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Nowy Dyrektor ZOZ
w Chełmku
Po rezygnacji Anety Paździor z pełnienia
funkcji Dyrektora Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku jej
stanowisko 3.01.2005 roku objęła Lucyna
Strzelczak z Katowic. Pani Strzelczak jest
lekarzem z 20-letnim stażem pracy, specjalistą chorób wewnętrznych. 15 lat pracowała
w Szpitalu im. S. Leszczyńskiego w Katowicach, gdzie była kierownikiem Pracowni
Endoskopii Przewodu Pokarmowego. Przez
półtora roku (do września 2000r.) kierowała
Poradnią Lekarza Rodzinnego, a dodatkowo przez 4 lata pracowała na oddziale dla
przewlekle chorych. Od września 2000 jest
współwłaścicielką Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Katowicach.
Polecamy artykuł „Nowa wizja funkcjonowania przychodni” – str. 8

Uczcili pamięć
poległych
Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń
oraz przedstawiciele kombatantów i harcerze złożyli hołd ofiarom II Wojny Światowej.
25 stycznia pod pomnikiem Ofiar Faszyzmu
na Paprotniku przypomniano dramatyczny przebieg rozgrywającej się 60 lat temu
ofensywy styczniowej. Burmistrz Chełmka nawiązując do rocznicy wyzwolenia KL
Auschwitz przypomniał tragedię ofiar niewolniczej pracy w istniejącym na Paprotniku „Aussenkommando Chelmek”. Uczniowie
i nauczyciele
naszych szkół w programach artystycznych
przywołali pamięć tamtych dni.
Chełmek w okresie II Wojny Światowej
Fakty, liczby, wydarzenia.
Szacuje się, że w wyniku działań wojennych
w latach 1939-45 zginęło ok. 60 mln. osób.
Łączna liczba ofiar KL Auschwitz-Birkenau szacowana jest na ok. 1.5
mln. osób.
W połowie 1940 roku Niemcy
przystąpili do budowy obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Od
1942 roku KL Auschwitz stał się
największym obozem
koncentracyjnym.
Od 1942 roku wokół KL
Auschwitz
powstaje
ponad 40 filii, tzw. podobozów.
W październiku 1942 roku
na terenie Chełmka powstaje
w
dzielnicy
Paprotnik
w opuszczonych pomieszczeniach spełniających wcześniej
rolę parowozowni kolejki wąskotorowej łączącej Fabrykę
z kamieniołomem Jazdówka.

- W podobozie znajdowało się ok.150 więźniów,
przeważnie
narodowości żydowskiej. Zatrudnieni byli przy pogłębianiu
i oczyszczaniu stawów.
STRATY
I
ZNISZCZENIA
WOJENNE NA TERENIE CHEŁMKA.
we wrześniu 1939 roku zginęło 17 żołnierzy Wojska Polskiego,
w działaniach wojennych uczestniczyło 57
mieszkańców, z czego poległo 10.
do obozów koncentracyjnych wywiziono
90 osób (w tym 35 narodowości żydowskiej),
z czego 40 nie wróciło.
w okresie od 7 listopada do 3 grudnia 1943
roku zginęło 47 więźniów Aussenkommando
Chelmek.
w wyniku ofensywy styczniowej w 1945
roku poległo 72 żołnierzy Armii Czerwonej.
zniszczeniu uległo 28 domów i 20 zabudowań gospodarczych
Opracowano na podstawie broszury Tadeusza Sawki pt. „Straty i zniszczenia
w Chełmku w okresie od września 1939 do
stycznia 1945r.”

Burmistrz Chełmka wręczył najhojniejszym przedsiębiorcom „Złote Sakiewki”

Hojność doceniona
Właściciele i Prezesi największych firm działających na terenie Gminy zaproszeni zostali przez Burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa na noworoczne spotkanie. 28 stycznia w siedzibie MOKSiR w Chełmku Burmistrz gościł ponad 30 przedsiębiorców.
Życzył, by ich ciężka praca przynosiła jak
najlepsze rezultaty, a firmy prężnie się rozwijały. Wszystkim obecnym złożył również
życzenia noworoczne.
Główną ideą spotkania było nagrodzenie
najhojniejszych przedsiębiorców „Złotymi
Sakiewkami”. Burmistrz dziękował wszyst-

kim firmom za filantropię, za dobroczynność,
którą okazują wspierając chełmeckie stowarzyszenia i organizacje. „Potraficie dzielić się
każdym groszem – mówił w swym wystąpieniu. – Za tą pomoc finansową dla naszej Gminy, za każdą złotówkę gorąco Wam dziękujemy”. Podczas uroczystości wyróżniono cztery
firmy w dowód uznania za szczególną ofiarność. „Złote Sakiewki” otrzymały: Spółdzielcza
Kasa Oszczędnościowo Kredytowa (SKOK)
„Mysłowice”, nagrodę w imieniu firmy odebrał
Pan Józef Ptaszek (na zdjęciu po prawej stronie), PZU S.A. - Inspektorat Oświęcim, nagrodę w imieniu firmy odebrał Pan Tomasz Żak
(na zdjęciu po lewej stronie), Przedsiębiorstwo
Metali Nieżelaznych „BOBREK”, nagrodę w
imieniu firmy odebrał Pan Maciej Kleszcz (na
zdjęciu w środku). Przedstawiciele czwartego

nagrodzonego przedsiębiorstwa - Stanisław
i Dariusz Mleczek, niestety nie mogli pojawić
się na spotkaniu.
Tekst i fot.: Ilona Witkowska

i wsparciu przedstawicieli PKP
oraz Urzędu Marszałkowskiego zostały wyasygnowane środki na poziomie około 600 tyś. zł. na wykonanie tymczasowej drogi (w terenie
obok salonu Opla poprzez tory kolejowe do Babic, do ulicy Grunwaldzkiej) wraz z podjazdem na tory i z
zabezpieczeniem przejścia przez tory w postaci strzeżonego przejazdu” – mówi Burmistrz Chełmka. .
Jeżeli wszystkie ustalenia i negocjacje
zakończą się pomyślnie, to dla komunikacji zbiorowej, czyli autobusów wszystkich
typów (PKS, MPK i pracownicze) oraz
samochodów taboru uprzywilejowanego
przejazd byłby udostępniony. Poczyniono
starania o udostępnienie przejazdu dla ruchu lokalnego, czyli dla wszystkich mieszkańców naszej Gminy i gminy Oświęcim,
którzy mogliby z niego korzystać swoimi
samochodami osobowymi. „Jedynie takie
rozwiązanie gwarantuje uniknięcie chaosu
komunikacyjnego – podkreśla Burmistrz
Chełmka. – Mam nadzieję, że wysiłki, które w realizację tego zadania zostały przeze
mnie włożone, zakończą się pomyślnie
i nie będziemy mocno odczuwali skutków
wyłączenia na okres kilku miesięcy tego
przejścia drogowego”.
Z ostatniej chwili: Termin zamknięcia przejazdu przesunięto o miesiąc 15.03.2005. W tym okresie zostanie wykonany tymczasowy objazd.

Rusza przebudowa
przejazdu kolejowego
w Oświęcimiu
Nie musimy jeździć przez Śląsk

W oparciu o środki pomocowe Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Krakowie, w porozumieniu i przy współudziale Miasta Oświęcim,
15 lutego ma rozpocząć przebudowę przejazdu kolejowego w Broszkowice Błonie, w
ramach którego ma być wykonany tunel
pod torami. Koszt przedsięwzięcia sięga
około 10 mln zł i przewidziany okres realizacji zadania to okres między lutym a
listopadem tego roku.
Pierwotnie planowano trwałe zamknięcie
ruchu na tym odcinku i przyjęto rozwiązanie
objazdu poprzez Chełmek-Bieruń do Oświęcimia dla wszelkiej komunikacji. Taka organizacja ruchu spowodowałaby bardzo duże
perturbacje ze zorganizowaniem transportu
zbiorowego, czyli komunikacji autobusowej
w szczególności dotyczy to MPK i PKS, ale
również autobusów pracowniczych. Dlatego
też Burmistrz Chełmka, Andrzej Saternus
wspólnie z wójtem gminy Oświęcim podjęli
starania o zmianę tej decyzji.
„W
wyniku
serii
odbytych
spotkań z Zarządem Dróg Wojewódzkich przy bardzo dobrym nastawieniu

Główna uroczystość obchodów 60 rocznicy wyzwolenia
miała miejsce 27 stycznia
na terenie obozu AuschwitzBirkenau. Przybyło na nią
przeszło 40 notabli: głów
państw, premierów, przewodniczących parlamentów,
monarchów. Auschwitz-Birkenau jest miejscem ludobójstwa i symbolem zbrodni nazizmu. To
właśnie tutaj zostało zamordowanych co najmniej 1,1 miliona Żydów z całej Europy. Liczba ta
stanowi 1/5 wszystkich ofiar Holocaustu. W obozach koncentracyjnych więzionych było ponad
200 tysięcy osób innych narodowości, m.in.: Polaków, Cyganów, Rosjan, z których większość
zginęła.
W trakcie popołudniowych uroczystości na terenie obozu odbyły się ekumeniczne modły, odczytane zostało posłanie Ojca Świętego Jana Pawła II, wystąpili byli więźniowie obozu oraz
prezydenci Polski, Izraela i Rosji.

60 rocznica wyzwolenia
Auschwitz-Birkenau

Pani Helenie Szewczyk –
Radnej Rady Miejskiej,
Sołtysowi Bobrka
najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci Męża
składają
Burmistrz Chełmka
Rada Miejska
Redakcja „Echa Chełmka”

Panu Bogdanowi Kowalczykowi –
Dyrektorowi Miejskiego Zarządu
Szkół i Przedszkoli
wyrazy najgłębszego współczucia
z powodu śmierci Matki
składają
Burmistrz Chełmka
Rada Miejska
Redakcja „Echa Chełmka”

Informacje
W roku 2004 w Gminie Chełmek urodziło
się 117 dzieci: 86 w Chełmku, 18 w Bobrku i 12 w Gorzowie. Odeszły od nas 92
osoby: 61 w Chełmku, 17 w Bobrku, 14 w
Gorzowie.
W związku z podjętą uchwałą Zarządu
Powiatu w Oświęcimiu w sprawie rozkładu
godzin pracy aptek informujemy, iż na terenie Chełmka apteki czynne są:
Apteka Prywatna, Chełmek ul. T.Staicha 1
(tel. 846 38 38) – pon.- piątek – 7.30 -19.00;
sobota – 8.00 – 13.00;
Apteka „Ziołek”, Chełmek ul. Krakowska
26 (tel. 846 14 26) – pon.-piątek – 8.30 18.30; sobota – 8.30 – 14.00.

Zakaz

spożywania
alkoholu
20 stycznia 2005 roku odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej w Chełmku, na której
przyjęto projekt uchwały w sprawie regulaminowych zakazów spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Chełmek. Tym
samym w następujących miejscach:
teren urządzonych placów zabaw dla dzieci na terenie całej Gminy
teren Centrum Handlowo-Usługowego w
Chełmku przy ul. Krakowskiej 20
cmentarze i tereny wokół nich w promieniu 100 metrów
wszystkie drogi krajowe, powiatowe
i gminne
teren pomiędzy ulicami: Brzozową, Krakowską, Kolejową a linią kolejową
w promieniu 100 metrów od szkół, placówek oświatowo-wychowawczych oraz kościołów wprowadzono stały zakaz spożywania
napojów alkoholowych zawierających ponad
0,5 % alkoholu. Zakaz ten nie dotyczy wydania jednorazowych zezwoleń na sprzedaż tych
napojów do spożycia w miejscu sprzedaży.

