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BUD•ET 2004 UCHWALONY
czytaj  str. 3

Dnia 2 lutego br. odby³a siê uroczystoœæ przekazania 2 samo-

chodów bojowych dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Che³mku

oraz radiowozu dla Komendy Powiatowej w Oœwiêcimiu. Odby-

³a siê uroczysta Msza œw. w Koœciele Mi³osierdzia Bo¿ego w

Che³mku.

Pierwszy samochód otrzymaliœmy w ramach programu dopo-

sa¿enia jednostek OSP województwa ma³opolskiego w samocho-

dy ratownictwa techniczno – chemiczno – ekologicznego,  „Sa-

mochody ratownicze 2003r.” Wniosek sk³adaliœmy do Urzêdu

Marsza³kowskiego.          dok. na str. 2
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MAMY NOWE WOZY
dok. ze str. 1

Wartoœæ wozu bojowego IVECO to oko³o 300 tys. z³otych,

z czego Urz¹d Miejski w Che³mku dotowa³ 75 tys. z³otych, reszta

to wk³ad Urzêdu Marsza³kowskiego. Jest to samochód specjalny

ratownictwa techniczno – chemiczno – ekologicznego. Wóz wypo-

sa¿ony jest miedzy innymi w : sprzêt ratownictwa drogowego

i technicznego, maszt oœwietleniowy, agregat pr¹dotwórczy, œrod-

ki do dezynfekcji i neutralizacji substancji chemicznych. Drugi sa-

mochód FORD to wóz ratowniczy, wyposa¿ony w  wysokociœnie-

niowe urz¹dzenie gaœnicze. Wniosek o ten samochód sk³ada³a OSP

27.09.2002r., kosztowa³ 100 tys. z³otych, z czego 40 tys. z³. to

dofinansowanie przez Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku OSP RP, a 60 tys.

z³. finansowa³ Urz¹d miejski w Che³mku. Bardzo du¿y wk³ad

w pozyskanie tych samochodów w³o¿y³ burmistrz Andrzej Saternus.

Sk³adam serdeczne podziêkowania  Radnym Radym Miejskiej w

Che³mku za przydzielenie œrodków finansowych  na zakup tych

samochodów - mówi³ pan Andrzej  Sarna.

Podczas uroczystoœci poœwiêcenia nowego sprzêtu, jaki otrzyma-

³a Gmina i miasto Che³mek, g³os zabra³ pan Andrzej Saternus, który

podkreœli³ wa¿noœæ dzisiejszego wydarzenia, a tak¿e ¿yczy³, aby nowy

sprzêt, jak najlepiej s³u¿y³ mieszkañcom gminy Che³mek. O informa-

cje na temat nowego radiowozu poprosi³am komendanta Komisariatu

Policji w  Che³mku -  pana Stanis³awa Klajê.

Na ten samochód z³o¿y³o siê spo³eczeñstwo Che³mka . Dwa lata

temu na fundusz przy Starostwie zgromadzili 12,5 tys. z³otych pry-

watni przedsiêbiorcy z terenu gminy Che³mek. W tym roku  do tych

pieniêdzy do³o¿ono 7,5 tys. z³otych. 20 tys. z³otych da³a Komenda

G³ówna Policji  i za te pieni¹dze zosta³ zakupiony nowy OPEL ASTRA,

który zosta³ sprowadzony do Che³mka w styczniu br. Samochód

bêdzie s³u¿y³ do prac operacyjnych oraz do wyjazdów policjantów

na zdarzenia. Serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy przyczy-

nili siê do tego, ¿e ten samochód jest u nas.

Tekst i fot. P.Ch.

GMINNNE  CENTRUM  INFORMACJI
Che³meckie Centrum otwarte zosta³o 23 stycznia 2004r. To

bardzo wa¿na inwestycja dla gminy poniewa¿  problem bezrobo-

cia nie jest nam obcy.

Na GCI przeznaczone zosta³y dwie salki w budynku Miejskiego

Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku. Gminne Centrum

Informacji jest projektem finansowanym ze œrodków bud¿etu Gminy

oraz œrodków otrzymanych z Województwa Ma³opolskiego w

wysokoœci 61 824 z³., realizowanym w ramach Programu Aktywi-

zacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” Ministerstwa Go-

spodarki , Pracy i Polityki Spo³ecznej. Centrum wyposa¿one jest  w

9 nowoczesnych stanowisk  komputerowych, z czego 7 urz¹dzeñ

przeznaczonych jest dla interesantów, a 2 pozosta³e dla pracowni-

ków GCI.

Na uroczystoœæ otwarcia Centrum przyby³o wiele osób, którym

w sposób szczególny zale¿a³o na uruchomieniu GCI: w³adze mia-

sta,  przedstawiciele  urzêdów pracy, Wojewoda Ma³opolski

tragedii. Ludziom pozostaj¹cym bez pracy Gmina da³a mo¿liwoœæ

poszukiwania zatrudnienia dziêki nowoczesnym technologiom.

Czêsto jest tak, ¿e po d³ugich miesi¹cach poszukiwania pracy bez-

robotny traci wszelkie nadzieje, staje siê pasywny. Wyjazd do Urzê-

du Pracy w Oœwiêcimiu wi¹¿e siê z kosztami, które trudno udŸwi-

gn¹æ osobom bezrobotnym.  Tymczasem w GCI mieszkañcy Gminy

maj¹ mo¿liwoœæ zapoznania siê z ofertami nap³ywaj¹cymi z PUP i

umieszczonymi na stronie internetowej Urzêdu. Równie¿ pi¹tka

m³odych ludzi pracuj¹cych w GCI bêdzie pozyskiwaæ oferty dla

bezrobotnych. Chcemy stworzyæ bazê osób bez pracy. Specjaliœci

z GCI zajm¹ siê te¿ szeroko pojêtym doradztwem zawodowym. GCI

s³u¿y równie¿ pomoc¹  podmiotom gospodarczym poprzez dostêp

do bazy osób poszukuj¹cych zatrudnienia, udzielanie informacji

na temat dostêpnych i preferencyjnych kredytów. Z funduszy unij-

nych mo¿na pozyskaæ pieni¹dze na inwestycje.

dok. na str. 11

J. Adamik, Senator B. M¹sior, Z. Jeleñ Przewodnicz¹cy Rady Miej-

skiej w Che³mku.

Chcemy, by centrum s³u¿y³o wszystkim bezrobotnym z naszej

Gminy, A Che³mek to dzisiaj 800 bezrobotnych, to 800 ludzkich
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BUD¯ET  CHE£MKA  UCHWALONY
Podczas XIV  sesji IV Kadencji Rady Miejskiej uchwalono bud¿et Gminy Che³mek na rok 2004. Dochody szacowane s¹ na

16.905.960 z³, wydatki zaplanowano na poziomie 17.223.448 z³, powstaje deficyt bud¿etowy w wysokoœci 317.479 z³.

Sesja bud¿etowa, odby³a siê 29 stycznia 2004 r. Wœród zaproszonych goœci  byli: przedstawiciele Ma³opolskiej Izby Rolniczej,

Rady Powiatu, Przewodnicz¹cy Rad Osiedlowych i Rad So³eckich oraz prezesi i dyrektorzy jednostek organizacyjnych.

Uchwa³a w sprawie bud¿etu gminy jest najwa¿niejsz¹ uchwa³¹, jak¹ Rada Miejska podejmuje w ci¹gu roku. Z rozdzielenia

œrodków w bud¿ecie  wynika, które zadania s¹ priorytetowe oraz jakie zadania bêd¹ realizowane w ci¹gu roku i w latach nastêpnych.

Burmistrz podkreœli³, ¿e tegoroczny bud¿et jest bardzo ambitny i wie, ¿e trzeba bêdzie w³o¿yæ du¿o wysi³ku i pracy w jego realizacjê.

Dyskusja nad ostatecznym kszta³tem bud¿etu trwa³a 5 godzin.

W tym: - podatek dochodowy od osób fiz. 3.897.261

- podatek dochodowy od osób prawnych 20.000

- podatek  od nieruchomoœci 3.066.000

- podatek rolny 87.000

- podatek leœny 8.600

- podatek od œrodków transportowych 71.200

- podatek od spadków i darowizn 10.000

- podatek od posiadania psów 5.000

- wp³ywy z op³aty skarbowej 50.000

- wp³ywy z op³aty targowej  22.000

- wp³ywy z tyt. op³aty eksploatacyjnej 1.500.000

- podatek od czynnoœci cywilno prawnych 220.000

- odsetki od nieterm. wp³at z tyt. podatków i op³at 10.000

- op³ata administracyjna 3.000

- podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób

fizycznych op³acany w formie karty podatkowej 10.000

- wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody

j.s.t. na podstawie ustaw /wp³ywy z op³at za

zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu/ 150.000

 758 Ró¿ne rozliczenia 5.532.306

W tym subwencja: 5.512.306

- czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej 4.810.659

- czêœæ wyrównawcza 566.318

- czêœæ równowa¿¹ca  135.329

Odsetki od œrodków na rachunkach bankowych   20.000

 801 Oœwiata i wychowanie  89.400

W tym: - wp³ywy z ró¿nych us³ug    9.400

-  wp³ywy z us³ug  80.000

 852 Pomoc spo³eczna  1.052.870

W tym:  - wp³ywy z us³ug    9.000

          - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê  zadañ bie¿¹cych z zakresu admin.

rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie

/zwi¹zkom gmin/ ustawami  1.043.870

O G Ó £ E M                     16.905.969

DOCHODY  BUD¯ETU

GMINY CHE£MEK na  2004 rok

Dzia³ NAZWA   Plan na

 2004 rok

 700  Gospodarka mieszkaniowa 990.000

W tym: - wp³ywy za zarz¹d, u¿ytkowanie

i u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoœci 18.000

- dochody z najmu  i dzier¿awy sk³adników

maj¹tkowych Skarbu Pañstwa lub jednostek

samorz¹du terytorialnego oraz innych umów

o podobnym charakterze 463.000

- wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników

maj¹tkowych 508.000

- pozosta³e odsetki 1.000

 750 Administracja publiczna 108.902

W tym: - wp³ywy z ró¿nych op³at 13.000

- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu admin.

rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie

/zwi¹zkom gmin/ ustawami 91.500

- wp³ywy z ró¿nych dochodów 500

- dotacje celowe z powiatu na zad. powierzone 3.902

 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstw.,

kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa 2.100

W tym: - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu

pañstwa na realizacjê zadañ bie¿. z zakresu

administracji rz¹dowej oraz innych zadañ

zleconych gminie /zwi¹zkom gmin/ ustawami 2.100

 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona p.po¿. 330

W tym: - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu

pañstwa na realizacjê zadañ bie¿. z zakresu

administracji rz¹dowej oraz innych zadañ

zleconych gminie  /zwi¹zkom gmin/ ustawami 330

 756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz.

i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osob.

prawnej oraz wyd. zwi¹zane z ich poborem 9.130.061
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WYDATKI BUD¯ETU

GMINY CHE£MEK na  2004 rok

Dzia³  ROZDZ. T R E Œ Æ   Projekt na

2004 rok

010 Rolnictwo i ³owiectwo 54.000

01008 Melioracje wodne 50.000

W tym: a/ wydatki bie¿¹ce 50.000

01022 Zwalczanie chorób zaka¿nych zwierz¹t

oraz badania monitoringowe pozost.

