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W dniu 24.01.2003 r. o godz. 13.00 odby³a siê uroczy-
sto�æ upamiêtniaj¹ca 58 rocznicê wyzwolenia Che³mka .Pod
pomnik Ofiar Faszyzmu w dzielnicy Paprotnik przyby³a
m³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej nr 2, Gimnazjum nr 2,
Powiatowego Zespo³u nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólno-
kszta³c¹cych oraz harcerze . W asy�cie pocztów sztandaro-
wych , przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Zbigniew Jeleñ oraz
Burmistrz Che³mka Andrzej Saternus z³o¿yli wi¹zanki kwia-
tów . Burmistrz w swoim przemówieniu odda³ cze�æ wszyst-
kim, którzy polegli na frontach II Wojny �wiatowej. Pamiêæ
o dacie wyzwolenia naszej miejscowo�ci nie mo¿e zanikn¹æ
w nastêpnych pokoleniach. Burmistrz z³o¿y³ deklaracjê, ¿e
uroczysto�æ bêdzie obchodzona corocznie.

Moje wspomnienie
Rocznica wyzwolenia Che³mka jest bardzo istotn¹ dat¹ w

historii lokalnego spo³eczeñstwa. Tak to niezwyk³e wydarzenie
zapamiêta³ Stefan Bernacik, który wówczas mia³ dwadzie�cia
jeden lat.

Dzisiaj ludzie nie rozumiej¹ co znaczy pragnienie wolno-
�ci. Wówczas by³y inne czasy, my�my czekali na wolno�æ. To by³o
nasze marzenie, �nili�my o niej. II wojna �wiatowa, to by³ trudny
okres. Ccz³owiek nie wiedzia³  ile godzin czy dni ¿ycia przed nim
zosta³o. Ci¹g³y strach, niepokój i niepewno�æ. Zima w 1945 roku
nie by³a zbyt ostra,  le¿a³ �nieg. Ju¿ jaki� czas przed oswobodze-
niem czuli�my, ¿e co� siê szykuje. Niemcy, którzy stacjonowali w
Che³mku byli jacy� niespokojni. Ci co zajmowali siê zak³adem po
cichu opuszczali Che³mek. Dochodzi³y sygna³y, ¿e armia radziec-
ka jest niedaleko i nadchodzi d³ugo wyczekiwany koniec wojny.
Czekali�my na to wydarzenie. Pamiêtam, ¿e zanim armia radziec-
ka  dotar³a do nas z daleka by³o s³ychaæ ogromny huk. Wygl¹da³o
to, jakby rzucano ogromne ogniste kule. Nie zapomnê tego. ̄ o³nie-
rze wkraczali od strony Libi¹¿a, by³ ostrza³ artyleryjski, który z
tego co pamiêtam nie wyrz¹dzi³ wiêkszych szkód. ¯o³nierze nie-
mieccy równie¿ odpowiedzieli strza³ami. S³ysz¹c wystrza³y pocho-
wali�my siê w piwnicach. Na ten ostrza³ ¿o³nierze niemieccy tak¿e
odpowiedzieli strza³ami. Pamiêtam, ¿e wtedy do s¹siada wpad³
granat, wyrwa³ okno. Niektórzy,  zamiast w piwnicy chowali siê w
okopie zabezpieczonym s³om¹. Tam te¿ wpad³ granat...niestety
rani³ dwie osoby. Przenie�li�my je do domu. Lekarz z armii ra-

dzieckiej  opatrzy³ je, ale niestety ju¿ by³o za pó�no. Pamiêtam, ¿e
¿o³nierze radzieccy pytali  jak daleko jeszcze do Berlina. My�leli,
¿e je¿eli za rzek¹ jest ju¿ �l¹sk- to jest blisko. Z tego co pamiêtam,
w Che³mku nie by³o jaki� szczególnych walk. Owszem, by³y: o tak
zwane "Zamo�cie", a tak¿e walki o  Kamionkê. Ale nie by³y one a¿
tak krwawe. Pamiêtam, ¿e ju¿ po oswobodzeniu by³ przemarsz
wojsk radzieckich. Wyszli�my wtedy patrzeæ na nich. Szli tacy
dumni w mundurach. Miêdzy nimi znalaz³ siê jeden Polak, to by³o
niezwyk³e zobaczyæ �swojego�. Wówczas odezwa³ siê taki niesa-
mowity patriotyzm. Podbiegli�my do niego,  dotykali�my mundu-
ru, g³askali�my go. W¹tpiê czy kto� zrozumie, co my wtedy czuli-
�my...serca nam �ciska³o z rado�ci. Wtedy gdy sta³em przy tym
¿o³nierzu, tym naszym Polaku, nie przypuszcza³em nawet, ¿e ju¿
za trzy miesi¹ce sam za³o¿ê mundur.

Ju¿ w lutym  zaczê³y siê prace porz¹dkowe. Usuwali�my gru-
zowiska, pobojowisko wojenne. Zaczêto uprz¹taæ teren zak³adu,
który teraz przejêli Sowieci.

Tak ja pamiêtam to wydarzenie. W³a�ciwie trudno o tym mó-
wiæ. To wszystko mo¿e wydaæ siê niezrozumia³e, szczególnie dla
m³odych ludzi. Patriotyzm, to teraz s³owo zapomniane, zrzucone
na margines. Choæ siê o tym czasem mówi, to chyba ludzie tego nie
rozumiej¹. My�my �nili o wolno�ci, to by³o najwiêksze marzenie,
¿yli�my wolno�ci¹, nadziej¹. To tak jak cz³owiek nasycony nie
zrozumie g³odnego.

6.II.2003 godz. 12.00
IV Sesja Rady Miejskiej
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Wybrano rady osiedlowe
Tegoroczne zebrania �rodowiskowe o

charakterze sprawozdawczo-wyborczym
zaskoczy³y wszystkich wysok¹ frekwencj¹.
Mieszkañcy bardzo powa¿nie potraktowa-
li swoj¹ odpowiedzialno�æ za lokalne �ro-
dowisko. Dla przyk³adu na wybory na osie-
dlu �Kolonia�, które mia³y miejsce w Gim-
nazjum nr2 przysz³a tak du¿a ilo�æ miesz-
kañców, ¿e trzeba by³o przenie�æ wszystko
do du¿ej sali gimnastycznej. Mieszkañcy
chêtnie zadawali pytania obecnym na sali
burmistrzowi i jego zastêpcy. Dyskusje na
gminne tematy trwa³y za ka¿dym razem
kilka godzin. Jak widaæ takie spotkania s¹
bardzo potrzebne, gdy¿ spo³eczno�æ lokal-
na interesuje siê sprawami gminy.

Rada osiedla �Nowopole�
Na ogólna liczbê 50 mieszkañców obec-

nych na zebraniu wyborczym g³osowa³y 44
osoby.

Cz³onkowie zarz¹du: Janina Goc (ilo�æ
g³osów 24), Urszula Jod³owska(ilo�æ g³o-
sów 26),  Jacek Pyrek(ilo�æ g³osów 27), Ma-

riusz Sajak (ilo�æ g³osów 26), Jacek Sikora
(ilo�æ g³osów 22).

Na przewodnicz¹cego zarz¹du wybra-
no Mariusza Sajak (35 g³osów)

Rada osiedla �Kolonia�
Na ogóln¹ liczbê 149 mieszkañców

obecnych na zebraniu wyborczym g³oso-
wa³o 136 osób.

Cz³onkowie zarz¹du: Iwona Cie�la
(ilo�æ g³osów 69), Daniel Cie�la (ilo�æ g³o-
sów 67), Teresa Daniek (ilo�æ g³osów 86),
Anna Etmañska (ilo�æ g³osów 90), Artur
Kapitan (ilo�æ g³osów 98), Euzebiusz Kru-
pa (ilo�æ g³osów 83), Pawe³ Legut (ilo�æ
g³osów 104), Jan Leszczyñski (ilo�æ g³o-
sów 85), Tomasz Szyjka (ilo�æ g³osów 85).

Na przewodnicz¹c¹ zarz¹du wybrano
Teresê Daniek (47 g³osów).

Rada osiedla
�Stare Miasto�

Na ogóln¹ liczbê 86 mieszkañców obec-
nych na zebraniu wyborczym g³osowa³o 86
osób (oddano jeden niewa¿ny g³os).

Cz³onkowie zarz¹du: Piotr Figiel (ilo�æ
g³osów 58), Wioletta Gil (ilo�æ g³osów 28),
Aleksander Koby³czyk (ilo�æ g³osów 51),
Marek Palka (ilo�æ g³osów 42), Adam Sto-
k³osa (ilo�æ g³osów 32), Stefan Warzecha
(ilo�æ g³osów 36), Mieczys³aw Wesecki
(ilo�æ g³osów 37).

Na przewodnicz¹cego zarz¹du wybra-
no Aleksandra Koby³czyk (42 g³osy).

Wybory Rady So³eckiej i
So³tysa Gorzowa

Na ogóln¹ liczbê 123 mieszkañców
Gorzowa obecnych na zebraniu wyborczym
g³osowa³y 123 osoby.

W sk³ad rady so³eckiej so³ectwa Gorzów
wybrani zostali: Stanis³aw Baranowski
(ilo�æ g³osów 80), Józef  Czerw ( ilo�æ g³o-
sów 86), Bogdan Dulêba (ilo�æ g³osów 93),
Marcin £awczys (ilo�æ g³osów 64), Sylwe-
ster Pawela (ilo�æ g³osów 82), Ryszard Sko-
liñski (ilo�æ g³osów 106).

So³tysem Gorzowa zosta³ Marek Palka
otrzymuj¹c 104 g³osy.

cd. na str. 7

Sprintem po gminie
Senator pomo¿e?

Pocz¹tkiem stycznia odby³o siê spotkanie burmistrza Andrzeja
Saternusa z senatorem Bogus³awem M¹siorem. Spotkanie by³o
odpowiedzi¹ na pismo jakie burmistrz wystosowa³ do ministra
pracy Jerzego Hausnera. Senator pierwszy zainteresowa³ siê pi-
smem opisuj¹cym sytuacjê gminy Che³mek oraz Po³udniowych
Zak³adów Przemys³u Skórzanego. Spotkanie dotyczy³o nie tylko
PZPS-u, ale tak¿e  ogólnej gospodarczej kondycji gminy. Senator
obieca³, ¿e pomo¿e burmistrzowi w poszukiwaniach inwestorów i
bêdzie go wspiera³ w dzia³aniach maj¹cych na celu o¿ywienie stre-
fy gospodarczej. Senator ma tak¿e zamiar w³¹czyæ do dzia³ania
Agencjê Rozwoju Przemys³u.

 Dla bezrobotnych
Na niedawnych zebraniach �rodowiskowych  mieszkañcy zada-

wali wiele pytañ dotycz¹cych bezrobocia. Interesowa³o ich g³ównie
jakie kroki podejmie gmina, by pomóc osobom pozostaj¹cym bez
pracy. W odpowiedzi burmistrz przedstawi³ pomys³, nad którym
pracuje gmina. Planuje siê mianowicie utworzenie punktu doradz-
twa dla osób bezrobotnych, które z ró¿nych powodów czêsto s¹
pasywne w poszukiwaniu pracy, a taka inicjatywa pomog³aby im
byæ bardziej aktywnymi. Mieszkañcy  zaproponowali burmistrzo-
wi, by zorganizowa³ spotkanie ze wszystkimi osobami pozostaj¹cy-
mi bez pracy. Wówczas by³aby mo¿liwo�æ wymiany zdañ i byæ

mo¿e bezrobotni przedstawili swoje pomys³y, które mo¿na by zre-
alizowaæ. Takie spotkanie odbêdzie siê w lutym. Bezrobotni spo-
tkaj¹ siê z przedstawicielami Powiatowego Urzêdu Pracy, Woje-
wódzkiego Urzêdu Pracy oraz Urzêdu Miasta. Bêdzie mo¿na uzy-
skaæ informacje  o  sta¿ach, pracach interwencyjnych, szkoleniach,
praktykach, wyjazdach zagranicznych. Proponowany termin spo-
tkania - 21.02.2003 o godz. 13.00

Spotkanie z Radnymi Wojewódzkimi
Burmistrz spotka³ siê z Andrzejem Telk¹ i Adamem Czachurem

radnymi sejmiku województwa ma³opolskiego. Spotkanie doty-
czy³o o¿ywienia gospodarczego gminy, dalszej modernizacji drogi
wojewódzkiej nr 780  oraz dotacji na budowê sal gimnastycznych.

O�wietlenie
Gmina podpisa³a umowê z Beskidzk¹ Energetyk¹ na konser-

wacjê lamp ulicznych. £¹cznie na terenie gminy konserwacj¹
objêtych jest 900 punktów �wietlnych.

