ dzia³alnoœæ. Po-

mimo tych warunków, dziêki du¿emu zaanga¿owaniu naszych

cz³onkiñ, szybko siê upora³yœmy. Panie chêtnie udostêpnia³y swo-

je mieszkania, ¿eby zorganizowaæ zebrania. Aby zdobyæ œrodki na

dzia³alnoœæ, cz³onkinie zorganizowa³y pierwsz¹ zabawê taneczn¹

dla mieszkañców. Dochód z tej imprezy zosta³ przeznaczony na

zorganizowanie kursów gotowania, który w tym okresie cieszy³ siê

du¿ym powodzeniem. To by³ pocz¹tek dzia³alnoœci.  Nastêpne kursy,

które uda³o siê zorganizowaæ, to: kurs kroju i szycia, haftu rêcz-

nego, cukiernictwa itp. Przyczyni³o siê to do podniesienia pozio-

mu ¿ycia kobiet wiejskich. Panie nale¿¹ce do ko³a chêtnie bra³y

udzia³ w szkoleniach rolniczych i ró¿nych prelekcjach. Widz¹c

potrzebê opieki nad dzieæmi, cz³onkinie wspólnie z w³adzami tere-

nowymi zorganizowa³y przedszkole dla dzieci w pomieszczeniach

pa³acu.

W latach 60. przewodnicz¹c¹ Ko³a zosta³a wybrana Stanis³awa

Buchta i z jej inicjatywy zorganizowano wypo¿yczalniê sprzêtu

gospodarstwa domowego. Inicjatywa ta zosta³a przyjêta z wielkim

zadowoleniem przez mieszkañców wsi.

W roku 1970 funkcjê przewodnicz¹cej objê³a Maria Mañka,

która zaproponowa³a nowe rozwi¹zania w zakresie kulturalno-

oœwiatowym. W tym czasie zosta³ za³o¿ony zespó³ artystyczny „Ry-

Obecnie Ko³o liczy

40 osób. Jego prze-

wodnicz¹c¹ jest Hele-

na Wilczak. Mimo tak

nielicznej grupy potra-

fimy zebraæ si³y i wyjœæ

naprzeciw nie³atwym

zadaniom.

Od 1980 roku

dzia³a zespó³ œpiewa-

czy „Bobrowianki”,

którego kierowniczk¹

jest Honorata Janiga a

instruktorem Krzysztof

D³ubisz. Zespó³ bierze

czynny udzia³ w impre-

zach okolicznoœcio-

wych organizowanych na terenie wsi Bobrek oraz ca³ej gminy. Ale

nie tylko. „Bobrowanki” czêsto je¿d¿¹ na ró¿nego rodzaju prze-

gl¹dy, konkursy, gdzie zdobywaj¹ nagrody i wyró¿nienia.

  „Echo Che³mka” gratuluje Ko³u wytrwa³oœci i ¿yczy jeszcze

wielu takich jubileuszy.

BKC

Genowefa Wanat - pierwsza

przewodnicz¹ca Ko³a
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W wid³ach Wis³y i Przemszy (czêœæ 6)

Historia pa³acu w Bobrku

O 
becny pa³ac, którego architektur¹ mo¿na siê jesz-

cze zachwycaæ, zw³aszcza po usuniêciu chaszczy

jeszcze niedawno go otaczaj¹cych, ma bardzo d³u-

g¹ i ciekaw¹ historiê. Zaczyna³a siê ona skromnie nad Wis³¹,

która ju¿ w XVIII wieku by³a wa¿nym szlakiem wodnym,

a niewielkie drewniane grodzisko powsta³o w pewnej odle-

g³oœci od niej ze wzglêdu na istniej¹ce tu rozlewiska. Usytu-

owane zosta³o na niewielkim wzgórzu, prawdopodobnie

sztucznie usypanym, aby zabezpieczyæ go przed powodziami

zdarzaj¹cymi siê a¿ do czasów wspó³czesnych.

Grodzisko usytuowane w tym miejscu mia³o znaczenie obron-

ne dla grodu kasztelani oœwiêcimskiej i strzeg³o okoliczne ziemie

przed wrogami organizuj¹cego siê Pañstwa Polskiego i rodzimy-

mi rozbójnikami.

PóŸniejszy zamek obronny XIV- wieczny by³ ju¿ murowany,

kilka razy przebudowany, miedzy innymi przez jednego z ostat-

nich w³aœcicieli z rodu Ligenzów- Miko³aja Spytka Starszego

w drugiej po³owie XIX wieku, odbudowany po potopie szwedz-

kim przez Jana Wielopolskiego, póŸniej w XVIII wieku przez

wdowê po Janie Józefie Wielopolskim hr. Teresê Wielopolsk¹

wraz z synem hr. Rochem Ignacym Wielopolskim,  a na pocz¹tku

XX wieku czêœciowo przebudowany i unowoczeœniony przez

ksiê¿n¹ Mariê Ogiñsk¹.

Osiemnastowieczny, typowo klasycystyczny pa³ac zosta³ wy-

budowany z wykorzystaniem wczeœniejszych zamkowych piw-

nic, z ich sklepieniami, niewielkiej czêœci murów parteru i przypór

widocznych od strony zachodniej. Otoczony by³ rozleg³ym ogro-

dem z piêknymi ju¿ wtedy okazami starych drzew.

W drugiej æwierci XIX wieku wewnêtrzna czêœæ pa³acu zosta-

³a przebudowana i uzupe³niona przez hr. Barbarê córkê hr. Rocha

Ignacego Wielopolskiego i jej mê¿a hr. Kazimierza Potulickiego,

m. in. zlikwidowano istniej¹c¹ od roku 1785 kaplicê dworsk¹,

przekazuj¹c jej wyposa¿enie do bobreckiego koœcio³a.

W tym te¿ czasie 11 paŸdziernika 1866 r. bawi¹cy tu w goœci-

nie u hrabiostwa Potulickich, Artur Grottger- wybitny polski ma-

larz i rysownik w jednym z listów do narzeczonej Wandy Monne

zachwyca siê pa³acem i otaczaj¹cym go ogromnym parkiem („Ju¿

dawno tak odwiecznych, a zarazem tak œlicznie w kszta³cie bukie-

tów rosn¹cych dêbów nie widzia³em”).

Na pocz¹tku XX wieku pa³ac zosta³ przebudowany na zlece-

nie ksiê¿nej Marii Ogiñskiej, przyjmuj¹c cechy eklektyczne z prze-

waga stylu neo- i pseudobarokowego. Wtedy to, niegdyœ otwarte

kolumnowe galerie na piêtrze, zamkniêto wielopolowymi okna-

mi, dostosowuj¹c do nich równie¿ okna w ryzalitach bocznych.

