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Mi³oœnicy folkloru
spotkali siê w wiejskiej zagrodzie

W s³oneczne niedzielne popo³udnie 14 wrzeœnia br. mi³oœnicy
folkloru mogli siê spotkaæ w Che³mku. Okazj¹ by³y „Folklorystyczne
Spotkania nad Przemsz¹”- impreza zorganizowana ju¿ po raz szó-
sty  przez Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Jej ide¹ jest
prezentowanie kultury, folkloru i zwyczajów s¹siadów z obu stron
Przemszy- Œl¹ska i Ma³opolski. Przede wszystkim staramy siê poka-
zaæ, ¿e folklor nie jest zjawiskiem martwym, ¿e jest to dziedzina,
która ca³y czas ewoluuje i rozwija siê. Przyk³adem tego s¹ artyœci,
którzy czerpi¹ z dorobku kultury rodzimej, czyli kultury tradycyjnej.
Na naszej scenie co roku wystêpu-
j¹ równie¿ zespo³y folkowe. Wystê-
powa³ m. in. Janusz Kohut z Józe-
fem Brod¹ i zespó³ „Syrbacy”.
„Spotkania nad Przemsz¹” maj¹
tak¿e charakter trochê dydaktycz-
ny, poniewa¿ chcemy pokazaæ naj-
wa¿niejsze wartoœci tradycji i kul-
tury rodzimej. Zreszt¹, symbolem
tej imprezy od pierwszej edycji jest
gniazdo z rodzin¹ bocianów.
Uznaliœmy, ¿e ten wizerunek naj-
bardziej odpowiada naszym wy-
obra¿eniom o tradycji i przywi¹-
zaniu do ojczystej ziemi- mówi
dyrektor MOKSiR Waldemar Ru-
dyk.

Tym razem w scenerii wiejskiej
zagrody zbudowanej w Parku Miej-
skim przed licznie zgromadzon¹
publicznoœci¹ wyst¹pi³y zespo³y:
„Brzezinianki” z Brzezinki, „Che³mkowianki” z Che³mka, „W³o-
sianeczki” z W³osienicy, „Kosztowioki” z Mys³owic- Kosztów, „Lu-
dzie z gór” z Oœwiêcimia, „Osieczanie” z Osieka, „Grojczanie”
z Grojca, „Malwa” z Gorzowa, „Gromcaneczki” z Gromca, „Bo-
browianki” z Bobrka, „Stawowianki” z Oœwiêcimia, „Kopcio-
wiczanki” z Kopciowic i „Dzieækowiczanki” z Dzieækowic. Wyst¹-
pi³a tak¿e gawêdziarka z Osieka- Helena Klêczar. Koncerty zespo-
³ów ludowych nie maj¹ formy konkursu, lecz  prezentacji twórczo-
œci. To sprawia, ¿e  atmosfera jest bardzo mi³a  i wszyscy chêtnie
przyje¿d¿aj¹ do Che³mka.

Gwiazd¹ tegorocznych Spotkañ by³ graj¹cy szkock¹ muzykê
folkow¹ zespó³ „Pipes and Drums” z Czêstochowy. Panowie i panie
ubrani w tradycyjne, szkockie spódniczki, graj¹cy na kobzach,
wzbudzili du¿e zainteresowanie mieszkañców.

Jak co roku wystêpom artystów ludowych towarzyszy³ przegl¹d
sztuki ludowej. Swoje dzie³a zaprezentowali: artyœci skupieni
w RSTK- Aurelia Rudyk, Genowefa Wesecka, Danuta Nowak, An-

toni Korycik, Kazimierz Szuszczewicz, Józef Gawe³, Józef Pawlik,
a tak¿e Ma³gorzata Namys³owska- Ankiewicz (obrazy na szkle),
Zofia i Edward Góreccy (rzeŸba), Zdzis³aw Pude³ko (rzeŸba),
Ryszard Gondek (rzeŸba), Robert Nowak (rzeŸba), Ireneusz Wierz-
ba (rzeŸba), Jan G³uszek (garncarz) i Jacek Skowroñski (kowal-
stwo artystyczne) i  Stanis³awa Krzak (wyroby ze strusi).

Mo¿na by³o zobaczyæ, jak równie¿ zakupiæ, gliniane garnki,
rzeŸbione ptaki, wyroby artystycznego kowalstwa. Bardzo oblega-
nym stoiskiem by³ „strusiowy” stragan - prezentacja piór, jaj, skóry

i innych rzeczy zwi¹zanych ze stru-
siami. Nie mog³o oczywiœcie za-
brakn¹æ naturalnego miodu.

Jednak atrakcj¹, która wzbu-
dzi³a najwiêksze zainteresowanie
publicznoœci,  by³o umo¿liwienie
naocznego obserwowania proce-
su wypiekania chleba w tradycyj-
ny sposób. W Parku Miejskim ju¿
kilka dni przed imprez¹ zosta³,
specjalnie na tê okazjê, zbudowa-
ny piec chlebowy. Pomys³ wcale
nie nowy, bo pieczenie chleba jest
stare jak œwiat. Tyle tylko, ¿e prze-
wa¿nie by³o to robione w domu,
a nie na œrodku placu w Parku
Miejskim.  Poniewa¿ scenografia
tych Spotkañ jest tak konstruowa-
na, ¿eby oddaæ klimat swojskiej
zagrody, postanowiliœmy wzboga-

ciæ tê zagrodê o element ¿ywego ognia zwi¹zanego z pieczeniem
chleba. Obrzêd ten od zawsze by³ czynnoœci¹ bardzo szczególn¹,
czynnoœci¹, której  w ka¿dej kulturze towarzyszy³ ceremonia³ i chcie-
liœmy czêœæ tej ceremonii, tego szczególnego klimatu przypomnieæ,
zw³aszcza tym najm³odszym - opowiada W. Rudyk. ¯eby wypiec
chleb potrzebny jest piec chlebowy. Takie piece obejrzeliœmy
w skansenie w Lipowcu, ka¿dy siêgn¹³ te¿ do pamiêci. Ja akurat
mia³em okazjê taki piec ogl¹daæ w swoim domu. A przepis jest
bardzo prosty: trochê cegie³, trochê zaprawy, trochê gliny i trzeba
to wszystko razem po³¹czyæ. W ten sposób powstaje piec. Nam siê
to na tyle uda³o, ¿e piec przetrzyma³ kilkudniowe palenie i stoi
nadal. Tutaj chcia³bym bardzo podziêkowaæ Bartkowi Balcerako-
wi oraz pracownikom zatrudnionym w Oœrodku w ramach prac
interwencyjnych za pomoc przy budowie pieca- dodaje dyrektor.

A tej niew¹tpliwie trudnej i dziœ ju¿ rzadko spotykanej umiejêt-
noœci, jak¹ jest pieczenie chleba podj¹³ siê Marian Pucha³a- miesz-
kaniec Bobrku.

dok. na str. 2

Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³o pieczenie chleba
Fot. Stanis³awa Pêdrys-Klisiak
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KRÓTKO O GMINIE
We wrzeœniu rozpoczê³y siê prace zwi¹zane z budow¹ ogro-

dzenia palcu zabaw przy ul. Fredry w Che³mku. Ca³kowity koszt
ogrodzenia wyniesie 5 tys. z³.

Gmina zakupi³a tak¿e nowe urz¹dzenia, które zamontowane
zostan¹ na placach zabaw w Che³mku, Gorzowie i Bobrku. S¹ to:
huœtawki, zje¿d¿alnie, karuzele i przeplotnia ³ukowa. Kosztowa³y
³¹cznie 17 510 z³. 3 urz¹dzenia zosta³y zamontowane na nowo-
powsta³ym placu zabaw w Gorzowie przy ul. Rzecznej.

* * *
Zosta³ og³oszony przetarg nieograniczony na modernizacjê

Domu Ludowego w Gorzowie. Remont ma na celu przystosowanie
obiektu na potrzeby œwietlicy socjoterapeutycznej. W ramach prac
modernizacyjnych przewidziano: roboty budowlane, instalacje
zimnej wody i C. W. U., instalacje kanalizacyjna wraz ze zbiorni-
kami na œcieki, instalacje c.o. oraz wentylacjê mechaniczn¹, izola-
cjê termiczn¹ i instalacjê elektryczn¹.

* * *
W zwi¹zku z du¿¹ iloœci¹ bezpañskich psów na terenie gminy,

burmistrz zawar³ umowê ze schroniskiem dla zwierz¹t w Olkuszu
na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzêtom. Bezpañskie psy
bêd¹ wy³apywane i odwo¿one do schroniska.

Œrodki finansowe na to zadanie w wysokoœci 6 tys. z³ zostan¹
pokryte z rezerwy bud¿etowej.

* * *
We wrzeœniu zakoñczy³y siê prace zwi¹zane z wykonaniem

oœwietlenia w gminie. Instalacja objê³a ulice:
-w Che³mku na Starym Mieœcie: ul. Wandy i ul. Z. Starego,
-w Che³mku na Osiedlu: ul. Ofiar Faszyzmu,
-w Bobrku: czêœæ ul. Lipowej,
-w Gorzowie: ul. Rzeczn¹.

Gmina zleci³a tak¿e wykonanie projektów oœwietlenia ulicy Gen.
Andersa 3, 5, 7 oraz aktualizacjê projektu ul. Na Ska³ce w Che³mku.

* * *
Gmina Che³mek przyst¹pi³a do wspó³finansowania,  tworzo-

nego przez powiat systemu informacji o terenie budowlanym  pod
nazw¹: Internetowy Serwer Danych Przestrzennych.

Zadaniem Powiatowego Systemu Informacji o Terenie jest
przede wszystkim szybka aktualizacja danych oraz szeroka do-
stêpnoœæ do informacji budowlanych dla osób zainteresowanych.

Wyró¿nienie za oœwietlenie
Nasza gmina zdoby³a wyró¿nienie dla najlepiej oœwietlonej

gminy w Polsce.
W czerwcu tego roku nasza gmina zosta³a zg³oszona do kon-

kursu organizowanego przez Zarz¹d Zwi¹zku Pracodawców War-
szawy i Mazowsza. By³a to ju¿ szósta edycja tego konkursu,
a mog³y do niego przyst¹piæ miasta i gminy licz¹ce do 70 tys.
mieszkañców.

Mo¿na by³o wzi¹æ udzia³ w jednej z trzech  kategorii:
-oœwietlenie wybranych przestrzeni,
-oœwietlenie wnêtrza obiektów u¿ytecznoœci publicznej,
-kompleksowe inwestycje i modernizacje oœwietlenia.
Nasz wniosek zosta³ zg³oszony do tej trzeciej kategorii. Tytu³

najlepiej oœwietlonej gminy mog³a uzyskaæ tylko jedna miejsco-
woœæ, niezale¿nie od kategorii.

Che³mek zdoby³ wyró¿nienie za kompleksow¹ modernizacjê
oœwietlenia. Uroczyste wrêczenie wyró¿nieñ nast¹pi w Warszawie
3 paŸdziernika br.

 Z tego tytu³u nie ma dodatkowych œrodków, ale jest satysfakcja,
¿e idziemy w dobrym kierunku, ¿e materia³y dotycz¹ce komplekso-
wej modernizacji, które przes³aliœmy do Warszawy, uzyska³y pozy-
tywna ocenê i œwiadcz¹ o tym, ¿e w tej dziedzinie zrobiliœmy bardzo
wiele. Mo¿na powiedzieæ, ¿e na dzisiaj w 90% zrealizowana zosta³a
modernizacja istniej¹cego oraz budowa nowego oœwietlenia na te-
renie gminy. I ca³y czas coœ robimy. W tym roku na ten cel, czyli na
konserwacjê i modernizacjê oœwietlenia, przeznaczyliœmy w bud¿e-
cie 350 tys. z³- powiedzia³ burmistrz Che³mka A. Saternus.

BKC

INFORMACJA
W zwi¹zku z powtarzaj¹cymi siê interwencjami,  Urz¹d Miejski

w Che³mku przypomina i zobowi¹zuje wszystkich w³aœcicieli nieru-
chomoœci do wykoszenia chwastów rosn¹cych na dzia³kach.