JANIO£Y 2002 rozdane
Zespó³ Szkolny Podstawowo-Gimnazjalny nr1 przyzna³ spe-

cjalne nagrody osobom, które w szczególny sposób pomagaj¹
szkole. Tegoroczne wyró¿nienia trafi³y do: burmistrza Andrzeja
Saternusa, proboszcza parafii p.w. NMP Alojzy  Str¹czka, Rober-
ta Babiucha, Aleksandry Pisarek, Marii Srebro-Przyby³owskiej,
Jana Franczyka. Janio³y trafi³y tak¿e do firm: Titan-Lux Che³mek,
Plus O�wiêcim, Saga, Nayka, Truck Boots z Che³mka, Plantpol z
Zaborza.
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Termomodernizacyjne plany

Jeszcze w tym roku sze�æ bloków w Che³mku (ul. Pi³sudskiego
nr 2,8,10,14 oraz Powstañców �l¹skich nr 2 i 2a) ma zostaæ objê-
tych termomodernizacj¹. Jest to system docieplenia, który ma na
celu miêdzy innymi zmniejszenie zu¿ycia energii.

Warunkiem kwalifikacji jest uzyskanie przez blok minimum
25% oszczêdno�ci na zu¿yciu ciep³a, po objêciu go termomoder-
nizacj¹. Wówczas  docieplenie mo¿e byæ w osiemdziesiêciu pro-
centach finansowane z kredytu, którego udziela Bank Gospodar-
stwa Krajowego. Prezes Administracji Domów Mieszkalnych
zwróci³ siê do kampanii budowlanej z Bielska, która od prawie
trzech lat zajmuje siê po�redniczeniem w uzyskiwaniu takiego
kredytu przez wspólnoty mieszkaniowe. W uproszczonej wersji
proces przebiega w  nastêpuj¹cy sposób: wspólnota mieszkaniowa
stara siê za po�rednictwem kampanii o kredyt w BGK, którego
porêczycielem w tym wypadku musi byæ gmina, ze wzglêdu na to,
¿e wspólnota, jak i ADM nie posiadaj¹ odpowiedniego zabezpie-
czenia finansowego; nastêpnie  audytor dokonuje szczegó³owej
analizy, która musi byæ zaakceptowana przez BGK;  potem rozpo-
czyna siê remont. Po dokonaniu kompleksowej termomoderniza-

cji, wspólnota mieszkaniowa otrzymuje z Funduszu Termomo-
dernizacyjnego zwrot 25% warto�ci zaci¹gniêtego kredytu.

 - Ze wstêpnej analizy kosztów wynika, ¿e termomodernizacja
jednego bloku bêdzie kosztowaæ w granicach 200-250 tysiêcy
z³otych. Sp³ata kredytu mo¿e rozci¹gn¹æ siê na dziesiêæ lat. Przy-
k³adowy miesiêczny koszt mo¿e wynie�æ w granicach 1,22z³. za
metr kwadratowy. My�lê jednak, ¿e uda nam siê zamkn¹æ koszt w
granicach jednej z³otówki za metr z funduszu remontowego- mówi³
Z. Kurdybacha prezes ADM

W pi¹tek 10 stycznia prezes ADM spotka³ siê z przedstawi-
cielami kampanii budowlanej wraz z audytorem. Je¿eli wszystko
pójdzie zgodnie z planem,  zadanie mo¿e zostaæ zrealizowane do
koñca wakacji.

Co to jest?
Fundusz Termomodernizacji:

S¹ to wydzielone z bud¿etu pañstwa �rodki finansowe, który-
mi zarz¹dza Bank Gospodarstwa Krajowego. Przeznaczone s¹ na
wsparcie wszystkich uprawnionych podmiotów w realizacji dzia-
³añ maj¹cych na celu zmniejszenie zu¿ycia energii.

Kredyt Termomodernizacyjny:

Jest to podstawowe �ród³o finansowania przedsiêwziêæ ter-
momodernizacyjnych, bowiem system, w ramach którego kredyt
jest udzielany, skierowany jest przede wszystkim do podmiotów
nie dysponuj¹cych �rodkami na termomodernizacjê.

Premia Termomodernizacyjna:

Po dokonaniu kompleksowej termomodernizacji i zaci¹gniê-
ciu na ni¹ kredytu otrzymuje siê z Funduszu Termomoderniza-
cyjnego zwrot 25 % warto�ci tego kredytu.

Audytor i audyt  energetyczny

Audytor to osoba posiadaj¹ca profesjonaln¹ wiedzê z zakresu
technologii i technik grzewczych oraz technologii docieplenio-
wych, wpisana na listê Agencji Poszanowania Energii. Metody-
ka obliczeñ, analizy i wyniki obliczeñ szczegó³owo opisane s¹ w
audycie energetycznym.

Czy jeszcze w tym roku bloki przy Pi³sudskiego bêd¹ wygl¹daæ
³adniej i kolejna zima bêdzie cieplejsza za spraw¹

termomodernizacji?

Uci¹¿liwy wyciek
W poniedzia³ek 13 stycznia mieszkañcy Che³mka zauwa¿yli

dziwn¹ substancjê, o specyficznym zapachu, p³yn¹c¹ w wodach
kana³u otwartego do rzeki Przemszy. Bezzw³ocznie powiadomili
o tym stra¿ po¿arn¹.

Stra¿acy z O�wiêcimia powiadomili o zdarzeniu Jednostkê Ra-
towniczo-Ga�nicz¹ PSP w Chrzanowie, kiedy zorientowali siê, ¿e
wyciek musia³ nast¹piæ w Libi¹¿u. Jak siê okaza³o, dziwn¹ substancj¹,
by³ karbosol. Jest to �rodek, którego u¿ywa siê do polewania wêgla,
który zapobiega zamarzaniu i przymarzaniu wêgla i piasku do �cian
wagonów. Karbosolem by³y polewane wagony kolejowe na terenie
Ruchu II. W³a�nie podczas polewania prawdopodobnie nast¹pi³a
awaria, która spowodowa³a przedostanie siê ok. 200 litrów tego �rod-
ka do kana³u. Jak informowali specjali�ci, �rodek ten nie zawiera
sk³adników niebezpiecznych dla zdrowia i zosta³ dopuszczony do
stosowania przez Instytut Technologii Nafty w Krakowie. Posiada on
tak¿e atesty Instytutu Przemys³u Organicznego i Pañstwowego Zak³a-
du Higieny. Skutki wycieku by³y usuwane przez stra¿aków kilka dni.
Po zdarzeniu na KWK �Janina� zosta³a powo³ana specjalna komisja,
w celu wyja�nienia przyczyn wycieku. Nie s¹ znane jeszcze wyniki
dzia³añ komisji. Mieszkañcy przez ca³y tydzieñ uskar¿ali siê na bar-
dzo uci¹¿liwy zapach, który unosi³ siê w tamtym rejonie.

TRZÊS£Y SIÊ BUDYNKI
Od jakiego� czasu mieszkañcy dzielnicy �Stare miasto� skar¿yli siê

na wstrz¹sy budynków. Dnia 22 stycznia o godzinie 7.50 wstrz¹sy by³y
bardzo odczuwalne. W zwi¹zku z powy¿szym, burmistrz wyst¹pi³ do
Nadwi�lañskiej Spó³ki Wêglowej oraz do dyrektora zarz¹dzania kryzy-
sowego Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego z pismem o zajêcie
stanowiska w tej sprawie. W pi�mie zosta³o tak¿e zaznaczone jakie
problemy wynikaj¹ w zwi¹zku ze wstrz¹sami oraz pro�ba o zamonto-
wanie urz¹dzenia rejestruj¹cego wstrz¹sy sejsmiczne. 28 stycznia od-
by³o siê spotkanie z przedstawicielami kopalni "Piast" i "Ziemowit".
Wed³ug opinii ekspertów epicentrum wstrz¹su znajdowa³o siê na tere-
nie Kopciowic, ale nie mog³o ono spowodowaæ szkód w obiektach
budowlanych, ze wzglêdu na niewielk¹ si³ê. Ponadto kopalnie posiada-
j¹ wysokiej klasy aparaturê rejestruj¹c¹, która nie wykazuje, aby wstrz¹sy
mog³y powodowaæ trwa³e uszkodzenia budynków. Teren Che³mu
Ma³ego jest obszarem górniczym, gdzie wêgiel eksploatuje kopalnia
"Ziemowit" i "Piast". Wydobycie wêgla jest prowadzone w oparciu o
dwie �ciany i jest ono planowane do 2004 roku. Wêgiel wydobywany
jest metod¹ tzw. "na zawa³" i w zwi¹zku z tym wstrz¹sy górotworu bêd¹
odczuwalne. Bior¹c pod uwagê powy¿sze wyja�nienia, ka¿dy w³a�ci-
ciel budynku, który stwierdzi³ wystêpowanie pêkniêæ lub innych uszko-
dzeñ, ma prawo zwróciæ siê do kopalni lub NSW z pro�b¹ o usuniêcie
szkód. W przypadku negatywnej decyzji danej kopalni ma on prawo
dochodzenia swoich praw w drodze s¹dowej.
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W oczekiwaniu na odpowied�
We wrze�niu ubieg³ego roku gmina z³o¿y³a jedena�cie wnio-

sków w ramach Programu Operacyjnego Województwa Ma³opol-
skiego. Program ten ma byæ pomocny w uzyskiwaniu pieniêdzy ze
�rodków strukturalnych Unii Europejskiej. Je¿eli wnioski zostan¹
pozytywnie zaopiniowane, wówczas gmina mo¿e uzyskaæ dofinan-
sowanie rzêdu 20 milionów z³otych rocznie w cyklu trzyletnim.

Wszystkie z³o¿one wnioski wpisa³y siê w priorytety rozwoju
województwa ma³opolskiego na lata 2004-2006. Wiêkszo�æ wnio-
sków dotyczy inwestycji z zakresu ochrony �rodowiska, dla przy-
k³adu: kanalizacja sanitarna Bobrka, Gorzowa, Che³mka oraz ka-
nalizacja deszczowa Starego Miasta w Che³mku. Inne wnioski
dotycz¹: modernizacji drogi wojewódzkiej nr 780, rewitalizacji
kompleksu rekreacyjno- wypoczynkowego Stawy, rozwoju  Stre-
fy Aktywno�ci Gospodarczej, modernizacji Domów Kultury w
so³ectwach Bobrek i Gorzów. Dwa wnioski dotycz¹ tak¿e  utwo-
rzenia gminnych funduszy modernizacji dróg. Obecnie w gminie
s¹ opracowywane dodatkowe dokumenty, które musz¹ byæ do³¹-
czone do ka¿dego wniosku. S¹ tam miêdzy innymi dok³adne wy-
liczenia finansowe, koncepcja i plan realizacji.

 - Walczymy o bardzo du¿e kwoty. Ka¿da inwestycja jest dofi-
nansowana w maksymalnej wysoko�ci osiemdziesiêciu procent

warto�ci realizacji. Jest to gra warta �wieczki. Najwiêcej �rod-
ków finansowych poch³onie budowa kanalizacji, w sumie oko³o
czterdziestu milionów z³otych. Jednak¿e przy dofinansowaniu
mo¿emy skoñczyæ inwestycje w cyklu dwuletnim. Gdyby�my mu-
sieli sami to robiæ trwa³o by to oko³o dziesiêciu lat � podkre�la³
wiceburmistrz Andrzej Skrzypiñski

Konkurs zosta³ og³oszony przez województwo przed waka-
cjami ubieg³ego roku. Wszystkie gminy mog³y do niego przyst¹-
piæ. Ogó³em z³o¿ono dziewiêæset wniosków, z samego powiatu
o�wiêcimskiego z³o¿ono ich sto. W gminie projektami zajmie siê
wydzia³ Inwestycji i Promocji, który bêdzie koordynowa³ dalsze
prace nad uzyskaniem �rodków strukturalnych.

 - Istnieje bardzo du¿a szansa, ¿e wnioski zostan¹ zaopinio-
wane pozytywnie. Che³mek jest ma³¹ gmin¹ wiejsko-miejsk¹, a
takie bêd¹ mia³y pierwszeñstwo podczas rozpatrywania z³o¿o-
nych projektów. W funduszach strukturalnych generalnie chodzi
o niwelowanie ró¿nic rozwojowych miêdzy poszczególnymi re-
gionami Unii Europejskiej. Polska w stosunku do krajów unijnych
jest bardzo opó�niona, a szczególnie regiony wiejskie. Dlatego
jeste�my dobrej my�li co do uzyskania owych �rodków finanso-
wych � mówi³ wiceburmistrz.

Rozmawiali o drogach i wa³ach
Jedn¹ z g³ównych du¿ych inwestycji w gminie, która czeka na kontynuacjê, jest

modernizacja dróg i wa³ów. W zesz³ym miesi¹cu burmistrz spotka³ siê w tej sprawie
z przedstawicielem Województwa Ma³opolskiego. Jak wynika ze wstêpnych rozmów
wszystko jest na dobrej drodze, by w tym roku realizowano te zadania.