chem. i biol. w tkankach zwierz¹t

i produktach pochodzenia zwierzêcego 2.000

W tym:   a/ wydatki bie¿¹ce 2.000

01030 Izby rolnicze 2.000

W tym: a/ wydatki bie¿¹ce 2.000

600 Transport i ³¹cznoœæ 930.000

60004 Lokalny transport zbiorowy w tym:

a/ wydatki bie¿¹ce 230.000

b/ wydatki maj¹tkowe 201.000

w tym: dotacje celowe przekazane

gminie lub miastu sto³. Warszawie

na inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizowane na podstawie porozumieñ

/umów/ miêdzy j.s.t/ 29.000

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 170.000

w tym: a/ wydatki maj¹tkowe   dotacje

celowe przekazane do sam. wojew.

na  inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizowane na podstawie porozumieñ

/umów/ miêdzy j.s.t.   170.000

60014 Drogi publiczne powiatowe 100.000

W tym: a/ wydatki bie¿¹ce Dotacje

celowe przekazane dla powiatu na zad.

bie¿¹ce realizowane na podstawie

porozumieñ /umów/ miêdzy j.s.t.   100.000

60016 Drogi publiczne gminne w tym: 430.000

a/ wydatki bie¿¹ce  430.000

700 Gospodarka mieszkaniowa 894.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchom. 873.000

W tym: a/ wydatki bie¿¹ce 338.000

b/ wydatki maj¹tkowe  535.000

70095 Pozosta³a dzia³alnoœæ W tym: 21.000

a/ wydatki bie¿¹ce  21.000

710 Dzia³alnoœæ us³ugowa 199.000

71004 Plany zagosp. przestrzennego 50.000

W tym:  a/ wydatki bie¿¹ce  50.000

71014 Oprac. geodezyjne i kartograficzne 25.000

W tym: a/ wydatki bie¿¹ce 25.000

71035 Cmentarze 110.000

W tym: wydatki maj¹tkowe 110.000

71095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 14.000

W tym: a/ wydatki bie¿¹ce 14.000

750 Administracja publiczna   2.051.881

75011 Urzêdy wojewódzkie W tym: 91.500

a/ wydatki bie¿¹ce, 91.500

w tym: wyn. i poch. od wynagrodzeñ   88.000

75020 Starostwa powiatowe W tym: 3.902

a/ wydatki bie¿¹ce 3.902

w tym: wyn. i pochodne od wyn. 3.842

75022 Rady gmin /miast i miast na prawach 136.000

powiatu/ W tym:

a/ wydatki bie¿¹ce 130.000

b/ wydatki maj¹tkowe  6.000

75023 Urzêdy gmin /miast i miast na prawach 1.795.479

powiatu/ W tym:

a/ wydatki bie¿¹ce 1.795.479

w tym: wyn. i poch. od wynagrodzeñ 1.332.900

b/ wydatki maj¹tkowe  8.000

75095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 25.000

W tym: a/ wydatki bie¿¹ce  25.000

751 Urzêdy nacz. organów w³adzy pañst.,

kontroli i ochrony prawa oraz s¹dow. 2.100

75101 Urzêdy naczelnych organów w³adzy

pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 2.100

W tym:  a/ wydatki bie¿¹ce 2.100

w tym: wyn. i poch. od wynagrodzeñ   630

754 Bezpieczeñstwo publ. i ochrona p/po¿. 155.330

75412 Ochotnicze Stra¿e Po¿arne W tym: 155.000

a/ wydatki bie¿¹ce 80.000

b/ wydatki maj¹tkowe  75.000

75414 Obrona cywilna W tym: 330

a/ wydatki bie¿¹ce 330

756 Dochody od osób prawnych, od osób

fiz. i od innych jedn. nieposiadaj¹cych

osobowoœci prawnej oraz wydatki

zwi¹zane z ich poborem 31.000

75647 Pobór podatków, op³at i niepodat. 31.000

nale¿noœci bud¿etowych W tym:

a/ wydatki bie¿¹ce  31.000

757 Obs³uga d³ugu publicznego 102.000

75702 Obs³uga papierów wart., kredytów
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i po¿yczek jednostek samorz¹du teryt.

 w tym: a/ wydatki bie¿¹ce 102.000

- wydatki na obs³ugê d³ugu jednostek 102.000

samorz¹du terytorialnego

758 Ró¿ne rozliczenia 284.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe W tym: 284.000

rezerwa ogólna 47.452

rezerwa  celowa 216.548

w tym: na wyd. w dziale oœwiata i wych.

120.000 z³

na wydatki w dziale gosp. mieszk.

/remont bud. DL w Gorzowie/  96.548 z³

801 Oœwiata i wychowanie 7.644.000

80101 Szko³y podstawowe W tym: 4.470.600

a/ wydatki bie¿¹ce 3.650.600

w tym: wyn. i pochodne od wyn. 2.850.000

                b/ wydatki maj¹tkowe 820.000

80104 Przedszkola   W tym: 1.128.000

a/ wydatki bie¿¹ce :   1.128.000

- wyn. i pochodne od wyn.    908.000

80110 Gimnazja 1.744.000

W tym:  a/ wydatki bie¿¹ce 1.744.000

w tym: wyn. i pochodne od wyn. 1.400.000

80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ 18.000

W tym:  a/ wydatki bie¿¹ce 18.000

80114 Zespo³y obs³ugi ekonomiczno

administracyjnej szkó³ W tym: 251.000

a/ wydatki bie¿¹ce 251.000

w tym: wyn i pochodne od wyn.  200.000

80146 Dokszta³canie i doskon. nauczycieli 15.000

W tym: a/ wydatki bie¿¹ce  15.000

80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 17.400

W tym: a/ wydatki bie¿¹ce  17.400

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 205.000

85401 Œwietlice szkolne 205.000

W tym: a/ wydatki bie¿¹ce 205.000

w tym: wyn. i pochodne od wyn. 177.740

803 Szkolnictwo wy¿sze 13.000

80395 Pozosta³a dzia³alnoœæ W tym: 13.000

wydatki maj¹tkowe

Dotacje celowe przekazane do sam.

województwa na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane na podstawie

porozumieñ /umów/ miêdzy j.s.t.        13.000

851 Ochrona zdrowia 150.000

85154  Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 150.000

W tym:   a/ wydatki bie¿¹ce 150.000

852 Pomoc spo³eczna 2.269.637

85203 Oœrodki wsparcia 210.000

W tym:  a/ wydatki bie¿¹ce 210.000

- wyn. i pochodne od wynagrodzeñ  164.000

85213 Sk³adki na ubezp. zdrowotne  za osoby

pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia 45.300

z pomocy spo³ecznej  W tym:

a/ wydatki bie¿¹ce   45.300

85214 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki 920.000

na ubezpieczenie spo³eczne W tym:

a/ wydatki bie¿¹ce   920.000

85215 Dodatki mieszkaniowe 620.000

W tym:   a/ wydatki bie¿¹ce  620.000

85216 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wych. 42.700

W tym:   a/ wydatki bie¿¹ce  42.700

85219 Oœrodki pomocy spo³ecznej  w tym: 409.137

a/ wydatki bie¿¹ce 409.137

w tym: wyn. i pochodne od wyn.  338.000

85228 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne 2.500

 us³ugi opiekuñcze W tym:

a/ wydatki bie¿¹ce 2.500

85295 Pozosta³a dzia³alnoœæ w tym: 20.000

a/ wydatki bie¿¹ce - dotacje  20.000

853 Pozosta³e zad. w zakresie pol. spo³. 530.000

85395 Pozosta³a dzia³alnoœæ 530.000

W tym: a/ wydatki bie¿¹ce 80.000

w tym: wyn. i pochodne od wyn. 60.000

b/ wydatki maj¹tkowe 450.000

900 Gospodarka kom. i ochrona œrod. 711.000

90003 Oczyszczanie miast i wsi W tym: 125.000

a/ wydatki bie¿¹ce  125.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gmin. 50.000

W tym:  a/ wydatki bie¿¹ce  50.000

90013 Schroniska dla zwierz¹t 6.000

W tym: wydatki bie¿¹ce  6.000

90015 Oœwietlenie ulic, placów i dróg 450.000

W tym: a/ wydatki bie¿¹ce 380.000

b/ wydatki maj¹tkowe  70.000

90095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 80.000

W tym: a/ wydatki bie¿¹ce  80.000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narod. 800.000

92109 Domy i oœr. kultury, œwietlice i kluby 600.000

W tym:  a/ wydatki bie¿¹ce 600.000

w tym: dotacje 600.000

92116 Biblioteki 200.000
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W tym: a/ wydatki bie¿¹ce 200.000

w tym: dotacje 200.000

926 Kultura fizyczna i sport 217.500

92601 Obiekty sportowe 100.000

W tym: a/ wydatki maj¹tkowe 100.000

W tym  Dotacja dla podmiotów

 nie zaliczonych do sektora  finansów

publ.  na wspó³finansowanie inwestycji     65.000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

i sportu W tym:

a/ wydatki bie¿¹ce 117.500

 dotacje dla Klubów Sportowych 117.500

O G Ó £ E M 17.223.448

Wydatki  maj¹tkowe  na  2004 rok

w z³otych

Dzia³ Rozdz NAZWA    ZADANIA KWOTA

600 Transport i ³¹cznoœæ 199.000

60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki maj¹tkowe w zakresie

transportu zbiorowego dotacje celowe

przekazane gminie lub miastu sto³ecz.

Warszawie  na inwestycje i zakupy

inwestycyjne  realizowane na podstawie

porozumieñ /umów/ miêdzy j.s.t/ 29.000

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki maj¹tkowe w zakresie dróg

wojewódzkich  – dotacja na wspó³finan.

modernizacji drogi i bud. chodników

wzd³u¿  drogi 780 i 933

oraz opracowanie  dok.  na projekt 170.000

700 Gospodarka mieszkaniowa 535.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchom. 530.000

Wydatki maj¹tkowe:

- Docieplenie  pozosta³ych przegród

/stropodachy, dachy, stropy, œciany

wewnêtrzne, itp./ metod¹ lekk¹

w budynkach przy ul.W.P.Nr 3, 5, 6 i 8 5.000

- zakup gruntu 535.000

710 Dzia³alnoœæ us³ugowa 110.000

71035 Cmentarze Zakup gruntu, opracowanie

dokumentacji oraz rozpoczêcie budowy

cmentarza 110.000

750 Administracja publiczna 14.000

75022 Rady gmin /miast i miast na prawach

powiatu/ - zakup kserokopiarki 6.000

75023 Urzêdy gmin /miast i miast na prawach

powiatu/ - zakup komputera 8.000

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona

przeciwpo¿arowa 75.000

75412 Ochotnicze Stra¿e Po¿arne Budowa

Stra¿nicy OSP w Che³mku 75.000 z³. 75.000

801 Oœwiata i wychowanie 820.000

80101 Szko³y podstawowe Szko³a

Podstawowa Nr 2 w Che³mku

ul.Brzozowa - budowa sali gimnast.

wraz z zapleczem kwota  420.000 z³

Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ Nr 1

w Che³mku ul.Chrobrego

- dobudowa budynku sali sportowej

wielofunk. I etap  kwota  400.000z³. 820.000

803 Szkolnictwo wy¿sze 13.000

80395 Pozosta³a dzia³alnoœæ Dotacje celowe

przekazane do samorz¹du wojew.

na inwestycje  i zakupy inwestycyjne

/Adaptacja budynku po by³ych Zak³.