Sprostowanie
W Nr 11/2004 na str.14 w artykule pt. „Budowa chodników w Chełmku” podaliśmy błędną
informację. Chodniki przy ul. Krasińskiego,
Jagiellońskiej, Jaworznickiej są dopiero planowane do realizacji. Chodnik przy ul. Oświęcimskiej został zrealizowany częściowo, a nie
jak napisaliśmy na długości 1222 m.
Serdecznie przepraszamy – Redakcja.
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Z życia Rady Miejskiej
20 stycznia 2005 roku odbyła się XXV
Sesja Rady Miejskiej w Chełmku.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Zbigniew Jeleń złożył sprawozdanie z pracy w 2004 roku,
z którego wynikło, że Rada wraz z komisjami
wywiązywała się ze swych statutowych obowiązków. Odbyło się 11 spotkań, podczas których podjęto 89 uchwał (od początku kadencji
200) i zgłoszono 91 wniosków i interpelacji
(188 od początku kadencji). Spośród wszystkich podjętych uchwał 26 dotyczyło budżetu
gminy, 12 gospodarki mieniem komunalnym,
4 uchwalenia statutów (MOKSiR) i zmian w
statutach sołectw), 3 programów profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, 8
wprowadzających zmiany w uchwale podstawowej, 9 uchwalających programy działania
jednostek podległych Gminie i 29 innych.
Średnia frekwencja obecności radnych wyniosła 96,9%.
Radni podjęli uchwałę (201/2005) w sprawie ustalania regulaminu określającego zasady wynagradzania pracowników oświaty
w Gminie.
Przyjęty regulamin obowiązywać będzie od
1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. Zgodnie
z ustawą Rada Miejska do dwóch miesięcy po
uchwaleniu budżetu państwa ma obowiązek
co roku uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzeń i nagród dla nauczycieli.
Projekt uchwały został wcześniej wielokrotnie omówiony z członkami związków zawodowych działających w szkołach i zaopiniowany pozytywnie przez Komisję edukacji (...)
i Komisję budżetu (...).
Podjęto też uchwałę (202/2005) w sprawie
zakazów spożywania napojów alkoholowych
na terenie Gminy. Uchwała dotyczy miejsc,
w których wprowadza się stały zakaz spożywania napojów alkoholowych przekraczających 0,5% alkoholu, a nie objętych ustawą o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Podjęcie tej uchwały było
niezbędne do egzekwowania przez policję
zakazu spożywania alkoholu w miejscach
publicznych.
Ze względu na obowiązujący przepis art. 8

ustawy Prawo działalności
gospodarczej z 2003 r., który brzmi: „Przedsiębiorcy
wpisani do ewidencji gospodarczej uzupełnią
w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w
życie ustawy (...) brakujące dane...” podjęto
uchwałę (203/2005), która zwalnia z opłaty za zgłoszenie dokonania zmiany wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej (podanie
numeru ewidencji - PESEL i określenie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD).

Na mocy uchwały RM (204/2005) zarządza
się pobór podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów na terenie wsi Bobrek i Gorzów przez inkasentów.
W Bobrku inkaso prowadzić będzie Czesława Dłubisz, a w Gorzowie Ryszard Skoliński
i Marta Skotarska. W ramach zawartej umowy inkasenci zobowiązani są do doręczenia
nakazów podatkowych mieszkańcom wsi.
Podatnicy z terenu Chełmka będą otrzymywać dowód wpłaty podatku przy nakazie
płatniczym i dokonywać wpłat bezpośrednio
w Banku Spółdzielczym w Chełmku – bez
dodatkowej prowizji od wpłaty.
Podjęto także uchwałę o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany studium i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Chełmek dla terenów przy ul. Krakowskiej
w Bobrku (205/2005), planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Krakowskiej w Bobrku z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-produkcyjną oraz towarzyszącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (206/2005),
terenów położonych przy ul. Piastowskiej w
Chełmku (207/2005) i przy ul. Oświęcimskiej
w Chełmku (208/2005) z przeznaczeniem
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i terenów w rejonie ul. Przemysłowej
w Chełmku pod zabudowę usługowo-produkcyjną (209/2005).
Ponadto burmistrz poinformował, że został sporządzony plan zagospodarowania
przestrzennego dla rejonu ul. Wrzosowej w
Gorzowie i ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku.
Plan zostanie wyłożony w lutym w Urzędzie
Miasta do wglądu i w trakcie wyłożenia odbędzie się publiczna debata (23.02.2005). Po
analizie wniosków zostanie przygotowana
uchwała, a po jej podjęciu przez RM i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego mieszkańcy będą mogli ubie-

Komentarz Burmistrza Chełmka do Budżetu uchwalonego na 2005 rok
Dochody na 2005 rok łącznie zamykają się kwotą 18.421.819 zł, wydatki – 23.160.569 zł. Jeżeli popatrzymy jak kształtowały się dochody w ciągu kilku ostatnich lat: w 2002 roku wynosiły ponad 16 milionów, w 2004 ponad 17 milionów, a obecnie ponad 18 milionów. Znaczny jest
przyrost dochodów własnych: w 2002 roku była to kwota 4. 565.701 zł, a w 2005 roku jest to
już kwota 6.778.000 zł. Maleje udział dotacji i subwencji w ogólnym bilansie dochodów Gminy. I tak dotacje z 15,5 % spadły do 11,9 %
i subwencje z 38,3 % do poziomu 29,6 %.
Natomiast jeżeli chodzi o stronę wydatkową, to wydatki inwestycyjne z 1.641.000 zł, które
były w 2002 roku wzrosły do 7.235.000 w 2005 roku i ich udział, który wynosił 10,4% teraz
osiągnął poziom 31,2%. Jeżeli do tego dodamy zaplanowane w tym roku wydatki remontowe
na kwotę 995.000 zł, to łączny udział wydatków remontowo-inwestycyjnych w budżecie wynosić będzie 35,5 %. Jest to bardzo dobry wskaźnik i stanowi on odpowiedź na przedstawiony
program wyborczy, który skupia się na rozwoju Gminy i realizowaniu zadań niezbędnych do
jej bieżącego funkcjonowania. Taka ilość środków przeznaczona na wydatki inwestycyjnoremontowe pozwala zrealizować Program Rozwoju Gospodarczego Gminy, którego efekty
powinny być widoczne i odczuwalne w skali całej naszej Gminy.
Na większość zadań, które są Państwu przedstawione w wydatkach majątkowych, pragniemy
pozyskać środki pomocowe, przede wszystkim ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego. W tej chwili ruszył nabór w poszczególnych działaniach i mam
nadzieję, że nasze wnioski będą pozytywnie rozpatrzone, dzięki czemu uzyskamy wsparcie ze
środków unijnych. Wówczas gro pieniędzy, które założyliśmy w pełnej wysokości na finansowanie zadań, ma szanse być nam zwrócone, ponieważ aż 85% środków byłoby refundowane
z Budżetu Państwa i ze środków unijnych.
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gać się o pozwolenia na budowę w Starostwie
Powiatowym w Oświęcimiu.
Burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej
zapoznali radnych z pismem lekarzy zatrudnionych w SG ZOZ w Chełmku w sprawie
utworzenia Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej na bazie dotychczasowych pomieszczeń. Ustalono, że Rada podejmie decyzję po zapoznaniu się z opiniami dyrektora
SG ZOZ, burmistrza, poszczególnych komisji
RM, szczególnie Komisji zdrowia (...), i członków Samorządu Mieszkańców.
Ponadto burmistrz przedstawił radnym
panią Lucynę Strzelczak zatrudnioną od
1 stycznia 2005 roku na stanowisku dyrektora Samodzielnego Gminnego Zakłady Opieki
Zdrowotnej w Chełmku. Zatrudniona wcześniej na tym stanowisku pani A. Paździor
nie wyraziła zgody na dalsze kierowanie
zakładem.
Radni zwrócili się do burmistrza z prośbą, by
wystosował pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu w sprawie szybkiego
interweniowania i posypywania dróg powiatowych w przypadku zagrożeń, jakie mogą
zaistnieć w czasie zimy.
Do obecnego na sesji radnego Rady Powiatu
skierowane zostało pytanie dotyczące wysokości środków finansowych przekazanych
przez powiat na remonty dróg w naszej
gminie. Radny poinformował, że w chwili
obecnej w budżecie powiatu zarezerwowano
kwotę 100 tys. zł. Wypowiedź ta bardzo oburzyła radnych Chełmka, bowiem jest to taka
sama kwotą, jaką gmina przeznaczyła na dofinansowanie remontu dróg. Zwrócono uwagę
na fakt, że są to drogi powiatowe i do powiatu
należy ich utrzymanie i remonty.
Burmistrz poinformował radnych, że z końcem lutego lub w marcu po analizie budżetu
zaproponuje zwiększenie środków z budżetu
gminy i będzie oczekiwał tego samego od Zarządu Powiatu.
W lutym 2005 r. tematem posiedzeń komisji
Rady Miejskiej będzie:
Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego, budownictwa, przemysłu, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
– Ochrona środowiska – selektywna zbiórka
odpadów. Planowanie przestrzenne w Gminie. Spotkanie z przedstawicielami firm
działających na terenie Gminy;
Komisja rewizyjna – Kontrola
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku;
Komisja edukacji, kultury, sportu
i rekreacji – Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy oraz
dyrektorem MZSiP w sprawie omówienia
problemów oświatowych, organizacji zajęć
pozalekcyjnych i kółek zainteresowań;
Komisja zdrowia, opieki społecznej
i opiniowania przydziału mieszkań – Kierunki działania SG ZOZ w 2005 roku w zakresie usług medycznych, profilaktycznych programów zdrowotnych, poprawy infrastruktury i zakupu niezbędnego sprzętu do diagnozy
i terapii.
Komisja handlu, usług, rolnictwa,
ładu i porządku publicznego – Plan Bezpieczna Gmina – opracowanie z udziałem MOKSiR i Policji programu dla dzieci i młodzieży
”Zachowanie bezpieczne” (ruch drogowy,
karty rowerowe, konkursy);
DK

Budżet gminy na rok 2005
Podczas XXIV sesji 22 grudnia 2004 roku Rada Miejska w Chełmku uchwaliła, iż dochody budżetu wyniosą w tym roku
18.421.819 zł zaś wydatki budżetu gminy zamkną się w kwocie 23.160.569 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami
stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.738.750 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.
Ustalono przychody budżetu w kwocie 5.500.000 zł. i rozchody budżetu w kwocie 761.250 zł.
Ustalono limity wydatków na dwa wieloletnie programy inwestycyjne. Pierwszy to budowa infrastruktury sportowo
– rekreacyjnej w Bobrku w ramach programu odnowy wsi polskiej, drugi – rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
w Chełmku. Wartość kosztorysowa pierwszego zadania wynosi 690.000 zł. W roku 2005 ma ona wynieść 240.000 zł. i kwotę tą
w całości pokryją środki z budżetu gminy. W roku 2006 wartość robót ma wynieść 450.000 zł. i kwotę tą mają pokryć środki
pozyskane z UE.
Budżet gminy ma być źródłem finansowania czterech inwestycji o wartości 3.812.530 zł. wchodzących w zakres rozwoju
Miejskiej Strefy Aktywności w Chełmku. Są to:
1. Przebudowa ul. Baty za łączna kwotę 278.260 zł.(2005r. – 41.745 zł. i 2006r. – 236.515 zł.)
2. Przebudowa ul. Kochanowskiego za kwotę 530.770 zł. (2005r. – 79.625 zł. i 2006r. – 451.145 zł.)
3. Przebudowa drogi na przedpolu Strefy za kwotę 1.824.150 zł. (2005r. – 176.910 zł. i 2006r. – 1.002.440 zł.)
4. Budowa parkingu za kwotę 1.824.150 zł. (2005r. – 273.790 zł. i 2006r. – 1.550.360 zł.)
DOCHODY BUDŻETU GMINY CHEŁMEK na 2005 rok
Dział
600

N a z w a
Transport i łączność
W tym:
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t.