Zgodnie z § 2 pkt 4 uchwa³y nr XLIV/335/2002 Rady Miejskiej
w Che³mku z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegó³owych
zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy Che³mek,
obowi¹zkiem koszenia traw i chwastów rosn¹cych na nieruchomo-
œciach obci¹¿eni s¹ ich w³aœciciele.

Informuje siê ponadto, ¿e nie wykonanie w/w obowi¹zku w
podanym terminie stanowiæ bêdzie podstawê do wszczêcia postêpo-
wania wed³ug przepisów Kodeksu Postêpowania w sprawach wy-
kroczeñ.

dok. ze str. 1

Zapytany o to jak siê wypieka chleb, pan Marian opowiada tak:
Historia jest d³uga. A receptura jest ju¿ od wczoraj: najpierw trzeba
zrobiæ zaczyn- wymieszaæ ¿ytni¹ m¹kê z dro¿d¿ami i mo¿na do tego
dodaæ kwaœne mleko, serwatkê lub wodê i trzeba to ukisiæ. Gdy
zaczyn jest ju¿ ukiszony (trwa to przewa¿nie 16 godzin), dodajemy
m¹kê pszenn¹, miesimy, no i jak wyroœnie, wk³adamy do pieca.
Chleb musi siê piec godzinê. Zapytany gdzie siê tego nauczy³, od-
powiada: Pieczenie chleba to jest nasza tradycja rodzinna, nauczy-
³em siê tego od mamy i tak kultywujê tê tradycjê. Teraz pieczemy
mniej, w zimie kiedy jest wiêcej czasu pieczemy czêœciej. Jak siê chce
zjeœæ lepszego chleba, to trzeba go sobie upiec samemu- dodaje.

Wszyscy mieszkañcy mogli spróbowaæ swojskiego chleba,
3 bochenki rozesz³y siê w mgnieniu oka.

Po sporej dawce folkloru odby³a siê zabawa taneczna. Przy
muzyce w wykonaniu zespo³u „Proxima” mieszkañcy bawili siê do
póŸnej nocy.

Wydarzenie to mo¿na wiêc zaliczyæ do bardzo udanych. Co
prawda na nastêpne „Spotkania nad Przemsz¹” trzeba bêdzie zno-
wu zaczekaæ ca³y rok, ale...

Ale... chocia¿ z Parku Miejskiego zniknê³a wiejska zagroda,
pozosta³ piec chlebowy. Dlaczego?

- Postanowiliœmy zachowaæ piec jeszcze przez jakiœ czas. W paŸ-
dzierniku chcemy wspólnie z m³odzie¿¹ zamieniæ piec chlebowy na piec
ceramiczny i spróbujemy wypaliæ tam ceramikê- mówi W. Rudyk.

BKC
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I sesja Rady Miejskiej po wakacyjnej przerwie
Po wakacyjnej przerwie radni naszej gminy spotkali siê na 10 sesji

Rady Miejskiej 18 wrzeœnia. Pomimo, ¿e porz¹dek obrad przewidywa³
a¿ 24 punkty, sesjê uda³o siê przeprowadziæ szybko i sprawnie.

W obradach wziê³o udzia³ wielu goœci, m. in.: A. Telka- radny
Województwa Ma³opolskiego, Z. Góralewicz- radny powiatowy,
A. Bilski- radny powiatowy, P. Hertig- dyrektor Zamiejscowej
Agendy Urzêdu Marsza³kowskiego.

Wa¿nym punktem obrad by³o omówienie jakoœci œwiadczo-
nych us³ug komunalnych, medycznych i pomocy spo³ecznej na
terenie gminy. Debatowano nad  sytuacj¹ w Samodzielnym Gmin-
nym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej, Miejskim Oœrodku Pomocy Spo-
³ecznej i Miejskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
i Administracji Domów Mieszkalnych. Z odpowiednim wyprze-
dzeniem radni otrzymali przygotowane przez dyrektorów poszcze-
gólnych placówek sprawozdania za pó³roczn¹ dzia³alnoœæ i  zapo-
znali siê z nimi na posiedzeniach komisji. Na sesji  przewodnicz¹cy
poszczególnych komisji, dzia³aj¹cych w ramach Rady Miejskiej
przedstawili ich stanowisko i ocenê. Radni podjêli równie¿ decyzjê,
¿e jakoœæ us³ug komunalnych œwiadczonych na terenie gminy na-
le¿y poddaæ obiektywnej ocenie mieszkañców. W tym celu pod
koniec roku zostanie przygotowana ankieta, która bêdzie za³¹czni-
kiem do „Echa Che³mka” i poprosimy w niej mieszkañców o wypo-
wiedzenie siê anonimowo na temat ca³ej sfery us³ug. Wyniki ankiety
pos³u¿¹ do poprawienia ewentualnych niedoci¹gniêæ i braków
zgodnie z opini¹ mieszkañców- powiedzia³ burmistrz. Radni ocenili
te¿ zasoby mieszkaniowe gminy z uwzglêdnieniem planów remon-
towych na 2003 rok. Przewodnicz¹ca Komisji Oœwiaty  B. Kania
przedstawi³a  informacjê o przebiegu wypoczynku letniego, orga-
nizowanego przez MOKSiR, MOPS, ZHP i Kluby Sportowe.

Radni podjêli ponadto uchwa³y w sprawie nadania statutu so-
³ectwom Gorzów i Bobrek. Po naniesieniu kilku poprawek, radni
przyjêli uchwa³y jednog³oœnie. Najwa¿niejsz¹, wrêcz rewolucyjn¹
zmian¹ wprowadzon¹ do statutu jest zmiana formy wyboru so³tysa
oraz rady so³eckiej. Do tej pory przedstawiciele wsi wybierani byli
na zebraniu œrodowiskowym, a od nowych wyborów samorz¹do-
wych so³tys i cz³onkowie rady so³eckiej bêd¹ wybierani w wybo-
rach bezpoœrednich, czyli podobnie jak radni. Wybory przeprowa-
dzane bêd¹ do 3 miesiêcy od up³ywu kadencji Rady Miejskiej.

Jednog³oœnie przyjêta  zosta³a równie¿ uchwa³a w sprawie za-
ci¹gniêcia zobowi¹zania przekraczaj¹cego rok bud¿etowy z prze-
znaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p. n. ada-
ptacja budynku po by³ych Zak³adach Monopolu Tytoniowego
w Oœwiêcimiu na potrzeby Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodo-
wej (o szkole pisaliœmy szeroko w 7 numerze „Echa Che³mka”).
Radni ju¿ na sesji lipcowej poparli inicjatywê utworzenia takiej
uczelni w Oœwiêcimiu i zdecydowali, ¿e na ten cel przeznaczona
zostanie kwota 13 tys. z³ (symbolicznie po 1 z³ od ka¿dego miesz-
kañca). Wtedy by³a to deklaracja ustna, teraz radni zapisali to
w drodze uchwa³y. Zabezpieczono te¿ œrodki na to zadanie w przy-
sz³orocznym bud¿ecie.

Burmistrz przedstawi³ informacjê na temat remontów i inwesty-
cji w placówkach oœwiatowych na terenie gminy (o remontach w
szko³ach i przedszkolach pisaliœmy w „Echu Che³mka” nr 7, foto-
reporta¿ z remontów zamieszczaliœmy w ostatnim numerze,  a jego
dalszy ci¹g znajduje siê na ostatniej stronie tego numeru gazety).

Burmistrz omówi³ te¿ wykonanie bud¿etu za I pó³rocze tego
roku. Regionalna Izba Obrachunkowa wyda³a pozytywn¹ opiniê
o bud¿ecie, z tak¹ uwag¹, ¿e realizacja dochodów przebiega na
niskim poziomie. Wykonanie bud¿etu za 6 miesiêcy tego roku po
stronie dochodów wynosi 49,35%, a po stronie wydatków 43,46%
(w zesz³ym numerze drukowaliœmy wykonanie bud¿etu za I pó³ro-
cze). Je¿eli chodzi o realizacjê dochodów,  to mog¹ pojawiæ siê
niebezpieczeñstwa, g³ównie w dziale podatki i op³aty od osób fi-
zycznych i prawnych. Pierwszy obszar dotyczy wp³at z tytu³u podat-
ku od osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i tu
niestety realizacja jest na poziomie 39%. Wed³ug naszego rozezna-
nia bêdzie problem, by zrealizowaæ dochody w 100% w zwi¹zku
z trudnoœciami jakie napotykaj¹ firmy dzia³aj¹ce na terenie naszej
gminy. Drugi obszar to jest udzia³ w podatkach dochodowych od
osób fizycznych, który jest realizowany w oparciu o prognozê Mi-

nisterstwa Finansów. Tutaj realizacja wynosi zaledwie 36% i ist-
nieje niebezpieczeñstwo, ¿e je¿eli co miesi¹c  wp³aty z ministerstwa
bêd¹ tak wygl¹da³y, to realizacja dochodów mo¿e byæ pomniejszo-
na o kwotê oko³o 600 tys. z³. Dlatego trzeba bêdzie ograniczyæ
wydatki w IV kwartale poprzez szukanie oszczêdnoœci w ka¿dym
dziale oraz pozyskanie dodatkowych œrodków np. poprzez sprze-
da¿ mienia- mówi³ burmistrz. Odpowiednia uchwa³a, porz¹dkuj¹-
ca bud¿et, zostanie przedstawiona na nastêpnej sesji.

Kolejnym z punktów obrad by³o wprowadzenie zmian w uchwa-
le bud¿etowej gminy. 5 tys. z³ przeznaczono na zakup pieca
i wk³adów kominowych do Komisariatu Policji w Che³mku. Bior¹c
pod uwagê trudn¹ sytuacjê mieszkañców naszej gminy,  radni
zwiêkszyli o 45 tys. z³ dotacjê przeznaczon¹ na zasi³ki dla miesz-
kañców, które s¹ wyp³acane przez Miejski Oœrodek Pomocy Spo-
³ecznej w Che³mku.

Radni przyjêli uchwa³ê w sprawie porozumienia, którego przed-
miotem jest dowóz dzieci niepe³nosprawnych z wadami s³uchu
i wzroku do specjalnej szko³y w Katowicach w roku szkolnym
2003/2004. Zainteresowane dowozem tych dzieci, oprócz naszej
gminy, s¹ jeszcze gmina Bieruñ i MiedŸna. Dzieci przewo¿one s¹
minibusem, ca³y czas maj¹ zapewnion¹ opiekê.

Wiceburmistrz przedstawi³ wnioski, które gmina z³o¿y³a do
Programu Operacyjnego Województwa Ma³opolskiego. Z³o¿ono
piêæ  takich wniosków. W przysz³ym roku rozstrzygnie siê, które
z nich bêd¹ mia³y szansê dofinansowania. Radni zaakceptowali je
wiêkszoœci¹ g³osów. BKC

XI SESJA   IV  KADENCJI
RADY   MIEJSKIEJ   W  CHE£MKU

Sala sesyjna Urzêdu Miejskiego w Che³mku

przy ul. Krakowskiej 11,

9 paŸdziernika  2003 roku (czwartek) godz.14.00

Planowany porz¹dek obrad:

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocnoœci i przyjêcie po-
rz¹dku obrad.

2.Przyjêcie protoko³u nr X/2003 z Sesji Rady Miejskiej w Che³m-
ku z dnia 18 wrzeœnia 2003 r.

3.Wybór ³awników do S¹du Rejonowego w Oœwiêcimiu   kadencji
2004 – 2007.

4.Projekt uchwa³y RM w sprawie zmiany w statutach  jednostek
pomocniczych:  „Stare Miasto”, „Kolonia”, „Nowopole”.

5.Projekt uchwa³y w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodê  i  zbiorowe odprowadzanie œcieków  (PECi-
GWŒ  ENWOS).

6.Projekt uchwa³y RM w sprawie upowa¿nienia Burmistrza Che³m-
ka do zawarcia umowy z zarz¹dem Starostwa Powiatowego w
Oœwiêcimiu w sprawie dofinansowania zakupu aparatu do mam-
mografii dla Szpitala Powiatowego im. Œw. Maksymiliana w Oœwiê-
cimiu.

7.Projekt uchwa³y RM w sprawie sprzeda¿y mienia komunalnego.

8.Projekt uchwa³y w sprawie sprzeda¿y lokali u¿ytkowych.