Monopolu Tytoniowego  w Oœwiêcimiu

na potrzeby Pañstw. Wy¿szej Szko³y

Zawodowej w Oœwiêcimiu/. 13.000

853 Pozosta³e zadania w zakresie polityki

spo³ecznej 450.000

85395 Pozosta³a dzia³alnoœæ Rozwój Miejskiej

Strefy Aktywnoœci Gospodarczej

w Che³mku  - Modernizacja budynku

 na Regionalny Oœrodek Szkoleniowy 450.000

900 Gospodarka komunalna

i ochrona œrodowiska 70.000

90015 Oœwietlenie ulic, placów i dróg

Wydatki maj¹tkowe  w zakresie

oœwietlenia gminy 70.000

926 Kultura fizyczna i sport 100.000

92601 Obiekty sportowe

Wydatki maj¹tkowe  KS Che³mek

35.000 z³ Dotacja dla podmiotów

nie zaliczonych do sektora finansów

publicznych  na wspó³finansowanie

inwestycji -/budowa zaplecza boiska

sportowego  w Gorzowie i Bobrku

/  65.000 z³. 100.000

R A Z E M                      2.386.000
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59. rocznica wyzwolenia Che³mka
Dnia 16 stycznia 2004r. o godz. 10.45

w Szkole Podstawowej nr 2 w Che³mku od-

by³a siê akademia z okazji 59 Rocznicy Wy-

zwolenia Miasta. Na uroczystoœæ przyby³

burmistrz  A. Saternus, v-ce burmistrz- A.

Skrzypiñski, przewodnicz¹cy Rady Miej-

skiej - Z. Jeleñ, przewodnicz¹cy Rady Szko-

³y- A. Sarna. Zebranych goœci przywita³

dyrektor Sidorowicz.  M³odzie¿ zaprezento-

wa³a bogaty program artystyczny, a swym

wystêpem przypomnia³a okolicznoœci po-

wstania miasta.

Po wystêpach m³odych wykonawców

g³os zabra³ burmistrz Che³mka. W swoim

wyst¹pieniu nawi¹za³ do okresu wojny oraz

do obozu zag³ady w Oœwiêcimiu. Zwróci³ siê

do m³odych ludzi z proœb¹, aby cz³owiek

drugiemu cz³owiekowi nigdy nie by³ wro-

giem. Na koniec  ¿yczy³ uczniom oraz peda-

gogom spokojnego i udanego wypoczynku

podczas nadchodz¹cych ferii.

Podsumowuj¹c spotkanie, pani  E. Œwi-

talska podziêkowa³a m³odzie¿y, wychowaw-

com i osobom, któe przygotowa³y program:

E. Wêdzinie, U. Sitek, £. Dydyñskiej,

U. Palce, C. Rudyk i E. Gajdzie.

Tegoroczne obchody rocznicy wyzwo-

lenia Che³mka sw¹ obecnoœci¹ uœwietni³ Wo-

jewoda Ma³opolski Jerzy Adamik, który wraz

z przedstawicielami naszego samorz¹du dn.

23 stycznia  o godz. 11.45 z³o¿y³ wi¹zanki

kwiatów pod pomnikiem Ofiar Faszyzmu

w Che³mku.

P.CH.

Kwiaty pod pomnikiem  z³o¿y³y w³adze samorz¹dowe oraz przedstawiciele œrodowiska  kombatantów, m³odzie¿ i harcerze. Fot. S.P-K

U EMERYTÓW ZAWSZE RODZINNIE I WESO£O !
Zarz¹d Oddzia³u Rejonowego Polskiego Zwi¹zku Emerytów,

Rencistów i Inwalidów w roku 2004 organizuje szereg spotkañ

z okazji tradycyjnego op³atka. Pierwsze spotkanie odby³o siê

w Gorzowie w Kole nr 1 w dniu 10 stycznia. W "op³atku" uczest-

niczyli nie tylko cz³onkowie zwi¹zku, ale równie¿ jego sympatycy.

Spotkanie up³ynê³o w mi³ej, rodzinnej atmosferze.  podobna uro-

czystoœæ odby³a siê w Domu Rencisty w Che³mku 13 stycznia jako

tradycyjny op³atek pt. "Kolendowanie". Udzia³ wziê³o 50 osób.

By³o bardzo sympatycznie. W spotkaniu uczestniczyli  ludzie star-

si, chorzy, którzy nie mog¹ korzystaæ z innych imprez oraz wycie-

czek.

PODZIÊKOWANIE

Zarz¹d Oddzia³u Rejonowego Polskiego Zwi¹zku Emerytów,

Rencistów i Inwalidów w Che³mku sk³ada podziêkowanie: Burmi-

strzowi, Radzie Miejskiej, Radzie Osiedlowej MSM „Budowlanka”

Che³mku, Dyrekcji MOKSiR-u za pomoc i wsparcie finansowe

w zorganizowaniu wszystkich spotkañ op³atkowych.

wane dla oddzia³u rejonowego. Udzia³ wziê³o 70 osób. Atmosfera

by³a wspania³a i wszyscy bawili siê weso³o. 25 stycznia w Kole nr

3 w Starym Mieœcie, równie¿ odby³ siê tradycyjny op³atek. Tam

uczestniczyli cz³onkowie ze Starego Miasta.

11 lutego planowane jest spotkanie z okazji Dnia Chorego by

pamiêtaæ o chorych, samotnych i zapomnianych. Spotkanie odbê-

dzie siê w Domu Rencisty.Organiaowane przez Zarz¹d oddzia³u

biesiady i spotkania, s³u¿¹ temu, aby starsi, schorowanui ludzie

mogli porozmawiaæ, przekazaæ swoje bol¹czki, problemy.

Zainteresowanych i sympatyków naszego Zwi¹zku zaprasza-

my do zapoznania siê z kalendarzem imprez na bie¿¹cy rok.

Maria Go³yŸniak

 Nastêpnym wydarzeniem by³o Noworoczne spotkanie w MOK-

SiR w Che³mku dnia 24 stycznia 2004r. By³a to impreza organizo-

Fot. P.Ch.

Fot. P.Ch.

MOKSiR zaprasza na wystawê malarstwa

Mieczys³awa Matyji.
Otwarcie wystawy 20.02.2004 r. (pi¹tek) o godz. 18.00

Galeria Epicentrum, Che³mek, Pl. Kiliñskiego 3
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Nie³atwo jest opowiedzieæ o takim cz³owieku, jakim by³ œp. Ro-

man, wystarczy³oby u¿yæ jednego tylko s³owa to by³ „ktoœ”. Siêga-

j¹c pamiêci¹ w czasy powojenne, widzê go jako „aktora” w sztuce

teatralnej, prowadzonego przez niego amatorskiego zespo³u, w

naszej skromnej sali widowiskowej. A póŸniej, d³ugie lata wspólnej

pracy w Technikum Przemys³u Skórzanego w Che³mku, gdzie by³

dla nas wzorem cz³owieka niezwyk³ej szlachetnoœci i stwarzaj¹cym

wokó³ siebie specyficzn¹, serdeczna atmosferê.Bêd¹c niezaprze-

czalnie najwy¿szym autorytetem z zakresu projektowania i kon-

struowania obuwia w Polsce, by³ równoczeœnie cz³owiekiem skrom-

nym z wielkim oddaniem przekazywa³ posiadan¹ wiedzê nam,

m³odszym nauczycielom, a nade wszystko ogromnej rzeszy uczniów.

Dla nich by³ wzorem kompetencji zawodowej i wspania³ym wycho-

wawca, czego dowodem jest fakt, ¿e licznie stawili siê, aby mu oddaæ

ostatni¹ pos³ugê.

Halina Hebda

Roman Liszka

1918 - 2003

W roku 1932 ukoñczy³ szko³ê podstawow¹. Dnia 7 listopada

1932 wyjecha³ do Zilna do Batowskiej Szko³y Pracy, aby kontynu-

owaæ naukê. W maju 1935 odniós³ pierwszy sukces, poniewa¿ zdo-

bywa nagrodê w konkursie na samodzielne wykonanie obuwia. Je-

sieni¹ 1938 r. przyjecha³ do Che³mka i zaj¹³ siê organizowaniem

modelarni. W roku 1951 podj¹³ pracê w PZPS „Che³mek” w komórce

projektowania wzorów obuwia. Tutaj pracowa³ do emerytury. Rów-

noczeœnie od roku 1946 zaanga¿owa³ siê w szkolnictwie, uczy³

w Zak³adowej Szkole Zawodowej, a nastêpnie równie¿ w Techni-

kum Przemys³u Skórzanego w Che³mku.

ODESZLI OD NAS

PO¯EGNANIE

Kole¿anki œp. Alfredy Wróbel na cmentarzu w Che³mku z dnia

15 stycznia 2004 roku przez mgr Micha³a Kaczmarczyka, w-ce

prezesa Zarz¹du Ko³a Miejskiego PTTK w Che³mku.

Alfreda Wróbel z d. Witkowska urodzi³a siê 10 lipca 1937 w

Che³mku. Odesz³a od nas na zawsze w dniu 12 stycznia 2004 roku.

By³a d³ugoletnim Pracownikiem Po³udniowych Zak³adów Prze-

mys³u Skórzanego ‘Che³mek’ w Che³mku. Do Polskiego Towarzy-

stwa Turystyczno – Krajoznawczego wst¹pi³a w 1961 r. by³a spo-

³ecznym dzia³aczem do koñca ¿ycia. By³a wspó³organizatorem

powstania Zak³adowego Oddzia³u PTTK przy Po³udniowych Za-

k³adach Przemys³u Skórzanego ‘Che³mek’ w Che³mku, w którym

pe³ni³a wiele funkcji, a od 1997 roku nale¿a³a do Ko³a Miejskiego

PTTK w Che³mku, przynale¿nego do Oddzia³u ‘Ziemi  Oœwiêcim-

skiej’ PTTK w Oœwiêcimiu.

Kole¿anka Alfreda by³a organizatorem wielu Zlotów Turystycz-

nych. W latach 1967 – 1991 wspó³organizowa³a 25 Ogólnopol-

skich Zlotów Obuwników i Garbarzy na terenie Beskidu Ma³ego i

Œl¹skiego, w którym wziê³o udzia³ ponad 41 tys. turystów z ró¿-

nych regionów Polski.

Zapisa³a siê w naszej pamiêci jako cz³owiek wielkiego serca,

¿yczliwoœci, pe³ny energii. Uczestniczy³a w wielu wycieczkach or-

ganizowanych przez Oddzia³ PTTK PZPS ‘Che³mek’, Ko³o Miejskie

PTTK i Ko³o Przewodników w Che³mku oraz przez inne jednostki

PTTK. Swoja prac¹, na niwie krajoznawczej, zachêca³a m³odzie¿ do

czynnego udzia³u w wycieczkach, przekazuj¹c informacje o piêk-

nych zak¹tkach kraju. Posiada³a uprawnienia kadry PTTK:

- przodownika turystyki pieszej nizinnej,

- przewodnika górskiego (beskidzkiego), terenowego i pilota

wycieczek krajowych,

- informatora turystycznego,

- cz³onka Stra¿y Ochrony Przyrody.

Za swoj¹ bogat¹ dzia³alnoœæ turystyczno – krajoznawcz¹ zo-

sta³a wyró¿niona i odznaczona:

- Srebrn¹ i Z³ot¹ Honorow¹ Odznak¹ PTTK przez Zarz¹d G³ów-

ny PTTK,

- Odznak¹ ‘Za Zas³ugi Dla Turystyki’ przez Urz¹d Kultury

Fizycznej i Turystyki,

- Srebrn¹ Odznak¹ ‘Zas³u¿ony Dzia³acz Turystyki’ przez G³ów-

ny Komitet Turystyki

- Odznak¹ Za Zas³ugi dla województwa bielskiego przez Prze-

wodnicz¹cego Wojewódzkiej Rady Narodowej,

- Odznak¹ ’25 lat w PTTK’,

- wieloma dyplomami i listami gratulacyjnymi przez jednostki PTTK.