Od strony parku (od pó³nocy) fasadê pa³acu unowoczeœniono

wydatnym, pó³kolistym ryzalitem, w którym umieszczono repre-

zentacyjny, dwukondygnacyjny salon.  Nad ryzalitami- œrodko-

wym i bocznymi umieszczono facjaty z frontonami.

W Katalogu Zabytków Sztuki opracowanym w 1952 r. dla

województwa krakowskiego, a w nim powiatu chrzanowskiego,

a wiêc wtedy, gdy pa³ac by³ jeszcze w stosunkowo dobrym stanie,

tak w³aœnie siê przedstawia³: „Murowany, na rzucie wyd³u¿onego

prostok¹ta i ryzalitów: trzema od zajazdu i trzema od ogrodu,

odpowiadaj¹cym wyodrêbnionym w planie i w elewacjach trzema

czêœciami dwutraktowymi. W czêœci œrodkowej, od zajazdu, sieñ

z klatka schodow¹, od ogrodu salon przechodz¹cy przez dwie

kondygnacje, wydatnie z elewacji wysuniêty i zamkniêty pó³ko-

listo. Miêdzy czêœci¹ œrodkow¹ a czêœciami bocznymi pokoje

o uk³adzie jedno- i dwutraktowym, wzd³u¿ których od zajazdu na

parterze galerie arkadowo-kolumnowe, stanowi¹ce g³ówny i naj-

bardziej oryginalny akcent architektoniczny pa³acu. Schody drew-

niane, z dwiema kolumnami toksañskimi u wstêpu, dwubiegowe,

³amane pod k¹tem prostym. Wewn¹trz sufity i sufity z fasadk¹,

jedynie galerie parterowe sklepione, ¿agielkowe na gurtach,  ja-

dalnia nakryta nowszym pu³apem belkowym. Na piêtrze kilka

wzorzystych posadzek. Na zewn¹trz znajduje siê gzyms gurtowy

oddzielaj¹cy piêtro i belkowanie pod dachem.

Ryzality boczne o¿ywione œlepymi, g³adko tynkowanymi ar-

kadami, w których znajduj¹ siê okna, zaœ ponad ryzalitami facja-

ty z pseudobarokowymi szczytami. Balustrada zamykaj¹ca gale-

riê piêtra ¿elazna, klasycystyczna.

Z dawnego urz¹dzenia wnêtrza zachowa³y siê dwa murowa-

ne kominki, klasycystycznie obramowane lustro, za którym ukryte

jest wejœcie i marmurowe popiersie Kazimierza Potulickiego d³u-

ta Oskara Sosnowskiego z 1839 r.”

Ostatni w³aœciciel pa³acu ksi¹¿ê Adam Zygmunt Sapieha pla-

nowa³ na prze³omie lat 30. i 40. XX wieku przebudowê pa³acu,

co jednak nie mog³o byæ zrealizowane, g³ównie z powodu zbli-

¿aj¹cej siê II wojny œwiatowej.

Przed najazdem Niemiec na Polskê Sapiehowie opuœcili pa-

³ac, zabieraj¹c jego najcenniejsze wyposa¿enie.

W czasie okupacji niemieckiej w pa³acu mieœci³a siê ¿andar-

meria, znajdowa³y siê tu urz¹dzenia radarowe do zamglenia oko-

licy, co zwi¹zane by³o ze znajduj¹cym siê w pobli¿u niemieckim

obozem koncentracyjnym Auschwitz. Niemcy opuszczaj¹c pa-

³ac zd¹¿yli jeszcze wywieŸæ wiêkszoœæ mebli.

Po II wojnie œwiatowej wszystkie dobra Sapiehów zosta³y im

odebrane.

 W pa³acu i oficynie pocz¹tkowo umieszczono szko³ê spe-

cjaln¹, póŸniej podstawow¹, a w 1968 r. przedszkole. Po przenie-

sieniu szko³y do nowego budynku, zaczê³a siê systematyczna

dewastacja pa³acu, spowodowana bezmyœlnoœci¹, z³¹ wol¹, a mo¿e

specyficzn¹ mentalnoœci¹ naszych komunistycznych w³adz, do

których nale¿a³o zabezpieczenie tego cennego zabytku.

 I tak mija³y lata, pa³ac popada³ w ruinê, niezabezpieczony,

nara¿ony na przebywanie w nim tabunów m³odzie¿y, która

w 1976 r. zapalaj¹c ognisko w zachodnim skrzydle spowodowa³a

wypalenie wnêtrza i dachu w tej czêœci.

 Po kilku latach po³o¿ono nowy dach w wypalonej czêœci,

upiêkszaæ pa³ac mia³a tabliczka „obiekt zabytkowy” i na tym

zakoñczy³o siê jego zabezpieczenie.

W ostatnich dwóch dziesiêcioleciach pa³ac stawa³ siê coraz

mniej „ciekawy”. W ostatnich latach mo¿na by³o z pewnym wy-

si³kiem przedrzeæ siê przez gêste chaszcze i bez przeszkód wejœæ

do œrodka i podziwiaæ gruzowisko, nara¿aj¹c siê na œmiertelne

niebezpieczeñstwo.

W 2002 roku pa³ac wraz z parkiem zosta³ sprzedany. Nabyw-

c¹ jego jest Ziyad Raoof, maj¹cy od 12 lat obywatelstwo polskie,

prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w ró¿nych miejscowoœciach

naszego kraju.

   dok. na str. 12

Obecny stan pa³acu

Fot. M. Pêdrys
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Historia Szko³y Podstawowej Historia Szko³y Podstawowej Historia Szko³y Podstawowej Historia Szko³y Podstawowej Historia Szko³y Podstawowej nr 1 w Che³mkunr 1 w Che³mkunr 1 w Che³mkunr 1 w Che³mkunr 1 w Che³mku

dok. ze str. 11

W dawnym pa³acu bobreckim ma powstaæ, za 3-5 lat, cen-

trum hotelowo-gastronomiczno-rekreacyjne, podobne do tych,

jakie w³aœciciel ju¿ posiada.

Do wrzeœnia 2003 r. usuniêto chaszcze, odkrywaj¹c ciekaw¹

architekturê pa³acu, prowizorycznie zabezpieczono okna, wej-

œcia i czêœciowo mury, usuniêto gruzowisko wewnêtrzne i za-

trudniono dozorcê. A teraz oczekiwaæ bêdziemy, co bêdzie siê

dzia³o dalej.

