INFORMATOR GMINNY

BEZP£ATNY, NUMER 7(16)/2003 - SIERPIEÑ, NAK£AD 1500 EGZEMPLARZY

ISSN: 1644-1133

strona 1

Echo Che³mka nr 7/2003

Naszej gazety w wersji elektronicznej szukaj pod adresem www.chelmek.pl

Ostateczny upadek PZPS

27

czerwca 2003 r. S¹d Rejonowy Kraków ródmiecie
(Wydzia³ Gospodarczy ds. upad³ociowo-uk³adowych) podj¹³ decyzjê o og³oszeniu upad³oci PZPS Che³mek S.A. Na syndyka
masy upad³oci s¹d wyznaczy³ spó³kê Stratos z Krakowa, któr¹
kieruje T. Szopa i T. £abuda.

wi o 40%. Zobowi¹zania objête tym uk³adem istniej¹ do chwili obecnej.

W lipcu 2002 roku Zarz¹d Miasta podj¹³ decyzjê o zg³oszeniu
wniosku do S¹du Gospodarczego o upad³oæ PZPS w zwi¹zku z tym,
¿e zak³ad od szeregu lat w stosunku do gminy zalega z op³atami podatku
od nieruchomoci. Bezskuteczne okaza³y siê przeprowadzone egzekucje. D³u¿nik zaprzesta³ sp³aty swoich zobowi¹zañ - opowiada burmistrz
Che³mka. Pón¹ jesieni¹ w³aciciel zak³adu sk³ada³ kolejne apele
o wycofanie wniosku o upad³oæ. W zwi¹zku z zaistnia³¹ mo¿liwoci¹
restrukturyzacji zad³u¿enia dla tego typu zak³adów wobec ZUS, PFRON
i Urzêdu Skarbowego w ramach rz¹dowego programu gmina w grudniu zesz³ego roku ponownie przeanalizowa³a materia³ przedstawiony
przez kierownictwo firmy. Jednoznacznie wynika³o z niego, ¿e brak jest
mo¿liwoci zrealizowania tego programu odd³u¿eniowego. St¹d moja
decyzja o podtrzymaniu wniosku o upad³oæ- podkrela burmistrz.

-Na koniec marca 2003 r. sytuacja maj¹tkowa d³u¿nika przestawia³a
siê nastêpuj¹co: g³ównym ród³em przychodów by³ czynsz z wynajmowanych pomieszczeñ, ponadto spó³ka uzyskiwa³a niewielkie przychody z wyprzeda¿y zapasów materia³owych, towarów i wyrobów. Wskanik p³ynnoci finansowej wyniós³ 0,069%, gdzie optymalny wskanik
wiadcz¹cy o tym, ¿e firma jest w dobrej kondycji wynosi od 1,5 do 2%.

S¹d wyznaczy³ bieg³ego, który
w jego imieniu wykona³ raport.
W wyniku ca³oci postêpowania s¹d
podj¹³ decyzjê o og³oszeniu upad³oci.
W uzasadnieniu wyroku mo¿emy przeczytaæ m. in.:
Z przeprowadzonej opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego spó³ki za 2001 rok wynika,
¿e zobowi¹zania krótkoterminowe
d³u¿nika w kwocie 39 171 400 z³
przewy¿szaj¹ jego maj¹tek obrotowy o 36 mln 837 z³. D³u¿nik nie
posiada róde³ finansowania, a pomimo tego zdecydowa³ siê na dalsze
istnienie, nie pozyskuj¹c dodatkowego kapita³u i róde³ finansowania
swojej dzia³alnoci. Strata wygenerowana w 2001 roku ponownie przekracza sumê kapita³u zapasowego i 1/3 kapita³u akcyjnego. D³u¿nik
zaprzesta³ swojej podstawowej dzia³alnoci, tj. produkcji obuwia, tworz¹c w tym celu 3 spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, z których
2 postawiono w stan likwidacji z powodu zaprzestania p³acenia d³ugów.
W chwili obecnej d³u¿nik utrzymuje siê z dzier¿awy nieruchomoci,
które stanowi¹ jego podstawowy maj¹tek.
W trakcie postêpowania s¹d ustali³ te¿ nastêpuj¹ce fakty:
-W 1999 roku PZPS zawar³ uk³ad z wierzycielami, zgodnie z którym
zredukowano wierzytelnoci przys³uguj¹ce przeciwko temu d³u¿niko-

-Jeszcze w 1998 roku spó³ka zaci¹gnê³a po¿yczkê z Funduszu
Gwarantowanych wiadczeñ Pracowniczych na wyp³atê zaleg³ych
wynagrodzeñ. Po¿yczka ta nie by³a przez spó³kê sp³acana i w 2001r.
zobowi¹zania z tego tytu³u wynosi³y 1 mln 82 tys. 606 z³.

Czêæ zobowi¹zañ d³u¿nika objêta jest restrukturyzacj¹ na podstawie ustawy z 30.08.2002 r. o restrukturyzacji niektórych nale¿noci
publiczno-prawnych wobec przedsiêbiorców. Je¿eli warunki restrukturyzacji zosta³yby spe³nione, spó³ka mog³aby liczyæ na umorzenie
zobowi¹zañ wartoci 23 463 000 z³, jednak¿e nadal, pomimo umorzenia, pozosta³e zobowi¹zania wynios³yby 26 192 000 z³. G³ówn¹ pozycj¹ tych zobowi¹zañ s¹ d³ugi publiczno-prawne i tak do koñca roku
d³u¿nik musia³by sp³aciæ zobowi¹zania nieobjête restrukturyzacj¹, a zatem
nie podlegaj¹ce umorzeniu, wed³ug
stanu na koniec marca: wobec ZUS10 980 000 z³, wobec PFRON
- 275 000 z³ wobec Urzêdu Skarbowego- 526 000 z³. Z tytu³u op³at za
u¿ytkowanie wieczyste i podatku od
nieruchomoci zaleg³oci wobec gminy wynosz¹ 7 909 000 z³.
S¹d stwierdzi³ ponadto, i¿ brak
jest podstaw do stwierdzenia, ¿e d³u¿nik ma szansê wywi¹zaæ siê ze swoich ogromnych zobowi¹zañ w jakimkolwiek przewidywalnym terminie.
Komentuj¹c orzeczenie s¹du,
burmistrz powiedzia³: Decyzja Ministerstwa Skarbu, a w nastêpstwie
Agencji Prywatyzacji o wysprzeda¿y akcji i o przyst¹pieniu do prywatyzacji tego zak³adu w oparciu o umowê prywatyzacyjn¹ nie by³a
trafiona i przemylana. To tylko tak naprawdê o 2 lata przenios³o
w czasie zdarzenia, które wed³ug mnie powinny nast¹piæ w 2000 lub
2001 roku. To skarb pañstwa powinien zainicjowaæ taki proces przekszta³ceñ czy te¿ proces znalezienia inwestora strategicznego, który
pozwoli³yby spó³ce wyjæ z tego potê¿nego zad³u¿enia. Gmina, sk³adaj¹c wniosek o upad³oæ PZPS, kierowa³a siê wiedz¹ na temat aktualnej
sytuacji finansowej tego zak³adu, popadaj¹cego w ruinê maj¹tku,
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KRÓTKO O GMINIE
1 wrzenia rozpocznie pracê nowy dyrektor Miejskiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Che³mku. Na konkurs na to stanowisko
wp³ynê³y 34 oferty. Komisja konkursowa
zweryfikowa³a nades³ane dokumenty i wyselekcjonowa³a grupê kandydatów, z którymi przeprowadzi³a rozmowy kwalifikacyjne. Wybrano 2 osoby. Kolejnym etapem by³o przedstawienie przez te osoby w³asnej koncepcji kierowania zak³adem na podstawie udostêpnionych
materia³ów. Po wys³uchaniu obu koncepcji
komisja postanowi³a, ¿e dyrektorem zostanie
Krzysztof Tokarski. Nowy prezes ma 33 lata,
jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie pracuje w Nadwilañskiej Spó³ce Energetycznej jako kierownik
zak³adu remontowo-inwestycyjnego. Mam
nadziejê, ¿e zyskamy dynamicznego mened¿era, który dobrze poprowadzi zak³ad- powiedzia³ burmistrz.
***
Od sierpnia na terenie gminy zatrudnienie
w ramach robót publicznych znalaz³o kolejnych 18 osób. Do tej pory pracê otrzyma³o 35
osób. Zatrudnienie refundowane jest przez
Powiatowy Urz¹d Pracy. Nowi pracownicy
przydzieleni zostan¹ do pomocy w Urzêdzie
Miejskim, MZGK, MOPS, MOKSiR i ADM.
Gmina otrzyma³a równie¿ 2 dodatkowych
pracowników w ramach akcji Bezpieczny wa³.
Ich zadaniem bêdzie koszenie wa³ów przeciwpowodziowych wzd³u¿ Przemszy i Wis³y.
***
W zesz³ym roku Wojewódzkie Biuro
Wdra¿ania Programu Aktywizacji Obszarów
Wiejskich Banku wiatowego z siedzib¹
w Krakowie og³osi³o konkurs grantowy w ramach Komponentu B2 - Edukacja. Gmina
Che³mek z³o¿y³a wniosek o dofinansowanie
zadañ szkoleniowo- dydaktycznych w szko³ach podstawowych i gimnazjalnych. rodki
finansowe przeznaczone by³yby na szkolenia
dla dyrektorów i nauczycieli oraz szkolenia
informatyczne, a tak¿e zakup oprogramowania
komputerowego i pomocy dydaktycznych dla
szkó³. Nasz wniosek zosta³ pozytywnie rozpatrzony. Ca³e zadanie opiewa na ³¹czn¹ kwotê
279.160 z³, z czego rodki w³asne gminy wynosz¹ 108.323 z³, a dotacja PAOW  to a¿
170.837 z³. W listopadzie 2002 r. zosta³a podpisana umowa na realizacjê tego zadania pomiêdzy Województwem Ma³opolskim a Gmin¹ Che³mek. Aktualnie trwa wybór dostawców i realizatorów us³ug wed³ug procedury
przetargowej Banku wiatowego.

***
W lutym br. gmina wnioskowa³a te¿ o przyznanie szkoleñ dla samorz¹dowców w ramach
Komponentu B3 -Budowanie potencja³u instytucjonalnego administracji lokalnej i regionalnej organizowanego przez Bank wiatowy dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich do
15 tys. mieszkañców. Wniosek zosta³ rozpatrzony pozytywnie, co zapewni udzia³ w cyklu
bezp³atnych szkoleñ piêciu pracownikom UM
oraz dwóm radnych RM.
Celem programu jest rozwijanie praktycznych umiejêtnoci urzêdników i radnych
w zakresie planowania i wdra¿ania projektów
w ró¿nych dziedzinach dzia³alnoci samorz¹du. Umiejêtnoci te s¹ niezbêdne dla skutecznego pozyskiwania rodków Unii Europejskiej
oraz funduszy krajowych dostêpnych dla samorz¹dów i ich jednostek organizacyjnych.
Nasz wniosek dotyczy³ projektu Skanalizowania Gminy Che³mek i obejmowa³ nie
skanalizowan¹ czêæ miasta oraz so³ectwa Gorzów i Bobrek. Zagadnienie to jest zgodne z
pierwszym tematem szkolenia pt.: Rozwój infrastruktury i zarz¹dzanie w dziedzinie ochrony rodowiska.
Szkolenie sk³ada siê z 3 etapów obejmuj¹cych 18 spotkañ, w trakcie których uczestnicy
z pomoc¹ doradców pracuj¹ nad gminnymi

projektami, mog¹ te¿ uczestniczyæ w szkoleniach specjalistycznych. Ca³y cykl zakoñczy
siê prezentacj¹ gotowych projektów oraz wrêczeniem certyfikatów potwierdzaj¹cych ukoñczenie Programu Szkoleniowego, które sygnowane s¹ przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Bank wiatowy.
***
Szko³a Podstawowa nr 2 otrzyma³a z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu dofinansowanie w wysokoci 40 tys. z³ na wyposa¿enie sali informatycznej.
Równie¿ Zespó³ Szkolny PodstawowoGimnazjalny w Bobrku otrzyma³ now¹ pracowniê komputerow¹, przyznan¹ w ramach
rz¹dowego programu Sala komputerowa dla
gimnazjum. Pracownia bêdzie kosztowaæ prawie 65 tys. z³. Sprzêt powinien byæ dostarczony
do 15 sierpnia. Szko³a otrzyma³a ju¿ w tym
roku z puli MENiS urz¹dzenie drukuj¹ce, wielofunkcyjne HP z przeznaczeniem do pracowni komputerowej.
***
Z pocz¹tkiem sierpnia na placach zabaw
w Che³mku, Gorzowie i Bobrku pojawi³y siê
nowe urz¹dzenia, m. in.: hutawki, zje¿d¿alnie,
karuzele krzy¿owe i obrotowe oraz przeplotnia
³ukowa (drabinka do wspinania). Zakup tych
atrakcji kosztowa³ 17 510 z³.