Zosta³o z³o¿one pismo do Janusza Se-
pio³a Marsza³ka Województwa Ma³opol-
skiego, w którym ujêto propozycjê dalszej
modernizacji dróg. Drugi i trzeci etap ma
zostaæ zrealizowany w latach 2003/ 2004.
W tych latach ma nast¹piæ przygotowanie
do etapu pi¹tego, który do tej pory nie by³
ujêty porozumieniem. Chodzi o ulicê �l¹-
sk¹ od skrzy¿owania z ulic¹ Chrobrego do
mostu kolejowego. Najwa¿niejsze w pla-
nach jest jednak skrzy¿owanie ulic �l¹skiej,
O�wiêcimskiej, Mieszka I.  S¹ dwie propo-
zycje rozwi¹zania problemu: budowa ron-
da, o ile bêdzie istnieæ taka mo¿liwo�æ, lub
zainstalowanie pe³nej sygnalizacji �wietl-
nej. Obecnie gmina oczekuje w tej sprawie
odpowiedzi z województwa.

Problemy dotycz¹ce dróg, z jakimi bo-
ryka siê gmina, burmistrz mia³ tak¿e okazjê
zaprezentowaæ przedstawicielowi woje-
wództwa, etatowemu cz³onkowi zarz¹du
Województwa Ma³opolskiego . Spotkanie
odby³o siê 11 grudnia, dotyczy³o obwodni-
cy, a mia³o miejsce w O�wiêcimiu. Potem
S. Zimowski uda³ siê na tak zwane robocze
spotkanie do Che³mka. Burmistrz zapozna³
go z inwestycjami, które s¹ realizowane na
terenie gminy. Pierwsza jest to kontynu-
acja modernizacji wa³u wzd³u¿ rzeki Prze-
mszy oraz rzeki Wis³y w Bobrku, a druga to
dalsza modernizacja dróg. Wkrótce ma
odbyæ siê robocze spotkanie w Krakowie,
gdzie merytorycznie wraz z podaniem ter-
minu realizacji zadañ, zostan¹ omówione

te kwestie. Pewnym jest, ¿e s¹ zabezpie-
czone �rodki na modernizacjê wa³u w wy-
soko�ci 2 milionów  800 tysiêcy z³otych.

 - Jest to jeden z priorytetów moich dzia-
³añ. Ochrona przeciwpowodziowa i zabez-
pieczenie bezpieczeñstwa mieszkañców jest
bardzo wa¿ne. My�lê, ¿e jest to dosyæ istot-
na informacja dla osób bezpo�rednio za-
gro¿onych katastrof¹ powodzi. Je¿eli fak-
tycznie uda siê  to zadanie zrealizowaæ w
tym roku, bêdê ogromnie zadowolony, a
wszystko wskazuje na to, ¿e tak siê stanie �
mówi³ burmistrz.

Rozmowy dotyczy³ytak¿e remontu dróg
i chodników. Oprócz podstawowej rozmo-
wy na temat dalszego remontu dróg podzie-
lonych na etapy, burmistrz zasygnalizowa³,
¿e uspokojenie ruchu na Krakowskiej, spo-
wodowa³o jeden podstawowy problem. Jest
on zwi¹zany z prób¹ ominiêcia rowerzysty
przez jad¹cy samochód. Droga jest na tyle
w¹ska, ¿e takie manewry s¹ dosyæ niebez-
pieczne. W trakcie wizyty przedstawiciel
województwa móg³ siê naocznie przeko-
naæ o trudno�ciach na drodze. Akurat ulic¹
jecha³ traktor, za którym by³ ci¹g samocho-
dów, które nie mia³y mo¿liwo�ci wyminiê-
cia traktora. Burmistrz zwróci³ uwagê S.
Zimowskiemu na potrzebê modyfikacji tego
zadania. Nie bêdzie to ³atwe, gdy¿ moder-
nizacja zosta³a wykonana w oparciu o kon-
kretny program, który zosta³ zatwierdzony
i wszelkie odstêpstwa musz¹ nastêpowaæ

przez kolejne zmiany w programie.
 - Obawiam siê, ¿e te problemy nasil¹

siê w okresie zimowym. Mam nadziejê, ¿e
uda nam siê to w jaki� odpowiedni sposób
rozwi¹zaæ. s¹ dwa przyk³adowe rozwi¹za-
nia tego problemu. Pierwszy: przez dopusz-
czenie do ruchu rowerowego jednego chod-
nika i drugi: poprzez pewne rozszerzenie,
lub zlikwidowanie pewnych utrudnieñ, któ-
re znajduj¹  na drodze � mówi³ burmistrz.

W przysz³orocznym projekcie bud¿etu
s¹ zarezerwowane �rodki na realizacjê po-
rozumienia. Podczas tworzenia bud¿etu
zak³adano realizacjê zadania modernizacji
i zarezerwowano dwie�cie tysiêcy z³otych
na wspó³finansowanie remontów. Jednak-
¿e bud¿et jeszcze bêdzie modyfikowany i
byæ mo¿e znajd¹ siê jeszcze jakie� dodat-
kowe �rodki finansowe.

Burmistrz zwróci³ siê tak¿e do starosty
o�wiêcimskiego z propozycj¹ ujêcia w pla-
nach bud¿etowych na lata 2003-2005 bu-
dowy chodników przy drogach powiato-
wych. Wyszczególniono ulice: Jagielloñ-
sk¹, Jaworznick¹, Krasiñskiego, O�wiêcim-
sk¹ i Szkoln¹. G³ównym argumentem by³o
poprawienie stanu bezpieczeñstwa. Te
wszystkie drogi prowadz¹ do placówek
o�wiatowych. Do tej pory dzieci w wiêk-
szo�ci musz¹ i�æ po jezdni  i s¹ nara¿one na
ró¿ne niebezpieczeñstwa. Wkrótce ma od-
byæ siê spotkanie, na którym zostanie poru-
szona kwestia chodników.

Z kolei wszystkie problemy z drogami
wojewódzkimi i propozycje ich rozwi¹za-
nia zostan¹ dok³adnie omówione na spo-
tkaniu w województwie.
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Czy Rz¹d pomo¿e?
Burmistrz Andrzej Saternus wystosowa³ pismo do ministra

pracy Jerzego Hausnera, w którym zwraca siê o pomoc dla gminy.
Takie pismo otrzymali tak¿e Marsza³ek  Janusz Sepio³, pos³owie:
Janusz Lisak, Pawe³ Gra�, Stanis³aw Rydzoñ oraz senator Bogu-
s³aw M¹sior.

W pi�mie przedstawiona jest historia PZPS, która siêga po-
cz¹tku lat trzydziestych. Omówione s¹ tak¿e ostatnie wydarzenia.
Kolejno docieramy do meritum, gdzie burmistrz domaga siê wy-
ja�nienia przebiegu sprzeda¿y przez Agencjê Prywatyzacji 37 pro-
cent akcji obecnemu prezesowi PZPS.

 - Skarb Pañstwa, który by³ w³a�cicielem udzia³ów sprzeda³ je
osobie fizycznej. Bezpo�rednim efektem tej sprzeda¿y jest obecna
sytuacja zak³adu. Praktycznie w okresie jednego roku z 571 osób,
które pracowa³y zosta³o 36 osób. Spó³ka zaprzesta³a produkcji
obuwia. Pomimo naszych monitów i wyst¹pieñ do ró¿nych mini-
sterstw oraz do premiera, temat ca³y czas jest spychany na boczne
tory. Chcê w koñcu wywo³aæ dyskusjê na ten temat. Konsekwencje
sprzeda¿y, czyli bezrobocie i powszechne niezadowolenie, spada-
j¹ bezpo�rednio na gminê, a decyzje by³y podejmowane w War-
szawie � mówi³ burmistrz Andrzej Saternus.

Burmistrz uwa¿a, ¿e skoro kto� gdzie� nie dope³ni³ obowi¹z-
ków, to nie mo¿na przemilczeæ tematu. Nale¿y g³o�no o tym mó-
wiæ, pomimo, ¿e ta sprawa mia³a miejsce za poprzednich rz¹dów,
to przecie¿ obowi¹zuje ci¹g³o�æ w³adzy. Doda³ tak¿e

 - Mo¿emy powiedzieæ, ¿e jest to klasyczny przypadek O¿a-
rowa, bior¹c pod uwagê fakt, co siê tam wydarzy³o. Tam tak¿e

nast¹pi³a sprzeda¿ udzia³ów osobie fizycznej. Nowy w³a�ciciel
wywióz³ maszyny. U nas nie by³o wywiezienia maszyn, ale zosta³y
zlikwidowane miejsca pracy, hale stoj¹ puste. Kto� musi pomóc
gminie, by tê sytuacjê zmieniæ.  Do tej pory wszystkie odpowiedzi
na pisma by³y lakoniczne. Tak nie mo¿e byæ, aby wszyscy udawali,
¿e problemu Che³mka nie ma, ¿e nie ma problemu zlikwidowania
du¿ego zak³adu pracy � mówi³ burmistrz.

Burmistrz przedstawi³ propozycjê stworzenia kompleksowej
oferty inwestycyjnej, po to by utworzono miejsca pracy. Nie jest
powiedziane, ¿e mia³by to byæ powrót do tradycji miasta butów,
chocia¿ jak mówi³ burmistrz, by³aby to wymarzona sytuacja, cho-
cia¿by ze wzglêdu na fakt posiadania znakomitych i wykszta³co-
nych fachowców.

 - Zwracam uwagê na potrzebê zastanowienia siê nad mo¿li-
wo�ci¹ stworzenia na szeroko rozumianych terenach PZPS-
owskich  podstrefy ekonomicznej, tak jak by³o w przypadku O¿a-
rowa. Mo¿na powiedzieæ, ¿e mamy lustrzan¹ sytuacjê. Chcia³-
bym, by w podobny sposób my�lano o Che³mku, poniewa¿ nie z
naszej winy zaistnia³a sytuacja, a wrêcz mogê powiedzieæ, ¿e z
beztroski ludzi, którzy podejmowali decyzjê o takiej, a nie innej
formie zbycia maj¹tku Skarbu Pañstwa � podkre�la³ burmistrz.

Burmistrz doda³, ¿e jest to próba zwrócenia uwagi Rz¹du. Ma
tak¿e nadziejê, ¿e w Polsce nie trzeba wychodziæ na ulicê, by
za³atwiæ tego typu problemy. Tak zrobiono w O¿arowie.

Gmina otrzyma³a lakoniczn¹ odpowied� z ministerstwa. Rz¹d
nie zadeklarowa³ chêci pomocy w tej sprawie.

Zarz¹d osiedla "Nowopole" dziêkuje jego mieszkañcom
za zaufanie i wybór na pe³nienie funkcji spo³ecznej.

Pragniemy zapewniæ, ¿e bêdziemy dobrze reprezento-
waæ interesy mieszkañców i kontynuowaæ wiele rozpoczê-
tych inicjatyw poprzedniego zarz¹du Osiedla.

Serdecznie dziêkujemy ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi Osie-
dla i jego przewodnicz¹cemu Panu Andrzejowi Jañcowi za
osobisty wk³ad i zaanga¿owanie w prace spo³eczne na rzecz
Nowopola.

Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla Nowopole
Mariusz Sajak

Szanownym Wyborcom- za udzielenie poparcia w
wyborach samorz¹dowych w dniu 27 pa�dziernika 2002
dziêkuj¹ radni z Kolonii oraz Nowopola.

Dziêki Waszemu poparciu otrzymali�my mandat
radnego, który pomo¿e nam sp³acaæ kredyt zaufania,
jakim nas szanowni Pañstwo obdarzyli. Postaramy sie
jak najlepiej wywi¹zaæ z obowi¹zków radnego i god-
nie Was reprezentowaæ.

Serdecznie Dziêkuj¹c, pozostajemy z Wyrazami Szacunku

Okrêg nr 2 � Kania Barbara, Hojka Bernard

Okrêg nr 3 � Krê�lewicz Danuta, Krupa Euzebiusz, Legut Pawe³

Okrêg nr 4 � Go³y�niak Maria, Jeleñ Zbigniew, Wi�niewski
Henryk

CZWARTA SESJA   IV  KADENCJI
RADY   MIEJSKIEJ   W CHE£MKU

Planowany porz¹dek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocno�ci i przyjêcie

porz¹dku obrad.

2. Przyjêcie protoko³u nr III2002 z Sesji Rady Miejskiej w Che³m-
ku z dnia 30.12.2002 r.

3. Projekt uchwa³y w sprawie statutu Miejskiego O�rodka Kultu-
ry Sportu i Rekreacji w Che³mku.

4. Projekt uchwa³y w sprawie oddania na dziesiêæ lat w dzier¿awê
czê�ci maj¹tku Gminy Che³mek dla Miejskiego O�rodka Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Che³mku.

5. Projekty  uchwa³ w  sprawie zamiaru przekszta³cenia przed-
szkoli i zespo³ów  szkolnych.

6. Projekt uchwa³y w sprawie udzia³u Gminy Che³mek w kosz-
tach opracowania budowlanego projektu technicznego zada-
nia inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja drogi 780".

