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Urz¹d Miejski w Che³mku 22 i 23 lu-
tego 2005 r.  zorganizowa³ warsztaty roz-
woju lokalnego w siedzibie Miejskiego
Oœrodka, Kultury, Sportu i Rekreacji.
Stanowi³y one podstawê do opracowania
kluczowych zapisów nowej Strategii Roz-
woju Gminy Che³mek. Wybrano partner-
ski model opracowywania dokumentu –
wziêto pod uwagê potrzeby, pogl¹dy
i oczekiwania mieszkañców.
W spotkaniu udzia³ wziê³o ok. 40 osób,
wœród nich:  Burmistrz, Zastêpca Burmi-
strza, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej,
Radni Rady Miejskiej w Che³mku,
urzêdnicy, osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, nauczyciele i dyrektorzy
szkó³, osoby zajmuj¹ce siê pomoc¹ spo-
³eczn¹.
Warsztaty sk³ada³y siê z dwóch czêœci:
wprowadzaj¹cej, w sk³ad której wcho-

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHE£MEK
dzi³y prezentacje oraz roboczej,  podczas
której pracowano w grupach i dysku-
towano. W trakcie dwudniowego spotka-
nia sporz¹dzono analizê SWOT oraz wy-
znaczono obszary strategiczne, cele
strategiczne, cele operacyjne i dzia³ania.
Ustalono piêæ obszarów strategicznych,
w ramach których powinny zostaæ pod-
jête dzia³ania (Rozwój Gospodarczy,
Mieszkañcy, Ochrona i Kszta³towanie
Œrodowiska, Komunikacja i Zarz¹dzanie
Gmin¹).
Opracowany dokument Strategii docelo-
wo zostanie podjêty uchwa³¹ Rady Miej-
skiej w Che³mku. Uchwalona Strategia
Rozwoju jest warunkiem koniecznym, by
ubiegaæ siê o œrodki finansowe (w tym
z Unii Europejskiej). Tylko dzia³ania,
które s¹ planowym d¹¿eniem do œwiado-
mie wybranych celów mog¹ liczyæ na ze-
wnêtrzne wsparcie.

Trudno uwierzyæ, ¿e estetycznie wykona-
ne, opatrzone kolorowymi nadrukami
baterie i akumulatorki mog¹ byæ istny-
mi bombami ekologicznymi. Od pewne-
go czasu Miejski Zak³ad Gospodarki Ko-
munalnej przy wspó³udziale firmy REBA
Organizacja Odzysku S.A. prowadzi edu-
kacyjn¹ kampaniê oraz zbiórkê zu¿ytych
baterii. Apelujemy by powstrzymaæ siê
przed odruchowym wyrzucaniu ich do
kosza. Warto, oszczêdzaj¹c nasze œrodo-
wisko, spakowaæ niepotrzebne baterie, by
wrzuciæ je do specjalnych pojemników. Na
terenie gminy pojemniki zosta³y usytu-
owane: w siedzibie MOKSiR, bibliotece
przy ul. Topolowej, Domu Ludowym
w Che³mku, bibliotekach w Bobrku
i Gorzowie, przychodni, Urzêdzie Miej-
skim, szko³ach na terenie gminy, MZGK.
Nape³nione pojemniki trafiaj¹ do Zak³a-
du Komunalnego, nastêpnie do punktu
segregacji w ¯ywcu.     wr

Nie wyrzucaj baterii

Istnieje mo¿liwoœæ pozyskania dofinansowa-
nia na realizacjê inwestycji w ramach Sek-
torowego Programu Operacyjnego Wzrost
Konkurencyjnoœci Przedsiêbiorstw – Dzia³a-
nie 2.3. Wzrost konkurencyjnoœci ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw przez inwestycje.
Celem Dzia³ania 2.3. jest zwiêkszenie kon-
kurencyjnoœci ma³ych i œrednich przedsiê-
biorstw poprzez unowoczeœnienie ich oferty
produktowej i technologicznej. W ramach
tego Dzia³ania wspierane s¹ projekty inwe-
stycyjne ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
dotycz¹ce inwestycji w œrodki trwa³e oraz
wartoœci niematerialne i prawne.
Podmioty uprawnione do ubiegania siê
o dofinansowanie:
W ramach dzia³ania 2.3. dofinansowanie
udzielane jest mikro, ma³ym i œrednim przed-
siêbiorstwom, których dzia³alnoœæ gospodar-
cza jest wykonywana od co najmniej 3 lat lub
jest oparta o wykorzystanie zaawansowanych
technologii, o znacz¹cym potencjale rynko-
wym.
Dofinansowanie mo¿na otrzymaæ na na-
stêpuj¹ce typy projektów:
 Zakup nowych œrodków trwa³ych lub leasing
nowych œrodków trwa³ych prowadz¹cy do prze-
niesienia na beneficjenta ich w³asnoœci,
 Zakup u¿ywanych œrodków trwa³ych pod
warunkiem, ¿e:
- ich dostawca z³o¿y³ oœwiadczenie okreœlaj¹-

Uwaga PRZEDSIEBIORCY!
ce pochodzenie œrodków trwa³ych oraz po-
twierdzaj¹ce, ¿e w ci¹gu siedmiu lat poprze-
dzaj¹cych z³o¿enie wniosku o wsparcie nie
zosta³y one nabyte z wykorzystaniem œrod-
ków publicznych krajowych lub pochodz¹-
cych z funduszy Unii Europejskiej,

- ich cena nie przekracza wartoœci rynkowej
i jest ni¿sza od ceny nowych œrodków trwa-
³ych,

- posiadaj¹ one w³aœciwoœci techniczne nie-
zbêdne do realizacji przedsiêwziêcia objête-
go wsparciem oraz spe³niaj¹ obowi¹zuj¹ce
normy i standardy,

Zakup wartoœci niematerialnych i prawnych,
a w szczególnoœci wyników prac badawczo -
rozwojowych i praw w³asnoœci przemys³owej,
w tym patentów i licencji,
 Instalacja i uruchomienie œrodków trwa³ych,
z wy³¹czeniem nak³adów na szkolenia (w za-
kresie ich obs³ugi),
Zakup nieruchomoœci zabudowanej,
Zakup gruntu,
Zakup robót budowlanych, pod warunkiem, ¿e
pozostaj¹ w bezpoœrednim zwi¹zku z cela-
mi projektu objêtego wsparciem,
Za³o¿enie i prowadzenie rachunku bankowe-
go, je¿eli dla otrzymania wsparcia wymagane
jest otwarcie oddzielnego rachunku;
Porady prawne, op³aty notarialne oraz eks-
pertyzy techniczne i finansowe, bezpoœrednio
zwi¹zane z realizacj¹ przedsiêwziêcia objête-

go wsparciem W przypadku Beneficjenta wy-
konuj¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakre-
sie us³ug transportowych, wydatki na zakup
lub leasing œrodków transportu nie s¹ koszta-
mi kwalifikuj¹cymi siê do objêcia wsparciem.

Wydatkami kwalifikuj¹cymi siê do objêcia
wsparciem  w ramach Dzia³ania 2.3 s¹ wy-
datki niezbêdne do realizacji projektu, ponie-
sione przez beneficjenta po dniu z³o¿enia wnio-
sku.

Pomoc finansowa jest udzielana w formie do-
tacji w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia
31 grudnia 2006 r. P³atnoœci na rzecz benefi-
cjentów powinny nast¹piæ najpóŸniej do dnia
31 grudnia 2008 r.

cd. na str. 14
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W dniu  3 marca  2005 roku odby³a siê XXVI Sesja Rady Miej-
skiej w Che³mku.

Porz¹dek posiedzenia:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocnoœci i przyjê-
cie porz¹dku obrad.

2. Przyjêcie protoko³u nr XXV/2005 z Sesji Rady Miejskiej
w Che³mku z dnia  20 stycznia 2005 r.

3. Projekt uchwa³y w sprawie zmiany Uchwa³y nr IV/26/
2003 Rady Miejskiej w Che³mku z dnia 06 lutego 2003
r. w sprawie oddania na 10 lat w dzier¿awê czêœci ma-
j¹tku Gminy Che³mek dla MOKSiR w Che³mku.

4. Projekt uchwa³y w sprawie zmiany uchwa³y RM nr XXIV/
194/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r.

5. Projekt uchwa³y w sprawie zmiany Uchwa³y Bud¿etowej
Gminy Che³mek na 2005 r.

6. Projekt uchwa³y w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miej-
skiej w Che³mku Nr XXI/166/204 z dnia 16 wrzeœnia
2004r.

7. Projekt uchwa³y w sprawie: przyjêcia Wieloletniego Pla-
nu Inwestycyjnego So³ectwa Bobrek na lata 2005 – 2006.

Z ¿ycia rady 8. Projekt uchwa³y w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miej-
skiej w Che³mku Nr XXI/165/204 z dnia 16 wrzeœnia
2004r.

9. Projekt uchwa³y w sprawie zasad  zwrotu wydatków po-
niesionych na œwiadczenia przyznane  w ramach zadañ
w³asnych Gminy w odniesieniu do do¿ywiania osób
w 2005r.

10. Projekt uchwa³y w sprawie  upowa¿nienia Dyrektora
MZSiP w Che³mku do za³atwienia indywidualnych spraw
z  akresu administracji publicznej.

11. Projekt uchwa³y w sprawie ustanowienia nieodp³atnej s³u-
¿ebnoœci.

12. Projekt uchwa³y w sprawie zmiany Uchwa³y Bud¿etowej
Gminy Che³mek na 2005 r.

13. Projekt uchwa³y w sprawie zmian w regulaminie okre-
œlaj¹cym niektóre zasady wynagradzania za pracê oraz
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorz¹do-
wych placówkach oœwiatowych w Gminie Che³mek dodat-
ków do wynagrodzeñ i nagród.

14. Sprawozdanie z realizacji uchwa³ i wniosków.
15. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Burmistrza i Urzêdu Miej-

skiego.
16. Interpelacje zapytania i wolne wnioski.
17. Zakoñczenie obrad  XXVI Sesji Rady Miejskiej w Che³m-

ku.       inf. UM

Do koñca 2005 roku potrwa akcja spo-
³eczna „Przejrzysta Polska”, do której
zosta³y zaproszone wszystkie gminy
i powiaty w Polsce. Akcja ma na celu
promowanie uczciwoœci i skutecznoœci
w samorz¹dach, przyczyniaj¹c siê tym
samym do poprawy jakoœci ¿ycia publicz-
nego oraz do pobudzania aktywnoœci oby-
watelskiej. Akcja ta prowadzona jest
przez „Gazetê Wyborcz¹” przy wsparciu
Fundacji Agory, Polsko- Amerykañskiej
Fundacji Wolnoœci, Programu Przeciw
Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fun-
dacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej i Banku
Œwiatowego. Jej adresatem s¹ samorz¹-
dy terytorialne, które przy wspó³pracy
z organizacjami pozarz¹dowymi
i mieszkañcami chc¹ udoskonalaæ prak-
tykê sprawowania w³adzy i administro-
wania, d¹¿¹c do wyeliminowania korup-
cji i innych form patologii.
Udzia³ w akcji polega na zrealizowaniu
szeœciu zadañ obowi¹zkowych, odpowia-
daj¹cych szeœciu zasadom dobrego rz¹-
dzenia: przejrzystoœci, przeciwdzia³ania
korupcji, partycypacji spo³ecznej, przewi-
dywalnoœci, fachowoœci i rozliczalnoœci.
„Czêsto mówimy, ¿e ktoœ jest „cz³owie-
kiem z zasadami”, mo¿na na nim pole-
gaæ. Nie robi pewnych rzeczy nie dlate-
go, ¿e nie wolno, ale dlatego, ¿e sam wie,
¿e nie wypada. Chcemy zaproponowaæ
podobne myœlenie o samorz¹dach” – to
s³owa Andrzeja Szeniawskiego,  au-
tora modelu „Przejrzystej Gminy”.
„Samorz¹d z zasadami”, to taki, który:
- jest przejrzysty. Jego dzia³alnoœæ
nie jest tajemnic¹ dla mieszkañców.
£atwo mog¹ siê dowiedzieæ, jak wydawa-
ne s¹ pieni¹dze z ich podatków;

- nie toleruje korupcji. ¯eby zmieniæ
przekonannie o powszechnoœci korupcji,
konieczna jest jasna deklaracja szefów
urzêdów, ¿e oni korupcji nie toleruj¹,
a jeœli korupcja siê pojawia, to jest to
spraw¹ konkretnych osób, nie urzêdu.
Mieszkañcy musz¹ wiedzieæ, ¿e mog¹
zg³osiæ siê do szefa urzêdu, któremu za-
le¿y na jej usuniêciu;
- stale wspó³dzia³a z mieszkañcami.
Partycypacja spo³eczna musi byæ norm¹,
a nie odœwiêtnym wyborczym has³em;
- jest przewidywalny. Mieszkañcy
musz¹ uczestniczyæ w tworzeniu planów
samorz¹du, znaæ je i móc sprawdziæ, czy
podejmowane dzia³ania wynikaj¹ z tych
planów czy s¹ jakieœ inne, byæ mo¿e ko-
rupcyjne, przyczyny ich podjêcia;
- jest fachowy. Zatrudnienie i ocena
urzêdników powinna opieraæ siê na kom-
petencjach. Tylko takie podejœcie zmieni
przekonanie mieszkañców o tym, ¿e pra-
cê za³atwia siê po znajomoœci;
- jest rozliczany. Sposób realizacji za-
dañ publicznych musi pozwalaæ na jasne
okreœlenie, kto podejmowa³ dzia³anie, ile
ono kosztowa³o i jak zmierzyæ efekty.
Zbyt du¿o mamy dziœ sytuacji, w których
sukces ma wielu ojców, a pora¿ka jest
sierot¹.
Urz¹d Miasta w Che³mku w ramach
akcji przyst¹pi³ do realizacji nastêpuj¹-
cych zadañ:
1. Zasada przejrzystoœci:
1.1. Opracowanie opisu us³ug œwiadczo-

nych w samorz¹dzie
1.2.  Opracowanie systemu oznakowania

wewnêtrznego w urzêdzie
1.3. Utworzenie punktu informacyjnego
1.4. Opracowanie gminnego/powiatowego

katalogu firm
2. Zasada przeciw korupcji:
2.1. Wypracowanie i wdro¿enie kodeksu

etycznego pracowników urzêdu

gminnego/powiatowego
2.2. Przygotowanie i wdro¿enie kodeksu

etycznego radnego
3. Zasada partycypacji:
3.1. Opracowanie i wdro¿enie programu

wspó³pracy z organizacjami poza-
rz¹dowymi

3.2. Stworzenie „mapy aktywnoœci” orga-
nizacji pozarz¹dowych i inicjatyw
na terenie gminy - wykaz organiza-
cji wraz ze wskazaniem rodzaju dzia-
³alnoœci