Oprac. BKC
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rozpadaj¹cych siê drogach, niewykorzystanych
halach, wysokich czynszach i braku mo¿liwoci prowadzenia zdrowej gospodarki przez
podmioty, które tam chcia³y lokowaæ swoj¹
dzia³alnoæ. Do gminy dociera³y sygna³y, ¿e
firmy, które ju¿ istniej¹ na terenie PZPS, nie
widz¹ sensownoci prowadzenia dzia³alnoci
w zwi¹zku z niepewn¹ sytuacj¹ zak³adu, na
dzier¿awionym maj¹tku ob³o¿onym hipotekami. To by³ jeden z g³ównych powodów szukania
przez gminê wyjcia z sytuacji. Stwierdzilimy,
¿e jedyn¹ realn¹ szans¹ jest uwolnienie tego
maj¹tku przez upad³oæ. Wtedy pojawi¹ siê
podstawy do jakiego rozwoju gospodarczego. Oczywicie nie da siê tego zrobiæ w ci¹gu
1 czy 3 miesiêcy. Wiele rzeczy wykonaæ musi
syndyk masy upad³ociowej. Na boku zosta³y
sprawy zwi¹zane z zaleg³ociami w podatku

od nieruchomoci wobec gminy. One s¹ i wraz
z odsetkami wynosz¹ ponad 7 mln z³. To jednak
nie by³ g³ówny powód dzia³ania gminy. Najwa¿niejsze jest odtworzenie w tej strefie miejsc
pracy. W tym celu Rada Miejska przyjê³a uchwa³ê o ulgach w podatku od nieruchomoci i zatwierdzi³a program o¿ywienia gospodarczego, który trzeba dostosowaæ do zaistnia³ych
warunków. Bêdzie to wymaga³o rozmów
i ustaleñ z syndykiem. Mylê, ¿e uda nam siê
wypracowaæ tak¹ formê wspó³pracy, ¿eby ten
maj¹tek zacz¹³ pracowaæ.
Zgodnie z prawem upad³ociowym zadaniem syndyka bêdzie w pierwszej kolejnoci
zaspokojenie wierzycieli. Jednym z nich jest
gmina. Pieni¹dze, które uda siê odzyskaæ, burmistrz chcia³by zainwestowaæ w otoczenie strefy
przemys³owej (m. in. modernizacjê ulicy Przemys³owej), aby wspomóc jej rozwój.

BKC
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Owocna sesja Rady Miejskiej

O

statnia sesja Rady Miejskiej (ju¿ IX w tej kadencji) by³a krótka, ale owocna. Co
prawda, jeszcze przed jej rozpoczêciem radni wdali siê w dyskusjê, kto ma j¹
poprowadziæ w zastêpstwie nieobecnego przewodnicz¹cego, jednak po zasiêgniêciu opinii
prawnika doszli do porozumienia. Bez zastrze¿eñ przyjêto protokó³ z ostatniego posiedzenia i obrady potoczy³y siê ju¿ bardzo sprawnie.
Radni zmienili uchwa³ê z 27. III. 2003 r.
w sprawie sprzeda¿y lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ gminy Che³mek. Stara
uchwa³a (pisalimy o tym w numerze kwietniowym) przewidywa³a bonifikatê na sprzeda¿
mieszkañ po³o¿onych w Che³mku na tzw. Starej Kolonoii, natomiast u³amkow¹ czêæ gruntu najemca musia³ pokryæ w ca³oci.
Po licznych protestach najemców powy¿szych lokali zachodzi³a koniecznoæ wprowadzenia zmian w uchwale. Radni ustanowili, ¿e
przy sprzeda¿y mieszkañ ze zni¿k¹, u³amkowa
czêæ gruntu równie¿ objêta bêdzie bonifikat¹.
Obejmie ona lokale mieszkalne po³o¿one przy
ulicach: G³ogowej 6, Klonowej 1,2, 3, 6, 8, 10,
Topolowej 1, 2, 3, 4, 5, 7 i Pi³sudskiego 1A. Na
sprzeda¿ przeznaczono tak¿e lokale po³o¿one
przy ulicy Klonowej 4/2 i 4/3, gdy¿ dotychczasowi najemcy byli zainteresowani ich nabyciem. Wprowadzone zosta³y poprawki do paragrafu stanowi¹cego o mieszkaniach, które
nadal pozostan¹ w³asnoci¹ gminy. Sprzeda¿y
nie bêd¹ podlegaæ lokale po³o¿one przy ulicach:
Krakowskiej 16, ¯eromskiego 1, G³ogowej 2
i 4, Klonowej 4/1, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9,
4/10, 4/11 oraz Klonowej 12. Radni przyjêli
uchwa³ê jednog³onie.
Bez sprzeciwów przyjêto tak¿e uchwa³ê
w sprawie zaci¹gniêcia d³ugoterminowego kredytu preferencyjnego ze rodków Fundacji
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Kredyt w wysokoci 600 000 z³ przeznaczony
zostanie na finansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2
w Che³mku. Inwestycja rozpoczê³a siê w czerwcu tego roku i bêdzie realizowana w cyklu
2-letnim (2003- 2004). Ogólna wartoæ tego
zadania wynosi 1 248 690 z³.
Radni skorzystali wiêc z szansy zaci¹gniêcia preferencyjnego kredytu. Przedmiotem kredytowania z EFRWP mog¹ byæ inwestycje
w zakresie owiaty wiejskiej zlokalizowane na
wsiach i w miastach licz¹cych do 10 tys. mieszkañców. Kredyt mo¿e byæ udzielony do wysokoci 70% wartoci kosztorysowej zadania,
jednak¿e nie wiêcej ni¿ 600 tys. z³. Oprocentowanie wynosi 4% w stosunku rocznym. Warunkiem uzyskania po¿yczki jest posiadanie
udokumentowanego pokrycia finansowego
inwestycji. Gmina spe³nia ten warunek. Sp³ata
kredytu (o ile go dostaniemy) roz³o¿ona bêdzie
na 5 lat (do 2008 r.), corocznie w kwocie 120
tys. z³. Teraz burmistrz musi z³o¿yæ w Fundacji
odpowiedni wniosek, na rozpatrzenie którego
trzeba bêdzie trochê poczekaæ.
Radni podjêli równie¿ decyzjê o przeznaczeniu w tegorocznym bud¿ecie rodków na
przygotowanie dokumentacji na modernizacjê

terenów przyleg³ych do PZPS, czyli: ulicy
Przemys³owej wraz z budow¹ parkingów,
wjazdem do Technoskóru i wykonaniem owietlenia, wjazdu na Plac Kiliñskiego oraz uporz¹dkowanie tego terenu, drogi prowadz¹cej
wzd³u¿ hali nr 12 i 13, utwardzenie i wykonanie
placu parkingowego przed zak³adem oraz
wyjazdu z tzw. bramy awaryjnej na ulicê
Kochanowskiego. Koszt opracowania takiej
dokumentacji szacowany jest na ok. 70 tys. z³,
dok³adn¹ kwotê okreli jednak przetarg. Przygotowanie planu modernizacji oraz z³o¿enie
odpowiedniego wniosku pozwoli na ubieganie
siê o rodki z funduszy Unii Europejskiej. Jest
szansa, ¿e zadania dobrze przygotowane maj¹
szansê w pierwszym pó³roczu przysz³ego roku
otrzymaæ wsparcie z unijnych funduszy- podkrela³ burmistrz- jest to szansa uporz¹dkowania terenu wokó³ strefy przemys³owej przy
pomocy zewnêtrznych rodków, co znacznie
poprawi jej atrakcyjnoæ dla inwestorów.
Jednym z punktów porz¹dku obrad by³
projekt uchwa³y w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeznaczenia rodków z Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Che³mku na utylizacjê odpadów
azbestowych, powstaj¹cych przy wymianie lub
likwidacji pokryæ dachowych i elewacji zawieraj¹cych azbest. Projekt uchwa³y przygotowa³
burmistrz Che³mka, wychodz¹c naprzeciw
oczekiwaniom mieszkañców licz¹cych na
pomoc przy usuwaniu niebezpiecznych odpadów.
Wed³ug ankiety przeprowadzonej w 2002
roku szacuje siê, ¿e na terenie gminy znajduje siê
400 obiektów budowlanych pokrytych lub ocieplonych p³ytami zawieraj¹cymi azbest o ³¹cznej
powierzchni 33 160 m2, czyli oko³o 431 ton.
Wyroby azbestowe cieszy³y siê du¿¹ popularnoci¹ w latach 70. i 80. Po stwierdzeniu

szkodliwego dzia³ania azbestu, a dok³adnie py³u
azbestowego, wprowadzono w 1997 roku
ustawowy zakaz jego stosowania. Ludzie zaczêli zmieniaæ pokrycia dachowe. Pojawi³ siê
problem sk³adowania, gdy¿ azbest, jako materia³ niebezpieczny, powinien byæ odpowiednio
zapakowany i sk³adowany w miejscu do tego
wyznaczonym. Jest to kosztowna operacja.
Bardzo wa¿ne jest wiêc udzielenie mieszkañcom pomocy w tym zakresie.
Uchwa³a zak³ada przeznaczenie na ten cel
rodków z Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Pieni¹dze zostan¹ przekazane na za³adunek, transport, sk³adowanie odpadów oraz odkurzanie powierzchni
z py³ów azbestowych. Odpady bêd¹ odbierane
wy³¹cznie od osób fizycznych, bêd¹cych w³acicielami budynków mieszkalnych i gospodarczych. Wszyscy zainteresowani utylizacj¹
tych odpadów powinni z³o¿yæ wniosek, który
mo¿na odebraæ w Urzêdzie Miejskim w Che³mku.
Termin sk³adania wniosków up³ywa
30 wrzenia. Rozpatrywaæ je bêdzie specjalnie
powo³ana komisja z³o¿ona z przedstawicieli
poszczególnych dzielnic i so³ectw.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
-aktualny dokument stwierdzaj¹cy prawo
dysponowania budynkiem,
-ustawow¹ op³atê skarbow¹,
-upowa¿nienie dla komisji do przeprowadzenia kontroli na posesji w celu weryfikacji
z³o¿onego wniosku,
-zgodê na wejcie na teren posesji wykonawcy wy³onionego w drodze przetargu celem
odbioru odpadów azbestowych.
Dokumenty nale¿y z³o¿yæ w 1 egzemplarzu, a w przypadku kserokopii wymagane jest
potwierdzenie zgodnoci z orygina³em.
Szczegó³owe informacje na ten temat mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w Che³mku
przy ul. Krakowskiej 11, nr tel. 846 12 30.

BKC

INFORMACJA
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (DZ. U. nr 46, poz. 543 z pon. zm.) burmistrz Che³mka informuje, ¿e wywieszony zosta³ wykaz nieruchomoci przeznaczonych do oddania w u¿ytkowanie wieczyste. Wykaz dotyczy nieruchomoci po³o¿onej w Che³mku, sk³adaj¹cej siê z
dzia³ek gruntowych 2605/15 o pow. 0,0073 ha i 2605/16 o pow.
0,0214 ha.
W/w wykaz wywieszony zosta³ w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Che³mku przy ul. Krakowskiej 11 oraz na tablicach og³oszeñ na
terenie gminy.
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Czas wakacji - czas remontów

Wakacje to dobry okres, ¿eby przeprowadziæ remonty w placówkach owiatowych. W tym roku gmina przeznaczy³a na ten cel 250 tys.
z³. W ramach tych rodków wykonane zostan¹ g³ównie roboty ogólnobudowlane. Przetargi zosta³y rozstrzygniête w lipcu i firmy pracuj¹
ju¿ w obiektach. Termin zakoñczenia prac planuje siê na 20 sierpnia br.