7. Projekt uchwa³y w sprawie zmiany fragmentu miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w obrêbie
so³ectwa Bobrek, uchwalonego uchwa³¹ nr XXXVI/192/93
Rady Miejskiej w Che³mku z dnia 28.12.1993 r.

8. Sprawozdanie z  realizacji uchwa³, interpelacji i wniosków.

9. Sprawozdanie z dzia³alno�ci Burmistrza.

10. Sprawozdanie z dzia³alno�ci Urzêdu Miejskiego w Che³mku.

11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

12. Zakoñczenie obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Che³mku.
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STATYSTYKA URODZEÑ W GMINIE
CHE£MEK W LATACH 2001-2002

2001rok
MIEJSCOWO�Æ OGÓ£EM KOBIETY MÊ¯CZY�NI
CHE£MEK 83 36 47
GORZÓW 17 7 10
BOBREK 14 9 5
OGÓ£EM 114 52 62

Mê¿czy�ni stanowi¹ ok. 54,5% ogó³u urodzonych dzieci, a kobiety 45,5%

2002rok
MIEJSCOWO�Æ OGÓ£EM KOBIETY MÊ¯CZY�NI
CHE£MEK 84 47 37
GORZÓW 15 7 8
BOBREK 15 9 5
OGÓ£EM 114 63 51

Mê¿czy�ni stanowi¹ ok. 44,5% ogó³u urodzonych dzieci, a kobiety 55,5%

STATYSTYKA ZGONÓW
W GMINIE CHE£MEK W LATACH 2001-2002

2001rok
MIEJSCOWO�Æ OGÓ£EM KOBIETY MÊ¯CZY�NI
CHE£MEK 65 29 36
GORZÓW 10 5 5
BOBREK 16 6 10
OGÓ£EM 91 40 51

Kobiety stanowi¹ ok.40,4% ogólnej liczby zmar³ych, a mê¿czy�ni ok.
59,6%.

2002rok
MIEJSCOWO�Æ OGÓ£EM KOBIETY MÊ¯CZY�NI
CHE£MEK 66 30 36
GORZÓW 16 9 7
BOBREK 19 5 14
OGÓ£EM 101 44 57

Kobiety stanowi¹ ok. 44% ogólnej liczby zmar³ych, a mê¿czy�ni ok.
56%.

STATYSTYKA MA£¯EÑSTW
W GMINIE CHE£MEK W LATACH

2001-2002

2001rok
Zosta³y zawarte 123  ma³¿eñstwa, z tego ok. 25% to �luby cywilne

2002rok
Zosta³o zawartych 121 ma³¿eñstw, z tego ok. 21% to �luby cywilne

Opracowa³y:
W³adys³awa Byrska i Barbara Markiewicz

DZIA£KI  POD  BUDOWÊ  GARA¯Y
Burmistrz Che³mka

oferuje do sprzeda¿y dzia³ki gruntowe
stanowi¹ce w³asno�æ Gminy Che³mek,

po³o¿one przy ul. Ofiar Faszyzmu w Che³mku,
przeznaczone pod zabudowê  gara¿y.

Osoby zainteresowane nabyciem dzia³ki
proszone s¹ o kontakt z Urzêdem Miejskim

w Che³mku w pok. nr 14,
tel. /0 33/ 846-17-19, wew. 40

Urz¹d Miejski
32-660 CHE£MEK ul. Krakowska 11

P A R T E R

Biuro nr 4,6,5 - Wydzia³ Inwestycji i Promocji

Biuro nr 8,9,14 - Wydzia³ Architektury, Geodezji i Zasobów
Komunalnych

Biuro nr 12 - Wydzia³ Ogólno - Organizacyjny i Spraw Oby-
watelskich � ewidencja ruchu ludno�ci

Biuro nr 13 - Wydzia³ Ogólno - Organizacyjny i Spraw Oby-
watelskich � Urz¹d Stanu Cywilnego i dowodów osobistych.

P Ó £ P I Ê T R O

 Biuro nr  121 � Przewodnicz¹cy  Rady Miejskiej

Biuro Nr 122 � Sala Sesyjna

P I Ê T R O

Biuro Nr 102 � Sekretariat

Biuro Nr 102 � Burmistrz Che³mka  i Zastêpca Burmistrza

Biuro Nr 107 - Wydzia³ Ogólno - Organizacyjny i Spraw
Obywatelskich � dzia³alno�æ gospodarcza

Biuro Nr 108 � Wydzia³ Finansowo � Bud¿etowy � wymiar
podatków

Biuro nr 112 � Sekretarz Urzêdu

Biuro Nr 115-116 � Wydzia³ Finansowo- Bud¿etowy, Skarb-
nik Miejski

Kalendarz Imprez Turystyczno-
Krajoznawczych Ko³a Miejskiego PTTK

i Ko³a Przewodników Turystycznych
na 2003 rok

I. Ko³o Miejskie PTTK

13 kwietnia -Niedziela Palmowa w Rabce i Kalwarii Zebrzy-
dowskiej

26 kwietnia - Beskid �l¹ski � Brenna � �Szukamy �ladów
Zlotów Turystycznych Obuwników i Garbarzy�

8 czerwca - Beskid Ma³y � 22 Rajd Górski �Szlakami Jana
Paw³a II�

19 lipca � wycieczka (Kopiec Wolno�ci im. Józefa Pi³sudskie-
go, Kopiec Ko�ciuszki i Wawel)

25 pa�dziernika � Beskid Ma³y �Szukamy �ladów Zlotów
Turystycznych Obuwników i Garbarzy�

8 listopada � Pielgrzymka � wycieczka ( Tyniec i £agiewniki)

II Ko³o Przewodników Turystycznych

18 stycznia � Spotkanie op³atkowe i noworoczne cz³onków
Ko³a Miejskiego PTTK i mi³o�ników turystyki

8-9 marca XIX Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników
PTTK do Czêstochowy na Jasn¹ Górê

1-4 maja Góry �wiêtokrzyskie i Kielecczyzna

23-29 czerwca Wycieczka na Zamojszczyznê ( Roztocze) i do
Lwowa

12-17 sierpieñ Wycieczka w Bieszczady � Wetlina

17-19 pa�dziernik Sejmik Ko³a Przewodników Turystycznych
i Ko³a Miejskiego Che³mek w Nowym S¹czu
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Komisariat Policji w Che³mku
informuje:

Siedziba komisariatu znajduje siê w Che³mku przy
ul. Piastowskiej 16, telefon miejski 84 - 617 - 77 telefon
alarmowy 997 - czynny ca³a dobê ( korzystaj¹c z tego tele-
fonu nale¿y podaæ miejscowo�æ, z której jest zg³aszana in-
terwencja z uwagi, i¿ ten telefon obs³ugiwany jest przez
Dy¿urnego Komendy Powiatowej w O�wiêcimiu, a nazwa
ulicy mo¿e siê pokrywaæ z nazw¹ w innym rejonie powia-
tu). Komendant Komisariatu Policji w Che³mku lub osoba
przez niego wyznaczona przyjmuje zawsze w godzinach
pracy oraz w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 15.00-17.00

Dzielnicê nr. I �Osiedle Kolonia� obs³uguje Dzielni-
cowy sier¿. szt. Robert Baran, przyjmuje obywateli w go-
dzinach pracy oraz w czwarty poniedzia³ek miesi¹ca w godz.
14.00-17.00

Dzielnicê nr. 2 �Osiedle Nowopole� obs³uguje Dziel-
nicowy m³. asp. Krzysztof Drabik, przyjmuje obywateli w
godzinach pracy oraz w pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca w
godz. 14.00-17.00

Dzielnicê nr. 3 �Stare Miasto� obs³uguje Dzielnicowy
st. sier¿. Bogdan Kysiak, przyjmuje obywateli w godzinach
pracy oraz w trzeci poniedzia³ek miesi¹ca w godz. 14.00-
17.00

Dzielnicê nr. 4 so³ectwa Gorzów i Bobrek obs³uguje
Dzielnicowy m³. asp. Zbigniew Mikrut, przyjmuje obywa-
teli w godzinach pracy oraz w drugi poniedzia³ek miesi¹ca
w godz. 14.00-17.00

IX Konkurs Malarstwa

Nieprofesjonalnego
W IX konkursie malarstwa nieprofesjonalnego im. Ignacego

Bieñka zorganizowanego przez Miejski Dom Kultury- Dom Kultu-
ry W³ókniarzy, wziê³o udzia³ 110 artystów z województw �l¹skiego
i ma³opolskiego. Zg³oszono 261 prac, z tego komisja zakwalifiko-
wa³a do wystawy 85 prac. W�ród nagrodzonych artystów znalaz³a
siê Aurelia Rudyk cz³onkini che³meckiego RSTK. Artystka zosta³a
uhonorowana drug¹ nagrod¹ za obraz zatytu³owany �Zima�.

IV Wiosenny Przegl¹d Sztuki
Nieprofesjonalnej

Jak co roku MOKSiR w Che³mku zaprasza twórców do
udzia³u w IV Wiosennym Przegl¹dzie Sztuki Nieprofesjonal-
nej. Prace wykonane dowoln¹ technik¹ i w dowolnym formacie,
w ilo�ci do 3 sztuk, nale¿y dostarczyæ do 3 marca 2003 r do
siedziby MOKSiR.

Otwarcie wystawy nades³anych prac odbêdzie siê w pi¹tek
7 marca o godz. 18.00 w galerii "Epidcentrum" w siedzibie
MOKSiR przy ul. Kiliñskiego 3 w Che³mku.

Miejski O�rodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Che³mku

zaprasza do udzia³u w
 �Amatorskim Turnieju
Halowej Pi³ki No¿nej�.

Turniej odbêdzie siê 15 lutego 2003r. o godzinie 10.00

w  Gimnazjum nr 2 w Che³mku przy ul. Pi³sudskiego.

W turnieju mog¹ braæ udzia³ dru¿yny

4 osobowe + 2 rezerwowych.

Zg³oszenia przyjmowane bêd¹ w dniu zawodów

do godz. 9.45.

Wpisowe wynosi 10 z³ od dru¿yny.

Miejski  O�rodek Sportu Kultury i Rekreacji

zaprasza do wziêcia udzia³u w

� V   AMATORSKIM    TURNIEJU
TENISA    STO£OWEGO

OLDBOJÓW�
Turniej odbêdzie w niedzielê 16. 02. 2003 r.

o godz. 10.00

w siedzibie MOKSiR w Che³mku

przy pl. Kiliñskiego 3.
REGULAMIN   TURNIEJU:

1. W turnieju mog¹ uczestniczyæ wszyscy chêtni (kobiety i
mê¿czy�ni), którzy ukoñczyli 35 rok ¿ycia.

2. System rozgrywek uzale¿niony jest od ilo�ci uczestników.

3. Rozgrywki prowadzone bêd¹ w dwóch kategoriach wie-
kowych:

- 35 � 45 lat (m³odsza grupa wiekowa)

- powy¿ej 45 lat ( starsza grupa wiekowa)

4. Zawodników obowi¹zuje obuwie zastêpcze, strój sporto-
wy oraz w³asny sprzêt.

5.  Zg³oszenia przyjmowane bêd¹ w dniu zawodów  do godz.
9.30

6. Wpisowe wynosi 10 z³

7. System rozgrywek uzale¿niony jest od ilo�ci uczestników
i og³oszony zostanie bezpo�rednio przed zawodami

Wybory Rady So³eckiej
i So³tysa Bobrka

dok. ze str. 2
Na ogóln¹ liczbê 299 mieszkañców Bobrka obecnych na ze-

braniu wyborczym g³osowa³o 280 osób.

O stanowisko so³tysa ubiega³o siê piêæ osób: Stanis³aw Adam-
czyk, Marian Dul, Barbara Nowotarska, Roman ¯muda i Helena
Szewczy. Przewa¿aj¹c¹ liczb¹ g³osów (206) so³tysem Bobrka
wybrana zosta³a Helena Szewczyk.

Wybrano tak¿e Radê So³eck¹, w sk³ad której weszli: Stanis³aw
K¹dzior, Czes³awa D³ubisz, Henryka Kaczmarczyk, Edward Bu-
cha³a, Jaros³aw Zabawski, Józef Wilczak i Marek Stachura.

Powo³ano tak¿e Komisjê Rewizyjn¹ w sk³adzie: Marcin £ow-
czyñski, Danuta Chabior i Józef Malik.



Echo Che³mka nr 1/2003strona 8

Zarys historii Szko³y Podstawowej nr1 w Che³mku
Lata 1910-1931

W pierwszym dziesiêcioleciu XX wieku wzmog³y siê tenden-
cje demokratyczne i d¹¿no�æ do uniezale¿nienia siê od zaborcy.
Równocze�nie wystêpowa³o charakterystyczne zjawisko koordy-
nacji miêdzyzaborowej w ró¿nych dziedzinach ¿ycia.