OFICYNA
Na pocz¹tku XX wieku, w okresie ostatniej przebudowy pa³a-

cu, powsta³a jeszcze dodatkowo z lewej strony podjazdu do pa³acu

murowana oficyna.

Niewielkie zabudowanie nawi¹zuj¹ce swym wygl¹dem do

dworków szlacheckich z XVIII i XIX wieku, zwanych dworkami

polskimi lub sarmackimi, bêd¹cych jednym z najbardziej rodzi-

mych elementów polskiego krajobrazu.

Zabudowanie parterowe z charakterystycznym kolumnowym

portykiem i wyraŸnym trójk¹tnym ryzalitem z okienkiem.

W czêœci niewidocznej od podjazdu, dobudowanej w póŸniej-

szym okresie, jeszcze dodatkowe zabudowania, g³ównie gospo-

darcze.

Lata 1967 –1999

Procesy zachodz¹ce w ¿yciu politycznym w latach 50. i 60.

zarysowa³y siê tak¿e w procesie dydaktyczno-wychowawczym

szko³y. Dotyczy³y one miêdzy innymi laicyzacji, wychowania

m³odzie¿y w duchu socjalizmu i patriotyzmu. Obrazuj¹ to wyci¹gi

z protoko³ów rad pedagogicznych: „... Szko³a ma wychowywaæ

dzieci w duchu moralnoœci socjalistycznej, dlatego te¿ koniecz-

nym jest wyraŸne odgraniczenie miêdzy koœcio³em a szko³¹ (na-

uka religii nadobowi¹zkowa) (...) Szko³a stoi na us³ugach pañstwa,

a zatem musi realizowaæ program Partii i Rz¹du”.

„Ka¿dy nauczyciel powinien zaopatrzyæ siê w tezy na V Zjazd

PZPR i zapoznaæ siê z ich treœci¹, gdy¿ one powinny byæ elemen-

tarzem dla ka¿dego z nas” (wypowiedzi inspektora na konferencji

kierowników szkó³).

Dzieñ 25 stycznia 1969 roku by³ dla spo³eczeñstwa che³mec-

kiego szczególnie wa¿ny, bowiem Che³mek otrzyma³ prawa miej-

skie. Znalaz³o to tak¿e odbicie w ¿yciu szko³y (m.in. konkurs na

herb miasta i program artystyczny w czasie uroczystoœci).

W 1973 roku dnia 27 maja spo³ecznoœæ szkolna otrzyma³a

ufundowany przez Komitet Rodzicielski nowy sztandar szkolny.

Widnieje na nim na czerwonym tle Orze³ wyhaftowany z³ot¹ nici¹,

a wokó³ niego napis „Myœli, s³owa, czyny Tobie Ojczyzno”. Na

drugiej stronie na niebieskim tle otwarta ksiêga i z³oty napis: Szko-

³a Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Che³mku. Sztandar ten

w 1988 roku zosta³ odznaczony srebrnym medalem za opiekê nad

Miejscami Pamiêci Narodowej.

13 grudnia 1981 roku wprowadzono w  kraju stan wojenny.

Dla szkó³ og³oszono wczeœniejsz¹ przerwê œwi¹teczn¹, która

trwa³a od 13 grudnia 1981 roku do 3 stycznia 1982 roku. 14 grud-

nia (poniedzia³ek) ca³y personel pedagogiczny i administracyjno-

gospodarczy zg³osi³ siê do pracy. Ustalono ca³odobowe dy¿ury w

szkole, aby w razie potrzeby zapewniæ dzieciom opiekê. Dy¿ury

zosta³y odwo³ane 24 grudnia.Po powrocie m³odzie¿y do szko³y

odby³ siê apel z udzia³em przedstawicieli Ludowego Wojska Pol-

skiego, którzy przedstawili uczniom sytuacjê kraju, w którym za-

sz³a koniecznoœæ wprowadzenia stanu wojennego. Do koñca roku

szkolnego normalizowa³o siê ¿ycie w kraju.

W tym te¿ roku szkolnym 1981/82 od 1 wrzeœnia wprowadzo-

no wolne soboty w szko³ach, czyli piêciodniowy tydzieñ pracy.Wy-

nikaj¹ce z polityki w³adz zmiany administracyjne wp³ynê³y na

zmiany w organizowaniu i zarz¹dzaniu szko³¹.

W latach 70. w trosce o polepszenie struktury i sieci terytorial-

nej szkolnictwa, a tak¿e powi¹zaniu szkó³ ze œrodowiskiem (Uchwa-

³y VI Zjazdu PZPR z grudnia 1971 roku i Ustawa Szkolna z 1973

r.) wprowadzono w gminie Che³mek szko³ê zbiorcz¹. Nadzór nad

szko³ami w gminie obj¹³ dyrektor Zbiorczej Szko³y z siedzib¹ w

Szkole Podstawowej nr 2 (na Osiedlu), mieszcz¹c¹ siê ju¿ w no-

wym budynku tzw. „tysi¹clatce”.

Szko³a Podstawowa nr 1 sta³a siê tzw. „szko³¹ filialn¹” dalej

kierowan¹ przez dyrektora tej¿e placówki i nosz¹c¹ pe³n¹ nazwê:

Zbiorcza Szko³a Gminna Szko³a Podstawowa nr 1 im. Adama

Mickiewicza w Che³mku. Po wprowadzeniu reformy administra-

cyjnej pañstwa (1975 r.) Che³mek, bêd¹cy przez wieki w powiecie

chrzanowskim, nale¿¹cym do województwa krakowskiego zna-

laz³ siê jako miejscowoœæ krañcowa w województwie bielskim,

a nadzór wy¿szy nad szko³ami sprawowa³y w³adze oœwiatowe

w Oœwiêcimiu i Bielsku-Bia³ej. Przy gminie powo³ano Gminny

Zespó³ Szkó³ i Przedszkoli, pod którego nadzorem pedagogicz-

nym (inspektor gminny) i administracyjnym pozostawa³a szko³a.

Od 1 stycznia 1999 roku (nowa reforma administracyjna) prze-

sta³o istnieæ województwo bielskie. Czêœæ jego terytorium wesz³a

w sk³ad województwa œl¹skiego, czêœæ w sk³ad województwa ma³o-

polskiego. Che³mek nale¿y obecnie do powiatu oœwiêcimskiego,

województwa ma³opolskiego. Nadzór pedagogiczny nad szko³ami

w gminie pe³ni bezpoœrednio Dyrektor Delegatury w Oœwiêcimiu,

podleg³y Ma³opolskiemu Kuratorium Oœwiaty w Krakowie.

cdn.