Remont w Przedszkolu nr 1

Malowanie elewacji przy SP nr 2

Fot. BKC

Mylê, ¿e 1 wrzenia obiekty bêd¹ odnowione, a m³odzie¿ i pracownicy bêd¹ z tego zadowoleni. W zwi¹zku z tym, ¿e proces remontowy
rozpoczêlimy ju¿ w 1996 roku, kiedy to przejêlimy jako samorz¹d
szko³y, placówki nie wymagaj¹ a¿ tak du¿ych nak³adów. Je¿eli chodzi
o wnêtrze, to uwa¿am, ¿e nie mamy siê czego wstydziæ  powiedzia³
burmistrz.
Poni¿ej przedstawiamy zestawienie prac remontowych w poszczególnych placówkach:
-ZSP-G nr 1 w Che³mku: odgrzybienie sali w klasie O, remont
komina kot³owni, malowanie sal lekcyjnych oraz kuchni, ³azienek
i szatni, remont gabinetu lekarskiego. Wykonawc¹ bêdzie firma Malarstwo Tapicerstwo Roboty Budowlane A. ¯muda z Przeciszowa,
koszt remontu wyniesie 9 946,70 z³.
-Szko³a Podstawowa nr 2 w Che³mku: malowanie sali gimnastycznej, korytarzy, klatki schodowej i sanitariatów. Wykonawc¹ bêdzie ta
sama firma co w Jedynce, koszt wyniesie 10 671,49 z³.
W SP nr 2 w czerwcu rozpoczê³o równie¿ 2-letni¹ inwestycjê:
budowê sali gimnastycznej. Przy okazji odnowiona zostanie tak¿e

Zmiana na stanowisku

Katarzyna Youssef od 1 lipca 2003 r. jest nowym dyrektorem
Samodzielnego Gminnego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Che³mku.
Zast¹pi³a na tym stanowisku dotychczasowego dyrektora E. Cieciaka,
którego umowa wygas³a 30 czerwca.
Po analizie sytuacji finansowej zak³adu podj¹³em decyzjê o nie
przed³u¿aniu umowy o pracê panu dyrektorowi Cieciakowi, który mia³
umowê czasow¹ do koñca czerwca. Sytuacja finansowa w zak³adzie jest
trudna. Za 5 miesiêcy tego roku zak³ad ma wynik ujemny w wysokoci
65 tys. z³. Na to sk³ada siê wiele czynników, m. in. coraz gorsze warunki
realizacji kontraktów, czyli zap³aty za wykonywane us³ugi przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Patrz¹c przez ten pryzmat, podj¹³em decyzjê,
¿eby dyrektorem zosta³ lekarz, czyli osoba, która mo¿e po³¹czyæ wykonywanie obowi¹zków dyrektora z prac¹ na czêæ etatu. Powo³a³em na
to stanowisko z dniem 1 lipca K. Youssef, która jest lekarzem stomatologiem i od lat pracuje w tej przychodni. Ma odpowiednie wykszta³cenie
je¿eli chodzi o zarz¹dzanie i mam nadziejê, ¿e w sposób profesjonalny
i odpowiedzialny, a przede wszystkim budz¹cy zadowolenie mieszkañców ze wiadczonych us³ug, poprowadzi ten zak³ad - poinformowa³
burmistrz Che³mka.
Katarzyna Youssef jest absolwentk¹ l¹skiej Akademii Medycznej. W tym roku skoñczy³a tak¿e podyplomowe studia w Górnol¹skiej
Wy¿szej Szkole Handlowej na kierunku Zarz¹dzanie Placówkami S³u¿by Zdrowia. Od 1991 roku mieszka i pracuje jako lekarz stomatolog
w Che³mku. Jest mê¿atk¹, ma 2 dzieci.
Pierwsz¹ czynnoci¹, jaka do mnie nale¿a³a, to przeanalizowanie
sytuacji finansowej zak³adu, przeledzenie, jakie zak³ad ponosi koszty
i jakie s¹ mo¿liwoci ich obni¿enia. Bêdê chcia³a wdro¿yæ system oszczêdnociowy. Zad³u¿enie zak³adu jest tak du¿e, ¿e je¿eli uda nam siê je

Fot. BKC

elewacja zewnêtrzna szko³y oraz wybudowany chodnik ³¹cz¹cy przewi¹zkê z ul. Brzozow¹.
-Publiczne Gimnazjum nr 2 w Che³mku: wymiana okien, naprawa
dachu, wymiana p³ytek PCV na wyk³adzinê w klasach, malowanie
klatki schodowej i hollu na parterze, rozebranie komina kot³owni,
olistwowanie parkietu sali gimnastycznej. Wykonawc¹ bêdzie Zak³ad
Remontowo Budowlany S. £uczak z Che³mka, koszt remontu wyniesie
41 556,76 z³.
-ZSP-G w Bobrku: wymiana okien na I piêtrze, przemurowanie
ciany I piêtra, remont dylatacji na I piêtrze, renowacja placu przed
szko³¹, ³¹cznie z czêci¹ ogrodzenia. Wykonawc¹ bêdzie firma S. £uczaka, koszt remontu wyniesie 49 137,44 z³.
-ZSP-G w Gorzowie: wymiana okien w gabinecie dyrektora, odnowienie elewacji szko³y, remont pomieszczeñ sekretariatu, malowanie
korytarza I piêtra, renowacja nawierzchni asfaltowej boiska do koszykówki. W Gorzowie og³oszono II przetarg na wy³onienie wykonawcy
robót, gdy¿ na pierwszy wp³ynê³a tylko jedna oferta. Po jego rozstrzygniêciu znana bêdzie dok³adna kwota remontu.
-Przedszkole Samorz¹dowe nr 1 w Che³mku: remont pomieszczeñ
kuchni, wymiana okien na I piêtrze, malowanie sal na I piêtrze i hollu,
wymiana rur w instalacji wodnej i ciep³owniczej. Wykonawc¹ bêdzie
Zak³ad Remontowo Budowlany S. £uczak, koszt remontu wyniesie
58 828,44 z³.

BKC
Na podst. inf. MZSiP i UM

obni¿yæ, to bêdzie
sukces. Nie podejmujê siê obietnic, ¿e
d³ug bêdzie zupe³nie
zniwelowany, ale
bêdziemy chcieli
wraz z za³og¹ tak
zmniejszyæ koszty,
¿eby efekty ujemne
jak
najbardziej
zmniejszyæ- mówi
K. Youssef. Przede K.Youssef w nowej roli
Fot. BKC
mn¹ najwiêksze wyzwanie- we wrzeniu zak³ad musi przyst¹piæ do
konkursu ofert. Narodowy Fundusz Zdrowia do tej pory jest w takiej
sytuacji, ¿e sam ze sob¹ sobie nie mo¿e poradziæ. Nie ma jeszcze
okrelonych zasad tego konkursu. Sytuacja finansowa s³u¿by zdrowia
w ogóle jest z³a i coraz mniej jest pieniêdzy w systemie. Szykujemy siê
na to, ¿e mog¹ byæ ciêcia finansowe, ale mam nadziejê, ¿e bêd¹ one
na tyle niewielkie, ¿e poradzimy sobie. Nasza kadra jest wysokospecjalistyczna. W pe³ni obs³ugiwana jest medycyna rodzinna, czyli Podstawowa Opieka Zdrowotna i prawie w pe³ni specjalistyka. Przyst¹pimy wiêc do maksymalnych kontraktów, ¿eby zapewniæ naszym pacjentom kompleksow¹ obs³ugê- podkrela.
Jedn¹ z pierwszych decyzji, które podjê³a nowa dyrektor, jest,
zgodnie z sugesti¹ kobiet, oddzielenie poradni ginekologiczno- po³o¿niczej od internistycznej. Do tej pory obie poradnie mieci³y siê
w jednym gabinecie i o tych samych godzinach. Pacjenci przyjmowani
byli przemiennie. Wygospodarowa³am ju¿ gabinet, ¿eby poradniê
internistyczn¹ wydzieliæ. Mylê, ¿e bêdzie to dobrze odebrane przez
panie- podkrela K. Youssef.
BKC
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Wizyta Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego
2 lipca br. goci³ w Che³mku Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego Janusz Sepio³. G³ównym celem jego wizyty by³o otwarcie
zmodernizowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 780 oraz podpisanie umowy na remont kolejnego.

Podpisanie umowy na remont kolejnego odcinka drogi 780
Fot. S. Pêdrys-Klisiak

Uroczyste przeciêcie wstêgi

Fot. BKC

Na dotychczas wyremontowanym odcinku ul. Piastowskiej
(od ul. Norwida do skrzy¿owania z ul. Chrobrego) wykonano wiele
prac: wyremontowano chodnik na d³ugoci 1 158 m 2, po³o¿ono warstwê
wi¹¿¹c¹ i cieraln¹ na odcinku 3 800 m2, a na 4 100 m2 wykonano
recykling podbudowy. Wprowadzono now¹ organizacjê ruchu za pomoc¹ oznakowania poziomego (malowanie) i pionowego (znaki), wykonano tak¿e wyspy separacyjne. Wszystkie te zabiegi maj¹ na celu
poprawê bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Prace trwa³y od wrzenia
2002 do kwietnia 2003 r. £¹czny koszt zadania wyniós³ 712 tys. z³. Na
modernizacjê czeka jeszcze czêæ ulicy Piastowskiej na odcinku od ulicy
Norwida do ulicy Mickiewicza. Marsza³ek Sepio³ obieca³ wygospodarowaæ rodki na dokoñczenie remontu.
Podczas spotkania marsza³ek i burmistrz Che³mka podpisali tak¿e
umowê dotycz¹c¹ modernizacji II etapu na odcinku od przejazdu kolejowego do ulicy Mickiewicza. Remont powinien rozpocz¹æ siê jeszcze
w tym roku. Wykonawca wy³oniony zostanie w drodze przetargu.
Wstêpne koszty inwestycji oszacowano na 952 tys. z³. Gmina zabezpieczy³a na ten cel w tegorocznym bud¿ecie 180 tys. z³, resztê pokryje
województwo ma³opolskie.
Zatrudnienie przy renowacji drogi 780 znalaz³o i znajdzie jeszcze
kilkanacie osób d³ugotrwale bezrobotnych z powiatu owiêcimskiego
w ramach III edycji programu Drogowiec, realizowanego przez Wojewódzki Urz¹d Pracy wspólnie z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Celem programu jest przeciwdzia³anie bezrobociu w województwie ma³opolskim oraz poprawa bezpieczeñstwa ruchu drogowego.
Wizyta marsza³ka by³a równie¿ doskona³¹ okazj¹ do zaprezentowa-

nia mu projektu utworzenia w oparciu o budynek Miejskiego Orodka
Kultury, Sportu i Rekreacji orodka szkoleniowego dla bezrobotnych.
Dokumentacja zosta³a wykonana ju¿ w 2000 roku, projekt jest jednym
z punktów Programu O¿ywienia Gospodarczego Gminy. Dot¹d nie
by³o rodków na jego realizacjê, dlatego gmina stara siê uzyskaæ fundusze na ten cel z rz¹dowych pieniêdzy przeznaczonych na pomoc
gminom górniczym w tworzeniu nowych miejsc pracy.

Prezentacja orodka dla bezrobotnych

Fot. SP-K

Projekt orodka szkoleniowego zak³ada, ¿e sala kinowa (do dzi nie
wyremontowana) przekszta³cona zostanie w wielofunkcyjn¹ salê audiowizualn¹ dla celów szkoleniowych, która mo¿e byæ równie¿ wykorzystana podczas imprez kulturalnych. Planuje siê te¿ utworzenie
2 mniejszych sal szkoleniowych. Koszt ca³ej inwestycji (adaptacja
budynku wraz z pe³nym wyposa¿eniem) szacuje siê na 1,5 mln z³.
Burmistrz podkrela³, ¿e orodek mia³by rangê placówki regionalnej,
gdy¿ swoim dzia³aniem obejmowa³by powiat owiêcimski, chrzanowski i byæ mo¿e ocienne powiaty l¹skie. Marsza³ek owiadczy³, ¿e
sprawê tê bêdzie mia³ na uwadze.
BKC

Modernizacja wa³ów
Dobiegaj¹ koñca prace modernizacyjne
wa³u wzd³u¿ Przemszy. Na odcinku 4 km od
Che³mka do Gorzowa praktycznie wa³ zosta³
wybudowany od nowa. W lipcu trwa³y ostatnie
prace zwi¹zane z formowaniem skarpy na ostatnim odcinku 800 m oraz za³o¿eniem cianki
szczelnej, która zabezpieczy wa³ przed filtracj¹
wody. Wa³y w Gorzowie w du¿ej czêci zbudowane by³y z piasku, dlatego zagro¿enie ich
rozmyciem by³o du¿e. Trzeba by³o zastosowaæ
bardzo nowoczesn¹ metodê uszczelnienia
(w Polsce ta metoda jest jeszcze nowoci¹,
wymaga specjalistycznego sprzêtu, który trzeba sprowadzaæ z Niemiec). Polega ona na wt³oczeniu pod bardzo wysokim cinieniem w g³¹b
wa³u na g³êbokoæ ok. 8 m (w niektórych miejscach nawet do 11m) specjalnej masy. Po 2

tygodniach od za³o¿enia masa osi¹ga pe³n¹ twardoæ i jest doskona³ym zabezpieczeniem. Do
15 wrzenia prace powinny zostaæ zakoñczone. Inwestycja poch³onê³a 13 mln z³.
Jeszcze w tym roku rozpocznie siê modernizacja kolejnego odcinka wa³u, tym razem
w Bobrku (od mostu kolejowego do Górnego
Bobrku). Przetarg zosta³ rozstrzygniêty, wykonawca jest wy³oniony. W sierpniu powinno
nast¹piæ przekazanie placu budowy. Zadanie
bêdzie realizowane w latach 2003-2004.
Dopiero wtedy bêdziemy mogli powiedzieæ,
¿e najwiêksze zagro¿enie gminy jakim jest rejon Nicicy bêdzie pokonane- powiedzia³ burmistrz.

