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jewództwa ma³opolskiego, radni sejmiku województwa ma³opol-
skiego, radni rady powiatu, przedstawiciele s³u¿b mundurowych,
dyrektorzy jednostek samorz¹dowych oraz przedstawiciele Funda-
cji im. Brata Alberta, przedstawiciele rad so³eckich i zarz¹dów osie-
dli, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na terenie
naszej gminy. Wszystkich zebranych, dostojnych goœci przywita³
Burmistrz Che³mka Andrzej Saternus. Burmistrz przypomnia³
wszystkim zebranym krótk¹ historiê naszej miejscowoœci. 25 stycz-

nia 1969 roku Herod w historycznym stroju odczyta³ bullê obwiesz-

czaj¹c wszem i wobec, osiedle Che³mek podniesione zosta³o do

rangi miasta. Równoczeœnie Herod og³osi³, i¿ w³adze w nowym

grodzie sprawowaæ bêdzie bia³og³owa Maria Radwañska, maj¹c

do pomocy mistrza wielkiej miejscowej manufaktury pana Jana

Pactwê. Przekazane zosta³y insygnia w³adzy miejskiej w postaci
ozdobnego ³añcucha, pieczêci herbowej oraz okaza³ej wielkoœci,
symbolicznego klucza do bram miasta. W styczniu 1973 roku utwo-
rzona zosta³a gmina Che³mek w sk³ad której wesz³o miasto Che³-
mek oraz so³ectwa Bobrek i Gorzów.

Dzisiaj, po po wejœciu do UE rysuj¹ siê nadzieje na dynamiczny

rozwój gminy i jestem przekonany, ¿e wykorzystamy nale¿ycie œrodki

pomocowe i dane nam szanse i wspólnie z gminami powiatu oœwiê-

cimskiego i chrzanowskiego bêdziemy per³¹ w ma³opolskiej koro-

nie powiedzia³ burmistrz Andrzej Saternus.
dok. na str. 3
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UROCZYSTA SESJA

RADY MIEJSKIEJ

W CHE£MKU
Dnia 27.05.2004 r. odby³a siê uroczysta sesja Rady Miejskiej w

Che³mku upamiêtniaj¹ca XXXV  rocznicê nadania praw miejskich
oraz inauguracjê X obchodów Dni Che³mka. Na uroczystoœæ przy-
byli: Janusz Sepio³- marsza³ek województwa ma³opolskiego, Ja-
dwiga Nowakowska- v-ce wojewoda województwa ma³opolskie-
go, w³odarze gmin powiatu oœwiêcimskiego, Józef Ka³a- starosta
oœwiêcimski, burmistrzowie s¹siaduj¹cych z Che³mkiem gmin i
miast, proboszcz parafii pw. Mi³osierdzia Bo¿ego w Che³mku i
Trójcy Przenajœwiêtszej w Bobrku, przedstawiciele samorz¹du wo-
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UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ W CHE£MKU
dok. ze str.1

Radni Rady Miejskiej w Che³mku podjêli uchwa³ê, dziêki któ-
rej ks. Kardyna³ Franciszek Macharski, metropolita krakowski jest
Honorowym Obywatelem Gminy Che³mek.

dyna³a, która zostanie umieszczony w magistracie. W trakcie sesji
upamiêtniaj¹cej XXV rocznice nadania praw miejskich Che³mko-
wi i inauguruj¹cej obchody tegorocznego œwiêta miasta medal Za
Zas³ugi dla Rozwoju Gminy Che³mek otrzyma³ Marsza³ek woje-
wództwa ma³opolskiego Janusz Sepio³. - Wbrew pozorom to wcale

nie jest tal ³atwo odbieraæ nagrody. Patrzê na ten medal i zadajê

sobie pytania. Czy nie by³o lepszych ode mnie? Czy na pewno jest

dla mnie? Na pewno jest dla zarz¹du województwa, który pracuje

kolegialnie- powiedzia³ Janusz Sepio³- Zrobiliœmy zestawienie z

ostatnich piêciu lat tego, co powsta³o w województwie, w powia-

tach. Nie dostrzegamy czêsto tych zmian. A tak naprawdê przyspie-

szamy. Przyspieszamy w okresie, który jest bardzo trudny.

Uroczyste gratulacje dla Marsza³ka przekaza³ Andrzej Saternus,
który powiedzia³ - Chcia³em przekazaæ w imieniu mieszkañców

Che³mka szczególne uznania. To dziêki pana przychylnoœci oraz

aktywnej postawie mo¿emy poszczyciæ siê wieloma osi¹gniêciami,

które znacznie wp³ynê³y na poprawê warunków ¿ycia mieszkañ-

ców naszej gminy.

21 maja br. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyzna³ od-
znaczenia pañstwowe za spo³eczn¹ pracê na rzecz gminy Che³mek.
Z³otym Krzy¿em Zas³u odznaczeni zostali: Helena Plust-Bruliñ-
ska, Janina Baran, Zbigniew Góralewicz, Andrzej Saternus. Srebr-
nym Krzy¿em Zas³ugi zostali odznaczeni: Stanis³aw Koby³czyk,
Zbigniew Kulczyk, Witalis Piotrowski, Zefrin Piotrowski, Jan
Zamarlik. Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi zostali odznaczeni: Maria
Brombosz, Adam £êkawa, Jan Wilkosz.

DO PRZEDSIÊBIORCÓW

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym przepisem ustawy Prawo

Dzia³alnoœci gospodarczej / Dz. U z 2003 r. nr 217 poz.

2125/ przypominamy o dokonaniu w terminie do 31

grudnia 2994 r. aktualizacji posiadanych wniosków do

ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej w tut. Urzêdzie

zgodnie z Polsk¹ Klasyfikacj¹ Dzia³alnoœci /PKD/. Po

up³ywie wskazanego okresu - bêd¹ dokonywane odmo-

wy wydania zaœwiadczeñ.

Andrzej Saternus, Burmistrz Che³mka

Jesteœmy pe³ni podziwu dla sposobu, w jaki mo¿na ³¹czyæ s³u¿-
bê duszpastersk¹, wspieraj¹c jednoczeœnie inne dziedziny ¿ycia-
mówi³ Burmistrz Andrzej Saternus, uzasadniaj¹c przyznanie oby-
watelstwa. Jako przedstawiciel metropolii krakowskiej ksi¹dz
Kardyna³ bierze czynny udzia³ w ró¿nego rodzaju przedsiêwziê-
ciach, na terenie metropolii i nie tylko. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ opiek¹
i wsparciem otacza tak¿e gminê Che³mek. Dziêki jego zaanga¿o-
waniu powsta³y parafie Mi³osierdzia Bo¿ego w Che³mku oraz
Królowej Jadwigi w Gorzowie. W 2001 r. wizytuj¹c parafiê Trójcy
Przenajœwiêtszej w Bobrku osobiœcie poœwieci³ sztandar oraz nada³
zaszczytne imiê ksiêdza kardyna³a Stefana Adama Sapiehy Zespo-
³owi Szkolnemu Podstawowo-Gimnazjalnemu w Bobrku. Znana
jest charytatywna pomoc ksiêdza Kardyna³a na rzecz osób niepe³-
nosprawnych, a w szczególnoœci wsparcie dla Fundacji im. Brata
Alberta w Radwanowicach. Po podjêciu uchwa³y Burmistrz z Prze-
wodnicz¹cym Rady Zbigniewem Jeleniem ods³onili portret  Kar- W imieniu w³asnym oraz wszystkich mieszkañców gminy Che³-

mek serdecznie gratulujemy otrzymanego odznaczenia pañstwo-

wego. Zaanga¿owanie pañstwa na rzecz spo³ecznoœci lokalnych w

pe³ni zas³uguje na wyró¿nienie. Jesteœmy pe³ni podziwu dla podej-

mowanych przez  pañstwa dzia³añ. Praca spo³eczna wymaga wiele

wysi³ku, œwiadczy o bezinteresownej pomocy i wyj¹tkowym podej-

œciu do spraw spo³eczeñstwa. ¯yczymy pañstwu kolejnych sukce-

sów - mówi³ Zbigniew Jeleñ.

Podczas sesji zgromadzeni mogli wys³uchaæ koncertu muzyki
kameralnej. W tak uroczysty sposób rozpoczêto œwiêtowanie ob-
chodów Dni Che³mka.

Tekst i fot. P.Ch.
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Miejski zak³ad Gospodarki Komunalnej w Che³mku spó³ka
z o.o. informuje, ¿e jakoœæ wody wt³aczanej do sieci miejskiej
odpowiada obowi¹zuj¹cym normom.

WYNIKI BADAÑ

FIZYKO-CHEMICZNYCH

I BIOLOGICZNYCH WODY Z ZUW

CHE£M

I. PARAMETRY FIZYCZNE I ORGANICZNE

MIEJSCE NAJWY¯SZE WODA

POBURU DOPUSZCZALNE     UZDATNIONA

PRÓBY  STÊ¯ENIE
Data pobrania próby 25.05.04r.

Barwa mg/1 Do 15 3

Mêtnoœæ NTU Do 1 0,58

Odczyn (pH) 6,5-9,5 7,94

Zapach akceptowany           akceptowany

Smak akceptowany           akceptowany

Przewodnoœæ

w³aœciwa µScem¨1 2500 253

II.     PARAMETRY CHEMICZNE

Amoniak mg/1 0,5 0,00

Azotany ( NO-3) 50 3,1

Azotany ( NO -3) 0,5 0,0

Zasadowoœæ mval/1 - 2,1

Twardoœæ jako

CaCO3 mg/1 60-500 115

¯elazo mg/1 0,2 0,03

Mangan mr/1 0.05 0,0

Chlor Wolny mg/1 0,1-0,3 0,1

Chlorki mg/1 250 -

Siarczany mg/1 250 -

Wapñ mg/1 - -

Magnez mg/1 30-120 -

Utlenialnoœæ (ChZT

met. KM n 04) ug/1 5000 2400

Fluorki mg/1 1,5 0,04

II. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE

Bakt. gr. Coli w 100 ml 0 0

Esgcerichia coli Bakt.gr.