9.Projekt uchwa³y w sprawie zmiany uchwa³y Bud¿etowej Gminy
Che³mek.

10.Projekt uchwa³y w sprawie zmiany planu wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony  Œrodowiska i Gospodarki  Wodnej na 2003 r.

11.Projekt uchwa³y w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta
Che³mek.

12.Sprawozdanie z dzia³alnoœci Urzêdu Miejskiego w Che³mku.

13.Sprawozdanie z realizacji uchwa³ i wniosków.

14.Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

15.Zakoñczenie obrad  XI Sesji Rady Miejskiej w Che³mku.
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Wnioski do Programu Operacyjnego
16 maja br. zosta³ og³oszony nabór projektów do „Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Ma³opolskie-
go na lata 2004-2006”. W ramach programu finansowane mog¹
byæ projekty z zakresu  czterech priorytetowych dzia³añ:

-rozbudowy i modernizacji infrastruktury s³u¿¹cej wzmocnie-
niu konkurencyjnoœci regionów,

-wzmacnianiu regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludz-
kich,

-rozwoju lokalnego,  w ramach którego  realizowane bêd¹ za-
dania dotycz¹ce rozbudowy infrastruktury lokalnej oraz rewitaliza-
cji obszarów zdegradowanych w miastach licz¹cych do 15 tys.
mieszkañców,

-pomoc techniczn¹.

Szacuje siê, ¿e województwo ma³opolskie w latach 2004-2006
otrzyma z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach
programu regionalnego œrodki na poziomie 179,2 mln euro. Jed-
nostkami uprawnionymi do ubiegania siê o pomoc s¹ podmioty
publiczne i prawne, a zw³aszcza samorz¹dy terytorialne, podmioty
gospodarcze i inne. Nasza gmina przygotowa³a i zg³osi³a piêæ
wniosków w ramach trzeciego dzia³u. S¹ to:

1.Rozwój Miejskiej Strefy Aktywnoœci Gospodarczej
w Che³mku.

Strefa powsta³aby na niewykorzystanych, wolnych terenach
i obiektach PZPS „Che³mek” S.A. Jej celem jest pozyskanie inwe-
storów, a przez to tworzenie nowych miejsc pracy. Projekt przewi-
duje realizacjê takich zadañ jak: modernizacjê ulicy Przemys³owej
jako drogi dojazdowej do strefy, utworzenie Regionalnego Oœrod-
ka Szkoleniowego dla bezrobotnych (pierwszy krok zosta³ ju¿ wy-
konany- pozytywnie zaopiniowany zosta³ wniosek o utworzeniu
Gminnego Centrum Informacji), budowa parkingu dla samocho-
dów ciê¿arowych i osobowych przed budynkiem PZPS, budowa
zaplecza rekreacyjnego dla strefy. Koszt tej inwestycji szacowany
jest na 7 000 000 z³. Wiele dokumentów gmina ju¿ posiada, w tym
m. in.: projekt techniczny przebudowy ul. Przemys³owej oraz Re-
gionalnego Oœrodka dla osób zagro¿onych bezrobociem

2. Skanalizowanie gminy Che³mek

Projekt kanalizacji obejmuje Che³mek oraz Bobrek i Gorzów.
Przewiduje siê, ¿e zadanie to by³oby realizowane w cyklu 5-letnim
i rozpoczête w 2004 r. Koszt przedsiêwziêcia szacuje siê na
21 095 000 z³.

3. Centrum Treningowe przy Samorz¹dowym Zespole Szkó³
w Che³mku im. A. Mickiewicza.

Zakres prac obejmowa³y: budowê sali sportowej przy budynku
szko³y wraz z zapleczem oraz modernizacjê boiska przy szkole.
Inwestycja rozpoczê³aby siê w przysz³ym roku i roz³o¿ona by³aby
na 3 lata. Koszt planowanego projektu wynosi 2 500 000 z³.

4. Centrum Wspierania Inicjatyw Gospodarczych.

Celem tego projektu jest budowa oœrodka, w którym osoby
planuj¹ce uruchomienie w³asnego przedsiêbiorstwa, a tak¿e obec-
ni przedsiêbiorcy z terenu gminy, znajd¹ fachow¹ pomoc w zakre-
sie finansów, podstaw prawnych prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej, prawa podatkowego, marketingu i organizacji produkcji.
W Centrum bêdzie istnia³a mo¿liwoœæ wynajêcia pomieszczeñ biu-
rowych na preferencyjnych warunkach oraz skorzystania z bez-
p³atnych porad specjalistów.

Uruchomienie takiego centrum planuje siê w ci¹gu jednego
roku, pocz¹wszy od wrzeœnia 2005 r. Szacuje siê, ¿e koszt przed-
siêwziêcia wyniesie 4 000 000 z³.

5. Dom Pamiêci Baty

Projekt przewiduje budowê Domu Pamiêci Baty w Che³mku,
w którym bêdzie siê mieœciæ muzeum poœwiêcone fabryce obuwia
i jej w³aœcicielom- rodzinie Baty. Bêd¹ tak¿e gromadzone pami¹tki
zwi¹zane z rodzin¹ Sapiehów- przedwojennych w³aœcicieli Che³mka.
Bêdzie to równie¿ doskona³e miejsce do prowadzenia lekcji histo-
rii, zw³aszcza tych zwi¹zanych z nasza miejscowoœci¹ oraz miej-
sce, którym bêdzie mo¿na pochwaliæ siê odwiedzaj¹cym Che³mek
turystom.

W Domu Pamiêci Baty swoj¹ siedzibê mia³yby tak¿e organiza-
cje dzia³aj¹ce na terenie gminy, takie  jak: Stowarzyszenie- Klub
Idei Tomasza Baty, Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Che³mka oraz
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna.

Rozpoczêcie inwestycji przewidywane jest na kwiecieñ 2005
r., a koszt przedsiêwziêcia szacuje siê na 2 500 000 z³.

Wszystkie wnioski zosta³y przes³ane do województwa. Decy-
zja o tym,  które z nich maj¹ szansê uzyskaæ dofinansowanie roz-
strzygnie siê pod koniec tego lub na pocz¹tku przysz³ego roku.

Na podstawie materia³ów przygotowanych przez Dzia³
Promocji UM.

Podsumowanie letniego wypoczynku
dla dzieci i m³odzie¿y

Organizatorami tegorocznej akcji letniej w naszej gminie byli:
Komenda Hufca ZHP w Che³mku, Parafia Mi³osierdzia Bo¿ego
w Che³mku i Parafia Trójcy Przenajœwiêtszej w Bobrku. Najwiêk-
sz¹ ofertê na lato przygotowa³a Komenda Hufca ZHP. By³a ona
organizatorem obozu nad morzem w miejscowoœci Jantar oraz obozu
na Orawie w Lipnicy Ma³ej. W Jantarze odpoczywa³o 74 dzieci,
a w Lipnicy- 67 osób. W sumie, w akcji letniej z harcerzami bra³o
udzia³ 141 uczestników z ca³ej gminy. Parafia Mi³osierdzia Bo¿ego
w Che³mku zorganizowa³a wyjazd dla s³u¿by liturgicznej i scholi
do Ko³obrzegu. Bra³o w nim udzia³ 94 uczestników.

Parafia w Bobrku zorganizowa³a letni wypoczynek dla 48 dzieci.
Powy¿sze dzia³ania wspar³a finansowo Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych. Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
otrzyma³ z Kuratorium Ma³opolskiego 8 miejsc na kolonie do Buko-
winy Tatrzañskiej. Podczas tegorocznych wakacji w letnim wypo-
czynku wziê³o udzia³ 291 osób z terenu gminy, co stanowi 19,1%
wszystkich uczniów naszych szkó³ podstawowych i gimnazjów.

Mimo wszystko cieszymy siê, ¿e nasze pociechy mog³y wypo-
czywaæ w ró¿nych zak¹tkach naszego kraju. Mamy nadziejê, ¿e  w
przysz³ym roku sytuacja finansowa rodziców poprawi siê i z letnie-
go wypoczynku bêdzie mog³o skorzystaæ wiêcej dzieci. Wszystkim
organizatorom letniego wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y ser-
decznie dziêkujemy.      Komisja Oœwiaty

Bezpieczni na drodze
Wiek przedszkolny jest najbardziej w³aœciwym okresem kszta³-

towania u dzieci ró¿nych umiejêtnoœci i nawyków.

Wrzesieñ jest miesi¹cem, w którym dzieci rozpoczynaj¹ naukê
w szkole i przedszkolu, dlatego bardzo wa¿ne jest ich bezpieczeñ-
stwo na ulicach. Podstawow¹ metod¹ pracy z dzieæmi w przed-
szkolu jest ukierunkowana zabawa, podczas której dzieci ucz¹ siê
zasad ruchu drogowego, nabywaj¹ umiejêtnoœci i nawyki w³aœci-
wego zachowania siê na drodze.

Aby lepiej utrwaliæ te wiadomoœci,  dzieci 5 i 6-letnie z Przed-
szkola Samorz¹dowego nr 2 w Che³mku dnia 23 wrzeœnia br.
odwiedzi³y Komisariat Policji. Mog³y tam lepiej poznaæ pracê po-
licjanta, g³ownie rolê,  jak¹ odgrywa w zapobieganiu nieszczêœli-
wym wypadkom na drogach.

Przedszkolaki zobaczy³y te¿ narzêdzia pracy policjanta, z wielk¹
radoœci¹ obejrza³y radiowóz.

Wiadomoœci zdobyte podczas tego spotkania na pewno d³ugo
pozostan¹ w ich pamiêci.

Renata Zieliñska
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Do¿ynki w powiecie i województwie
Uroczystoœci do¿ynkowe na szczeblu powiatowym odby³y siê

7 wrzeœnia w Osieku.  G³ównym punktem programu by³ konkurs
wieñców do¿ynkowych. Nasz¹ gminê reprezentowa³y wieñce przy-
gotowane przez Ko³a Gospodyñ Wiejskich. Pierwsz¹ nagrodê za
wieniec tradycyjny otrzyma³y panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich
z Bobrka, natomiast panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Che³mka
zdoby³y wyró¿nienie. Gratulujemy.

W tym samym dniu odby³y siê równie¿ do¿ynki wojewódzkie.
Tym razem zorganizowane zosta³y w £¹cku, a gospodarzem by³
burmistrz £¹cka i marsza³ek Województwa Ma³opolskiego. W uro-
czystoœciach tych nasz¹ gminê reprezentowa³y rodzime zespo³y
œpiewacze: „Che³mkowianki”, „Malwa” i „Bobrowianki” oraz bur-
mistrz i wice burmistrz Che³mka. Wszyscy wziêli udzia³ w uroczy-
stej mszy œw., a nastêpnie w spotkaniu do¿ynkowym zorganizowa-
nym w amfiteatrze. Odby³a siê prezentacja wieñców do¿ynkowych
oraz wystêpy zespo³ów ludowych. Nasze panie wyst¹pi³y razem,
œpiewaj¹c swoje najlepsze utwory. Wystêp naszych zespo³ów na tle
innych wypad³ bardzo dobrze i wzbudzi³ aplauz publicznoœci. A w
£¹cku przyjêto nas bardzo serdecznie, z t¹ tradycyjn¹, staropolsk¹
goœcinnoœci¹ typow¹ dla górali- podsumowa³ burmistrz.

BKC

CENNIK   REKLAM   I   OG£OSZEÑ
w  „Echu  Che³mka - Informatorze  Gminnym”:

1. Og³oszenia drobne (do 10 s³ów)- 3 z³ /netto/ + 7% VAT osoby prywatne, 22% firmy

2. Og³oszenia drobne (do 10 s³ów) w ramce- 5 z³ netto + 7% VAT osoby prywatne, 22% firmy

3. Og³oszenia drobne (do 10 s³ów) w ramce, pogrubiona czcionka- 6 z³ + 7% VAT osoby prywatne, 22% firmy

4. Og³oszenia i reklamy modu³owe (1 modu³- 6 x 3,5 cm) na stronach od 3 do 14- 20 z³ + 7% VAT, 22% firmy- jeden
modu³

5. Og³oszenia i reklamy modu³owe (1 modu³- 6 x 3,5 cm) na stronach 1 i 2- 40 z³ + 7% VAT osoby prywatne, 22%
firmy - jeden modu³

6. Og³oszenia i reklamy modu³owe na stronach 15 i 16- 30 z³ + 7% VAT osoby prywatne, 22% firmy- jeden modu³

7. Nekrologi i podziêkowania (1 modu³6 x 3,5 cm)- 30 z³ + 7% VAT osoby prywatne, 22% firmy

8. Insert A4- 250 z³ + 7% VAT osoby prywatne, 22% firmy

9. Og³oszenia i reklamy w kilku wydaniach lub zamówionych na ca³y rok otrzymuj¹ zni¿ki:

-10% za zamieszczenie w 3 kolejnych wydaniach

-20% za zamieszczenie w 6 kolejnych wydaniach

-40% za zamieszczenie w 12 wydaniach

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie redakcji
-  MOKSiR w Che³mku, Pl. Kiliñskiego 3, tel. 846  12 96.