Tekst i fot. BKC

Maszyna do uszczelniania wa³ów
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O Klubie Paprotnik s³ów kilka
Che³meckie Stowarzyszenie Trzewoci Klub Paprotnik istnieje od 1998 roku. Jego
siedziba mieci siê w budynku SG ZOZ w Che³mku przy ul. Staicha 1 (wejcie od strony
zak³adu). Orodek czynny jest codziennie (oprócz sobót) w godz. 17.00- 20.00.
Klubowicze spotykaj¹ siê na zasadzie
dzia³alnoci samopomocowej, wspólnie spêdzaj¹ czas w orodku, maj¹ mo¿liwoæ porozmawiaæ, zagraæ w bilard.
Do klubu mo¿e przyjæ ka¿dy, kto chce
wyjæ z na³ogu alkoholowego i skorzystaæ
z pomocy udzielanej przez stowarzyszenie.
Osoby uczestnicz¹ce musz¹ spe³niæ jeden warunek: nie piæ napojów alkoholowych i nie
przebywaæ pod ich wp³ywem.
Dzia³alnoæ Klubu finansowana jest ze
rodków Komisji Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych i gminnego bud¿etu.
Do statutowej dzia³alnoci stowarzyszenia
nale¿y:
-uroczyste obchodzenie rocznic abstynenckich wród cz³onków Klubu,
-spotkania op³atkowe, miko³ajki itp.- organizowane wewn¹trz Klubu,
-wyjazd na Jasnogórskie spotkania AA
i Kamesznickie Dni Trzewoci,

-wyjazdy na turnieje organizowane przez
zaprzyjanione okoliczne Kluby Abstynenckie z Owiêcimia, Libi¹¿a, Woli i Piekar l¹skich,
-organizowanie ognisk i wieczornic na tematy profilaktyczne zwi¹zane z nadu¿ywaniem
alkoholu.
W czerwcu br. Stowarzyszenie razem
z Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Klubem Abstynenckim Têcza
z Libi¹¿a zorganizowa³o IV Trzewociowy
Rajd Rowerowy, w którym wziêli udzia³ cz³onkowie klubu i ich rodziny, a tak¿e wszyscy
chêtni z terenu gminy.
Jeszcze w tym roku stowarzyszenie planuje: wyjazd na obóz terapeutyczny do Wis³y oraz
II Trzewociowy Weekend- Che³mek 2003,
który zostanie zorganizowany na Stadionie
Sportowym dla wszystkich mieszkañców
gminy.
Od maja br. w co drugi poniedzia³ek ka¿dego miesi¹ca prowadzona jest grupa wsparcia

Wyniki badañ wody pitnej
Miejski Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Che³mku Spó³ka z o. o.
informuje, ¿e jakoæ wody wt³aczanej do sieci miejskiej odpowiada
obowi¹zuj¹cym normom. Poni¿ej przedstawiamy wyniki badañ fizykochemicznych i bakteriologicznych wody uzdatnionej z ZUW w Che³mku wykonane przez laboratorium Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Jaworznie.
WYNIKI BADAÑ FIZYKO-CHEMICZNYCH I BAKTERIOLOGICZNYCH WODY UZDATNIONEJ Z ZUW CHE£MEK
I. Parametry fizyczne i organoleptyczne
Miejsce poboru wody
Najwy¿. dop. ZUW Che³mek
stê¿enie
Data pobrania próby
14.07.2003 r.
Barwa mg/l
Do 15
6
Mêtnoæ NTU
Do 1
0,49
Odczyn (pH)
6,5-9,5
7,84
Zapach
Akcept.
Akcept.
Smak
Akcept.
Akcept.
Przewodnoæ w³aciwa
2500
244
II. Parametry chemiczne
Amoniak
0,5
0,0
50
2,6
Azotany (NO-3) mg/l
Azotyny (NO2 ) mg/l
0,5
0,0
Zasadowoæ mval/l
1,2
Twardoæ jako CACO3 mg/l
60-500
150
¯elazo mg/l
0,2
0,02
Mangan mg/l
0,05
0,01
Chlor wolny mg/l
0,1-0,3
0,07
Chlorki mg/l
250
15,5
Siarczany mg/l
250
Wapñ mg/l
Magnez mg/l
30-120
Utlenialnoæ (ChZT met. KmnO4) ug/l
5000
2200
Fluorki mg/l
1,5
Wêglany mval/l
Wodorowêglany mval/l
III. Badania bakteriologiczne
Bakterie grupy Coli w 100
0
0
Escherichia Coli lub bak. gr. Coli
typ ka³owy w 100 ml
0
0
Liczba bakterii w 370 C po 24 h w 1 ml 20
5
0
Liczba bakterii w 22 C po 72 h w 1 ml 100
7
Paciorkowce ka³owe w 100 ml
0
0
Clostridia redukuj¹ce siarczany
0
0

dla osób wspó³uzale¿nionych (kobiet oraz najbli¿szych cz³onków rodziny) z rodzin dotkniêtych problemem alkoholowym oraz dowiadczaj¹cych przemocy domowej. Zajêcia prowadzi wykwalifikowany socjolog- socjoterapeuta Anna Matyja. Z pomocy terapeutycznej mog¹
skorzystaæ wszystkie zainteresowane osoby.
¯ycie jest zbyt piêkne i nie mo¿esz go
zmarnowaæ
Je¿eli Ty lub kto z Twoich bliskich ma
problem dotycz¹cy uzale¿nienia od alkoholuzapraszamy do Klubu Paprotnik.

J. Grygiel

OG£OSZENIE:
Komisja Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w Che³mku nawi¹¿e
wspó³pracê z wykwalifikowanym terapeut¹ do prowadzenia terapii grupowej
w Stowarzyszeniu dla osób uzale¿nionych od alkoholu. Zainteresowani, posiadaj¹cy odpowiednie dokumenty, proszeni s¹ o zg³aszanie siê do Urzêdu Miejskiego w Che³mku ul. Krakowska 11.

Informacja dla przedsiêbiorców

Realizuj¹c przepisy ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, Urz¹d Miejski przypomina, i¿:
1.Ka¿dy przedsiêbiorca, maj¹cy zamiar sprzedawaæ napoje alkoholowe, musi uzyskaæ stosowne zezwolenie zgodnie z art. 18 cytowanej
ustawy, z zaznaczeniem ich przeznaczenia:
-do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y, tj. w gastronomii,
-poza miejscem sprzeda¿y, tj. w placówce handlowej (sklepie).
2.Handlowiec, maj¹cy zezwolenie na gastronomiê, mo¿e przy
w³asnym lokalu posiadaæ tzw. ogródek piwny, w którym klienci mog¹
spo¿ywaæ napoje alkoholowe. Natomiast handlowiec, maj¹cy zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y, nie mo¿e pod ¿adnym warunkiem zezwalaæ
klientom na spo¿ywanie napojów alkoholowych przed swoj¹ placówk¹
handlow¹ (sklepem).
Obecnie nadal wolne s¹ limity dotycz¹ce zezwoleñ na sprzeda¿
i spo¿ywanie napojów alkoholowych w miejscu sprzeda¿y- w gastronomii i ka¿dy handlowiec mo¿e ubiegaæ siê o w/w zezwolenie.
Urz¹d Miejski w Che³mku

Zmiana stawek czynszu

Od 1 lipca 2003 podniesione zosta³y stawki czynszu dla najemców
lokali mieszkalnych, wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu
gminy:
Nowe stawki dla poszczególnych najemców zosta³y podane
w poni¿szej tabeli:
Przedmiot najmu
Wysokoæ czynszu w z³.
Stawka najmu
2,80
Brak C. O. i gazu
2,52
Brak C. O. lub gazu
2,66
Stara Kolonia, lokale bez gazu i C. O.:
-ul. Klonowa 1, 2, 3, 6, 8, 10
-ul. Topolowa 1, 2, 3, 4, 5, 7
-ul. G³ogowa 2 i 4
2,24
Stara Kolonia, lokale z C. O. bez gazu:
- ul. Klonowa 4, 12
- ul. G³ogowa 2 i 4
2,66
W lokalach o powierzchni przekraczaj¹cej 80 m2 stawka czynszu
podana odpowiednio w tabeli ulega dodatkowo podwy¿szeniu o 10%.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w
Che³mku, nr tel. 846 12 30 lub w Administracji Domów Mieszkalnych,
nr tel. 846 11 32.
Na podst. inf. UM
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Zbiórka ksi¹¿ek dla Polaków na Bia³orusi zakoñczona
Dobieg³a koñca akcja zbierania ksi¹¿ek dla Polaków mieszkaj¹cych
na Bia³orusi.
Apel organizatorów: Miejskiego Orodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku, Stowarzyszenia Rubie¿ i Gazety Krakowskiej spotka³ siê z du¿ym odzewem i ¿yczliwoci¹ spo³ecznoci lokalnej i nie
tylko. Akcja wykroczy³a znacznie poza obszar powiatu owiêcimskiego. Znaleli siê darczyñcy nawet z Bielska-Bia³ej. Uda³o siê zebraæ oko³o
4000 woluminów. Wszystkie ofiarowane ksi¹¿ki dotar³y do MOKSiR,
gdzie zosta³y posegregowane i przygotowane do wysy³ki. Dziêki uprzejmoci firmy Titan-Lux z Che³mka ksi¹¿ki przewiezione zostan¹ do
siedziby Stowarzyszenia Rubie¿ w Bia³ymstoku, a stamt¹d, za porednictwem stowarzyszenia oraz Konsulatu Polskiego, trafi¹ do miejsc,
gdzie s¹ najbardziej potrzebne  do polskich szkó³ i orodków kultury.
Nad prawid³owoci¹ przebiegu akcji czuwa³a komisja w sk³adzie:
W. Rudyk- dyrektor MOKSiR, S. Pêdrys- Klisiak- instrukotor MOKSiR, E. Miszuta- instruktor MOKSiR, D. Krêlewicz- radna Rady
Miejskiej w Che³mku i P. Tarczyñski- dziennikarz Gazety Krakowskiej.
O pocz¹tkach akcji tak opowiada dyrektor MOKSiR W. Rudyk:
Wszystko zaczê³o siê od tego, ¿e wraz z ¿on¹ uczestniczylimy w plenerze zorganizowanym na Bia³orusi na terenach Grodzieñszczyzny.
W³anie tam mielimy okazjê byæ w polskich szko³ach i placówkach
kulturalnych, które s¹ takimi centrami kultury, gromadz¹cymi Polaków
z bli¿szej i dalszej okolicy. Dzia³aj¹ one g³ównie dziêki heroicznej pracy
ludzi dobrej woli i zapaleñców, którzy o tê polskoæ dbaj¹. Naocznie
moglimy siê przekonaæ, jakie potrzeby maj¹ te orodki. Zobaczylimy,
jak dla mieszkañców tej ziemi wa¿ny jest kontakt z polskim s³owem,
zw³aszcza pisanym. A polska ksi¹¿ka (wbrew temu, ¿e ten kraj jest
naszym s¹siadem) jest bardzo trudna do nabycia. Je¿eli ju¿ uda siê j¹
kupiæ, to kosztuje kilka dolarów, a taka suma to maj¹tek, wiêc choæby
dlatego jest to towar pierwszej potrzeby. Tak wiêc pomys³, ¿eby prze-

Segregowanie ksi¹¿ek w MOKSiR
Fot. S. Pêdrys-Klisiak

prowadziæ zbiórkê ksi¹¿ek by³ jak najbardziej spontaniczny. Przecie¿
ka¿dy z nas ma egzemplarze, które po jednym przeczytaniu zalêgaj¹
nasze pó³ki. Po powrocie do Polski wspólnie z Gazet¹ Krakowsk¹
zorganizowalimy tak¹ akcjê. Ku naszej radoci i niema³emu zaskoczeniu w ci¹gu krótkiego czasu zebralimy prawie 5 tys. woluminów.
W tym roku uda³o siê zebraæ oko³o 4 tys. ksi¹¿ek. Cieszymy siê bardzo
z tego, ¿e wszyscy Pañstwo odpowiedzieli na nasz apel. Odpowiedzia³y
te¿ biblioteki. Piêkny dar otrzymalimy z bibliotek z Owiêcimia, Zatora i Chrzanowa oraz z Powiatowego Zespo³u nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Che³mku.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ wszystkim osobom prywatnym
i instytucjom, które wziê³y udzia³ w akcji i ofiarowa³y ksi¹¿ki, tak cenne
dla naszych rodaków.
BKC

Wspó³praca miêdzyregionalna w sporcie
Miejski Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku przyst¹pi³ do miêdzyregionalnego porozumienia orodków sportu
i rekreacji z ociennych gmin i powiatów.
Deklaracja wspó³pracy podpisana zosta³a podczas II konferencji
orodków, która odby³a siê 26 czerwca w Owiêcimiu. Celem porozumienia jest stworzenie warunków oraz wypracowanie metod cyklicznej
wymiany dowiadczeñ w zakresie organizacji, zarz¹dzania, marketingu
i innych dziedzinach w strukturach reprezentowanych przez uczestników porozumienia, integracja potencja³u i mo¿liwoci uczestników
porozumienia z pe³nym poszanowaniem celów i zadañ na³o¿onych na
uczestników przez odpowiednie przepisy, uchwa³y b¹d statuty, popularyzacja sportu i rekreacji poprzez wspólne organizowanie imprez
sportowo-rekreacyjnych, zawodów sportowych i innych. Realizacja
powy¿szych celów bêdzie nastêpowa³a na podstawie uzgodnieñ pomiêdzy uczestnikami porozumienia i innymi podmiotami- czytamy w deklaracji porozumienia.
Inicjatorami i pomys³odawcami tego przedsiêwziêcia byli dyrektor
MOSiR w Owiêcimiu Kazimierz Homa i dyrektor MOKSiR w Czechowicach- Dziedzicach Tadeusz Sroka. Do porozumienia przyst¹pi³y
orodki z Andrychowa, Bielska-Bia³ej, Che³mka, Trzebini i ¯ywca.
Swój udzia³ zapowiedzia³y tak¿e orodki z Kêt, Libi¹¿a, Olkusza, Buczkowic, Kóz, a nawet z Tychów i Pszczyny. Wspó³praca pozwoli na
szybk¹ wymianê informacji i organizowanie imprez sportowych o wiêkszym zasiêgu, a tak¿e umo¿liwi integracjê rodowisk sportowych. Jednym z zadañ kooperacji orodków bêdzie organizowanie imprez sportowych dla amatorów. Ju¿ od 2004 roku planowane jest stworzenie
cyklicznych zawodów w formie Amatorskich Mistrzostw Regionalnych. Obejm¹ one wiele dyscyplin sportowych, m. in.: pi³kê no¿n¹,
siatkówkê, koszykówkê, lekkoatletykê, tenis sto³owy, narciarstwo, badminton, szachy i bryd¿ sportowy.