700

Gospodarka mieszkaniowa
W tym:
-1
wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
-2
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
-3
wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
-4
pozostałe odsetki

750

751

Administracja publiczna
W tym:
-5
wpływy z różnych opłat
-6
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami
-7
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami.
-8
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między j.s.t.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
W tym:
-9
podatek dochodowy od osób fizycznych
-10
podatek dochodowy od osób prawnych
-11
podatek od nieruchomości
-12
podatek rolny
-13
podatek leśny
-14
podatek od środków transportowych
-15
podatek od spadków i darowizn
-16
podatek od posiadania psów
-17
wpływy z opłaty skarbowej
-18
wpływy z opłaty targowej
-19
wpływy z tyt. opłaty eksploatacyjnej
-20
podatek od czynności cywilno prawnych
-21
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
-22
opłata administracyjna
-23
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
-24
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan na 2005 rok
76.000
76.000

790.000
23.000

316.000
450.000
1.000
111.164
12.000
93.800
1.500
3.864
2.100
2.100
270

9.851.976
3.997.976
30.000
3.500.000
90.000
9.000
100.000
10.000
5.000
50.000
25.000
1.500.000
240.000
120.000
5.000
10.000
160.000

758

Różne rozliczenia

5.473.689

801

W tym subwencja:
-25
część-26
oświatowa subwencji ogólnej
-27
część-28
równoważąca
Odsetki od środków na rachunkach bankowych
Oświata i wychowanie
W tym:
- wpływy z różnych usług
- wpływy z usług

5.453.689
4.790.169
663.520
20.000
90.000

Pomoc społeczna
W tym:
- wpływy z usług
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin

2.026.620

852

10.000
80.000

Ogółem

10.500
1.825.150
190.070
18.421.819
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WYDATKI
Dział
010

Rozdz.
01008
01022
01030

400

600

40002

60004
60013

60014

60016
700

70005

70095
710

71004
71014
71035

750

75011

75020

75022
75023

75095
751

754

75101

75412
75414

756
75647

757

758

801

75702

75818

BUDŻETU GMINY CHEŁMEK na 2005 rok

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
W tym:
a/ wydatki bieżące
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych
i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęc.
W tym: a/ wydatki bieżące
Izby rolnicze
W tym: a/ wydatki bieżące
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
W tym:
a/ wydatki bieżące
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
w tym:
a/ wydatki bieżące
Drogi publiczne wojewódzkie
W tym:
a/ wydatki majątkowe
w tym: dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t.
Drogi publiczne powiatowe
W tym:
a/ wydatki majątkowe
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień /umów/ między j.s.t.
Drogi publiczne gminne
w tym: a/ wydatki bieżące
b/ wydatki majątkowe
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym:
a/ wydatki bieżące
b/ wydatki majątkowe
Pozostała działalność
W tym: a/ wydatki bieżące
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
W tym: a/ wydatki bieżące
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
W tym: a/ wydatki bieżące
Cmentarze
W tym: wydatki majątkowe
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
W tym:
a/ wydatki bieżące,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Starostwa powiatowe
W tym:
a/ wydatki bieżące,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/
W tym:
a/ wydatki bieżące
Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/
W tym:
a/ wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b/ wydatki majątkowe
Pozostała działalność
W tym: a/ wydatki bieżące
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
W tym: a/ wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa
Ochotnicze Straże Pożarne
W tym:
a/ wydatki bieżące
Obrona cywilna
W tym:
a/ wydatki bieżące
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
W tym:
a/ wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia agencyjno prowizyjne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
w tym: a/ wydatki bieżące
- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialneg
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
W tym:
rezerwa ogólna
Oświata i wychowanie

Projekt na 2005 rok
34.000
30.000
30.000
2.000
2.000
2.000
2.000
21.000
21.000
21.000
1.765.640
211.570
211.570
302.000
302.000
150.000
100.000
100.000
1.152.070
330.000
822.070
2.257.400
2.242.400
172.000
2.070.400
15.000
15.000
441.000
64.000
64.000
27.000
27.000
350.000
350.000
2.044.639
93.800
93.800
90.000
3.864
3.864
3.864
140.000
140.000
1.781.975
1.761.975
1.380.750
20.000
25.000
25.000
2.100
2.100
2.100
630
80.270
80.000
80.000
270
270
31.000
31.000
31.000
6.000
125.000
125.000
125.000
80.000
80.000
80.000
8.424.000
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80101

80104
80110
80113
80114
80130

80195
854

851
852

85401

85154
85203
85212

85213
85214
85215
85219

85228
85295
853
85395

900

90001
90003
90004
90013
90015
90095

921
92109

92116
926

92601

92605

Szkoły podstawowe
W tym: a/ wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b/ wydatki majątkowe
Przedszkola
W tym: a/ wydatki bieżące :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Gimnazja
W tym: a/ wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Dowożenie uczniów do szkół
W tym: a/ wydatki bieżące
Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół
W tym: a/ wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Szkoły zawodowe
W tym: wydatki majątkowe
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień /umów/ między j.s.t.
Pozostała działalność
W tym: a/ wydatki bieżące
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
W tym: a/ wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W tym: a/ wydatki bieżące
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
W tym: a/ wydatki bieżące
-29 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
W tym: a/ wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
W tym: a/ wydatki bieżące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
W tym: a/ wydatki bieżące
Dodatki mieszkaniowe
W tym: a/ wydatki bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
w tym: a/ wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b/ wydatki majątkowe
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W tym: a/ wydatki bieżące
Pozostała działalność
w tym: a/ wydatki bieżące - dotacje
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
W tym: a/ wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b/ wydatki majątkowe
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W tym: a/ wydatki bieżące
Oczyszczanie miast i wsi
W tym: a/ wydatki bieżące
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
W tym: a/ wydatki bieżące
Schroniska dla zwierząt
W tym: wydatki bieżące
Oświetlenie ulic, placów i dróg
W tym: a/ wydatki bieżące
b/ wydatki majątkowe
Pozostała działalność
W tym: a/ wydatki bieżące
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
W tym: a/ wydatki bieżące
w tym: dotacje
b/ wydatki majątkowe
w tym: dotacja dla instytucji kultury na wydatki
inwestycyjne
Biblioteki
W tym: a/ wydatki bieżące
w tym: dotacje
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
W tym: a/ wydatki majątkowe
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych
/budowa zaplecza boiska sportowego w Gorzowie /
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
W tym:
a/ wydatki bieżące : dotacje
Ogółem
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4.507.000
3.667.000
2.871.000
840.000
1.246.000
1.246.000
1.002.000
2.060.000
2.060.000
1.705.000
30.000
30.000
261.000
261.000
216.000
300.000
300.000
300.000
20.000
20.000
219.000
219.000
219.000
186.000
160.000
160.000
160.000
3.380.620
213.270
213.270
170.330
1.450.000
1.450.000
64.000
12.630
12.630
577.170
577.170
620.000
620.000
455.050
439.050
352.000
16.000
2.500
2.500
50.000
50.000
2.025.000
2.025.000
100.000
64.900
1.925.000
610.400
11.000
11.000
142.400
142.400
30.000
30.000
12.000
12.000
350.000
290.000
60.000
65.000
65.000
1.000.000
780.000
670.000
670.000
110.000
110.000
220.000
220.000
220.000
459.500
330.000
330.000
50.000

129.500
129.500
23.160.569
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WYDATKI MAJĄTKOWE na 2005 rok
Dział
600

Rozdz
60013

60014
60016

Nazwa zadania
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t.
/dotacja na współfinansowanie modernizacji drogi i budowy chodników wzdłuż drogi 780 ul.Krakowska Chełmek 150.000 zł./
Wydatki inwestycyjne
/droga wojewódzka nr 933 chodnik Gorzów i Bobrek 152.000 zł/.
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień /umów/ między j.s.t.
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne

Kwota
1.224.070
302.000

100.000
822.070

- przebudowa Placu Kilińskiego
250.000 zł.
- przebudowa ul.Baty
278.300 zł x15%= 41.745
- przebudowa drogi na przedpolu Strefy 1.179.400 zł.x15%=176.910
- przebudowa ul.Kochanowskiego
530.800 zł.x15%= 79.625
- budowa parkingu
1.824.200 zł.x15%= 273.790
700

Gospodarka mieszkaniowa
70005

710
71035
750
75023

801

2.070.400

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki inwestycyjne:
Budowa Domu Pamięci Bata
1.820.400 zł.
Remont budynku Przychodnia
150.000 zł.
Dom Ludowy Gorzów
100.000 zł.

2.070.400

Działalność usługowa

350.000

Cmentarze
Rozpoczęcie budowy cmentarza

350.000

Administracja publiczna

20.000

Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/
Zakup programów oraz sprzętu komputerowego

20.000

Oświata i wychowanie

1.140.000

80101

Szkoły podstawowe
Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Chełmku ul.Chrobrego
dobudowa budynku sali sportowej wielofunkcyjnej II etap 800.000 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chełmku - rozbudowa c.d.
40.000 zl.

80130

Szkoły zawodowe
- Budowa hali sportowej

852
85219
853
85395

900
90015

921

840.000

300.000

Pomoc społeczna

16.000

Ośrodki Pomocy Społecznej
- zakup komputera wraz z oprogramowaniem

16.000

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.925.000

Pozostała działalność
Rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Chełmku
- Modernizacja budynku na Regionalny Ośrodek Szkoleniowy

1.925.000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

60.000

Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki majątkowe w zakresie oświetlenia gminy

60.000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

110.000

92109

Dotacja dla instytucji kultury /modernizacja Parku Miejskiego/

110.000

92601

Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Bobrku 240.000zł.
K.S. Chełmek 40.000 zł. Gorzów 50.000 zł.

330.000
330.000

926

Razem

7.245.470
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ty. Aby zlikwidować kolejki
i problem spędzania kilku
godzin w poczekalni np. po
receptę na stale przyjmowane leki – stara się usprawnić ich wypisanie – możliwość zgłoszenia telefonicznego, jednak
warunkiem jest stabilny stan chorego i
konieczność kontynuacji leczenia.
Na terenie Gminy powinna się pojawić
długoterminowa, domowa opieka pielęgniarska. Dyrektor przychodni planuje
zakontraktować z NFZ w możliwie
najkrótszym czasie taki rodzaj usług
pielęgniarskich. Praca nie będzie lekka,
ale na te usługi jest bardzo duże zapotrzebowanie. „Potrzebne są nie tylko
pielęgniarki środowiskowe, których rola
polega przede wszystkim na zajmowaniu się profilaktyką i świadczeniami
krótkoterminowymi np. zastrzyki w
domu chorego – zapewnia Dyrektor ZOZ
– ale potrzebne są też wykwalifikowane
pielęgniarki zajmujące się długoterminowo pomocą konkretnym pacjentom
przewlekle i obłożnie chorym”.
Być może w Chełmku wreszcie pojawi
się mammobus – autobus wyposażony w
odpowiedni sprzęt mammograficzny. „Bar-

dzo zależy mi na profilaktycznych badaniach mammograficznych, których do tej
pory niestety w Chełmku nie było – mówi
Dyrektor Strzelczak. – Należy sprowadzić mammobus i umożliwić kobietom
bezpłatne badanie piersi”. Badanie takie
powinny wykonywać systematycznie, co
rok lub dwa, wszystkie kobiety, zwłaszcza
między 45 a 55 rokiem życia. O tym, jakie
pacjentki – z którego przedziału wiekowego - zostaną objęte badaniem bezpłatnym
decyduje zazwyczaj Narodowy Fundusz
Zdrowia.
W planach Dyrektor SGZOZ na najbliższy rok znajduje się również przystąpienie do konkursu ofert w zakresie:profilaktyki chorób układu krążenia,profilaktyki
schorzeń ginekologicznych oraz profilaktyki chorób płuc. Jak podkreśla pani Lucyna Strzelczak, bardzo chciałaby z powodzeniem wprowadzić wszystkie zamierzone zmiany, ale ich realizacja zależy także
od postawy pracowników przychodni i wyrozumiałości pacjentów - przynajmniej na
początku. Mamy nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie, by chełmecki Ośrodek
Zdrowia stawał się coraz nowocześniejszy
i bardziej przyjazny dla pacjenta.
Ilona Witkowska

poziom ich życia. Wielu uczniów nie ma
możliwości korzystania z komputerów w
domu, więc realizacja projektu stwarza
niepowtarzalną okazję na wyrównanie
ich szans edukacyjnych oraz rozwój
intelektualny. Uczniowie Zespołu Szkół
Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu są w dużej mierze
uczniami mieszkającymi w przyszkolnym internacie. Projekt dawałby im
szansę na aktywne spędzanie czasu
wolnego, byłby alternatywą na szerzącą
się wśród młodzieży patologię.
Celem przedsięwzięcia jest przede
wszystkim wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży oraz kształtowanie
postawy otwartej na naukę, zdobywanie
wiedzy i nowe rozwiązania technologiczne. Ale program ma także za zadanie
pobudzanie aktywności uczniów poprzez
realizowanie wspólnych projektów:
realizacja filmu, redagowanie gazetki
komputerowej przez uczniów obu szkół,
prezentacja swoich osiągnięć na forum.
Do końca maja tego roku przewidziano
w projekcie 17 spotkań. Jedno z pierwszych poświęcone było zapoznawaniu
się ze sposobami i tajnikami sztuki
tworzenia filmów krótkometrażowych.
Prowadził je realizator filmowy Henryk Lehnert, który filmem amatorskim
zajmuje się od 1961 roku. Opracował
specjalną technikę realizacji filmów,
założył Amatorski Klub Filmowy „Chemik” w Oświęcimiu, który otrzymał dyplom Ministra Kultury i Sztuki za upowszechnianie kultury filmowej. Henryk
Lehnert jest pomysłodawcą międzyna-

rodowego Festiwalu Filmowego „Kochać
człowieka”, w 1989 roku otrzymał Złoty
Medal UNICA za całokształt twórczości
filmowej. W 1997 roku został wpisany
do Księgi Rekordów Guinnessa za największą liczbę zrealizowanych filmów
na świecie i najwięcej otrzymanych nagród. Obiecał wesprzeć projekt i zaproponował jego uczestnikom wypożyczenie
profesjonalnego sprzętu.
Zajęcia, podczas których uczniowie nabywali umiejętności posługiwania się
sprzętem multimedialnym, niezbędnym
do realizacji filmu oraz narzędziami
obróbki fragmentów prowadził Bogdan
Kowalczyk. Ponadto zorganizowano
wyjazd do Krakowa, który – jak mówi
koordynator projektu i opiekunka
uczniów zaangażowanych w program,
Jolanta Okarmus – miał być dostępem
do wielkiego świata umożliwiającym poznanie realiów kapryśnego dziś rynku
pracy. Uczniowie poznali więc specyfikę
pracy firmy informatycznej „ComArch”,
zasady działania portali internetowych
na przykładzie „Interii”, a także zwiedzili Muzeum Techniki i Uczelniane
Centrum Informatyczne na AGH.
Już niebawem uczestników programu
czeka wycieczka na Międzynarodowe
Targi Telekomunikacji, Technologii
Informacyjnej i Elektroniki w Poznaniu
„Infosystem”, wizyta w Redakcji gazety
komputerowej „CHIP” oraz wiele spotkań poświęconych tworzeniu witryn
WWW oraz nabywaniu umiejętności
obróbki i montażu filmu.
Ilona Witkowska