Coli Typ Ka³owy w 100 ml 0 0

Ogólna liczba bakterii

w 370c po 24 h w 1 ml 20 4

Ogólna liczba bakterii

w 220C po 72 h w 1 ml 100 8

Paciorkowce ka³. w 100 ml 0 0

Clostridia Reduk. Sirczyny 0 0

NA PODSTAWIE MATERIA£ÓW DOSTARCZONYCH

PRZEZ KIEROWNIKA DZIA£U BADANIA WODY I ŒCIEKÓW

POSIEDZENIE GMINNEGO

 ZESPO£U REAGOWANIA
W dniu 05.04.2004r. w sali sesyjnej Urzêdu Miejskiego w

Che³mku, odby³o siê posiedzenie Gminnego Zespo³u Reagowania
w pe³nym sk³adzie.

Posiedzeniu przewodniczy³ Szef Gminnego Zespo³u Re-
agowania - Burmistrz Che³mka Andrzej SATERNUS

Porz¹dek posiedzenia:

1. Przedstawienie sprawozdania z dzia³alnoœci Gminnego Ze-
spo³u w roku 2003.

2. Ocena stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego gminy ze
szczególnym uwzglêdnieniem:

* symptomów terroryzmu

* przestêpstw kryminalnych i zorganizowanych

* bezpieczeñstwa imprez masowych

* negatywnych zjawisk powsta³ych w wyniku: bezrobocia,
bezdomnoœci, ra¿¹cej biedy, niskiego poziomu œwiadczeñ so-
cjalnych itp

3. Wnioski i propozycje do dalszego dzia³ania

4. Zapoznanie z tematem i terminem nastêpnego posiedzenia

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Gminnego Zespo³u w 2003r.
przedstawi³ Inspektor Obrony Cywilnej i Zarz¹dzania Kryzysowe-
go UM Che³mek Zbigniew KOŒCIAÑSKI.

W ub. roku Gminny Zespó³ Reagowania bra³ udzia³ b¹dŸ
organizowa³:

* æwiczenie z pracownikami Urzêdu Miejskiego nt. „Postê-
powanie po og³oszeniu alarmu p-po¿arowego”,

* Æwiczenie wojewódzkie pk. „Maj-2003”,

* Æwiczenie w praktycznej ewakuacji szkó³ w Gminie
Che³mek,

* Gra decyzyjna nt. planów funkcjonowania gminy,

* Gra decyzyjna nt. „Przygotowanie gminy do warunków zi-
mowych”,

* Inne bie¿¹ce sprawy wynikaj¹ce z planu dzia³ania, b¹dŸ sy-
tuacji spo³eczno-politycznej.

Ocenê stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego w gminie
omówi³ przedstawiciel Komendanta Komisariatu Policji w Che³m-
ku aspirant Tomasz Golonka

Oceny dokonano w kontekœcie aktualnej sytuacji politycznej w
kraju i na œwiecie, ze szczególnym uwzglêdnieniem aktów terrory-
stycznych. Zwrócono uwagê na zabezpieczenie imprez masowych
/kulturalnych, sportowych, religijnych/, placówek oœwiatowych,
urzêdów. W dyskusji zwrócono uwagê na potrzebê poprawy za-
bezpieczenia tych zagadnieñ.

Dyskusja wykaza³a, ¿e stan bezpieczeñstwa w gminie kszta³tu-
je siê na poziomie lat ubieg³ych z tendencj¹ do zmniejszania iloœci
powa¿niejszych przestêpstw.

Wykazano na potrzebê zorganizowania w Che³mku i w
so³ectwach Gorzów i Bobrek punktów informacyjnych o dzia-
³alnoœci Gminnego Zespo³u Reagowania, o dzia³alnoœci forma-
cji Obrony Cywilnej oraz o sposobie postêpowania w wypad-
kach zagro¿eñ.

Nastêpne posiedzenie Gminnego Zespo³u Reagowania pla-
nowane jest w miesi¹cu czerwcu.

Planowane tematy posiedzeñ:

* Zabezpieczenie bezpiecznych wakacji dla dzieci i m³o-
dzie¿y w Gminie Che³mek

* Zabezpieczenie przeciwpo¿arowe z uwzglêdnieniem su-
szy panuj¹cej w tym okresie.

Zbigniew KOŒCIAÑSKI
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Dziêkujemy wszystkim

za udzia³ w uroczystoœciach pogrzebowych

Œp. Henryka D¹browskiego

Swoj¹ obecnoœci¹ i chrzeœcijañsk¹ postaw¹ daliœcie

œwiadectwo wielkiej przyjaŸni, jaka ³¹czy³a Was ze

zmar³ym Henrykiem.

Rodzina  zmar³ego

SENIORZY Z GORZOWA

NA WYCIECZCE TURYSTYCZNO -

KRAJOZNAWCZEJ

DO CZERNEJ  I OJCOWA
W dniu 27

kwietnia 2004 r. 49
osobowa grupa
emerytów i renci-
stów z Gorzowa,
zrzeszonych w
Kole Polskiego
Zwi¹zku Emery-
tów, Rencistów i
Inwalidów wziê³a
udzia³ w wyciecz-
ce turystyczno-
krajoznawczej do
Czernej i Ojcowa.
Pierwszym punk-
tem wycieczki
by³o nawiedzenie
S a n k t u a r i u m
Matki Boskiej
Szkaplerznej w
Czernej, gdzie
zwiedzaj¹cy m.in.

mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê z histori¹ powstania Klasztoru
Karmelitów Bosych, a tak¿e uczczenia relikwii œw. Rafa³a Kali-
nowskiego. Nastêpnie uczestnicy wycieczki przybyli do Piesko-

wej Ska³y, gdzie zwiedzili zamek zbudowany przez Kazimierza
Wielkiego. Wspania³a wiosenna pogoda sprzyja³a spacerowi i
podziwianiu krajobrazów Ojcowskiego Parku Narodowego oraz
jego osobliwoœci skalnych, takich jak: Maczuga Herkulesa, Ska³y
Wernyhory, Brama Krakowska, a tak¿e wiele ciekawych budow-
li: zamek w Ojcowie, Koœció³ na Wodzie i Pstr¹garnia. Historiê
zabytków a tak¿e inne ciekawostki krajoznawcze uczestnikom
wycieczki przekazywa³ zaprzyjaŸniony z gorzowskimi seniorami
przewodnik turystyczny pan Franciszek Matyja. Na zakoñczenie
wycieczki na polu biwakowym na Z³otej Górze odby³o siê ogni-
sko po³¹czone z pieczeniem kie³basek, œpiewem i kole¿eñskimi
rozmowami. Zarz¹d Ko³a postanowi³ zorganizowaæ w lipcu b.r.
wycieczkê turystyczno-krajoznawcz¹ w Pieniny do Czorsztyna i
Kroœcienka, a w sierpniu do Krynicy.

redakcja

Dziœ stra¿acy swoje œwiêto maj¹

w Przedszkolu w Gorzowie

30 IV br. œwiêtowaliœmy Dzieñ Stra¿aka wraz z cz³onkami z
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Gorzowa. Goœcie na uroczystoœæ
przybyli wozami stra¿ackimi, ubrani w piêkne, odœwiêtne  mundu-
ry,  na których widnia³y odznaczenia za zas³ugi dla OSP. Na czêœæ
artystyczn¹ z³o¿y³y siê wiersze, piosenki i tañce tematycznie zwi¹-
zane ze œwiêtem. Niektóre przeboje jak „ W Kwaœniewicach stan¹³
w ogniu dom” panowie ze stra¿y œpiewali wraz z przedszkolakami.
Dzieci z przedszkola w specjalnie przygotowanych na tê okolicz-

noœæ strojach  zaprezentowa³y nowoczesne techniki gaszenia po¿a-
ru. Najwiêksz¹ atrakcj¹ dla przedszkolaków by³ pokaz mo¿liwoœci
pompy gaœniczej, wycie syren oraz przeja¿d¿ka wozem bojowym
i stra¿ackim. Takie spotkanie na d³ugo zagoœci w pamiêcidzieci i
doros³ych.

M. Borkowska, K. Ryszka, A. Ma³ecka

†
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PARAFIADA 2004 R.
WIELKIE WSPÓLNE ŒWIÊTOWANIE

W sobotê 22 maja br. przy Zespole Szkó³ im. Kardyna³a Adama
Stefana Sapiehy odby³a siê trzecia z kolei „Parafiada”, czyli wspól-
na zabawa dla dzieci i rodziców z Bobrka i Gromca. Pomimo po-

SPONSORZY „PARAFIADY 2004”: Danuta Chabior, Do-
rota Wieroñska- Firma „Reprodex”, Bogus³awa i Wies³aw Szyj-
ka-Stacja Paliw i Zajazd „Magda”, Tadeusz Zab³ocki- Firma
Pomoc Drogowa, Bo¿ena i Adam £oziñscy- Firma Transporto-
wa, Danuta Bolek- Firma Handlowo-Us³ugowa „Oknodan”,
Irena i Maria Grygiel- Spó³ka Cywilna, Halina Hajnos, Halina
Pawela, Alicja i Józef Kêpa- Hurtownia Elektryczna „Proton” w
Trzebini, Gminna Spó³dzielnia SCh Che³mek, Wioletta Latko-
Firma Projektowania Obuwia, Andrzej Miklas- Firma Auto
Naprawa, Marek Banach- Dzia³alnoœæ Handlowa, Grzegorz
D³ubisz- Firma Auto-Komis, Józef Jurka- Firma Zak³ad Produk-
cyjno-Us³ugowy, Gustaw Malik- Cukiernia, Jolanta i Marek
Dyrcz- Firma Handlowo-Us³ugowa, Barbara ¯muda- Sklep
„Marta”, Roman ̄ muda- Sklep Motoryzacyjny „Romot”, Beata
Opitek i Józefa Bo¿ek- Sklep, Maria Malik- Sklep, Kazimierz
Saternus, Piotr Takarz- „Rowerland” z Broszkowic, Zenon
Hojka- Sklep Wielobran¿owy, Urz¹d Marsza³kowski w Krako-
wie dyr. Marek Sowa, Przedsiêbiorstwo Metali Nie¿elaznych
Maciej i Krzysztof Kleszcz, Bronis³aw KoŸbia³, PZU Oœwie-
cim, Tadeusz Marsza³ek- Hurtownia „Tamar”, SKOK Piast,
Maria i Stanis³aw Ziêbiñscy S.J, „Euromarket”- Sklep Bobrek

rannego deszczu, nastroje by³y œwietne i zabawaby³a wyœmienita .
Po uroczystym otwarciu przez  ks. Zdzis³awa Burego wyst¹pi³y
zespo³y artystyczne ze szkó³ i dzieci z przedszkoli. M³odzie¿ zapre-
zentowa³a bogaty program artystyczny,  a swoimi wystêpami wpro-
wadzi³a wszystkich zebranych w doskona³y humor. Nastêpnie
odby³y siê przygotowane przez Grzegorza Strumiñskiego zawody
w pi³ce no¿nej, koszykówce, rzutach do celu, biegi prze³ajowe.
Zwyciêzcy otrzymali nagrody. Parafiadê prowadzi³ ks. Tadeusz
Kozak, który w latach 80-tych by³ katechet¹ w naszej parafii, a to.
¿e mile wspomina tamte czasy, mogliœmy us³yszeæ w jego dygre-
sjach przekazywanych w czasie trwania imprezy. Parafiadzie przy-