Znalaz³o to swoje odbicie w Che³mku, tak¿e w szkole.
Na wiosnê 1910 roku zorganizowany zosta³ tutaj wiec patrio-

tyczny, w którym brali liczny udzia³ mieszkañcy Che³mka i oko-
licy, w tym tak¿e spoza Przemszy, z zaboru pruskiego.

Na wiecu by³ znany dzia³acz ludowy ksi¹dz Stanis³aw Stoja-
³owski, który zaproponowa³, by w 500 rocznicê zwyciêstwa Ja-
gie³³y nad Krzy¿akami zorganizowaæ patriotyczna uroczysto�æ dla
uczczenia tego historycznego wydarzenia.

S³owa ksiêdza Stoja³owskiego sta³y siê inspiracj¹ do podjêcia
decyzji o budowie Pomnika Grunwaldzkiego. Inicjatywa i kon-
kretne dzia³ania w tym kierunku nale¿a³y do kierownika Szko³y
Powszechnej w Che³mku pana B³aszczyka.

Austriackie w³adze powiatowe i wojewódzkie zgodzi³y siê na
budowê pomnika wed³ug przedstawionego projektu. Nie zezwo-
lono jedynie, aby na wierzcho³ku pomnika zosta³ umieszczony
orze³ z rozpostartymi skrzyd³ami.

Dzieci szkolne i m³odzie¿ pozaszkolna zebra³a na Skale ró¿nej
wielko�ci kamienie. Murarze wybudowali prosty pomnik. Wielka
patriotyczna uroczysto�æ i po�wiêcenie pomnika odby³y siê w nie-
dzielê w koñcu wrze�nia 1910 roku.

Dalsze dzieje tego pomnika, którego powstanie zawdziêczaæ
nale¿y kierownikowi szko³y Janowi B³aszczykowi i uczniom, mia³y
nierozerwalny zwi¹zek z pó�niejsz¹ histori¹ szko³y i miejscowo-
�ci. W cztery lata pó�niej wybuch³a I wojna �wiatowa.

Podobnie jak w innych prowincjach zaboru austriackiego, szkol-
nictwo na terenie naszej gminy prze¿ywa³o swój wojenny kryzys.
Szko³y by³y zajmowane na szpitale dla potrzeb c.k. wojska. Zajê-
cia lekcyjne odbywa³y siê nieregularnie (dzia³ania wojenne, epi-
demie, wzglêdy oszczêdno�ciowe, ma³a dyscyplina szkolna)

Odzyskanie niepodleg³o�ci 11 listopada 1918 roku odbi³o siê
szerokim echem w szkole.

Usuniêto god³a pañstwowe austriackie, a na ich miejsce zawie-
szono Or³a Bia³ego.

Nauczyciele mówili o wa¿nej chwili dziejowej, o zmartwych-
wstaniu Polski, a dzieñ 3 maja na mocy rozporz¹dzenia Ministra
Wyznañ i O�wiecenia Publicznego obchodzony by³ jako �wiêto
narodowe.

Powoli stabilizowa³a siê nowa w³adza w terenie, nauczyciele
pracowali ofiarnie, przez kilka miesiêcy bezp³atnie. Bardzo trudne
by³y warunki bytowe dzieci.

Lata dwudzieste nie przynios³y szkole powszechnej w Che³m-
ku zmian organizacyjnych. Nadal by³a to szko³a 4-klasowa mie-
szana. Funkcjê kierownika pe³ni³ A. Nieæ a pó�niej A. Rowiñski.
Zestaw przedmiotów nauczania opiera³ siê na opracowanych przez
Ministerstwo  w latach 1919-21 programach nauki szko³y powszech-
nej. Nie uczono jêzyka obcego, zatem szko³a nie by³a placówk¹
o 6 nauczycielach.

Na podstawie zestawieñ w³adz szkolnych  powiatu chrzanow-
skiego za rok szkolny 1929/30 mo¿na dokonaæ nastêpuj¹cej cha-
rakterystyki Szko³y Powszechnej w Che³mku. Kwota bud¿etowa
rady Szkolnej Miejscowej wnios³a 787 z³. kwota wp³acona 774,36
z³. Rada zalega³a z kwot¹ 12,65 z³., co stanowi³o 1,52% Dla po-
równania : R.SZ.M w Trzebini (o najwy¿szej kwocie bud¿etowej)
zalega³a w 33,4% a R. SZ.M w ¯arach (najni¿sza kwota bud¿eto-
wa) zalega³a w 72,9%. Wska�nik ten dowodzi, ¿e szko³a nasza i jej

funkcjonowanie by³y spraw¹ wa¿n¹ dla spo³eczeñstwa che³mec-
kiego, które zawsze docenia³o rolê o�wiaty.

Postêpy uczniów w nauce do�æ znacznie przewy¿szy³y �red-
ni¹ w powiecie. Promocjê w Szkole w Che³mku uzyskano 90,9%
uczniów (w powiecie 81,9%). Podobnie by³o z frekwencj¹.

Wyposa¿enie szko³y w pomoce naukowe nie by³o zadowala-
j¹ce (10 obrazów do historii i 2 pi³ki)

Oprócz kierownika szko³y pracowa³y 2 nauczycielki etatowe
i 2 nadetatowe.

Zestawienie M.Falskiego dotycz¹ce szkó³ Rzeczypospolitej
Polskiej w roku szkolnym 1930/31 podaje, ¿e szko³a w Che³mku
by³a  szko³¹ powszechn¹, publiczn¹, koedukacyjn¹ z polskim jê-
zykiem wyk³adowym. Ze wzglêdu na stopieñ organizacyjny by³a
to szko³a 4-klasowa, z czterema kompletami uczniowskimi i 93
godzinami nauki tygodniowo.

Mie�ci³a siê w lokalu w³asnym o powierzchni u¿ytkowej 315m,
posiada³a 4 sale lekcyjne. Pracowa³o tu piêciu nauczycieli, w tym
dwóch ucz¹cych ponad 30 godzin tygodniowo. Do szko³y uczêsz-
cza³o 183 uczniów.

Szko³a posiada³a wtedy sztandar szkolny (ocala³ z wojennej
zawieruchy, mimo, ze szko³a zosta³a doszczêtnie zniszczona w
1945), który znajduje siê obecnie w archiwum szkolnym.

Ma on wymiary 90x100cm. Przedstawia na czerwonym tle
wyhaftowanego z³otozielon¹ nici¹ Or³a ze z³ot¹ koron¹. Orze³
otoczony jest dwoma ga³¹zkami oliwnymi, tak¿e z³otozielonymi.

Druga strona sztandaru jest bia³a, bez ozdób, z piêciocentyme-
trow¹ czerwona opask¹ wokó³.

Od kiedy szko³a mia³a sztandar nie wiadomo. Jedynym �ró-
d³em informacji jest zapis w kronice szko³y w Gorzowie informu-
j¹cy o obchodach 3 Maja 1931 roku.

Z zapisu wynika, ze by³ to wtedy jedyny sztandar w gminie.
Towarzyszy³ on mieszkañcom gminy, cz³onkom organizacji i m³o-
dzie¿y szkolnej w obchodach wa¿nych rocznic pañstwowych,
uroczysto�ci lokalnych i szkolnych.

Cdn.
Dominik Swoszowski

W wyborach samorz¹dowych 2002 kandydowa³em do
Rady Powiatu w O�wiêcimiu. Mój osobisty sukces dokona³
siê za spraw¹ wielu osób.

W tym miejscu dziêkujê Rodzicom, którzy zawsze s¹ moim
wsparciem, s³u¿¹ mi wszelk¹ rad¹. Dziêkujê gor¹co Pani Kry-
stynie Sommer, dziêki której zdecydowa³em siê zaistnieæ na
arenie politycznej i kandydowaæ w wyborach.

Dyrektor MOKSiR Pan Waldemar Rudyk okaza³ mi po-
moc i zrozumienie. Serdecznie Panu dziêkujê.

Szczególnie jednak dziêkujê Wam  moi Wyborcy.

Szanowni Pañstwo! Okazali�cie mi wiele sympatii, obda-
rzyli�cie mnie, m³odego olbrzymim zaufaniem. Bêdê praco-
wa³ zgodnie z moj¹ postaw¹ ¿yciow¹, spe³niaj¹c jak najlepiej
swoj¹ funkcjê dla dobra Wszystkich Mieszkañców naszej
Gminy.

W Nowym roku 2003 ¿yczê rodzinnego ciep³a, aby nasze
marzenia przeros³y naj�mielsze oczekiwania i w pe³ni siê
spe³ni³y.

Radny Powiatowy
Dominik Swoszowski
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Sukces m³odych poetów z �Dwójki�
25 stycznia 2003 r. w �Klubie pod Filarami� chrzanowskiego

MOKSiR-u odby³o siê spotkanie z laureatami V Ogólnopolskiego
Konkursu Poezji �Bez granic�. Konkurs adresowany by³ do dzieci
i m³odzie¿y, a prace oceniono w 3 kategoriach wiekowych: uczniowie
szko³y podstawowej, gimnazjum i klasy licealne. Na konkurs zg³o-
szono ³¹cznie 229 wierszy napisanych przez 51 autorów. W tej liczbie
znalaz³y siê wiersze napisane przez uczniów Szko³y Podstawowej
nr 2 w Che³mku.

Cz³onkowie komisji konkursowej, w sk³ad której wchodzili chrza-
nowscy poeci: Lucyna Szubel, Magdalena Bia³as i Antoni Dobrowol-
ski, wysoko ocenili wiersze m³odych poetów: I miejsce � Marta Gworek
(kl.V) i Weronika Dydyñska (kl. IV), II miejsce � Iwetta Musia³ (kl.V).
Na 5 przyznanych wyró¿nieñ 3 otrzymali uczniowie z �Dwójki�:
Aleksandra Guja (kl.IV), Anna Stelmach (kl. VI), Joanna Piwowar-
czyk (kl.IV).

Przewodnicz¹ca jury, Lucyna Szubel, pogratulowa³a m³odym
twórcom, zwróci³a uwagê na ich du¿e umiejêtno�ci �dr¹¿enia w s³o-
wie�, szukania piêkna i m¹dro�ci. W indywidualnej rozmowie na-
uczycielki z SP2 : Jadwiga Ganobis, Danuta Krê�lewicz i £ucja Dy-
dyñska, pod kierunkiem których powstawa³y wiersze, us³ysza³y wiele
ciep³ych s³ów podziêkowañ za wprowadzenie w trudn¹ sztukê pisania
wierszy. Danuta Krê�lewicz

My�li moje
My�li moje,

my�li moje dziwne.

Sk¹d wy siê bierzecie?

Czy was przynosi wiatr,

co obiega ca³y �wiat?

Czy was przynosz¹

szare chmury

wype³nione deszczem?

Czy spadacie

wraz z gwiazdami

z atramentowego nieba?

Tyle was wêdruje

po poduszce,

¿e trudno spaæ.

Marta Gworek

Stokrotka
ma³a baletnica

w bia³ej spódniczce

i z³ocistych baletkach

stoi na jednej nodze

i mruga do nas

¿ó³tym oczkiem

a p³atki kielicha

tañcz¹ na wietrze

walczyka.

raz, dwa, trzy...

raz, dwa, trzy...
Weronika Dydyñska

Nietypowy �wiêty
Nie wszystkie dzieciaki mog³y rozkoszowaæ siê podar-

kami od �wiêtego Miko³aja. Rozumiej¹c potrzebê dawa-
nia, a nie tylko brania, dwóch che³meckich radnych wysz³o
z inicjatyw¹ podarowania odrobiny rado�ci tym, którzy
znaj¹ �wiêtego tylko z telewizji.

Pomys³ zorganizowania nietypowych miko³ajek zrodzi³ siê
bardzo spontanicznie. Radny Marek Palka wraz z radnym Ada-
mem Stok³os¹ stwierdzili, ¿e ka¿dy powinien w �wi¹tecznym
okresie byæ szczê�liwy. I zabrali siê za organizacjê imprezy.
Bardzo pomocny okaza³ siê MOKSiR oraz MOPS. W przeci¹-
gu dwóch tygodni uda³o siê zebraæ du¿o maskotek i s³odyczy,
które sprawi³y ogromn¹ rado�æ dzieciakom. Na MOKSiR-
owskiej sali zebra³o siê sto czterdzie�ci dziewiêæ dzieci wraz ze
swymi opiekunami. Z wielkim entuzjazmem oczekiwali przy-
bycia Miko³aja. Od momentu przekroczenia progu Miko³aj
mia³ pe³ne rêce roboty. Dzieciaki bardzo chêtnie przy³¹cza³y
siê wszystkich proponowanych zabaw. Najwiêksz¹ furorê zro-
bi³ jednak koncert, który zrodzi³ siê wyj¹tkowo spontanicznie.
Miko³aj zaproponowa³, by kto� za�piewa³ piosenkê, i tak dzie-
ciaki zaczê³y z entuzjazmem siê przekrzykiwaæ. Najwiêkszym
hitem okaza³ siê przebój grupy �Ich Troje�, który pobi³ nawet

kolêdy. Nawet uda³o siê namówiæ jedn¹ z mam, by zaprezen-
towa³a swe wokalne zdolno�ci. Po ponad godzinnej wspólnej
zabawie wreszcie nadszed³ czas na upragnione prezenty.
U�miech nie znika³ z twarzyczek przyby³ych przez ca³y czas
pobytu na sali.