Plany Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Nowa wizja funkcjonowania
przychodni
Nowa Dyrektor – Lucyna Strzelczak
– planuje wprowadzić kilka istotnych
zmian w funkcjonowaniu chełmeckiej
przychodni. Od 1.02.2005 jest w pełni
uruchomiona rejestracja telefoniczna.
Umożliwi to osobom pracującym i tym,
które mają ograniczone możliwości dotarcia do przychodni umawianie się na
konkretnie ustaloną godzinę wizyty.
Bardzo prawdopodobne, że nareszcie
będzie można rejestrować się do lekarza z kilkudniowym wyprzedzeniem,
oczywiście w przypadku planowanych
wizyt np. kontrolnych. Osoby nie zarejestrowane telefonicznie również będą
przyjmowane sukcesywnie bez wyczekiwania w kilkugodzinnych kolejkach.
Dyrektor Strzelczak chciałaby ułatwić
pacjentom kontakt z lekarzami i skrócić
maksymalnie czas oczekiwania na wizy-

Równe szanse
na lepszą przyszłość
W Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących ruszył w grudniu projekt „Informatyka
– moją szansą na przyszłość”. Szkoła pozyskała na ten projekt 10.000 zł
z programu dotacyjnego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2004 – Małe Granty Regionalne”. Administratorem programu jest
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
W projekcie biorą udział dwie szkoły:
Powiatowy Zespół nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących z Chełmka
oraz Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego z Oświęcimia. Ma on dać
uczniom szansę na pogłębienie i przybliżenie wiedzy z dziedziny informatyki,
pomóc im w przyszłości znaleźć dobrą
pracę. Projekt przewiduje zorganizowanie cyklu spotkań uczniów obu szkół
z nauczycielami informatyki, specjalistami w dziedzinach: programowania,
grafiki komputerowej, tworzenia portali
internetowych, filmowcami (wykłady,
zajęcia praktyczne, warsztaty, wycieczki
naukowe, lekcje otwarte), zrealizowanie
filmu „Nasze frustracje i ambicje - czyli
jacy są młodzi ludzie”.
Projekt odpowiada na potrzeby środowisk lokalnych obu miast. Chełmek jest
dotknięty dużym bezrobociem, co przekłada się na status materialny rodzin i
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Noworoczne spotkania
Seniorów
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
– Zarząd Oddziału Rejonowego zorganizował w tym
roku cztery spotkania noworoczne. Pierwsze odbyło
się 8 stycznia w odnowionej sali Domu Ludowego w
Gorzowie. Było to opłatkowe spotkanie Koła nr 1 powiązane z nieco opóźnionymi obchodami Dnia Seniora. Przybyło 140 osób i wszyscy bawili się doskonale.
Uroczystość umiliły występy muzyczne „Bobrowianek” z Bobrka oraz „Malw” z Gorzowa. Zespół dzie-

cięcy działający przy Kościele Parafialnym
w Bobrku zaprezentował zebranym „Jasełka”. Dwie najstarsze członkinie Związku,
panie: Alfreda Głogowska i Aniela Pawela
otrzymały z rąk Przewodniczącej Oddziału
w Chełmku – pani Marii Gołyźniak listy gratulacyjne, kwiaty i słodkie upominki, a od wszystkich
uczestników spotkania serdeczne życzenia „stu lat”.
12 stycznia miało miejsce „Kolędowanie” w Domu
Rencisty w Chełmku. 65 osób staropolskim zwyczajem powitało się w Nowym Roku kolędami, pastorałkami i przyśpiewkami. Seniorom akompaniował
Karol Szafraniec, uczeń II klasy SP w Libiążu.
Kolejne spotkanie opłatkowe, tym razem w chełmeckim Domu Ludowym, odbyło się 16 stycznia.
Świętowało 50 osób – głównie Seniorzy z Koła nr 3.
Na Spotkanie Noworoczne do Miejskiego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji 22 stycznia przybyło 70
osób. Obecna była Przewodnicząca Rady Osiedlowej
MSM „Budowlanka” – pani Jadwiga Dombkowska,
stale wspierająca przedsięwzięcia i imprezy Związku. Po serdecznym powitaniu prezes najliczniejszego stowarzyszenia w Gminie - pani M. Gołyźniak
przekazała wszystkim zebranym życzenia noworoczne od Burmistrza Chełmka oraz Przewodniczącego Związku z Okręgu Bielska-Białej. Spotkanie
rozpoczęło się pokazem artystycznym. Wystąpiła
grupa taneczna ze Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Krakowskiej w Chełmku, która
zaprezentowała sambę, rumbę i walc angielski.
Warto wspomnieć, że pary tej
grupy tanecznej zdobyły Puchar
na Małopolskim Turnieju Tańca
Towarzyskiego w Oświęcimiu, w
którym konkurowały zespoły z 15
środowiskowych domów pomocy.
Na zdjęciach: Najstarsze członkinie Związku podczas spotkania
w Gorzowie; Zarząd Związku
składa życzenia noworoczne na
spotkaniu w MOKSiR; Członkowie Grupy Tanecznej z ŚDS w
Chełmku.

Kalendarz imprez
turystyczno-pielgrzymkowych Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarządu
Rejonowego w Chełmku
na 2005 rok:
Niedziela
Palmowa
– 20.03.05; Beskid Śląski
– Brenna – 23.04.05; Częstochowa – Leśniów – 10.05.05;
Zakopane
–
Ludźmierz
– 24.05.05; Kielce – Jaskinia
Raj – 31.05.05; Licheń Charupia Mała 25-26.06.05; Pieniny – Czorsztyn – 05.07.05;
Wieliczka – Ojców – 19.07.05;
Tyniec - Łagiewniki – Czerna
– 23.08.05; Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice
– 06.09.05; Cieszyn – Wisła
– 14.09.05; Częstochowa
– Leśniów – 20.09.05.
Prosimy o uiszczanie opłat
za wycieczki na 10 dni przed
planowanym wyjazdem! Zarząd Rejonowy w Chełmku,
ul. Topolowa, tel.:846 15 66.

Tekst i fot.: Ilona Witkowska
Grant w wysokości 8
tys. zł. z Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności – Małe
Granty Edukacyjne
otrzymało Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga na realizację projektu pn: „Uwierz w siebie
– poznaj i zmień świat”.

Ze sztuką
za pan brat

Noworoczne spotkanie członków
Klubu Idei Tomasza Baty
W myśl powiedzenia „przyjaźnie zbliżają, wspomnienia odmładzają”
Klub zorganizował 15 stycznia br. tradycyjne spotkanie noworoczne,
na które zaproszono: Burmistrza Chełmka – Andrzeja Saternusa,
przewodniczącego Rady Miejskiej – Zbigniewa Jelenia, kustosza
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau – dr Adama Cyrę oraz
przedstawiciela sponsorującego Klub Przedsiębiorstwa „Stanform”
– Józefa Barabasza.
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ostatnim roku członków
Klubu. Następnie głos zabrał prezes Klubu – Euzebiusz Krupa i zaproszeni Goście. Burmistrz Chełmka podkreślił, jak bardzo ceni działalność stowarzyszenia tworzonego przez byłych pracowników firmy „Bata” i Południowych Zakładów Przemysłu Skórzanego. Zapewnił zebranych, że będzie wspierał ich inicjatywy zarówno duchowo, jak
i finansowo – dotując z budżetu działalność stowarzyszenia, podobnie
jak i inne organizacje pozarządowe z terenu Gminy.
Spotkanie przebiegło w przyjacielskiej atmosferze, wśród życzeń noworocznych i wspomnień sprzed lat. Nie zabrakło łamania się opłatkiem,
wspólnego kolędowania i śpiewu przy akompaniamencie harmonijki.
A. M., IWI

Projekt ma na celu ukazanie różnych dziedzin kultury i sztuki młodym ludziom w wieku od 12 do 19 lat. Poświęcony jest konkretnym
zagadnieniom: „Życie to nie teatr”, „Magia kina i tajemnica X Muzy”,
„Stojąc na ramionach olbrzymów – wędrówki muzealne w poszukiwaniu korzeni”. Między 15 grudnia 2004 roku a 5 maja 2005 roku
stowarzyszenie ma zamiar zrealizować plan obejmujący wiele różnorodnych spotkań, warsztatów i wyjazdów do Krakowa (m.in. do
Teatru Starego, Muzeum Narodowego, Muzeum Czartoryskich, Centrum Sztuki Japońskiej). „Spodziewane cele tego programu to przede
wszystkim uwrażliwienie na sztukę, umiejętność docenienia jej wielkości” – mówi Prezes Rodziny Kolpinga, ks. Mirosław Niewiedział.
Około 50 osób, które przyjęły zaproszenie do uczestniczenia w projekcie, będzie miało okazję wziąć udział w spotkaniach dotyczących np.:
podstaw fotografii i technik filmowych, podstaw warsztatu dziennikarskiego, sztuki interpretacji dzieła malarskiego. Zainteresowani
szczególnie sztuką filmową mają niepowtarzalną szansę poznania
historii kina i sposobów realizacji filmów, uczestnictwa w warsztatach kinowych oraz wyćwiczenia się w tworzeniu scenariuszy podczas
cotygodniowych spotkań „Magia kina”, które zwieńczy... wyjazd na
film, oczywiście.
Realizatorami projektu są nauczyciele Powiatowego Zespołu nr 8
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Chełmku, członkowie Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga oraz wolontariusze. Ich zadaniem jest
organizowanie spotkań, przygotowywanie dokumentacji przebiegu
całości programu i stworzenie strony internetowej.
IWI

Wszystkim uczestnikom pogrzebu
Mojej Mamy
oraz osobom wspierającym mnie w tych trudnych chwilach
składam serdeczne podziękowanie
Bogdan Kowalczyk
Pragnę złożyć gorące podziękowanie wszystkim którzy
uczestniczyli w pogrzebie mojego męża oraz okazali mi
wsparcie w tych ciężkich chwilach.
Helena Szewczyk
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2. Cel: Podtrzymanie tradycji głównego założyciela przemysłu obuwniczego w Gminie Chełmek
3. Zakres przedsięwzięcia:
a. utrzymanie współpracy z innymi ośrodkami związanymi z tradycją T. Baty,
b. wydanie biuletynu informacyjnego na temat tradycji obuwniczych,
4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację
tego zadania w roku 2005:
- 1.000,00 zł słownie (tysiąc złotych)
5. W roku 2004 na realizację podobnego zadania nie przeznaczono środków
publicznych.
6. Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja może być przyznana wyłącznie podmiotom określonym w ustawie. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
7. Terminy i warunki realizacji zadania:
Zadanie powinno być realizowane w miesiącach marzec-listopad 2005 r.
Warunkiem realizacji zadania jest wygranie konkursu ofert i przyjęcie
zlecenia realizacji zadania poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.
8. Termin składania ofert:
Oferty zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonania zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) należy składać na piśmie
w zamkniętych kopertach z oznaczeniem nazwy zadania, do 20 marca
2005 r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska
11, pok. Nr 102. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru
oferty:
Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w okresie 7 dni od upływu terminu
składania ofert przez komisję oceniającą powołaną przez burmistrza.
Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje burmistrz po zapoznaniu się z
opinią komisji oceniającej.