Dominik Swoszowski

W wid³ach Wis³y i Przemszy (czêœæ 6)

Historia pa³acu w Bobrku

Budynek ten jest jeszcze w stosunkowo dobrym stanie, co

wynika z prawie ci¹g³ego jego u¿ytkowania w ró¿norodny sposób.

Wymaga³o to prowadzenia remontów i odpowiedniego zabezpie-

czenia.

Hah

Oficyna Fot. M. Pêdrys
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Harcerski Festiwal
„Szara lilijka” i „Przyjaciele” to tylko niektóre z pieœni har-

cerskich, jakie mo¿na by³o us³yszeæ podczas Festiwalu Piosenki

Harcerskiej i Podwórkowej „Trzepak” zorganizowanego przez

Komendê Hufca ZHP w Che³mku.

W tym roku festiwal odby³ siê ju¿ po raz 13. i, jak siê okaza³o,

wcale nie by³ pechowy. Mia³ nieco skromniejsz¹ formê ni¿ w latach

poprzednich ze wzglêdu na brak œrodków finansowych. Kiedyœ

impreza trwa³a przewa¿nie 3 dni i po³¹czona by³a z biwakiem, na

któr¹ przybywa³y dru¿yny z oœciennych gmin. Zawsze by³a te¿ gra

nocna. Tym razem by³a to wieczornica, na której uczestnicy mogli

poœpiewaæ, pobawiæ siê i popl¹saæ- mówi³a komendantka hufca

B. Kania. Powstanie festiwalu dh. komendantka wspomina tak: Po-

mys³ zrodzi³ siê na którymœ z obozów w Lipnicy Ma³ej. Siedz¹c przy

ognisku, instruktorzy stwierdzili, ¿e nale¿a³oby zorganizowaæ du¿¹

imprezê hufcow¹, z któr¹ mo¿na by wyjœæ do œrodowiska. Pomyœle-

liœmy, ¿e zrobimy festiwal piosenki harcerskiej i podwórkowej. Chcie-

liœmy, ¿eby w tej imprezie mogli braæ udzia³ nie tylko harcerze, ale

tak¿e dzieci i m³odzie¿ niezrzeszona. Wystêpowa³y ju¿ np. przed-

szkolaki. Pocz¹tkowo by³y to ma³e festiwale w obrêbie naszych dru¿yn

i po jednej dru¿ynie z zaprzyjaŸnionych hufców. Potem impreza siê

rozros³a i gromadzi³a wiele osób. W 1998 roku uczestniczy³o w niej

a¿ 250 harcerzy.

W tegorocznym konkursie, który odby³ siê 17 paŸdziernika

w Miejskim Oœrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, wystartowa³y:

II dru¿yna Harcerska im. Jana III Sobieskiego z Che³mka, II Dru-

¿yna Starszoharcerska „Grom” z Libi¹¿a, I Dru¿yna Harcerska

„Barwni” z Che³mka, Dru¿yna Harcerska z Gimnazjum nr 2

w Che³mku oraz IV Gromada Zuchowa „Smerfy” z Che³mka. Ka¿-

da z dru¿yn zaprezentowa³a 2 piosenki. Jury w sk³adzie: U. Guja,

S. Pêdrys-Klisiak i M. Gacek ocenia³o wykonanie piosenek, dobór

repertuaru, ale tak¿e pomys³ i prezentacjê na scenie. I miejsce

zdoby³a II DH im. Jana III Sobieskiego, II- I  DH „Barwni”

i III- I Dru¿yna Starszoharcerska „Grom”. Jury przyzna³o tak¿e

wyró¿nienia dla: solistki- Jolanty Jagodziñskiej z Libi¹¿a, Zastêpu

Zuchowego „Osi³ki” z Che³mka oraz Dru¿yny Harcerskiej z Gim-

nazjum nr 2. Oczywiœcie, jak na imprezê harcersk¹ przysta³o, oprócz

œpiewania pojawi³y siê wspólne zabawy i pl¹sy. Radoœci i œmiechu

by³o co niemiara. Pomimo i¿ festiwal by³ skromniejszy, wszyscy

doskonale siê bawili. Podsumowaniem niech bêdzie cytat z piosen-

ki: „Festiwal, wspania³y to czas, na d³ugie miesi¹ce zostanie wœród

nas”.      Tekst i fot. BKC

„BEZ   ZASIÊGU”„BEZ   ZASIÊGU”„BEZ   ZASIÊGU”„BEZ   ZASIÊGU”„BEZ   ZASIÊGU”
We wrzeœniu uczestnicy terapii w Œrodowiskowym Domu

Samopomocy- Pobyt Dzienny A w Che³mku brali udzia³

w 4-dniowej wycieczce w Pieniny i okolice Podhala, dofinanso-

wanej przez PFRON w Oœwiêcimiu.

Relacje wycieczkowiczów: Edyta Wasik: Byliœmy zakwatero-

wani  na terenie rezerwatu przyrody „Bia³a woda” nieopodal Szczaw-

nicy. Wokó³ naszego domku rozci¹ga³a siê przepiêkna panorama

gór, lasów i potoków. Mieszkaliœmy z dala od cywilizacji, co odczu-

liœmy my i nasze telefony komórkowe, które „nie ³apa³y” zasiêgu.

Pogoda nam dopisywa³a, wiêc du¿o spacerowaliœmy, zwiedzaliœmy

ruiny zamków w Nidzicy i Czorsztynie, cerkwie w Jaworkach i Szlach-

towej. Niektóre osoby bra³y udzia³ w sp³ywie Dunajcem, a czêœæ

zwiedza³a w¹wóz Homole. Podczas wycieczki odwiedziliœmy ŒDS w

Szczawnicy, w którym bardzo serdecznie nas przyjêto.

Ania: W ostatni wieczór mieliœmy ognisko. Piekliœmy kie³baski,

œpiewaliœmy. Z ¿alem wraca³am do domu, bo wœród naszej gro-

madki czu³am siê bezpiecznie i weso³o.

Marek: Zbli¿aj¹c siê do Szczawnicy, porówna³em: jak w Tek-

sasie: piêkne góry, którymi byliœmy otoczeni z ka¿dej strony. Bra-

³em udzia³ w sp³ywie Dunajcem, podziwia³em uroki przyrody i œmia-

³em siê z dowcipów, które opowiada³ nam flisak.