4. Zasada przewidywalnoœci:
4.1. Opracowanie z udzia³em spo³eczno-

œci lokalnej strategii rozwoju spo³ecz-
no-ekonomicznego gminy/powiatu
oraz krótkiego materia³u przybli¿a-
j¹cego strategiê mieszkañcom

4.2. Wprowadzenie sta³ych terminów ob-
rad rady gminy/powiatu (harmono-
gram) oraz umieszczenie tam kluczo-
wych dla spo³ecznoœci decyzji
(bud¿et, dotacje dla organizacji po-
zarz¹dowych), rocznych raportów
jednostek organizacyjnych, w tym
przynajmniej jedno posiedzenie po-
œwiêcone monitorowaniu strategii
rozwoju

5. Zasada fachowoœci
5.1. Wprowadzenie procedury naboru na

ka¿dy wakat w urzêdzie gminy. Pro-
cedura musi zawieraæ5.2.  wy-
móg - konkursów na stanowiska kie-
rownicze

5.3. Obowi¹zkowe szkolenie procedural-
ne po wyborach oraz tematyczne
szkolenia dla rady przynajmniej raz
w roku

6. Zasada rozliczalnoœci:
Urz¹d przygotuje i rozpropaguje ksi¹-
¿eczkê (coroczny informator bud¿etowy
dla mieszkañców) pt. „Sk¹d mamy pie-
ni¹dze i na co je wydajemy”

Oprac. P. Fuda³a, I. Witkowska

„Przejrzysta Polska”
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Burmistrz Che³mka og³asza I przetarg ustny nieograniczony (licytacjê)
na sprzeda¿ nieruchomoœci lokalnej o pow. 83,50 m2 wraz z piwnic¹ przynale¿n¹ o pow. 68,40 m2 zlokalizowanej
w budynku Nr 6 przy ul. Brzozowej w Che³mku, usytuowanej na nieruchomoœci oznaczonej w ewidencji gruntów jako
dzia³ka ewidencyjna 836/221 obrêb Che³mek o pow. 388 m2.
 Cena wywo³awcza przedmiotowego lokalu zosta³a ustalona przez uprawnionego rzeczoznawcê w zakresie szacowania
nieruchomoœci i przedstawiania w postaci operatu szacunkowego i wynosi 63.846,35 z³. ( s³ownie szeœædziesi¹t trzy
tysi¹ce osiemset czterdzieœci szeœæ z³otych 35/100 ). Wadium w wysokoœci 3.500,00 z³. uprawniaj¹ce do uczestnic-
twa w przetargu na sprzeda¿ nieruchomoœci nale¿y wp³aciæ najpóŸniej do dnia 25 marca 2005 na konto Urzêdu Miejskie-
go w Che³mku Nr. 34 8123 0000 0000 1283 2000 0030 Bank Spó³dzielczy Oœwiêcim z dopiskiem „wadium – Brzozowa
6”. Wysokoœæ minimalnego postêpowania w przetargu ustala siê na kwotê 800,00 z³.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 30 marca 2005 roku o godz. 11,00 w Urzêdzie Miejskim w Che³mku, ul. Krakowska
11.Szczegó³owych informacji mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w Che³mku przy ul. Krakowskiej 11 pokój nr. 14 oraz
pod numerem tel. 846-12-30 wew. 40.

Og³oszenie o przetargu

BURMISTRZ CHE£MKA ZAPRASZA DO
UDZIA£U

W  OTWARTYM  KONKURSIE
ofert na realizacjê zadania publicznego

Postêpowanie prowadzone w trybie i zgodnie
z dyspozycj¹ Rozdzia³u 2 ustawy z 24 kwiet-
nia2003r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z póŸn. zm.), zwanej dalej ustaw¹.

Podmiotami uprawnionymi do z³o¿enia oferty s¹
dzia³aj¹ce na rzecz kultury fizycznej i sportu:
c. organizacje pozarz¹dowe,
d. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 usta-

wy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.
873 z póŸn. zm.),

e. jednostki podleg³e organom administracji
publicznej lub przez nie nadzorowane.

I. OBSZAR: UPOWSZECHNIANIE KULTU-
RY, SZTUKI I OCHRONY DÓBR KULTURY
I TRADYCJI
f. Rodzaj zadania:
Zadanie Nr 13: Rozwój i promocja sztuki
nieprofesjonalnej oraz utrwalenie dla
¿yj¹cych i potomnych w formach pla-
stycznych dóbr kultury Gminy Che³mek
g. Cel: Wyzwolenie w mieszkañcach gminy

samorealizacji w plastyce oraz pomaganie
w kszta³towaniu w³asnej osobowoœci arty-
stycznej.

h. Zakres przedsiêwziêcia:
i. plenery plastyczne o tematyce zwi¹zanej

z regionem,
j. wzbogacenie pracami dorobku kulturowego

i historycznego naszej gminy,
k. promocja Gminy Che³mek poprzez uczest-

nictwo w spotkaniach sztuki nieprofesjonal-
nej

4. Wysokoœæ œrodków publicznych prze-
znaczonych na realizacjê tego zadania
w roku 2005: 5.000,00 z³ s³ownie (piêæ tysiê-
cy z³otych)

5. W roku 2004 na realizacjê podobnych
zadañ przeznaczono ze œrodków publicz-
nych kwotê 7.000, 00 z³.

II. OBSZAR: OCHRONA I PROMOCJA
ZDROWIA
1. Rodzaj zadania:
Zadanie Nr 14: Organizacja zajêæ integra-
cyjno-habilitacyjnych na rzecz osób nie-
widomych z terenu Gminy Che³mek
2. Cel: Poprawa jakoœci ¿ycia osób niepe³no-
sprawnych
3. Zakres przedsiêwziêcia:
a. zakup sprzêtu rehabilitacyjnego,

b. prowadzenie szkoleñ oraz pomocy dla osób
niepe³nosprawnych

4. Wysokoœæ œrodków publicznych prze-
znaczonych na realizacjê tego zadania
w roku 2005: 500,00 z³ s³ownie (piêæset z³o-
tych)

5. W roku 2004 na realizacjê podobnych
zadañ przeznaczono ze œrodków publicz-
nych kwotê 500, 00 z³.

III. OBSZAR: EKOLOGIA I OCHRONA
ZWIERZ¥T ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA
PRZYRODNICZEGO
1. Rodzaj zadania:
Zadanie Nr 15: Promocja hodowli go³êbi
na terenie Gminy Che³mek.
Zadanie Nr 16: Rozwój populacji zwierz¹t
³ownych na terenie Gminy Che³mek.
Zadanie Nr 17: Prowadzenie prawid³owej
gospodarki pszczelnej na terenie Gminy
Che³mek.
2. Cel: Utrzymanie naturalnego bogactwa flo-
ry i fauny na terenie Gminy Che³mek
3. Zakres przedsiêwziêcia:
a. Zakup artyku³ów dla zwierz¹t, owadów

i ptaków oraz utrzymanie ich najbli¿szego
otoczenia,

b. Organizacja spotkañ, szkoleñ i prelekcji
zwi¹zanych z œrodowiskiem naturalnym,

c. Zakup nagród  i pomocy naukowych.
4. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczo-
nych na realizacjê tego zadania w roku 2005:
1) zadanie Nr 15: 1.000,00 z³ s³ownie (tysi¹c
z³otych)
2) zadanie Nr 16: 500,00 z³ s³ownie (piêæset
z³otych)
3) zadanie Nr 17: 500,00 z³ s³ownie (piêæset
z³otych)
5. W roku 2004 na realizacjê podobnych
zadañ przeznaczono œrodki publiczne
w wysokoœci:
1) zadanie Nr 15: nie przyznano,
2) zadanie Nr 16: 500,00 z³,
3) zadanie Nr 17: nie przyznano.
6. Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja mo¿e byæ przyznana wy³¹cznie podmio-
tom okreœlonym w ustawie. Dotacjê na reali-
zacjê zadania otrzyma podmiot, którego oferta
uzyska najwy¿sz¹ liczbê punktów.
7. Terminy i warunki realizacji zadania:
Zadanie powinno byæ realizowane w miesi¹-
ach kwiecieñ - paŸdziernik 2005 r. Warunkiem
realizacji zadania jest wygranie konkursu ofert
i przyjêcie zlecenia realizacji zadania poprzez
zawarcie umowy  w formie pisemnej.
8. Termin sk³adania ofert:
Oferty zgodne ze wzorem okreœlonym w roz-
porz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej z 29 paŸdziernika 2003 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania pu-
blicznego, ramowego wzoru umowy o wyko-
nania zadania publicznego i wzoru sprawoz-

dania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr
193, poz. 1891) nale¿y sk³adaæ na piœmie w za-
mkniêtych kopertach z oznaczeniem nazwy
zadania, do 25 kwietnia 2005 r. w Sekretaria-
cie Urzêdu Miejskiego w Che³mku, ul. Kra-
kowska 11, pok. Nr 102. Oferty niekompletne
i nieprawid³owo wype³nione albo z³o¿one po
terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
9. Termin, tryb i kryteria stosowane przy
dokonywaniu wyboru oferty:
Rozpatrzenie i wybór ofert nast¹pi w okre-
sie 7 dni od up³ywu terminu sk³adania ofert
przez komisjê oceniaj¹c¹ powo³an¹ przez bur-
mistrza. Decyzjê o udzieleniu dotacji podejmu-
je burmistrz po zapoznaniu siê z opini¹ komi-
sji oceniaj¹cej.
Przy rozpatrywaniu ofert bêd¹ brane pod uwa-
gê nastêpuj¹ce kryteria:
1. ocena mo¿liwoœci realizacji zadania przez
wnioskodawcê, w szczególnoœci:
a) liczba osób zaanga¿owanych w realizacjê

zadania oraz korzystaj¹cych z efektu: (0 -
20 punktów)

b) doœwiadczenie w realizacji podobnych za-
dañ w poprzednich okresach: (0 -10)

c) mo¿liwoœæ wykonania zaplanowanych dzia-
³añ w przewidzianym czasie i przy zapla-
nowanych kosztach: (0 -30)

2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów re-
alizowanego zadania, w tym:
a) wysokoœæ udzia³u œrodków w³asnych: (0 -10)
b) strukturê wydatków: (0 -10)
3. zgodnoœæ oferty z celami konkursu: (0 -20)
Burmistrz zastrzega sobie prawo zmniejszenia
zakresu finansowania zadañ w kosztorysie
sk³adanej oferty.
10. Oferta powinna zawieraæ w szczegól-
noœci:
1) szczegó³owy zakres rzeczowy zadania pu-

blicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicz-

nego,
3) kalkulacjê przewidywanych kosztów reali-

zacji zadania publicznego,
4) informacjê o posiadanych zasobach rzeczo-

wych i kadrowych zapewniaj¹cych wykona-
nie zadania,

5) dokonania wnioskodawców.
11. Do wniosku oferent zobowi¹zany jest
do³¹czyæ:
1) dokumenty potwierdzaj¹ce osobowoœæ

prawn¹ – wyci¹g z odpowiedniego rejestru
(KRS) nie starszy ni¿ 3 miesi¹ce,

2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za
ostatni rok,

3) oœwiadczenie podmiotu o prowadzeniu dzia-
³alnoœci non profit,

4) harmonogram realizacji zadania.
12. Wszystkie zainteresowane podmioty zo-
stan¹ powiadomione o rozstrzygniêciu kon-
kursu odrêbnym pismem wraz z uzasadnie-
niem udzielenia dotacji lub odrzucenia
wniosku. Protokó³ komisji wraz z decyzj¹ bur-
mistrza z uzasadnieniem zostan¹ opublikowa-
ne w Biuletynie Informacji Publicznej i na
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim
w Che³mku. inf. UM

Konkurs ofert
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Ju¿ wkrótce budowa nowego hostelu przy Domu Pomocy
Spo³ecznej w Bobrku zostanie zakoñczona.  W tej chwili
trwaj¹ tam roboty wykoñczeniowe – malowanie, uk³ada-
nie parkietów i posadzek. Na wiosnê do nowego lokum
bêd¹ mogli wprowadzaæ siê podopieczni DPS.

Budowa nowego budynku mieszkalnego dla 44
mieszkañców DPS jest jednym z etapów wdra¿ania opra-
cowanego w 2001 r. Programu Naprawczego Domu Po-
mocy Spo³ecznej w Bobrku. Celem Programu jest osi¹-
gniêcie standardu obowi¹zuj¹cych podstawowych us³ug
œwiadczonych przez domy pomocy spo³ecznej okreœlone-
go rozporz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.
„Inwestycja jest przede wszystkim zas³ug¹ starañ Sta-

Budowa hostelu dobiega koñca

Mariusz Sajak – 29-letni mieszkaniec
Che³mka zaanga¿owany w dzia³alnoœæ
samorz¹dow¹ – Przewodnicz¹cy Zarz¹-
du Osiedla Nowopole, cz³onek Rady Spo-
³ecznej SG ZOZ. Z wykszta³cenia socjo-
log o specjalnoœci zarz¹dzanie prac¹
socjaln¹. 6 lat pracowa³ w Miejskim
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Oœwiêci-
miu jako pracownik socjalny. Od wrze-
œnia ubieg³ego roku pe³ni funkcjê Dyrek-
tora DPS w Bobrku.