Konkurs ofert
BURMISTRZ CHEŁMKA ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W OTWARTYM KONKURSIE
ofert na realizację zadania publicznego
Postępowanie prowadzone w trybie i zgodnie z dyspozycją Rozdziału 2
ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające na rzecz kultury fizycznej i sportu:
1. organizacje pozarządowe,
2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
3. jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
I. OBSZAR: NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE
1. Rodzaj zadania:
Zadanie Nr 8: Wspieranie rozwoju świetlicy socjoterapeutycznej
oraz prowadzenie kółek tematycznych w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1, dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmek.
2. Cel: Wspieranie działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży
z rodzin patologicznych oraz z problemami alkoholowymi.
3. Zakres przedsięwzięcia:
prowadzenie świetlicy,
organizacja zajęć tematycznych,
zakup pomocy i materiałów dydaktycznych,
4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację
tego zadania w roku 2005:
9.000,00 zł słownie (dziewięć tysięcy złotych)
5. W roku 2004 na realizację podobnych zadań przeznaczono ze
środków publicznych kwotę 10.498,50 zł.
II. OBSZAR: DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Rodzaj zadania:
Zadanie Nr 9: Wspieranie działań podejmowanych w kierunku poprawy
warunków osób niepełnosprawnych w świetlicy terapeutycznej przy ul.
Przemysłowej 2.
2. Cel: Podniesienie jakości prowadzonych zajęć terapeutycznych
3. Zakres przedsięwzięcia:
utrzymanie budynku oraz remont,
promowanie twórczości osób upośledzonych,
4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację
tego zadania w roku 2005:
5.000,00 zł słownie (pięć tysięcy złotych)
5. W roku 2004 na realizację podobnych zadań przeznaczono ze
środków publicznych kwotę 8.000, 00 zł.

Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1. ocena możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę, w szczególności:
a) liczba osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystają
cych z efektu: (0 -20 punktów)
b) doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach: (0 -10)
c) możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach: (0 -30)
2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizowanego zadania, w tym:
a) wysokość udziału środków własnych: (0 -10)
b) strukturę wydatków: (0 -10)
3. zgodność oferty z celami konkursu: (0 -20)
10. Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
5) dokonania wnioskodawców.

III. OBSZAR: KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I
MŁODZIEŻY
1. Rodzaj zadania:
Zadanie nr 10: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych
dla dorosłych osób mieszkających w Gminie Chełmek.
2. Cel: Zachęcanie osób starszych do integracji z środowiskiem lokalnym.
3. Zakres przedsięwzięcia: organizacja wyjazdów krajoznawczych,
4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację
tego zadania w roku 2005:
- 4.000, 00 zł słownie (cztery tysiące złotych)
5. W roku 2004 na realizację podobnego zadania przeznaczono ze
środków publicznych kwotę 4.990,00 zł.

11. Do wniosku oferent zobowiązany jest dołączyć:
1) dokumenty potwierdzające osobowość prawną – wyciąg z odpowiedniego
rejestru (KRS) nie starszy niż 3 miesiące,
2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
3) oświadczenie podmiotu o prowadzeniu działalności non profit,
4) harmonogram realizacji zadania.

IV. OBSZAR: OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
1. Rodzaj zadania:
Zadanie Nr 11: Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.
2. Cel: Promowanie oddawania krwi
3. Zakres przedsięwzięcia:
a. promocja działań mających na celu kształtowanie właściwej postawy
i zachowań prozdrowotnych dla osób z terenu Gminy Chełmek,
b. zorganizowanie szkoleń przedmedycznych dotyczących problemu honorowego dawstwa krwi,
c. zakup pomocy i nagród dla promujących idee honorowego krwiodawstwa
4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację
tego zadania w roku 2005:
- 1.500,00 zł słownie (tysiąc pięćset złotych)
5. W roku 2004 na realizację podobnego zadania przeznaczono ze
środków publicznych 1.500, 00 zł

12. Wszystkie zainteresowane podmioty zostaną powiadomione o rozstrzygnięciu konkursu odrębnym pismem wraz z uzasadnieniem udzielenia dotacji lub odrzucenia wniosku. Protokół komisji wraz z decyzją burmistrza
z uzasadnieniem zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chełmku.
Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus

Ozdobne lampy na Nowopolu
Przy ulicy Tetmajera na Nowopolu w Chełmku zabudowano 7 parkowych ozdobnych lamp. Umilą wieczorny spacer chodnikiem od sklepu „Albert” do placu zabaw w kierunku ul. Broniewskiego. Inwestycję
wykonała firma F.L-BUD-HAN s.c. z Oświęcimia za kwotę 19.574,63
zł. Nowe lampy świecą od końca grudnia 2004 roku.
Zachęcamy do spacerów w tej okolicy, tym bardziej, że po przeciwnej
stronie ul. Krakowskiej powstał w październiku nowy chodnik. Prowadzi od ul. Krakowskiej do ul. Bocznej za blokami nr 2 i 4 przy ul.
Andersa (wzdłuż działek). Można więc przemierzając Kolonię i Nowopole wyznaczyć sobie zupełnie nowy trakt spacerowy.

V. OBSZAR: KULTURA, SZTUKA OCHRONA DÓBR KULTURY
I TRADYCJI
1. Rodzaj zadania:
Zadanie Nr 12: Upowszechnianie wśród mieszkańców tradycji
obuwniczych oraz myśli przewodniej Tomasza Baty.
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Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Spółka
z o.o. informuje, że jakość wody wtłaczanej do sieci miejskiej odpowiada obowiązującym normom.
WYNIKI BADAŃ FIZYKO – CHEMICZNYCH
I BAKTERIOLOGICZNYCH
WODY Z ZAKŁADU UZDATNIANIA WODY

Dnia 8 grudnia 2004r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę
w sprawie ustalenia cen biletów na liniach miejskich i podmiejskich
obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

I. Parametry fizyczne i organiczne
MIEJSCE POBORU PRÓBY
DATA POBRANIA PRÓBY
BARWA mg/l
MĘTNOŚĆ NTU
ODCZYN (ph)
ZAPACH
SMAK
PRZEWODNOŚĆ WŁAŚCIWA �Scm-1

Najwyższe
dopuszczalne stężenie

1. Bilety jednorazowe na liniach Normalny
normalnych w granicach
administracyjnych miasta

Woda uzdatniona
21.12.04r.
5
0,68
7,78
akcept.
akcept.
248

do 15
do 1
6,5 – 9,5
akceptowalny
akceptowalny
2500

II. Parametry chemiczne
AMONIAK
AZOTANY (NO -3) mg/l
AZOTANY (NO -2) mg/l
ZASADOWOŚĆ mval/l
TWARDOŚĆ jako CaCO3 mg/l
ŻELAZO mg/l
MANGAN mg/l
CHLOR WOLNY mg/l
CHLORKI mg/l
SIARCZANY mg/l
WAPŃ mg/l
MAGNEZ mg/l
UTLENIALNOŚĆ (ChZT met. KmnO4) mg/l
FLUORKI mg/l

0,5
50
0,5
60 – 500
0,2
0,05
0,1 – 0,3
250
250
30 – 120
5
1,5

0,0
1,8
0,0
1,6
120
0,01
0,0
0,15
15,0
3,0
0,1

0
0
20
100
0
0

2,00
4,00

1,30
2,60

c) bilet czasowy w granicach
administracyjnych miasta
przez okres 1 godziny od chwili
skasowania
- dzienny za przewóz jednej osoby

2,70

1,70

- nocny za przewóz jednej osoby

5,40

2,60

2,30

1,60

3,50

2,20

w strefie III powyżej 20 km

4,30

2,80

200%
taryfy
dziennej

200%
taryfy
dziennej

16,0

10,0

18,0

12,0

22,0

15,0

TG3 – ważny na 3 gminy i więcej
4. Bilety okresowe imienne
ważne jeden miesiąc od daty
wystawienia

28,0

18,0

M1 – ważny na 1 linię w granicach
administracyjnych miasta
G1 – ważny na 1 gminę lub miasto
Oświęcim
G2 – ważny na 2 gminy

50,0

32,0

58,0

35,0

70,0

43,0

90,0

56,0

b) nocny
3. Bilety okresowe imienne
ważne 7 dni od daty
wystawienia
TMI – ważny na 1 linię w granicach
administracyjnych miasta
TG1 – ważny na 1 godzinę lub
miasto Oświęcim
TG2 – ważny na 2 gminy

0
0
3
7
0
0

Informacje
Wspomóżmy organizacje pożytku publicznego
działające w naszej gminie
przeznaczając 1% podatku
Na terenie gminy Chełmek statusem organizacji pożytku
publicznego poszczycić się może Związek Harcerstwa
Polskiego oraz Fundacja im. Brata Alberta. Szanowni
Państwo podejmując decyzję komu przekażecie swój procent,
możemy być pewni, że te szacowne
Stowarzyszenia wnoszą do naszej społeczności najwyższe
wartości – przyjaźń, miłość i braterstwo. Nie bądźmy im
obojętni 1% podatku dochodowego możesz wpłacić na konto
Fundacji Brata Alberta w Chełmku
BPH O/KRAKÓW 27 1060 0076 0000 3300 0031 9106
z dopiskiem dla Jednostki w Chełmku
1% podatku dochodowego możesz wpłacić na konto Związku
Harcerstwa Polskiego
KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY,
konto nr 77 8591 0007 0020 0052 9019
0004. Tytuł przelewu: „Dla ZHP, 1% podatku
zgodnie z art. 27d ustawy – Hufiec Chełmek

Ulgowy

a) dzienny za przewóz jednej osoby
b) nocny za przewóz jednej osoby

2. Bilety jednorazowe na liniach
podmiejskich ( poza granicami
administracyjnymi miast)
a) dzienny
w strefie I od 0 do 10 km
w strefie II pow. 10 do 20 km

III. Badania bakteriologiczne
BAKTERIE GRUPY COLI w 100
ESCHERICHIA COLI LUB BAKTERIE GRUPY COLI TYP KAŁOWY w 100ml
OGÓLNA LICZBA BAKTERII W 37° C po 24 h w 1 ml
OGÓLNA LICZBA BAKTERII W 22° C po 72 h w 1 ml
PACIORKOWCE KAŁOWE w 100 ml
CLOSTRIDIA REDUKUJĄCE SIARCZYNY

Komunikat

G3 – ważny na 3 gminy i więcej
5. Bilety okresowe imienne w
jedną stronę

50% ceny 50% ceny
z punktu 4 z punktu 4

Opłaty za przewóz wózków dziecinnych lub psa odpowiadają
jednorazowej opłacie normalnej za przewóz jednej osoby na danej
linii. Ustala się opłatę manipulacyjną w wysokości 5,00 zł za brak
dokumentu tożsamości lub ważnej legitymacji uprawniającej do
przejazdu ulgowego podczas kontroli a okazanym w terminie 7 dni
w Zakładzie MZK.
Bilety okresowe można zakupić z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
Przy przejazdach środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji
w Oświęcimiu należy korzystać wyłącznie z biletów komunikacji
miejskiej w Oświęcimiu.

Ogłoszenie
Kupię dom do remontu na terenie Chełmka.
W rozliczeniu może być mieszkanie M4.

Szczegółowych informacji prosimy szukać na str. 14
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Tel. 8464364.

