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SCHOLA

„MISERICORDIAS”
Tak niedawno œwiêtowaliœmy sukcesy naszej scholii parafialnej zwi¹zane

z wydaniem pierwszej p³yty. Tymczasem prawie na ukoñczeniu jest drugie

nagranie. 26 lutego do póŸnych godzin wieczornych trwa³a generalna  próba

przed ostatecznymi nagraniami w profesjonalnym studio.

„Misericordias” to schola dziewczê-
ca.  Obecnie liczy 62 osoby w wieku od
10 do 22 lat. Nowa p³yta bêdzie zawie-
ra³a Hymny Œwiatowych Dni M³odzie-
¿y. Nagrania te bêd¹ dedykowane Ojcu
Œwiêtemu Janowi Paw³owi II. Honoro-
wy patronat nad tym przedsiêwziêciem
obj¹³ Andrzej Saternus, burmistrz
Che³mka.  Poni¿ej zamieszczamy tytu-
³y utworów,  które znajd¹ siê na p³ycie.

1.  „Zostañ tutaj z nami” – Rzym 1985

2. „Nasz¹ drog¹ mi³oœæ jest” – Buenos
Aires 1987

3. „Jesteœmy m³odymi roku 2000” –
Santiago de Compostela 1989

4. „Abba Ojcze” – Czêstochowa 1991

5. „Jesteœmy jednym cia³em” – Denver
1993

6. „G³oœmy mi³oœæ na ca³y œwiat” –
Manilia 1995

7.   „Z Tob¹ Maryjo” – Loreto 1995

8.  „Panie i Mistrzu” – Pary¿ 1997

9.  „Emmanuel” – Rzym 2000

10.  „Œwiat³oœæ œwiata” – Toronto 2002

Przypomnijmy ¿e, pierwsza p³yta
nosi tytu³ „Niepojêta Tajemnico”. Opie-
kunami scholii s¹ Ks. Dariusz Talik i
W³odzimierz Legut. Szczegó³owe in-
formacje dotycz¹ce tego wydarzenia
zamieœcimy w kolejnym numerze ga-
zety. P³yta uka¿e siê w drugiej po³o-
wie kwietnia.

Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Parafia pw. Mi³osierdzia Bo¿ego w Che³mku

zapraszaj¹na koncert muzyki klasycznej w wykonaniu artystów Filharmonii Lwowskiej

Niedziela 21 marca 2004 po wieczornej mszy œw.

szczegó³y str. 12
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XV SESJA IV KADENCJI RADY MIEJSKIEJ W CHE£MKU
Sesja odby³a siê 26 lutego 2004r. Wœród zaproszonych

goœci byli: przedstawiciele Rady Powiatu, Przewodnicz¹-

cy Rad Osiedlowych i Rad so³eckich, prezesi i dyrektorzy

jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele zwi¹z-

ków zawodowych.

Najwiêcej uwagi poœwiêcono omówieniu stanu szkol-

nictwa i problemów oœwiaty w Gminie Che³mek. Dyrekto-

rzy placówek oœwiatowych poruszyli bardzo istotny pro-

blem  a mianowicie potrzebê  zatrudnienia pedagoga szkol-

nego. Pan Burmistrz w rysie historycznym zaprezentowa³

stan szkolnictwa od roku 1996 do 2004. Obraz oœwiaty w

Gminie Che³mek  z przed kilku lat by³ nastêpuj¹cy: obiekty

zaniedbane, wymagaj¹ce potê¿nych nak³adów finansowych

na ich modernizacjê. 1996 rok Gmina Che³mek przejê³a pro-

wadzenie, zgodnie z zapisami ustawy, placówek oœwiaty.

Wówczas gmina postawi³a sobie bardzo wa¿ny zadanie

doinwestowanie szkó³ i przedszkoli. Przez te osiem lat bar-

dzo wiele zosta³o zrobione. Wymian okien, malowanie klas,

wymiana grzejników, modernizacja wêz³ów sanitarnych,

wymiana pod³óg, budowa sal gimnastycznych, przewi¹zek

to najwa¿niejsze prace jakie zosta³y wykonane. Równocze-

œnie odbywa³ siê proces doposa¿enia tych placówek w sto-

liki, ³awki. Ruszy³ równie¿ program PAO maj¹cy na celu

wyposa¿enie placówek oswiety w œrodki dydaktyczne.

Warto dodaæ, ¿e w placówkach oœwiatowych jest wysoko

wykwalifikowana kadra nauczycielska.

Na sesji podjêto m.in. takie uchwa³y:

- w sprawie nieodp³atnego przejêcia na mienie komunal-

ne Gminy Che³mek nieruchomoœci oznaczonej jako dzia³ka

ewidencyjna 198/1 obrêb Bobrek (przejêcie nieruchomoœci

na poszerzenie ulicy Polnej),

- w sprawie sprzeda¿y mienia komunalnego (nierucho-

moœæ po³o¿ona za czworakami w Bobrku - odbêdzie siê

przetarg),

- w sprawie sprzeda¿y lokali mieszkalnych stanowi¹-

cych w³asnoœæ-  Gminy Che³mek (tekst podjêtej uchwa³y

zamieszczamy w pe³nym brzmieniu),

- w sprawie przyjêcia Wieloletniego Programu Gospo-

darowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Che³mek na lata

2004 – 2008,

Rada Miejska przyjê³a sprawozdanie z dzia³alnoœci: Bur-

mistrza i Urzêdu Miejskiego w Che³mku, RM, Komisji RM

i Wiceprzewodnicz¹cych RM za 2003 r.