Darek: Na miejsce zakwaterowania dojechaliœmy bez proble-

mu, humory dopisywa³y nam przez ca³¹ wycieczkê. Du¿o zwiedza-

liœmy, niektóre miejsca widzia³em po raz pierwszy. Jestem zadowo-

lony, bo to by³a moja pierwsza prawdziwa wycieczka.

Zbyszek: Pomimo trudnoœci zdrowotnych dotrzymywa³em kroku

innym. Zaanga¿owa³em siê w przygotowania do ogniska, przy któ-

rym mi³o spêdziliœmy czas. Niestety, z wycieczki wróci³em rozcza-

rowany, poniewa¿ nie przywioz³em do Che³mka ¿adnej góralki...

Ale bardzo mi siê podoba³o.

Edyta: Ju¿ dawno nie prze¿y³am tak wspania³ych chwil, wszy-

scy byli cudowni. Do dziœ wspominam te wspania³e widoki, a¿ ¿al

by³o odje¿d¿aæ.
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Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Che³mku
W lipcu przy Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego w Che³mku powsta³o Stowarzyszenie-

Rodzina Kolpinga. Teraz rozwija swoj¹ dzia³alnoœæ, co mieszkañcy Che³mka zapewne

ju¿ zauwa¿yli. Stowarzyszenie dzia³a w Polsce od 1989 roku, na swoj¹ siedzibê wybra³o

Kraków. Ma ono swoje korzenie w chrzeœcijañstwie.

ADOLF  KOLPING - dzia³acz spo-

³eczny, mieszkaj¹cy w Niemczech na

prze³omie XIX i XX wieku. By³ twórc¹

specjalnych oœrodków zajmuj¹cych siê

poszukiwaniem pracy i doskonaleniem

robotników, szkoli³ tak¿e kadry dla przed-

siêbiorstw. 2 lata temu Jan Pawe³ II og³o-

si³ go b³ogos³awionym.

W Che³mku Stowarzyszenie zosta³o za-

rejestrowane w lipcu tego roku. W tej chwili

nale¿y do niego 18 osób, ale jest ju¿ wielu

nowych kandydatów. Prezesem Stowarzy-

szenia jest ks. Miros³aw Niewiedzia³, prze-

wodnicz¹cym Pawe³ Legut, zastêpc¹ prze-

wodnicz¹cego Artur Kapitan, sekretarzem

Dorota Pietrzyk a skarbnikiem Maria Pio-

trowicz. ¯eby zostaæ cz³onkiem organiza-

cji, nale¿y byæ osob¹ pe³noletni¹, podpisaæ

stosown¹ deklaracjê, a tak¿e wykazaæ siê

inicjatyw¹.

O pocz¹tkach ksi¹dz Miros³aw Niewie-

dzia³ opowiada tak:

Inicjatywa powstania stowarzyszenia

zrodzi³a siê w zesz³ym roku mniej wiêcej w

lutym. Pomys³odawcami byli nauczyciele Po-

wiatowego Zespo³u nr 8 Szkó³ Ogólnokszta³-

c¹cych i Zawodowych, którzy brali udzia³ w

konferencji poœwiêconej doskonaleniu za-

wodowemu, organizowanej w³aœnie przez

G³ówne Centrum Dzie³a Rodziny Kolpinga

w Polsce. Nauczycielki, m. in. El¿bieta Ku-

bas i Dorota Pietrzyk, wysz³y z inicjatyw¹,

¿eby na terenie Che³mka takie stowarzysze-

nie utworzyæ. Zebra³o siê kilkanaœcie osób,

które siê tym zajê³y. Uda³o siê- w lipcu sto-

warzyszenie zosta³o zarejestrowane w Sa-

dzie Administracyjnym. Natomiast na po-

cz¹tku wrzeœnia zainaugurowaliœmy dzia-

³alnoœæ.

G³ównym zadaniem Stowarzyszenia jest

organizowanie pomocy dla dzieci i m³odzie-

¿y na p³aszczyŸnie fizycznej, duchowej

i moralnej. Na p³aszczyŸnie fizycznej bêd¹

organizowane ró¿norakie  zajêcia sportowe

i rekreacyjne. Sfera duchowa zadba o to,

¿eby ka¿dy rozwija³ siê jako dobry chrze-

œcijanin. Poniewa¿ Stowarzyszenie ma ko-

rzenie chrzeœcijañskie, p³aszczyzna moral-

na realizowana bêdzie poprzez modlitwê.

W przysz³oœci mo¿e bêd¹ organizowane ja-

kieœ wyjazdy, np. na Dni Skupienia. Zadba-

my te¿ o sferê osobow¹, ¿eby, jak mówi³ b³.

Adolf Kolping, „ka¿dy cz³owiek stawa³ siê

bardziej cz³owiekiem”, a przez to dobrym

chrzeœcijaninem i dobrym obywatelem-

mówi ks. Miros³aw.

Jednym z zadañ Stowarzyszenia jest tak-

¿e pomoc ludziom biednym. We wrzeœniu

po³¹czyliœmy swoje si³y z Zespo³em Chary-

tatywnym dzia³aj¹cym przy Parafii Mi³osier-

dzia Bo¿ego (grupa osób zajmuj¹ca siê

pomoc¹ fizyczn¹ i materialn¹ osobom bied-

nym i starszym) i pomagamy, np. ju¿ unowo-

czeœniliœmy sklepik, chcemy tak¿e robiæ pacz-

ki dla dzieci i rodzin ubogich na œwiêta.

Œrodki finansowe na ten cel pochodz¹ od

ludzi dobrej woli. Pomagaj¹ równie¿ firmy

dzia³aj¹ce na terenie Che³mka- opowiada

prezes.

Stowarzyszenie ma równie¿ na celu

pomoc m³odzie¿y, szczególnie z rodzin pa-

tologicznych, w odnalezieniu swojego miej-

sca w spo³eczeñstwie. Realizacj¹ tego celu

bêdzie zorganizowanie œwietlicy w salkach

parafialnych. Chcielibyœmy, ¿eby m³odzie¿

mia³a swój k¹t, czyli takie miejsce, gdzie

„by³aby u siebie”- mówi ks. Miros³aw. Chce-

my równie¿ poprzez edukacjê pomagaæ

w szkole dzieciom, zw³aszcza tym, które nie

maj¹ jakichœ wielkich zdolnoœci czy mo¿li-

woœci nauki. W tej dziedzinie wspó³pracuje

z nami PZ nr 8 Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych

i Zawodowych, udostêpniaj¹c salê kompu-

terow¹ oraz sale wyk³adowe. Zajêcia pro-

wadz¹ nauczyciele tej szko³y- dodaje.