Kiedy powstanie Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa
w Oświęcimiu?
Marszałek Województwa Małopolskiego, Janusz Sepioł, 11 stycznia 2005r. wystosował
pismo do Profesora Marka Belki – Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wciąż nie utworzonej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu. Apelował w nim: „Najwyższa pora przypomnieć o zobowiązaniach
Kraju i Rządu wobec Oświęcimia i ziemi
oświęcimskiej, zapisanych w Oświęcimskim
Strategicznym Programie Rządowym. Jednym z najważniejszych celów OSPR był rozwój Oświęcimia jako wielofunkcyjnego ośrodka edukacyjnego o charakterze regionalnym
i międzynarodowym”.
Wniosek Samorządu Województwa Mało-

polskiego złożony w Ministerstwie Edukacji Narodowej
i Sportu w dniu 27 września
2003r., po uzupełnieniach i poprawkach został w całości zaopiniowany pozytywnie przez
Państwową Komisję Akredytacyjną w dniach 8 i 9 lipca 2004r. Upłynęło
siedem miesięcy i wciąż brak jakichkolwiek
informacji o dalszych działaniach Ministerstwa. Samorząd Województwa Małopolskiego wspólnie z samorządami lokalnymi zadeklarował pomoc finansową w przygotowaniu uczelni do działalności oraz gotowość dalszej pomocy w jej wyposażeniu. Zarząd Województwa Małopolskiego za zgodą zainteresowanych samorządów, podjął się także realizacji prac związanych z adaptacją budynku
dla uczelni.
Jak pisze w swym liście do Premiera Marszałek Województwa – z przyszłą działalnością
tej uczelni wiązane są ogromne oczekiwania

całej społeczności ziemi oświęcimskiej, która
widzi w niej szansę rozwoju i zmiany jednostronnego wizerunku miasta. „Jesteśmy
przekonani, że uczelnia ta może odegrać w
życiu Oświęcimia ważną rolę, otwierając
nowe perspektywy dla miasta, jako ośrodka
edukacji. Powstanie w Oświęcimiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej leży w
interesie wszystkich, którym zależy na rzeczywistym jego rozwoju. Jesteśmy technicznie i finansowo przygotowani do rozpoczęcia
procesu inwestycyjnego po to, aby na dzień
1 października 2005r. uczelnia mogła rozpocząć działalność dydaktyczną w dobrze przygotowanym obiekcie. Decyzje o uruchomieniu
prac adaptacyjnych uzależnione są jednak od
długo oczekiwanej decyzji Rządu R.P. o powołaniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Oświęcimiu. Jej dalsze opóźnianie spowoduje, że rozpoczęcie działalności tej instytucji
w przyjętym terminie będzie niemożliwe”.
IWI

PODSUMOWANO
I WSPOMINANO...
Rada Przyjaciół Harcerzy, skupiająca druhów aktywnie pracujących
w ZHP w latach 40, 50, 60-tych, podsumowała swą roczną działalność, która polegała na wspieraniu Hufca Chełmek i organizowaniu
pomocy dla dzieci zrzeszonych w organizacji.
Okazją do miłych wspomnień była zorganizowana przez członków
Rady w listopadzie 2004 r. w ramach własnych funduszy wycieczka
na Podhale. Odwiedzono Łopuszną, gdzie złożono kwiaty na grobie
księdza Józefa Tischnera, którego dwóch uczestników wycieczki
wspominało jako swojego nauczyciela religii z chrzanowskiego liceum
w latach 1958-1960. Dalej trasa wędrówki wiodła na Głodówkę, skąd
dociera do nas Betlejemskie Światło Pokoju, Łysą Polanę, Bukowinę
Tatrzańską.
W Gliczarowie czekało na dawnych harcerzy wspaniałe ognisko, przy
którym wspominano chwile spędzone na biwakach i obozach harcerskich, noce przespane na samodzielnie zbitych pryczach i siennikach wypchanych słomą od gospodarzy, przypalone zupy mleczne gotowane przez zastępy dyżurne, ziemniaki obierane „na kwadratowo”,
mycie w strumyku i wiele, wiele innych. Nie zabrakło również harcerskich piosenek przy akompaniamencie gitary. Przypomniano też
piosenkę, która w tamtych czasach była swoistym hymnem Chełmka, a której słowa napisała prawdopodobnie nauczycielka SP nr l Zofia Hajduk.

Informacja

Wszyscy uczestnicy dziękują przewodniczącej Rady, dh Teresie
Czajce i kierownikowi wycieczki,
dh Lucjanowi Firkowi za wspaniałą atmosferę i niezapomniane
przeżycia.
JC, HP i DK

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z
2004 r. Nr 261, poz. 2603) Burmistrz Chełmka informuje, że wywieszone zostały wykazy nieruchomości
przeznaczone do sprzedaży.

Wykaz dotyczy nieruchomości położonych w Chełmku tj.:
1. Lokal użytkowy Nr 4 o pow. 83,50 m2 wraz z piwnicą przynależną o pow. 68,40 m2 zlokalizowany w budynku Nr 6 przy ul. Brzozowej w Chełmku, usytuowany na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 836/221 obręb Chełmek o pow.
388 m2.
Cena wywoławcza przedmiotowego lokalu została ustalona przez uprawnionego rzeczoznawcę w zakresie szacowania nieruchomości i przedstawiona w postaci operatu szacunkowego i wynosi 63.459,00 zł (słownie sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt
dziewięć złotych 00/100)
Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chełmku przy
ul. Krakowskiej 11 pok. Nr 14 oraz pod numerem tel. 846-12-30 wew. 40.
Serdeczne podziękowania dla
wszystkich, którzy uczestniczyli
w uroczystości pogrzebowej
śp. Marka Dyląga
swoją obecnością
dając świadectwo przyjaźni
składa
żona z synami i rodziną

Służbie Zdrowia w Chełmku,
szczególnie doktorowi Janowi Franczykowi
i pielęgniarce środowiskowej
Halinie Kaszy,
składam serdeczne podziękowanie
za wsparcie i pomoc
w opiece nad chorym Mężem.
Anna Dyląg
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KALENDARZ IMPREZ
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYCH
KOŁA MIEJSKIEGO PTTK i KOŁA
PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH
w Chełmku na 2005 rok
Terminy zgłoszeń na imprezy: jednodniowe
– 7 dni przed wycieczką, wielodniowe – 30
dni przed wycieczką. Zapraszamy wszystkich
turystów! Szczegółowych informacji udzielają
organizatorzy imprez.
NAZWA IMPREZY i TEREN

Data

XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników do
Częstochowy na Jasną Górę.

5-6.03.

Niedziela Palmowa na Żywiecczyźnie w Milówce.

20. 03.

Beskid Śląski - Brenna - „Szukamy śladów Zlotów
Turystycznych Obuwników i Garbarzy”.

23. 04.

24 Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Jana Pawła
II” w Beskidzie Małym na Groniu Jana Pawła II.

12.06.

Wycieczka turystyczno-krajoznawcza na
Kielecczyznę i w Góry Świętokrzyskie.

4-9.07.

Sejmik Koła Miejskiego PTTK i Koła Przewodników
Turystycznych w Pieninach.
Beskid Mały - „Szukamy śladów Zlotów
Turystycznych Obuwników i Garbarzy”.

17-18.09.
16.10.

Wielu miłośników malarstwa zgromadziła zorganizowana 15 stycznia w Galerii Epicentrum wystawa
prac Aurelii Rudyk. Wśród
gości pojawili się m.in. Burmistrz Chełmka – Andrzej
Saternus i Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń, oraz Grzegorz Sitek
– artysta ceramik. Wszystkich zebranych
na wystawie przywitał Dyrektor MOKSiR
– Waldemar Rudyk. Następnie parę słów
dodała sama autorka.
Artystka
zaprezentowała
powstałe
w trakcie kilkunastu lat prace, których
tematyką jest przede wszystkim natura
ukazana w bardzo spokojny, nostalgiczny sposób. Treść obrazów oraz ich bogata kolorystyka nadała
im charakter krótkich,
ulotnych impresji. Malarka zaprezentowała
różnorodność krajobrazu, jego zmienność zależną od kolejnych pór
roku, od blasku słońca,
barwy nieba. Jej pejzaże malowane są pasją,
cierpliwością i niezwykłym darem rozumienia
i przeżywania piękna
przyrody.

Pejzaże Aurelii Rudyk
w Galerii Epicentrum
„Wiatr rozwiał wspomnienia
z dziecinnych mych lat,
poplątał, poszarpał,
pozawieszał w snach...
Mozolnie je zbieram,
gdyż uronić żal,
tych chwil już minionych
wracających w snach...”
/A. Rudyk/

P. Fudała

storię Jego kariery muzycznej, największych osiągnięć
i najznamienitszych sukcesów przeplatały fragmenty
wierszy i cytaty Jego „złotych myśli”. W tle – na multimedialnym ekranie kinowym – stale
zmieniały się fotografie z wizerunkiem
artysty. Wyjątkową scenografię i dekorację sali na ten wieczór przygotowała pani
Ewa Miszuta.
„jeżeli ktoś chce poznać mnie bliżej, znajdzie wszystko w mojej muzyce”
Nie mogło zabraknąć tego, co najważniejsze – przepięknej muzyki Niemena.
On sam mówił o niej: „muzyka nie jest
w moim życiu rozrywką, lecz przeżywaniem”. Wspomnieniom towarzyszyły
najbardziej znane piosenki z Jego repertuaru, zaśpiewały też uczennice. Był
i taniec... do spokojnej pieśni o pięknie
miłości, po cytatach chwalących znaczenie małżeństwa i cud życia rodzinnego.
„przemijasz jak cień”
Na zakończenie wieczoru uczniowie przygotowali kilka wypowiedzi znanych artystów, m.in.: A. Hanuszkiewicza, A. M.
Jopek, P. Kukiza,
poświęconych
niezwykłej
twórczości
Czesława
Niemena. To wypowiedzi
pełne zachwytu nad
talentem, który był
i który zostanie w
naszej pamięci, ale
i pełne bólu po stracie kogoś wielkiego, kto był, a kto odszedł na zawsze...

„Niemen, który był...”
Pod takim tytułem odbył się 17 stycznia
wieczór poetycko-muzyczny w pierwszą
rocznicę śmierci Czesława Niemena. To
swoiste spotkanie z twórczością Niemena
i równocześnie wspomnienie wielkiego
artysty przygotowali uczniowie z Samorządowego Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Chełmku pod kierunkiem pani
Zofii Urbańczyk. Na poetycko-muzyczny
wieczór do Domu Ludowego przybyli nie
tylko uczniowie i nauczyciele, ale także
wielbiciele talentu Czesława Niemena,
wśród nich Burmistrz Chełmka, Andrzej
Saternus.
„świat zamiast stawać się coraz piękniejszy, staje się coraz bardziej dziwny...”
Uczniowie SZS w Chełmku przygotowali niezwykły występ, w którym główną
rolę grał sam Czesław Niemen. Przedstawioną publiczności biograficzną hi-

Tekst i foto:
Ilona Witkowska
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Kącik poezji
W tym numerze „Echa Chełmka” przedstawiamy Państwu dwa wiersze napisane przez
Panią Helenę Nędzę. Zachęcamy wszystkich do publikowania swojej twórczości na
naszych łamach!

Kołysanka
Za oknem brzozy gromadką stoją.
W strojnych, zielonych sukienkach.
Drżą lekko wszystkie, pewnie się boją,
By się nie zdarła pończoszka biała, cienka.
Wiotkie ramiona wiatrem kołyszą.
Słońcem je głaszczą i złocą.
A później senną, wieczorną ciszą
Rosą się kąpią przed nocą.
A kiedy światła w oknach pogasną,
Kiedy śpią ludzie, ptaki i drzewa
Wtedy i brzozy też synku zasną.
I każda brzoza sny piękne miewa.
Jednaj się marzy, że jest królewną.
I mieszka w zamku, hen za górami.
Gdzie tylko ptaki drogą podniebną.
Dostać się mogą swymi skrzydłami.
Druga córeczko jest rybką złotą.
W wodnych głębinach ma swe komnaty.
I z wodnych roślin suknie jej plotą.
A w swych komnatach ma skarb bogaty.
Trzecia to obłok na niebie biały.
Coraz to innym kształtem się staje.
Raz balon, łódka, już okręt cały
Co płynie, płynie w dalekie kraje.
Lecz gdy się kończą senne marzenia.
I świt naznacza czas przebudzenia
Cieszą się wszystkie, że między swymi
Rosną pod oknem na naszej ziemi.
Drzewa jak ludzie ojczyznę mają.
I tak jak dzieci kraj swój kochają.
Zieleń i piękno w darze nam niosą.
A szumem cichym swą miłość głoszą.
Helena Nędza

Wspomnienie
Cicho było dokoła i tylko gdzieś z dali
Dobiegał tu stłumiony, tęskny śpiew górali.
Przede mną stare góry szczytami szaremi
Zdawały się odrywać, odsuwać od ziemi.
A za mną tajemniczy ciemniał bór świerkowy.
I słońce przez gałęzie słało cień różowy.
Mchy zielonym kożuchem głazy okrywały.
Swawolne krople strugi coś z sobą szemrały.
A drzewa z lekkim szumem głowy pochyliły
Jak gdyby się przed nocą do Stwórcy modliły.
Cicho było do dokoła i tylko gdzieś w dali
Dobiegał tu stłumiony, tęskny śpiew górali.
Helena Nędza