œwieca idea integracji mieszkañców Bobrka z parafi¹ pw. Trójcy

nagród, ufundowanych przez licznych sponsorów. Serdecznie dziê-

kujê naszym darczyñcom za okazan¹ ¿yczliwoœæ i  przekazane dary.

Myœlê, ¿e uœmiech i szczêœcie dzieci bêdzie dla nas najlepszym i

najwdziêczniejszym prezentem. Podziêkowania za przygotowanie

uroczystoœci sk³adam równie¿ rodzicom, nauczycielom i ksiê¿om,

którzy tak aktywnie w³¹czyli siê do naszej zabawy oraz w³adzom

samorz¹dowym Che³mka i Libi¹¿a za ¿yczliw¹ pomoc - mówi³
Adam £êkawa.

P.Ch.

Konkurs na najpiêkniejszy

balkon lub ogródek

Zg³oszenia do konkursu nale¿y z³o¿yæ do Spó³dzielni Miesz-
kaniowej Budowlanka w Che³mku przy ulicy Pi³sudskiego 12 lub
ADM – Sp. z o.o. w Che³mku przy ulicy Pi³sudskiego 8 w terminie
do 15.06.2004 r. zg³oszone do konkursu balkony i ogródki oce-
niane bêd¹ przez Komisjê Konkursow¹ z uwzglêdnieniem przed-
stawicieli Samorz¹du Osiedla i mieszkañców w terminie
16.06.2004r.-31.08.2004r. W ocenie uwzglêdnione zostan¹: ró¿-
norodnoœæ kwiatostanu ( 30 punktów), pomys³owoœæ w aran¿acji
( 30 punktów), ogólne odczucia estetyczne ( 30 punktów). W
terminie po 15.08.2004r. osobom, które w konkursie zajê³y pierw-
sze trzy miejsca zostan¹ wrêczone dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we ufundowane przez Burmistrza Che³mka.

Przenajœwiêtszej poprzez wspóln¹ zabawê i szlachetn¹ rywaliza-

cjê - powiedzia³ Adam £êkawa.  Swoj¹ obecnoœci¹, œpiewem i gr¹
na gitarze zaszczyci³ nas kolejny goœæ- ks. Wawrzyniec Gut. Wy-
st¹pi³ równie¿ Dominik Kwiatkowski z DPS-u, któremu akompa-
niowa³a s. Barbara. Przygotowany w formie ciast, s³odyczy, na-
pojów, lodów oraz grochówki smaczny poczêstunek wystarczy³
dla ka¿dego. Kulminacyjn¹ czêœci¹ imprezy by³a loteria fanto-
wa.Rowerland z Broszkowic ufundowa³ dwa rowery górskie.
Loteriê z wielk¹ werw¹ i zaanga¿owaniem prowadzi³ osobiœcie
ks. Proboszcz Stanis³aw Maœlanka. Ca³ej uroczystoœci towarzy-
szy³ dobry humor uczestnicz¹cych w „Parafiadzie” oraz wrzawa
i radosne uœmiechy szczêœliwych dzieci. Rozlosowano oko³o 300
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SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI

JÊZYKA NIEMIECKIEGO
Dwudniowe seminarium dla nauczycieli jêzyka niemieckiego

odby³o siê w Powiatowym Zespole Nr 8 Szkó³ Zawodowych i
Ogólnokszta³c¹cych w Che³mku.Przez dwa dni nauczyciele jêzyka
niemieckiego szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu
oœwiêcimskiego uczyli siê wykorzystywaæ na swoich lekcjach mo¿-
liwoœci, jakie daj¹ komputer i internet. Ogólnopolski program DEL-
FORT-Netco@ch, w ramach którego odby³o siê to seminarium jest
wspóln¹ inicjatyw¹ Centralnego Oœrodka doskonalenia Nauczycieli
w Warszawie i Instytutu Goethego w Polsce, skierowan¹ do nauczy-
cieli jêzyka niemieckiego.

Tematem tego seminarium by³o dostosowanie stron interneto-
wych („WWW- Didaktisierungen”) dla potrzeb dydaktyki jêzyka
niemieckiego. Uczestnicy szkolenia podkreœlali, ¿e wykorzystywa-
nie autentycznych materia³ów na lekcjach uczyni naukê tego jêzyka
bardziej interesuj¹c¹ i efektywniejsz¹. Nauczyciele pracowali pod
czujnym okiem dr Renaty Czaplikowskiej z Nauczycielskiego Ko-
legium Jêzyków Obcych w Sosnowcu.

Efektem szkolenia by³a multimedialna prezentacja opracowanych
przez nauczycieli projektów. Ca³e seminarium odbywa³o siê w no-
woczesnych salach komputerowych i sali multimedialnej PZ 8. Wi-

FESTIWAL TEATRÓW SZKOLNYCH
W dniu14.05.2004 r. w Miejskim Oœrodku Kultury, Sportu i

Rekreacji w Che³mku odby³y siê Eliminacje Powiatowe Ma³opol-
skiego Festiwalu Teatrów Szkolnych „Skawina 2004”. Na kon-
kurs wp³ynê³o 7 zg³oszeñ, ale tylko 5 zespo³ów teatralnych wziê³o
udzia³ w eliminacjach.

 Zespo³y teatralne, które wziê³y udzia³ w konkursie:

1. z Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Bobrku,

2. z Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Che³mku,

3. z Szko³y Podstawowej we W³osienicy,

4. z Szko³y Podstawowej w Grojcu,

5. z Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku.

Jury w sk³adzie: Halina Ptasiñska, Ma³gorzata Zakutyñska,
Miros³awa Kocurek wytypowa³o dwa zespo³y, które przecho-
dz¹ do kolejnego etapu, jakim jest udzia³ w Festiwalu w Ska-
winie  w dniach 16-18 czerwca, a s¹ nimi:

1. grupa teatralna z Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Che³mku
ze sztuk¹ pt. „Ksiê¿niczka i smok” opiekunem grupy jest pani Agata
Juszyñska,

2. grupa teatralna z Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Bobrku
ze sztuk¹ pt. „Mi³oœæ czyni cuda” - opiekunem grupy jest pani
Joanna Krzy¿ak.

 Nagrody oraz oczêstunek dla uczestników eliminacji ufundo-
wa³o Starostwo Powiatowe w Oœwiêcimiu. P.Ch.

KONKURS RECYTATORSKI
 7 maja w Miejskim Oœrodku Kultury, Sortu i Rekreacji odby³y

siê V powiatowe eliminacje Wojewódzkiego Konkursu Recytator-
skiego M³odzie¿y Gimnazjalnej. Konkurs odby³ siê po raz pi¹ty, a
wziê³o w nim udzia³ 58 uczestników z Oœwiêcimia, Zatora, Brzeszcz,
Ket, Graboszyc, Bobrku, Przeciszowa, Bulowic i Che³mka. Impre-
za wspó³organizowana by³a przez Starostwo  Powiatowe w Oœwiê-
cimiu. Eliminacje trwa³y kilka godzin. Oceniano wg regulaminu:
dobór repertuaru, kulturê s³owa, czyli poprawnoœæ dykcyjn¹, ogól-
ne walory artystyczne, sposób podania tekstu i oczywiœcie interpre-
tacjê. Decyzj¹ jury powiat oœwiêcimski reprezentowaæ bêd¹: Mag-
dalena Drabek- Gimnazjum nr 1 w Kêtach, Katarzyna Leszczyñ-
ska -Zespó³ Szkolny Podstawowo-Gimnazjalny w Kêtach, Joanna
Toczek- Gimnazjum nr 2 w Oœwiêcimiu.

Jury przyzna³o równie¿ 12 równorzêdnych wyró¿nieñ dla na-
stêpuj¹cych uczniów: Weronika Wronka- Samorz¹dowy Zespó³
Szkó³ w Che³mku, Joanna Bulek- Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹-
cych w Zatorze, Anna Lachendro- Gimnazjum nr 2 w Kêtach,
Anita Andreas- Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach, £ukasz Starcza³a-
Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Che³mku, Aleksandra Hankus- Gim-
nazjum nr w Kêtach, Katarzyna Kobiela- Gimnazjum nr 2 w Che³m-
ku, Kamila Fudali- Gimnazjum nr 2 w Oœwiêcimiu, Rafa³ Nowo-
tarski- Gimnazjum nr 3 w Przeciszowie, Barbara ¯urek- Gimna-
zjum nr 4 w Oœwiêcimiu, Joanna Matysiak- Gimnazjum nr 2 w
Brzeszczach, Agnieszka Mleczko- Gimnazjum nr 1 w Kêtach.

Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe zosta³y
wrêczone przez przedstawiciela Powiatu pani¹ Magdalenê Kasper-
czyk. Laureaci zaprezentuj¹ swoje umiejêtnoœci w Trzebini, gdzie
w czerwcu odbêdzie siê etap wojewódzki. P.Ch.

cedyrektor che³meckiej placówki Dorota Pietrzyk bardzo cieszy siê
mog¹c kolejny raz goœciæ nauczycieli z ca³ego powiatu.

Tu warto podkreœliæ, ¿e PZ 8 jest liderem w organizacji szkoleñ
z cyklu DELFORT-Netco@ch. Jest to rezultat dobrej wspó³pracy
nauczycielki j. niemieckiego El¿biety Kubas z przedstawicielem
Instytutu Goethego w Krakowie Andreasem Kotz i przedstawicie-
lem regionalnym tego programu Aleksandr¹ Kubick¹ z Lublina. To

dziêki ich pomocy i ¿yczliwoœci nauczyciele podnosz¹ swoje kwali-

fikacje z po¿ytkiem dla naszych uczniów- mówi El¿bieta Kubas. Do-
daje tak¿e, ¿e warunkiem niezbêdnym przy organizacji szkoleñ by³
techniczny nadzór ze strony nauczyciela informatyki  Jolanty Okar-
mus.

W czerwcu i listopadzie ubieg³ego roku odby³y siê w PZ 8 ju¿
dwa szkolenia z tego cyklu, w czasie, których nauczyciele uczyli siê
opracowywaæ miêdzynarodowe projekty e-mailowe oraz przygoto-
wywaæ materia³y lekcyjne przy pomocy programu komputerowego
ZARB, nazywanego generatorem æwiczeñ.

Aneta Drabczyk z PZ 9 w Ketach i Anna Zawi³a z Gimnazjum
w Stroniu, które wziê³y udzia³ we wszystkich 3 szkoleniach w Che³m-
ku, podkreœlaj¹ wysokie kompetencje merytoryczne prowadz¹cej
oraz nowoczesne zaplecze i goœcinnoœæ che³meckiej placówki. Spra-
wozdanie i zdjêcia z seminariów publikuje na swych stronach inter-
netowych Instytut Goethego.

E.K.

Teatrzyk ze Szko³y Podstawowej w Grojcu.Fot. P.Ch.
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Dziecko  jak  rzeka

- spotkanie  z  psychologiem

Spotkanie z bajkopisark¹

Fot. S.P-K.

Dyplom uznania
W ubieg³ym roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Che³-

mek otrzyma³a dyplom uznania za ¿yczliwoœæ i wsparcie dla
kampanii spo³ecznej CA£A POLSKA CZYTA DZIECIOM.
Wed³ug badañ naukowych g³oœne czytanie dziecku: buduje
mocn¹ wiêŸ miêdzy doros³ym i dzieckiem, zapewnia emocjo-
nalny rozwój dziecka, rozwija jêzyk, pamiêæ i wyobraŸniê, uczy
myœlenia, poprawia koncentracjê, poszerza wiedzê ogóln¹, roz-
budza zainteresowania, u³atwia naukê, pomaga odnieœæ sukce-
sy w szkole, kszta³tuje na ca³e ¿ycie nawyk czytania i zdobywa-
nia wiedzy. W ramach tej kampanii bibliotekarki zorganizowa³y
spotkanie z bajkopisark¹ Wiolett¹ Piaseck¹.

W ramach ogólnopolskiej  kampanii spo³ecznej organizowanej
przez fundacjê „ABCXXI- Program Zdrowia Emocjonalnego”
CA£A POLSKA CZYTA DZIECIOM Biblioteka Publiczna
Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku zor-
ganizowa³a w dniu 31 maja br. dla najm³odszych dzieci spotkanie
z bajkopisark¹ Wiolett¹ Piaseck¹.

Autorka bajek ju¿ na samym pocz¹tku spotkania oczarowa³a
wszystkich uczestników przepiêknym strojem wró¿ki. Dzieci z za-
ciekawieniem i skupieniem s³ucha³y opowieœci m³odej pisarki, o
tym jak powstawa³y jej bajeczki: Zaczarowana kraina bajek, W

poszukiwaniu szczêœcia, Baœnie Wioletty Piaseckiej, sk³adaj¹ce siê
z piêciu czêœci: Zaczarowane b¹belki, Bajka na dobranoc, Dwie

Ma³gosie, Bajka o królewnie, Szeœæ ¿yczeñ Natalki.

S¹ to bardzo ciep³e, pozbawione przemocy opowieœci. Ka¿da
z nich zawiera g³êbsze przes³anie oraz wartoœci, które autorka ceni
najbardziej: mi³oœæ, przyjaŸñ, pracê, dobroæ. Wioletta Piasecka w
swoje opowieœci wk³ada serce i duszê. Baœnie zachwycaj¹ lekko-
œci¹, prostot¹ i zrêcznoœci¹ stylu.

Za poœrednictwem swoich bohaterów, autorka ukazuje dzie-
ciom wiarê w moc w³asnych zdolnoœci i mo¿liwoœci realizacji
marzeñ.

W trakcie spotkania autorka przybli¿y³a dzieciom postaæ zna-
nego i powszechnie lubianego pisarza H.Ch. Andersena. Dzieci z
niedowierzaniem s³ucha³y nieznanych im dot¹d ciekawostek z ¿ycia
lubianego baœniopisarza.

Na zakoñczenie spotkania nie oby³o siê oczywiœcie bez auto-
grafów, osobistych pytañ zadawanych pisarce i wspólnego foto-
grafowania.

 Zachêcamy wszystkie dzieci, które nie skorzysta³y z mo¿liwo-
œci bezpoœredniego spotkania z Wiolett¹ Piaseck¹, do czytania jej
bajek, dostêpnych w dziale dzieciêcym biblioteki.

S.Sz.

Od pocz¹tku roku szkolnego 2003/2004
tworzony jest w Przedszkolu Samorz¹do-
wym nr 2 w Che³mku program profilaktycz-
ny „Dziecko bezpieczne w swoim œrodowi-
sku”.

Przeprowadzona wœród rodziców ankie-
ta na temat bezpieczeñstwa wykaza³a, ¿e
istnieje potrzeba kontaktów ze specjalista-
mi ( psycholog, logopeda, pedagog). W
zwi¹zku z tym, w ubieg³ym miesi¹cu, na
zaproszenie pani dyrektor Lucyny El¿bie-
ciak oraz nauczycielek z m³odszych grup
Jolanty Wolnej, Doroty Pawlak i Wioletty
Suskiej, goœci³a w  przedszkolu pani El¿bie-
ta Piwowarczyk psycholog z Poradni Peda-
gogiczno- Psychologicznej w Oœwiêcimiu.

Na spotkanie licznie przybyli zaintereso-
wani rodzice dzieci 3-4 letnich. Tematyka
pogadanki by³a bardzo szeroka. Obejmowa-
³a wa¿ne zagadnienia pedagogiczne dotycz¹-
ce m.in: kary i nagrody w wychowaniu oraz
wp³ywu mediów ( telewizji, komputera) na
rozwój emocjonalny dziecka.

Pani psycholog podkreœli³a, ¿e najwa¿-
niejsz¹ rolê w wychowaniu dziecka pe³ni
rodzina. Porówna³a dziecko do rzeki, która
p³ynie wszêdzie tam, gdzie nie ma ograni-
czeñ. Szans¹ dla niego s¹ brzegi czyli grani-
ce, które okreœla, tworzy, kontroluje i egze-
kwuje  rodzic. Te granice to: nakazy, zaka-
zy, umowy, czytelne komunikaty. Dzia³a-
nia doros³ych w stosunku do zachowañ
dziecka powinny mieœciæ siê w zakresie: miê-
dzy kochaj¹c¹ - rozumn¹ swobod¹, a ko-
chaj¹c¹ kontrol¹. Je¿eli chcemy, by dziecko
zachowywa³o siê prawid³owo, powinniœmy
mówiæ jasno, krótko, zrozumiale, nawet
jednym s³owem czy gestem.

Kara i nagroda s¹ nieodzownymi ele-
mentami procesu wychowania. Zbyt czê-
ste, nieprzemyœlane kary wywo³uj¹ u dziec-
ka bunt, agresjê, chêæ odwetu. Natomiast
nagradzanie dziecka za wszystko powoduje
u niego zanik motywacji do dzia³ania, wy-
si³ku, zbytni¹ pewnoœæ siebie i roszczenio-
we podejœcie do œwiata, rodziców. Rozum-

ne nagradzanie pozwala budowaæ dziecku
prawid³owe relacje spo³eczne oraz znajo-
moœæ swoich mocnych i s³abych stron.

Rodzice powinni czuwaæ nad doborem
bajek, filmów, programów komputerowych,
by zminimalizowaæ agresjê u dziecka. Mak-
symalny czas spêdzony przed telewizorem
czy komputerem nie powinien przekraczaæ
1 godziny dziennie! Wspólnie obejrzane
programy powinny byæ omówione, skomen-
towane. Nale¿y unikaæ bajek, w których
propagowana jest przemoc, bieganina,
krzyk, strzelanie, poniewa¿ bardzo czêsto
dzieci przenosz¹ takie zachowania na grunt
przedszkola, co sprawia zaburzenie poczu-
cia bezpieczeñstwa innych dzieci w grupie.

Na zakoñczenie rodzice mogli otrzymaæ
indywidualne porady  od zaproszonego
goœcia.

Zebranie otworzy³o cykl spotkañ ze
specjalistami ró¿nych dziedzin, dotycz¹cych
bezpieczeñstwa dzieci w najbli¿szym œro-
dowisku, które odbywaæ siê bêd¹ w Przed-
szkolu Samorz¹dowym nr 2 w Che³mku.