Od wrzeœnia stowarzyszenie dzia³a prê¿-

nie. Stworzone zosta³y sekcje:

-jêzykowa-czyli bezp³atna nauka jêzyka

niemieckiego prowadzona przez E. Kubas

i A. Filipek

-matematyczno-informatyczna, czyli do-

kszta³canie w zakresie matematyki i infor-

matyki, którym zajmuj¹ siê J. Okarmus

 i D. Pietrzyk.

We wrzeœniu tak¿e rozpocz¹³ dzia³alnoœæ

teatr Mirabilis, do którego nale¿¹ uczniowie

szkó³ œrednich i gimnazjalnych z terenu

Che³mka. Teatr dzia³a przy wspó³pracy z PZ

nr 8 Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodo-

wych, gdzie odbywaj¹ siê próby. 16 paŸdzier-

nika w koœciele p. w. Mi³osierdzia Bo¿ego

w Che³mku odby³a siê pierwsza premiera.

Z okazji 25. rocznicy pontyfikatu Ojca Œwiê-

tego m³odzi aktorzy zaprezentowali przed-

stawienie s³owno-muzyczne o papie¿u.

W spektaklu wykorzystano utwory Jana Paw-

³a II oraz wspomnienia o nim Wandy Rutkie-

wicz i bp. Stanis³awa Dziwisza. Przedstawie-

nie mia³o przybli¿yæ dzia³alnoœæ Ojca Œwiête-

go i ukazaæ jego ogromn¹ rolê w ¿yciu Polski,

œwiata i koœcio³a. Scenariusz opracowali: Ur-

szula Guja, Urszula Jod³owska - Jeziorowska

i ks. Miros³aw Niewiedzia³, który zaj¹³ siê tak-

¿e opraw¹ muzyczn¹. W czasie przedstawie-

nia wyst¹pi³a schola „Misericordias”, dzia³a-

j¹ca przy parafii.  Teatr  ma w planach wysta-

wienie wielu ambitnych sztuk.

Siedziba Stowarzyszenia mieœci siê przy

parafii Mi³osierdzia Bo¿ego w Che³mku.

Wszelkich informacji na temat zapisów

i dzia³alnoœci stowarzyszenia udziela ks. Mi-

ros³aw Niewiedzia³.

BKC

PROGRAM OBCHODÓW  ŒWIÊTA NIEPODLEG£OŒCI W GMINIE CHE£MEK
03.11.2003 r. – GODZ. 16.00 - Szko³a Pod-

stawowa nr 2 w Che³mku. Z okazji

Œwiêta Niepodleg³oœci -Turniej Sza-

chowy dla klas I – III.

06.11.2003 r. – GODZ. 10.45 – Gimnazjum

nr 2 w Che³mku. Uroczysta akade-

mia z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci.

07.11.2003 r. – GODZ. 9.00 i 10.00. Szko³a

Podstawowa nr 2. Uroczysta akade-

mia z okazji 85 rocznicy Œwiêta Nie-

podleg³oœci z udzia³em przedstawi-

cieli Samorz¹du Terytorialnego,

Rady Miejskiej i Rady Szko³y. G

07.11.2003 r. – GODZ. 10.00 – Samorz¹-

dowy Zespó³ Szkó³  w Che³mku.-

akademia okolicznoœciowa  dla upa-

miêtnienia  Œwiêta  Niepodleg³oœci.

07.11.2003 r. – GODZ. 11.55 – Samorz¹-

dowy Zespó³ Szkó³ w Bobrku. Uro-

czysta akademia z okazji Œwiêta Nie-

podleg³oœci z udzia³em m³odzie¿y

szkolnej.

07.11.2003 r. -  GODZ. 12.00 – Stadion

Sportowy w Che³mku  XVII BIEG

NIEPODLEG£OŒCI.  Organizato-

rzy: MOKSiR oraz PZ NR 8 Szkó³

Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych

w  Che³mku.

09.11.2003 r. – GODZ. 14.00 Stadion LKS

w Gorzowie – mecz pi³ki no¿nej se-

niorów pomiêdzy Coloseum Bobrek

a LKS Gorzów.

11.11.2003 r. – GODZ. 9.00 – Koœció³ p. w.

Mi³osierdzia Bo¿ego  w Che³mku

Uroczysta Msza Œw. w intencji Oj-

czyzny, patriotyczny program arty-

styczny w wykonaniu uczniów PZ

nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólno-

kszta³c¹cych w Che³mku.

11.11.2003 r. – GODZ. 9.00 – Koœció³ p. w.

N.M.P. Królowej Polski w Che³mku

Uroczysta Msza Œw. w intencji Oj-

czyzny Oko³o godz. 10 – uroczyste

z³o¿enie kwiatów pod Pomnikiem

„Grunwaldzkim” na wzgórzu „ Ska-

³a ” przez w³adze miasta.

11.11.2003 r. – GODZ. 11.00 – Koœció³ p.w.

„ Trójcy Przenajœwiêtszej ” w Bobr-

ku Uroczysta Msza Œw. z okazji

Œwiêta Niepodleg³oœci, uroczyste

z³o¿enie kwiatów pod pami¹tkow¹

tablic¹ w koœciele w Bobrku przez

w³adze miasta.

12.11.2003 r. – GODZ. 10.30 – Samorz¹-

dowy Zespó³ Szkó³ w Gorzowie.

Uroczysty Apel z okazji Œwiêta Nie-

podleg³oœci.
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Jesienna  Szko³a Szachowa

W paŸdzierniku rozpoczê³a siê Jesienna Szko³a Szacho-

wa. 3-miesiêczn¹ imprezê zainaugurowa³y rozgrywki, któ-

re odby³y siê 10 i 11 paŸdziernika w Miejskim Oœrodku

Kultury, Sportu i Rekreacji w Chemku.