Odesz³a od nas Droga Kole¿anka, której bêdzie nam brakowaæ

nie tylko na wycieczkach i szlakach turystycznych.

Ale czy tak naprawdê odesz³a?

Alfreda wybra³a siê na najlepiej zorganizowan¹ pielgrzymkê

œwiata, a my do Niej niebawem do³¹czymy.

CZEŒÆ JEJ PAMIECI !

PO¯EGNANIE ŒP. ROMANA LISZKI

PRZEZ KLUB IDEI TOMASZ BATY

Odszed³ cz³owiek, który tworzy³ historiê obuwnictwa, a sam

sta³ siê jej czêœci¹. Ka¿dy kto zechce siê zainteresowaæ histori¹

polskiego obuwnictwa natrafi na liczne œlady dzia³alnoœci Romana

Liszki. Ca³e swoje  ¿ycie zwi¹zany by³ z tym przemy³em – tworzy³

go. Najd³u¿ej pracowa³ w zak³adzie obuwia w Che³mku na stano-

wisku kierowniczym – G³ównego Konstruktora i Projektanta Obu-

wia. Sprawuj¹c funkcjê G³ównego Konstruktora w polskim prze-

myœle obuwniczym, mia³ mo¿liwoœæ podró¿owania do œwiatowych

oœrodków mody, co pozwoli³o mu na bie¿¹ce œledzenie nowoœci w

tym zakresie. Specjalizacja jego zosta³a wykorzystana  zarówno w

rozwoju polskiego przemys³u obuwniczego, jak i w szkoleniu kadr,

w tym równie¿ w miejscowym technikum. Przeszkoli³ ponad 1000

m³odych ludzi z zakresu rysunku i modelowania obuwia. Wielu z

nich zajmowa³o i zajmuje wysokie stanowiska w przemyœle skórza-

nym. Niepospolita osobowoœæ œp. Profesora Romana, szerokie spoj-

rzenie na problemy przemys³u obuwniczego w naszym kraju, zaan-

ga¿owanie w sprawy nauki i wychowania, wra¿liwoœæ oraz bezpo-

œredni sposób bycia zjedna³y mu powszechny szacunek, sympatiê, a

tak¿e ¿yczliwoœæ wspó³pracowników i uczniów.  Wszêdzie gdzie ¿y³

i dzia³a³, pozosta³y œlady jego dzia³alnoœci i pamiêæ o cz³owieku

niezwykle m¹drym, wra¿liwym i uczciwym. By³ cz³onkiem komitetu

za³o¿ycielskiego, jednym z inicjatorów za³o¿enia Stowarzyszenia

Klubu Idei Tomasza Baty w Che³mku, który posiada wielu cz³onków

i sympatyków w kraju i za granic¹. Z ramienia klubu nawi¹zywa³

wspó³pracê z bratnimi klubami w Czechach i S³owacji. By³ wielkim

orêdownikiem idei Tomasza Baty, które do dnia dzisiejszego s¹

uniwersalne, aktualne i to nie tylko w przemyœle obuwniczym.

Jeszcze tak niedawno, kilka tygodni temu, wspó³redaguj¹c ju-

bileuszowe wydanie biuletynu dziesiêciolecia istnienia naszego klu-

bu œp. Roman zamieœci³ w nim swoje wspomnienia pod tytu³em

„Moja przygoda z Firm¹ Bata”.

Pamiêæ o œp. Romanie na zawsze zachowamy w naszych sercach.

¯onie i Rodzinie zmar³ego sk³adamy wyrazy wspó³czucia.

PODZIÊKOWANIE
SERDESZNE PODIÊKOWANIA

ZA UDZIA£ W UROCZYSTOŒCI POGRZEBOWEJ

ŒP. ALFREDY WRÓBEL Z D. WITKOWSKA

MIESZKAÑCOM CHE£MKA, KOLE¯ANKOM I KOLE-

GOM, CZ£ONKOM PTTK, PRZEWODNIKOM TURYSTYCZ-

NYM I PRZODOWNIKOM TURYSTYKI Z ZAPRZYJA•NIO-

NYCH KÓ£ Z WADOWIC, CHRZANOWA, KÊT, OŒWIÊCI-

MIA I CHE£MKA.

SK£ADA M¥¯ Z DZIEÆMI I SIOSTRA.



Echo Che³mka nr 1/2004 strona 9

Poeci s¹ obywatelami œwiata

„Bez granic”
253 wiersze 65 m³odych poetów wzie³o udzia³ w V Ogólnopol-

skim Konkursie Poetyckim dla Dzieci i M³odzie¿y „Bez granic”

organizowanym przez Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

w Chrzanowie. Konkurs odbywa siê w trzech kategoriach wieko-

wych: szko³y podstawowe, gimnazja, szko³y œrednie.

Prace uczniów ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Che³mku zosta³y

wysoko ocenione, a Antoni Dobrowolski, organizator konkursu i

jednoczeœnie cz³onek jury, stwierdzi³: Mieliœmy bardzo trudny wy-

bór, zw³aszcza w pierwszej grupie wiekowej. W tej grupie trzy pierw-

sze nagrody i trzy wyró¿nienia przypad³y uczniom z „Dwójki”:

 I miejsce zajê³a Iwetta Musia³ (kl. VIa),

II miejsce Izabella Gwizdoñ (kl. VIa),

III miejsce Weronika Dydyñska (kl.Va),

wyró¿nienia otrzyma³y: Aleksandra Guja (kl. Vb), Agnieszka

Sarna (kl. IIb), Justyna Gworek (kl. Vb).

M³odym poetkom, które potrafi¹ odczuæ piêkno otaczaj¹cego

ich œwiata, zachwycaæ siê urokami przyrody i dostrzec ciep³¹ at-

mosferê domu rodzinnego, nale¿¹ siê gor¹ce gratulacje.

DK

Fot. JD

PROPOZYCJE

PROGRAMOWE  MOKSiR

NA  LUTY  2004 r.
*    02.02.2004 r. Og³oszenie konkursu poetyckiego dla uczniów

szkó³ podstawowych i gimnazjów gminy Che³mek pt. „ Najpiêk-

niejszy wiersz mi³osny ”. Organizator: Biblioteka Publiczna, ul.

Topolowa 8. ( szczegó³y na plakatach.)

*    11.02.2004 r. „ Obchody Dnia  Chorego” – Dom Renci-

sty, ul. Topolowa 6 – godz. 15.00 - organizowany przez Oddzia³

Rejonowy Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów w

Che³mku.

*    13.02.2004 r. „ By³  inny ni¿ wszyscy – rzecz o K. I.

Ga³czyñskim” - wieczór poezji w wykonaniu uczniów Samorz¹do-

wego Zespo³u Szkó³ im. Adama Mickiewicza w Che³mku – siedziba

MOKSiR,- godz. 16.00

*    14.02.2004 r. „ Teatralny autobus” – wyjazd do Teatru

Ludowego w Krakowie na sztukê pt. „ Wieczór kawalerski ”  wyjazd

spod siedziby MOKSiR o godz. 15.30

*    15.02.2004 r. „ VI  Turniej Tenisa Sto³owego Oldbojów”

– siedziba MOKSiR, godz. 10.00 ( szczegó³y na plakatach)

*    16.02.2004 r. „Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar Prze-

chodni MOKSiR”- siedziba MOKSiR - godz. 10.00 ( szczegó³y na

plakatach)

*    20.02.2004 r. Otwarcie wystawy malarstwa Mieczys³a-

wa Matyji – siedziba MOKSiR,  -godz. 18.00

*    27.02.2004 r. „ Turniej Pi³karzyków Sto³owych”- Dom

Ludowy, ul. Chrobrego 77 od godz. 16.00

*    28.02.2004 r. „ Teatralny Autobus” – wyjazd do Teatru

Starego w Krakowie na sztukê pt. „100 lat Kabaretu w Krakowie”

– wyjazd spod siedziby MOKSiR o godz. 15.00

*    28.02.2004 r. „ IV Halowy Turniej Pi³ki No¿nej” – sala

gimnastyczna Gimnazjum nr 2 w Che³mku - godz. 10.00

Zapraszamy wszystkich

plastyków amatorów na

Wiosenny Przegl¹d Sztuki Nieprofesjonalnej,

który odbêdzie siê 12 marca 2004 r.
Szczegó³owych informacji udziela MOKSiR

tel. 846 12 96

Pani

ZOFII  BIALIK

oraz rodzinie

wyrazy wspó³czucia

z powodu œmierci

syna

sk³adaj¹ Burmistrz

i Pracownicy Urzêdu Miejskiego

w Che³mku

Noworoczne

spotkanie w Bobrku
Wœród nocnej ciszy g³os siê rozchodzi...- tym akcentem rozpo-

czê³o siê 17.01. 2004 Noworoczne Spotkanie Seniorów w Samo-

rz¹dowym Zespole Szkó³ w Bobrku. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê

prezentacj¹ jase³ek. Szopka wszystkim przypad³a do gustu. Na

spotkaniu swój talent zaprezentowa³y równie¿ cz³onkinie zespo³u

ludowego „Bobrowianki”. Po czêœci artystycznej gospodarze oraz

goœcie z³o¿yli sobie noworoczne ¿yczenia oraz podzielili siê op³at-

kiem. ¯yczenia noworoczne w imieniu w³adz miasta wszystkim

z³o¿y³ Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Zbigniew Jeleñ.

Dyrekcja Szko³y Podstawowej nr 2

w Che³mku poszukuje archiwalnych

zdjêæ szko³y.

Zdjêcia zostan¹ zeskanowane

i wykorzystane w opracowaniu

historii szko³y.
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Modernizacja  wysypiska

Pilota¿owy program segregacji odpadów

W grudniu 2003r w Gminie Che³mek oddano do u¿ytku kwa-

terê nr 3 na sk³adowisku odpadów komunalnych przy ul. Jaworz-

nickiej. Celem zminimalizowania kosztów inwestycji prace bu-

dowlane na kwaterze przeprowadzone by³y g³ównie przez pra-

cowników Miejskiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Che³mku. Jedynie uszczelnienie kwatery sk³adowiska zlecono

firmie zewnêtrznej. Nowo wybudowana kwatera nr 3 spe³nia ry-

gorystyczne wymogi dotycz¹ce ochrony œrodowiska, jakie nak³a-

daj¹ obecne przepisy dla u¿ytkowania tego typu obiektów.

Powierzchnia kwatery liczy ok. 3200 m2. Jak wynika z analiz

i wyliczeñ przeprowadzonych przez pracowników MZGK Sp. z

o.o. odpady sk³adowaæ bêdziemy na przedmiotowej kwaterze przez

okres ok. 3 lat. Docelowo MZGK Sp. z o.o. planuje dalsze prace

dostosowuj¹ce sk³adowisko do wymogów Unii Europejskiej tak

aby wyd³u¿yæ jego „¿ywotnoœæ” do maksimum. Niestety jest to

operacja bardzo kosztowna i wymaga szeregu prac.

Wymóg uzyskania pozwolenia wynika z Dyrektywy 96/62/

WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania (kon-

troli) zanieczyszczeñ, która w zwi¹zku z wejœciem do Unii nasze-

go kraju zosta³a transponowana do Ustawy Prawo ochrony œrodo-

wiska. Pozwolenie to jest niezbêdne do dalszego funkcjonowania

sk³adowiska.

P.Ch.

Od 1 stycznia 2004 r. , ka¿dy mieszkaniec dzielnicy Nowopole

korzysta z pilota¿owego programu selektywnej zbiórki odpadów.