Dla naszego orodka ma to du¿e znaczenie, zw³aszcza dla sportowców amatorów. G³ównym celem porozumienia jest bowiem rozwijanie sporu amatorskiego. Ju¿ tworzone jest kalendarium zawodów.
Che³mek otrzyma³ propozycjê zorganizowania rozgrywek w tenisie
ziemnym- powiedzia³ dyrektor MOKSiR w Che³mku W. Rudyk.

BKC

Gocinny wystêp w Lipowej

"Malwa" podczas koncertu

Zespó³ piewaczy Malwa z Gorzowa wyst¹pi³ gocinnie podczas
obchodów Dni Gminy Lipowa ko³o ¯ywca. Impreza odby³a siê 29
czerwca. Malwa zaprezentowa³a siê bardzo dobrze, panie z zespo³u
zapiewa³y swoje popisowe numery. Koncert tak spodoba³ siê mieszkañcom i organizatorom, ¿e zespó³ zosta³ ju¿ zaproszony do wystêpu
podczas obchodów do¿ynkowych.
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Koció³ w Bobrku jak nowy

K

oció³ p. w. Trójcy Przenajwiêtszej w Bobrku liczy prawie 200 lat. Jest to
pierwszy na po³udniu Polski koció³ wybudowany w stylu klasycystycznym.
I choæ wpisany jest w rejestr zabytków, od lat nie by³ remontowany. Usytuowany jest przy
bardzo ruchliwej trasie Kraków- Owiêcim. Codziennie przeje¿d¿a têdy wielu turystów
zmierzaj¹cych do Muzeum w Owiêcimiu.
Ksi¹dz Stanis³aw Malanka jest proboszczem w Bobrku zaledwie od piêciu lat, a ju¿
uda³o mu siê wiele dobrego dla parafii zrobiæ.
Ciê¿ko go zastaæ na plebani, ci¹gle jest zabiegany. Na rozmowê z nami przyjecha³ z baga¿nikiem pe³nym cementu. Mia³ niewiele czasu,
gdy¿ na cement czekali robotnicy. Trochê odsapn¹³ i zacz¹³ opowiadaæ:
Koció³ z zewn¹trz wygl¹da³ bardzo le.
Postanowi³em co robiæ, ¿eby wi¹tynia sta³a
siê wizytówk¹ naszej Ziemi Che³meckiej- opowiada ks. Malanka- Zacz¹³em od odnowienia
dachu i wie¿y. Pocz¹wszy od krzy¿a, poprzez
z³ocona kulê i fasadê a¿ do ziemi. Trzeba by³o
wszystko odnowiæ, czêæ tynków skuæ, czêæ
zostawiæ. Uda³o siê nam to zrobiæ w ci¹gu 3 lat.
Ca³y czas nad wszystkimi pracami czuwa³
konserwator zabytków.
Remont rozpocz¹³ siê w 1999 roku. Oprócz
prac budowlanych parafianie (którzy bardzo
zaanga¿owali siê w remont) wraz z ksiêdzem
wykonali te¿ wiele innych robót. Uporz¹dkowali teren wokó³ kocio³a i na cmentarzu, odnowili mur na cmentarzu, posadzili drzewa.
Zosta³ przeprowadzony tak¿e podzia³ geodezyjny cmentarza, czego wymaga³a policja. Konieczne by³o wydzielenie kwater do chowania
nieznanych osób. W ramach prac remontowych
wymieniono tak¿e dach i p³ytê na plebani. Dach
by³ ju¿ wrêcz krzywy od staroci- wspomina
ksi¹dz. Odnowiono te¿ zewnêtrzn¹ stronê kaplicy cmentarnej. Pod koniec remontu skradziona zosta³a czêæ blachy na dach, pomimo
tego prace dokoñczono. Jedni remontuj¹, inni
dewastuj¹- skomentowa³ ten fakt proboszcz.
Do tej pory remont poch³on¹³ ponad 300
tys. z³. Z Funduszu Kocielnego parafia otrzyma³a dofinansowanie w wysokoci 20 tys. z³.

Tak wygl¹da³ koció³ w 2000 roku

Urz¹d Marsza³kowski w zesz³ym roku da³ 15
tys. na cokó³ dolomitowy, który wykonany zosta³ w 1/4, na ile wystarczy³o rodków- mówi
gospodarz parafii- w tym roku otrzymalimy od
Marsza³ka 12 tys. Bardzo upomina³em siê o
wsparcie w Funduszu Kocielnym w Warszawie na remont sygnaturki, czyli ma³ej wie¿yczki. Uda³o siê uzyskaæ 15 tys. z³. Szacowany
koszt naprawy wie¿yczki, która wymaga natychmiastowego remontu, wynosi wed³ug kosztorysu 67 tys. z³.
Przynios³y efekt tak¿e starania ksiêdza
w Ministerstwie Kultury i Sztuki o zwrot czêci
nak³adów poniesionych na remont. Wszystkie

remontowane obiekty wpisane w rejestr zabytków powinny otrzymaæ z bud¿etu pañstwa zwrot
1/4 kosztów. W tym roku Ministerstwo (Departament Ochrony Zabytków) przyznano 31 976
z³ (czyli ok. 1/8). Jednoczenie ksi¹dz proboszcz
sam zabiega o sponsorów. Tak¿e parafianie hojnie
wspomagaj¹ restauracjê kocio³a.
Uzyskane rodki umo¿liwi¹ odnowienie
sygnaturki (ju¿ stawiane s¹ rusztowania). Byæ
mo¿e uda siê to zrobiæ do koñca sierpnia.
W lipcu natomiast zakoñczona zosta³a renowacja elewacji ca³ego kocio³a. Teraz wi¹tynia
wygl¹da piêknie, ponad 3 tys. parafian z Bobrka i Gromca ma siê czym poszczyciæ. To jednak
nie wszystko.
Remontu wymaga tak¿e wnêtrze kocio³a.
Konieczna jest modernizacja ca³ej elektryfikacji (k³ucie cian i robienie wszystkiego od nowa,
gdy¿ przewody s¹ stare) oraz nag³onienia.
A potem czeka nas malowanie kocio³a- snuje
plany proboszcz- jednak na razie nie ma na to
rodków. To jest kwestia jeszcze 3 lat- dodaje.
Ksiêdza proboszcza gnêbi jeszcze inna rzecz.
Konieczna jest wymiana ogrzewania. Szukam
dobrego pomys³u na ekologiczny sposób ogrzewania- takiego, ¿eby nie brudzi³o kocio³a a
jednoczenie dawa³o efekt cieplny- podkrela.
Jak na tak krótki sta¿ w parafii ksiêdzu
proboszczowi uda³o siê ju¿ wiele osi¹gn¹æ.
Mieszkañcy Bobrka s¹ bardzo zadowoleni
z tego, co ksi¹dz proboszcz robi dla parafii, bo
robi bardzo du¿o- podsumowa³a dzia³alnoæ
dobrodzieja so³tys H. Szewczyk.
Zanim jednak proboszcz przyst¹pi³ do
odrestaurowania kocio³a, wyremontowa³ zegar na wie¿y kocielnej, bo jak wspomina: nie
doæ, ¿e sta³, to jeszcze by³ w op³akanym stanie.
Jak mo¿e byæ zegar na wie¿y, który nie idzie?
Ja nie mog³em tego cierpieæ. Teraz zegar
wskazuje bardzo dok³adny czas, gdy¿ sterowany jest przy pomocy sygna³u radiowego z Frankfurtu nad Menem.

BKC

Zawody Sportowo - Po¿arnicze

S¹ jeszcze wolne miejsca

22 czerwca br. na stadionie w Przeciszowie odby³y siê Gminne
Zawody Sportowo- Po¿arnicze, w których wziê³o udzia³ 10 dru¿yn
z gminy Che³mek i gminy Przeciszów. Nasi stra¿acy okazali siê lepsi.

Powiatowy Zespó³ nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych im J. Kiliñskiego w Che³mku w roku szkolnym
2003/2004 proponuje bardzo szerok¹ ofertê edukacyjn¹.
Prowadzi nabór do szkó³ ró¿nych typów: Liceum Ogólnokszta³c¹cego, Liceum Profilowanego, Technikum, Zasadniczej Szko³y Zawodowej (kaletnik, lusarz, elektryk) oraz
Technikum i Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych. Od
wrzenia zostanie uruchomiona Szko³a Policealna kszta³c¹ca w 2 zawodach: technik informatyk i technik administracji.
Dotychczas do klas pierwszych przyjêtych zosta³o 105
osób w klasach m³odzie¿owych i 102 osoby w klasach dla
doros³ych.
Szko³a posiada jeszcze wolne miejsca zarówno w szko³ach
dla m³odzie¿y, jak i doros³ych. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w sekretariacie szko³y (Che³mek, ul. Krakowska
18), nr tel. 846 11 71 lub 846 11 72.

Wyniki naszej gminy w poszczególnych kategoriach:
-kobiety 16-18 lat: I miejsce OSP- Gorzów , zdobywaj¹c 280 punktów,
-mê¿czyni 16- 18 lat: I miejsce OSP-Gorzów, zdobywaj¹c 138 punktów,
-seniorzy: I miejsce OSP- Che³mek, zdobywaj¹c 135 punktów, II miejsce OSP Gorzów- 185 punktów
Na zawody nie dotar³a dru¿yna OSP Bobrek.
Nasi stra¿acy wziêli tak¿e udzia³ w II Wojewódzkich Zawodach
Sportowo-Po¿arniczych, które odby³y siê 28 czerwca br. w Bukownie.
Nasz¹ gminê, a zarazem powiat owiêcimski, reprezentowa³y zawodniczki OSP- Gorzów, zwyciê¿czynie zawodów na szczeblu powiatowym. W zmaganiach wziê³o udzia³ 38 dru¿yn z ca³ego województwa
ma³opolskiego. Nasze zawodniczki uplasowa³y siê na VII miejscu
w ca³ym województwie. Sztafetê ukoñczy³y na III miejscu, za co nagrodzone zosta³y pucharem.