W.S.
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Laureaci Festiwalu Artystycznego Dzieci

i M³odzie¿y „Talenty 2004”

Kategoria 5 i 6 lat, Dziedzina - plastyka: Marcelina Wolna -
Przedszkole Samorz¹dowe nr 2 w Che³mku, Kordian £ysak - kl.
„0” Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Che³mku

Dziedzina - recytacja: Jakub Stachura - Przedszkole Samorz¹-
dowe nr 2 w Che³mku, Klaudia Knapik - Samorz¹dowy Zespó³
Szkó³ w Che³mku, Dominika Smalcerz - Samorz¹dowy Zespó³
Szkó³ w Che³mku

Dziedzina - fotografia: Kordian £ysak - Samorz¹dowy Zespó³
Szkó³ w Che³mku, Beniamin Mêdela - Przedszkole Samorz¹dowe
nr 2 w Che³mku

Dziedzina - wokal: Sylwia Pi¹tek - Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³
w Bobrku, Wioletta Horodeñska - Przedszkole Samorz¹dowe nr 2
w Che³mku

Kategoria klasy I - III, Dziedzina - plastyka:Krzysztof Ko-
cielnik - Szko³a Podstawowa nr 2 w Che³mku, Kinga Juszyñska -
Szko³a Podstawowa nr 2 w Che³mku

Dziedzina - recytacja: Dominika Radziun - Szko³a Podstawo-
wa nr 2 w Che³mku, Maja Janaszek - Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³
w Che³mku, Piotr Adryan - Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Che³m-
ku

Dziedzina - fotografia: Gabriela Piwowarczyk - Szko³a Pod-
stawowa nr 2 w Che³mku, Aleksandra G³owacz - Samorz¹dowy
Zespó³ Szkó³ w Che³mku

Dziedzina - wokal: Nikola Gut - Szko³a Podstawowa nr 2 w
Che³mku, Martyna Kula - Szko³a Podstawowa nr 2 w Che³mku

Dziedzina - taniec: Rita Klicner - Szko³a Podstawowa nr 2 w
Che³mku, Martyna Kula - Szko³a Podstawowa nr 2 w Che³mku,
Patrycja Szymczak - Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Che³mku

Dziedzina - gra na instrumencie: Nikola Gut - Szko³a Podsta-
wowa nr 2 w Che³mku

Dziedzina - literatura: Agnieszka Sarna „ SAGA” - Szko³a
Podstawowa nr 2 w Che³mku

Kategoria klasy IV - VI Dziedzina - plastyka: Gabriela Bro-
toñ - Szko³a Podstawowa nr 2 w Che³mku, Iwetta Musia³ - Szko³a
Podstawowa nr 2 w Che³mku, Berta Cebrat - Samorz¹dowy Zespó³
Szkó³ w Che³mku

Dziedzina - recytacja: Klaudyna Fidyt - Samorz¹dowy Zespó³
Szkó³ w Che³mku, Aleksandra Guja - Szko³a Podstawowa nr 2 w
Che³mku

Dziedzina - fotografia: Iwetta Musia³ - Szko³a Podstawowa nr
2 w Che³mku, Filip Filipek - Szko³a Podstawowa nr 2 w Che³mku

Dziedzina - wokal: Olga Palka - Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³
w Che³mku, El¿bieta Wilczak - Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w
Bobrku

Dziedzina - taniec: Weronika Dydyñska - Szko³a Podstawo-
wa nr 2 w Che³mku ,Marta Skrzypaszek - Szko³a Podstawowa nr
2 w Che³mek, Klaudyna Fidyt - Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w
Che³mku, Tomasz Opitek - Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Go-
rzowie

Dziedzina - gra na instrumencie: Aleksandra Guja - Szko³a
Podstawowa nr 2 w Che³mku

Dziedzina - literatura: Justyna Mazurkiewicz  „ MI£A „ -
Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Che³mku, Iwetta Musia³  „ Feniks
„ - Szko³a Podstawowa nr 2 w Che³mku

Kategoria klasy gimnazjalne Dziedzina - plastyka:Anna
Krzemieñ - Gimnazjum nr 2 w Che³mku, Jolanta Ko³odziej - Samo-
rz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Che³mku

Dziedzina - recytacja: Aleksandra Wyrwa - Gimnazjum nr 2
w Che³mku

Dziedzina - fotografia: Justyna Gwizdoñ - Gimnazjum nr 2 w
Che³mku

Dziedzina - wokal: Weronika Wronka - Samorz¹dowy Zespó³
Szkó³ w Che³mku, Anna Rybarczyk - Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³
w Bobrku

Dziedzina - taniec: Justyna Gwizdoñ - Gimnazjum nr 2 w
Che³mku, Anna Rybarczyk - Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Bobr-
ku

Dziedzina - gra na instrumencie: Weronika Wronka - Samo-
rz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Che³mku, Szymon £awczys - Samorz¹-
dowy Zespó³ Szkó³ w Bobrku

Talent za talent

Talent jest darem, który cz³owiek otrzymuje od natury, wrodzo-
nym uzdolnieniem do czegoœ. Wydaje siê, ¿e niewiele jest ludzi
naprawdê uzdolnionych. Nic bardziej b³êdnego! Niemal wszyscy
mamy jakiœ talent, tylko nie zawsze umiemy go odkryæ i rozwin¹æ.

Talent nie objawia siê nagle, z dnia na dzieñ czy z miesi¹ca na
miesi¹c. U podstaw jest zawsze jakiœ dar niebios, coœ w zachowa-
niu i w charakterze, co pobudza naturaln¹ ciekawoœæ i zaintereso-
wanie œwiatem. Ale jest to tylko swego rodzaju zal¹¿ek. Ten piêk-
ny, wyj¹tkowy kwiat wymaga wielu starañ, w³aœciwego otoczenia,
codziennej troski, krotko mówi¹c, nieustannej pracy. Jeœli do tego
do³o¿ymy zapa³, zaanga¿owanie i przede wszystkim chêæ osi¹-
gniêcia czegoœ, co wyró¿ni nas  z t³umu, to stanie siê on cennym
skarbem, na miarê diamentu lub sznura pere³.

Mo¿na jednak posiadaæ skarb i trzymaæ go g³êboko w ukryciu,
ciesz¹c siê nim w samotnoœci. Ale mo¿na go tak¿e rozwijaæ: wyko-
rzystywaæ i pomna¿aæ. Pokazaæ  ca³emu œwiatu i sprawiæ, ¿e za-
chwyc¹ siê nim inni.

Dzieci i m³odzie¿ z naszej Gminy „wyci¹gnê³y” swoje talenty,
„wypolerowa³y” i zaprezentowa³y podczas tegorocznego Festiwa-
lu Artystycznego. Swoimi umiejêtnoœciami wzbudzi³y podziw i
uznanie licznie zgromadzonej publicznoœci w pierwszym dniu
obchodów „Dni Che³mka”.  Z nieukrywan¹ dum¹ i radoœci¹ na-
uczyciele i rodzice zwyciêzców, ogl¹dali uroczyste  wrêczanie przez
Burmistrza Andrzeja Saternusa, statuetek „Talent 2004”, certyfika-
tów i nagród rzeczowych.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukce-
sów.

koordynator festiwalu, £ucja Dydyñska

Talent jest wielkim darem, bezcennym, tylko dla Ciebie...

A mo¿e wielkim skarbem  -   szans¹, by odnaleŸæ siebie...

         Cecile Drouin
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KOLEJNY SUK-

CES UCZNIA W

G I M N A Z J U M

NR 2 IM. C. K.

NORWIDA W

CHE£MKU

Uczeñ klasy 3 c
- Marcin Wanat
przygotowywany
przez Dyrektora
Gimnazjum nr 2 w
Che³mku mgr Zbi-
gniewa Góralewi-
cza zosta³ finalist¹
„Konkursu Mate-
matycznego dla
Gimnazjalistów” w
Krakowie

FESTIWAL   NAUKI
28 maja br. w Gimnazjum nr 2 w Che³mku odby³ siê Festiwal

Nauki. W programie imprezy znalaz³y siê: Drama Norwidowska,
konkurs „ C.K. Norwid- ostatni romantyk”, rozmaitoœci muzyczne
„Jaka to melodia”, konkurs matematyczny „1 z 10”, Turniej Trój-
magiczny z Harrym Potterem. W imprezie wziê³y udzia³ nastêpu-
j¹ce szko³y: Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ im. M. Konopnickiej w
Gorzowie, Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ im. A. Mickiewicza w
Che³mku, Publiczne Gimnazjum nr 2 im. C.K. Norwida w Che³m-
ku. Pomys³odawcami i opiekunami festiwalu by³y: B. Warcho³, B.
Opala, A. Krawczyk, M. Krzeczkowska, U. Jod³owska - Jezio-
rowska, R. Ksiê¿arczyk. W   imprezie uczestniczyli: przewodni-
cz¹cy Rady Miejskie w Che³mku- Z. Jeleñ, przewodnicz¹c¹ Rady
Rodziców- M. Bzibziak, przewodnicz¹cy Rady Szko³y- P. Krzesz-
kowski. G³ównym celem tego festiwalu by³a integracja wszystkich

szkó³ z terenu naszej gminy- podkreœli³a pani Mariola Krzeszkow-
ska. Festiwal po³¹czony by³ z obchodami Dnia Patrona, dlatego te¿
impreza rozpoczê³a siê od krótkiej inscenizacji poœwiêconej Cy-
prianowi Kamilowi Norwidowi, której scenariusz napisa³a  uczen-
nica klasy 2 c- Dorota Syska. Na t¹ okolicznoœæ powsta³y dwa
wiersze.

Mówi¹
Ostatni romantyk

  - to takie romantyczne
 Mówi¹

Nieszczêœliwe mia³ ¿ycie
- to takie romantyczne

Mówi¹
Piêkne jego wiersze

  - to takie romantyczne
Czy to jest jednak

  Prawda?
Ws³uchaj siê

W jego los
 Wczuj siê

  w jego ¿ycie
 Wczytaj siê

W jego wiersze
A znajdziesz odpowiedŸ

 na pytanie
 Tylko czy potrafisz

to zrobiæ
dziœ

Dorota Syska

KS CHE£MEK
W ostatnim meczu nasza  dru¿yna  pokona³a B³yskawicê Mar-

cówka 1:0, po z³otym golu z 24 minuty Grzegorza Snopko. Nasza
dru¿yna wyst¹pi³a w nastêpuj¹cym sk³adzie: Wojtków- Hobora,
Wójcik, Sidorowicz, Kobus- Szczurek( 70 P. Baczewski), M.
Baczewski ( 90 Mleczek), Horawa, Snopko-Kulig, Jagoda( 82
Lichota).