Wszyscy, którzy w grudniu wyrazili na to zgodê otrzymali nieod-

p³atny komplet worków. Statystyczny zarz¹dc¹ nieruchomoœci

w dzielnicy Nowopole kwartalnie wydaje na utrzymanie porz¹dku

na terenie posesji 28,51 z³ netto(30,50 brutto wartoœæ na fakturze).

Na powy¿sz¹ kwotê sk³ada siê odbiór odpadów 6 razy w kwartale:

6x 5,08 z³ / kube³ 110 l = 30.50 z³ brutto. Rzetelnie prowadzona

selektywna zbiórka odpadów pozwoli na zmniejszenie iloœci wy-

gminy. Im lepiej bêd¹ segregowaæ odpady tym doczyszczanie stru-

mienia odpadów i segregacja koñcowa na sk³adowisku pozwoli

na zmniejszenie  kosztów. Z 165 posesji  na terenie osiedla Nowo-

pole tylko 10 nie przy³¹czy³o siê do programu selektywnej zbiórki

odpadów. Spotkaliœmy siê z mi³ym przyjêciem tego programu .

Czekamy na wszelkie  informacje od mieszkañców , a najbardziej

te dotycz¹ce czêstotliwoœci odbierania worków. - mówi³ Krzysz-

tof Tokarski, prezes MZGK Sp. z.o.o. w Che³mku.

P.Ch.
wozu do 4 razy na

kwarta³. Pozwoli to

z a o s z c z ê d z i æ

40,67 z³ w ci¹gu

roku.

Zgodnie z usta-

leniami, które zapa-

d³y na Radzie Nad-

zorczej MZGK,

wprowadziliœmy pi-

lota¿owy program

selektywnej zbiórki

odpadów. Bêdzie

on trwa³ 3 do 6 mie-

siêcy. Czas ten po-

zwoli nam na opra-

cowanie strategii

planu finansowego

dla objêcia progra-

mem ca³oœci gminy.

Koszt selektywnej

zbiórki odpadów

bêdzie zale¿a³ od

tego, jak nam po-

mog¹ mieszkañcy

Podczas otwarcia trzeciej kwatery

na sk³adowisku
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Noworoczne spotkanie
Spotkanie Burmistrza z Przedsiêbiorcami z terenu Miasta i

Gminy Che³mek odby³o siê 17 stycznia o godzinie 15.00. Z okazji

Nowego Roku Burmistrz z³o¿y³ serdeczne ¿yczenia wszystkim

zebranym w siedzibie MOKSiR-u.  Podsumowa³  2004 rok oraz

¿tczy³ aby Nowy Rok  obfitowa³ w nowe pomys³y i rozwi¹zania,

oraz sukcesy przynosz¹ce satysfakcjê.Przy okazji uroczystoœci

Burmistrz wrêczy³ upominki w postaci folderów oraz kaset scholi

Mizerykordias.  Andrzej Saternus podsumowa³ miniony rok, oraz

przedstawi³ zamierzone cele inwestycyjne na rok bie¿¹cy.

GABINET

GINEKOLOGICZNO –PO£O¯NICZY

lek. med. Grzegorz Witych

Che³mek , Pl. Kiliñskiego

Gabinet czynny  w pi¹tek

od godz.17.00 – 19.00

Diagnostyka:

USG i cytologia.

Mo¿liwoœæ rejestracji

telefonicznej:

846-10-80

0 693 183 609

WYKAZ URODZEÑ

W 2002 roku:
CHE£MEK – 90

1 – ostatni pobyt sta³y by³

na terenie miasta Che³mek.

GORZÓW – 16

BOBREK – 15

OGÓ£EM 2002 rok = 122

W 2003 roku :
CHE£MEK – 60

1 – ostatni pobyt by³

na terenie miasta Che³mek.

GORZÓW – 13

OGÓ£EM 2003 rok = 88

WYKAZ ZGONÓW

W 2002 roku:
CHE£MEK – 65

GORZÓW – 15

BOBREK – 20

OGÓ£EM 2002 rok = 100

W 2003 roku :
CHE£MEK – 83

GORZÓW – 17

BOBREK – 21

OGÓ£EM 2003 ROK = 121

Witaj œw. Miko³aju
197 dzieci z terenu ca³ej gminy Che³mek  uczestniczy³o w

spotkaniu ze œw. Miko³ajem w Miejskim Oœrodku Kultury, Sportu

i Rekreacji w Che³mku. Na twarzach wszystkich obdarowanych

malowa³a siê ogromna radoœæ z powodu  wrêczanych paczek.

Warto zaznaczyæ ¿e wartoœæ jednego upominku to prawie 40 z³.

Pomys³odawc¹ i inicjatorem Miko³ajek by³ pan Marek Palka –

wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Che³mku. Spotkanie up³y-

nê³o w mi³ej atmosferze.

 PODZIÊKOWANIA DLA WSZYSTKICH

KTÓRZY POMOGLI W ORGANIZACJI

TEGOROCZNYCH MIKO£AJEK:

W-ce burmistrz Andrzej Skrzypiñski, radny Adam Stok³osa,

radny Bernard Hojka, MOKSiR w Che³mku, Szko³a Podstawowa

nr 2 w Che³mku oraz MOPS w Che³mku, Wœród darczyñców s¹:

Zak³ad Obuwia „Anspol”, Anna S³otwiñska, Przedsiêbiorstwo Wy-

robów Gumowych „Gumipol” sp. z o.o., Przedsiêbiorstwo Metali

Nie¿elaznych „Bobrek”, Miejski Zak³ad gospodarki Komunalnej

w Che³mku, hurtownia „Irex” w Bielsku – Bia³ej, Piekarnia Jolan-

ty i Marka Dyrcz, Sklep „Albert” Ahold Polska, „Titan Lux” sp. z

o.o., Stacja Paliw Pi¹tek Andrzej, „Uk- Trans” Marek Ciszewski,

firma Transportowa Adam £oziñski, Kwiaciarnia Zenona Hojka.

dok. ze str. 2

W kontekœcie Centrum, mówimy tutaj o profesjonalnym przygotowaniu wniosków na

unijne pieni¹dze, gminy musz¹ próbowaæ je pozyskaæ i rozs¹dnie zagospodarowaæ  -

mówi³ Andrzej Saternus – Burmistrz Che³mka.

Wojewoda ma³opolski podczas swojej wizyty w Che³mku powiedzia³ ¿e w naszym

województwie dzia³a ju¿ trzydzieœci tego typu placówek.

   Najwa¿niejszym zadaniem Gminnego Centrum Informacji  jest zwalczanie bezrobo-

cia. To w³aœnie w takich miejscach ludzie bez pracy mog¹ uzyskaæ informacje na temat

wolnych stanowisk, a tak¿e mog¹ spodziewaæ siê wsparcia ze strony pracowników GCI

- mówi³ Jerzy Adamik

Gminne Centrum Informacji bêdzie  równie¿ prowadziæ dzia³alnoœæ w ramach orga-

nizowania zajêæ dla m³odzie¿y z zakresu przedsiêbiorczoœci oraz wszelkich informacji na

tematy zwi¹zane z Unia Europejsk¹.

Tekst i fot. P. Ch.

GMINNNE

CENTRUM  INFORMACJI

UWAGA ! NOWE MIESZKANIA !
Informacja dla osób zainteresowanych

najmem lokalu mieszkaniowego.

Urz¹d Miejski w Che³mku infor-

muje, ¿e istnieje mo¿liwoœæ wybudo-

wania w krótkim czasie (oko³o 1 roku

) budynku mieszkalnego w ramach

Towarzystwa Budownictwa Spo³ecz-

nego. Planuje siê wybudowanie 35

mieszkañ. Warunkiem podpisania

umowy najmu lokalu jest wp³ata wk³a-

du , którego wysokoœæ jest uzale¿nio-

na od powierzchni mieszkania i za-

wiera siê w przedziale od 12.000 z³.

(34 m  2 ) do 25.700 z³ (72 m 2 ).

Istotnym czynnikiem jest równie¿

minimalne kryterium dochodowe

okreœlone przepisami Ustawy o nie-

których formach popierania budow-

nictwa mieszkaniowego z dnia 26

paŸdziernika 1995 r. (Dz. U. z 2000 r.

nr 98 poz. 1070 z póŸn. zm.). Wynika

z niego , ¿e trzyosobowa rodzina, aby

ubiegaæ siê o mieszkanie w ramach

TBS powinna legitymowaæ siê docho-

dem oko³o 2500 z³ brutto miesiêcz-

nie.

Dodatkowe informacje mo¿na

uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w

Che³mku (pokój nr 9) lub pod nr tele-

fonu 846-43-29
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WSPÓLNE  KOLÊDOWANIE

18.01.2004 r. do Koœcio³a Parafialnego

w Gorzowie dzieci z Przedszkola w Gorzo-

wie zaprosi³y wszystkie babcie i dziadków

z okazji ich œwiêta.

Na „Wspólnym Kolêdowaniu” przed-

szkolaki przypomnia³y staropolski zwyczaj

chodzenia po kolêdzie z Gwiazd¹, Turo-

niem, Bocianem, pastuszkami, gdy¿ :

„ Kto kolêdników ugoœci, temu rok nie

bêdzie poœci³”.

Rzesze Anio³ów, Gwiazdek, Krakowia-

nek oraz Kolêdnicy i Trzej Królowie zapre-

zentowa³y stare, rzadko s³yszane kolêdy

i pastora³ki.

W podnios³ej atmosferze , przy blasku

lampionów wszyscy zaproszeni goœcie us³y-

szeli s³owa pastora³ki:

„Zatrzymajcie siê ludzie na chwilê...

ominiecie stajenkê ubog¹...”.

Uroczystoœæ przygotowa³y nauczyciel-

ki grup:  Krystyna Ryszka, Ma³gorzata Bor-

kowska, Alicja Ma³echa.

Dzieñ Babci i Dziadka
Uroczystoœci i imprezy organizowane w naszym przedszkolu

dla rodziców i œrodowiska spotykaj¹ siê z ich du¿ym uznaniem.

Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka jest jedna z wa¿nych

imprez wpisanych w kalendarz Przedszkola Samorz¹dowego nr 2

w Che³mku.

    W dniach 15 i 16 stycznia 2004r dzieci najm³odsze 3-4 latki

z grup:

- „Zielone ¯abki” wych. Jolanta Wolna i D. Adamczyk

- „Muchomorki” wych. Dorota Pawlak

- „Psotne Myszki” wych. Wioletta Suska

powita³y Babcie i Dziadków programem z³o¿onym z wierszy,

piosenek, tañców i inscenizacji.

Rodzinnie brzmia³y s³owa wypowiadane przez wnuki i wnucz-

ki, a dziadkowie ciep³o i serdecznie, ze ³z¹ w oku, patrzyli i podzi-

wiali ma³ych artystów.

Po programie artystycznym dzieci z³o¿y³y ¿yczenia, odœpiewa-

³y 100 lat oraz wrêczy³y upominki – tulipany i serduszka ( wyko-

nane wspólnie z nauczycielkami ). Ca³usów i gor¹cych ¿yczeñ nie

by³o koñca. Rodzice przedszkolaków  przygotowali dla goœci prze-

pyszne, w³asne wypieki, by³a tez kawa , herbatka. Wspólne zabawy

z dziadkami stworzy³y mi³¹ i iœcie rodzinn¹ atmosferê.