A. Sarna

D. Pietrzyk
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W wid³ach Wis³y i Przemszy (czêæ 3)
Dzieje Bobrku (2)

W roku 1640, kiedy to wygas³a linia rodu Ligenzów, klucz bobrecki
sta³ siê przedmiotem zatargów w ich dalszej rodzinie, czego efektem by³o
zakupienie zamku wraz z jego przyleg³ociami przez Jana Wielopolskiego.
Jan Wielopolski by³ kasztelanem koronnym, starost¹ krakowskim
i pos³em królewskim, a w³anie za zas³ugi na tym ostatnim polu uzyska³
w roku 1656, z r¹k cesarza Ferdynanda III w Wiedniu, tytu³ hrabiego
na Pieskowej Skale. W tym czasie móg³ ju¿ byæ w³acicielem zamku
w Bobrku wraz z kluczem bobreckim, lecz w dokumentach wystêpuje
dopiero w 1660 r. jako hrabia na Pieskowej Skale i dziedzic klucza
bobreckiego. Podczas potopu szwedzkiego w roku 1655 zamek zaj¹³
genera³ szwedzki Witz i dopiero w 1656 r. po jego zdewastowaniu,
opuci³ go i kaza³ podpaliæ. Mocno zniszczony przez po¿ar zamek
wymaga³ du¿ych nak³adów finansowych, zabiegów i czasu na jego
odbudowanie, co nie by³o jednak zbyt trudne dla tak majêtnego cz³owieka, jakim by³ Jan Wielopolski- w³aciciel Pieskowej Ska³y, a póniej
jeszcze ¯ywiecczyzny i pañstwa suskiego.
Trudne dzieje bobreckiego zamku, bêd¹cego ju¿ wówczas w³asnoci¹ Jana Józefa
Wielopolskiego syna
Jana, ³¹cz¹ siê z ostatni¹
faz¹ walki konfederatów barskich, którzy od
schy³ku 1770 roku usi³owali stworzyæ sta³¹
liniê obrony nad górna
Wis³¹. G³ównym miejscem oporu mia³y byæ
istniej¹ce umocnienia w
Bobrku, Owiêcimiu,
Lanckoronie i Tyñcu.
Akcj¹ t¹ dowodzi³ Kazimierz Pu³aski, jeden
Koció³ Trójcy Przenajwiêtszej
z inicjatorów konfedew Bobrku
racji, mianowany regimentarzem, maj¹cym za zadanie miêdzy innymi obwarowanie wsi
i zamku w Bobrku. 22 maja 1771 roku w wyniku przegranej przez
konfederatów bitwy pod Lanckoron¹ twierdza w Bobrku musia³a siê
poddaæ.
W 1774 roku umar³ Jan Józef Wielopolski. Wtedy jego ¿ona hrabina
Teresa z ksi¹¿¹t Su³kowskich osiad³a na sta³e w barokowym pa³acu
Wielopolskich w Suchej, przebudowanym na pocz¹tku XVIII wieku
przez Annê Konstancjê Lubomirsk¹, ju¿ po mierci mê¿a Jana. Do
hrabiny Teresy nale¿a³ tak¿e zamek bobrecki z przyleg³ociami, dlatego
zaraz po mierci mê¿a przeprowadzi³a szczegó³ow¹ dokumentacjê roz-

Zabytkowy spichlerz w Bobrku
miaru zniszczeñ zwi¹zanych z zajêciem zamku i walki konfederatów na
tym terenie. Wkrótce przyst¹pi³a do odbudowy i ponownego zagospodarowania posiad³oci w nowoczesny, jak na owe czasy, sposób.
Hr. Teresa Wielopolska s³ynê³a z wielkiej urody, dobroci serca, pobo¿noci i gospodarnoci, zaskarbiaj¹c sobie wdziêcznoæ podw³adnych.
W pierwszym rzêdzie zajê³a siê doprowadzeniem do kwitn¹cego stanu
w³asnoci, a nade wszystko folwarków, buduj¹c na jednym z nich
okaza³y spichlerz i g³ówny budynek czworaków, w pobli¿u zamku.
Z jej inicjatywy powsta³ plan wybudowania od podstaw bobreckiego
zespo³u sakralnego w postaci kocio³a, plebani i cmentarza. Decyzja o
tej budowie powziêta zosta³a przez ksiêcia Prymasa Poniatowskiego
w roku 1788, po rozmowie z w³acicielk¹ i fundatork¹ (kolatork¹)
hr. Teres¹ Wielopolsk¹. Wspó³fundatorem tego dzie³a by³ jej syn Ignacy
Roch Wielopolski. Wkrótce rozpoczêto budowê kocio³a, któr¹ zakoñczono w 1798 roku (na takie datowanie wskazuje fakt, ¿e na wie¿y
nakrytej kopu³¹, z umieszczonym na niej krzy¿em znajduje siê rok
1798). Osobiste wiadectwo o budowie kocio³a wraz z plebani¹ da³a
hrabina Teresa Wielopolska w nastêpuj¹cy sposób: jako pani do¿ywotnia wymurowa³a przystojny ze wszelkimi ozdobami i apparamentami do odbywania obowi¹zków religijnych jak równie¿: murowana,
o piêtrze, pod gontem, wygodna dla Parocha rezydencja. Udzia³ Ignacego Rocha Wielopolskiego polega³ na wystawieniu w roku 1810
zespo³u gospodarczego przy plebani.
W roku 1800 w³acicielem zamku sta³ siê hr. Ignacy Roch, najstarszy syn hr. Teresy i hr. Jana Wielopolskiego, kontynuatora m³odszej
linii Wielopolskich w Suchej. Wybudowa³ on, prawdopodobnie
z pomoc¹ matki, klasycystyczny pa³ac z wykorzystaniem czêci fundamentów i cian z przyporami od strony zachodniej zamku, który na
pocz¹tku XVIII podupad³ i wkrótce zosta³ rozebrany. W 1794 roku
hr. Teresa Wielopolska znios³a w swych dobrach pañszczyznê a dziesiêcinê na³o¿on¹ na ch³opów op³aca³a wspólnie z kocio³em. Hah

CHE£MKOWIANKI
ZDOBY£Y WYRÓ¯NIENIE
Zespó³ piewaczy Che³mkowianki reprezentowa³ nasz¹ gminê na
Powiatowym Przegl¹dzie Zespo³ów Artystycznych Polanka Wielka
2003. Wziê³o w nim udzia³ ponad 10 zespo³ów piewaczych i folklorystycznych oraz zespo³ów pieni i tañca z ca³ego powiatu owiêcimskiego. Celem, organizowanego ju¿ po raz trzeci, przegl¹du jest prezentacja
dorobku ludowych zespo³ów artystycznych z terenu powiatu, a tak¿e
popularyzacja folkloru i tradycji ludowych Ziemi Owiêcimskiej.
Przegl¹d odby³ siê 29 czerwca w Polance Wielkiej. Patronat nad
imprez¹ sprawowa³ starosta owiêcimski. I miejsce zdoby³ chór Polana z Polanki Wielkiej, II- zespó³ przy Kole Gospodyñ Wiejskich
w Malcu a III- Same Swoje- zespó³ przy Kole Gospodyñ Wiejskich
w Przeciszowie. Nasz zespó³ zdoby³ wyró¿nienie. Gratulujemy. BKC

Che³mkowianki na Przegl¹dzie

Fot. E. Miszuta
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Pocztówka z wakacji

Che³meccy harcerze wrócili w³anie znad morza. Spêdzili tam trzy
tygodnie.
Na obozie wypoczynkowym w Jantarze, od 28.VI do 20.VII br.
przebywa³o 75 dzieci: harcerze i niezrzeszeni, z Che³mka, Krakowa,
Owiêcimia i okolic. Najm³odszy uczestnik mia³ 8 lat, najstarszy - 19.

Na wycieczce w Malborku

Przy ognisku

Fot. W. Cora

Program obozu by³ bardzo bogaty. Dzieci mog³y wzi¹æ udzia³
w zajêciach harcerskich, takich jak: bieg patrolowy, zwiad, ognisko czy
kominek. Uczy³y siê równie¿ piosenek na codziennych "piewankach".
Pierwszym zadaniem obozowiczów by³ zwiad terenowy, podczas którego musieli zdobyæ jak najwiêcej informacji o Jantarze, a nastêpnie
zaprezentowaæ je na ognisku. Nie oby³o siê oczywicie bez chrztu obozowego i Wampiriady, które dostarczy³y dzieciom trochê strachu, ale
i satysfakcji. By³y dni tematyczne np. dzieñ chiñski, dzieñ ekologii, dzieñ
filmu i teatru. Uczestnicy przygotowali tak¿e festiwal filmowy Jantarusie i festiwal piosenki harcerskiej FE- FOT. 15 lipca, w rocznicê bitwy
pod Grunwaldem, odby³a siê musztra i turniej rycerski. Nie lada gratk¹
by³y przejazdy kolejk¹ w¹skotorow¹ na trasie Mikoszewo- Szczutów.
Wiele zajêæ odbywa³o siê na pla¿y, wród nich: rzebienie w piasku,
siatkówka pla¿owa czy przedstawienia teatralne, które przyci¹ga³y liczn¹
publicznoæ. Na ogniska i kominki przychodzi³a okoliczna m³odzie¿.
Harcerze mieli okazjê zdobywaæ sprawnoci indywidualne i zespo³owe, np.: technik obozowy, kuchcik, igie³ka itp. Dzieci niezrzeszone mog³y
poznaæ dzia³alnoæ ZHP i byæ mo¿e od wrzenia zasil¹ szeregi zwi¹zku.

Pogoda dopisa³a. Dzieci uczestnicz¹ce w obozie by³y wspania³e,
umia³y siê bawiæ, przestrzega³y regulaminu, nie by³o z nimi ¿adnych
k³opotów. Jestem równie¿ bardzo zadowolona z pracy dru¿ynowych
i przybocznych. W tym miejscu chcia³abym im podziêkowaæ, ¿e powiêcili swój czas, gdy¿ pracowali jako wolontariusze- podsumowa³a
obóz B. Kania.

BKC

WSPOMNIENIA OBOZOWICZÓW:
Ola, 8 lat (najm³odsza uczestniczka): Najbardziej lubi³am siedzieæ na warcie, a tak¿e zbieraæ bursztyny (znalaz³am 1/2 s³oiczka)
i k¹paæ siê w morzu, kiedy by³y du¿e fale.
Filip, 11 lat: Najbardziej podoba³a mi siê Wampiriada. Podczas nocnego biegu po lesie o 12.00 przebrani druhowie wyskoczyli
zza krzaków i zaczêli nas straszyæ. Trochê siê balimy. Lubi³em te¿
zbieraæ bursztyny, przywioz³em do domu 1/2 s³oiczka i pochwali³em
siê rodzicom.
Patryk, 11 lat: Najbardziej podoba³y mi siê konkursy sportowe.
Gra³em w pi³kê no¿n¹ i uczestniczy³em w biegach przez przeszkody.
Mielimy te¿ takie zadanie: trzeba by³o zebraæ informacje o Jantarze,
a póniej to opowiedzieæ na ognisku. Kolega zadawa³ mi pytania jako
reporter, a ja odpowiada³em (zna³em wszystkie odpowiedzi, bo mia³em zapisane na kartce- mieje siê Patryk).
Karolina, 12 lat: Ja najbardziej zapamiêta³am chrzest. ¯eby
otrzymaæ akt chrztu, trzeba by³o wykonaæ wiele zadañ, np.: czo³gaæ
siê po piasku, z zamkniêtymi oczami ogoliæ patykiem kolegê, poca³owaæ ¿onê Neptuna w nogê.
Magda, dru¿ynowa: Najbardziej wspominam wieczne wojny
szyszkowe w namiocie i znoszenie przez ch³opców z ca³ego lasu
zardzewia³ych przedmiotów.
Kasia, dru¿ynowa: Pamiêtam, ¿e du¿¹ frajdê sprawi³o przywi¹zanie dru¿ynowego kadry do bramki i jedzenie na jego oczach pysznego obiadu. (Dodam, ¿e by³ on bardzo g³odny). Póniej oczywici on
te¿ dosta³ swoj¹ porcjê.

Wys³ucha³a: BKC

KALENDARZ IMPREZ TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZYCH PTTK
Do koñca 2003 roku
I. KO£O MIEJSKIE PTTK W CHE£MKU

Dyskoteka obozowa

Fot. W. Cora

Nad obozem czuwa³a komendantka dh. hm. B. Kania, programow¹
by³a dh. W. Suska, obonym A. Znaleniak, a dru¿ynami opiekowali siê:
dh. pwd. K. Je¿, dh. pwd. M. Firek, dh. pwd. A. Wêdzina, dh. pwd.
K. Kotowska, dh. pwd. A. Krupa, dh. pwd. M. Mêdela, dh. pwd.
W. Cora.

25 padziernik - Beskid Ma³y Szukamy ladów Zlotów Turystycznych Obuwników i Garbarzy
8 listopad- Pielgrzymka- wycieczka do Tyñca i £agiewnik
II. KO£O PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH
12- 17 sierpnia - wycieczka w Bieszczady- Wetlina
17- 19 padziernik - Sejmik Ko³a Przewodników Turystycznych
i Ko³a Miejskiego Che³mek w Nowym S¹czu
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Wycieczka na Zamojszczyznê

W dniach 22-29 czerwca br. odby³a siê wycieczka turystycznokrajoznawcza na Zamojszczynê oraz do Lwowa i ¯ó³kwi.
Organizatorem by³o Ko³o Przewodników Turystycznych i Ko³o
Miejskie PTTK w Che³mku. W wyprawie wziê³o udzia³ 47 turystów
z ca³ej Ma³opolski: Che³mka, Zakopanego, Andrychowa, Wadowic,
Kêt, Owiêcimia, Piotrowic i Porêby Wielkiej.