DPS jest jednostk¹ organizacyjn¹ powia-
tu, placówk¹ opieki ca³odobowej przezna-
czonej dla 227 niepe³nosprawnych inte-
lektualnie osób. Zapewnia kompleksowe
us³ugi w zakresie podstawowych po-
trzeb bytowych mieszkañców, opiekê
i pielêgnacjê oraz us³ugi wspomagaj¹ce
w zakresie rehabilitacji i terapii zajê-
ciowej.
W 2004 r. rozpoczêto realizacjê zadania
„Rozbudowa DPS w Bobrku” ujêtego
w Kontrakcie Wojewódzkim. Zadanie fi-
nansowane jest ze œrodków w³asnych po-
wiatu - 807 926 z³ (50,25 %) oraz œrod-
ków pozyskanych na ten cel przez
Starostwo (dotacja z bud¿etu pañstwa)
- 800 000 z³ (49,75 %). Pierwotnie ter-
min zakoñczenia inwestycji budowy no-

rosty i Zarz¹du Powiatu Oœwiêcimskiego” – mówi Burmistrz Che³m-
ka, który z³o¿y³ niedawno wizytê na placu budowy w Bobrku. To
wa¿ne miejsce dla Gminy – jeden z wiêkszych zak³adów pracy na
jej terenie. DPS w Bobrku zatrudnia 165 pracowników. „Dobro Domu
Pomocy Spo³ecznej w Bobrku le¿y mi szczególnie na sercu – wyzna-
je Dyrektor placówki, Mariusz Sajak – poniewa¿ jako mieszkaniec
Gminy czujê siê odpowiedzialny za to, by funkcjonowa³ on jak nale-
¿y”.
Wybudowanie hostelu i przeniesienie do niego 44 mieszkañców
umo¿liwi remont g³ównego budynku Domu Pomocy. Jest to remont
niezbêdny, by dostosowaæ Dom do obowi¹zuj¹cych standardów. „Wy-
zwanie jest du¿e – podkreœla Dyrektor Sajak – musimy etapami zmo-
dernizowaæ ca³y Dom. W tej chwili mamy tu nawet kilkunastooso-
bowe sale, co dalece odbiega od wymogów”. Pokoje powinny byæ

maksymalnie trzyosobowe, wyj¹tkowo czteroosobowe, i takie w³a-
œnie bêd¹ po zakoñczeniu modernizacji. „Wszystko zmierza do tego,
by podopieczni Domu Pomocy ¿yli w godnych warunkach – podsu-
mowuje Burmistrz Che³mka. – Nic nie zwalnia nas z odpowiedzial-
noœci zagwarantowania im godnego ¿ycia. Proces, który tu trwa temu
w³aœnie s³u¿y. Jest rozci¹gniêty na lata, ale najwa¿niejsze, ¿e jest”.

Tekst i fot.: Ilona Witkowska

Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy
Spo³ecznej w Bobrku wego hostelu ustalono na 15 grudnia

2004 r. Poniewa¿ g³ówne roboty budow-
lane przypad³y na okres zimowy, wyst¹-
pi³y technologiczne utrudnienia (du¿a
wilgotnoœæ posadzek i tynków) uniemo¿-
liwiaj¹ce dotrzymanie tego terminu.
Wnioskowano o uznanie czêœci œrodków
dotacji z Kontraktu Wojewódzkiego jako
œrodki niewygasaj¹ce w 2004 r. Zadanie
zosta³o uwzglêdnione w rozporz¹dzeniu
Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004
r. w sprawie wydatków bud¿etu pañ-
stwa, które w 2004 r. nie wygasaj¹
z up³ywem roku bud¿etowego. Wed³ug
planu wydatków ustalonego przez Woje-
wodê Ma³opolskiego ostateczny termin
wydatkowania œrodków zwi¹zanych
z budow¹ hostelu up³ywa z dniem 31
maja 2005 r. Umo¿liwi to wykonanie prac
budowlanych w zakresie niezbêdnym do
oddania budynku do u¿ytkowania.

Oprac. IWI
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Klub Idei Tomasza Baty powsta³
w Che³mku w roku 1993 z inicjatywy
nie¿yj¹cego ju¿ Tadeusza Siekiery. Po-
mys³ powo³ania takiego stowarzyszenia
zrodzi³ siê w 1992 r. podczas Œwiatowe-
go Zjazdu Absolwentów Batowskiej Szko-
³y Pracy w Zlinie. Pocz¹t-
kowo spotka³ siê z doœæ
s³abym zainteresowa-
niem, ale w miarê up³y-
wu czasu zyskiwa³ coraz
wiêcej zwolenników. Jego
inicjatorowi uda³o siê do-
prowadziæ do spotkania
„batowców” i dyrektorów
piêciu polskich zak³adów
obuwniczych w 1993 r.
w Oœrodku Wypoczynko-
wym PZPS Che³mek
w Miêdzybrodziu ̄ ywiec-
kim. Podjêto wówczas de-
cyzjê o zredagowaniu sta-
tutu i zarejestrowaniu
Klubu Idei Tomasza Baty. Pierwsze wal-
ne zebranie, na którym wybrano w³adze
nowego stowarzyszenia i zatwierdzono
program dzia³alnoœci odby³o siê 10 mar-
ca 1994 roku.
Od zarejestrowania Klubu up³ynê³o 11
lat. W tam okresie Klub z roku na rok
poszerza³ swoje szeregi. Mimo ¿e jego sie-
dzib¹ jest Che³mek, wst¹pienie do niego

Aby ³atwiej zrozumieæ, na czym polega
„idea Tomasza Baty”, trzeba poznaæ jego
¿ycie, jego osi¹gniêcia i jego organiza-
cjê. To, czego Bata w swoim ¿yciu doko-
na³, co pozostawi³ w spadku i co kon-
tynuuj¹ jego nastêpcy, jest osi¹gniêciem
na skalê œwiatow¹. Bata by³ reformato-
rem ¿ycia gospodarczego i socjalnego.
Jest symbolem postêpu i nowego stosun-
ku cz³owieka do pracy. W dziedzinie or-
ganizacji i zarz¹dzania Bata stworzy³
w³asny system, nazwany póŸniej jego
nazwiskiem i zosta³ uznany przez na-
ukowców za prekursora nowoczesnej or-
ganizacji i zarz¹dzania.
Organizacja przedsiêbiorstwa w syste-
mie Baty polega³a na utworzeniu auto-

Idee Tomasza Baty wci¹¿ ¿ywe
zadeklarowa³y równie¿ osoby z zak³a-
dów obuwia w Rzeszowie i Centralne-
go Laboratorium Przemys³u Obuwnicze-
go w Krakowie. Klub ma równie¿
sympatyków poza granicami kraju.
Klub liczy obecnie 65 cz³onków, z który-

mi Zarz¹d utrzymuje œcis³y kontakt. Nie
zawsze udaje siê to poprzez zebrania,
spotkania czy wspólne wycieczki. Barie-
rê stanowi odleg³oœæ miêdzy miejscami
zamieszkania osób stowarzyszonych.
Dlatego Klub od 1994 r. wydaje Biuletyn
Klubu, który otrzymuj¹ wszyscy cz³onko-
wie i sympatycy stowarzyszenia. Biule-

tyn informuje o dzia³alnoœci Klubu,
o realizowaniu nakreœlonych i zatwier-
dzonych przez walne zebrania progra-
mów, prezentuje sylwetki „batowców”
i dzia³aczy Klubu. Przez 10 lat redakto-
rem biuletynu by³ Alojzy Mucha. Obec-
nie biuletyn wydaje zespó³ redakcyjny,
powo³any przez Zarz¹d.
We wstêpie do wydanej z okazji 10-le-

cia Klubu Kroniki czytamy:
„Nazwisko Bata ju¿ dawno
przeniknê³o do œwiadomoœci
spo³ecznej jako symbol le-
gendarnego twórcy nowocze-
snej produkcji obuwia
w œwiecie. System Baty by³
i jest nowatorski o nie-
przemijaj¹cej wartoœci
i prekursorskim charakte-
rze rozwi¹zañ organizacyj-
nych”. Do naszego kraju idee
Baty dotar³y wraz z bu-
dow¹ nowych zak³adów
obuwniczych w Polsce
w latach 50-tych. Tak¿e na
terenie Che³mka. Dlatego –

jak podkreœlaj¹ cz³onkowie Klubu – „jed-
nym z g³ównych celów dzia³alnoœci klu-
bowej jest krzewienie i kultywowanie
tych ideowych wartoœci stworzonych
przez Batê, które s¹ i bêd¹ stale aktu-
alne”.

Oprac. IWI - opracowano na podstawie
materia³ów Klubu Idei Tomasza Baty

nomicznych, pod wzglêdem ekonomiczno-
finansowym, komórek organizacyjnych,
dzia³aj¹cych w ramach rozrachunku we-
wn¹trzzak³adowego. Ten sposób gospoda-
rowania wyzwala³ u pracowników indy-
widualn¹ inicjatywê w  SZukaniu
lepszych rozwi¹zañ zmierzaj¹cych do
zwiêkszenia zysku, z którego czêœæ by³a
wyp³acana pracownikom. Bata stwarza³
wiêc mo¿liwoœæ udzia³u pracowników
w zyskach przedsiêbiorstwa. Bata wpro-
wadzi³ tak¿e unikalny, jak na owe czasy,
system organizacji sprzeda¿y, poprzez za-
k³adanie sieci sklepów firmowych w³¹cz-
nie z warsztatami reperacji obuwia.
Wprowadzi³ jedyny w swoim rodzaju
system szkolenia m³odych kadr, ³¹cznie

z oryginalnymi metodami wychowaw-
czymi, zak³adaj¹c w roku 1925 „Ba-
towsk¹ Szko³ê Pracy” wraz z internata-
mi. Niezale¿nie od tego Bata nie tylko
dawa³ ludziom pracê i godziwy zarobek,
ale budowa³ dla nich domy mieszkalne
/tzw. kolonie przyzak³adowe/, restaura-
cje, kawiarnie, sklepy, kina i obiekty
sportowe, wydawa³ gazetê zak³adow¹,
a wszystkie te dzia³ania us³ugowe oparte
by³y na podobnych zasadach organiza-
cyjnych.
Wszystko to decydowa³o o niespotyka-
nym gdzie indziej patriotyzmie firmowym
„batowców”, uwa¿aj¹cych siê za jedn¹
wielk¹ rodzinê. Ca³oœæ tej organizacji
i stosowane w niej metody sprawia³y,
¿e ci, którzy praktycznie j¹ poznali i zo-
stali ni¹ zafascynowani, staraj¹ siê j¹
propagowaæ i rozpowszechniaæ tak¿e
dzisiaj. Czyni¹ to choæby w ramach
„Klubu Idei Tomasza Baty”.

Oprac. A. M.
O aktach wandalizmu i bezmyœlnej g³upo-
cie powiedziano i napisano ju¿ chyba
wszystko, mimo to na widok efektów „ciê¿-
kiej pracy wandala” ogarnia nas z³oœæ i bez-
radnoœæ. Podobnego uczucia doznali wszy-
scy, którzy spaceruj¹c po parku spostrzegli
resztki po œciêtych, dorodnych brzozach.
Faktycznie – tegoroczna zima by³a ciê¿ka,
a ko³o fortuny nie dla wszystkich toczy siê
pomyœlnie, jednak to nie mo¿e usprawie-
dliwiaæ z³odziejskiego procederu. Oczywiœcie
zwolennicy katastroficznej wizji rozwoju
spo³eczeñstwa bêd¹ t³umaczyæ fakt skrajn¹

Ciê¿ka praca wandala (- li )
bied¹ i wyziêbieniem organizmów zmusza-
j¹cymi mieszkañców do chwycenia za pi³y
i siekiery. Jednak wystarczy³aby odrobina
szacunku dla przyrody, wspólnej w³asnoœci
i prawa, aby w legalny i cywilizowany
sposób zapewniæ sobie zapas opa³u na kil-
ka lat. W lesie, dwieœcie metrów za par-
kiem, czeka na uprz¹tniêcie tysi¹ce wiatro-
³omów, a na osiedlu po pracach
pielêgnacyjnych le¿¹ sterty ga³êzi.
Bulwersuje i niepokoi biernoœæ mieszkañ-
ców, którzy przecie¿ musieli zauwa¿yæ ciê¿-
ko pracuj¹cych s¹siadów.

Urz¹d Miasta informuje,
i¿ w II po³owie miesi¹ca – jeœli

pozwol¹ na to warunki
atmosferyczne – rozpocznie

siê remont
nawierzchni dróg gminnych.

KOMUNIKAT

Grupa za³o¿ycielska Klubu Idei Tomasza Baty – przed biurowcem PZPS
„Che³mek” S.A. – 28.05.1993

Czym jest „idea Baty”?
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NIEZBÊDNIK
KONSUMENTA

Krakowski Klub Federacji Konsumentów
zajmuje siê sprawami zwi¹zanymi z reklamacj¹
wadliwych towarów oraz nierzetelnych us³ug

Kraków, Rynek G³ówny 29, pok.56
tel./fax: (012) 422-64-62,

pon.-pt. godz. 10.30-17.00.
Wojewódzka Inspekcja Handlowa

tu pracownicy udzielaj¹ porad zarówno tele-
fonicznie, osobiœcie, jak i pisemnie. Skargi
rozpatrywane s¹ w ci¹gu miesi¹ca; d³u¿ej
czeka siê tylko na sprawy wymagaj¹ce kon-
sultacji dodatkowego specjalisty

Kraków, ul. Wiœlna 3,
tel.(012)422-66-22,422-10-90;

pon.godz. 9.00-17.00,
wt.-pt.godz. 7.30-15.30

Polubowny S¹d Konsumencki
najczêœciej rozpatruje spory pomiêdzy us³ugo-
dawc¹ a klientem; wartoœæ przedmiotu spo-
ru nie mo¿e przekraczaæ 10 tyœ. z³

Kraków, ul. Wiœlna 3,
tel.(012)422-66-22;

pon.godz. 9.00-17.00,
wt.-pt.godz. 7.30-15.30

Unia Konsumentów Polskich
Kraków, ul. Seweryna 4/9

tel.(012)636-46-20
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Oœwiêcim, ul.Wyspiañskiego 10,
tel. 0 33 844 46 61

dy¿ury: wtorki 9.00-17.00,
czwartki 7.00-15.00

Urz¹d Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Warszawa, Pl. Powstañców;
tel. (022) 826-90-41

Dla kogo dy¿ur ca³odobowy?

 Od 1.01.2005 przychodnia jest czynna ca³¹ dobê. Miêdzy godzin¹ 18.00 a 8.00
dnia nastêpnego trwa dy¿ur lekarski i pielêgniarski. Ka¿dy pacjent, wymagaj¹cy
akurat w tym czasie niezbêdnej konsultacji, mo¿e skorzystaæ z porady lekarza
pierwszego kontaktu lub pielêgniarki. „Dy¿ur ca³odobowy nie jest przed³u¿onym
przyjmowaniem pacjentów w poradni – podkreœla Dyrektor Lucyna Strzelczak. –
Jest to dy¿ur wy³¹cznie dla nag³ych, uzasadnionych stanem zdrowia przypadków”.
Nie mo¿e byæ mowy o przyjêciu przez lekarza chorego, który nie zd¹¿y³ lub zapo-
mnia³ przyjœæ na wizytê w ci¹gu dnia.