W korowodzie jechali zaproszeni goœcie

Wszystkie zespo³y z naszej gminy wyst¹pi³y razem
Fot. S. Pêdrys-Klisiak

Do¿ynkowy korowód w £¹cku
Fot. S. Pêdrys-Klisiak
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III Weekend TrzeŸwoœciowy
W tym roku ju¿ po raz trzeci odby³ siê Weekend TrzeŸwoœciowy-

Che³mek 2003. Impreza organizowana jest od 3 lat przez Che³meckie
Stowarzyszenie TrzeŸwoœci Klub „Paprotnik”. Tym razem oby³a siê 20
wrzeœnia, a jej wspó³organizatorami byli: Miejski Oœrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji oraz Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoho-
lowych w Che³mku.

Program imprezy by³ bardzo bogaty. Zarówno dzieci, jak i doroœli
mogli znaleŸæ coœ dla siebie. Nie zawiod³a pogoda- by³o ciep³o i s³onecz-
nie.

Wszystko rozpoczê³o siê ju¿ o 10.00 rano konkursami i zabawami
dla dzieci. Jedn¹ z konkurencji by³o wykonanie na asfalcie  pracy
rysunkowej dotycz¹cej  wspomnieñ z wakacji. Barwne obrazki wyko-
nane kred¹ przedstawia³y najczêœciej góry, lasy, wodê. Wiêkszoœæ dzieci
wyjecha³o z Che³mka na wakacje i przedstawi³o swoje wakacyjne przy-
gody, ale równie¿ te dzieci, które zosta³y w domu pokaza³y, ¿e nie nudzi³y
siê i mia³y wiele ciekawych zajêæ.

Jeszcze wiêkszym zainteresowaniem cieszy³ siê festiwal piosenki.
Wszystkie dzieci by³y rozœpiewane i chêtnie prezentowa³y swoje zdol-
noœci wokalne. Zabawy i œmiechu by³o przy tym wiele. Nie brakowa³o
równie¿ dyscyplin sportowych: by³ bieg przez tor przeszkód, skakanie
w workach itp. Na zakoñczenie bloku dzieciêcego wszystkie maluchy
otrzyma³y nagrody, zabawki oraz s³odycze.

Zarz¹d Che³meckiego Stowarzyszenia TrzeŸwo-
œci Klub „Paprotnik” w Che³mku dziêkuje za
pomoc w zorganizowaniu imprezy i ufundowa-
nie nagród:

Komisji Rozwi¹zywania

Problemów Alkoholowych w Che³mku,

Miejskiemu Oœrodkowi Kultury, Sportu

i Rekreacji w Che³mku,

Pañstwu J. M. Dyrcz,

B. Pytlik- Sklep Spo¿ywczy „Benia”,

Pañstwu Jaworek- Sklep Spo¿ywczy,

Przedsiêbiorstwu Metali Nie¿elaznych

w Bobrku

oraz Dyrekcji Powiatowego Zespo³u nr 8

Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych

w Che³mku,

jak równie¿  panu Iwanickiemu

za poprowadzenie turnieju.

O godz. 13.00 rozpoczê³y siê turnieje i rozgrywki, w których wziê³y
udzia³ zaproszone Kluby Abstynenckie. Przyjecha³o 7 zaprzyjaŸnio-
nych klubów: „Abstynent” z Oœwiêcimia, „Têcza” z Libi¹¿a, „Ogniwo”
z Mys³owic, „Dromader” z Bierunia, „Powœci¹gliwi” z Chrzanowa,
„Pi¹tka” z Piekar Œl¹skich i K. A. Z Woli. Wœród zaproszonych goœci
by³ równie¿ burmistrz Che³mka A. Saternus.

Rozegrano 6 turniejów w ró¿nych dziedzinach sportowych. Rywa-
lizacja by³a ogromna a duch sortowy nie opuszcza³ zawodników.

W Turnieju Strzeleckim I miejsce zdoby³ Klub „Paprotnik” z
Che³mka, II – Klub „Pi¹tka” z Piekar Œl¹skich a III- Klub „Droma-
der” z Bierunia.

Turniej Bilarda wygra³ Klub „Têcza” z Libi¹¿a przed „Paprotni-
kiem” z Che³mka i „Dromaderem” z Bierunia.

W Turnieju Tenisa Sto³owego nikt nie okaza³ siê lepszy od Klubu
„Abstynent” z Oœwiêcimia- zawodnicy tego klubu zdobyli wszystkie
lokaty.

W Turnieju Siatkówki Pla¿owej najlepsze okaza³y siê dziewczyny
z „Ogniwa” z Mys³owic. Puchar Przewodnicz¹cej Komisji Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych w Turnieju Siatkówki Pla¿owej
wywalczyli zawodnicy z K.A. z Woli.

Natomiast Puchar Burmistrza Che³mka w Turnieju Pi³ki No¿nej
zdoby³ Klub „Abstynent” z Oœwiêcimia

Na zakoñczenie wszystkich rywalizacji zwyciêzcy otrzymali pu-
chary, medale i dyplomy. Uroczyœcie wrêczyli je: zastêpca burmistrza
Che³mka A. Skrzypiñski, przewodnicz¹ca Komisji R. P. A. J. Œwierz
oraz cz³onkowie komisji: T. Banasik. L. Stok³osa i T. Szyjka.

Tekst i fot. J. Grygier

Dru¿yna Klubu "Paprotnik"

Dzieci by³o du¿o

Uroczyste wrêczenie nagród
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Remonty dróg zakoñczone
Zakoñczy³y siê remonty dróg na terenie naszej gminy. W tegorocznym bud¿ecie

przeznaczono na ten cel ³¹czn¹ sumê   415 000 z³. Zosta³a ona rozdzielona pomiêdzy
poszczególne dzielnice i so³ectwa i tak: Stare Miasto- 115 000 z³, Osiedle- 100 000 z³,
Gorzów- 100 000 z³ i Bobrek- 100 000 z³.

W ramach modernizacji dróg wykona-
ne zosta³y remonty cz¹stkowe (³atanie dziur)
oraz  oznakowanie ulic. Wykonano te¿ nowe
drogi, nowe chodniki i parkingi oraz wiele
innych prac.

Zakres prac  remontowych  na drogach
w poszczególnych dzielnicach przedstawia
siê nastêpuj¹co:

1. W Che³mku na Starym Mieœcie wykonano:

-chodnik ³¹cz¹cy ul. Zygmunta Starego
z  ul. Jagielloñsk¹,

-drogê ³¹cz¹c¹ ul. S³owackiego z ul. Krzy-
woustego,

-przed³u¿enie ul. Krzywoustego,

-najazdy na krawê¿nik na ul. S³owackiego,

-now¹ nak³adkê asfaltow¹ na ul. Krzywo-
ustego,

- remont ul. Tuwima,

- remonty cz¹stkowe oraz oznakowanie
dróg.

2. W Che³mku na Osiedlu wykonano:

-chodnik przy ul. Andersa 3,5,7,

-parking przy. Ul. Krakowskiej 16,

-parking przy ul. 11 Listopada,

-chodnik przy ul. Zapolskiej,

-wjazd na Stadion Sportowy,

-odwodnienie liniowe ul. Wojska Polskiego 5,

-remonty cz¹stkowe oraz oznakowanie dróg.

3.W Gorzowie prace objê³y:

-remont ul. Piaski od ul. Dêbowej do ul. Li-
powej i od ul. Lipowej do ul. Dêbowej,

-remont ul. Piaski od ul. Krzywej do ul. Or-
liska,

-remont ul. Ma³owy pomiêdzy ³¹cznikami,

-remont ul. Sportowej,

-projekt chodnika przy ul. Oœwiêcimskiej,

-remonty cz¹stkowe oraz oznakowanie dróg,

4. W Bobrku prace objê³y:

-remont ul. Dêbowej od II etapu do SP,

-remont ul. £¹kowej w kierunku wa³u,

-barierki na ul. Dêbowej,

-aktualizacjê dokumentacji na przebudowê
ul. Cichej,

-remonty cz¹stkowe oraz oznakowanie dróg
Na podstawie informacji UM

Remont biblioteki i Domu Ludowego
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku przezna-

czy³ w tym roku œrodki na remont w Bibliotece Publicznej przy ul.
Topolowej oraz w Domu Ludowym przy ul. Chrobrego w Che³mku.

Remont w Bibliotece Publicznej ju¿ siê zakoñczy³. Prace objê³y
przebudowê dachu oraz dobudowanie ganku nad schodami prowadz¹-
cymi do biblioteki. Zmienione zosta³o pokrycie dachowe z azbestowego
na gont bitumiczny. Jego zalet¹ jest to, ¿e nie jest on szkodliwy i wizualnie
jest o wiele ³adniejszy od poprzedniego- mówi dyrektor MOKSiR
W. Rudyk- Dobudowaliœmy te¿ ganek przed frontem budynku. Bêdzie
on spe³nia³ 2 zadania:

-zabezpieczy wejœcie g³ówne, które by³o nara¿one na oblodze-
nie i na degradacjê  zwi¹zan¹ z warunkami atmosferycznym,

-bêdzie niew¹tpliwie elementem wzbogacaj¹cym wygl¹d budynku.

Oczywiœcie ganek jest utrzymany w podobnej konwencji co reszta
budynku. Konstrukcja jest drewniana, postarzana tak, ¿eby nawi¹zaæ
do otoczenia- dodaje.

Projekt realizowany jest wed³ug wskazañ i za zgod¹ konserwatora
zabytków w Krakowie, gdy¿ ca³y teren pomiêdzy ulic¹ Klonow¹
a Brzozow¹ objêty jest opiek¹ konserwatorsk¹ ze wzglêdu na szcze-
gólne wartoœci architektoniczne i historyczne.

Chcemy przeprosiæ wszystkich czytelników za niedogodnoœci
w dostêpie do biblioteki. Niestety,  ze wzglêdu na charakter prac
i bezpieczeñstwo czytelników musieliœmy bibliotekê zamkn¹æ- mówi
W. Rudyk.

Drug¹ wa¿n¹ inwestycj¹, która ju¿ siê rozpoczê³a jest modernizacja
ogrzewania w Domu Ludowym. Tradycyjne ogrzewanie wêglowe
zostanie zamienione na ogrzewanie wêglowe nowej generacji. Bêdzie

to polega³o na tym, ¿e zostanie zamontowany piec na granulat
wêglowy, który posiada atest ekologiczny i spalanie bêdzie nastê-
powa³o bezdymowo – mówi dyrektor.

Kot³ownia zostanie przebudowana tak, ¿eby spe³nia³a wymogi
BHP oraz wymogi przeciwpo¿arowe. Ca³kowity koszt tego I etapu
modernizacji wyniesie 43 tys. z³. Zakoñczenie prac przewidywane jest
na 10 paŸdziernika br.

Kolejny etap zak³ada wymianê instalacji c.o. w ca³ym budyn-
ku. W tej chwili jest ju¿ wykonany projekt techniczny i byæ mo¿e
uda siê przeprowadziæ modernizacjê w przysz³ym roku.

BKC

Sprostowanie
W ostatnim numerze „Echa Che³mka” w artykule

pt.: "Laureatka ogólnopolskiego konkursu” (nr 8/2003,
str. 7) pomy³kowo napisa³am, ¿e koordynatorem gmin-
nych akcji „Zachowaj TrzeŸwy Umys³” jest M. Krzecz-
kowska, co nie jest prawd¹. Jest ona koordynatorem
akcji na terenie Gimnazjum nr 2 w Che³mku. Natomiast
koordynatorem kampanii na terenie gminy z ramienia
Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych jest
Tomasz Szyjka. Za b³¹d przepraszam.