Na cmentarzu Orl¹t Lwowskich
Kierownikiem wycieczki by³ W. Wilkosz, a pilotem i przewodnikiem Z. Wróbel, który by³ jednoczenie g³ównym organizatorem. Ka¿dy
uczestnik otrzyma³ przed wypraw¹ szczegó³owy program oraz
100-stronicowy opis zwiedzanych miejscowoci, przygotowany przez
Z. Wróbla. Celem wycieczki by³o poznanie zabytków, miejsc historycznych i martyrologii oraz dorobku i osi¹gniêæ Polaków w zwiedzanym
regionie- mówi Z. Wróbel.
Uczestnicy w ci¹gu 8 dni zwiedzili wiele miejscowoci, m. in.:
Zamoæ, Jaros³aw, Tomaszów Lubelski, Horod³o (gdzie w 1413 roku
podpisana zosta³a unia polsko-litewska), Le¿ajsk, £añcut i wiele innych.
Odby³a siê tak¿e 2-dniowa wyprawa do Lwowa i ¯ó³kwi, gdzie uczestnicy mieli okazjê poznaæ historiê i zabytki by³ych Kresów Wschodnich.
Zwiedzano m. in. Cmentarz Orl¹t Lwowskich i cmentarz £yczakowski.
Ciekawostk¹ by³a mo¿liwoæ ujrzenia panoramy Lwowa z Wysokiego
Zamku. W ¯ó³kwi nasi turyci wrêczyli dary dla tamtejszych Polaków.
Wycieczkowicze zwiedzili tak¿e Krasnobród, który uzyska³ statut
uzdrowiska. Znajduje siê tam sanktuarium, które jest Ma³¹ Czêstocho-

w¹ dla Lubelszczyzny. Poznali te¿ krainê ca³ego Roztocza z Sopotem,
Jeleniem i Szumami. Du¿¹ atrakcj¹ by³ nocny spacer po Starym Miecie
w Zamociu.

Po¿egnanie z Zamojszczyzn¹ odby³o
siê na podsumowuj¹cym wycieczkê ognisku, na które przyby³
wieloletni dyrektor
Roztoczañskiego Parku Narodowego
Z. Kotu³a.
Pogoda by³a dobra. Uczestnicy byli
wspaniali, zdyscyplinowani i ch³onni wiedzy o zwiedzanych terenach. Jednak tydzieñ
to jest za ma³o, ¿eby
poznaæ Zamojszczyznê, na to potrzebne
by³yby 2 miesi¹ce, dlatego program by³ bardzo napiêty. Dzieñ zaczyna³ siê o 7.30, koñczy³ o 19.00, po czym
niektórzy zwiedzali
jeszcze indywidualnie.
Wielu uczestników by³o
Przed Ratuszemm w Zamociu
po raz pierwszy na tych
Fot. S. Pêdrys-Klisiak
terenach, nie znaj¹ ich
i taka wycieczka na pewno zachêci do dalszego zwiedzania. Chcia³bym
serdecznie podziêkowaæ wszystkim uczestnikom za wytrwa³oæ i dyscyplinê oraz przewodnikom: po Zamociu Stefanowi Tyburskiemu i po
Lwowie- Ludomile Tabakar za przekazan¹ wiedzê- posumowa³ wyprawê Z. Wróbel- Snujemy ju¿ plany na nastêpne wycieczki. Najbli¿sza
bêdzie w sierpniu w Bieszczady. Trochê powêdrujemy, poznamy bieszczadzkie miejscowoci. Baza wypadowa bêdzie w Wetlinie. Jad¹c z
powrotem, zwiedzimy po drodze Duklê, Krosno, Biecz, Solinê i sanktuarium w Dêbowcu ko³o Jas³a. Natomiast w roku szkolnym chcia³bym
zorganizowaæ niedosz³¹ wycieczkê na Kieleczczyznê i w Góry wiêtokrzyskie.

Zwi¹zkowcy je¿d¿¹ na wycieczki
Zarz¹d Rejonowy Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Che³mku organizuje dla swoich cz³onków wiele wycieczek i pielgrzymek. Zawsze jest na nie wielu chêtnych.
W ostatnim czasie zwi¹zkowcy odwiedzili Zakopane oraz Wieliczkê.
1 lipca br. odby³ siê wyjazd do Zakopanego na wiosnê s¹ myte. Wszyscy byli zauroczeni.
Do Che³mka wycieczkowicze dotarli wieczodla cz³onków zwi¹zku z terenu Che³mka,
a 3 lipca dla Gorzowa. W obu eskapadach rem. Wszyscy zmêczeni, ale zadowoleni.
wziê³o udzia³ 100 osób. W drodze do ZakopaNatomiast grupê z 3 lipca prowadzi³ Francinego turyci nawiedzili Sanktuarium Matki szek Matyja. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³ pobyt w
Bo¿ej Gadziny Podhalañskiej w Ludmierzu. Jaszczurówce i wyjazd autokarem na Guba³ówkê.
Po dotarciu do celu czêæ osób zwiedzi³a Kru5 lipca br. zwi¹zkowcy udali siê do Wiepówki, czêæ wyjecha³a na Guba³ówkê. Zwi¹zliczki. Zwiedzili podziemia kopalni soli, co zajê³o
kowcy byli tak¿e pod Wielk¹ Krokwi¹, niestety
ponad 4 godziny. Potem pojechali do SanktuAdama Ma³ysza nie spotkali. Odwiedzili koarium Mi³osierdzia Bo¿ego w £agiewnikach,
ció³ na Krzeptówkach, sk¹d piêknie by³o wigdzie uczestniczyli w mszy w. Wszystkiego
daæ Giewont. Stamt¹d udali siê do Doliny
by³o po trochu: kultury, sztuki i modlitwyKocieliskiej. Kilka odwa¿nych osób wybra³o
podsumowuje organizatorka M. Go³yniak.
siê na piesz¹ wêdrówkê. Reszta szuka³a cienia
Nasze wycieczki i pielgrzymki maj¹ to do siei picia, gdy¿ by³o bardzo gor¹co- opowiada
bie, ¿e wszyscy czujemy siê jak jedna, wielka
M. Smalcerz, która nadzorowa³a turystówrodzina- dodaje.
Wracalimy przez Chocho³ów- piêkna wie,
Plany zwi¹zku na najbli¿szy czas:
s³yn¹c¹ z drewnianych domów, które co roku
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-w dniach 9-10 sierpnia organizowany jest
wyjazd - pielgrzymka do Kalwarii Pac³awskiej.
Pielgrzymi nawiedz¹ sanktuarium w Dêbowcu, wybudowane na wzór francuskiego Lasalette, a 10 sierpnia wezm¹ udzia³ w uroczystym
otwarciu kalwaryjskiego odpustu. Wszyscy
chêtni proszeni s¹ o zapisy w Domu Rencisty
w Che³mku przy ul. Topolowej 6.
-pod koniec sierpnia planowana jest wycieczka do Wroc³awia na Panoramê Rac³awick¹;
-16 wrzenia odbêdzie siê pielgrzymka do
Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic;
-30 wrzenia planowany jest wyjazd do
Czêstochowy i Piekar l¹skich
Zapisy oraz szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Domu Rencisty w Che³mku przy
ul. Topolowej 6, nr tel. 846 15 66.
Zarz¹d Rejonowy Zwi¹zku zaprasza tak¿e
do wziêcia udzia³u w obchodach Dnia Seniora:
27.IX w Domu Rencisty dla osób starszych
i chorych i 11.X w Miejskim Orodku Kultury,
Sportu i Rekreacji dla pozosta³ych.
BKC

Echo Che³mka nr 7/2003

strona 12

¯aczki z Che³mka w czo³ówce Ligi Owiêcimskiej
W zesz³ym roku powsta³a w Che³mku dru¿yna ¯aczków, której
trenerem jest Krzysztof Siwoñ, a kierownikiem Marian Musia³. Dru¿yna wystartowa³a po raz pierwszy w Owiêcimskiej Lidze ¿aczków i po
zakoñczeniu sezonu uplasowa³a siê na IV miejscu, ustêpuj¹c nieznacznie dru¿ynom z Jawiszowic i Piasarzowic. Pierwsze miejsce zajê³a
dru¿yna Pi¹tki z Owiêcimia, która od pocz¹tku rozgrywek nie zazna³a
goryczy pora¿ki.
Nasi najm³odsi pi³karze, pomimo m³odego wieku i niskiego wzrostu, z meczu na mecz prezentowali siê coraz lepiej, krzepli w bojach
meczowych, przyswajali arkana pi³karskie i w efekcie wyprzedzili lokalnego rywala  dru¿ynê z Gorzowa.
W ostatnim meczu rozgrywek nasi pi³karze zremisowali w Gorzowie 1:1, dziêki bramce Mi³osza Siwonia gospodarze wyrównali
w ostatniej minucie meczu z karnego. Po spotkaniu dru¿yny uda³y siê
do Owiêcimia na uroczystoæ rozdania pucharów i dyplomów. Puchar
dla Che³mka odebra³a Patrycja Majcherek, jedyna dziewczyna w zespole. Podczas ceremonii podsumowano tak¿e ca³y rok rozgrywek.
Najlepszymi strzelcami bramek byli: Mi³osz Siwoñ i Bart³omiej
Winiewski, a bramkarz Mateusz Korbut zdoby³ II miejsce w iloci
najmniej puszczonych bramek. Najwszechstronniejszym graczem zosta³ Mateusz Telby³o, który zasili dru¿ynê Trampkarzy KS Che³mek.
Mi³osz Musia³ i Damian Kebziak byli powo³ani do reprezentacji Owiêcimia, która bra³a udzia³ w rozgrywkach miêdzypowiatowych w Kêtach.
W sk³ad dru¿yny wchodzili: Mi³osz Siwoñ, Mateusz Korbut, Damian

UKS Grunwald
po sezonie
Uczniowski Klub Sportowy Grunwald
dzia³aj¹cy przy ZSP-G nr 1 w Che³mku zakoñczy³ sezon 2002/2003. Ostatnim meczem rozegranym przez m³ode siatkarki by³ Turniej M³odziczek, który odby³ siê 7 czerwca br. w Roczynach ko³o Andrychowa. Wziê³y w nim udzia³
zespo³y z Andrychowa, Kêt, Roczyn i Che³mka. Nasz Zespó³, po zwyciêstwie w pierwszym
meczu z Kêtami 2:0 i w drugim z Andrychowem te¿ 2:0, spotka³ siê z gospodarzami
w finale, pokonuj¹c ich 2:0. O podsumowanie
minionego sezonu poprosilimy trenera dru¿yny Mariusza Janika: W pierwszej czêci sezonu
za³o¿ylimy, ¿e zespó³ powiêci czas na dopracowanie stylu gry i zgranie, a w drugiej czêci
(rewan¿owej) dru¿yna zaczê³a odnosiæ sukcesy. Z 6 ostatnich turniejów 5 wygranych.
Rozgrywki nale¿y zaliczyæ do udanych.
Teraz siatkarki odpoczywaj¹, ale ju¿ w sierpniu rozpoczn¹ przygotowania do nowego sezonu. Od 23 do 30 sierpnia dru¿yna przebywaæ
bêdzie na obozie sportowym w Wile- Jaworniku. Klub by³ tam w zesz³ym sezonie, s¹ tam
bardzo dobre warunki treningowe- podkrela
trener. Od wrzenia równie¿ du¿e zmiany. Klub
powraca do Ma³opolskiej Ligi M³odziczek
i Juniorek M³odszych ( w tym sezonie gra³
w Lidze l¹skiej). Utworzone zostan¹ tak¿e
2 dru¿yny: m³odziczek (uczennice I i II klasy
gimnazjum) oraz juniorek m³odszych (uczennice
III klasy gimnazjum i I szko³y ponadgimnazjalnej),co pozwoli kontynuowaæ grê zawodniczkom, które w tym roku ukoñczy³y gimnazjum.
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Dru¿yna ¯aczków
Olszewski, Sebastian Majcherek, Sebastian Plata, Patrycja Majcherek,
Bart³omiej Winiewski, Damian Kebziak, Marcin Ciela, Mariusz Stelmach i Mi³osz Musia³. Obecnie m³odzi pi³karze bior¹ udzia³ w zajêciach
sportowych organizowanych podczas wakacji przez MOKSiR na Stadionie Sportowym w Che³mku.
Rozgrywki nowej edycji Owiêcimskiej Ligi ¯aczków rozpoczn¹
siê we wrzeniu. Nasza dru¿yna równie¿ wemie w nich udzia³.