Kto decyduje o wizycie domowej?

Przyjêcia podczas dy¿uru ca³odobowego maj¹ te¿ inny sens ni¿ lekarskie wizyty
domowe. Jeœli zadzwonimy do przychodni, by wezwaæ lekarza na wizytê domow¹
w ramach dy¿uru – musimy zdaæ sobie sprawê, ¿e to lekarz po zebraniu wywiadu
przez telefon zdecyduje czy nasz stan wymaga wizyty  domowej czy  lepszym roz-
wi¹zaniem bêdzie skorzystanie z porady na terenie poradni, gdzie s¹ zdecydowa-
nie lepsze mo¿liwoœci diagnostyczne z racji dostepnej aparatury np. EKG czy USG.
Przyczyn¹ wezwania do domu lekarza nie mo¿e byæ nasza niechêæ do wyjœcia z do-
mu lub trudnoœci z dojazdem. Kontrakt z NFZ okreœla to jako przyczyna uzasad-
niona medycznie – czyli nasz stan zdrowia.
 Wizyta domowa zazwyczaj nie jest wizyt¹  do stanów nag³ych, ale wizyt¹ lekarza
po zakoñczonej przez niego pracy  w przychodni. Podczas wizyty domowej lekarz
dysponuje jedynie zawartoœci¹ swej torby lekarskiej. Pacjenci zg³aszaj¹cy siê w na-
g³ych i bardziej skomplikowanych przypadkach  (podczas zwyk³ego b¹dŸ ca³odobo-
wego dy¿uru) do przychodni mog¹ liczyæ na lepsz¹ i szersz¹ opiekê. Tu lekarz dys-
ponuje aparatur¹, odpowiednim sprzêtem, ma wiêksze mo¿liwoœci diagnostyczne.
Tu roœnie te¿ poczucie bezpieczeñstwa pacjenta.

Kiedy wezwaæ pogotowie?

PAMIÊTAJMY, ¿e s¹ jednak nag³e sytuacje, kiedy pacjent nie mo¿e czekaæ na wizy-
tê domow¹, a nie jest w stanie sam lub z pomoc¹ rodziny dotrzeæ do lekarza.
Wówczas bezzw³ocznie nale¿y  wezwaæ pogotowie. Do takich nag³ych przypadków
nale¿¹ m.in.: wypadki komunikacyjne, w których ktoœ zosta³ poszkodowany; urazy
g³owy, krêgos³upa, klatki piersiowej; silne krwawienia; kolki nerkowe, ¿ó³ciowe,
trzustkowe; podejrzenie udaru mózgu (nag³e pora¿enie koñczyn, zaburzenia mowy,
dezorientacja); stany niepoczytalnoœci, silnego wzburzenia i agresji, w których za-
gro¿one jest ¿ycie chorego lub kogoœ z otoczenia. Nie mo¿na lekcewa¿yæ nag³ych
chorób dzieci – przede wszystkim noworodków i niemowl¹t – zw³aszcza objawów
po³¹czonych z biegunk¹, poniewa¿ dzieci bardzo szybko siê odwadniaj¹. Pogotowie
ma równie¿ obowi¹zek przyjechaæ do wszystkich wezwañ kobiet w okresie ci¹¿y
i po³ogu. Nie mo¿na wahaæ siê tak¿e w przypadku zaostrzenia przewlek³ych cho-
rób (zw³aszcza serca oraz zwi¹zanych z niewydolnoœci¹ kr¹¿enia czy  chorob¹ wieñ-
cow¹) – nale¿y natychmiast wezwaæ pogotowie.

Oprac. Ilona Witkowska

Co ka¿dy pacjent wiedzieæ powinien...

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:
Kardyna³a Stefana Adama Sapiehy,
Bobrek, ul. Nadwiœlañska 9 - 846-17-37

11. Przedszkole Samorz¹dowe Nr 1 w Che³m-
ku, ul. Brzozowa 1 - tel. 846-11-70

12. Przedszkole Samorz¹dowe Nr 2 w Che³m-
ku, ul. B. Chrobrego 77 - tel. 846-13-52, z
oddzia³ami w obiektach przy ul. Chrobrego
9 i ul.Brzozowej 7 - tel. 846-12-97

13. Przedszkole Samorz¹dowe w Gorzowie, ul.
Gorzowska 51- tel. 846-15-57,

13. Przedszkole Samorz¹dowe w Bobrku,
Bobrek, ul. Nadwiœlañskiej 9 - tel. 846-17 -37

Gminne spó³ki:

1. Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z
o.o. - Che³mek, ul. Pi³sudskiego 8 - tel. 846-
11-32

2. Miejski Zak³ad Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o. - Che³mek, ul. Piastowska 18 - tel. 846-
12-61

1. Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
- Che³mek,Pl. Kiliñskiego 3- tel. 846 12-96

2. Biblioteka Publiczna MOKSiR - Che³mek, ul.
Topolowa 8 - tel. 846-13-30

3. Samodzielny Gminny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej - Che³mek, ul. Staicha 1 - tel.
846-14-83

4. Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej -
Che³mek, ul. Staicha 1- tel. 846-13-39

5. Miejski Zespó³ Szkó³ i Przedszkoli - Che³-
mek, ul. Piastowska 18 - tel. 846-18-15

6. Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Che³mku im.
Adama Mickiewicza, Che³mek, ul. Chrobrego
9 - tel. 846-11-04

7. Gimnazjum Nr 2 w Che³mku, Che³mek,
ul. Pi³sudskiego 1 - tel. 846-13-86

8. Szko³a Podstawowa nr 2 w Che³mku,
Che³mek, ul. Brzozowa 9 - tel. 846-12-97

9. Samorz¹dowy Zespó³ Szkolny w Gorzowie
im. Marii Koopnickiej, Gorzów, ul. Szkolna 3
- tel. 846- 14-75

10. Samorz¹dowy Zespól Szkól w Bobrku im.

PROPOZYCJE
NA  MARZEC  2005 r.

15 marzec „Warsztaty Pisankowe” - nauka
ozdabiania jajek gor¹cym woskiem (zajêcia dla
doros³ych). Dom Ludowy w Che³mku
ul. Chrobrego 77, godz. 17.00 (wstêp wolny)

11 marzec VI WIOSENNY PRZEGL¥D
SZTUKI NIEPROFESJONALNEJ.
Siedziba MOKSiR, Pl. Kiliñskiego 3,
godz.18.00.

11 marzec M³odzie¿owy Turniej Wiedzy
Po¿arniczej. Powiatowy Zespó³ Nr 8 Szkó³
Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych
w Che³mku, ul. Krakowska 18, godz. 9.00.

14 marzec Konkurs recytatorski dla
dzieci z klas od I –III. Prezentacja wierszy
Juliana Tuwima i Jana Brzechwy przez uczniów
klas I-III z Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³
im. Adama Mickiewicza w Che³mku. Dom
Ludowy w Che³mku ul. Chrobrego 77 godz. 10.00

16 marzec „Warsztaty Pisankowe”
Biblioteka Szkolna i Publiczna w Gorzowie.

18 marzec VII BIEG POSZUKIWACZY
WIOSNY. Stadion Sportowy „KS Che³mek”
– ul. Krakowska 22, godz. 12.00

18 marzec „Dla mi³oœci warto ¿yæ”
– wieczór poezji mi³osnej. Siedziba MOKSiR,
Pl. Kiliñskiego 3, godz.18.00.

21 marzec „ Witamy wiosnê” – zajêcia pod
has³em „Poszukiwanie wiosny” z dzieæmi z klas
I-III z SZS im. A. Mickiewicza w Che³mku.
Dom Ludowy w Che³mku ul. Chrobrego 77
godz. 10.00

21 marzec „Witanie Wiosny” – zabawy
inspirowane tradycjami ludowymi. Biblioteka
Publiczna w Bobrku.

Program marzec
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Czytelnia zaprasza najm³odszych
Biblioteka w Che³mku dba o m³odych czytelników. Niedawno wy-
remontowano dla nich poddasze, w którym mieœci siê dzia³ dzieciê-
cy: wypo¿yczalnia, czytelnia oraz k¹cik maluszka. Biblioteka orga-
nizuje wiele ciekawych spotkañ i imprez dla dzieci w wieku
szkolnym i przedszkolnym. W ci¹gu minionego roku by³o ich sporo,
a jedn¹ z najoryginalniejszych propozycji by³o obchodzone 25 listo-
pada Miêdzynarodowe Œwiêto Misia.
Szczególnie ciekaw¹ atrakcj¹ che³meckiej biblioteki jest „k¹cik
malucha”. W przeznaczonym dla najm³odszych pokoiku urz¹dzono
wspania³¹, bajecznie kolorow¹ i adekwatnie wyposa¿on¹ czytel-
niê. Przy plastikowych stolikach dzieci mog¹ do woli czytaæ ulubio-
ne wierszyki i opowieœci w towarzystwie pana Misia i innych plu-
szaków. Czytelnia przeznaczona jest jednak przede wszystkim dla
dzieci, które... czytaæ jeszcze nie potrafi¹! Maluszki powinny mieæ

Che³mek

ci¹g³y kontakt z ksi¹¿kami, nawet jeœli nie znaj¹ jesz-
cze literek. Poczytaæ mo¿e tu mama czy babcia, a pocie-
cha z pewnoœci¹ chêtnie bêdzie ogl¹daæ bajeczki, ryso-
waæ i bawiæ siê piszcz¹cymi ksi¹¿eczkami.
Dzieciêca przygoda z ksi¹¿k¹ powinna rozpocz¹æ siê jak
najwczeœniej. Dyrektor Biblioteki – pani Jadwiga Sro-
ka przekonuje, ¿e dziecko nigdy nie jest za ma³e na
czytanie ksi¹¿ek. „Gdy rodzice 6-latka pytaj¹ mnie, czy
mog¹ ju¿ przyprowadziæ dziecko do biblioteki, odpowia-
dam im, ¿e spóŸnili siê przynajmniej o 5 lat” – opowia-
da. „Wci¹¿ kupujemy nowoœci dla dzieci z przedzia³u
wiekowego 0-5 lat. Nasze zbiory powiêkszaj¹ siê, mamy
wiêc nadziejê, ¿e liczba czytelników równie¿ siê zwiêk-
szy” – mówi bibliotekarka Bogus³awa Cygan.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e czytanie to najlepsza inwestycja w
przysz³oœæ m³odego cz³owieka. Dlatego zachêcamy ro-
dziców, dziadków i opiekunów, by odwiedzali wraz z
dzieæmi to magiczne miejsce, jakim jest biblioteka.
Zw³aszcza gdy ta zachêca przytuln¹ atmosfer¹ i ofert¹
przeznaczon¹ specjalnie dla najm³odszych.

Ilona Witkowska

G³oœne czytanie przez ca³y rok
Do biblioteki w Gorzowie chêtnie przy-
chodz¹ m³odzi czytelnicy. Korzystaj¹ z
niej uczniowie pobliskiej szko³y,
ale równie¿ inni mieszkañcy Go-
rzowa – w sumie 200 osób. Naj-
m³odsza czytelniczka to 5-letnia
Julia, najaktywniejsza zaœ – Ka-
milka z I klasy szko³y podstawo-
wej, która czyta prawie wy³¹cz-
nie ksi¹¿ki „grube”, bo – jak cytuje
Kamilkê pani bibliotekarka –
„cienkie s¹ nudne”. Dzieci lubi¹
bibliotekê, zawsze dzieje siê tu coœ
ciekawego. O rozrywkê dla czy-
telników dbaj¹ bibliotekarki: pani
Agata Dulêba i Alicja Klima.
„Nie ma ¿adnego problemu z or-
ganizacj¹ ró¿nych imprez dla
dzieci – podkreœla Alicja Klima.
– jeœli pojawia siê jakaœ inicjaty-
wa, natychmiast j¹ podejmujemy. Nie ma
k³opotów, biblioteka s¹siaduje ze szko³¹,
a z bibliotek¹ szkoln¹ dzielimy wspól-
ny lokal. I na szczêœcie wszyscy s¹ chêt-
ni do wspó³pracy”.
W styczniu rozstrzygniêto konkurs pla-
styczny, najpiêkniejsze prace ozdobi³y ga-
zetkê biblioteczn¹ i ju¿ planuje siê ko-
lejne atrakcje dla czytelników. Bêdzie
topienie w Wiœle Marzanny wykonanej
z ekologicznych materia³ów (po³¹czone

GORZÓW
oczywiœcie z rozwijaniem zainteresowañ
tematyk¹ ekologiczn¹). Bêd¹ wycieczki:
do biblioteki powiatowej w Oœwiêcimiu,
do Synagogi, nie zabraknie konkursów

i ciekawych goœci. Biblioteka w Gorzo-
wie uroczyœcie obchodzi prawie wszyst-
kie œwiêta w roku (w marcu Dzieñ Ko-
biet, w kwietniu Dzieñ Ksi¹¿ki, w maju
Œwiêto Konstytucji, w czerwcu Dzieñ
Dziecka, zakoñczenie Roku Szkolnego,
póŸniej Œwiêto Edukacji Narodowej, oczy-
wiœcie Andrzejki i Bo¿e Narodzenie),
dlatego sporo ciekawych wydarzeñ cze-
ka na czytelników – zw³aszcza na dzieci
i m³odzie¿ – ka¿dego miesi¹ca. „Dzieci

siê ciesz¹, zagl¹daj¹ tu bardzo czêsto,
a przecie¿ o to chodzi” – podsumowuje
pani Alicja.
Biblioteka w Gorzowie organizowa³a

w maju 2004 roku dla dzieci g³oœne
czytanie w ramach akcji „Ca³a Pol-
ska czyta dzieciom”. Czytano przed-
szkolakom, „zerówkowiczom”
i uczniom klas I – III szko³y pod-
stawowej. By³o wiele dodatkowych
atrakcji: dzieñ z ksi¹¿k¹ angielsk¹,
zgadywanki, upominki, zak³adki, fol-
dery, ordery, lizaki. Byli i specjalni
goœcie: 5-letnia Marysia z Che³mka,
która czyta³a dzieciom bajki Tuwi-
ma oraz pani W³adys³awa Bo¿ek z
Gorzowa – autorka wielu wierszy. T¹
akcjê biblioteka propaguje ca³y rok.
„Robimy g³oœne czytanie spontanicz-
nie, nie tylko w maju i czerwcu –
opowiada pani Klima. – Jeœli jest po-

trzeba – bierzemy odpowiedni¹ ksi¹¿kê
i g³oœno czytamy”. Dzieci przychodz¹ do
biblioteki na czytanie ca³¹ gromad¹, albo
ksi¹¿ka przychodzi do nich, do klasy.
Czytaj¹ nauczycielki i bibliotekarki.
Ostatnio klasa II szko³y podstawowej
czyta³a „Kubusia Puchatka”. Na zdjêciu
uczniowie tej klasy oraz panie: A. Dulê-
ba i A. Klima podczas g³oœnego czyta-
nia.