Tekst i fot. Dorota Pawlak

JASE£KA

w Samorz¹dowym Zespole Szkó³ w Che³mku

im. A. Mickiewicza

Zgodnie z  coroczn¹ tradycj¹ w SZS w Che³mku uczczono cud

wigilijnej nocy, wystawiaj¹c jase³ka. Uczniowie szko³y podstawo-

wej i gimnazjum pod kierunkiem nauczycielek: Wioletty Glandys,

Agaty Juszyñskiej, Katarzyny ¯o³dak oraz Agnieszki Krzyœciak-

Kalemby  przenieœli widzów do Betlejem - miasteczka,  w którym

narodzi³ siê Syn Bo¿y. Premiera przedstawienia dla szkolnych

kolegów i pracowników odby³a siê 19 grudnia 2003 roku. Efek-

towna gra artystów, piêknie wykonane kolêdy i pastora³ki wpro-

wadzi³y nas w nastrojowy klimat Bo¿ego Narodzenia.

Po œwiêtach jase³ka wystawiono jeszcze dwukrotnie. Zapro-

szeni goœcie, w tym burmistrz Che³mka, zastêpca burmistrza Che³m-

ka, radni, przedstawiciel Komisariatu Policji w Che³mku, jak rów-

nie¿ rodzice uczniów, mogli podziwiaæ talenty aktorskie pociech,

ich piêkne stroje oraz nastrojow¹ dekoracjê. M³odzie¿ pozwoli³a

nam  ponownie poczuæ  aurê minionych œwi¹t. Podczas uroczysto-

œci dyrektor szko³y Lucyna Kuligowska, z³o¿y³a podziêkowania

przyjacio³om szko³y, które finansowo oraz duchowo wspieraj¹

placówkê. Z tego tytu³u wrêczy³a symboliczne Janio³y. By³a to ju¿

druga edycja Janio³ów. Otrzymali je: burmistrz Che³mka Andrzej

Saternus, Z-ca burmistrza Che³mka Andrzej Skrzypiñski, proboszcz

Alojzy Str¹czek, dyr. MZSiP w Che³mku Bogdan Kowalczyk,

przedstawiciel Komisariatu Policji w Che³mku Bogdan Kysiak,

lekarz Jan Franczyk, p. Zofia Waluœ, przewodnicz¹ca Rady Rodzi-

ców SZS Sylwia Basta, skarbnik Rady Rodziców SZS Krystyna

Poznañska, Firmy: V-G Polska  - dyr. Zygmunt Wit,  „Dermex” –

Kazimierz Zamarlik, Zak³ad Remontowo-Budowlany Stanis³awa

£uczaka, Plantpol Sp. z o.o., Nadleœnictwo w Bobrku.

Jeszcze raz, 18 stycznia2004 r. spektakl o narodzeniu Jezusa

mali aktorzy wystawili w koœciele Najœwiêtszej Marii Panny Kró-

lowej Polski. Dziêki nim  czar i urok nocy Narodzenia Pañskiego

na d³ugo pozostanie w pamiêci. Na zakoñczenie  wszyscy zebrani

widzowie, zachêcani przez szkolny chór pod batut¹ p. Agaty Ko-

gut, mieli mo¿liwoœæ wspólnego kolêdowania.

W trakcie przedstawienia uczniowie SZS zbierali pieni¹dze,

które zostan¹ przeznaczone na wyposa¿enie jednej z sal  lekcyj-

nych w szkole. Za wszelkie datki serdecznie dziêkujemy.

A.K.K.

„ZIMA W DZIECIÊCEJ FOTOGRAFII”
Pod takim has³em og³oszony zosta³ II

gminny konkurs fotograficzny dla dzieci w

wieku od 3 do 6 lat, którego organizatorami

s¹: Przedszkole Samorz¹dowe nr 2 w Che³m-

ku oraz Studio FOTO IMAGE Dorota i Mar-

cin £ysak. Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie,

nale¿a³o wykonaæ zdjêcie kolorowe lub

czarno – bia³e o jednej z wybranych tema-

tyk:  „Zima wokó³ nas”, „Dokarmiamy zwie-

rzêta podczas zimy”, „Zabawy na œniegu”,

„Zwierzêtaw ich naturalnym œrodowisku".

Na konkurs wp³ynê³y 92 zdjêcia wyko-

nanych przez 32 autorów. Konkurs rozstrzy-

gniêto 26.01.2004.

Komisja konkursowa w sk³adzie: An-

drzej Saternus – burmistrz Miasta i Gminy

Che³mek, Lucyna El¿bieciak – dyrektor

Przedszkola Samorz¹dowego nr 2 w Che³m-

ku, Dorota £ysak – fotograf, Celina Rudyk

– nauczyciel plastyki Szko³y Podstawowej

nr 2 w Che³mku, Stanis³awa Pêdrys – Kli-

siak – przedstawiciel MOKSiR przyzna³a

nastêpuj¹ce nagrody:

I miejsce – Wiktoria Mleczek

– aparat Foto

II miejsce – Kordian £ysak – aparat Foto

– Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³

w Che³mku

III miejsce – Natalka Pasek – album

WYRÓ¯NIENIA OTRZYMALI: Kac-

per Kwinta – album – Przedszkole Samo-

rz¹dowe nr 2 w Che³mku, Karolina Golda –

album – Przedszkole Samorz¹dowe nr 2 w

Che³mku, Oliwia Bolek – album – Przed-

szkole Samorz¹dowe nr 2 w Che³mku, Anna

Kasperczyk – album – Przedszkole Samo-

rz¹dowe nr 2 w Che³mku

Nagrody ufundowa³a firma:  FOTO

IMAGE Dorota i Marcin £ysak

Nagrodzone zdjêcia mo¿na ogl¹daæ w

wersji internetowej gazety na stronie

www.chelmek.pl
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FERIE 2004

X OTWARTE MISTRZOSTWA

 CHE£MKA W SZACHACH
W dniu 22.01.2004 zakoñczy³y siê X Otwarte Mistrzostwa

Che³mka w Szachach. W turnieju wystartowa³o 19 zawodników z

Tychów, Chrzanowa, Libi¹¿a, Brzeszcz, Oœwiêcimia, Mys³owic,

Trzebini, Jaroszowca k. Olkusz oraz Che³mka.

Wyniki w poszczególnych kategoriach:

*Kategoria open I-Katarzyna Poznañska, II-Jan Karweta, III-

Kamil Teofilak

*Gimnazjum: I- Kamil Teofilak, II-Sebastian Gabryœ, Tomasz

Pabiœ

*Szko³a podstawowa: I-Kamil Gabryœ, II-Marek Majcherek, III-

Bogumi³a Karweta

Od samego pocz¹tku mistrzostwa organizuje w Miejskim Oœrod-

ku Kultury, Sportu i Rekreacji Jan Karweta, instruktor szachowy.

Sam te¿ bierze udzia³ w zawodach.           P.Ch.

Wieczór  poetycki
Dnia 17 stycznia MOKSiR goœci³ w swojej siedzibie wszyst-

kich sympatyków poezji Karola Koryczana .

Karol Koryczan urodzony 1945 roku w Chrzanowie. Dawniej

sportowiec, podró¿nik i animator wynalazczoœci. Wykszta³cenie

techniczne i ekonomiczne . Studiowa³ w Krakowie zarz¹dzanie

i marketing. Prowadzi³ budowy w kraju i za granic¹. Cz³onek grupy

poetyckiej CUMULUS. Od dziecka – oczarowany dobr¹ ksi¹¿k¹.

Wszak czytanie , to coœ wiêcej ni¿ poruszanie wra¿liwoœci i posze-

rzanie wyobraŸni oraz kreowanie samego siebie. Ono, oraz inten-

sywne ¿ycie sprawi³y, ¿e od piêciu lat pisze wiersze. Interesuje siê

literatur¹ piêkn¹, turystyk¹, histori¹ powszechn¹, histori¹ sztuki.

Wyró¿niony pierwsz¹ nagrod¹ w ogólnopolskim konkursie

poetyckim w 1999 roku. Debiutowa³ tomem poetyckim „ Oda do

oddechu”. W swoim dorobku ma tomiki: ”£¹kowy kamieñ” oraz

„Jesteœ”.

W cz³owieku koniecznoœæ tworzenia bierze siê z niewyt³uma-

czalnej tajemnicy. Niepokój i niepewnoœæ s¹ g³êbokimi stymulato-

rami naszego miejsca na œwiecie i w³asnej w nim stabilizacji –

nasuwaj¹ one pytania, a wyobraŸnia  podpowiada trafne i niezbyt

trafne  i  odpowiedzi. Tak o sobie mówi sam autor.

„Karol Koryczan to przekorny cz³owiek. Dlatego pisze wier-

sze. Jedno ju¿, co zrobi³ na przekór, pisaæ zacz¹³ lat maj¹c piêæ-

dziesi¹t z ok³adem. Druga kropla jego przekornoœci: fach. Wbrew

stereotypowi nie chlubi siê papierami humanisty, na literack¹ przy-

godê nie wywianowa³a go wiedza o przyimkach w starocerkiewsz-

czyŸnie, ¿adna filozofia. To technik. Technik co siê zowie. Studio-

wa³ ekonomiê, pracuje w budownictwie, ceni sobie to. Dynamicz-

ny, wymowny i wielomowny, ust ma pe³ne szerokiego jêzyka pro-

fesjonalnego...

 Cokolwiek kocha, kocha integralnie, szerokim sercem. Dzieje

siê tak równie¿ w wierszach. Najlepszy chyba przyk³ad: sztuka,

malarstwo...” – tak o Karolu Koryczanie mówi Zbigniew Siatkow-

ski.

Ktoœ z obecnych na sali podczas wieczoru autorskiego poety

podzieli³ siê z nami refleksj¹, ¿e wiersze Koryczana nios¹ ze sob¹

optymizm i nadziejê. Czy tak jest? Drogi czytelniku weŸ w d³oñ

jeden z tomików poety i sam siê przekonaj.

Tekst P.Ch., Fot. S.P-K

OG£OSZENIE !

Dbaj¹c o bezpieczeñstwo ludzi i mienia oraz realizuj¹c wniosek

Komisji handlu, us³ug, rolnictwa, ³adu publicznego Rady Miejskiej

w Che³mku – Urz¹d Miejski w Che³mku prosi wszystkich w³aœci-

cieli sklepów o oœwietlenie swoich placówek handlowych w godzi-

nach nocnych.

Tegoroczne ferie sprawi³y, ¿e dzieci i m³odzie¿ w pe³ni korzysta³y z uroków zimy. Tradycyjnie akcja zimowego wypoczynku

prowadzona by³a we wszystkich szkó³ach, bibliotekach i œwietlicach. Dominowa³y zajêcia sportowe i rekreacyjne. Nie zabrak³o

równie¿ atrakcji kulturalnych. Opracowany przez MOKSiR program przewidywa³ zajêcia dla wszystkich grup wiekowych. Cenn¹

inicjatyw¹ spo³eczn¹ wykaza³ siê Zarz¹d Osiedla „Nowopole”, organizuj¹c prawdziwy i tradycyjny kulig. Mamy nadziejê, ¿e

zimowy wypoczynek pozwoli nabraæ wszystkim si³y i energii,do pracy w nowym semestrze.

Fot. S.P-K

Fot. S.P-K
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ZMIANY W KLUBIE SPORTOWYM KS CHE£MEK
13 stycznia odby³o siê zgromadzenie Cz³onków Stowarzysze-

nia Klubu Sportowego KS Che³mek, które wybra³o nowy Zarz¹d.