Wystartowa³o 17 zawodników. Najlepszy okaza³ siê

D. Dubiel, II miejsce zaj¹³ K. Bigaj i III- J. Karweta.

Na kolejnych miejscach uplasowali siê: A. Szyndler,

B. Machej, E. Malik, B. Lachota, A. Chrobak, A. Lachota,

A. Polok, T. Ptaszyñski, S. Gabryœ, £. Sikora, M. Sikora,

A. Jêdrusik i Sz. Kozub.

Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku

PROPOZYCJE  PROGRAMOWE  NA  LISTOPPROPOZYCJE  PROGRAMOWE  NA  LISTOPPROPOZYCJE  PROGRAMOWE  NA  LISTOPPROPOZYCJE  PROGRAMOWE  NA  LISTOPPROPOZYCJE  PROGRAMOWE  NA  LISTOPAD 2003 rAD 2003 rAD 2003 rAD 2003 rAD 2003 r.....
* 03.11.2003 r. Spotkanie z Clivem Harrisem – znanym uzdrowicie-

lem - siedziba MOKSiR, Plac Kiliñskiego 3 – godz. 14.30

* 05.11.2003 r. Turniej Szachowy Szkó³ Podstawowych i Gimna-

zjalnych o Mistrzostwo Gminy Che³mek

– siedziba MOKSiR , godz. 16.00

* 07.11.2003 r. XVII Bieg Niepodleg³oœci- Stadion Sportowy, ul.

Krakowska 22 - godz. 12.00 (szczegó³y na plakatach)

*   07.11.2003 r. „Prezentacja”- otwarcie wystawy poplenerowej

cz³onków Robotniczego Stowarzyszenia Twórców

Kultury w Che³mku -siedziba MOKSiR, godz. 18.00

* 10.11.2003 r. „Teatralny Autobus”– wyjazd do Teatru Rozryw-

ki w Chorzowie  na sztukê pt.„Dyzma”- wyjazd spod

siedziby MOKSiR– godz. 16.15

* 14.11.2003 r. „Ludobójstwo na Wo³yniu” spotkanie z Pani¹ Ew¹

Siemaszko – wspó³autork¹ ksi¹¿ki pt. Ludobójstwo do-

konane przez nacjonalistów ukraiñskich na ludnoœci

polskiej Wo³ynia 1939 – 1945 t. 1-2 Warszawa 2000 -

siedziba MOKSiR – godz. 16.00

* 15-16.11.2003 r. - Jesienna Szko³a Szachowa –II edycja–siedzi-

ba MOKSiR

* 21.11.2003 r. „Dzieñ czyœciocha” - przedstawienie dzieci 6-let-

nich z Przedszkola Samorz¹dowego nr 2 w Che³mku

poœwiêcone ¿yciu w higienie i czystoœci – siedziba

MOKSiR, godz. 11.00  i 17.00.

* 28.11.2003 r. „Dzieci z Jesionki ”- prezentacja projektu Piotra

Janowskiego, fotoreportera „ Gazety Wyborczej ”

- MOKSiR, godz. 18.00

* 29.11.2003 r. „Jesienny Turniej Tenisa Sto³owego ”

- dla m³odzie¿y siedziba MOKSiR, godz. 9.00

STA£E FORMY ZAJÊÆ OŒRODKA
· Kó³ko plastyczne dla dzieci – czwartki w godz. 16.00-18.00

· Kó³ko teatralne dla dzieci- poniedzia³ki w godz. 16.00-18.00

· Zajêcia aerobiku dla pañ – poniedzia³ki i czwartki w godz.

19.00-20.00

· Nauka gry na fortepianie – poniedzia³ek, wtorek, czwartek

– lekcje indywidualne

· Rytmika dla dzieci – œrody w godz. 16.00-17.00

· Kurs tañca towarzyskiego – „Œwiatowy Program Taneczny”

– I i II stopieñ

Dzieci – wtorki i œrody – 17.00-18.00

Doroœli – wtorki i œrody – 18.00 –19.30

Zajêcia w Samorz¹dowym Zespole Szkó³ w Gorzowie – ponie-

dzia³ki w godz. 16.00-18.30

· Gry i zabawy ruchowe z elementami gimnastyki  - czwartki

w godz. od 17.00 – 18.00

· Opieka artystyczna i wspieranie dzia³alnoœci amatorskich ze-

spo³ów artystycznych

· Zajêcia ko³a szachowego – œrody w godz. 16.30 – 19.00

· Szkó³ka Tenisa Sto³owego

· Szkó³ka Tenisa Ziemnego dla dzieci i m³odzie¿y (szczegó³y

na plakatach)

· Opieka i wspieranie dzia³alnoœci amatorskich dru¿yn spor-

towych.

· Gminna Orkiestra Dêta – poniedzia³ki i pi¹tki w godz. 15.30

–19.00 w szkole w Bobrku

Gminne rozgrGminne rozgrGminne rozgrGminne rozgrGminne rozgrywkiywkiywkiywkiywki

w tenisie sto³owymw tenisie sto³owymw tenisie sto³owymw tenisie sto³owymw tenisie sto³owym
21 paŸdziernika w Miejskim Oœrodku Kultury, Sportu i Rekre-

acji w Che³mku odby³ siê Gminny Turniej Tenisa Sto³owego- Roz-

grywki Indywidualne. Wziêli w nim udzia³ uczniowie szkó³ podsta-

wowych i gimnazjalnych z terenu gminy. Wystartowa³o 26 najlep-

szych zawodników wy³onionych podczas eliminacji szkolnych.

Zwyciêzcy turnieju bêd¹ reprezentowaæ gminê w rozgrywkach

powiatowych, które odbêd¹ siê w listopadzie.

W poszczególnych kategoriach zwyciê¿yli:

-dziewczêta ze szko³y podstawowej: I miejsce-Sylwia Bo¿ek

z SZS w Che³mku, II- Natalia Szostek z SZS w Bobrku

-dziewczêta z gimnazjum: I miejsce- Agata Olejniczak z SZS

w Gorzowie, II- Anna Rybarczyk z SZS w Bobrku

-ch³opcy ze szko³y podstawowej: I miejsce- Seweryn Wanat,

II- Sebastian Plata, obaj z SZS w Che³mku

-ch³opcy z gimnazjum: I miejsce- Dawid Gêbusia , II- Szymon

Karelus, obaj z SZS w Che³mku.

Tekst i fot. BKC

SZCZEGÓ£OWYCH INFORMACJI UDZIELA BIURO MOKSIR – TEL. 0-33 846 12 96

Najlepsze  tenisistki
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Zapraszamy na poplenerową wystawę członków Robotniczego Stowarzyszenia

Twórców Kultury w Chełmku zatytułowaną „PREZENTACJA”

Galeria „Epicentrum” w MOKSiR Chełmek, Pl. Kilińskiego 3,

Do 12 grudnia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00

BEATA  MORDEJA- skoñczy³a Liceum Sztuk Plastycznych

w Nowym Wiœniczu, mieszka w Niemczech, gdzie ukoñczy³a

studia wy¿sze na Bergische Universitat- Wuppertal na kierunku

desing (Kommunikationsdesing).