Turniej Noworoczny
w Halowej Piłce Nożnej
Do rozgrywanego 2 stycznia w Gorzowie turnieju
głównego zgłosiło się 7 zespołów reprezentujących Gorzów, Chełmek, Bobrek, Oświęcim,
Zaborze. W pierwszej fazie turnieju rywalizacja
odbywała się w dwóch grupach, z których dwie
najlepsze drużyny awansowały do półfinałów.
Z grupy A do półfinału awansowały: drużyna
z Zaborza i LKS Gorzów. W grupie B pierwsze
miejsce bez straty punktu zajęła drużyna Huragan Gmina Chełmek. Drugie miejsce zostało
wyłonione z tzw. małej tabeli, zadecydował o nim
bilans bramek, ponieważ wszystkie 3 zespoły
zgromadziły po 3 punkty. Okazało się, że drugą
drużyną z grupy B, która zagra w półfinale będzie LKS Bobrek.
W półfinale Huragan Gmina Chełmek pokonał LKS Gorzów – 3:2, a Zaborze pokonało LKS
Bobrek 4:3. O III miejsce walczyły więc zespoły: LKS Gorzów i LKS Bobrek. Mecz zakończył się remisem 3: 3 i dopiero w rzutach karnych minimalnie lepsi (10:9!) okazali się piłkarze
z LKS Gorzów. Mecz finałowy między drużynami z Gminy Chełmek i Zaborza wygrał Huragan,
pokonując przedstawicieli Zaborza 3:1. Drużyna zwycięska wystąpiła w składzie: Wilczak Sz.,
Hędzlik G., Bujak D., Pędrys S. (zawodnicy głównie LKS Bobrek oraz LKS Gorzów). Turniej stał
na dobrym poziomie sportowym. Mecze bardzo
sprawnie sędziowali pan Marek Klisiak i Stanisław Skoczylas.
W grupie szkół gimnazjalnych do turnieju zgłosiły się cztery zespoły : LKS Gorzów, Pustaki
Chełmek , Juniors Stars Oświęcim, LKS Gromiec. Rywalizacja odbywała się systemem każdy z każdym. Najlepszą drużyną zostali młodzi
piłkarze z Gromca, którzy w decydującym meczu
pokonali Gwiazdy z Oświęcimia 2:0 i zgromadzili na swym koncie 7 pkt. Drugie miejsce zajęła
drużyna z Oświęcimia – 6 pkt., trzecie – Pustaki
Chełmek (2 pkt.), a czwarte LKS Gorzów (1 pkt.).
Zwycięska drużyna LKS Gromiec wystąpiła
w składzie: Adamczyk D., Ławczys G., Nędza K.,
Tobiczyk P., Karla Cz.
B. Dulęba, IWI
Organizatorami zawodów był LKS Gorzów
i MOKSiR w Chełmku. Dziękuję Dyrektorowi
MOKSiR – panu Waldemarowi Rudykowi za
ufundowanie nagród oraz zarządowi LKS Gorzów za przeprowadzenie turnieju.
Bogdan Dulęba

Informacje UM
Zgodnie z artykułem 27 d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2004
r. każdy podatnik-osoba może w zeznaniu rocznym
(PIT-36 lub PIT-37) pomniejszyć kwotę należnego
podatku o kwotę przekazaną na rzecz organizacji
pożytku publicznego do wysokości odpowiadającej 1
% należnego podatku, pod warunkiem, że kwotę tę
podatnik w okresie od 1 stycznia tego roku do momentu złożenia zeznania wpłacił na konto organizacji pożytku publicznego.
Podatnik, który chce skorzystać z odpisu 1% za
2004 r. powinien:

Wywiad z prezesem
LKS Gorzów –
Bogdanem Dulębą
Ilona Witkowska: Czy rok 2004 można zaliczyć
do mniej czy bardziej udanych dla gorzowskiego klubu?
Bogdan Dulęba: Ubiegły rok był jednym z ciekawszych ze względu na reorganizację rozgrywek w
Podokręgu Oświęcim i utworzenie klasy C. Przed
rundą wiosenną Zarząd klubu podjął działania,
mające głównie na celu utrzymanie drużyny seniorów w klasie B. Nastąpiła zmiana na stanowisku
trenera. Od lutego 2004 roku drużynę prowadzi pan
Marek Klisiak. Cel został osiągnięty i zwłaszcza kilka ostatnich spotkań rundy wiosennej zdecydowało
o ostatecznym układzie w tabeli. Wiele satysfakcji
przyniosła nieoczekiwana wygrana z Unią Oświęcim. Trzeba też przyznać, że dopisało nam szczęście
w pojedynku z Gierałtowicami, kiedy to zwycięską
bramkę uzyskaliśmy w ostatniej minucie meczu
po samobójczym strzale. Wraz z nowym trenerem
przyszło też kilku nowych zawodników, ukształtowała się drużyna tworząca zespół.
W 2004 roku był bardzo pracowity ze względu na
prowadzoną od 2003 roku inwestycję, jaką jest
budowa zaplecza socjalnego klubu. Na wiosnę
były wykonane tylko fundamenty, a obecnie budynek jest w stanie surowym i naszym celem jest,
aby już od początku rundy wiosennej służył on zawodnikom. Zdecydowana większość prac przy budowie obiektu jest wykonywana przez członków
zarządu klubu oraz grupę naszych sympatyków.
Za to należą się im szczególne podziękowania
i wyrazu szacunku całej naszej społeczności. Podsumowując: rok 2004 był dla LKS Gorzów zarówno pod względem sportowym, a także ze względu
na prowadzoną budowę bardzo udany.
I. W.: Jak ocenia Pan jesienną rundę LKS
Gorzów?
B. Dulęba: Runda jesienna obecnego sezonu była
także bardzo udana. Seniorzy ostatecznie zajęli
drugie miejsce gromadząc na swym koncie 14 punktów. Oczywiście różnice punktowe w tabeli klasy B
są niewielkie. Pierwsze miejsce wydaje się być zarezerwowane dla Unii, natomiast na miejscach od 2
do 10 wszystko jest jeszcze możliwe i zapowiada się
bardzo ciekawa rywalizacja na wiosnę. Bardzo udanie zakończyli rundę jesienną nasi juniorzy i trampkarze. Juniorzy prowadzeni przez pana Stanisława
Skoczylasa zajęli w stawce 11 zespołów 3 miejsce z
dorobkiem 18 punktów. Trampkarze zajęli także 3
miejsce (na 9 drużyn) gromadząc 16 punktów. Trenerem trampkarzy jest pan Michał Czucz.

rach pożytku publicznego, które wymienia Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz spełnić dodatkowe wymagania dotyczące
jawności i standardów swojego działania. Uzyskanie tego statusu daje organizacjom kilka przywilejów, m.in. możliwość korzystania z odpisu 1%, którego nie posiadają organizacje nie zarejestrowane.
Podatnik ponosi odpowiedzialność w sytuacji, kiedy
dokonuje odliczenia kwoty przekazanej na rzecz organizacji, która nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego, dlatego tak ważne jest upewnienie się przez podatnika, czy wybrana przez niego organizacja posiadania ten status.

1. Zorientować się, które organizacje posiadają status pożytku publicznego
Status organizacji pożytku publicznego jest w Polsce nowym rozwiązaniem, wprowadzonym z dniem
1 stycznia 2004 roku przez Ustawę o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Lista organizacji pożytku publicznego dostępna
jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://www.ms.gov.pl pod hasłem Krajowy Rejestr Sądowy, albo bezpośrednio pod adresem: http://www.opp.ms.gov.pl Pełne informacje
o organizacjach pożytku publicznego, w tym także numery kont znaleźć można na stronie: http:
//www.baza.pozytek.ngo.pl

Status organizacji pożytku publicznego nadawany jest przez Krajowy Rejestr Sądowy na podstawie dobrowolnych zgłoszeń przesyłanych przez organizacje zainteresowane jego uzyskaniem. O status organizacji pożytku publicznego mogą ubiegać
się przede wszystkim stowarzyszenia, fundacje, instytucje i organizacje kościołów i związków wyznaniowych. Aby uzyskać status pożytku publicznego
organizacja musi prowadzić działalność w obsza-

2. Wpłacić na rzecz wybranej organizacji (wybranych organizacji) pieniądze
Po dokonaniu wyboru, podatnik musi zidentyfikować numer konta organizacji i dokonać wpłaty na to
konto za pośrednictwem banku lub poczty. Kwota,
którą wpłaca podatnik jest dowolna, jednak będzie
on mógł z niej (w zeznaniu rocznym) odliczyć jedynie kwotę do wysokości 1% należnego podatku.
Jeżeli podatnik chce wpłacić kwotę dokładnie odpo-
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I. W.: Jaki jest program działania klubu?
B. Dulęba: Program działania określa statut klubu, w którym określone są 3 główne cele działalności. Są to: rozwój sportu, organizacja masowych
imprez rekreacyjnych oraz udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym. Jeśli chodzi o rozwój sportu to jest to oczywiście piłka nożna. Posiadamy 3 drużyny zarejestrowane w OZPN
i biorące udział w rozgrywkach. Klub nasz także
organizuje cyklicznie imprezy sportowo-rekreacyjne dla całej społeczności takie jak: Turniej Halowy Piłki Nożnej oraz w ramach akcji letniej imprezę rekreacyjno-sportową pod nazwą „Lato z piłką”.
Przy organizacji tych imprez ściśle współuczestniczy MOKSiR w Chełmku oraz lokalne organizacje.
Cały czas staramy się podnieść poziom bazy sportowej. W ciągu 5 lat zostało wybudowane boisko
główne wraz z ogrodzeniem i ławkami oraz boisko
treningowe. Obecnie - jak już wcześniej wspomniałem – jesteśmy w trakcie budowy zaplecza i powstanie tego budynku jest głównym celem w 2005
roku. Ostateczny termin zakończenia budowy zależy od tego, czy przepisy pozwolą nam na skończenie inwestycji we własnym zakresie czy też całość prac będzie musiała być prowadzona przez firmy budowlane.
I. W.: Jak określiłby Pan panującą w klubie
atmosferę?
B. Dulęba: Zawsze jest tak, że atmosfera w klubie zależy przede wszystkim od wyników jakie uzyskują drużyny piłkarskie, głównie drużyna seniorów. Wyniki były dobre, stąd atmosfera
w klubie także. Sądzę tak, bo po każdym meczu,
nawet przegranym, zawodnicy, trenerzy, zarząd
i kibice chętnie się spotykają, tworząc jedną piłkarską rodzinę.
I. W.: A jeśli chodzi o dyscyplinę wśród sportowców...?
B. Dulęba: Oczywiście z dyscypliną jest różnie.
Mam na myśli podchodzenie do swoich obowiązków zawodniczych, głównie do treningów. Trzeba
jednak mieć na względzie dzisiejsze realia – jest
to klasa B, każdy pilnuje pracy, szkoły i jest to
zrozumiałe. Takie problemy mają chyba wszystkie amatorskie kluby. Inaczej jest, jeśli chodzi
o zaangażowanie na treningach, zwłaszcza wśród
młodszych zawodników.
Korzystając z okazji chciałbym podziękować
wszystkim naszym sympatykom i sponsorom
(PMN w Bobrku, Przedsiębiorstwo DERMEX,
państwo Dziewońscy, pan Kazimierz Opitek, pan
Adam Wałach, panu Stanisław Opitek, sklepy
z Gorzowa). Dziękuję Radzie Miejskiej w Chełmku i Burmistrzowi za dotacje z budżetu. A z okazji 5-lecia klubu życzę zarządowi satysfakcji i wytrwałości, zawodnikom wielu zwycięstw, kibicom
i sympatykom wielu pozytywnych wrażeń.

wiadającą 1% należnego podatku, to oczywiście powinien najpierw obliczyć należny za dany rok podatek, obliczyć jeden procent podatku i tę kwotę wpłacić na konto wybranych organizacji.
Przypominamy, że dokonując odpisu za rok 2004
odliczyć można tylko wpłatę dokonaną pomiędzy
1 stycznia 2005 a dniem złożenia zeznania podatkowego, jednak nie później niż 30 kwietnia 2005
roku.
3. Odliczyć kwotę odpowiadającą 1% podatku
w zeznaniu rocznym
Wypełniając zeznanie roczne (PIT) podatnik
w części „Obliczenia zobowiązania podatkowego”,
w rubryce „Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego” (np.
w PIT-36 to pozycja 181, a w PIT-37 pozycja 111)
wpisuje kwotę dokonanej wpłaty, nie większą jednak niż odpowiednik 1% należnego podatku (czyli
kwoty z pozycji 180 w PIT-36 i pozycji 110 w PIT37). Należy pamiętać, aby wpisywaną kwotę zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Oznacza to, że w konsekwencji podatnik pomniejsza należny podatek i w zależności od sytuacji, jeżeli w pozycji 188 (PIT-36) lub 115 (PIT-37) wychodzi
nadpłata, to urząd skarbowy dolicza do niej kwotę
1%-ta, jeżeli np. niedopłata (pozycja 114 w PIT-37
i pozycja 187 w PIT-36), to podatnik pomniejsza ją
o kwotę 1%.
Odpis 1% nie znosi możliwości odliczenia od dochodu darowizny.