W jego sk³ad weszli: Sylwester Stru¿yna, Piotr Byrski, Piotr Krzecz-

kowski. Henryk Wiœniewski, Pawe³ Legut, Artur Kapitan,Andrzej

Sarna, Andrzej Skrzypiñski. 19 stycznia Zarz¹d wybra³ spoœród

siebie funkcyjnych cz³onków zarz¹du. Prezesem zosta³ pan An-

drzej Skrzypiñski, w-ce prezesami zostali Piotr Krzeczkowski, Piotr

Byrski. Nastêpnie, w dwa dni póŸniej, odby³o siê spotkanie z kan-

dydatami na trenera. Rozmawialiœmy z kilkoma trenerami. Nato-

miast najdalej rozmowy zasz³y ze Stanis³awem Dwornikiem, który

jest po¿¹danym trenerem przez zawodników.

Wczoraj by³o spotkanie zawodników z szkoleniowcem, który

zosta³ bardzo ciep³o i serdecznie przyjêty. Nie ma jeszcze trenera

drugiej dru¿yny i juniorów, ale jestem pewien, ¿e na dniach tê

sprawê za³atwimy. A na razie trening pierwszej, drugiej dru¿yny

oraz juniorów bêdzie prowadzi³ pan Stanis³aw Dwornik. Cel jest

jeden- utrzymanie dru¿yny w V lidze. Che³mek jest na ostatnim

miejscu, ma 9 punktów, brakuje mu do wyjœcia ze strefy spadko-

wej 6 punktów. Jest nowy gospodarz obiektu, pan Zygmunt Za-

wadzki, który zaj¹³ siê stadionem. Mamy nadziejê, ¿e sytuacja

finansowa siê poprawi. Obecnie kwota zad³u¿enia podana na

Zgromadzeniu Cz³onków siêga 17 tys. z³otych. Jest to suma  dosyæ

znaczna, tutaj nowy zarz¹d bêdzie siê musia³ uporaæ z rozwi¹za-

niem tego problemu jak najszybciej. S¹ to g³ównie zaleg³oœci w

stosunku do ludzi, którzy pracowali w klubie, tzn. którzy pe³nili

funkcje administracyjne  wzglêdem pi³karzy, wobec dostawców

materia³ów biurowych do klubu, œrodków czystoœci oraz dostaw-

ców mediów. W sumie kilkadziesi¹t drobnych kwot sk³ada siê na

kwotê zad³u¿enia. Nast¹pi³a zmiana Zarz¹du bo takie by³o zapo-

trzebowanie spo³eczne. Mamy aspiracje na to, aby w przysz³oœci

Klub pi¹³ siê wy¿ej - mówi³ Andrzej Skrzypiñski, w-ce Burmistrz

Che³mka.

I  TURNIEJ  UNII  HOKEJA

W dniu 31 stycznia MOKSIR by³ orga-

nizatorem I Turnieju Unihokeja. Ta nowa

dyscyplina zawita³a do naszego oœrodka

kilka miesiêcy temu i cieszy siê ogromnym

zainteresowanie zarówno wœród dzieci jak

i m³odzie¿y. Do turnieju zg³osi³o siê osiem

zespo³ów, które za¿arcie walczy³y o zwy-

ciêstwo. Trzy najlepsze zespo³y zosta³y na-

grodzone dyplomami oraz sprzêtem do uni-

hokeja. Zapraszamy na:
VII Amatorski Turniej

Tenisa Sto³owego Oldbojów
który odbêdzie siê 15 lutego 2004r.

o godz. 10.00 w siedzibie MOKSIR

w Che³mku Pl. Kiliñskiego 3.

Regulamin:

1. W turnieju mog¹ uczestniczyæ  oso-

by, które ukoñczy³y 35 rok ¿ycia

2. Rozgrywki prowadzone bêd¹

w dwóch kategoriach wiekowych

- 35 – 45 lat (grupa m³odsza)

- od 46 lat (grupa starsza)

3. System rozgrywek uzale¿niony jest

od iloœæ uczestników

4. Zawodników obowi¹zuje obuwie

zastêpcze, strój sportowy oraz w³asny

sprzêt.

5. Zg³oszenia przyjmowane bêd¹ w

dniu zawodów do godz. 9.45

6. Wpisowe wynosi 10 z³.

IV Halowy Turniej Pi³ki No¿nej, któ-

ry odbêdzie siê 28 lutego 2004r. o godz.

10.00 w Gimnazjum nr 2 w Che³mku.

Regulamin:

- dru¿yna sk³ada siê z czterech zawod-

ników + dwóch rezerwowych (ukoñczone

16 lat),

- dru¿yny powinny posiadaæ nazwê

oraz jednolite koszulki,

- wpisowe wynosi 10 z³ od dru¿yny

- zg³oszenia przyjmowane bêd¹ do dnia

27 lutego oraz bezpoœrednio przed turnie-

jem do godz.9.45.

UWAGA !!!

LICZBA ZG£OSZEÑ JEST OGRANI-

CZONA I O DOPUSZCZENIU DO TUR-

NIEJU BÊDZIE DECYCDOWAÆ KOLEJ-

NOŒÆ ZG£OSZEÑ

IX RODZINNY TURNIEJ

TENISA STO£OWEGO
W dniu 25 stycznia w siedzibie MOKSiR

w Che³mku odby³ siê IX Rodzinny Turniej

Tenisa Sto³owego.Wyniki: I – Roman  i To-

masz ¯muda z Bobrka, II – Rafa³ Wilczak i

Marcin Jarnot z Gromca, III – Stanis³aw To-

mera i Arkadiusz Wiktor z Bobrka.      S.F.

SUKCESY SPORTOWE

„JEDYNKI”
Semestr pierwszy bie¿¹cego roku szkol-

nego (2003/2004) przyniós³ gimnazjalistom

Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ nr 1 wiele

sukcesów w zawodach sportowych.

Klub UKS Grunwald, dzia³aj¹cy przy

Samorz¹dowym Zespole Szkó³ nr 1 w

Che³mku, odnosi zwyciêstwa i ma ju¿ na

swym koncie wiele wygranych meczy, miê-

dzy innymi: I miejsce w gminie i w powiecie

dziewcz¹t w siatkówce; I miejsce w gminie

i II miejsce w powiecie ch³opców w siat-

kówce; I miejsce zarówno dziewcz¹t jak

i ch³opców w gminie  w koszykówce.

Warto podkreœliæ, ¿e dziewczêta z UKS-u

góruj¹ w ligach wojewódzkich m³odziczek -

do lat 15 i juniorek m³odszych -do lat 17.

M³odziczkom wystarczy tylko jedno zwyciê-

stwo, by awansowa³y do fina³u tych rozgry-

wek.

Sukcesem m³odych gimnazjalistek jest

równie¿ zdobycie pierwszego miejsca w

oœwiêcimskiej lidze kobiet. Mimo i¿ s¹ naj-

m³odszym zespo³em w lidze, odnios³y w

siedmiu meczach a¿ szeœæ zwyciêstw. Do

sukcesów dru¿yny nale¿y te¿ zaliczyæ udzia³

w Miêdzynarodowym Turnieju Pi³ki Siatko-

wej m³odziczek, który odby³ siê w dniach

27-28 wrzeœnia 2003r. w Tychach. W zawo-

dach tych zawodniczki z UKS-u  Grunwald

zagra³y wspólnie z m³odziczkami z Bieru-

nia przeciwko dru¿ynie niemieckiej.

Poni¿sza tabela przedstawia bilans spo-

tkañ dru¿yny UKS-u Grunwald w minio-

nym semestrze IX 2003 – I 2004r.

Liga wojewódzka 20 14 6

Liga oœwiêcimska 7 6 1

Liga gimnazjalna 8 8 0

Rozgrywki szkolne 6 6 0

W sumie 41 34 7

Gimnazjalistom z „Jedynki” ¿yczymy

dalszych sukcesów w rozgrywkach sporto-

wych.

Barbara Smêdzik-Waligóra

TURNIEJ W SP NR 2
21 stycznia br., w ramach FERII ZIMO-

WYCH   odby³ siê I Halowy Turniej Pi³karski

dla klas IV – VI SP nr 2  w Che³mku.

W zawodach wystartowa³o 5 zespo³ów:

„KACZKA PACZKA” , „Z£OTE RYBKI” ,

„REAL CHE£MEK” , „BLADE KRZES£A”

oraz „KS OR£Y”.

Po zaciêtej rywalizacji bezkonkurencyj-

na okaza³a siê dru¿yna „KACZKA PACZ-

KA”, która gra³a w sk³adzie: Sebastian Ko-

walczyk, Mi³osz Musia³, Kamil Kaczor,

Mateusz Korbut, Damian Kiebzak, Mariusz

Stelmach.

Koñcowa tabela turnieju:

1. KACZKA PACZKA 4 12 20: 2

2. BLADE KRZES£A 4 9 12: 4

3. KS OR£Y 4 6 8: 12

4. Z£OTE RYBKI 4 3 5: 10

5.REAL CHE£MEK 4 0 3: 20

Najskuteczniejszym zawodnikiem turnie-

ju okaza³ siê Mi³osz Musia³. Tytu³ najlepsze-

go bramkarza zdoby³ Mariusz Stelmach.

Turniej przy wspó³pracy z Miejskim Oœrod-

kiem Kultury, Sportu i Rekreacji zorganizo-

wa³ i przeprowadzi³ mgr Marek Idzik – na-

uczyciel SP nr 2 w Che³mku.

29 stycznia br. w Gimnazjum nr 2 w

Che³mku rozegrano Turniej Tenisa Sto³o-

wego uczniów SP nr 2. W turnieju indywi-

dualnym zwyciê¿y³ Kamil Kaczor, który

pokona³ Mi³osza Musia³a 4:2 (11-6, 11-7, 7-

11, 11-7, 5-11, 11-9 ).W meczu o trzecie

miejsce Sebastian Majcherek okaza³ siê lep-

szy od Marcina Cieœli. W turnieju debli

zwyciê¿y³a para: K. Kaczor,  M. Musia³, która

pokona³a parê M. Cieœla,  S. Majcherek.

Impreza organizowana przy wspó³pracy z

MOKSiR – em wzbudzi³a wiele zaintereso-

wania. M.I.
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Burmistrz w Krakowie
Z okazji 25- lecia pos³ugi biskupiej Kar-

dyna³a Macharskiego uczestniczy³em w mszy

œw., która sprawowana by³a w Katedrze na

Wawelu dn. 4 stycznia 2004r. Eucharystiê

prowadzi³ Jego Eminencja oraz goœcie z ca-

³ej archidiecezji krakowskiej wraz z delega-

tami biskupów i kardyna³ów z Polski i poza

granicami. Msza mia³a wznios³y i  uroczysty

przebieg. Zaproszeni goœcie oraz profesor

Ziejka z Uniwersytetu Jagielloñskiego po-

dziêkowali Jubilatowi za trud, wysi³ek i pra-

cê na rzecz Koœcio³a krakowskiego.

Po Eucharystii uczestniczyliœmy w spo-

tkaniu w Domu Biskupów na ulicy Floriañ-

skiej w Krakowie, gdzie goœcie mogli bezpo-

œrednio porozmawiaæ z ks. Kardyna³em i

przekazaæ mu ¿yczenia. Ja w imieniu miesz-

kañców gminy Che³mek  z³o¿y³em list gratu-

lacyjny z tej¿e okazji oraz obraz, który na-

malowa³a p. D. Nowak z RSTK w Che³mku.

Dzie³o przedstawia kardyna³a siedz¹cego w

fotelu, a w perspektywie widaæ  Wawel.

Kilka dni temu otrzyma³em podziêko-

wania od ks. Macharskiego za udzia³ w tych

uroczystoœciach i przekazane mu ¿yczenia

od mieszkañców gminy Che³mek.

Bior¹c pod uwagê ogromny dorobek ks.