LECH  KO£ODZIEJCZYK- ukoñczy³ studia na ASP Kra-

ków, Wydzia³ Grafiki w Katowicach. W latach 1978-1980 pod-

j¹³ pracê jako asystent w ASP w Katowicach w pracowni malar-

stwa. Od 1980 roku pracuje na stanowisku adiunkta II st.

W Instytucie Sztuki Filii Uniwersytetu Œl¹skiego w Cieszynie.

Autor ponad 40 wystaw indywidualnych w kraju i za granic¹.

Otrzyma³ nagrody ZPAP Katowice za malarstwo. W 1998 roku

nagrody Grand Prix w konkursie „Praca Roku 1997” za obraz

„Ksiêga S³oñca”. Od pocz¹tku lat 80.  zrealizowa³ kilka obszer-

nych cykli malarskich, z których najwa¿niejsze to „Fantoma-

nie”, „Kosmo-gonie”, „Luminofory”, „Ksiêga S³oñca”, „Liry-

kony” i „G³owy”.

Niecodzienna wystawa w galerii „Epicentrum”
Kolejnymi artystami, którzy prezentowali swoj¹ twórczoœæ

w galerii „Epicentrum” mieszcz¹cej siê w Miejskim Oœrodku

Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku byli Beata Mordeja

i Lech Ko³odziejczyk.

Zupe³nie odmienn¹ koncepcjê sztuki prezentuje Lech Ko³o-

dziejczyk. Na wystawie znalaz³ siê cykl jego wczeœniejszych ob-

razów. Emanuje z nich moc i wizjonerskie przes³anie. Kolor, gra

œwiat³a, oryginalny wzór przykuwaj¹ uwagê i pobudzaj¹ wyobraŸ-

niê. Ka¿dy obraz jest inny, ka¿dy tajemniczy, ale i intryguj¹cy.

Artysta nie podaje gotowych recept na zrozumienie swojej sztuki,

ka¿dy z obserwatorów musi znaleŸæ w³asn¹ interpretacjê. Ja trak-

tuje tê wystawê w kategoriach eksperymentu, pewnej przygody

artystycznej.  My wychodzimy z Beat¹ od skrajnie ró¿nych koncep-

cji artystycznych. To s¹ 2 ró¿ne œwiaty, które siê doskonale uzupe³-

niaj¹. W moim przypadku to jest wejœcie w œwiat wartoœci czysto

malarskich, czyli kolor, relacja przestrzenna, materia, œwiat³o- to

s¹ elementy, które mnie wewnêtrznie nakrêcaj¹ i s¹ dla mnie dro-

gowskazem - mówi³ L. Ko³odziejczyk- Ja nie podajê gotowego

przekazu, niczego nie narzucam, ja tylko prowokujê do poszuki-

wañ, do rozmyœlañ, liczê na w³asn¹ interpretacjê odbiorcy. W moim

odczuciu taka jest rola malarstwa- to nie jest mechaniczny obraz

œwiata, taki gotowiec, tylko wrêcz przeciwnie- to jest opis œwiata,

który zak³ada jak¹œ aktywnoœæ malarza, ale liczy te¿ na twórczy

odbiór tego, kto ogl¹da.

Tekst i fot. BKC

Wystawa nosi³a zagadkowy tytu³ „Deshabillage”, którego zna-

czenie artyœci wyjaœniali podczas wernisa¿u 3 paŸdziernika. De-

shabillage to znaczy rozbieraæ siê, ale te¿ ukazywaæ w³asne wnê-

trze. Chodzi³o nam o to, ¿eby siê pokazaæ w taki sposób, w jaki

Pañstwo nas nie widz¹, pokazaæ nasze wnêtrze, to wszystko, co

w nas dzia³a, co nas porusza i czym ¿yjemy, czym siê otaczamy-

mówi³a B. Mordeja.

Na wystawie znalaz³y siê instalacje B. Mordei zatytu³owane

„Falling angels” (Upad³e anio³y). Dla mnie anio³y  nale¿¹ do przy-

gód mojego ¿ycia bazuj¹cych na szerokim spektrum studiów

z zakresu literatury, archeologii, mitologii, astrologii, historii, teo-

logii, ezoteryki i preastronautyki, których pocz¹tki siêgaj¹ wcze-

snego dzieciñstwa. ¯yjemy w czasach, w których anio³y nie maj¹

w zasadzie wiêkszego znaczenia. Ich znaczenie zosta³o zupe³nie

zdewaluowane. Nie liczymy siê teraz z jakimikolwiek œwiêtoœciami.

A ja w³aœnie ukaza³am Pañstwu to, co z tych anio³ów pozosta³o.

Instalacja „Self made angel” po pierwszym spojrzeniu przypomina

krzy¿, ale nim nie jest. Ma nam pomóc znaleŸæ swojego w³asnego

anio³a, ale te¿ poznaæ siebie - mówi³a artystka.

B. Mordeja uœmierci³a lansowany od lat idea³ kobiety, którego

symbolem niedoœcignionym jest lalka Barbie. Cykl „I love barbie-

cue” obala mit kobiety idea³u. Barbie to od 60. lat idea³ wmawiaj¹cy

dziewczynkom, jak mia³yby wygl¹daæ w przysz³oœci. Od 60. lat two-

rzy siê obraz kobiety, który nie istnieje. Postanowi³am go zniszczyæ.

Ta instalacja jest moj¹ odpowiedzi¹ na wspó³czesny œwiat- wyja-

œnia³a B. Mordeja.  Jedna z instalacji- „Blow up” (Powiêkszenie)

przedstawia³a etrusk¹ lasê- boginiê p³odnoœci, tyle, ¿e wydaniu trze-

ciego tysi¹clecia. W swoich pracach B. Mordeja pos³uguje siê uni-

wersalnym, wszystkim znanym kodem kolorów: biel¹ i czerni¹. Biel

symbolizuje eter, materia³- uniwersum, z którego mia³yby sk³adaæ

siê anio³y. Czerñ jest symbolem szatana, ciemnoœci, œmierci.

Instrumentalizacja anio³ów, ich atrybutów i ich roli we wszech-

œwiecie jest równoczeœnie instrumentalizacj¹ niepowtarzalnoœci

i znakomitoœci cz³owieka, odbiciem jego poszukiwañ, jego ambicji

opanowania œwiata i jego niemocy wobec genialnoœci natury

i wobec siebie samego w obliczu nieskoñczonoœci- te s³owa artystki

mog¹ podsumowaæ przes³anie wystawy.