Tekst i foto: Ilona Witkowska

Najm³odsza czytelniczka Biblioteki –
Ola Piwowarczyk – podczas pierwszych
wizyt w czytelni mia³a 10 miesiêcy.

Biblioteka zorganizowa³a konkurs „Mój przyjaciel Miœ”, w
którym nagrody wygrali: 4-letnia Agnieszka Ludwisiak, 4-
letni Kacper Nickiel i 11-letnia Katarzyna Mazur.
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Historia wpisana w ksiêgozbiór

Za rok za³o¿enia Gromadzkiej Biblioteki
Publicznej w Bobrku nale¿y z ca³¹ pew-
noœci¹ uznaæ datê 16 IX 1955. Wówczas
to do rejestru ksi¹¿ek zosta³ wpisany
pierwszy tom pt. „M³odoœæ nieujarzmio-
na” Stefana Hermlina. Pocz¹tkowo ewi-
dencji wolumenów dokonywa³ ówczesny
kierownik szko³y i za³o¿yciel biblioteki
pan Jan Mucha (nauczyciel, dyrektor
szko³y, dzia³acz spo³. oœwiatowy), które-
go odrêczny dopisek widnieje jeszcze na
wielu metryczkach.
Pierwsze lokum biblioteki znajdowa³o siê
wraz ze szko³¹ w pa³acu Sapiehów. Na-
stêpnie zosta³o przeniesione do niewiel-
kiego budynku w Bobrku Górnym, prze-
budowanego na potrzeby biblioteki i
szko³y ze starej karczmy, na brzegu daw-
nego koryta Wis³y (dziœ, na miejscu sta-
rej biblioteki stoi prywatny dom). Mie-
œci³y siê w nim klasy I i II Szko³y
Powszechnej. Mieszkañcy Bobrka korzy-
stali w nim z ksiêgozbioru, który powiêk-
sza³ siê dziêki zaradnoœci pana Muchy do
wiosny 1985 roku. Po tym okresie, d³ugo
nie modernizowany budynek wymaga³
kapitalnego remontu. Decyzj¹ ówcze-
snych w³adz biblioteka zosta³a zamkniê-
ta, a ksiêgozbiór zabezpieczony i wywie-
ziony do biblioteki g³ównej w Che³mku.
Do renowacji w/w budynku jednak nie
dosz³o. Po wielu monitach mieszkañców
i radnych w Urzêdzie Gminy w Che³m-
ku, z dniem 1 czerwca 1991 roku, biblio-
teka wznowi³a swoj¹ dzia³alnoœæ. Wyzna-
czone pomieszczenia na ksi¹¿nicê nie
by³y jednak najlepsze - stare budownic-
two w „czworakach”, du¿a wilgotnoœæ i

BOBREK
s³abe oœwietlenie nie nadawa³y siê na
adaptacjê budynku w tym celu. Troska
gospodarzy gminy i dyrektora MOKSIR-
u o poprawienie warunków lokalowych
spowodowa³y kolejn¹ przeprowadzkê.
Wybór pad³ na Dom Nauczyciela, który
nie zamieszkany nadawa³ siê znakomi-
cie na bibliotekê. Dziêki pomocy i du¿e-
mu zaanga¿owaniu bibliotekarek z bi-
blioteki g³ównej w Che³mku – 2 stycznia
1999 r. mieszkañcy Bobrka znowu mo-
gli korzystaæ z ksiêgozbioru.
Dziœ, cztery pomieszczenia o powierzch-
ni 56m kwadratowych s³u¿¹ wypo¿yczal-
ni, oddzia³owi dla dzieci i m³odzie¿y, ksiê-
gozbiorowi oraz czytelni. Jest te¿
niezbêdne zaplecze sanitarne. Z oko³o 12
– tysiêcznego ksiêgozbioru, systematycz-
nie uzupe³nianego dziêki dotacjom, ko-
rzysta ponad 225 czytelników, g³ównie z
Bobrka, Gromca i Gorzowa. Zdarzaj¹ siê
równie¿ i pojedyncze osoby spoza para-
fii (Che³mek, Broszkowice).
W czytelni dostêpne s¹ nie tylko wolu-
miny, mo¿na korzystaæ równie¿ z gazet i
czasopism. W obecnym roku szkolnym
ksi¹¿nica bobrecka wzbogaci³a siê o ko-
lejne nowoœci na kwotê 2.400 z³otych
(127 nowoœci wydawniczych). Oprócz
tego, biblioteka otrzyma³a w darze od
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej piêk-
ne wydanie 6-tomowej Nowej Encyklo-
pedii Powszechnej PWN + rocznik 2000
– o wartoœci 415 z³. Najstarsz¹ ksi¹¿k¹,
jak¹ mo¿e poszczyciæ siê filia bobrecka
jest nowela H. Sienkiewicza „Bartek
Zwyciêzca” – wyd. 18 nak³ad Gebethne-
ra i Wolfa – z 1946 roku zapisana w re-
jestrze pod nr 767. Nastêpnym bia³ym
krukiem z tego samego roku jest powieœæ

„Ci ludzie” H. Boguszewskiej  – wyd.
Gebethnera i Wolfa oraz „Komedia ludz-
ka” H. Balzaca  Spó³dzielni Wydawni-
czej „Ksi¹¿ka”.
Najstarsz¹ czytelniczk¹ filii bobreckiej
jest pani W³adys³awa Stañczyk – 80-lat-
ka, najm³odsz¹ trzyletnia Ma³gosia z
Bobrka Dolnego. W grupie dzieciêco-m³o-
dzie¿owej do lat 19 ksi¹¿ki wypo¿ycza –
127 osób, w przedziale od 20 do 45 lat –
52, a powy¿ej 45 lat – 46 osób. Najczê-
œciej wypo¿yczane s¹ lektury szkolne i
beletrystyka. Du¿ym powodzeniem cie-
szy siê powieœæ kryminalna, sensacyjna,
romans, powieœæ historyczna i obyczajo-
wa oraz wspomnienia z II wojny œwia-
towej i biografie.
W budynku biblioteki organizowane by³y
spotkania, na których g³oœno czytano
„Pana Tadeusza” czy „Bajki Babci G¹-
ski” Braci Grimm. Przy wspó³pracy na-
uczycieli ze szko³y podstawowej i przed-
szkola przeprowadzona zosta³a
ogólnopolska akcja pt. „Ca³a Polska czy-
ta dzieciom”. Honorowym goœciem biblio-
teki by³a te¿ pani Joanna Baran, pamiê-
taj¹ca czasy rodziny Sapiehów, u których
jako m³oda dziewczyna s³u¿y³a, a potem
zajmowa³a siê wychowywaniem i opiek¹
nad dzieæmi. Wzruszaj¹cy wieczór popar-
ty licznymi zdjêciami, udokumentowa-
ny listami przedstawi³ nie tylko ciekaw¹
historiê z ¿ycia pojedynczego cz³owieka,
ale równie¿ historiê rodu z tradycjami i
ca³ej wsi.
Na wiosnê – to ju¿ tradycja – klasa „O”
przychodzi do biblioteki, gdzie wspólnie
z wychowawczyni¹ wykonuje kolorow¹
„Marzannê”, z któr¹ potem w radosnym
korowodzie ¿egna z³¹ zimê.
Biblioteka sk³ada gor¹ce podziêkowania
wszystkim darczyñcom za przekazane
ksi¹¿ki.                    Magdalena Saternus

Ju¿ po raz pi¹ty Klub Bibliotek Dzieciê-
cych SKIP (Stowarzyszenie Biblioteka-
rzy i Pracowników Informacji) organizuje
miêdzynarodow¹ Noc z Andersenem.
Impreza zbiega siê w czasie ze Œwiêtem
Ksi¹¿ki Dzieciêcej, które obchodzone jest
na ca³ym œwiecie 2 kwietnia, dla upa-
miêtnienia dnia urodzenia Hansa Chri-
stiana Andresena. Tegoroczne imprezy
odbêd¹ siê pod znakiem obchodów 200
rocznicy urodzin duñskiego baœniopisa-
rza.

Noc
z Andersenem

Biblioteka Publiczna w Che³mku
zaprasza dzieci w wieku od 10 do
13 lat do spêdzenia czarodziejskiej
Nocy z Andersenem. Chêtni pro-
szeni s¹ o zg³aszanie siê, w Biblio-
tece Publicznej przy ul. Topolowej
8 do 14 marca 2005r. Wieczorny
program bêdzie obfitowa³ w nie-
zwyk³e atrakcje: konkursy, zabawy
literackie, chat z uczestnikami
Nocy w innych miastach i krajach.
Ponadto uczestnicy powinni przy-
gotowaæ 5-minutow¹ inscenizacjê
dowolnej baœni H. Ch. Andersena.

Impreza rozpocznie siê 01.04.2005 (tj. w
pi¹tek) o godz. 18.00, a zakoñczy siê
02.04.2005 (tj. w sobotê) oko³o godziny
9.00. Poniewa¿ bêdzie trwaæ ca³¹ noc,
dzieci musz¹ przynieœæ ze sob¹ pi¿amkê,
œpiwór z poduszeczk¹, pastê i szczotecz-
kê do zêbów oraz ma³y rêczniczek. Biblio-
teka Publiczna zapewnia uczestnikom
zabawy wy¿ywienie ( kolacjê i œniadanie),
wiêc dzieci powinny mieæ tak¿e talerzyk,
kubeczek i  ³y¿eczkê. Niezbêdne s¹ kap-
cie – wieczór bêdzie d³ugi i w butach nie
by³oby im zbyt wygodnie. Ka¿dy uczest-
nik musi przed³o¿yæ pisemn¹ zgodê swo-
ich rodziców na udzia³ w zabawie.

Spacer po gminnych bibliotekach

  Biblioteka Publiczna MOKSiR ul: Topolowa 8 tel. 846 13 36
 Filia nr 1 Che³mek ul: Chrobrego 77 tel. 846 39 43

  Filia nr 2 Szko³a w Gorzowie tel. 846 14 75
 Filia nr 3 Szko³a w Bobrku tel. 846 17 37



10

Szukasz pomocy - zg³oœ siê do nas
– Pomagamy „wydobywaæ siê” z problemów alkoholowych, które dotknê³y najbli¿sze

nam osoby
– Informujemy czym jest choroba alkoholowa i jakie s¹ jej konsekwencje dla rodziny
– Proponujemy sposoby wspierania osób które s¹ uzale¿nione
– Pokazujemy jak mo¿na przeciwdzia³aæ narastaj¹cym problemom w rodzinie

Pracujemy nad poczuciem bezradnoœci, krzywdy sytuacjach z³oœci
– W sytuacjach przemocy w rodzinie staramy siej¹ przerwaæ·
– Udzielamy informacji o instytucjach, które wspieraj¹ rodziny z problemem alkoholowym
– Odpoczywamy od ci¹g³ego stresu u¿ywaj¹c ró¿nych metod relaksacji
– Wspólnie spêdzamy czas w poczuciu bezpieczeñstwa i wzajemnego szacunku.

Maj¹c œwiadomoœæ ¿e ³atwiej zmieniæ coœ w ¿yciu z pomoc¹ ¿yczliwych nam osób
Spotykamy siê dwa razy w miesi¹cu we wtorki od 15 00 do 18 00

w Miejskim Oœrodku Kultury Rekreacji i Sportu
Terminy spotkañ:

Marzec: 08.03.2005 i 22.08.2005
Kwiecieñ: 05.04.2005 i 19.08.2005
Maj: 10.05.2005124.05.2005

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem 0600 629 612

„Grupa Wsparcia”

 Nowo otwarty sklep odzie¿owy. Moda
damska. Du¿y wybór. Atrakcyjne ceny.
Serdecznie Zapraszamy!!!
Che³mek ul. Krakowska – stary plac tar-
gowy. Pon. – Pt. od 9,00 do 16,00;
Sobota od 9,00 do 13,00, tel. 846 12 96

 Kredyty hipoteczne, odd³u¿eniowe, go-
tówkowe, chwilówki, Libi¹¿
Wojska Polskiego 1, 6274249

 Zatrudnimy do pracy ambitnych, ope-
ratywnych z terenu Che³mka.
0600450228

 TANIO SPRZEDAM FIAT 126p EL,
ROK 1995, KOLOR ZIELONY,
CENA 1600, tel. 606 615 735

 KOREPETYCJE Z JÊZYKA ANGIEL-
SKIEGO DLA UCZNIÓW SZKO£Y POD-
STAWOWEJ I GIMNAZJUM, 15Z£ ZA
GODZINÊ, TEL. 501 279 023

OG£OSZENIA DROBNE

Redakcja „Echa Che³mka”
poszukuje wspó³pracownika

(reportera). Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt

telefoniczny: 846 12 96.

w Domu Ludowym w Che³mku
zaprasza na seanse filmowe

za z³otówkê:

* 14.03. – (poniedz.) – godz. 17.30 –“Po-
twory i Spó³ka” (bo)

* 22.03. – (wtorek) – godz. 17.00 – film
pt. „Sniper 2” (15)

* 29.03. – (wtorek) – godz. 17.00 – film
pt. „Zapach kobiety” (15)

„ MINI KINO ”

Dzia³aj¹ca przy MOKSiR
orkiestra dêta og³asza nabór

muzyków graj¹cych na instru-
mentach dêtych. Zapraszamy

równie¿ osoby zainteresowane
nauk¹ gry.