Kardyna³a, jego zaanga¿owanie w pomoc

na rzecz osób chorych i niepe³nosprawnych,

a tak¿e pomoc w powstanie dwóch koœcio-

³ów  na terenie naszej gminy (Che³mek Osie-

dle, Gorzów), z³o¿y³em pismo do Rady Miej-

skiej o nadanie ks. Macharskiemu Honoro-

wego Obywatelstwa gminy Che³mek. Pro-

jekt ten zosta³ poparty przez opiekunów i

m³odzie¿, która korzysta z Warsztatów Te-

rapii Zajêciowej  Fundacji im. Brata Alberta.

Liczê, ¿e Rada Miejska podejmie  uchwalê,

dziêki której kardyna³ Macharski otrzyma

Honorowe Obywatelstwo naszej gminy, któ-

re by³oby pierwszym w historii ziemi che³-

meckiej. Jestem przekonany, ¿e to wyró¿-

nienie zarówno dla nas jak i Jego Eminencji

bêdzie wielkim zaszczytem.

Burmistrz Che³mka Andrzej Saternus
Fot. S. P-K

Artystyczna  uczta
Dnia 25 stycznia 2004 roku w koœciele pw. Mi³osierdzia Bo¿e-

go w Che³mku zaraz po wieczornej mszy œw. koncertowa³ chór

‘TOTUS TUUS’. Chór ‘TOTUS TUUS’ dzia³a przy Parafii Naj-

œwiêtszej Krwi Pana Jezusa w Kêtach – Podlesiu ju¿ 7 rok. Liczy

obecnie 30 osób. G³ównym inicjatorem i za³o¿ycielem by³ obecny

proboszcz ks. kanonik Augustyn Paranycz. Chór wzbogaca swoim

œpiewem uroczystoœci we w³asnej i okolicznych parafiach oraz

domach kultury. Odwiedza s³ynne Sanktuaria m.in. Kalwariê Ze-

brzydowsk¹, Czêstochowê, Piekary Œl. i £agiewniki. W ubieg³ym

roku podró¿owa³ po Austrii. Koncertowa³ w wiedeñskim koœciele

na Kalenbergu i w dwóch zaprzyjaŸnionych parafiach w pobli¿u

Wiednia. Œpiewaj¹co wspó³pracuje z chórem „Miêdzybrodzian-

ka” z Miêdzybrodzia Bialskiego. Od 2000 roku zespó³ bierze udzia³

Przed koncertem chóru odby³o siê uroczyste wrêczenie nagród

VI Konkursu Plastycznego pt. „Bo¿e Narodzenie” .

w corocznym przegl¹dzie kolêd i pastora³ek w Domu Kultury w

Kêtach. W tegorocznym Koncercie Noworocznym chór ‘TOTUS

TUUS’ wyst¹pi³ wspólnie  z zespo³em muzycznym "SAMI SWOI’,

powsta³ym w paŸdzierniku ubieg³ego roku. Grupa  ta  to w wiêkszo-

œci  rodzina Metrów i przyjaciele. Wykonawcy tak mówi¹ o sobie:

„Swoim œpiewem  sprawiamy radoœæ sobie i innym” .

Koncert zosta³ ciep³o i serdecznie przyjêty przez zgromadzon¹

publikê. Chórzyœci oprócz tradycyjnych kolêd zaprezentowali tro-

chê zapomniane, a jak¿e piêkne pastora³ki.

Konkurs organizowany jest przez Miejski Oœrodek Kultury,

Sportu i Rekreacji oraz Parafiê pw. „Mi³osierdzia Bo¿ego”.

Spoœród 260 nades³anych prac komisja przyzna³a 15 autorom

równorzêdne wyró¿nienia:

1. Maciej Brózda – kl. II d, SP z Oddzia³em Integracyjnym

nr 4 – Oœwiêcim

2. Dominika Zaj¹c – Oddzia³ przedszkolny w Graboszycach

3. Damian Garstka –  kl. II d, SP z Oddzia³em Integracyjnym

nr 4 – Oœwiêcim

4. Maciej Skawiñski - Oddzia³ przedszkolny w Graboszycach

5. Krzysztof K³yczek – kl. I b Zespó³ Szkó³ nr 1 – Oœwiêcim

6. Kinga Skóra – kl. VI - Zespó³ Szkó³ nr 1 – Oœwiêcim

7. Wiktoria Urbañczyk - kl. I b Zespó³ Szkó³ nr 1 – Oœwiêcim

8. Wiktoria Sobol - kl. II d, SP z Oddzia³em Integracyjnym

 nr 4 – Oœwiêcim

9. Przemys³aw Liszewski - kl. I b Zespó³ Szkó³ nr 1 – Oœwiêcim

10. Martyna Piwowarczyk -  kl. IV a SP nr 2 w Che³mku

11. Andrzej Pudlik - Oddzia³ przedszkolny w Graboszycach

12. Jakub Chêciñski – kl. VI SP nr 2 Kêty

13. Piotr Gworek - kl. II d, SP z Oddzia³em Integracyjnym

nr 4 – Oœwiêcim

14. Seweryn Golda - kl. II d, SP z Oddzia³em Integracyjnym

nr 4 – Oœwiêcim

15. Magdalena Matyja - kl. II d, SP z Oddzia³em Integracyjnym

nr 4 – Oœwiêcim

Tekst i fot. P.Ch.
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XII Fina³ WOŒP

Podziêkowania  darczyñcom:
Firma Mechanik, Stefan Dwornicki ( prezes Mechanik), Jolanta i Marek Dyrcz, Bernadeta Sêdrak – Legut (PZNR 8 SziO),

Ma³gorzata Wójtowicz SZS w Che³mku im. A. Mickiewicza), Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Che³mku im. A. Mickiewicza, Lucyna

Kuligowska (dyrektor SZS im. A. Mickiewicza), Powiatowy Zespó³ Nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych im. Jana Kiliñ-

skiego w Che³mku, Micha³ Kaczmarczyk ( dyrektor PZNR8SZiO), Dorota Pietrzyk ( v-ce PZNR8SZiO), Anna Filipiecka (PZNR8SZiO),

Gra¿yna Franczyk (PZNR8SZiO), Waldemar Rudyk (MOKSiR), MOKSiR, Andrzej Saternus (burmistrz) (UM), Andrzej Skrzypiñski

( v-ce burmistrz) (UM), Urz¹d Miejski Che³mek, Marzena Tanistra (UM), Wojtek Pasterak, PUB TEXAS, Zajazd Józstach, Józefa i

Satnis³aw £uczak ( Zajazd Józstach), Andrzej Kapusta (Sklep TOP), Sklep TOP, Sklep „GABA”, Helena i Lucjan Firkowie, STAN-

FORM ( Mleczek), Halina i Stanis³aw Mleczek, Joanna Galistl, Andrzej Go³êbiowski, Cukiernia „PTYŒ”, Cukiernia „PAJ”, Andrzej

Zazula, Daniel Cieœla, Tomasz Szyjka, Sabina Chylaszek, Zbigniew Majka (Us³ugi transportowe), Marta Cieœla, Tomasz Warzecha,

Bar Wiœniewski wraz z klientami baru, Bernadeta Pytlik (BENIA), Sklep „BENIA”, Iwona i Bogus³aw Kêpka, Krystyna Jaworek, Ola

Habczyk, Anna Lach, Paulina Sawera, Andrzej Cisek.

Ju¿ po raz XII w ca³ej Polsce zagra³a najwiêksza orkiestra œwiata.

Wydarzeniu jak zwykle sprzyja³ szczytny cel. Tym razem zbierano

na zakup sprzêtu do ratowania niemowl¹t i dzieci m³odszych.

Che³mecki sztab WOŒP liczy³ 60 wolontariuszy, którzy w dniu

Wielkiego Fina³u od wczesnych godzin rannych kwestowali na

terenie ca³ej gminy Che³mek.

Podczas fina³u WOŒP w Che³mku odby³o siê wiele imprez towa-

rzysz¹cych, m.in. w klubie „Kaprys”  oraz w pub-ie „Teksas”.

Czêœæ dochodu z tych imprez zostanie przekazana do sztabu WOŒP

w Che³mku.

G³ówna impreza, jak co roku, odby³a siê w Parku Miejskim

w Che³mku. Wszystkich zebranych o godz. 17. 00 przywita³ To-

masz Szyjka. Nastêpnie rozpocz¹³ siê wystêp góralskiej kapeli i

zespo³u „Juhas” z Ujsó³. ¯ywa i skoczna muzyka podrywa³a do

tañca uczestników imprezy plenerowej. Oprócz œpiewu i zabawy

nie zabrak³o równie¿ góralskiego dowcipu. Oko³o godz. 18.00

rozpoczê³a siê aukcja prac ofiarowanych przez ludzi dobrej woli.

Licytacje prowadzi³a pani Magdalena Firek wraz z Tomaszem

Szyjk¹. Ceny zlicytowanych prac ukszta³towa³y siê nastêpuj¹co:

NAZWA PRACY KTO WYKONA£ KTO ZLICYTOWA£ ZA KWOTÊ

1. Arka Adrian Szpiegla Klasa I GB-SZS Che³mek 90 z³

2. Kotek Adrian Szpiegla Klasa III GB- SZS Che³mek 24 z³

3. Pastuszek z fujark¹ Uczniowie SZS w Che³mku im. A. Mickiewicza Bar „Wiœniewski” z klientami 130 z³

4. Paw Uczniowie SZS w Che³mku im. A. Mickiewicza Klasa II GB SZS w Che³mku 26 z³

5. Trzy anio³kiPani Urszula Hango-Cebrat Klasa II GA oraz red. gaz. Szukam 105 z³

6. Œwinka szczêœcia Warsztat terapii zaj. im. Brata Alberta w Che³mku Klasa I GA- SZS w Che³mku 50 z³

7. Kosz kwiatów Warsztat terapii zaj. im. Brata Alberta w Che³mku Andrzej Cisek 40 z³

8. Jesienny koœció³ Warsztat terapii zaj. im. Brata Alberta w Che³mku Klasa I GA SZS w Che³mku 30 z³

9. Gruszki Warsztat terapii zaj. im. Brata Alberta w Che³mku Klasa III GA SZS w Che³mku 26 z³

10. Cukierkowy królik Warsztat terapii zaj. im. Brata Alberta w Che³mku Nabywca anonimowy 50 z³

11. Panda Warsztat terapii zaj. im. Brata Alberta w Che³mku Klasa I GB SZS w Che³mku 170 z³

12. Ró¿yczki Warsztat terapii zaj. im. Brata Alberta w Che³mku Nabywca anonimowy 35 z³

13. Abstrakcja Warsztat terapii zaj. im. Brata Alberta w Che³mku Pan Tomasz Warzecha 100 z³

14. Butelka ŒDS- Pobyt Dzienny w Che³mku Szymon Karelus 15 z³

15. Œwiat boæka ŒDS- Pobyt Dzienny w Che³mku Bar „Wiœniewski” z klientami 50 z³

16. Podbia³ ŒDS- Pobyt Dzienny w Che³mku Nabywca anonimowy 10 z³

Najwiêcej emocji wzbudzi³a licytacja koszulki WOŒP o numerze 1124. Zakupi³ j¹ pan Andrzej Cisek za kwotê 400 z³.

O godz. 20.00 wystrzeli³y „œwiate³ka do nieba” i tym samym Che³mek duchem i sercem po³¹czy³ siê z wszystkimi wolontariuszami

i ludŸmi dobrej woli na terenie ca³ego kraju i poza jego granicami.

Kwota, któr¹ zebrano podczas ca³odziennej zbiórki, wynosi 13.751,00 z³.    P.Ch., T.Sz.
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