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom œrodowiska lokalnego,

Klub Sportowy Che³mek postanowi³ zorganizowaæ pi³karski pik-

nik. W imprezie bêd¹ mogli wzi¹æ udzia³ przedstawiciele wszyst-

kich miejscowych i okolicznych firm. Piknik odbêdzie siê 27 czerw-

ca br. na stadionie przy ulicy Krakowskiej 22.  Przewidziano liczne

zabawy towarzysz¹ce oraz blok sportowy dla najm³odszych - mó-
wi³ Piotr Byrski.

Kim¿e jesteœ Ty?
który zgas³eœ dwa wieki temu
By b³yszczeæ znów
na Firmanencie s³awnych tego œwiata
Umar³eœ taki maluczki
A rodzisz siê dziœ Wielkim!
Przemyka³eœ ulicami Pary¿a
Wygl¹da³eœ jak zwyk³y cz³owiek,
Który œpieszy do domu.
Ale Ty nie mog³eœ siê œpieszyæ
Bo nikt na Ciebie nie czeka³.
Tam gdzie mieszka³eœ by³eœ tylko starym cz³owiekiem
Nikomu nie znanym
By³eœ zagubiony i samotny.
A dziœ?
Jest zbyt t³oczno ko³o Ciebie
Wszyscy chc¹ Ciê poznaæ
Jakby odkryæ znów na nowo
Tylko Ty...
Nic nie mówisz, milczysz
I patrzysz na w³asn¹ s³awê
Zawiedziony...

Mariola Krzeszkowska

KINDERIADA
1 czerwca w Samorz¹dowym Zespole Szkó³ w Gorzowie odby³a

siê Kinderiada - dzieñ sportu zorganizowany dla uczniów z okazji
Dnia Dziecka. Spartakiada polega³a na rywalizacja sportowej uczniów
trzech grup wiekowych: I-III szko³y podstawowej, IV-VI szko³y
podstawowej i klas I i II gimnazjum. Jednym z organizatorów by³a
klasa III gimnazjum, która pod okiem pani mgr G. Helbin prowadzi³a
zabawê dla ka¿dej grupy wiekowej na osobnym boisku przed bu-
dynkiem szko³y w Gorzowie. By³o wiele ciekawych konkurencji,
dostosowanych do wieku uczniów. Z ka¿dej klasy rywalizowa³o
szeœæ osób, a reszta klasy, ³¹cznie ze swoim wychowawc¹, kibicowa-
³a swojej reprezentacji. Wszystko odby³o siê bez przeszkód, przy
ogromnych emocjach sportowych, które da³o siê szczególnie zauwa-
¿yæ w klasach I, II i III SP. Po skoñczonych zawodach, przed rozda-
niem pucharów, wszyscy uczestnicy i kibicie zostali poczêstowani
kie³bask¹ z ro¿na. Te zawody to debiut szko³y w Gorzowie. Wszy-
scy maj¹ jednak nadziejê, ¿e „Kinderiada” odbêdzie siê ponownie za
rok i bêdzie znowu udana!
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Ogólnopolski Plener Malarski Che³mek 2004
Prawie trzydziestu twórców z ca³ej Polski przyjecha³o do Che³m-

ka, aby wspólnie pracowaæ nad nowymi obrazami i rzeŸbami.
Organizatorami tego artystycznego wydarzenia byli: Robotnicze
Stowarzyszenie Twórców Kultury oraz Miejski Oœrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Che³mku. Komisarzem tegorocznego pleneru
zosta³ Antoni Korycik.   Pierwszego dnia pobytu na che³meckiej
ziemi wszystkich uczestników na wycieczkê po gminie Che³mek
zabra³  dyrektor Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji-
Waldemar Rudyk. Maluj¹cych twórców mo¿na by³o spotkaæ w
ró¿nych rejonach naszej gminy. Plon artystycznych poszukiwañ
mo¿na by³o zobaczyæ w Parku Miejskim podczas uroczystego pod-
sumowania pleneru. W scenerii parku wyeksponowano ponad 60

Waldemar Rudyk. Szerok¹ prezentacjê plenerowych prac bêdzie
mo¿na obejrzeæ w najbli¿szych miesi¹cach w galerii „Epicentrum”.

Uczestnicy Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego:

Celer Bogumi³a- Borne Sulinowo, Mianowski Zdzis³aw- War-
szawa, Koz³owski Hieronim- Miêdzyrzecz, Szotkiewicz Eugeniusz-
Poznañ, Bulla Irena- Bielsko-Bia³a, Piech Maria- Zebrzydowice,
Simka Brygida- Zebrzydowice, Wojtyna Stanis³awa- Wodzis³aw
Œl¹ski,   Krey Maria- Wroc³aw, Sobociñska Krystyna- Brzeszcze,
Joñczy Kazimierz- Andrychów, Chmielarczyk Józef- Andrychów,
Nosal-Tobiasz Anna- Oœwiêcim, Pawlak Krzysztof- Mogilno,
Adamczyk W³odzimierz- Wroc³aw, Chmura Stanis³aw- Wroc³aw,
Skóra Wiktor- Wroc³aw, Korycik Antoni- Che³mek, Matyja Mie-
czys³aw- Che³mek, Rudyk Aurelie- Che³mek, Syska Helena- Che³-
mek, Wesecka Gnowefa- Che³mek, Urbañczyk Barbara- Che³mek,
Pawlik Józef- Che³mek, Szuszczewicz Kazimierz- Libi¹¿, Nowak
Danuta Che³mek, Mayerberg Urszula- Che³mek, Ptasiñska Halina-
Che³mek

Tekst i fot. P.Ch.

prac wykonanych g³ównie w technice olejnej. Widzowie z du¿ym
zainteresowaniem ogl¹dali sobie dobrze znane krajobrazy i miejsca
ukazane w malarskiej wizji uczestników pleneru. Wiele osób nie
kry³o swojego zdziwienia, ¿e w tak ma³o turystycznej miejscowo-
œci mo¿na odnaleŸæ tyle piêkna i uroku.

Artystycznym spotkaniom towarzyszy³a iœcie rodzinna, przyja-
cielska aura. To fascynuj¹ce obserwowaæ, jak osoby z odleg³ych

miejscowoœci i ró¿nych œrodowisk jednoczy wspólna pasja- mówi³

PROPOZYCJE  PROGRAMOWE  MOKSiR NA  CZERWIEC  2004 R.
*    01.06.2004 r. Dzieci - dzieciom -

„ BRZYDKIE KACZ¥TKO” - spektakl w
wykonaniu uczniów klasy II Samorz¹do-
wego  Zespo³u Szkó³ w Che³mku

- siedziba MOKSiR, Pl. Kiliñskiego 3 -
godz. 9.30

*    04.06.2004 r. „ JESTEŒMY„ -
Otwarcie wystawy plastycznej uczestników
terapii zajêciowej Œrodowiskowego Domu
Samopomocy - siedziba MOKSiR, godz.
17.00 Wystawie towarzyszy spektakl teatral-
ny pt. „ Wolna sobota” wg. J. Janickiego w
wykonaniu zespo³u „Kameleon”

*    12.06.2004 r. II Archidiecezjalny
Festiwal Pieœni o Mi³osierdziu Bo¿ym -
Park Miejski, ul. Brzozowa - godz.15.00

*    15.06.2004 r. Bielskie Stowarzy-
szenie Artystyczne Teatr Grodzki przed-
stawia program pt. „ MAPA TEATRAL-
NA EUROPY „ - siedziba MOKSiR - godz.
11.00 w programie: Don Kichot, Van
Gogh, Mur, Austriackie imprezy

*    26.06.2004 r. Obchody 45 Lecia
powstania Ko³a Gospodyñ Wiejskich w
Che³mku

*    27.06.2004 r.  Spotkanie z Clivem
Harisem znanym uzdrowicielem - siedzi-
ba MOKSiR, godz. 14.00

* 29-30.06.2004 r. LETNIA SZKO-
£A SZACHOWA - siedziba MOKSiR
godz. 16.00  (szczegó³y na plakatach)

STA£E FORMY ZAJÊÆ OŒRODKA

* Kó³ko plastyczne dla dzieci - czwart-
ki w godz. 16.00-18.00

* Kó³ko teatralne - poniedzia³ki w
godz. 16.30-18.00

* Zajêcia aerobiku dla pañ - ponie-
dzia³ki i czwartki w godz. 19.00-20.00

* Nauka gry na fortepianie - ponie-
dzia³ek, wtorek, œroda, czwartek - lekcje
indywidualne

* Rytmika dla dzieci - œrody w godz.
16.00-17.00

* Kurs tañca towarzyskiego - „Œwiato-
wy Program Taneczny” - I i II stopieñ

Dzieci - wtorki i œrody - 17.00-18.00

Doroœli - wtorki i œrody - 18.00 -19.30

* Gry i zabawy ruchowe z elementami
gimnastyki  - czwartki w godz. od 17.00 -
18.00

* Opieka artystyczna i wspieranie dzia-
³alnoœci amatorskich zespo³ów artystycz-
nych

* 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 ama-
torskich dru¿yn sportowych.