Kurs tañca
MIEJSKI  OŒRODEK  KULTURY,

SPORTU  I  REKREACJI W CHE£MKU
OG£ASZA ZAPISY NA KURS

TAÑCA TOWARZYSKIEGO I i II STOPNIA
dla m³odzie¿y gimnazjalnej i doros³ych

wg „ŒWIATOWEGO PROGRAMU TAÑCA”
w DOMU LUDOWYM w Che³mku przy ul. Chrobrego 77

I STOPIEÑ – 30 GODZIN LEKCYJNYCH
II STOPIEÑ – 30  GODZIN LEKCYJNYCH

( KURS OBEJMUJE : WALC ANGIELSKI, WALC WIEDEÑSKI, FOKSTROT, BLUES,
DISCOFOX TANGO, CHA CHA CHA, JIVE,  SAMBA, RUMBA )
- obowi¹zuje lekkie obuwie zamienne (nie adidasy!)
- odp³atnoœæ: 25 z³. na miesi¹c od osoby

Zapisy  od zaraz  u instruktora tañca (tel. 033 846 31 43).
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W dniu 22 stycznia 2005 roku po d³ugiej,
ciê¿kiej chorobie zmar³ Marek Dyl¹g.
Mia³ niespe³na 56 lat, niemal ca³e ¿ycie
zwi¹zany by³ rodzinnie, zawodowo i spo-
³ecznie z Che³mkiem. Tutaj w 1966 roku
rozpocz¹³ pracê, przechodzi³ kolejne etapy
zdobywania kwalifikacji zawodowych i za-
trudnienia w PZPS „Che³mek” – przez
funkcje mistrza, z-cy kierownika i kierow-
nika (wydzia³ produkcji pomocniczej i wtór-
nej skóry, wydzia³ rozkroju i opracowania
spodów, wydzia³ monta¿u obuwia, dzia³
sprzeda¿y) do stanowisk dyrektora ds. mar-
ketingu i handlu, cz³onka Zarz¹du PZPS
„Che³mek” S.A., prezesa PPH „Che³mek”.
By³ absolwentem Wydzia³u Prawa
i Administracji Uniwersytetu Œl¹-
skiego w Katowicach.
Dziêki swojemu zaanga¿owaniu,
znajomoœci specyfiki bran¿y
i przedsiêbiorstwa zdoby³ uznanie
i szacunek wspó³pracowników
w firmie obuwniczej, której po-
œwiêca³ siê na wielu etapach rozwo-
ju, przekszta³ceñ organizacyjnych
i w³asnoœciowych. Przez wiele lat
kierowa³ du¿ymi zespo³ami pracow-
ników, ciesz¹c siê znakomit¹ opini¹
zawodow¹, zaufaniem i sympati¹
otoczenia. Za ca³okszta³t pracy za-
wodowej i spo³ecznej by³ wielokrot-

nie odznaczany i wyró¿niany – m.in. Z³o-
tym Krzy¿em Zas³ugi.
Cechowa³a Go otwartoœæ, ¿yczliwoœæ i po-
goda ducha. Zjedna³ sobie liczne grono przy-
jació³ i znajomych, dla których zawsze
znajdowa³ czas, dowcipne s³owo
i uœmiech... W ich wspomnieniach pozo-
stanie wzorem pogodnego, skromnego i od-
powiedzialnego mieszkañca Che³mka, re-
prezentuj¹cego troskê i poœwiêcenie dla
¿ycia rodzinnego, sumienn¹ pracê zawo-
dow¹, zrozumienie i oddanie tradycji oraz
odwagê i godnoœæ w najtrudniejszych
¿yciowych chwilach.

Czeœæ Jego Pamiêci!

WSPOMNIENIE
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W galerii epicentrum na prze³omie lutego i marca prezentowane by³y
prace Krzysztofa £ozowskiego. Artysta ukoñczy³ Pañstwowe Liceum
Sztuk Plastycznych w Katowicach, nastêpnie studiowa³ animacjê fil-
mow¹ w Policealnym Studium Artystycznym w Bielsku-Bia³ej. W roku
1993 ukoñczy³ Studium Nauczycielskie, specjalnoœæ plastyka. W 1998
roku uzyska³ dyplom na Wydziale Pedagogiczno-Artstycznym Instytu-
tu Sztuki Uniwersytetu Œl¹skiego filia w Cieszynie.
Pracuje jako specjalista do spraw plastycznych w Dworze Zieleniew-
skich w Trzebini. Nale¿y do Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków.
Uprawia malarstwo, rysunek i grafikê. W epicentrum pokazano autor-
skie plakaty towarzysz¹ce wydarzeniom artystycznym Dworu Ziele-
niewskich. W pracach tych zawarta jest esencja twórczoœci £ozowskie-
go. Mieszanie technik i stylów oraz bezpretensjonalny pomys³y
sprawiaj¹, ¿e plakaty pe³ni¹ swoj¹ rolê informacyjn¹, jednoczeœnie s¹
osobist¹ wypowiedzi¹ autora. Wiêcej informacji o artyœcie i jego twór-
czoœci znajdziecie pañstwo na stronie www.lozowski.art.pl

£ozowski w epicentrum

Wernisa¿owi wystawy 18 lutego towarzyszy³ wyœmie-
nity koncert latynoamerykañski muzyki gitarowej w
wykonaniu Jaros³awa Dnia i Marcina Hilarowicza,
muzyków krakowskiego zespo³u Que Passa.

W niezwyk³y œwiat poezji ksiêdza Jana Twardowskiego
przenieœli widzów uczniowie Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³
im. A. Mickiewicza. Pod okiem nauczycielek: Doroty Orzany,
Wioletty Glandys i Agnieszki Krzyœciak-Kalemby przygotowali
spektakl poœwiêcony twórczoœci poety – filozofa, który zapre-
zentowali 25.02.2005 r. w Domu Ludowym w Che³mku. Na tle
faktów z ¿ycia ksiêdza ukazali jego sylwetkê twórcz¹.
M³odzie¿ zaprezentowa³a wiersze, które ukazuj¹ niezwyk³¹
prawdê o istocie cz³owieczeñstwa – o cierpieniu, samotnoœci,
ufnoœci, nadziei i mi³oœci. Wiersze pisane zdumieniem i za-
chwytem nad urod¹ i dziwnoœci¹ œwiata, tego widzianego i tego
niewidzialnego. M³odzi ludzie ukazali zarówno lirykê o tema-
tyce moralno-filozoficznej, jak i tê wype³nion¹ humorem, dziê-
ki czemu uda³o im siê oddaæ charakter „poezji czuj¹cej”, jak j¹
okreœli³a A. Kamieñska. Na zakoñczenie wieczoru ka¿dy móg³
dokonaæ interpretacji wierszy autorstwa Jana Twardowskie-
go. Odczytali je m. in. ks. proboszcz A. Str¹czek, nauczycielki:
Z. Urbañczyk i M. Wójtowicz  oraz dzieci i m³odzie¿. Blasku
uroczystoœci doda³a piêkna dekoracja autorstwa E. Miszuty
oraz nastrojowe piosenki, wykonane przez uczennice przy
akompaniamencie gitary Bartka Orzany.
Wielk¹ dum¹ napawa równie¿ fakt, ¿e ks. Jan Twardowski
„³¹czy³ siê” z nami duchowo  w czasie spotkania. Po nawi¹za-
niu z nim kontaktu, otrzymaliœmy pisemne pozdrowienia oraz
zapewnienie „zawsze na zawsze”. Obiecaliœmy równie¿ podzie-
liæ siê z nim wra¿eniami ze spektaklu. Wszystkim uczniom,
którzy wziêli udzia³ w wieczornicy poœwiêconej ks. J. Twar-
dowskiemu dziêkujemy za pe³ne zaanga¿owanie.

A.K-K, IWI

„Œpieszmy siê kochaæ ludzi...”

W Domu Ludowym w Che³mku trwa dwumiesiêczny kurs ko-
ronkarstwa zorganizowany z inicjatywy mieszkanek naszej
Gminy. 10 pañ spotyka siê raz w tygodniu pod bacznym okiem
instruktorki – Ma³gorzaty Stec-Adamus z Wilczkowic, aby
nauczyæ siê trudnej sztuki koronkarstwa frywolitkowego. „To
nie tylko trudna, ale te¿ wymagaj¹ca anielskiej cierpliwoœci i
uwagi praca” – mówi¹ panie uczestnicz¹ce w spotkaniach.
Odmiennego zdania jest instruktorka, która podkreœla, ¿e sztu-
ka tworzenia koronek nie jest skomplikowana, ale niestety
dosyæ ¿mudna. Pani Ma³gorzata zainteresowa³a siê koronkar-
stwem oko³o 12 lat temu i od tamtej pory frywolitki sta³y siê
jej hobby. Nie poprzesta³a jednak wy³¹cznie na robieniu fry-
wolitek. „Szukam wci¹¿ nowych technik rêkodzielniczych i uczê
siê ich. Staram siê doskonaliæ swój warsztat i we wszystkim
spróbowaæ si³ – opowiada pani Ma³gorzata. – Moim najnow-
szym hobby sta³y siê koronki klockowe.”
Jak zazwyczaj najtrudniejszy okaza³ siê pocz¹tek. „Najtrud-
niejsze by³o pierwsze spotkanie” – zgodnie potwierdzaj¹ wszyst-
kie uczestniczki warsztatów. Opanowanie „oczek”, na których
opiera siê ca³a póŸniejsza praca by³o nie lada sztuk¹. Robienie
frywolitek polega na „robieniu wêze³ków jedn¹ nitk¹ na dru-
giej oraz przenoszeniu wêze³ków z jednej nitki na drug¹” – jak
w skrócie opisuje to instruktorka. Nitki siê pl¹cz¹, wêze³ki
robi¹ siê nie zawsze tam, gdzie powinny... Ale trud siê op³aci³.
Na czwartym
spotkaniu panie
robi³y ju¿ piêkne
koronkowe ser-
wetki, ozdoby na
Wi e l k a n o c n e
jaja, ko³nierzyki.
Jedna z pañ
przyzna³a, ¿e
zrobienie piêk-
nej, „gêœciutkiej”
serwetki (ok. 10
cm œrednicy) za-
jê³o jej ponad 6
godzin!

Ilona Witkowska
Fot.: E. M.

Koronki, koroneczki....
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 Che³mek – najstarsze dzieje (1)

Che³mek – najpierw osada, póŸniej wieœ,
osiedle, a w koñcu od 1969 roku miasto,
jak ka¿da miejscowoœæ ma swoj¹ ciekaw¹,
dla niej tylko w³aœciw¹ historiê.
Najstarsze dzieje Che³mka wi¹¿¹ siê z
rzek¹ Przemsz¹, nad któr¹ powsta³a
osada w miejscu, gdzie prowadzi³
szlak z Krakowa na Œl¹sk, sk¹d mo¿-
na wnioskowaæ, ¿e jej powstanie by³o
zwi¹zane z ochron¹ tego wa¿nego
szlaku i istniej¹cej tu przeprawy
przez rzekê.
Nazwa miejscowoœci - Che³mek po-
chodzi, jak mo¿na mniemaæ, od sta-
ropolskiego s³owa „che³m”, co ozna-
cza³o wzgórek, pagórek. Nasz „
che³m” - wzgórek od najdawniejszych
lat nosi nazwê Ska³a (296,4 mnpm),
jeszcze nie góra, bo dopiero od 300 m
npm mo¿na mówiæ o górze. U jej stóp,
od strony rzeki, powsta³a pierwsza
osada. Spotka³am siê te¿ ze star¹,
miejscow¹ nazw¹ tego wzgórza -
„Zbójnicka Góra” pochodz¹c¹ mo¿e
st¹d, ¿e w gêstych chaszczach two-
rzonych przez g³ogi, tarniny i inne
krzewy, którymi wzgórze by³o pokry-
te ukrywali siê zbójcy, napadaj¹cy na
kupców „ci¹gn¹cych” traktem kra-
kowsko - œl¹skim. Forma zdrobnia³a w na-
zwie naszej miejscowoœci mo¿e pochodziæ
st¹d, ¿e w pobli¿u u stóp nieco ni¿szego
wzgórza (284 m npm), le¿¹cego ju¿ za
rzek¹ Przemsz¹, wczeœniej powsta³a osa-
da o nazwie Che³m, a wiêc dla odró¿nie-
nia naszej osady, mniejszej od tamtej, do-
dano przyrostek „ek”.
Wieœ Che³mek pojawia siê dopiero w
pierwszej po³owie XIV wieku, m. in. w
dziele Jana D³ugosza „Opera omia, Liber
beneficjarum diecez Cracoviensis” opisu-
j¹cym dochody Koœcio³a w Ma³opolsce. We-
d³ug niego Che³mek by³ wtedy w³asnoœci¹
królewsk¹, nale¿¹c¹ do parafii oœwiêcim-
skiej. Wieœ by³a niewielka, o trzech ³anach
kmiecych (tj. 3x3,96 ha), z których p³aco-
no dziesiêcinê snopow¹, a dodatkowo w
konopiach na rzecz biskupstwa krakow-
skiego. Z tej wzmianki wynika, ¿e nale¿a-
³a ona do osad m³odszych, bo ówczesna
przeciêtna wieœ posiada³a 15 ³anów kmie-
cych.
W dokumentach Jana Ligenzy herbu Pó³-
kozic (juniora), który odziedziczy³ Bobrek
po œmierci ojca (po roku 1419), Che³mek
znajduje siê po raz pierwszy wœród wsi
nale¿¹cych do tego rodu, póŸniej a¿ do
roku 1939 zwi¹zany by³ z w³aœcicielami
Bobrka. Ze zbioru poboru wynika, ¿e w
roku 1490 Che³mek nale¿a³ do parafii ja-
worznickiej i tam p³aci³ podatek zwany pa-
radlnym za trzy ³any kmiece gruntów. W
1525 roku istnia³o c³o w Che³mku, trudno
jednak ustaliæ gdzie znajdowa³ siê „urz¹d”,
gdy¿ na mapie Stanis³awa Porêbskiego z
1563 roku most na Przemszy nie zosta³