 - Ta inicjatywa nigdy by siê nie powiod³a, gdyby nie ludzie,
którzy rozumiej¹ potrzebê dawania. W tym miejscu nale¿y wy-
mieniæ i serdecznie podziêkowaæ g³ównym sponsorom akcji:
hurtownia �IREX� z Bielska-Bia³ej, która podarowa³a ma-
skotki o warto�ci prawie dwóch tysiêcy z³otych; kolejno: FORM-
PLAST Leszek Zientarski; Przedsiêbiorstwo Metali Nie¿ela-
znych Bobrek; Uni-bud, Uni-Trans M. Ciszewski; PHU Cze-
s³aw Krawczyk; tygodnik Kreator; Centrum Skórzane Dudziak
S.A.; Przedsiêbiorstwo Transportowe Adam £oziñski; MZGK
Che³mek; Piekarnia J.M. Dyrcz. Dodatkowo do akcji do³¹czy-
³a siê  Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych przy
Urzêdzie Miejskim oraz nauczycielki z SP nr2 Ewa Raczek i
Urszula Palka, które zorganizowa³y zbiórkê prezentów w�ród
dzieci w szkole � podkre�lali inicjatorzy akcji Adam Stok³osa
i Marek Palka.
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Jase³ka w Domu Ludowym
Sala Domu Ludowego w Che³mku w dniu 19.12.2002r.

zosta³a wype³niona po brzegi.  Mnóstwo wra¿eñ oraz �wi¹tecz-
nych  nastrojów towarzyszy³o Jase³kom wystawionym dla
mieszkañców Che³mka przez dzieci z Przedszkola Samorz¹do-
wego nr2 oddz. �0� oraz uczniów Zespo³u Szkolnego Podsta-
wowo-Gimnazjalnego nr1 w Che³mku.

Organizatorka imprezy, nauczycielka oddz. �0� z Przed-
szkola Samorz¹dowego nr2 mgr Dorota Pik podzieli³a siê swoim
pomys³em zorganizowania Jase³ek z katechetk¹ z ZSPG nr1 mgr
Wiolett¹ Glandys, która chêtnie podjê³a siê wspó³pracy. I tak na-
rodzi³ siê pomys³ zebrania wspólnych si³ � przedszkolaki i ucznio-
wie bêd¹ razem wystêpowaæ. Przygotowania trwa³y d³ugo, ale
przedszkolaki pod skrzyd³ami swoich starszych kolegów fanta-
stycznie radzi³y sobie ze swoimi rolami tym bardziej, ¿e i dla nich
one siê znalaz³y. Uczennice ze Szko³y Podstawowej i Gimnazjum
stworzy³y wspania³y chór. Nie mo¿na pomin¹æ roli rodziców,
którzy wykonali piêkne stroje dla swoich ma³ych i du¿ych akto-
rów.

I w koñcu nadszed³ ten dzieñ...zebrani go�cie: ksi¹dz pro-
boszcz tutejszej parafii Alojzy Str¹czek, dyr. Przedsz. Samorz.
Nr2 mgr Wioletta Suska, dyr. ZSPG nr1 mgr Lucyna Kuligowska,
opiekun Domu Ludowego mgr Dominik Swoszowski, rodzice
oraz mieszkañcy Che³mka ze wzruszeniem ogl¹dali wystêp dzie-
ciaków. Nastrój jaki panowa³ z pewno�ci¹ przybli¿y³ wszystkich
do dnia, w którym mia³ siê narodziæ Jezus.

Fina³ by³ wspania³y � piêkne stroje, wprost artystyczne wyko-
nanie dzieci, brawa publiczno�ci, s³owa uznania � có¿ wiêcej trze-
ba do szczê�cia tym ma³ym i trochê wiêkszym artystom za ich trud
i wysi³ek w przygotowanie programu.

W czasie przedstawienia zbierane by³y pieni¹dze, które zosta-
³y przeznaczone na paczki dla tych dzieci, które najbardziej tego
potrzebuj¹.

�wiêta Bo¿ego Narodzenia oraz kultywowanie tradycji
z nimi zwi¹zanymi sk³aniaj¹ nas do g³êbszej refleksji na temat
znaczenia w naszym ¿yciu serdeczno�ci i ¿yczliwo�ci wobec dru-
giego cz³owieka. Ten czas powinien byæ czasem radosnym, ro-
dzinnym, spêdzonym w gronie najbli¿szych, czasem kolêdowa-
nia. Dlatego ju¿ od najm³odszych lat kszta³tujemy u dzieci te
uczucia,  a najlepszym tego potwierdzeniem s¹ w³a�nie takie uro-
czysto�ci, w których dzieci robi¹ co� dla drugich. Chcia³am z³o-
¿yæ gor¹ce podziêkowania wszystkim, którzy przyczynili siê do
zorganizowania tej imprezy oraz wszystkim za z³o¿one pieni¹dze

Organizatorka mgr Dorota Pik

Przylecia³y Janio³y
Jase³ka w po³¹czeniu z kiermaszem, z którego dochód jest

przeznaczany na bie¿¹ce potrzeby szko³y, sta³y siê ju¿ trady-
cj¹. W tym roku do tradycji dodano przyznanie specjalnych
nagród o nazwie JANIO£Y dla osób, które w szczególny spo-
sób wspieraj¹ placówkê o�wiatow¹.

Jase³ka w wykonaniu uczniów z Zespo³u Szkolnego Podsta-
wowo-Gimnazjalnego nr1 zrobi³y ogromn¹ furorê na wszystkich
trzech przedstawieniach. Premiera mia³a miejsce w szkole, kolej-
no jase³ka zaprezentowano w Miejskim O�rodku Kultury, Sportu
i Rekreacji oraz w ko�ciele. Wyj¹tkowo�æ spektaklu polega³a na
tym, ¿e by³ on  trudny do wyre¿yserowania i wykonania, ponie-
wa¿ by³y to jase³ka wed³ug Rydla. Spektakl trwa³ prawie dwie
godziny, m³odzi aktorzy zachowywali siê jak prawdziwi profe-
sjonali�ci, stanêli na wysoko�ci zadania i za to otrzymywali owa-
cje na stoj¹co. Stroje zosta³y wypo¿yczone z Teatru Ludowego w
Krakowie i dodawa³y niezwyk³ego uroku ca³emu przedstawieniu.
Niewielka doza wyobra�ni wystarczy³a, by przenie�æ siê w czasie
do narodzin Chrystusa i wraz z pasterzami prze¿ywaæ to niezwy-
k³e wydarzenie. Podczas przerw koniecznych na zmianê sceno-
grafii dziewczêta w strojach krakowskich rozdawa³y widzom
cukierki. Ze s³odyczy chyba najbardziej cieszy³y siê najm³odsze
dzieciaki, choæ przybyli radni i burmistrz tak¿e z ochot¹ zajadali
rarytasy.

Spektakl wyre¿yserowa³ ksi¹dz Jerzy Rokita przy pomocy
nauczycielki Ma³gorzaty Wójtowicz. O oprawê muzyczn¹ zadba-
³a Agata Kogut, dekoracjê przygotowa³a Beata Pawlu�kiewicz,
prawdziwa szopkê wykona³ Robert Babiuch. �wierki zosta³y
podarowane przez Podle�nictwo z Che³mka, a nad ca³ym przed-
siêwziêciem czuwa³a dyrektor Lucyna Kuligowska.

W trakcie przedstawienia ca³y czas by³ prowadzony kiermasz
prac wykonanych przez uczniów i nauczycieli z ZSP-G nr1. Mo¿na
by³o zakupiæ pomalowane i ozdobione butelki oraz rysunki na
szkle. Ca³y uzyskany dochód zostanie przeznaczony na bie¿¹ce
potrzeby szko³y. W zesz³ym roku zebrano sze�æset z³otych, za
które zakupiono  stroje dla grup artystycznych z placówki.
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Krople prawdy Bo¿ej
W niedzielê 19 stycznia parafia pod wezwaniem Mi³osierdzia

Bo¿ego go�ci³a chór �ECHO� z Trzebini. Tu¿ po wieczornej Mszy
�wiêtej odby³ siê koncert pastora³ek i kolêd. Nad ca³o�ci¹ czuwa³
dyrygent Jerzy Ch³opek. Po zakoñczonym koncercie pad³o wiele ser-
decznych s³ów w stronê wykonawców. Jeden z ksiê¿y powiedzia³:

 - Ten koncert, by³ jak sp³ywaj¹ce krople prawdy Bo¿ej na
wszystkich s³uchaczy.

Ogó³em wp³ynê³y 303 prace z : Kêt, O�wiêcimia, Bulowic,
Grojca, Zatora, Graboszyc, Brzezinki, Babic, G³êbowic, Brzeszcz
i Che³mka.

15 z nich nagrodzono równorzêdnymi wyró¿nieniami :
1. Wojciech Kojm � klasa VI a � Szko³a Podstawowa nr 3 - Brzeszcze
2. Karolina Ksiê¿arczyk � klasa V � Szko³a Podstawowa � Brze-

zinka
3. Sylwia Wróbel � klasa VI b � Szko³a Podstawowa � Witkowice
4. £ukasz ¯wawa � klasa III � Zespó³ Szkó³ � Graboszyce
5. Klaudia Ma�lanka � klasa I � Zespó³ Szkó³ � Graboszyce
6. Danuta Bia³czyk � klasa V e � Szko³a Podstawowa nr 1 � Kêty
7. Karolina Stybak� klasa VI c � Szko³a Podstawowa im. A.

Mickiewicza � Zator
8. Ewa Gondek � klasa IV a � Zespó³ Szkó³ nr 1 � O�wiêcim
9. Hubert Waliczek � klasa IV � Szko³a Podstawowa � Harmê¿e
10. Oliwia Nikiel � klasa II a � Szko³a Podstawowa nr 2 � Brzeszcze
11. Tomasz Kopeæ  � klasa III a � Szko³a Podstawowa nr 2 �

Brzeszcze
12. Damian Rzepecki � klasa IV b � Szko³a Podstawowa nr 2 �

Che³mek
13. Gabriela Brotoñ � klasa V a � Szko³a Podstawowa nr 2 �

Che³mek
14. Aleksandra Lewek � klasa II b � Szko³a Podstawowa nr 4 �

O�wiêcim
15. Cyprian Kubicki � klasa II a � Szko³a Podstawowa nr 4 �

O�wiêcim
16. Kamil Kaczmarek � kl. V Szk. Podst. nr 2 � Che³mek ( nagroda

Dyrektora MOKSiR )

Wyj¹tkowy op³atek Po raz kolejny Miejski O�rodek Pomocy Spo³ecznej zorgani-
zowa³ wigiliê dla osób starszych i samotnych. Uroczysta kolacja
odby³a siê w remizie stra¿ackiej.

- Dziêkujê wszystkim osobom, które przyczyni³y siê do przygo-
towania tej wyj¹tkowej wigilii. Stra¿akom za bezp³atne udostêp-
nieni sali, kole gospodyñ za przygotowanie posi³ków i program
artystyczny, za stronê artystyczn¹ dziêkujê tak¿e osobom  z �ro-
dowiskowego Domu Pomocy Spo³ecznej.  Pragnê wszystkim z³o-
¿yæ gor¹ce ¿yczenia �wi¹teczne i noworoczne � mówi³a Gra¿yna
Kozyro kierownik MOPS. Na spotkaniu panowa³a prawdziwie
rodzinna atmosfera. Sala remizy wype³niona by³a po brzegi. Che³-
meccy w³odarze tak¿e przybyli na tê uroczyst¹ kolacjê. £amanie
op³atkiem trwa³o prawie pó³ godziny. Ka¿dy ka¿demu sk³ada³
¿yczenia. I tak mo¿na by³o zobaczyæ ksiêdza proboszcza z parafii
p.w.NMP  Królowej Polski, A. Saternusa burmistrza, Z. Jelenia
przewodnicz¹cego RM, Z. Urbañczyk wiceprzewodnicz¹c¹ RM,
jak ³ami¹ siê bia³ym chlebem z seniorami. Kolejno tradycyjnie
posmakowano barszczu z uszkami, ¿urku i ryby. Podsumowa-
niem niech bêd¹ s³owa wypowiedziane przez  Zbigniewa Jelenia
przewodnicz¹cego RM: - Jeste�my tu jak jedna rodzina, wiêc
pozostañmy t¹ rodzin¹ i b¹d�my szczê�liwi.

Tego wieczoru mia³o miejsce tak¿e wrêczenie nagród laure-
atom konkursu �Bo¿e Narodzenie�.