* Parafialno -Gminna M³odzie¿owa
Kameralna Orkiestra Dêta - poniedzia³ki i
pi¹tki w godz. 15.30 -19.00 w  w Bobrku

Szczegó³owych informacji udziela biu-
ro MOKSiR - tel. 0-33 846 12 96
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X FESIWAL PRZEDSZKOLAKÓW

BAW SIÊ RAZEM Z NAMI
Ju¿ po raz dziesi¹ty Przedszkole Samorz¹dowe nr 1 w Che³mku

jest organizatorem Festiwalu Twórczoœci Przedszkolaków „Baw
siê razem z nami”. W tegorocznym festiwalu wyst¹pi³o 8 grup
prezentuj¹cych program artystyczny. Na scenie zaprezentowa³o
siê w sumie 75 przedszkolaków z nastêpuj¹cych przedszkoli:

- Przedszkole Samorz¹dowe nr 1 z Libi¹¿a- grupa przygoto-
wana przez pani¹ Renatê Sowa i pani¹ Ewê Zaj¹c,

-  Miejskie Przedszkole nr 18 z Oœwiêcimia- grupa przygo-
towana przez pani¹ Wiolettê Markowsk¹ i pani¹ Lidiê Jaszczyk,

- Miejskie Przedszkole nr 7 z Oœwiêcimia- grupa przygoto-
wana przez pani¹ Renatê Dziubek i Tamarê Wojtowicz,

- Filia Miejskiego Przedszkola nr 4 w Oœwiêcimiu- grupa
przygotowana przez pani¹ Bernadettê Smêdzik

- Przedszkole z ¯arek- grupa przygotowana przez pani¹ Ja-
dwigê Inglot,

- Przedszkole Samorz¹dowe z Gorzowa- grupa przygotowa-
na przez pani¹ Ma³gorzatê Borkowsk¹,

- Przedszkole Samorz¹dowe nr 1 z Che³mku- grupa przygo-
towana przez pani¹ Dorotê Pik i pani¹ Iwonê Trybuœ,

- Przedszkole Samorz¹dowe nr 2 z Che³mka- grupa przygo-
towana przez pani¹ Dorotê Zoñ

Z zaproszonych goœci na festiwal przybyli miêdzy innymi: v-ce
Burmistrz Che³mka Andrzej Skrzypiñski, pani wizytator Kurato-
rium Oœwiaty Delegatura Oœwiêcim Irena Ziarkowska, dyrektor
Bogdan Kowalczyk, przewodnicz¹ca Komisji Oœwiaty Barbara
Kania, dyrektorki bior¹cych udzia³ w festiwalu przedszkoli. G³ów-
nym celem festiwalu jest prezentacja umiejêtnoœci dzieci koñcz¹-
cych edukacjê przedszkoln¹, dlatego wystêpuj¹ g³ównie szeœcio-
latki, ale i dzieci m³odsze. Celem by³a integracja œrodowisk przed-

szkolnych, integrujemy siê ze wspólnot¹ pañstw Unii Europejskiej

a tym czasem zapominamy o naszych ma³ych ojczyznach. W Che³m-

ku ma³o jest imprez dla takich ma³ych dzieci. Dlatego ten festiwal

jest doskona³¹ okazj¹ do zabawy i do pokazania siê dzieci-powie-

dzia³a dyrektor Lucyna El¿bieciak. Ca³y czas towarzyszy³ wystê-
pom zespó³ „Baœniowa Kapela”, który nagra³ dla przedszkola hymn
pt. „Drugi dom”. To mi³o patrzeæ na tyle uœmiechniêtych i urado-
wanych przedszkolaków, to nas utwierdza w przekonaniu, ¿e takie
imprezy s¹ potrzebne. Niespodzianka dla wszystkich uczestników
festiwalu by³ wystêp Zespo³u Tanecznego Impuls, w którym tañ-
cz¹  wychowankowie Przedszkola Samorz¹dowego nr 2 w Che³m-
ku. Opiekunem tancerzy jest pani Roma Szostak. Organizatorzy
postarali siê sponsorów, którzy ufundowali nagrody dla wszyst-
kich dzieci.

Sponsorzy festiwalu: ‘Alma Polska’ sp. z o.o., Bank Spó³-

dzielczy Oœwiêcim, Bogus³awa Szyjka „ Zajazd Magda”, Ka-

zimierz Skóra, G.S. Che³mek.

BÊDÊ  STRA¯AKIEM
- spotkanie przedszkolaków ze stra¿akami

W  maju, jak co roku, przedszkolaki  zapoznaj¹ siê z trudn¹,
niebezpieczn¹ i odpowiedzialn¹ prac¹ stra¿aka. By j¹ przybli¿yæ
nauczycielki: Wioletta Suska, Jolanta Wolna, Dorota Pawlak zapro-
si³y stra¿aków z jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Che³mku.

7 maja 2004r. dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego nr 2, zacie-
kawione oczekiwa³y na stra¿aków na stadionie. Przybyli oni na
miejsce z w³¹czonymi sygna³ami dŸwiêkowymi i b³yskowymi.
Licznie zgromadzone przedszkolaki obejrza³y pokaz sprawnoœci
bojowej, zapozna³y siê z najnowoczeœniejszym wyposa¿eniem stra-
¿aka (mundur, he³m)   i  wozu stra¿ackiego. Mog³y wejœæ do samo-
chodu, przymierzyæ kask ochronny oraz ubraæ kamizelkê odbla-
skow¹. Ciekawe przedszkolaki chêtnie rozmawia³y z goœæmi, za-
dawa³y wiele pytañ, przez co dowiedzia³y siê jak stra¿acy pomaga-
j¹ ludziom (gaszenie po¿arów, udzielanie pierwszej pomocy  po-
szkodowanym np. w wypadku, zabezpieczanie  na drodze rozla-
nych chemikaliów, pomoc powodzianom, ratowanie zwierz¹t).

Na zakoñczenie spotkania dzieci z³o¿y³y na rêce Komendanta
Stanis³awa Smolenia i  Prezesa Pana Józefa Jêdrusika  podziêkowa-

nia dla wszystkich stra¿aków,  po czym stanê³y do wspólnego
pami¹tkowego zdjêcia. Dzielni stra¿acy poczêstowali przedszko-
laków s³odkimi ³akociami.

Po spotkaniu podekscytowane dzieci dzieli³y siê swoimi
wra¿eniami z rówieœnikami, rodzicami;  deklaruj¹c chêæ zostania w
przysz³oœci stra¿akiem.        W.S., J.W.,D.P.
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CHE£MEK W STRASBURGU

W PRZEDDZIEÑ

PRZYST¥PIENIA POLSKI DO UE
Czy to mo¿liwe? Naturalnie, ¿e tak. W dniach od 24 do 28

kwietnia br. Anna Filipecka i Jolanta Okarmus, jako przedstawi-

cielki Rodziny Kolpinga w Che³mku, mia³y niepowtarzaln¹ okazjê

braæ udzia³, a tym samym reprezentowaæ nasze stowarzyszenie, na

XXVI Europejskim Seminarium Politycznym pod has³em Integra-

cja Europy w Strasbourgu we Francji – mówi Pawe³ Legut, prze-
wodnicz¹cy Rodziny Kolpinga w Che³mku.

Seminarium zosta³o zorganizowane przez Miêdzynarodowe Dzie³o

Kolpinga, a koordynowane przez Antona Salesnego – przedstawi-

ciela Dzie³a Kolpinga w strukturach europejskich. Ca³e spotkanie

sta³o na bardzo wysokim poziomie i by³o perfekcyjnie przygotowane

od strony formalnej. Z Polski w seminarium mog³o wzi¹æ udzia³ tylko

piêæ osób, wiêc tym wiêksza by³a nasza radoœæ, gdy dowiedzia³yœmy

siê, ¿e zosta³yœmy zakwalifikowane do wyjazdu. Podstaw¹ uczestnic-

twa by³a dobra znajomoœæ jêzyka niemieckiego, gdy¿ wszystkie wy-

k³ady, warsztaty i spotkania prowadzone by³y w tym jêzyku. Do Stras-

bourga przybyli równie¿ przedstawiciele Kolpinga z Niemiec, Au-

strii, S³owacji, Wêgier, Litwy, Ukrainy, S³owenii, Rumunii i Portuga-

lii – mówi Anna Filipecka, nauczyciel jêzyka niemieckiego w Po-
wiatowym Zespole Nr 8 w Che³mku.

Jolanta Okarmus, nauczyciel matematyki z tej samej szko³y,
dodaje – W czasie seminarium braliœmy udzia³ w spotkaniach z

europejskimi politykami, dyplomatami, dziennikarzami i specjali-

stami od integracji europejskiej. W czasie tych spotkañ uzyskaliœmy

bardzo du¿o informacji na temat pracy i funkcjonowania instytucji

europejskich. ̄ ywo uczestniczyliœmy w dyskusjach z zaproszonymi

wyk³adowcami, a szczególnym zainteresowaniem wyk³adowców

cieszy³a siê grupa z Polski. Byli oni bardzo ciekawi, jakie nadzieje

i obawy ¿ywi¹ Polacy przed wst¹pieniem naszego kraju w struktury

europejskie. Braliœmy udzia³ w obradach plenarnych Rady Europy

i Senatu Francuskiego. Zwiedzaliœmy w Strasbourgu takie instytu-

cje europejskie, jak: Miêdzynarodowy Trybuna³ Praw Cz³owieka,

Radê Europy oraz Parlament Europejski. Jeden dzieñ spêdziliœmy

w siedzibie Fundacji Roberta Schumana w Pary¿u – dodaje Anna
Filipecka.

Cieszymy siê, ¿e mog³yœmy reprezentowaæ nasz¹ Rodzinê
Kolpinga z Che³mka poza granicami kraju. A.F.

Pozdrowienia dla czytelników Echa Che³mka od Moniki

Brodki, Piotra Szczepanika, Zbigniewa Wodeckiego

i Grzegorza Stasiaka.