W wid³ach Wis³y i Przemszy (12)
zaznaczony. Dopiero w 1570 roku mo¿na
spotkaæ pierwsz¹ wzmiankê o moœcie na
Przemszy, którego po³owa by³a w³asnoœci¹
Che³mu nale¿¹cego do biskupa krakow-
skiego, a druga po³owa do gruntu wsi
Che³mek „ko³o którego ta¿ rzeka p³ynie”.
W 1581 roku Che³mek ponownie wystê-
puje w parafii oœwiêcimskiej, gdzie w wy-

kazach skarbowych zapisane s¹ trzy ³any
kmiece czynszowe, jedna zagroda z rol¹,
trzech komorników z byd³em, czterech ko-
morników bez byd³a oraz jeden karczmarz
z po³ow¹  ³anu gruntu. Z powy¿szych,
mo¿e niezbyt ciekawych dla wspó³czesne-
go czytelnika wiadomoœci, mo¿na wniosko-
waæ, ¿e rozwój naszej wsi w owych cza-
sach nie by³ zbyt imponuj¹cy.
Na podstawie nielicznych dokumentów i
znanych z historii faktów mo¿na w ogól-
nym zarysie odtworzyæ proces powstawa-
nia osady. Najstarsza jej czêœæ znajdowa-
³a siê w miejscu gdzie szlak prowadz¹cy z
Krakowa na Œl¹sk zbli¿a³ siê ku Przemszy,
tam stawiano prymitywne, drewniane
cha³upy bez kominów zwane kurnymi, w
których zamieszkiwa³y rodziny stra¿ni-
ków szlaku, przewoŸników, kmieci zajmu-
j¹cych siê upraw¹ roli i hodowl¹ zwierz¹t
gospodarskich. By³a tu i karczma, w któ-
rej zatrzymywali siê podró¿ni. Kolejny
przysió³ek utworzony równolegle do rzeki
w kierunku pó³nocnym pocz¹tkowo nosi³
nazwê Zagóra, gdzie na licznych stawach
powsta³y m³yny wodne i folusz, sk¹d póŸ-
niejsza nazwa przysió³ka – M³yny, z pozo-
sta³oœciami rzemios³a i rybo³ówstwa. Tu
jeszcze pod koniec XIX wieku mo¿na by³o
zobaczyæ pozosta³oœci m³yna. PóŸniejsi
so³tysi mieszkali w najstarszych czêœciach
osady, do nich nale¿a³y najwiêksze gospo-
darstwa, m³yny i folusz.
Wzd³u¿ traktu z Krakowa do Przemszy,
pocz¹wszy od wzgórka le¿¹cego ju¿ po omi-
niêciu Ska³y, prowadz¹cego ku Przemszy
powstawa³y dalsze drewniane cha³upy bu-

dowane na zr¹b, pokryte strzech¹, zaœ
czêœæ gospodarcza, ju¿ nieco póŸniej sta-
wiana by³a z kamienia wapiennego, któ-
rego w Che³mku by³o pod dostatkiem. Tê
czêœæ wsi nazywano Skotnic¹ (wymawia-
no „Szkotnica”). Wed³ug Zygmunta Glo-
gera t¹ nazw¹ okreœlano ziemiê przezna-
czon¹ na wspólne pastwisko, zwykle w
pobli¿u siedliska, nie tylko dla wygody, ale
i bezpieczeñstwa od dzikich zwierz¹t.
Tak¹ przestrzeñ nazywano wygonem,

skotnic¹, skotnikiem lub b³oniem. Tak
te¿ okreœlano drogê, która prowadzi-
³a na pastwisko. Starsi mieszkañcy
Che³mka pamiêtaj¹ jeszcze pastucha
pêdz¹cego byd³o i g³oœno wo³aj¹cego
– „wyganiaæ”.
Na podstawie uk³adu gruntów na ma-
pie katastralnej mo¿na s¹dziæ, ¿e inne
przysió³ki ju¿ póŸniejsze takie jak Po-
dzagórnie, Paprotnik czy Nowopole
powstawa³y w inny sposób ni¿ po-
przednie. Ziemiê potrzebn¹ dla rolnic-
twa uzyskiwa³o siê przez karczowa-
nie lasu oraz osuszanie bagien i
moczarów. Faktem jest, ¿e teren
Che³mka, podobnie jak jego bli¿sze i
dalsze okolice pokryte by³y prastary-
mi borami. W przewa¿aj¹cej czêœci
by³y to drzewa liœciaste o cennym
drewnie takie jak dêby, buki, graby,
kasztanowce i lipy, a z drzew iglastych
– sosny i œwierki. Okaza³e dêby ros³y
wzd³u¿ Przemszy, jeszcze w po³owie

XX wieku mo¿na by³o wybraæ siê tam do
lasu o nazwie Dêbina, albo 30 lat wcze-
œniej we wschodni¹ czêœæ wsi do lasu o
nazwie Buczyna i Grabina. Na wyspowych
karczowiskach lasu powstawa³y niewiel-
kie przysió³ki. Na mapie z lat 1788 – 1792
Zagórcze, Podzagórnie, Paprotnik i Nowo-
pole oznaczone s¹ jako samodzielne osa-
dy szlacheckie.
Na prze³omie XVIII i XIX wieku Che³mek
wraz z przysió³kami, po wybudowaniu ko-
œcio³a w Bobrku, przeszed³ z parafii oœwiê-
cimskiej do bobreckiej. W tym te¿ czasie
Nowopole i Zagórcze liczy³y po 5 dymów,
Paprotnik 5 – 19 dymów, zaœ Che³mek 50
– 90 dymów. Jednostki te wskazywa³y od
jakiej iloœci zabudowañ w poszczególnych
latach liczono op³aty pieniê¿ne zwane po-
dymnymi – „od ka¿dego komina nad dach
wyprowadzonego, a gdzie nie masz komi-
na od ka¿dej cha³upy zamieszka³ej”.

Struktura spo³eczna wsi w tym czasie
przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
12 cha³upników o 2. gospodarstwach, 55
cha³upników o 1. gospodarstwie, 21 cha-
³upników na ogrodach, 3 cha³upników bez
ogrodów, 1karczmarz, a od roku 1790 do-
datkowo czterech szlachciców oficjalistów
Rzeczypospolitej oraz dwóch stra¿ników
w komorze celnej nad Przemsz¹. Wtedy
ju¿ feudalne rolnictwo przesta³o byæ pod-
staw¹ egzystencji mieszkañców Che³mka.

Hah
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K¹cik poezji
Che³meckie Stowarzyszenie TrzeŸwoœci
„PAPROTNIK” dzia³a na terenie Che³m-
ka od 7 lat i liczy oko³o 35 osób. Nasi
cz³onkowie tworz¹ „Wielkie drzewo”, z
którego wyci¹gaj¹ rêce jak ga³êzie do
tych, którzy potrzebuj¹ pomocy. Jeœli ktoœ
za nie chwyta i trzyma mocno, wyci¹ga-
my go z bagna alkoholu, jeœli trzyma s³a-
bo – odpada. S¹ i tacy którym brak³o
¿ycia, by do nas dotrzeæ. „Nasze zadanie
to uratowaæ jak najwiêcej z nich, bo ka¿-
dy zas³uguje na pomoc” -  mówi prezes
klubu El¿bieta Stwora-Grzywna.
W styczniu „PAPROTNIK” urz¹dzi³ Bal
Abstynencji, w którym wziê³o udzia³ 70
osób. Zabawa odby³a siê w Domu Ludo-
wym w Che³mku przy wspó³pracy MOK-
SiR-u. Z myœl¹ o dzieciach w czasie ferii

 KLUB „PAPROTNIK” DZIECIOM
zimowych zosta³ zorganizowany wspólnie
z klubem „ABSTYNENT” z Oœwiêcimia
kulig dla 43 osób. Piêkna sanna po la-
sach gminy Che³mek zakoñczy³a siê pie-
czeniem kie³basek oraz poczêstunkiem w
siedzibie klubu. By³ tez wspólny wyjazd
na basen i lodowisko.

Obecnie nasi cz³onkowie uczest-
nicz¹ w spotkaniach z m³odzie¿¹ gimna-
zjaln¹.
 Chcemy podziêkowaæ za umo¿liwienie
nam korzystania z sali gimnastycznej
Pani Dyrektor Gimnazjum Nr. 2 i wszyst-
kim popieraj¹cym nasz ruch abstynenc-
ki. Dziêkujemy tak¿e Pani Teresie Ba-
nasik z Komisji P.A., która czynnie
uczestniczy we wszelkich naszych impre-
zach.

Pasowani na czytelników
„Dziêkujemy Ci Andersenie,
Twoje baœnie s¹ jak marzenie …”

Tymi s³owami rozpoczê³a siê uro-
czystoœæ pasowania na czytelnika
uczniów klasy I SZS w Che³mku. Ucznio-
wie klas II i III przygotowali czêœæ arty-
styczn¹, poœwiêcon¹ dwusetnej rocznicy
urodzin H. Ch. Andersena. Wierszem i
piosenk¹ podziêkowali duñskiemu pisa-
rzowi za przepiêkne baœnie, zachêcaj¹c
tym samym pierwszoklasistów do czyta-
nia i korzystania ze zbiorów bibliotecz-
nych. Uczniowie klasy III przedstawili
baœñ „Brzydkie kacz¹tko”. W roli baœnio-
pisarza wyst¹pi³ Krzysiu Mordoñ z kla-

W gimnazjum nr 2 w Che³mku podsu-
mowano I semestr 2005 roku. By³ to se-
mestr nie tylko wytê¿onej nauki, ale rów-
nie¿ wielu konkursów zorganizowanych
przez Samorz¹d Szkolny. Ponadto ucznio-
wie wziêli udzia³ w  konkursie o  „Czar-
ny parasol” organizowanym przez Libi¹-
skie Centrum Kultury. Pierwsze miejsce
zdoby³a Iwetta Musia³ z kl. I„a”, wyró¿-
niona zosta³a Marta Gworek z kl. I„a”.
W gimnazjum trwa ca³oroczny konkurs
Liga Zadaniowa, w którym uczniowie
prowadz¹ zaciêt¹ walkê o miano najlep-
szego matematyka.
Uczniowie brali tak¿e udzia³ w olimpia-
dach przedmiotowych, najlepsi zakwali-
fikowali siê do etapu rejonowego. I tak:
spoœród uczniów gimnazjum startuj¹cych
w  olimpiadzie biologicznej najlepiej spi-
sa³ siê Adam Potoczny z klasy III „b”, zaœ
w olimpiadach:  z chemii, z jêzyka pol-
skiego i z historii – Dorota Syska z klasy
III „c”. Wszystkim zwyciêzcom gratulu-
jemy i czekamy na kolejne sukcesy!

IWI

Semestr obfity w
konkursy.

W Œrodowiskowym Domu Samopomocy
w Che³mku w ramach zajêæ Klubu Inte-
gracyjnego „Bratek” odby³a siê 1 lutego
br. zabawa karnawa³owa. Wziêli w niej
udzia³ uczestnicy terapii i m³odzie¿ z uli-
cy Krakowskiej. Dzieci przygotowa³y na
tê okazjê program artystyczny – P. Maj-
cherek, W. Banaœ (SP nr 2 w Che³mku),
S. Majcherek (Gimnazjum nr 2 w Che³m-
ku) i A. Kubicka (Specjalny Oœrodek
Szkolno-Wychowawczy w Oœwiêcimiu)
zaprezentowali w³asny uk³ad choreogra-
ficzny. Wystêp nagrodzono gromkimi bra-
wami. Uczestnicy zabawy bawili siê
wspólnie i – jak podkreœlaj¹ – pomimo
ró¿nicy wieku œwietnie spêdzili razem
czas. „Cieszymy siê, ¿e m³odzie¿ mo¿e
podzieliæ siê swoj¹ radoœci¹ i entuzja-
zmem z innymi – podsumowuj¹ zabawê
organizatorzy zajêæ. – Szczególnie dziê-
kujemy Pani Ewie Piwowarczyk, opie-
kunce grupy dzieciêcej”.

IWI

Zabawa
karnawa³owa w ŒDS

sy II, który wspólnie z nauczycielem bi-
bliotekarzem - Dorot¹ Orzan¹ dokona³
pasowania wszystkich uczniów klasy I
na czytelników biblioteki szkolnej. Nowo
mianowani czytelnicy otrzymali pami¹t-
kowe zak³adki do ksi¹¿ek oraz s³odki
upominek od starszych kolegów. Spotka-
nie rozpoczê³o cykl imprez poœwiêconych
jubileuszowej rocznicy urodzin H.Ch.
Andersena, która przypada w tym roku.

A.K-K

Zapraszamy m³odzie¿ gimnazjaln¹
oraz uczniów szkó³ œrednich

 do udzia³u w

VII BIEGU POSZUKIWACZY WIOSNY
18.03.2005r. godz.12.00

na Stadionie Sportowym w Che³mku

DYSTANS: 1,5 km dziewczêta, 2,5 km
ch³opcy WARUNEK UCZESTNICTWA:

strój sportowy

ORGANIZATORZY: Miejski Oœrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji,

Powiatowy Zespó³ nr 8 Szkó³ Zawodo-
wych i Ogólnokszta³c¹cych w Che³mku

„Echo Che³mka” ma zaszczyt zaprezen-
towaæ Pañstwu kilka wierszy £ucji Dy-
dyñskiej – poetki, której twórczoœæ nie-
jednokrotnie nagradzano i wyró¿niano na
konkursach w ca³ej Polsce.