BKC

Zachowaj TrzeŸwy Umys³
W ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj TrzeŸwy Umys³”

do konkursów przyst¹pi³o 5 szkó³ z naszej gminy: Szko³a Podsta-
wowa nr 2 w Che³mku, Gimnazjum nr 2 w Che³mku, Samorz¹dowy
Zespó³ Szkó³ w Che³mku im. A. Mickiewicza, Samorz¹dowy Ze-
spó³ Szkó³ w Gorzowie im. M. Konopnickiej oraz Samorz¹dowy
Zespó³ Szkó³ w Bobrku im. Kardyna³a Stefana Adama Sapiehy.

Ka¿da placówka powo³a³a swojego koordynatora, który czu-
wa³ nad przebiegiem akcji. S³owa uznania nale¿¹ siê wszystkim
nauczycielom, którzy wziêli udzia³ w kampanii.

T. Szyjka

Remont biblioteki Fot. SPK
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Historia Szko³y Podstawowej nr 1 w Che³mku
LATA 1952- 1967

W latach 1952- 57 prowadzone by³y
w szkole (zgodnie z wytycznymi Minister-
stwa) egzaminy promocyjne do nastêpnych
klas. Mia³y one swoist¹ procedurê i trwa³y
kilka dni.

Dzia³alnoœæ wychowawcza w szkole za-
znacza³a siê w latach piêædziesi¹tych maso-
wym naborem do harcerstwa i PCK.

W trosce o poprawê zachowania
uczniów i ich postêpy w nauce, anga¿owa-
no do pracy nie tylko nauczycieli, ale tak¿e
rodziców (którzy mieli prawo „bycia” na
lekcjach), w³adze gminne, milicjê. Ucznio-
wie wraz z nauczycielami pe³nili w szkole
dy¿ury, mieli obowi¹zek posiadania „pre-
paratek” czyli notesów, w których wpisy-
wano uwagi o zachowaniu i postêpach
w nauce.

Na terenie szko³y dzia³a³a œwietlica
szkolna, któr¹ prowadzi³ po lekcjach we
wtorki i czwartki Jan Mesztel.

M³odzie¿ zachêcano do czynów np.
„Z okazji 1 Maja ka¿dy uczeñ poprawi so-
bie notê o jeden stopieñ, a uczniowie bardzo
dobrzy wytrwaj¹ w swoich postêpach. Bê-
dziemy lepiej siê uczyæ i uczyæ kolegów
s³abszych, aby wszyscy mogli skoñczyæ rok
nauki. Bêdziemy dbaæ o dobre zachowanie
siê i ukochamy swoich nauczycieli”.

Na 9 pracuj¹cych w latach 50-tych na-
uczycieli 4 by³o pochodzenia ch³opskiego,
4 robotniczego, 1 by³ synem inteligencji
pracuj¹cej (Ryszard Tschöp), 4 nauczycieli
nale¿a³o do Zwi¹zku Nauczycielstwa Pol-
skiego, 5 do Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej,
w marcu 1961 roku 3 nauczycieli wst¹pi³o
do PZPR.

Pierwszy nauczyciel z tytu³em magistra
przyby³ do szko³y w roku szkolnym 1958/
59, by³ to nauczyciel historii. W tym czasie
zaczyna byæ coraz bardziej widoczny pro-
ces dokszta³cania siê nauczycieli.

Zwiêksza³a siê coraz bardziej baza szko-
³y, sukcesywnie wzrasta³o zaopatrzenie
w pomoce naukowe, w tym audiowizualne
(wiele zakupiono z funduszy Komitetu
Rodzicielskiego), powsta³y pracownie tech-
niczna i fizykochemiczna( rok szkolny
1962/63).

W koñcu wrzeœnia 1958 roku naukê
w szkole zak³óci³ domniemany „cud”( pla-
misty zaciek na szybie okiennej od strony
wschodniej). Rozesz³a siê wieœæ o rzeko-
mym objawieniu.

Przed szko³¹ gromadzi³y siê t³umy lu-
dzi, tamuj¹c, wreszcie uniemo¿liwiaj¹c o¿y-
wiony na biegn¹cej obok szko³y miêdzy-
wojewódzkiej szosie ruch ko³owy.

Niemo¿liwa by³a tak¿e nauka w szkole,
bo ludzie t³oczyli siê w niej.

Wêdruj¹ce z coraz odleglejszych oko-
lic, g³ównie Górnego Œl¹ska, t³umy p¹tni-
ków przybywa³y autokarami i kolej¹. Mimo
usuniêcia szyby, rzesze ludzi nadal widzia-
³y prawdopodobny wizerunek Matki Bo-
skiej. Dopiero kordon policji ustawiony na
moœcie na Przemszy i na drodze w pewnej
odleg³oœci od szko³y uniemo¿liwi³ w ci¹gu
kolejnych dni dalszy nap³yw ludzi.

W roku szkolnym 1966/67 w myœl usta-
wy „ O rozwoju systemu oœwiaty i wycho-
wania”   z 15 lipca 1961 roku wprowadzono
po raz pierwszy klasê VIII.

Uczniowie, którzy do 1 lipca nie ukoñ-
czyli 14 lat objêci byli obowi¹zkiem uczêsz-
czania do klasy VIII. Stan liczebny nowo
utworzonej klasy wynosi³ 36 uczniów,
ukoñczy³o j¹ 36 uczniów. Z powodu trud-
nych warunków lokalowych w Szkole Pod-
stawowej nr 2 uczniowie tej¿e szko³y,
w liczbie 19, uczêszczali do tutejszej szko-
³y.

Nauczyciele m³odzi, z krótkim sta¿em
w zawodzie, zdawali (w terminie do 3 lat)
egzamin kwalifikacyjny przed komisj¹,
w sk³ad której wchodzili przedstawiciele
Wydzia³u Oœwiaty, np. w roku 1967 mgr
Zofia Du¿niak- inspektor Wydzia³u Oœwia-
ty, mgr Mieczys³aw Ca³a- podinspektor, mgr
Jan Mucha- dyrektor szko³y w Bobrku.

cdn.
Dominik Swoszowski

„Jesienne stworki”
Praca w Przedszkolu Samorz¹dowym nr 2 w Che³mku ruszy³a

pe³n¹ par¹. W tym roku szkolnym w przedszkolu s¹ a¿ 3 odzia³y
dzieci najm³odszych, czyli 3-latków. I w³aœnie te dzieci oraz 4-latki
wraz z rodzicami wziê³y udzia³ w konkursie pt. „Jesienne stwor-
ki”, zorganizowanym we wrzeœniu. Dzieci (z du¿¹ pomoc¹ rodzi-
ców) z grup: Muchomorki” , kierowanej przez  D. Pawlak, „Zie-
lone ¿abki”, kierowanej przez  J. Woln¹ i D. Adamczyk oraz „Psot-
ne myszki” Wioletty Suskiej wykona³y przepiêkne prace. Wyko-
rzysta³y do tego  naturalne surowce, takie jak: kasztany, ¿o³êdzie,
jarzêbinê, szyszki, liœcie, mech, patyczki itp. Pod koniec wrzeœnia
komisja konkursowa w ka¿dej z grup wy³oni³a po troje  laureatów.

W grupie „Muchomorki: I miejsce zaj¹³ Grzegorz Kêpka,
II- Gracjan Czechowicz, III- Ola Kasza. W grupie „Zielone ̄ abki”
najbardziej spodoba³y siê prace Oli Kuras, II- Kacpra Malinow-
skiego, III- Darii Szyjki. Natomiast w grupie „Psotne Myszki”
I miejsce zdoby³a Oliwia Sworzeñ, II- Alicja Bielsko i III- Natal-
ka Sowa.

Wspólne wykonywanie prac wzmacnia wiêŸ rodzinn¹, rozwija
wyobraŸniê u dziecka, a tak¿e umiejêtnoœæ wykorzystania skarbów

jesieni- mówi¹ o konkursie organizatorki D. Pawlak i J. Wolna. Ju¿
od najm³odszych lat wdra¿amy dzieci do obcowania z przyrod¹.
Wszystkie nale¿¹ do Ligi Ochrony Przyrody i przez ca³y rok szkol-
ny pracuj¹,  by zdobyæ odznakê „przyjaciela Przyrody”- dodaj¹.

D.P, J.W, BKC

Festiwal „Misericordias”
na p³ycie

We wrzeœniu ukaza³a siê p³yta bêd¹ca zapisem I Archidiece-
zjalnego Festiwalu Pieœni o Mi³osierdziu Bo¿ym, który odby³ siê
w Che³mku w czerwcu. To ju¿ druga p³yta (pierwsza nagrana zo-
sta³a w kwietniu i zawiera utwory scholi „Misericordias” dzia³aj¹-
cej przy Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego) wydana w Che³mku.

Znajduje siê na niej 18 utworów wykonanych przez chóry
i schole uczestnicz¹ce w festiwalu. Jest tak¿e bonus: 3 pieœni
w wykonaniu gospodarzy festiwalu- scholê „Misericordias”. Kr¹-
¿ek nagrany zosta³ z inicjatywy ks. Dariusza Talika- g³ównego
organizatora festiwalu, a wydany przez Wydawnictwo Nevada
Music. Wiêcej o p³ycie w nastêpnym numerze „Echa Che³mka”
w rozmowie z ks. Dariuszem.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, ¿e p³ytê mo¿na
nabyæ w Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego w Che³mku.
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W wid³ach Wis³y i Przemszy (czêœæ 5)
BOBRECKIE ZABYTKI PODWORSKIE

Do zabytków tego typu nale¿¹: spichlerz
i czworaki, wybudowany przez hr. Teresê
Wielopolsk¹ w tym czasie gdy powsta³ ko-
œció³ bobrecki.

 SPICHLERZ
Nale¿y on do tzw. spichlerzy wiejskich,

zwanych gospodarskimi lub folwarcznymi.
S³u¿y³ do przechowywania zbo¿a do pry-
watnego zaopatrzenia (konsumpcja lub ziar-
no na siew) a czêœciowo na sprzeda¿. Zbyt
zbo¿a by³ szczególnie u³atwiony w bobrec-
kim maj¹tku, dziêki znajduj¹cemu siê w
pobliskim Gromcu portowi rzecznemu (fli-
sackiemu) na Wiœle,  który od kilku wieków
nale¿a³ do w³aœcicieli Bobrka.

Hrabina Wielopolska, jako osoba prak-
tyczna i m¹dra, stawiaj¹c spichlerz w swym
maj¹tku,  na pewno bra³a pod uwagê mo¿-
liwoœæ zbytu zbo¿a i innych p³odów rolnych
w³aœnie drog¹ wodn¹.

Spichlerze folwarczne do koñca XVIII
w. by³y przewa¿nie drewniane, stawiane z
wielkim kunsztem, oddzielnie od reszty za-
budowañ dla zabezpieczenia ich przed
po¿arem i dziêki temu nierzadko mog³y
przetrwaæ kilka stuleci.

Nasz zosta³ usytuowany na terenie fol-
warku oddalonego o ok. 300 m na pó³noc
od pa³acu. Jest on drewniany, budowany
bez u¿ycia gwoŸdzi, piêtrowy, konstrukcji
zrêbowej, wzorowany na œl¹skich spichler-
zach folwarcznych. Nakryty wysokim czte-
rospadowym dachem gontowym w latach
70-tych XX wieku, pokrytym dodatkowo
pap¹, gdy¿ gonty ju¿ wtedy by³y mocno
zniszczone, ale i obecne zabezpieczenia
nie s¹ ju¿ wystarczaj¹ce.