MOKSiR w Che³mku sk³ada serdeczne podziêko-

wanie wszystkim wspó³organizatorom, sponsorom,

instytucjom i osobom, które wspomog³y nas w organi-

zacji Dni Che³mka 2004. Pomogli nam:

 Bank Spó³dzielczy Oœwiêcim z siedzib¹ 32-600

Oœwiêcim ul. Koœcielna 1, Powszechny Zak³ad Ubezpie-

czeñ Spó³ka Akcyjna-Oœwiêcim Plac Koœciuszki15, Ther-

moplast sp. z o.o. ul. Wilcza 3 32-590 Libi¹¿, Foto Image

Marcin £ysak z siedzib¹ 32-660 Che³mek ul. Krakow-

ska, Cukiernia Ptyœ Spó³ka Jawna Andrzej Go³êbiowski

i Joanna Galistl ul. Baty 2 Che³mek, Zak³ad Produkcji

Form Obuwniczych «Asfor» Stanis³aw Poznañski ul. Mic-

kiewicza 46 32-660 Che³mek, Anspol Zak³ad Produkcji

Obuwia Anna S³otwiñska ul. Ofiar  Faszyzmu 3 32-660

Che³mek, Sanco sp. z o.o. Miko³ów, Szwajcar- tania odzie¿

Plac Kiliñskiego 2 Che³mek, Przedsiêbiorstwo Wielo-

bran¿owe Z³om-Met sp. z o.o. ul. Przemys³owa, Stanform

Stanis³aw Mleczek ul. Przemys³owa 21 Che³mek, In-Bet

Marek Ciszewski Plac Kiliñskiego 1 Che³mek, Mechnik

Zak³ad Produkcyjno - Us³ugowy Plac Kiliñskiego 1 Che³-

mek, Titan-Lux Libi¹¿ ul. Che³moñskiego 7, Spó³dziel-

cza Kasa Oszczêdnoœciowo - Kredytowa SKOK Mys³o-

wice, Firma Handlowo-Us³ugowo Marek i Jolanta Dyrcz

ul. Piastowska 97 Che³mek, Us³ugi Przewozowe- Stani-

s³aw Kalika, Gminna Spó³dzielnia Samopomoc Ch³op-

ska w  Che³mku, Firma „Oriflame”- Krystyna Kawa³ek,

Szko³y Podstawowe, Gimnazja, Przedszkola Samorz¹-

dowe, Parafia pw. Mi³osierdzia Bo¿ego, Ochotnicze Stra-

¿e Po¿arne, Polski Zwi¹zek Hodowców Go³êbi Poczto-

wych, Polski Zwi¹zek Wêdkarski Ko³o Miejskie, Kluby

sportowe, Gminne Centrum Informacji, Rady So³eckie,

Administracja Domów Mieszkalnych, Miejski zak³ad Go-

spodarki komunalnej, Robotnicze Stowarzyszenie Twór-

ców Kultury, Samodzielny Zak³ad Opieki Zdrowotnej,

Pan Krzysztof Siwoñ, Pani £ucja Dydyñska, Pan Zdzi-

s³aw Krê¿lewicz, Pan Pawe³ Etmañski, Pan Daniel Cieœla.
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ŒWIETO NASZEJ GMINY
W dniach 28-30 maja nasz gmina obchodzi³a swoje œwiêto.

Tegoroczne Dni Che³mka mia³y jubileuszowy charakter poniewa¿
obchodzimy XXXV rocznice nadania praw miejskich. Pierwszy
dzieñ œwiêta up³yn¹ pod has³em Miasto dla dzieci i m³odzie¿y, drugi
Miasto dla mieszkañców, natomiast trzeci dzieñ Przedsiêbiorcy dla

mieszkañców.

Tegoroczne obchody Dni Che³mka zaczê³y siê ju¿ w czwartek
uroczyst¹ sesj¹ Rady Miejskiej w Che³mku upamiêtniaj¹c¹ XXV
rocznicê nadania praw miejskich. 28 maja na Stadionie Sportowym
odby³a siê II Minispartakiada M³odzie¿y Szkolnej. Do rywalizacji
przyst¹pi³y zespo³y szkolne z terenu gminy Che³mek. Zawody
rozgrywane by³y na torach przeszkód o charakterze zwinnoœcio-
wym. Pierwsze miejsce zajêli uczniowie Zespo³u  Szkolnego Pod-
stawowo-Gimnazjalnego w Gorzowie. Drugie miejsce przypad³o
reprezentantom ze Szko³y Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w
Che³mku, na trzeciej pozycji uplasowa³ siê Zespó³ Szkolny Podsta-
wowo- Gimnazjalny nr 1 w Che³mku, czwarte Zespó³ Szkolny
Podstawowo-Gimnazjalny w Bobrku. Zwyciêzcy nagrodzeni zo-
stali pucharami oraz pami¹tkowymi dyplomami.

W V Prze³ajowym Wyœcigu Rowerowym Gorzów-Ma³owy
zwyciêzcami zostali:

Grupa przedszkolna:
I miejsce Jakub Tempka
II miejsce Przemys³aw Ro¿niewski
III miejsce Bartosz Pêdziwiatr

Klasy I-III - Ch³opcy i Dziewczêta
I miejsce Albert M¹sior i Jolanta Ogorza³a
II miejsce Rados³wa Mika i Natalia Cholewa
III miejsce Micha³ Korczyk i Nicol Suder

 Klasy III-IV - Ch³opcy i Dziewczêta
I miejsce Jaros³aw Staszewski i Marta Staszel
II miejsce Pawe³ Domaga³a i Daria Gajc
III miejsce Konrad Karaœkiewicz i Karolina Ryszka

Klasy V-VI - Ch³opcy i Dziewczêta
I miejsce Tomasz Opitek i Aneta Piwowarska
II miejsce Tomasz Jagielski i Justyna Korczyk
III miejsce Robert Rybak iAnna Staszel

Klasy gimnazjalne I-III
-Ch³opcy i Dziewczêta

I miejsce Bartosz Waliczek i Agnieszka Ryczan
II miejsca Sebastian Wróbel i Magdalena Skoczylas
III miejsce Marcin Korczyk i Paulina Pucha³a.
Na starcie stanê³o 95 uczestników ze szkó³: z Gorzowa, Che³mka,
Oœwiêcimia. Puchar dla najlepszej szko³y zdoby³: Samorz¹dowy
Zespó³ w Gorzowie im. Marii Konopnickiej.

Jak co roku swój udzia³ w Dniach Che³mka zaznaczyli mi³oœni-
cy pi³ki no¿nej. Przewidziano niecodzienny mecz: Reprezentacja
Samorz¹dowców kontra S³u¿by Mundurowe. Niestety ci drudzy
nie stawili siê na murawie, ale ¿¹dna sportowej rywalizacji dru¿yna
samorz¹dowców zagra³a wspania³y mecz miêdzy sob¹, który za-
koñczy³ siê remisem 3:3. Wszyscy bawili siê doskonale a wicebur-
mistrz - Andrzej Skrzypiñski popisa³ siê doskona³ymi umiejêtno-
œciami strzeleckimi, zdobywaj¹c dwie bramki.

W programie tegorocznych Dni Che³mka  nie mog³o, rzecz
jasna zabrakn¹æ zawodów wêdkarskich. Na stawach o Puchar
Burmistrza rywalizowali nie tylko doroœli wêdkarze, ale i m³odsi
adepci wêdkarstwa. M³odzi wêdkarze licznie stawili siê na zawo-
dach i  startowali w dwóch kategoriach wiekowych: do 10 i powy-
¿ej 10 lat.

W m³odszej grupie pierwsze miejsce zaj¹³ Patryk Regner i ko-
lejno: Bartek G³uch, Inga Kajfasz, Sebastian Kowaliczek, Pawe³
Rola,i Karolina Kruk. W starszej grupie najlepsza okaza³a siê Syl-
wia Garwarz przed Szymonem Kosakiem i Sebastianem Kowal-

czykiem. Wœród doros³ych I miejsce zaj¹³ Ryszard Rola, II- Woj-
ciech Smó³ka, III- Bart³omiej Kajfasz.

W sobotê rano, pomimo niesprzyjaj¹cej aury, rozegrano Gmin-
ny Turniej Siatkówki Pla¿owej. Do zawodów przyst¹pi³o szeœæ
dru¿yn. Pierwsze miejsce zajê³a para Mateusz Jod³owski-Marcin
Kasperczyk, drugie Przemek Bolek- Marcin Stachura natomiast
trzecie Rafa³ Piotrowski - Marcin Radwañski.

Podczas obchodów œwiêta miasta nie zabrak³o muzyki. W pi¹-
tek wyst¹pi³a Monika Brodka- laureatka telewizyjnego programu
Idol. W sobotê tysi¹ce ludzi przysz³o, by na w³asne oczy zobaczyæ
i pos³uchaæ na ¿ywo ¯ó³tych kalendarzy, Kochaæ czy Goni¹c kor-

moranyz repertuaru Piotra Szczepanika, który by³ gwiazd¹ tego
wieczoru. W niedzielê, w koœciele pw. Mi³osierdzia Bo¿ego,  zo-
sta³a odprawiona msza œwiêta w intencji mieszkañców, po której
kilkuset jej uczestników stanê³o do wspólnej fotografii. Bêdzie to
pami¹tka z tegorocznego œwiêta miasta i jubileuszu XXXV- lecia
nadania Che³mkowi praw miejskich. Na scenie zaprezentowa³y siê
zespo³y: dzia³aj¹cy przy MOKSiR Werset oraz Tangel Ton  i Aster.
W niedzielê odby³ siê niecodzienny koncert doskona³ego polskie-
go muzyka Zbigniewa Wodeckiego. Artysta ma ba swoim koncie
mnóstwo przebojów m.in. powszechnie znane Z tob¹ chcê ogl¹daæ

œwiat, Izolda, Zacznij od Bacha czy nieœmiertelne Cha³upy. Od
roku mo¿na go zobaczyæ w jednym z najpopularniejszych progra-
mów muzycznych Droga do gwiazd, gdzie w mistrzowski sposób
prowadzi utalentowanych ludzi ku spe³nieniu ich muzycznych
marzeñ. Dla wszystkich, którzy lubi¹ doskona³y humor oraz œwiet-
n¹ zabawê nie lada gratk¹ okaza³ siê wystêp Grzegorza Stasiaka z
zespo³em BAR. Grzegorz Stasiak znany jest z programu Nauka

jazdy, gdzie z humorem uczy³ techniki jazdy. W Che³mku zapre-
zentowa³ siê jako doskona³y kawalarz i artysta, który potrafi roz-
œmieszyæ nawet najwiêkszego ponuraka. Wspania³ym zakoñcze-
niem jubileuszowych obchodów Dni Che³mka by³ niecodzienny
pokaz pirotechniki i muzycznej ekspresji. P.Ch.
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