Zanim....
opadn¹
ciê¿kie powieki
a po nocnej
drodze przemknie
ksiê¿yc
zapiszê myœli
na skrawku dnia
wyrównam ka¿de
za i przeciw
wypuszczê pragnienia
na wolnoœæ...

w pamiêæ wprowadzê sen

³zy
kropla ³zy nieba
spad³a na moj¹ d³oñ
zdziwi³am siê, ¿e taka smutna....

kropla ³zy twojej
spad³a na ziemiê przeoran¹
patrzy³am na ni¹ z nadziej¹....

mój anio³
rozpostar³ skrzyd³a
nad moim ¿yciem

puchem bia³ych piór
wyœcieli³ krête œcie¿ki
g³êboko spojrza³
w oczy za³zawione
z czu³oœci¹ dmuchn¹³
w twarz napiêt¹
perliœcie uœmiechn¹³ siê
do myœli nieczystych
pogrozi³ palcem
i poda³ skrzyd³o

a jednak upadki bol¹...

nasz czas
zatrzymaj czas...
bym odetchnê³a
chwil¹
pod nieba szalem
z gwiazd¹ na policzku.

zatrzymaj czas...
bym zach³ysnê³a siê
prawd¹
na skrzyd³ach  ¿ycia
z piórkiem we w³osach.

zatrzymaj czas
i obejmij moje teraz
czu³ym ramieniem
bycia razem
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Udany wystêp m³odych szachistów

Tegoroczne Ferie Zimowe organizowane
przez MOKSIR obfitowa³y w ró¿nego ro-
dzaju imprezy sportowe. Ju¿ w pierwszym
dniu ferii odby³y siê dwa turnieje:
Turniej Pi³karzyków Sto³owych oraz
pierwszy z cyklu szeœciu turniejów o
tytu³ najlepszego tenisisty Ferii 2005.
Na kolejne dni MOKSIR przygotowa³
konkursy i turnieje zarówno dla m³o-
dzie¿y, jak i dla doros³ych. W ofercie
oœrodka znalaz³y siê m.in.: X Rodzin-
ny Turniej Tenisa Sto³owego (w tym
roku zmieniona formu³a dopuszcza-
³a do rozgrywek równie¿ rodzeñstwa),
M³odzie¿owy Turniej Unihokeja, VII
Amatorski Turniej Tenisa Sto³owego
Oldbojów czy wreszcie zapocz¹tkowa-
ny 15 lutego cykl dziesiêciu otwartych tur-
niejów tenisa sto³owego. Dla mi³oœników

SPORTOWE FERIE
Pi³ki No¿nej w ostatnich dniach ferii zor-
ganizowany zosta³ Amatorski Turniej Ha-
lowej Pi³ki No¿nej. Sportow¹ ofertê po raz

pierwszy wzbogaci³y dwa wyjazdy na nar-
ty do Szczyrku. Ponadto z inicjatywy

MOKSiR-u dwudziestu nauczycieli
prowadzi³o zajêcia ruchowo-sportowe
we wszystkich szko³ach gminy.
Dzieci i m³odzie¿ równie¿ wykaza³y in-
wencjê. Mimo, i¿ w tym roku nie zo-
sta³ zorganizowany konkurs na naj-
wiêkszego œniegowego ba³wana,
konkurencjê t¹ bezapelacyjnie wygra-
li twórcy czterometrowego ba³wana,
który zdobi³ osiedle przy ulicy Pi³sud-
skiego w Che³mku.Jednak oferta
MOKSiR na ferie nie obejmowa³a wy-
³¹cznie atrakcji sportowych. Dzieci
mog³y równie¿ uczestniczyæ w konkur-

W Trzebini odby³ siê jubileuszowy X Miêdzynarodowy
Turniej M³odych Talentów. Nasz¹ gminê reprezentowali
zawodnicy ko³a szachowego MOKSiR, wœród nich Se-
bastian Gabryœ – obecnie zawodnik pierwszoligowego
klubu JKSZ Jaworzno. Niespodziank¹ by³a dobra lo-
kata Pauliny Karwety – 20 miejsce w swojej grupie
wiekowej i Patryka Kurdziela – 26 miejsce. Startowali
z zawodnikami reprezentuj¹cymi najsilniejsze oœrodki
szachowe w Polsce.
Sebastian Gabryœ zaj¹³ znakomite 9 miejsce. Uzyska³
5 punktów w grupie 15 i 16-latków, ust¹pi³ tylko œcis³ej
czo³ówce i dwóm reprezentantom Anglii. Uda³o mu siê
jednak wyprzedziæ najlepszych juniorów Chrzanowa,
Trzebinii i Oœwiêcimia. Za sob¹ zostawi³ 6 Anglików.
Tak dobra postawa reprezentacji Che³mka to w du¿ej
mierze zas³uga instruktora MOKSiR, popularyzatora
sporu szachowego Jana Karwety.
Na zdjêciu: najm³odsi zawodnicy  MOKSiR – Micha³
Kysiak i Patryk Kurdziel.

Wielkoœæ dofinansowania:
Dotacja nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 10.000 z³ i nie
mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 1.250.000 z³.
Wielkoœæ wsparcia nie mo¿e przekroczyæ 50%
wydatków kwalifikowanych (w przypadku
podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ w Gmi-
nie Che³mek).

Wniosek (formularz wniosku wraz z za³¹cz-
nikami) nale¿y z³o¿yæ w formie papierowej
w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach (je-
den orygina³ i jedna kopia) oraz w formie
elektronicznej (na dyskietce lub p³ycie CD) na

adres w³aœciwej Regionalnej Instytucji Finan-
suj¹cej (dla przedsiêbiorstw, które prowadz¹
dzia³alnoœæ w Gminie Che³mek): Ma³opolska
Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci S.A.
w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542
Kraków.

 Terminy sk³adania wniosków o dofinansowanie:
    do 2 grudnia 2004 r.,

    do 25 lutego 2005 r.,
    do 20 maja 2005 r.,
    do 18 sierpnia 2005 r.,
    do 7 listopada 2005 r. - do godziny 15.00.

Za³¹czniki do wniosku:
Wykaz obowi¹zkowych dokumentów, które
nale¿y za³¹czyæ do wniosku znajduje siê
w Instrukcji wype³nienia wniosku o dofinan-
sowanie ze œrodków Sektorowego Programu
Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjnoœci
Przedsiêbiorstw” na realizacjê projektu w ra-
mach Dzia³ania 2.3.

 UWAGA: Najaktualniejsze informacje nt.
konkursu znajduj¹ siê na stronach inter-
netowych:

http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/_fundu-
sze.php?dzial=1178,
http://www.parp.gov.pl/strukturalny2.html.

sach plastycznych oraz bawiæ siê na balu
maskowym.

IWI

Uwaga PRZEDSIEBIORCY! (cd ze str. 2)
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 „Wieczór Otwartych Serc”

Rozpoczê³a siê budowlana „akcja” w niegdy-
siejszym kinie (budynek MoKSiR, Plac Ki-
liñskiego) i wszystko wskazuje na to, ¿e nie-
bawem mieszkañcy Che³mka ponownie bêd¹
mogli ogl¹daæ filmy na wielkim ekranie.
15. 02. 2005r. ruszy³y roboty budowlane, które
potrwaj¹ do koñca listopada br. Powstaj¹ca sala
nie bêdzie wy³¹cznie sal¹ kinow¹, po przebudowie
ma siê w niej mieœciæ Regionalny Oœrodek Szkole-
niowy dla Osób Zagro¿onych Bezrobociem. Nie po-
winniœmy zatem spodziewaæ siê typowego kina, ale
przede wszystkim nowego Oœrodka Szkoleniowego.
Prace budowlane wykonuje: P.R.I. „SELPRI” K. Momot
z Przeciszowa i Zak³ad Remontowo-Budowlany R. Ho³o-
ta, T. Pi³at z Oœwiêcimia za ³¹czn¹ kwotê brutto – 1 858
952,60 z³. Postêp prac (informacje i zdjêcia z aktualnego
etapu robót) mo¿na œledziæ w Internecie, na stronie
www.Chelmek.pl.
Kinomanom przypominamy, ¿e od niedawna maj¹ mo¿liwoœæ
ogl¹dania filmów w kinie multimedialnym w che³meckim
Domu Ludowym za symboliczn¹ z³otówkê.       IWI

 KINO W AKCJI!

Ju¿ po raz czwarty m³odzie¿ z Gimnazjum nr 2 w Che³mku zaprosi-
³a seniorów oraz emerytowanych nauczycieli na „Wieczór Otwartych
Serc”. Ta cykliczna impreza odbywaj¹ca siê tu¿ przed feriami, rok-
rocznie przyci¹ga kilkadziesi¹t osób, które przybywaj¹, by spêdziæ czas
w mi³ej i serdecznej atmosferze.
Tegoroczne spotkanie poœwiêcono mi³oœci i przyjaŸni. M³odzie¿ zadba³a o
refleksyjny i nostalgiczny nastrój: raczy³a goœci skoncentrowan¹ na emo-
cjach i uczuciach poezj¹ ma³o znanych autorów (ks. Piotr Faliñski, Stani-
s³aw Brzozowski, Helen Oshiro i Jeremy Taylor). W liryczne uniesienia wple-
cione zosta³y dŸwiêki gitary, akordeonu i skrzypiec. Towarzysz¹c¹ tego
wieczoru zebranym podczas wspólnego kolêdowania muzykê opracowali: ks.
D. Talik, W. Legut i by³y dyrektor gimnazjum – Z. Góralewicz. Zespó³ Chary-
tatywny istniej¹cy przy parafii im. Mi³osierdzia Bo¿ego zaserwowa³ wszystkim
goœciom s³odki poczêstunek. Uczniowie wrêczyli zaproszonym goœciom symbo-
liczne serca, maj¹ce utrwaliæ w pamiêci ten wyj¹tkowy wieczór. Wieczór, który
otworzy³ serca na najpiêkniejsze uczucia.

I. Witkowska
 M. Krzeczkowska

Klub SPORTOWY W CHE£MKU
oraz Publiczne Gimnazjum nr 2

w Che³mku
zapraszaj¹ w dniu

19 marca 2005 roku
na

1 gminny halowy turniej pi³karski
o puchar burmistrza Che³mka

który odbêdzie siê dla ch³opców w
dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria : klasy V – VI szkó³ podstawowych
II kategoria : klasy I – III szkó³ gimnazjalnych

dru¿yny sk³adaæ powinny siê z 6
zawodników i doros³ego opiekuna

dodatkowe informacje i zapisy prowadzi
sekretariat publicznego gimnazjum

nr 2 przy ul. Pi³sudskiego 1 w Che³m-
ku do dnia 15 marca 2005 roku
- Telefon nr : 0 33 846 13 86 -

Puchar burmistrza
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Remiza

W Centrum Kultury ̄ ydowskiej na Kra-
kowskim Kazimierzu miêdzy 16 lutym a
10 marca odby³a siê wystawa pt.”05” Pre-

ARTYŒCI ZIEMI OŒWIÊCIMSKIEJ PREZENTUJ¥
zentacja Artystów Ziemi Oœwiê-
cimskiej. Ekspozycjê tworzy³y
obrazy, rysunki, grafiki, fotogra-
fie i rzeŸby 32 artystów plasty-
ków. Nasz¹ gminê reprezentowa-
li: Agnieszka Dombkowska, Ewa
Mizera, Grzegorz Sitek, Walde-
mar Rudyk. To wa¿ne dla plasty-
ków oraz Ziemi Oœwiêcimskiej
wydarzenie sta³o siê mo¿liwe
dziêki zrozumieniu, zaanga¿owa-
niu i pomocy grona wspó³organi-
zatorów: Fundacji Judaica Cen-
trum Kultury ¯ydowskiej na
Kazimierzu w Krakowie, Miêdzy-
narodowego Domu Spotkañ M³o-
dzie¿y w Oœwiêcimiu, Miejskie-
go Oœrodka Kultury Sportu i
Rekreacji w Che³mku, Galerii
”Pro Arte” w Oœwiêcimiu, Stowa-

rzyszenia Wspierania Inicjatyw Kultural-
nych Ziemi Oœwiêcimskiej oraz Dzienni-
ka Polskiego w Oœwiêcimiu.  

Uczestnicy Prezentacji:
Pawe³ Adamus, Joanna Dadak, Krzysz-
tof Dadak, Monika D¹browska, Andrzej
Domarzewski, Agnieszka Dombkowska,
Kalina Dulko, RemigiuszDulko, Barba-
ra Gawêda – Badera, Józef Ho³ard, Pa-
tryk Janczukowski, W³adys³aw Kawczak,
Janusz Karbowniczek, £ukasz Karbow-
niczek, Krzysztof Knurowski, Ryszard
Koz³owski, El¿bieta Kuraj, £ukasz Kuœ,
Józef £ysakowski, Grzegorz Matusik,
Ewa Mizera, El¿bieta Pietruczuk, Jerzy
Pietruczuk, Waldemar Rudyk, Gabriela
Równicka, Rafa³ Saternus, Grzegorz Si-
tek, Agata Skrzelowska, Edward Marian
Stec, El¿bieta Wardza³a – Sereœ, Pawe³
Warcho³, Zbigniew Bury.

Na zdjêciu: Ceramika Grzegorza Sitka.
Artysta po kilkunastoletnim pobycie w
Republice Po³udniowej Afryki powróci³ do
rodzinnego Che³mka

Odznaczenia dla stra¿aków
20 lutego br. odby³o siê walne zebranie OSP
Che³mek, w którym oprócz stra¿aków
udzia³ wziêli zaproszeni goœcie: Prezes Za-
rz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP
RP – Edmund Kalfas, Burmistrz Che³mka
– Andrzej Saternus, Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej w Che³mku – Zbigniew Jeleñ,
a tak¿e Komendant Policji, Radni, przed-
stawicielki Ko³a Gospodyñ Wiejskich i miej-
scowi przedsiêbiorcy. Po wys³uchaniu spra-
wozdañ i po przeprowadzonej dyskusji
cz³onkowie OSP jednog³oœnie udzielili Za-
rz¹dowi absolutorium. Warto podkreœliæ, i¿
wszystkie Zarz¹dy OSP otrzyma³y absolu-
torium za 2004 rok.
 Podczas zebrañ sprawozdawczo-wybor-
czych uhonorowano odznaczeniami za za-
s³ugi dla po¿arnictwa stra¿aków z OSP
Che³mek: Krzysztofa Koby³czyka Z³otym
Medalem, Emila Marchlewskiego i Janu-
sza S³owiñskiego Br¹zowymi Medalami
oraz stra¿aków z OSP Bobrek: Bronis³a-
wa Ryskê, Bronis³awa Toporka i Stanis³a-
wa Subla Srebrnymi Medalami, a tak¿e
Tomasza WoŸniaka Odznak¹ Wzorowego
Stra¿aka.

IWI

Tradycja dzia³aj¹cych na trenie naszej Gminy Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych siêga ponad 100 lat. Prezentujemy Pañstwu niezwyk³¹ ciekawostkê –
zdjêcie stra¿aków z gorzowskiej remizy pochodz¹ce z 1934 roku.

Podziêkowanie
Pragniemy gor¹co podziêkowaæ

mieszkañcom Starego Miasta, rodzicom,
uczniom i nauczycielom Szko³y Podstawowej nr 2

i Gimnazjum w Che³mku
za ¿yczliwoœæ i wsparcie.

Rodzina  Mêdelów

Og³oszenia

W dniu 19 marca 2005 rozpoczêta zosta³a budowa  wia-
duktu pod przejazdem kolejowym na drodze wojewódz-
kiej nr.933 w Oœwiêcimiu ( ul. Konopnickiej). W zwi¹zku
z tym zostan¹ wyznaczone objazdy. Dla autobusów ko-
munikacji miejskiej i przywo¿¹cych pracowników wyko-
nano drogê tymczasow¹ umo¿liwiaj¹c¹ dojazd do Oœwiê-
cimia w pobli¿u wykonywanych robót. Z drogi
tymczasowej bêd¹ mogli korzystaæ mieszkañcy Gminy
Che³mek. Pojazdy ciê¿arowe bêd¹ korzysta³y z objazdu
przez Bieruñ. Prosi siê równie¿ aby z tego objazdu ko-
rzystali mieszkañcy Che³mka.

Uwaga OBJAZD !!!
 Przeros³y Ciê Problemy Finansowe?
 Nie Radzisz Sobie z Zaci¹gniêtymi Kredytami?
 Gnêbi¹ Ciê Wierzyciele (Komornicy)
 zadzwoñ: (032)6230784 ?