Miêdzy parterem a piêtrem budynku obie-
gaj¹ woko³o szerokie okapy zabezpieczaj¹-
ce przed deszczem i wilgoci¹. Wewn¹trz
pu³apy belkowane, w obu kondygnacjach
na osi znajduje siê sieñ, a po bokach dwie
lokalnoœci, w których znajdowa³o siê zbo¿e.
Okna w formie w¹skich szczelin, zabezpie-
czone metalowymi listwami z zadziorami lub
drewnianymi ko³eczkami. U wylotu partero-
wej sieni dwoje ozdobnych drzwi o pó³koli-
stych otworach wejœciowych, z „psami” i wy-
pustkami w kszta³cie wa³ków oraz dekoracj¹
w postaci gwiazd wykreœlonych cyrklem.
Trzecie drzwi na piêtrze od zachodu podob-
ne, lecz skromniejsze. Na portalu zachod-
nim data budowy 1779 r.

Spichlerz ten stanowi du¿¹ wartoœæ za-
bytkow¹ i co wa¿ne, zachowany jest w
bardzo dobrym stanie, jak na tego rodzaju
zabytek, dziêki temu, ¿e stosunkowo d³u-
go by³ prawid³owo u¿ytkowany, a i teraz
s³u¿y jeszcze jako magazyn. Ale niezale¿-
nie od tego trzeba o nim pamiêtaæ, staraæ
siê go zachowaæ, a mo¿e zrekonstruowaæ
i wtedy móg³by byæ wa¿n¹ atrakcj¹ tury-
styczn¹.

CZWORAKI
Klasycystyczne Czworaki podworskie

s¹ usytuowane na pó³nocny wschód od

ogrodu pa³acowego. Murowane, tworz¹ce
podkowê wokó³ du¿ego podworca.

G³ówny budynek piêtrowy z sieni¹ prze-
jazdow¹, pó³okr¹g³¹, nakryt¹ pu³apem bel-
kowanym. Ciekawostk¹ w tej czêœci jest
tzw. „podci¹g”- belka na której wspiera siê
belka stropowa.

Na fazowanym „sosrêbie” data budo-
wy – 1782 rok, prawdopodobnie z póŸ-
niejszych czasów ni¿ same Czworaki. Boki
parterowe, wybudowane w czasach wspó³-
czesnych, poprawione niestarannie, obec-
nie czêœciowo zamieszka³e, z poczt¹ i skle-
pem.

Frontowa czêœæ od strony zachodniej,
przy wjeŸdzie do pa³acu, zaœ od podworca
wejœcie na piêtro (zamieszka³e) drewniane
z ma³ym balkonikiem.

Hah

Inauguracja roku harcerskiego
W sobotê 27.09.2003 ponad 40. zuchów, harcerzy i instrukto-

rów che³meckiego hufca ZHP uczestniczy³o w inauguracji roku
harcerskiego w Krakowie. G³ównym punktem uroczystoœci by³
apel na ulicy studenckiej, podczas którego ods³oniêto tablicê pa-
mi¹tkow¹ poœwiêcon¹ harcerzom lat wojny. Krakowski zlot by³
okazj¹ do spotkania z harcersk¹ braci¹ z terenu ca³ej Ma³opolski.
Po czêœci oficjalnej, uczestnicy zlotu przeszli do Parku im. dr. H.
Jordana na Jarmark, w programie którego znajdowa³o siê wiele
atrakcji m.in.: lot balonem, pokaz walk rycerskich, egzamin na
kartê rowerow¹, festiwal „Ka¿dy z zuchem œpiewaæ mo¿e”.

Obecnie nasi harcerze przygotowuj¹ siê do XII Festiwalu Pio-
senki Harcerskiej i Podwórkowej „Trzepak”, na który zapraszaj¹
17 paŸdziernika na godz. 17.00 do MOKSiR-u.

M. Mêdela

Fot. Ma³gorzata Pêdrys

Fot. Ma³gorzata Pêdrys

Fot. arch.
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WYCIECZKA I SEJMIK NA S¥DECCZY•NIE
W dniach 19-21 wrzeœnia 2003 r. Ko³o Miejskie PTTK oraz

Ko³o Przewodników w Che³mku dla cz³onków PTTK i mi³oœników
turystyki zorganizowa³o wycieczkê turystyczno- krajoznawcz¹ po
S¹decczyŸnie oraz Sejmik.

Sejmik odby³ siê w Oœrodku Wypoczynkowym „Czercz”
w Piwnicznej, który by³ baz¹ noclegow¹, wy¿ywieniow¹ i wypado-
w¹ na S¹decczyznê.

W wycieczce i Sejmiku uczestniczy³o 30 osób z ró¿nych miej-
scowoœci naszego województwa (Che³mka, Trzebini, Chrzanowa,
Oœwiêcimia i Piotrowic). Piêkna S¹decczyzna znana jest z zabyt-
ków, ze Ÿróde³ wód mineralnych, oœrodków wypoczynkowo-lecz-
niczych i sanatoriów, turystyki górskiej i narciarskiej w Beskidzie
S¹deckim i Niskim.

W pierwszym dniu wycieczki uczestnicy, pod przewodnictwem
Zdzis³awa Wróbla, podziwiali z okien autobusu pana Stanis³awa
Kaliki Beskid Ma³y, Beskid Wysoki, Gorce, Beskid Wyspowy,
S¹decki i Niski.

Uczestnicy zwiedzili Rabkê - uzdrowisko specjalizuj¹ce siê
w leczeniu i rehabilitacji dzieci. W Rabce znajduje siê m. in. zabyt-
kowy koœció³ modrzewiowy p. w. œw. Magdaleny z 1606 r., w
którym od 1936 r. mieœci siê Muzeum Regionalne im. W³. Orkana.

W drodze do Starego S¹cza byliœmy w £¹cku i Jazowsku –
jednym z najwiêkszych w Polsce miejscowoœci sadowniczych (œliw
i jab³oni), zwanych „stolic¹ krainy sadów”. Corocznie w £¹cku
w maju organizowane jest „Œwiêto Kwitn¹cej Jab³oni”.

W Starym S¹czu podziwiano czworoboczny rynek i otaczaj¹ce
go domy. Zwiedziliœmy zespó³ klasztorno- koœcielny ss. Klarysek.
Koœció³ p. w. Trójcy Œwiêtej i klasztor ufundowa³a œw. Kinga ¿ona
Boles³awa Wstydliwego. Przed klasztorem podziwiano piêkn¹ Bra-
mê Szeklersk¹ wykonan¹ i ofiarowan¹ przez Wêgrów, rodaków œw.
Kingi z okazji jej kanonizacji przez Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
w dniu 16 czerwca 1999 r. Odbyliœmy wêdrówkê piesz¹ do o³tarza,
gdzie mia³a miejsce wspomniana kanonizacja. Przed tym o³tarzem
znajduje siê izba pami¹tek z pobytu papie¿a w Starym S¹czu.

Po zwiedzeniu starego S¹cza i Rytra,  uczestnicy udali siê do
Piwnicznej, by obejrzeæ miasto i uzdrowisko, które le¿y nad rzek¹
Poprad. W uzdrowisku zwiedziliœmy Zak³ad Butelkowania Wody
Naturalnej „Piwniczanka”, gdzie prezes zak³adu Stanis³aw Leœnik
zapozna³ grupê wycieczkow¹ z histori¹ zak³adu, walorami leczni-
czymi wód mineralnych oraz histori¹ Piwnicznej, która liczy ju¿
655 lat. (Uczestnicy serdecznie i gor¹co dziêkuj¹ prezesowi
za prelekcjê i za umo¿liwienie nam zwiedzenia nowoczesnego za-
k³adu).

W Piwnicznej zwiedziliœmy równie¿ ciekawe Muzeum Regio-
nalne. W godzinach wieczornych w OW „Czercz” przy kawie
i herbacie odby³ siê Sejmik, podczas którego prezes Ko³a Miejskie-
go PTTK Wies³aw Wilkosz i prezes Ko³a Przewodników Zdzis³aw
Wróbel zapoznali uczestników wycieczki z dzia³alnoœci¹ kó³
w 2003 roku oraz z programem na 2004 r.

W drugim dniu wycieczki przewodnikiem by³ Wies³aw Piprek,
znany dzia³acz PTTK, przewodnik beskidzki, terenowy i tatrzañski
oraz ratownik GOPR.

W tym dniu zwiedziliœmy Dolinê Wierchomli Wielkiej i Ma³ej.
Odbyliœmy przejazd kolejk¹ krzese³kow¹ z Wierchomli Ma³ej (cen-
trum narciarstwa), a z koñcowej stacji kolejki pieszo zawêdrowali-
œmy do bacówki PTTK „Nad Wierchoml¹”, a stamt¹d do Szczaw-
nika znanego ze Ÿróde³ wody mineralnej oraz z cerkwi drewnianej
grecko- katolickiej p. w. œw. Dymitra (obecnie koœció³ katolicki pod
tym wezwaniem). Odwiedziliœmy równie¿ Krynicê- jedno z naj-
s³ynniejszych i naj³adniejszych polskich uzdrowisk, które po³o¿o-
ne jest  u stóp Parkowej Góry (741 m) w dolinie potoku Kryniczanki
oraz w klinowym obni¿eniu pasma Jaworzyny Krynickiej (1114

m). Uczestnicy odbyli przejazd kolejk¹ na Górê Parkow¹, z której
podziwiano panoramê Beskidu S¹deckiego i Niskiego. Z Góry
Parkowej grupa uda³a siê pieszo do uzdrowiska.

-Kamiann¹- wieœ znan¹ z walorów klimatyczno- leczniczych.
Kamianna swój rozwój w ostatnich latach zawdziêcza ks. Dr Hen-
rykowi Ostachowi, a szczególnie rozwojowi idei apiterapii (znany
oœrodek pszczelarski). Z inicjatywy ks. Ostacha powsta³o wiele
obiektów, m. in.: Dom Stra¿aka, Dom Pszczelarza, Dom œw. Filipa
Neri, Dom B³ogos³awionego Ojca Honorata, droga ³¹cz¹ca Ka-
miann¹ z Nowym S¹czem i Krynic¹.

W ostatnim dniu wycieczki znów przewodzi³ Zdzis³aw Wró-
bel. Uczestnicy zwiedzili zabytkowy Nowy S¹cz, sk¹d przez
Czchów udali siê do Brzeska, gdzie goœci³a nas zaprzyjaŸniona
z nami Cecylia Serwin- Jab³oñska, znana dzia³aczka PTTK.  Pod jej
przewodnictwem odbyliœmy wycieczkê  do Szczepanowa- miejsca
urodzenia œw. Stanis³awa biskupa mêczennika i Prymasa Polski
Krzysztofa A. Szembeka.

W Szczepanowie zwiedziliœmy m. in.: gotycki koœció³ parafial-
ny z 1470 r. ufundowany przez Jana D³ugosza oraz neogotyck¹
kaplicê z 1861 r. upamiêtniaj¹c¹ miejsce narodzin œw. Stanis³awa.

Grupa wycieczkowa serdecznie dziêkuje kierownikowi wy-
cieczki Wies³awowi Wilkoszowi- prezesowi Ko³a Miejskiego PTTK
od 1997 r. oraz przewodnikom za obs³ugê.

Uczestnicy dziêkuj¹ organizatorom za przeprowadzenie tak
interesuj¹cej wycieczki po S¹decczyŸnie oraz niezawodnemu kie-
rowcy Stanis³awowi Kalice.

Pe³ni wra¿eñ, szczêœliwie i bezpiecznie powróciliœmy do miejsc
zamieszkania.

Zdzis³aw Wróbel

Siatkarze wznowili treningi
Amatorska dru¿yna siatkówki, dzia³aj¹ca przy Miejskim Oœrod-

ku Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku po wakacyjnej przerwie
wznowi³a treningi. Odbywaj¹ siê one w sali gimnastyczne Gimna-
zjum nr 2 w Che³mku w poniedzia³ek, œrodê i pi¹tek o godz. 18.00.

Dru¿yna bêdzie kontynuowaæ grê w III edycji Amatorskiej
Ligi Pi³ki Siatkowej w Chrzanowie oraz uczestniczyæ w turniejach
na szczeblu wojewódzkim. Plany na najbli¿szy czas- to udzia³ w
Turnieju o Puchar Lata, który odbêdzie siê w Nowym S¹czu.

Wszystkich, którzy chcieliby spróbowaæ swoich si³ w siatków-
ce, zapraszamy na treningi.