Szczê�liwa trzynastka dla �jedynki�
M³odzi tenisi�ci ju¿ po raz czwarty zmagali siê 13 stycznia

w organizowanym przez Miejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Che³mku �Turnieju o Puchar Przechodni MOKSiR-u�.

W ubieg³ym roku triumfowa³y ekipy, Zespo³u Szkolnego Pod-
stawowo-Gimnazjalnego w Bobrku w�ród szkó³ gimnazjalnych
oraz Zespó³ Szkolny Podstawowo-Gimnazjalny w Gorzowie w
kategorii szkó³ podstawowych.

W tegorocznych zmaganiach gór¹ okaza³y siê dru¿yny z Che³m-
ka, a dok³adnie uczniowie Zespo³u Szkolnego Podstawowo-Gim-
nazjalnego nr 1 w Che³mku. W�ród szkó³ podstawowych zwyciê-
¿yli Sylwia Suska i Szymon Karelus, natomiast w kategorii gim-
nazjów zwyciêzcami zostali Dorota Dzi¹ba i Marcin Gil.
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Rado�æ �ciska³a serce
W Domu Pomocy Spo³ecznej w Bobrku odby³a siê impreza

integracyjna, na której program artystyczny zaprezentowa³y dzieci
z Przedszkola Samorz¹dowego nr2 w Che³mku oraz uczniowie
z Zespo³u Szkolnego Podstawowo-Gimnazjalnego nr1.

Jase³ka wystawiono w kaplicy Domu Spo³ecznego, która
swym urokiem i zarazem powag¹ dodawa³a niezwyk³ej atmos-
fery. W przedstawieniu bra³y udzia³ dzieciaki z "zerówki", któ-
re w rewelacyjny sposób zaprezentowa³y  historiê ma³ego Jezu-
sa sprzed dwóch tysiêcy lat. Nie zabrak³o te¿ wspólnego kolê-
dowania, do którego przy³¹czy³a siê ca³a sala. Po czê�ci arty-
stycznej nadszed³ czas na wspólna zabawê. Wychowankowie
O�rodka w Bobrku wraz z przedszkolakami robili maski karna-
wa³owe, które wykorzystano podczas tañców. O oprawê mu-
zyczn¹ zadba³ zespó³ �Bobrowiacy�. Najwiêcej rado�ci by³o
podczas zabawy z balonikiem, którego dzieciaki odbija³y ogrom-
nym materialnym ko³em. Do tej zabawy przy³¹czyli siê tak¿e
rodzice i dziadkowie maluchów. Kolejno Renata Zabawska kie-
rownik O�rodka Szkolno-Wychowawczego zaprowadzi³a
przedszkolaków do sali rehabilitacyjnej. Tam maluchy odda³y
siê �p³ywaniu� w suchym basenie z pi³eczkami. Dzieciaki z
Che³mka wraca³y do domu trochê zmêczone, ale bardzo roz-
promienione. Ju¿ w autobusie pyta³y swe opiekunki kiedy znów
odwiedz¹ swych nowych znajomych z O�rodka.

Na pomys³ wystawienia jase³ek po³¹czonych z imprez¹ in-
tegracyjn¹ wpad³y Dorota Pik z PS nr2 i Wioletta Glandys ka-
techetka z ZSPG nr1.

- Jeste�my bardzo zadowolone z tej imprezy. Chcia³yby�my
podziêkowaæ za pomoc w realizacji tego przedsiêwziêcia Wio-
letcie Suska dyrektor PS nr2 oraz Lucynie Kuligowskiej dyrek-
tor ZSPG nr1. S³owa wdziêczno�ci kierujemy tak¿e do ks. Aloj-
zego Str¹czka proboszcza z parafii p.w. NMP Królowej Polski
w Che³mku oraz ks. kapelana Tadeusza Mraz  z DPS w Bobrku.
Oczywi�cie najserdeczniejsze s³owa kierujemy do Renaty Za-
bawskiej kierownik OSW, a przede wszystkim do mieszkañców
DPS, za tak ciep³e przyjêcie i rado�æ, któr¹ nam przekazali.
Mamy nadziejê, ¿e wspó³praca pomiêdzy placówkami bêdzie
siê uk³adaæ pomy�lnie � mówi³y Dorota Pik i Wioletta Glandys

Wspólne odbijanie balonika, by³o jedn¹ z lepszych zabaw
podczas imprezy

Z Adasia o Adasiu
Uczniowie Zespo³u Szkolnego Podstawowo-Gimnazjalnego

nr1 zaprezentowali monta¿ s³owno-muzyczny pt. �¯ycie i twór-
czo�æ Adama Mickiewicza� ju¿ w kilku placówkach na terenie
gminy. Za ka¿dym razem by³ bardzo dobrze przyjmowany. ZSPG
nr1 za swego patrona obra³ Mickiewicza, ze wzglêdu na jego nie-
dawne imieniny uczniowie przygotowali ten program. Nad ca³o-
�ci¹ czuwa³a Zofia Urbañczyk nauczycielka jêzyka polskiego.
Zaprosi³a ona do wspó³pracy dwie nauczycielki: Barbarê Smê-
dzik-Waligóra oraz  Magdalenê Lachowsk¹. Program zaprezento-
wali uczniowie klasy pierwszej, drugiej i trzeciej Gimnazjum.

Utwory stworzone przez wieszcza zosta³y pokazane poprzez
pryzmat jego osobistych do�wiadczeñ. Historia jego bogatego ¿ycia
przeplata³a siê z twórczo�ci¹. W ciekawy sposób zaprezentowano
fragmenty �Gra¿yny�, �Dziadów�, ballad i bajek. Podsumowa-
niem niech bêd¹ s³owa zaczerpniête z przedstawienia:

  "Mickiewicz przemawia do wszystkich swym nie�miertel-
nym artyzmem, odkry³ przed nami dziedzictwo wielkiego piêkna,
wzbogaci³ nasz¹ mowê, nasyci³ j¹ barwami. Da³ literaturze ojczy-
stej powie�æ poetyck¹, dramat romantyczny i jedyn¹ w literaturze
nowo¿ytnej epopejê. Kocha³ Ojczyznê i mówi³ o sobie �Ja i Ojczy-
zna to jedno�.

Fragment monta¿u s³owno-muzycznego o Adamie
Mickiewiczu w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr1

Miêdzynarodowe
kolêdowanie

Co prawda �wiêta Bo¿ego Narodzenia dawno ju¿ za nami,
jednak mi³o jest przywróciæ tê niezwykle ciep³¹ i rodzinn¹ atmos-
ferê. Miêdzynarodowy wieczór kolêd zorganizowa³a m³odzie¿ z
Powiatowego Zespo³u Szkó³. Na to uroczyste spotkanie zostali
zaproszeni emerytowani nauczyciele placówki. Nad ca³o�ci¹ im-
prezy czuwa³y nauczycielki: jêzyka niemieckiego E. Kubas, jêzy-
ka rosyjskiego K. ̄ iarkowska, jêzyka angielskiego M. Jarzencka.
Kolêdy zosta³y wykonane w ró¿nych jêzykach przy akompania-
mencie m.in. skrzypiec. M³odzi ludzie dowiedli, ¿e nie ma granic,
barier ani ró¿nic, kiedy w grê wchodz¹ tak wznios³e uczucia, jak
mi³o�æ, zrozumienie, serdeczno�æ wobec bli�nich. Niecodzienna
atmosfera, któr¹ potêgowa³ blask �wiec, porwa³a wszystkich ze-
branych. Kolêdy wykonywane w jêzyku ojczystym rozbrzmiewa-
³y echem w ca³ej szkole, gdy¿ wraz z uczniami �piewa³a je ca³a
sala. By³ to nie tylko miêdzynarodowy wieczór kolêd, ale i miê-
dzyszkolny. Do imprezy przy³¹czyli siê uczniowie z Gimnazjum
nr1 i 2 w Che³mku oraz z Gimnazjum w Gorzowie.
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Lipowa opowie�æ
Galeria "Epicentrum" po raz kolejny by³a wype³niona po brze-

gi przez mi³o�ników sztuki. Wszyscy, którzy nie przestraszyli siê
du¿ego mrozu i postanowili przyj�æ do galerii, z ca³¹ pewno�ci¹
nie po¿a³owali swego wyboru. Swe prace zaprezentowa³ rze�biarz
Ryszard Gondek.

Otwarciu wystawy towarzyszy³a kapela góralska, która doda-
wa³a swojskiego klimatu prezentowanej ludowej rze�bie. Sama
wystawa rewelacyjnie zosta³a streszczona w folderze, gdzie czy-
tamy:

 -  na wystawie spotykamy ca³y �odesz³y �wiat�. Minie nas
ch³op rozklekotanym wozem, a z przydro¿nej kapliczki pob³ogo-
s³awi lipowy �wiatek. Zdarzy siê, ze zajdzie nam drogê jaka� si³a
nieczysta. Mo¿emy te¿ zaskoczyæ �polowacza� co w pañskim lesie
sarnê ustrzeli³. Jeszcze pozdrowimy pracuj¹cych w znoju oraczy i
ju¿ jeste�my w wiosce.(...) lipowa opowie�æ Ryszarda Gondka nie
ma pocz¹tku ani koñca, bo choæ mówi o dawnym codziennym
¿yciu jego s¹siadów, dotyka spraw absolutnych i uniwersalnych.

Tê wyj¹tkow¹ wystawê trudno jest opisaæ s³owami, to po pro-
stu trzeba zobaczyæ. Niech zachêt¹ bêd¹ s³owa czêsto powtarzane
na otwarciu wystawy � tu trzeba przyj�æ i zastanowiæ siê w ciszy
i skupieniu nad sensem tego co nas otacza.

Przyjemnie i po¿ytecznie
Kolejne wydanie miesiêcznika �Szkolny Reporter�, by³o do-

skona³¹ okazj¹ do zaprezentowania swej pracy przez m³odych
dziennikarzy z Powiatowego Zespo³u Szkó³ nr8.

 - Przy ka¿dym stoliku w postaci zdjêæ, a tak¿e innych elemen-
tów, prezentujemy kolejne kroki powstawania naszej gazetki. Maj¹
pañstwo okazjê zobaczyæ jak powstaje miesiêcznik, z jakich po-
mocy korzystamy, na czym siê wzorujemy. Oczywi�cie jest tak¿e
produkt finalny, czyli �Szkolny Reporter�. � mówi³a Urszula Guja
opiekun szkolnego ko³a dziennikarskiego.

Szkolny miesiêcznik nie ogranicza siê tylko do zamieszczania
informacji zwi¹zanych stricte z placówk¹ o�wiatow¹, w której
jest wydawany. Na swoich ³amach reporterzy prezentuj¹ najwa¿-
niejsze wydarzenia z gminy. W ostatnim numerze mo¿na przeczy-
taæ o Finale Wielkiej Orkiestrze �wi¹tecznej Pomocy, o wysta-
wach, które mia³y miejsce w O�rodku Kultury. Dziennikarze nie
stroni¹ tak¿e od tematów politycznych, czego dowodem jest
wywiad przeprowadzony z burmistrzem Andrzejem Saternusem.

Przy tym stoliku mo¿na by³o zapoznaæ siê z pomocami naukowymi,
które wykorzystuj¹ m³odzi dziennikarze z PZS nr8 podczas
redagowania miesiêcznika. Jedn¹ z kluczowych pozycji jest ksi¹¿ka
�Media i komunikowanie masowe� Tomasza Goban-Klas

Dni otwarte w Kiliñskim
Powiatowy Zespó³ Nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹-

cych przez dwa dni lutego bêdzie otwarty dla wszystkich gimna-
zjalistów. 19 i 20 lutego, bêd¹ oni mieæ okazjê zapoznaæ siê z ofert¹
edukacyjn¹ szko³y oraz uczestniczyæ w otwartych zajêciach.

 - Podczas dni otwartych planujemy otwarcie pracowni multi-
medialnej w naszej szkole. Bêdzie to sala wyk³adowa na 40 do 50
osób. Zostanie ona wyposa¿ona w sprzêt elektroniczny bardzo
dobrej jako�ci. Docelowo chcemy ca³e ostanie piêtro zagospoda-
rowaæ na pracownie komputerowe wraz  z e wspomnian¹ pracow-
ni¹ multimedialn¹. � poinformowa³ Micha³ Kaczmarczyk dyrek-
tor Powiatowego Zespo³u Szkó³ nr8

Imprezami towarzysz¹cymi zaplanowanymi na dni otwarte
bêdzie rozwi¹zanie konkursu wiedzy o krajach niemieckojêzycz-
nych oraz koncert szkolnego chóru z Jordanowa.