osoby: Mateusz Kępa – SZS w
Bobrku, Bartłomiej Mądrzyk
– SP nr 2 w Chełmku, Mariola
Bojdys – SP nr 2 w Chełmku,
Małgorzata Radecka – SP nr
2 w Chełmku, Karolina Główczak – SZS w
Bobrku, Szymon Durak – SZS w Chełmku,
Izabela Pawluśkiewicz – SZS w Chełmku,
Paulina Nalepa – SZS w Chełmku, Sylwia
Piątek – SZS w Bobrku, Kinga Juszyńska
– SP nr 2 w Chełmku, Wioletta Gustowska
– SP nr 2 w Chełmku, Agnieszka Szkorla
– SZS w Chełmku.
Autorzy najlepszych prac odebrali nagrody
z rąk Dyrektora MOKSiR – Waldemara
Rudyka 07. 01. br., podczas przedstawienia jasełkowego. Najpiękniejsze rysunki
o tematyce świątecznej długo zdobiły sale
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Na zdjęciach: nagrodzeni autorzy
prac oraz ich rysunki.
Tekst i fot. IWI

MALOWANE ŚWIĘTA
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku ogłosił w listopadzie
konkurs plastyczny dla dzieci pt.: „Boże
Narodzenie”. Na konkurs wpłynęło 166
prac, spośród których organizator – zgodnie
z regulaminem konkursu – zakwalifikował
do wystawy 131. Wszystkie były niezwykle
ciekawe, dlatego komisja oceniająca prace
stanęła przed trudnym zadaniem wyłonienia 10 najlepszych.
Ostatecznie komisja w składzie: Stanisława
Pędrys-Klisiak – technik plastyk, instruktor K-O z MOKSiR w Chełmku, Małgorzata
Hołownia – plastyk, instruktor z LCK w
Libiążu, Ilona Witkowska – dziennikarz
„Echa Chełmka” przyznała 12 równorzędnych wyróżnień. Otrzymały je następujące

W Powiatowym Zespole
nr 8 Szkół Ogólnokształcących
i
Zawodowych
rozstrzygnięto
konkurs
na plakat „Krew darem
życia” ogłoszony przez
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi końcem ubiegłego roku.
Wyróżniono 6 osób, nagrodzono plakat Tomasza Majeckiego i Grzegorza Stelmacha z kl. II LO. Wręczaniu nagród towarzyszyła prezentacja
multimedialna przygotowana przez uczniów szkoły: Artura Ziajkę i
Artura Szczepańskiego z kl. III Technikum oraz spotkanie z lekarzem
chełmeckiej przychodni - doktorem J. Franczykiem. Prelekcja dotyczyła
bezpieczeństwa na drodze, w szkole, miała także za zadanie przybliżyć
zagadnienia związane ze zdrowiem oraz zachęcić młodzież do honorowego oddawania krwi.
Klub Dawców Krwi oddał w 2004 roku 46 litrów krwi, kolejna akcja
honorowego oddawania krwi – 17 lutego w przychodni. Stowarzyszenie
dziękuje za zaangażowanie w przedsięwzięcia Klubu pani L. Stokłosie
– pedagog szkolnej PZS nr 8, pani doktor M. Srebro za społeczną pomoc
i wsparcie oraz wszystkim darczyńcom.
IWI

Propagowanie
krwiodawstwa

W Domu Ludowym w
Chełmku odbył się cykl
warsztatów
z
zakresu
bibułkarstwa. Każde z
trzech spotkań prowadził
przedstawiciel innej szkoły
instruktażowej: 2 grudnia 2004r. – Dorota Pik, 7 stycznia br. – Lidia
Klamka, 24 stycznia br. – Agata Juszyńska i Dorota Pik.
7 stycznia bibułkowe kwiaty wiły panie z zespołu „Chełmkowianki”,
uprzyjemniając sobie pracę śpiewaniem kolęd. W wymagającej cierpliwości i sprawności sztuce tworzenia bibułkowych ozdób pomagały
panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz właścicielka jednej z chełmeckich
kwiaciarni. Powstało mnóstwo pięknych, bajecznie kolorowych bukietów i wianków. Podczas spotkania można było nakarmić duszę słuchając
pięknych kolęd i nasycić oczy widokiem bibułkowych róż. Ale karmiono
nie tylko dusze i nasycano nie tylko oczy.... Panie z KGW nie zapomniały
także o przyjemnościach podniebienia. Teresa Babiuch i Krystyna Krasucka specjalnie na tę niezwykłą okazję upiekły w nowej kuchni Domu
Ludowego wspaniały piernik.
IWI

Warsztaty
bibułkarskie
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Aniołki
Bożonarodzeniowe 2004
W grudniu w gorzowskim Przedszkolu odbył się konkurs na
„Najsympatyczniejszego Aniołka Bożonarodzeniowego 2004”. 5latki z grupy „Słoneczka”, zaprosiły do konkursu dzieci w wieku
przedszkolnym oraz uczniów klas I i II szkoły podstawowej. Jury
oceniło 44 aniołki, przyznało wyróżnienia i nagrody specjalne,
których sponsorem byli: sklep spożywczy pani M. Dziubek z
Włosienicy oraz ksiądz proboszcz z Gorzowa – R. Gaweł. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.
Aniołki zgłoszone do konkursu można było obejrzeć na wystawie
w Przedszkolu.
K. Ryszka
Ostatnie tygodnie
2004 roku upłynęły przedszkolakom z Gorzowa
pod znakiem wielu atrakcji...
Dzieci z gr. „0”przygotowały spotkanie integracyjne z rodzicami
pod hasłem „Święto Zerówkowicza”. Program uroczystości był
bardzo obszerny. Sześcioletnie dziewczynki zaprezentowały pokaz
mody. Zaprojektowane stroje powstały z materiałów przekazanych
nieodpłatnie przez firmę Gumipol. Można było podziwiać „taniec
z gazetami”, muzykę wygrywaną na nietypowych instrumentach
oraz portrety dzieci wykonane przez rodziców.
Gorzowskie przedszkolaki hucznie obchodziły „Barbórkę”. Do
przedszkola przyjechali zaproszeni przez dzieci górnicy. Goście
obejrzeli program artystyczny przygotowany z tej okazji. Następnie podzielili się doświadczeniami ze swojej pracy, odpowiadając
na pytania dzieci. Na zakończenie odbyły się wspólne tańce i
zabawy.
Jak co roku, nie mogło zabraknąć spotkania ze Świętym Mikołajem.
Tym razem jednak, to wydarzenie miało miejsce w zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce. Zabawa z Mikołajem w podziemiach kopalni
dostarczyła przedszkolakom niezapomnianych wrażeń.
P. Fudała, IWI

Tak się bawią
przedszkolaki!

Zespołu Szkół nr 1. Radosne widowisko nadzorowały
autorki: katechetka W.
Glandys i wychowawczyni
zerówki – D. Pik.
21 grudnia 2004 roku
w Domu Ludowym bożonarodzeniowe przedstawienie zaprezentowały dzieci z Samorządowego
Przedszkola nr 1. Potem zsiadły do wigilijnego stołu ze swoimi rodzicami, nauczycielami:
M. Koryczan-Zembaty i D. Bojdys oraz dyrektorką – L. Kuligowską. Wśród zaproszonych na
tą uroczystość gości byli m.in. Radna Z. Urbańczyk oraz Burmistrz Chełmka A. Saternus.
Wspólne wigilijne spotkanie zainicjowało Święta Bożego Narodzenia dla przedszkolaków
z Bobrku i ich rodziców. Dzieci zainscenizowały
krótką historię narodzin Chrystusa ubarwioną
kolędami i pastorałkami. Mamy przygotowały
na tę uroczystość poczęstunek. Wszyscy uczestnicy Wigilijki połamali się opłatkiem, składając
sobie świąteczne życzenia, do których przyłączył się dyrektor - Adam
Łękawa oraz nauczycielki - organizatorki spotkania.
7 stycznia w Miejskim Ośrodku
Kultury, Sportu i Rekreacji „Jasełka” zaprezentowali uczniowie
Samorządowego Zespołu Szkół w
Chełmku. Połączyli w swym przedstawieniu betlejemską opowieść
o Narodzinach Chrystusa z realiami dzisiejszego świata, głównie takiego, jaki znają ze szkolnej perspektywy. Spektakl obejrzeli również (tydzień później) w Samorządowym Zespole Szkół przyjaciele
szkoły, którzy po raz trzeci zostali obdarowani symbolicznymi „Janiołami”. Dyrektor szkoły przekazała podziękowania wszystkim dobroczyńcom.
Niezwykłe jasełka przygotowała
młodzież
szkolna z Bobrka. W
spektaklu wyreżyserowanym przez J. Krzyżak i L. Jurczak „Czwarty Król” zagrało ponad
40 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Wystąpili podczas przygotowanego przez Radę
Sołecką, Radę Szkoły,

„Jasełka, jasełka, zielona
jodełka światełkami błyska,
a przed nią kołyska....”
Okres świąteczno-noworoczny obfitował jak
zwykle w barwne przedstawienia jasełkowe.
Zerówkowicze z Przedszkola Samorządowego
nr 1 przygotowali wspaniałą inscenizację,
którą zaprezentowali 17 grudnia 2004 roku w
Domu Ludowym. Na widowni zasiedli przede
wszystkim podekscytowani rodzice, ale nie
brakowało i innych gości. Dzieci – przebrane
w przepiękne kostiumy domowej roboty – odgrywały role m.in.: zwierzątek, pasterzy, królów i aniołów składających dary narodzonemu
Jezusowi. Młodzi aktorzy z wielką radością
śpiewali skoczne kolędy i pastorałki. Towarzyszył im chór uczennic z Samorządowego

Choć przesądni obawiali się XIII Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, to jednak trzynastka okazała się szczęśliwa.
Sztab WOŚP w Chełmku zgromadził kwotę 15.881,30 zł.

Koło Gospodyń Wiejskich, parafię pw. Trójcy Przenajświętszej i MOKSiR spotkania seniorów w Zespole Szkół w Bobrku, na które
przybyło około 100 mieszkańców wsi. Zaprezentowały się również dzieci z Przedszkola,
przygotowane przez B. Szyjkę i U. Mańkut.
Umiliły seniorom wieczór, a w zamian za to
same miały okazję poznać tradycyjne obrzędy
świąteczne. Przedszkolaki z Bobrka wystąpiły także w swoim Kościele, gdzie podniosły
nastrój Jasełek dodatkowo spotęgowany był
świątecznym wystrojem świątyni.
IWI
Fot.: Ilona Witkowska, arch. SP nr1,
arch. SZS w Chełmku

Szczęśliwa trzynastka

Jak co roku, Finał WOŚP w Parku Miejskim w Chełmku uroczyście otworzył prowadzący imprezę Tomasz Szyjka – długoletni szef chełmeckiego sztabu i wciąż aktywny wolontariusz. Podczas
tegorocznego finału w imprezie uczestniczyło 50 wolontariuszy, którzy przez cały dzień kwestowali na terenie całej Gminy Chełmek i nie tylko. Zgromadzona w Parku publiczność bawiła się
przy występie zespołów: IN SIGHT, CF 98, Arka Taty Marka oraz Bongo Bliss. O 20.00 na niebie zabłysnęło „Światełko do nieba” – łączące duchowo zgromadzonych w Chełmku z wszystkimi
wolontariuszami i dzieciakami, dla których w tym roku grała orkiestra. Cały happening uświetniła
swoją obecnością OSP Chełmek.
Pieniądze zbierano nie tylko do puszek, ale także poprzez licytację. Największym zainteresowaniem podczas licytacji cieszyła się moneta l SIE MA, za którą Burmistrz Chełmka Andrzej
Saternus, Wice burmistrz Andrzej Skrzypiński oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Chełmku wspólnie przekazali kwotę 400 zł. Państwo Wiśniewscy wraz z klientami baru wylicytowali
obraz za 70 zł. Wśród gadżetów popularnością cieszyły się również oryginalny orkiestrowy krawat, wyszywana poduszka w kształcie serca oraz piłka nożna wygrana przez samorządowców.
Łącznie do puszki z licytacji uzbierano kwotę około l tyś.zł.
Serdeczne podziękowania należą się tegorocznemu szefowi Sztabu WOŚP w Chełmku - Danielowi Cieśli, Pawłowi Etmańskiemu oraz wszystkim organizatorom, wolontariuszom
i współpracownikom. Mieszkańcy Chełmka po raz kolejny udowodnili, że są ludźmi dobrej
woli i mają gorące serca, a los najmłodszych nie jest im obojętny.
IWI
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