P. Legut

Przed Ratuszem w Nowym S¹czu
Fot. Zdzis³aw Wróbel
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Edward Stec w galerii „Epicentrum”
Po wakacyjnej przerwie na nowo rozpoczê³a dzia³alnoœæ galeria

„Epicentrum”,  mieszcz¹ca siê w Miejskim Oœrodku Kultury, Sportu i
Rekreacji w Che³mku.

Pierwszym artyst¹, który zawita³ do galerii by³ Edward Stec.

Uroczyste otwarcie wystawy jego prac odby³o siê 5 wrzeœnia.
Dawno ¿aden wernisa¿ nie zgromadzi³ takich t³umów. Przyjaciele i
znajomi artysty oraz mi³oœnicy sztuki ledwie co zmieœcili siê w galerii.

Po przywitaniu oraz  przekazaniu podziêkowañ wszystkim, którzy
przyczynili siê do zorganizowania wystawy, artysta oprowadzi³ goœci
po galerii i przybli¿y³ historiê powstania swoich prac. A ró¿norodnoœæ
i rozpiêtoœæ tematyczna jest zaiste bardzo bogata.

Artysta  opowiedzia³ te¿ o swojej twórczej drodze. Po ukoñczeniu
Wydzia³u Sztuk Piêknych Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu
i pracy jako asystent w Zak³adzie Wychowania Plastycznego filii Uni-
wersytetu Œl¹skiego w Cieszynie wst¹pi³ na samodzieln¹ œcie¿kê i

rozpocz¹³ poszukiwanie swojego miejsca w sztuce. Jak sam mówi:
droga okaza³a siê trudna i pe³na wyrzeczeñ. Moja droga musi wycho-
dziæ naprzeciw zamówieniom wielu odbiorców. Artysta zajmuje siê
projektowaniem z zakresu grafiki u¿ytkowej, ilustracj¹ ksi¹¿kow¹, sce-
nografi¹, aran¿acj¹ plenerowych imprez TV. Jest cz³onkiem zwi¹zku
Polskich Artystów Plastyków. Bra³ udzia³ w wielu plenerach, przegl¹-
dach oraz wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jest tak¿e prze-
wodnikiem i instruktorem przewodnictwa górskiego. I w³aœnie góry
inspiruj¹ go najbardziej do twórczych poszukiwañ.

O swoich inspiracjach mówi³ np. tak: Chodz¹c po górach spotykam
siê równie¿ z ludŸmi, którzy dewastuj¹ nasze œrodowisko, st¹d ten

dyptyk „Gra w cywilizacjê”. Zawieram tu pewne pytanie: jak da-
lece ten nasz wyœcig cywilizacyjny bêdzie zagro¿eniem dla otacza-
j¹cej nas przyrody, której czêœci¹ przecie¿ jesteœmy.

Podczas wernisa¿u E. Stec udowodni³, ¿e jest góralem z krwi
i koœci (urodzi³ siê w Ustroniu w Beskidzie Œl¹skim): na œrodku sali,
w stroju góralskim zaœpiewa³ po góralsku i zatañczy³ krzesanego.
Nagrodzono go gromkimi brawami.

RSTK- owcy po plenerach
Artyœci z Che³mka skupieni w RSTK podczas wakacji brali

udzia³ w 2 plenerach malarskich: w Glince ko³o ¯ywca i w Alwer-
nii. Natomiast rzeŸbiarze uczestniczyli w I Ogólnopolskim Plene-
rze RzeŸby Monumentalnej w Bieruniu.

Prace artysty mo¿na by³o ogl¹daæ do koñca wrzeœnia. A od 3
paŸdziernika galeria „Epicentrum” zaprasza na wystawê instalacji
Beaty Mordei i malarstwa Lecha Ko³odziejczyka.

Tekst BKC, fot.  SPK

Efektem wakacyjnych woja¿y by³a poplenerowa wystawa ar-
tystów, skupionych w Grupie Twórców Nieprofesjonalnych „Pej-
za¿”, dzia³aj¹cych przy RSTK w Che³mku. Wystawê mo¿na ogl¹-
daæ w MiniGalerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie,
do koñca paŸdziernika w godzinach 10.00-18.00. BKC

Wernisa¿ w chrzanowskiej bibliotece Fot. SPK
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Tak dla integracji
Z okazji Europejskiego Roku Osób Niepe³nosprawnych w po-

wiecie oœwiêcimskim zorganizowanych zosta³o kilka imprez, któ-
rych inicjatorami  i uczestnikami by³y osoby niepe³nosprawne oraz
spo³ecznoœæ lokalna.

Osoby korzystaj¹ce z terapii w Œrodowiskowym Domu Samo-
pomocy- Pobyt Dzienny A w Che³mku aktywnie uczestniczy³y w
dwóch  tego typu festynach.

OŒWIÊCIMSKA KLASA „B”
1 wrzesieñ 2003

Che³mek II – G³êbowice 3:0

Bobrek – Witkowice 3:0

Skidziñ – Gorzów 3:2

8 wrzesieñ 2003

Podolsze – Gorzów 0:3

Palczowice – Che³mek II 6:0

Giera³towice – Bobrek 0:2

15 wrzesieñ 2003

Bobrek – Unia Oœwiêcim 5:1

Gorzów – Harmê¿e 0:1

22 wrzesieñ 2003

G³êbowice – Gorzów 2:2

Witkowice – Che³mek II 0:2

Monowice – Bobrek 0:9

29 wrzesieñ 2003

Bobrek – Podolsze 1:0

Che³mek II – Giera³towice 3:0

Gorzów – Palczowice 3:2

Tabela
 1 Bobrek 8 20
2 Unia 8 17
3 Przecieszyn 8 16

V LIGA WADOWICKA
1 wrzesieñ 2003
Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska –

KS Che³mek 5:0 (4:0)
8 wrzesieñ 2003
KS Che³mek – Strumieñ Polanka Wiel-

ka 1:1 (0:0),
Bramka: Szczurek
15 wrzesieñ 2003
Fablok Chrzanów – KS Che³mek 5:1

(1:0)
Bramka: Kobus (karny)
22 wrzesieñ 2003
KS Che³mek – Janina Libi¹¿ 0:1 (0:0)

kuñczo- Leczniczy w Rajsku, Œrodowiskowy Dom Samopomo-
cy- Pobyt Dzienny A w Che³mku i Stowarzyszenie „Bratnie Ser-
ca” w Oœwiêcimiu. Piknik zosta³ zorganizowany na terenie piêk-
nego parku otaczaj¹cego NZOL  w Rajsku i spe³ni³ swoje najwa¿-
niejsze zadanie- szeroko rozumianej integracji.  We wspólnej za-
bawie uczestniczy³y przede wszystkim osoby niepe³nosprawne
z okolicznych oœrodków opiekuñczo- terapeutycznych  (Oœwiê-
cimia, Che³mka, Rajska, Chrzanowa, Brzeszcz), mieszkañcy Raj-
ska i okolic oraz zaproszeni goœcie: przedstawiciele w³adz gmin-
nych i powiatowych oraz reprezentanci s³u¿by zdrowia i oœrod-
ków pomocowych. £¹cznie w pikniku wziê³o udzia³ oko³o 300
osób.

Podczas imprezy prezentowane by³y równie¿ prace plastycz-
ne wykonane przez u¿ytkowników w/w placówek oraz w Oddzia-
le Psychosomatyki i Psychiatrii w Oœwiêcimiu. Mo¿na by³o spró-
bowaæ grochówki, kie³baski z ro¿na i wspania³ych wypieków,
a wszystko to dziêki wsparciu m. in.: Piekarni P. J. Dyrczów,
sklepom P. A. W¹siel i J. Sucherka w Che³mku.

H. Z. i K. T.

6 wrzeœnia br.  w Kêtach podczas imprezy integracyjnej,  zorga-
nizowanej przez Starostwo Powiatowe w Oœwiêcimiu i Stowarzysze-
nie Osób Niepe³nosprawnych, „Jeden Drugiemu” oraz ich bliskich
i przyjació³ przed zgromadzon¹ publicznoœci¹ zaprezentowa³ siê
kabaret „Integreska”. Kabaret, stworzony przez u¿ytkowników
i terapeutów  ŒDS w Che³mku, przedstawi³ utwory K. I. Ga³czyñskie-
go przeplatane piosenkami  z tekstami A. Osieckiej.

Natomiast 14 wrzeœnia w czasie Pikniku Integracyjnego „Po-
¿egnanie lata” zespó³ teatralny ŒDS przedstawi³ sztukê pt. „Wolna
sobota”. Organizatorami pikniku by³y: Niepubliczny Zak³ad Opie-

4 Skidzin 8 16
5 Palczowice 9 16
6 Harmê¿e 9 15
7 Che³mek II 8 14
8 £êki 8 12
9 Gorzów 9 11
10 G³êbowice 9 11
11 Giera³towice 8 10
12 Brzeszcze II 8 7
13 Witkowice 9 7
14 Podolsze 9 5
15 Monowice 8 1

24 wrzesieñ 2003
B³yskawica Marcówka – KS Che³mek
Mecz nie odby³ siê gdy¿ dru¿yna z

Che³mka nie dojecha³a na mecz, spotkani
zostanie powtórzone 8 paŸdziernika 2003

29 wrzesieñ 2003
KS Che³mek – ¯arek Barwa³d 3:0 (2:0)
Bramki: Baczewski, Snopko, Mleczek

Tabela po 11 kolejkach
1 Janina Libi¹¿ 11 27
2 Przebój Wolbrom 11 26
3 Fablok Chrzanów 11 26
4 Iskra Klecza 11 22
5 Beskidy Andrychów 11 20
6 Nadwiœlanin Gromiec 11 19
7 Kalwarianka 11 18
8 Hejna³ Kêty 11 17
9 B³yskawica Marcówka 10 12
10 Babia Góra 11 11
11 Zgoda Malec 11 11
12 Strumieñ Polanka 11 10
13 ¯arek Barwa³d 11 7
14 KS Che³mek 10 6
15 Stanis³awianka 11 6
16 Niwa Nowa Wieœ 11 6

Oprac. SF

Wystêp w Kêtach

Przedstawienie "Wolna sobota" - Rajsko 14.09.2003



Echo Che³mka nr 9/2003 strona 13

JUBILEUSZOWY „BIEG SZEWCÓW”
„Bieg szewców” to ju¿ legendarna impreza sportowa, która odbywa

siê w Che³mku zawsze w okresie jesiennym. W tym roku œwiêtujemy
25-lecie powstania imprezy.

Pierwszy bieg odby³ siê w 1979 roku, a jego aran¿erem  by³ H.
Ekiert – nauczyciel che³mkowskiego technikum, który do dzisiaj
aktywnie uczestniczy w jego organizacji. Te pocz¹tki pan Henryk
wspomina tak: W latach 70. biegi by³y bardzo popularn¹ dyscypli-
n¹ sportow¹. W Che³mku przy klubie sportowym istnia³a sekcja,
której g³ówn¹ si³¹ by³y w³aœnie biegi. Zosta³a ona rozwi¹zana
w roku 1975, ale wiele osób chcia³o biegaæ nadal. Poza tym,
w Che³mku s¹ bardzo dobre warunki: teren jest miêkki, trochê
podmok³y- bardzo dobry dla biegaczy. Dlatego zale¿a³o mi bardzo
na tych biegach. W ‘79 odby³ siê pierwszy „Bieg szewców”. Za-
wodników startuj¹cych nie by³o jeszcze zbyt wielu, by³y to g³ównie
kobiety – uczennice i pracownice zak³adu (wtedy 90% uczniów
i pracowników stanowi³y kobiety). Do 1984 roku start i meta wy-
znaczone by³y na Stawach w Che³mku, a trasa prowadzi³a przecin-
kami leœnymi w stronê Dêbu.

Teraz trasa prowadzi traktami leœnymi w stronê Bobrku, a start
i meta znajduj¹ siê na Stadionie Sportowym. Zmieni³ siê równie¿
dystans biegu. Kiedyœ by³o to 10 km dla wszystkich, teraz kobiety
biegaj¹  na odcinku 3 km, a mê¿czyŸni - 7 km.

Tegoroczny jubileuszowy „Bieg Szewców” odby³ siê 26 wrze-
œnia. Zawodnicy przybyli licznie - wystartowa³y 123 osoby. Pogo-
da równie¿ dopisa³a, by³o s³onecznie i ciep³o, czyli wymarzone
warunki dla biegaczy.