Gorzowskie ¯aczki pi¹te

Od 3 lat dzia³a w Gorzowie dru¿yna ¯aczków. W jej sk³adzie znajduje siê obecnie 25
m³odych zawodników. Najm³odsi sportowcy
bior¹ udzia³ w rozrywkach Owiêcimskiej Ligi
¯aków. O podsumowanie sezonu poprosilimy trenera Tomasza Gondzika: Od wrzenia
zesz³ego roku prawie ca³kowicie zmieni³ siê
sk³ad dru¿yny, gdy¿ wypad³y starsze roczniki.
Za³o¿enie by³o takie, ¿eby utrzymaæ siê w rodku tabeli, co zosta³o spe³nione praktycznie w
100%. Pierwsza runda (jesienna) wypad³a
dobrze, a w rundzie wiosennej ch³opcy nadspodziewanie dobrze siê zgrali i wyniki by³y
bardzo dobre. Ostatecznie zajêlimy 5 miejsce, tylko z 1 punktem straty do KS Che³mek.
Jestem bardzo zadowolony z wyników, a przede
wszystkim z gry i postawy ch³opaków. Z pocz¹tkiem nowego sezonu w Gorzowie zostanie
utworzona tak¿e dru¿yna trampkarzy. W tej
chwili jest organizowany nabór. Ci zawodnicy,
którzy nie mog¹ ju¿ wystêpowaæ w dru¿ynie
¯aków ze wzglêdu na wiek, automatycznie
bêd¹ przechodziæ do Trampkarzy. Szykuj¹ siê
te¿ zmiany na stanowisku szkoleniowców. Dotychczasowy trener dru¿yny ¯aczków poprowadzi Trampkarzy, a schedê po nim przejmie
Tomasz Palka.
BKC

TABELA KOÑCOWA
OWIÊCIMSKIEJ
LIGI ¯AKÓW

1. Pi¹tka Owiêcim
2. LKS Jawiszowice
3. Pionier Pisarzowice
4. KS Che³mek
5. LKS Gorzów
6. Górnik Brzeszcze
7. Iskra Brzezinka
8. LKS W³osienica
9. LKS Zaborze
10. LKS Skidzin

18
18
18
18
18
17
17
18
18
18

52
37
35
31
30
24
14
13
11
7

130-9
81-32
50-23
49-22
45-43
48-60
55-33
38-89
31-87
17-107

Historia Szko³y Podstawowej
Nr 1 w Che³mku

W roku szkolnym 1950/51 na jednym z zebrañ Komitetu Rodzicielskiego podjêto decyzjê
o budowie sali gimnastycznej. Pocz¹tkowo prace
zwi¹zane z t¹ inwestycj¹ przebiega³y szybko, bo
do grudnia 1951 roku po³o¿ono p³ytê na piwnicach. Potem brak funduszy, niesolidnoæ firm
i z³y nadzór budowlany spowodowa³y, ¿e wszelkie prace zwi¹zane z wykoñczeniem szko³y przeci¹gnê³y siê do ponad 10 lat. Oddano w tym
okresie do u¿ytku mieszkania nauczycielskie,
salê gimnastyczn¹, przeprowadzono kanalizacjê szko³y, wykonano elewacjê zewnêtrzn¹.
Zrobiono boisko szkolne i uporz¹dkowano ca³y
teren wokó³ szko³y, ogrodzono ca³¹ posesjê
szkoln¹, obsadzono teren wokó³ szko³y drzewami owocowymi. Do roku 1939 szko³a nosi³a
nazwê Publiczna Szko³a Powszechna w Che³mku, nie mia³a nadanego imienia. Imiê szkole
nadano po wojnie. Na podstawie wiadectw z lat
1945, 1946, 1947 mo¿na stwierdziæ, ¿e:
- Na wiadectwie koñcoworocznym z 1945
roku nie ma imienia szko³y, a okr¹g³a ma³a
piecz¹tka nosi nazwê Publiczna Szko³a Powszechna w Che³mku.
- W roku 1946 na wiadectwie wpisano
nazwê szko³y: Publiczna Szko³a Powszechna
im. Adama Mickiewicza. Piecz¹tka nadal pozostaje ta sama.
- W 1947 roku na wiadectwie koñcoworocznym wpisano: Publiczna Szko³a Powszechna im. Adama Mickiewicza w Che³mku a wiadectwo opieczêtowano now¹ du¿¹ okr¹g³¹ piecz¹tk¹ z napisem Publiczna Szko³a Powszechna
im. Adama Mickiewicza w Che³mku.
Innych dokumentów dotycz¹cych nadania
imienia szkole brak. Z wy¿ej wymienionych
dokumentów wynikaæ mo¿e, ¿e szkole nadano
imiê w rocznicê urodzin (XII) lub w rocznicê
mierci (XI) wieszcza w roku 1945.
Dominik Swoszowski
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LKS w Bobrku ma ju¿ 5 lat
Ludowy Klub Sportowy Colosseum z Bobku w tym roku obchodzi 5-lecie swojego istnienia. Uroczyste obchody rocznicowe odby³y siê
21 czerwca na boisku klubu. Wziêli w nich udzia³ zaproszeni gocie:
burmistrz i wiceburmistrz Che³mka, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej,
so³tys i przewodnicz¹ca Rady So³eckiej w Bobrku, sekretarz gminy,
dyrektor ZSP-G w Bobrku, dyrektor MOKSiR w Che³mku, komendant
OSP w Bobrku i prezes LKS Gorzów. Licznie przybyli tak¿e mieszkañcy. Podczas uroczystoci rozegrano mecz pi³ki no¿nej, w którym kawa-

Dru¿yna Juniorów

Dru¿yna Seniorów

lerowie zmierzyli siê z ¿onatymi. Spotkanie zakoñczy³o siê remisem 3:3
(po rzutach karnych wygrali ¿onaci). Burmistrz z³o¿y³ zawodnikom
podziêkowania za pracê i aktywnoæ oraz dobre wyniki w grze. Najlepsi
sportowcy uhonorowani zostali dyplomami. Imprezê uwietni³ pokaz
sprawnoci bojowej zaprezentowany przez dziewczêta z Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Bobrku. Wielk¹ atrakcj¹ by³a loteria fantowa oraz
licytacja tortu i pi³ki z podpisami zawodników i zarz¹du klubu (sprze-

dana za 150 z³). Dochód z aukcji przeznaczony zosta³ na potrzeby klubu.
Impreza zakoñczy³a siê festynem.
LKS Colosseum dzia³a od 30 sierpnia 1998 roku. Powsta³
z inicjatywy mieszkañców so³ectwa, a jego za³o¿ycielami byli: Jan
Opitek, Stanis³aw Szyjka i Wac³aw Wanat. Pierwszym prezesem klubu
zosta³ J. Opitek. W maju 2001 roku odby³o siê walne zebranie wyborcze, podczas którego wy³onione zosta³y nowe w³adze. Nowy zarz¹d
funkcjonuje do dzi. W jego sk³ad wchodz¹: E. Bucha³a jako prezes,
H. Szewczyk jako wiceprezes, M. Ksiê¿arczyk jako sekretarz oraz
P. Mendyk, P. Waligóra, T. Mendyk, H. Kaczmarczyk i Cz. D³ubisz.
Od 1999 roku klub wraz z Rad¹ So³ecka organizuje spartakiady dla
dzieci i m³odzie¿y. Obecnie klub liczy 44 zawodników, podzielonych
na 2 dru¿yny: juniorów i seniorów. Od nowego sezonu powstanie tak¿e
dru¿yna trampkarzy.
BKC

Pi³karski festyn w Gorzowie
Mecz pi³ki no¿nej, w którym zmierzy³y siê panny i mê¿atki, to
najwiêksza atrakcja imprezy rekreacyjno-sportowej Lato z pi³k¹, która
odby³a siê 5 lipca br. w Gorzowie. Mieszkañcy oraz zawodnicy spotkali
siê o godz. 16.00 na boisku Ludowego Klubu Sportowego. Pi³karski
festyn otworzy³ pojedynek trampkarzy i ¿aczków, który zakoñczy³ siê
wynikiem 7:2 dla trampkarzy. Nastêpnie na murawê wybieg³y d³ugo
oczekiwane panny i mê¿atki, które pokaza³y, ¿e pi³ka no¿na to sport nie
tylko dla panów. W trakcie meczu rozszala³a siê burza, która rozpêdzi³a
t³umnie przyby³¹ publicznoæ, lecz dzielne zawodniczki, pomimo prób
sêdziego, zmierzaj¹cych do przerwania spotkania, rozegra³y mecz do
koñca. Zwyciê¿y³y panny, pokonuj¹c mê¿atki 2:1. Po burzy na boisku
pojawili siê przedstawiciele dru¿yn mê¿ów i kawalerów. Spotkanie, po
wielu emocjonuj¹cych momentach, zakoñczy³o siê remisem 4:4.
Po rozgrywkach i przebraniu suchych ubrañ wszyscy udali siê na
festyn, odbywaj¹cy siê obok remizy OSP Gorzów, a gdy znowu zacz¹³
padaæ deszcz, przenieli siê na salê do remizy. Mieszkañcy przy dobrej

No i gol ...

Fot. BKC

Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku, Rada So³ecka Gorzowa i
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Gorzowie.
Zarz¹d LKS Gorzów

Potyczki szachowe

Panny kontra mê¿atki

Fot. D. Berna

muzyce bawili siê a¿ do bia³ego rana. Tak wiêc, pomimo niesprzyjaj¹cej
pogody, przedsiêwziêcie mo¿na zaliczyæ do udanych. Organizatorami
pi³karskiego festynu byli: Ludowy Klub Gorzów, Miejski Orodek

W czasie wakacji Miejski Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Che³mku zorganizowa³ Letni Turniej Szachowy, który sk³ada siê
z trzech edycji. Pierwszy turniej zosta³ rozegrany w dniach 25 i 26
czerwca br. W 9 rundach wystartowa³o 18 zawodników, podzielonych
na 2 grupy. W pierwszej zwyciê¿y³ Jan Karweta z Che³mka, zdobywaj¹c 8,5 pkt., tyle samo co zwyciêzca z grupy drugiej Kazimierz Bigaj
z Owiêcimia. Obaj panowie spotkali siê finale. Lepszy okaza³ siê Jan
Karweta, wygrywaj¹c tym samym ca³y turniej. Na kolejnych miejscach
uplasowali siê w grupie pierwszej: Alojzy Szyndler z Brzeszcz, Antoni
Szymik z Bielska-Bia³ej, Artur Ziajka z Che³mka, Zbigniew Æwik³a
z Libi¹¿a i Sebastian Gabry z Che³mka; w grupie drugiej: Andrzej Mól
z Chrzanowa, Eugeniusz Malik z ¯arek, Tomasz Balon z Che³mka,
Ryszard ¯elazowski z Bielska-Bia³ej i Alfred Chrobak z Owiêcimia.
Dodatkow¹ atrakcj¹ tych rozgrywek s¹ wyk³ady. System leningradzki
w obronie holenderskiej- to temat pierwszego z nich. Kolejny wyg³oszony zostanie podczas turnieju lipcowego (30 i 31 VII) i zatytu³owany
bêdzie Gambit Froma w debiucie Birda. Ostatni z cyklu turniejów
rozegrany zostanie 27 i 28 sierpnia. Zapraszamy mi³oników szachów na
godzinê 16.00 do MOKSIR w Che³mku.
BKC
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Lato w miecie z MOKSiR-em

Podczas wakacji Miejski Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Che³mku przygotowa³ dla dzieci wiele atrakcji. Codziennie do dyspozycji najm³odszych s¹ sto³y do gry w tenisa sto³owego oraz pi³karzyki,
a dla maluchów gry planszowe. Dla mi³oników tañca przygotowano
program ABC tañca, na którym mo¿na poznaæ podstawowe kroki. Na
nudê nie mog¹ te¿ narzekaæ zwolennicy zajêæ plastycznych, mog¹ w nich
uczestniczyæ dwa razy w tygodniu, a efekt tych dzia³añ bêdzie mo¿na
zobaczyæ pod koniec wakacji w galerii w MOKSiR. Co dla siebie
znajd¹ tak¿e m³odzi adepci wêdkarstwa. Pod czujnym okiem wytrawnych wêdkarzy dowiedz¹ siê, jak najskuteczniej z³apaæ rybê (a mo¿e uda
im siê co z³owiæ na Stawach w Che³mku). Dzieci lubi¹ce sport mog¹
pograæ w pi³kê no¿n¹ na Stadionie Sportowym w ramach zajêæ szkó³ki
pi³karskiej ¯aków lub zapisaæ siê do szkó³ki tenisa ziemnego. Dla
lubi¹cych mniej wysi³kowy sport zorganizowano Letni¹ Szko³ê Szachow¹. Wszystkie dzieci, które nie skorzysta³y jeszcze z tych propozycji,
zapraszamy do siedziby MOKSiR (Che³mek Pl. Kiliñskiego 3) codziennie w godzinach 10.00- 18.00.
BKC

ABC tañca ...

Fot. S. Pêdrys-Klisiak

Zajêcia plastyczne

Fot. S. Pêdrys-Klisiak

Pi³karzyki sto³owe ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem

Szkó³ka pi³karska ¯aków

Fot. S. Pêdrys-Klisiak

Maluchy przychodz¹ z babci¹

Fot. S. Pêdrys-Klisiak

PRZYPOMINAMY, ¯E NA STAWACH
OBOWI¥ZUJE ZAKAZ K¥PIELI
Urz¹d Miejski w Che³mku na podstawie badañ laboratoryjnych
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Owiêcimiu (art. 4 ust. 1
Ustawy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r.  tekst
jednolity Dz. U. nr 90 z 1998 r. poz. 575 z pón. Zmianami i Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 padziernika 2002 r. Dz. U. nr 183,
poz. 1530) informuje, ¿e w k¹pielisku Na Stawach w Che³mkujakoæ wody nie odpowiada wymaganiom sanitarnym (ska¿enie).
W zwi¹zku z powy¿szym ostrzegamy, ¿e k¹piele w miejscach
ska¿onych gro¿¹ nastêpstwami chorobowymi. Apelujemy do rozs¹dku
mieszkañców Che³mka i okolic, aby korzystali z k¹pielisk odpowiadaj¹cych standardom.