Ka¿dy gimnazjalista, mo¿e wybraæ siê do Che³mka, by zapo-
znaæ siê z ofert¹ edukacyjn¹ szko³y. Obecnie szko³a oferuje liceum
ogólnokszta³c¹ce, liceum profilowane, technikum, zasadnicz¹ szko-
³ê zawodow¹, technikum dla doros³ych, liceum ogólnokszta³c¹ce
dla doros³ych, studium policealne. Szko³a obejmuje swym zakre-

sem rozszerzon¹ naukê jêzyków obcych (niemiecki, angielski,
rosyjski). Ponadto zapewnia nowoczesn¹ bazê dydaktyczn¹, w³a-
sne programy autorskie, dodatkowo oferuje atrakcyjne zajêcia
pozalekcyjne. Uczniowie mog¹ uczêszczaæ na kó³ka teatralne,
dziennikarskie, informatyczne, plastyczne, strzeleckie.

Nowoczesna pracownia komputerowa  pozwala uczniom w
pe³ni wykorzystywaæ w edukacji  dobrodziejstwa techniki
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Program Ferii
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Zarz¹d Powiatu O�wiêcimskiego zaprasza na

IV Powiatowe Targi Edukacyjne
O�wiêcim 2003

które odbêd¹ siê w dniach 25-26 lutego 2003
w O�wiêcimskim Centrum Kultury
w O�wiêcimiu przy ul. �niadeckiego

Targi trwaæ bêd¹ w godz. od 10.00-20.00 (25 lutego)

oraz od 9.00-17.00 (26 lutego)

Zapraszamy tegorocznych absolwentów gimnazjów, lice-
ów i szkó³ zawodowych oraz ich rodziców do zapoznania siê z
propozycjami naszych szkó³ ponadgimnazjalnych w powiecie
o�wiêcimskim.

Podczas trwania targów swoj¹ ofertê edukacyjn¹ zaprezen-
tuje 11 zespo³ów szkó³ ponadgimnazjalnych prowadzonych
przez powiat o�wiêcimski, Liceum w Zatorze oraz 6 placówek
niepublicznych z terenu powiatu o�wiêcimskiego.

Specjalnie w tym roku, by umo¿liwiæ odwiedzenie targów
równie¿ rodzicom dzieci przed³u¿yli�my czas trwania targów
do pó�nych godzin popo³udniowych. Zachêcamy wszystkich
zainteresowanych rodziców do odwiedzenia targów w godzi-
nach od 16.00-20.00 25 lutego i od 15.00-17.00 26 lutego.

Miejski O�rodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Che³mku

PROPOZYCJE PROGRAMOWE
NA LUTY 2003r.

02.02.2003r. � VIII Rodzinny Turniej Tenisa Sto³owego �
siedziba MOKSiR godz.10.00

07.02.2003r. � Wyjazd na koncert Roberta Janowskiego do
Dworu Zieleniewskich w Trzebini � godz.17.00 , spod siedziby
MOKSiR

07.02.2003r. - Otwarcie wystawy dorobku artystycznego
Gorzowa  - siedziba MOKSiR godz.18.00

08.02.2003r. - Spotkanie Op³atkowe Seniorów - siedziba
MOKSiR godz.16.00

14.02.2003r. - Przegl¹d filmów krótkometra¿owych Henry-
ka Lehnerta, spotkanie z autorem - siedziba MOKSiR godz.18.00

15.02.2003r. - Amatorski Halowy Turniej Pi³ki No¿nej -
Gimnazjum nr 2 w Che³mku godz.10.00

16.02.2003r. - Amatorski Turniej Tenisa Sto³owego Oldbo-
jów - siedziba MOKSiR godz.10.00

21.02.2003r. - �Mój przyjaciel to anio³�- spotkanie z fran-
ciszkaninem  Leonem Zdzis³awem Pokorskim autorem zbiorów
poetyckich o anio³ach oraz koncert Olgi Maurer i Doroty Waw-
ryszczuk   - siedziba MOKSiR godz.18.00

23.02.2003r. -Koncert m³odzie¿owego chóru �Bel canto� z
Jordanowa  - Ko�ció³ p.w. Mi³osierdzia Bo¿ego w Che³mku, po
wieczornej mszy �w. oko³o 19.00

28.02.2003r. - Spotkanie z historykami Pañstwowego Mu-
zeum O�wiêcim � Brzezinka w O�wiêcimiu, po�wiêcone 60
rocznicy wysiedlenia Zamojszczyzny  - siedziba MOKSiR
godz,16.30

Kolejny rekord
w Che³mku !!!

Przygotowania do XI Fina³u W.O.�.P. w  che³meckim szta-
bie rozpoczêli�my ju¿ pod koniec sierpnia. Kolejny wa¿ny etap
akcji to aukcja prac ofiarowanych przez ludzi dobrej woli.

 Ceny zlicytowanych prac ukszta³towa³y siê w nastêpuj¹cy
sposób: �Chrystus Frasobliwy� - ofiarowany przez Ryszarda Gond-
ka, artystê rze�biarza � 200 z³otych, zakupiony przez I. W. Tarabu-
³a; �Matka Boska� � obraz wykonany na Warsztatach Terapii Za-
jêciowej  Fundacji im Brata Alberta w Che³mku � 120 z³otych,
zakupiony przez Magdalenê Opitek; �Dziewczynka z kotkiem� -
obraz wykonany na Warsztatach Terapii Zajêciowej  Fundacji im.
Brata Alberta w Che³mku � 250 z³otych, zakupiony przez Katarzy-
nê Szafraniec-Witkowska; �S³oneczniki� - obraz wykonany na
Warsztatach Terapii Zajêciowej  Fundacji im. Brata Alberta w
Che³mku � 200 z³otych, zakupiony przez anonimowego darczyñcê;
�Jab³ko� � odlew gipsowy wykonany w �rodowiskowym Domu
Samopomocy w Che³mku � 25 z³, zakupiony przez klasê II Gimna-
zjum z  ZSP-G  nr 1; �Choinka� - wykonana w �rodowiskowym
Domu Samopomocy w Che³mku � 7 z³, zakupiona przez anonimo-
wego darczyñcê; �Madonna z Dzieci¹tkiem� � obraz wykonany w
Domu Pomocy Spo³ecznej w Bobrku � 110 z³otych, zakupiony

przez Powiatowy Zespó³ Szkó³ nr 8; �Pejza¿ z chatami� - obraz
wykonany w Domu Pomocy Spo³ecznej w Bobrku � 200 z³otych,
zakupiony przez Bar Wi�niewski wraz z klientami baru.

Wielokrotnie dociera³y do nas opinie ludzi, i¿ b³êdem jest roz-
poczynanie aukcji od jednej z³otówki, jako ceny wywo³awczej.
Zasadno�æ tej decyzji, co do ceny, jest bardzo prosta. Otó¿ prace,
przeznaczone na licytacjê zosta³y podarowane za darmo. Chcieli-
�my, aby to w³a�nie czytelnicy zadecydowali ile warta jest pomoc
najbardziej potrzebuj¹cym-co widaæ powy¿ej.

W czasie Wielkiego Fina³u odby³o siê wiele imprez
towarzysz¹cych m.in. dyskoteki w klubie KAPRYS i Gimna-

zjum nr 2. Fina³owa niedziela rozpoczê³a siê dla 60 wolontariu-
szy od wczesnych godzin rannych.

      dok. na str. 16
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Ju¿ o 6 rano wiêkszo�æ kwestuj¹cych wybieg³a z puszkami i
identyfikatorami, aby zbieraæ pierwsze datki. Oko³o godziny 17
program artystyczny zaprezentowany przez uczniów z Powiato-
wego Zespo³u nr 8 pod kierunkiem U. Guji otworzy³ ca³¹ akcjê

Iwona i Wies³aw Kêpka, Bernadetta Pytlik, Ma³gorzata Tabaka,
Ma³gorzata Wójtowicz, Zofia Urbañczyk, Urszula Guja, Urszula
Jod³owska, JE¯YK, Zespo³om: BOBROWIACY, TRUFFLE PIG,
WERSET, BJHC, S.Y.N.K, FLOW, CRASH; Stanis³aw Dwornik
(us³ugi pirotechniczne), Gra¿yna Franczyk, Anna Filipecka, Bar-
bara Firek, Emilia M¹ka, Marzena Tanistra, Mieczys³aw Ksiê¿ar-
czyk, Bernadeta Legut, Dorota Dyba, Aneta Gumu³ka, Bartek
Balcerak, Ewa Miszuta, Dominik Swoszowski, Joanna Boche-
nek, Katarzyna Ciastoñ, Daniel Filipek, Daniel Lange, K. Bigaj,
Andrzej Kapusta, MOKSiR, Marcin Klus, Pawe³ Etmañski, Ochot-
nicza Stra¿ Po¿arna  w Che³mku, Tomasz Warzecha, Tomasz
Zakrzewski, Daniel Cie�la, Uczniowie:PZS nr 8, ZSP-G nr 1 w
Che³mku, Gimnazjum nr 2  w Che³mku, ZSP-G w Gorzowie, ZSP-
G w Bobrku.

PODZIÊKOWANIA NALE¯¥ SIÊ RÓWNIE¯

FIRMOM I SKLEPOM:

ZPU MECHANIK,PPHU STANFORM Stanis³aw Mleczek,
Zak³ad Stolarski W.L.R. Baran, Biuro Podatkowe Marek Piasec-
ki, Sklepy: Iwona i Bogus³aw Kêpka, KUBU�, MAGDA, MIÊSO
WÊDLINY, SKLEP MIÊSNY , SKLEP SPO¯YWCZY NA
GÓRCE, BENIA, GOSIA.

-Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê,
aby Wielka Orkiestra �wi¹tecznej Pomocy zagra³a tak wspa-
niale i piêknie z gor¹cego serca serdecznie dziêkujê i ¿yczê,
aby Dobre Anio³y ca³y czas czuwa³y nad Wami.-

Tomasz Szyjka Szef che³meckiego sztabu W.O.�.P.

plenerow¹ w Parku Miejskim. Swoje piêæ minut mia³ równie¿
�Muzyczny Teatr Ruchu" z Gimnzjum Nr 2 pod kierunkiem K.Jo-
d³owskiej. Kolejno przyszed³ czas na wystêpy zespo³ów rocko-
wych, które bawi³y publiczno�æ przez resztê wieczoru. Najwspa-
nialszym i najhuczniejszym momentem ca³ej akcji by³ happening
��wiate³ko do nieba�. Che³mek duchem, sercem i my�lami po³¹-
czy³ siê wówczas z wolontariuszami w ca³ym kraju i poza jego
granicami. Ten moment ca³ego wieczoru przez wiele osób nigdy
nie zostanie zapomniany.

Ma³a pomy³ka
W che³meckim sztabie Komisja licz¹ca kasê pomyli³a siê.

Wieczorem w Parku Miejskim Tomasz-Szef Sztabu podawa³ kwotê
oko³o 10,5 tys. z³otych, co rano w Banku BHP-PBK oddzia³
Che³mek, po dok³adnym przeliczeniu okaza³o siê b³êdem. Osta-
teczna kwota jak¹ wp³acono na konto fundacji to:

15 tys. 302 z³. 04 gr.
Pieni¹dze te pochodz¹ nie tylko z ca³odziennej kwesty, ale

tak¿e z licytacji i gad¿etów orkiestrowych. Ceny zlicytowanych
drobiazgów orkiestrowych ukszta³towa³y siê w nastêpuj¹cy spo-
sób: du¿a koszulka 40 z³., ma³a koszulka 40 z³., poduszka 50 z³.,
sztabka miedzi 100 z³., kubek W.O.�.P. 100 z³. W puszkach
wolontariuszy oprócz z³otówek znajdowa³a siê obca waluta. Z³ota
obr¹czka i dwa srebrne kolczyki to precjoza, jakie zebra³a orkie-
stra w Che³mku.

DO SUKCESU WIELKIEJ ORKIESTRY

W SZCZEGÓLNY SPOSÓB PRZYCZYNILI SIÊ:

Andrzej Saternus (burmistrz), Andrzej Skrzypiñski (v-ce bur-
mistrz), Micha³ Kaczmarczyk (dyrektor PZS nr 8), Dorota Pie-
trzyk (v-ce dyrektor PZS nr 8), Waldemar Rudyk (dyrektor MOK-
SiR), Urz¹d Miasta Che³mek, Marek Palka (radny), Henryk Wi-
�niewski (radny), Ryszard Gondek (artysta, rze�biarz), Fundacja
im. Brata Alberta, �rodowiskowy Dom Samopomocy w Che³m-
ku, Dom Pomocy Spo³ecznej Bobrek, Zbigniew Góralewicz (dy-
rektor Gimnazjum nr 2 w Che³mku), Lucyna Kuligowska (dyrek-
tor ZSP-G nr 1 w Che³mku), Andrzej Januszyk (dyrektor ZSP-G
w Gorzowie), Adam £êkawa (dyrektor ZSP-G w Bobrku), Agen-
cja Rozwoju Ziemi Chrzanowskiej, Klub �KAPRYS�, Zbigniew
Majka (Us³ugi Transportowe), Jolanta i Marek Dyrcz, Bar Wi-
�niewscy wraz z klientami, Wies³aw Tarabu³a, Wies³aw Gajda,