Zawodnicy startowali w  czterech  kategoriach wiekowych: dziew-
czêta z gimnazjum, kobiety, ch³opcy z gimnazjum i mê¿czyŸni. Kobiet
tym razem nie by³o zbyt wiele, najwiêksz¹ grupê stanowili ch³opcy ze
szkó³ gimnazjalnych. Pojawili siê te¿ starsi zawodnicy. Jednym z nich
by³ Leonard Kopijasz: Startujê ju¿ po raz pi¹ty. Lubiê tu biegaæ, bo
lubiê trasy prowadz¹ce po lesie, a nie po asfalcie i w centrum miasta.

Na pytanie czy warto biegaæ odpowiada: Warto biegaæ, dlatego ¿e
kondycja zawsze siê przydaje. Ja biegam ju¿ 35 lat i czuje siê bardzo
dobrze. Po raz pierwszy wystartowa³a tak¿e ¿ona pana Kopijasza:
Startujê tu jako debiutantka, chcia³abym spróbowaæ swoich si³.

Wszyscy zawodnicy szczêœliwie dobiegli do mety, gdzie cze-
ka³a na nich ciep³a herbata. Odby³o siê uroczyste podsumowanie
biegu. W poszczególnych kategoriach najlepsi okazali siê:

- dziewczêta- gimnazjum: I miejsce- Natalia Markiel z Wila-
mowic, II- Anna Jettmar z Zatora, III- Karolina Halemba
z Che³mka

-kobiety: I miejsce- Anna Folga z Zatora, II- Dorota Bieszcz z Kêt,
III- Barbara Data z Che³mka

-ch³opcy- gimnazjum: I miejsce- S³awomir Olszewski z Che³mka,
II- Andrzej Mañkut z Che³mka i III- Mateusz K³apacz tak¿e
z Che³mka

-mê¿czyŸni: I miejsce- Zbigniew Pa³osz z Kêt, II- Mateusz Balon
z Kêt, III- Artur Szczepañski z Che³mka.

Zwyciêzcy uhonorowani zostali medalami, dyplomami i na-
grodami rzeczowymi.

Zwyciê¿czyni w kategorii dziewcz¹t Natalia Markiel z Wila-
mowic (podobnie jak w zesz³ym roku) tak mówi o swoim zwyciê-
stwie: Dla mnie to nie by³ d³ugi dystans, poniewa¿ na takim trenujê.
Biegam ju¿ od 4 lat. W Che³mku po raz pierwszy by³am 3 lata temu,
zajê³am wtedy II miejsce i przyje¿d¿am, bo wiem, ¿e mam szanse.
Poza tym,  Che³mek zawsze mnie mi³o wita, a trasa jest bardzo
dobra- trochê po asfalcie, trochê po lesie w cieniu. Za rok te¿
przyjadê- dodaje. Organizatorami tegorocznego Biegu Szewców
byli: Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku,
Powiatowy Zespó³ nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych
oraz Starostwo Powiatowe w Oœwiêcimiu.

A wszystkich biegaczy zapraszamy na Bieg Niepodleg³oœci,
który odbêdzie siê w listopadzie.

Tekst BKC, fot. SPK
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„Spotkania nad Przemsz¹”- ciekawostki
Na Spotkaniach najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³o siê sto-

isko z wyrobami ze strusi. Przywioz³a je Stanis³awa Krzak- w³aœcicielka
farmy strusiej z Bierunia- Jajost.

-Prowadzi pani farmê, ale nietypow¹, bo strusi¹. Jakie strusie pani
hoduje?

-Na  farmie posiadam 3 gatunki strusi: afrykañskie, amerykañskie
Nandu i australijskie Emu. Hodujemy strusie od pisklaków (lêgniemy
je) a¿ do doros³oœci.

-Co pani do nas przywioz³a?

- Tutaj przywioz³am wyroby ze strusi, czyli: skórê, pióra, pe³ne jaja
oraz wydmuszki, a tak¿e wypchane ptaki. Niestety jest za zimno,
wiêc nie mog³am przywieœæ strusi.

- Ile wa¿y jajo strusia?

- Œrednio przyjmuje siê, ¿e jajo afrykañskiego strusia wa¿y 1,6 kg.
Wystarcza to na jajecznicê dla 8 osób. U mnie mo¿na kupiæ takie jajo za
80 z³.

- Jak smakuje taka jajecznica?

-Jest bardziej puszysta ni¿ z jaj kurzych, ma tak¿e ni¿sz¹ zawartoœæ
cholesterolu, z zwi¹zku z tym dla celów leczniczych jest lepsza.

- Przywioz³a pani piêkne strusie pióra. Do czego mo¿na je wyko-
rzystaæ?

- Do dekoracji. Naj³adniejsze pióra sprzedawane s¹ do teatru. Ale
my nie wycinamy piór doros³ym ptakom, pozyskujemy tylko te, które
strusie zgubi¹.

- Widzê tu te¿ pisanki...

- Tak, poniewa¿ tych jaj, które nie wystartuj¹ w inkubatorach nie
sprzedajemy. Takie jajo siê wylewa i powstaje du¿a wydmuszka.
Wykorzystujemy je do zrobienia pisanek. Czêœæ z nich sama malujê.

- Ma pani tu  równie¿ kwiaty z bibu³y...

-Tak, poniewa¿ ja pochodzê z gór i to jest nasz tradycyjny wyrób.
No i zim¹ kiedy jest trochê wiêcej czasu, robiê takie w³aœnie kwiatki.

O wypowiedŸ poprosiliœmy te¿ Tomasza Wronê z zespo³u „Kosz-
towioki” z Kosztów:

Jesteœmy tu po raz czwarty. Zawsze z radoœci¹ i chêtnie tu
przyje¿d¿amy. Podoba nam siê u was atmosfera, zawsze jesteœmy
bardzo ¿yczliwie przyjêci i bardzo nam to schlebia. Podoba nam
siê te¿ to, ¿e oprócz samego œpiewu mo¿na zobaczyæ i kupiæ sobie
jakieœ wyroby rzemieœlnicze wykonane  w tradycyjny sposób, np.
garnki z gliny- my na Œl¹sku nazywamy je bunclokami.

A idea tych spotkañ jest bardzo dobra, dlatego ¿e rzeka Prze-
msza- niby ma³o, niby parê metrów szerokoœci, ale tak naprawdê
przez wieki dzieli³a naszych przodków granicami pañstwowymi,
administracyjnymi, a co za tym idzie ró¿nimy siê kulturowo. Czê-
sto bêd¹c s¹siadami nie znamy siê pod wzglêdem tradycji, folklo-
ru, zwyczajów. Myœlê, ¿e tego typu imprezy s¹ bardzo dobre, mo¿na
siê nawzajem poznaæ, zobaczyæ jak wygl¹da folklor s¹siadów zza
Przemszy. Patrz¹c st¹d – jesteœmy zza Przemszy, tzn. mieszkamy w
dolinie rzeki, ale oddziela nas od niej 1,5 km lasu.

Rozmawia³a:  BKC

PODZIÊKOWANIA   DLA   SPONSORÓW
Dyrektor i pracownicy Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania

wszystkim zespo³om i twórcom uczestnicz¹cym w VI Folklorystycznych Spotkaniach nad Przemsz¹. Szczególnie ser-
deczne podziêkowania Oœrodek sk³ada wszystkim dobroczyñcom, którzy wsparli imprezê finansowo i organizacyjnie:

Radnym Rady Miejskiej w Che³mku,

Burmistrzowi Che³mka- Andrzejowi Saternusowi,

Staroœcie Oœwiêcimskiemu- Józefowi Kale,

Firmie „Iwest- Ment” Bogdana Jab³oñskiego,

Fabryce Obuwia „Nayka”,

Firmie Stanis³awa Poznañskiego- „Asfor”,

Administracji Domów Mieszkalnych w Che³mku,

Ma³gorzacie i Stanis³awowi Balonom z Che³mka,

Pañstwu Pucha³om z Bobrka

Miejski Oœrodek Kultury,  Sportu i Rekreacji w Che³mku
PROPOZYCJE  PROGRAMOWE  NA  PA•DZIERNIK 2003 R.

* 03.10.2003 r.„ DESHABILLAGE”-
otwarcie wystawy instalacji Beaty Mordei i
malarstwa  Lecha Ko³odziejczyka - godz.
18.00, siedziba MOKSiR, Pl. Kiliñskiego 3

* 04.10.2003 r.Obchody 45 – lecia Ko³a
Gospodyñ Wiejskich w Bobrku

* 06,13, 20.10. - udzia³ dru¿yny MOKSiR
„ ̄ aków” w rozgrywkach Oœwiêcimskiej Ligi
¯aków- Stadion Sportowy, godz. 16.00 Iskra
Brzezinka (06.10.), Pionier Pisarzowice
(13.10.), Górnik Brzeszcze (20.10.)

* 10-11.10.03 r. „Jesienna Szko³a Sza-
chowa” – siedziba MOKSiR – godz. 16.00
(szczegó³y na plakatach)

* 11.10.2003 r.Obchody „ Dnia Seniora ”
– siedziba MOKSiR

* 17.10.2003 r.Wieczór Piosenki Har-
cerskiej i Podwórkowej „ Trzepak 2003” -

siedziba MOKSiR, godz. 17.00

* 18.10.2003 r.„ Teatralny autobus” -
wyjazd do Teatru Starego w Krakowie na sztu-
kê pt. „Pieszo” S³awomira Mro¿ka.

STA£E FORMY ZAJÊÆ OŒRODKA:

· Kó³ko plastyczne dla dzieci – czwartki
w godz. 16.00-18.00

· Zajêcia aerobiku dla pañ – poniedzia³-
ki i czwartki w godz. 19.00-20.00

· Nauka gry na fortepianie – poniedzia-
³ek, wtorek, czwartek – lekcje indywidualne

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

Dzieci – wtorki i œrody – 17.00-18.00

Doroœli – wtorki i œrody – 18.00 –19.30

Zajêcia w Samorz¹dowym Zespole Szkó³
w Gorzowie - poniedzia³ki

· Gry i zabawy ruchowe z elementami
gimnastyki  - czwartki – 17.00 – 18.00

· Zajêcia rytmiki dla dzieci - œrody
w godz. 16.00-17.00

· Opieka artystyczna i wspieranie dzia³al-
noœci amatorskich zespo³ów artystycznych

· Zajêcia ko³a szachowego – wtorki w
godz. 16.30 – 19.00

· Szkó³ka Tenisa Sto³owego – informa-
cje u instruktorów.

· Szkó³ka Tenisa Ziemnego dla dzieci i
m³odzie¿y (szczegó³y na plakatach)

· Opieka i wspieranie dzia³alnoœci ama-
torskich dru¿yn sportowych.

· Gminna Orkiestra Dêta – poniedzia³ki
i pi¹tki w godz. 15.30 –19.00 w  w Bobrku

Szczegó³owych informacji udziela biuro
MOKSiR – tel. 0-33 846 12 96
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Folklorystyczne Spotkania nad Przemsz¹ w obiektywie

FOTOREPORTA¯: MA£GORZATA PÊDRYS  I  DOROTA GÓRALEWICZ
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Zapraszamy na wystawê instalacji BEATY MORDEI
i malarstwa LECHA KO£ODZIEJCZYKA
Galeria „Epicentrum” w MOKSiR, Che³mek Pl. Kiliñskiego 3

Do koñca paŸdziernika, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00- 18.00

Fotoreporta¿  z  gminnych remontów  i inwestycji
Id¹c œladem fotoreporta¿u z remontów placówek oœwiatowych

z zesz³ego miesi¹ca przedstawiamy pañstwu zdjêcia z wykonanych
i prowadzonych prac remontowych oraz  inwestycji na terenie na-
szej gminy. Fotoreporta¿: BKC, SPK

Nowa sala w Przedszkolu Samorz¹dowym nr 2

Nowe okna w szkole w Bobrku

Nowy plac przed szko³¹ w Bobrku

Modernizacja kot³owni w Domu Ludowym

W wyremontowanej sali w "Jedynce" w Che³mku

Odnowiona sto³ówka w "Jedynce" w Che³mku

Rozpoczê³a siê modernizacja ul. Piastowskiej w Che³mku