Fot. P.Ch

UCHWA£A Nr XV/120/2004

Rady Miejskiej w Che³mku z dnia 26 lutego 2004 roku
w sprawie: sprzeda¿y lokali mieszkalnych stanowi¹cych
w³asnoœæ Gminy Che³mek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i art. 40 ust. 2 pkt
3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸn.zm.) oraz art. 34
ust. 1 pkt 3 w zwi¹zku z art. 68 ust 1 pkt 7 i ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z póŸn.zm.) Rada Miejska
w Che³mku uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Burmistrz Che³mka dokonuje sprzeda¿y na rzecz ich
najemców lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ
Gminy Che³mek

§ 2

Nabywcami lokali mieszkalnych od Gminy Che³mek na
zasadach okreœlonych w niniejszej uchwale mog¹ byæ ich
najemcy, którym przys³uguje pierwszeñstwo nabycia zgod-
nie z art. 34 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz.
543 z póŸn.zm.) z uwagi na nawi¹zanie stosunku najmu na
czas nieoznaczony.

§ 3

Nabywca lokalu mieszkalnego ponosi koszty jego wy-
ceny i inwentaryzacji.

§ 4

Sprzeda¿ lokali mieszkalnych mo¿e odbywaæ siê tylko
za gotówkê. Sprzeda¿ lokalu nastêpuje z równoczesn¹
sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu.

cd. str. 3
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§ 5

1.Przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych po³o¿onych
w Che³mku przy ulicach G³ogowej 6, Klonowej 1 i 3, Topo-
lowej 1, 2, 3, 4 i 5 od ceny lokalu, ustalonej przez rzeczo-
znawcê maj¹tkowego udziela siê bonifikaty w wysokoœci
85 %. Bonifikat¹ objêta jest cena lokalu mieszkalnego oraz
cena u³amkowej czêœci gruntu.

Warunkiem sprzeda¿y z bonifikat¹ jest wykup 100 %
lokali w danym budynku.

2.Przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych po³o¿onych w
Che³mku przy ulicach Genera³a Andersa, 25 Stycznia, Mar-
sza³ka Pi³sudskiego, 11 Listopada, Wojska Polskiego, Brzo-
zowej, Powstañców Œl¹skich, Bocznej, Topolowej 7, Klono-
wej 2, 6, 8, 10 oraz lokalu Nr 2, 3, 10 przy ulicy Klonowej 4
od ceny lokalu, ustalonej przez rzeczoznawcê maj¹tkowe-
go udziela siê bonifikaty w wysokoœci 85 %. Bonifikat¹
objêta jest cena lokalu mieszkalnego oraz cena u³amkowej
czêœci gruntu.

3.Zwolnione lokale mieszkalne znajduj¹ce siê w budyn-
kach, w których funkcjonuj¹ ju¿ wspólnoty mieszkaniowe
zostaj¹ przeznaczone do sprzeda¿y na wolnym rynku. W
tych przypadkach sprzeda¿ nastêpuje w drodze przetargu.

W szczególnych sytuacjach losowych lub w wyj¹tko-
wych sytuacjach uzasadnionych potrzebami miasta lub
wzglêdami spo³ecznymi Burmistrz mo¿e podj¹æ decyzjê o
przydzieleniu tych lokali po wczeœniejszej konsultacji z
w³aœciw¹ Komisj¹ Rady Miejskiej w Che³mku, zgodnie z
zasadami okreœlonymi w uchwale Rady Miejskiej w Che³m-
ku w sprawie przyjêcia Wieloletniego Programu Gospoda-
rowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Chelmek w la-
tach 2004 – 2008 oraz zasad wynajmowania lokali wcho-
dz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Che³mek.

§ 6

Warunkiem skorzystania z bonifikat okreœlonych w § 5
jest jednorazowa zap³ata ustalonej ceny sprzeda¿y oraz
zrzeczenie siê roszczenia o zwrot wp³aconej kaucji miesz-
kaniowej.

§ 7

Sprzeda¿y nie podlegaj¹ lokale mieszkalne, stanowi¹ce
w³asnoœæ Gminy Che³mek, po³o¿one w Che³mku przy uli-
cach Krakowskiej 16,  ¯eromskiego 1, G³ogowej 2 i 4, Klo-
nowej 12 oraz lokale mieszkalne Nr 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
po³o¿one w budynku Nr 4 przy ulicy Klonowej.

§ 8

Gminy Che³mek bêdzie ¿¹daæ zwrotu kwoty równej udzie-
lonej bonifikacie po jej waloryzacji, je¿eli nabywca lokalu
mieszkalnego przed up³ywem 5 lat licz¹c od dnia jego na-
bycia zby³ lokal lub zmieni³ przeznaczenie lokalu.

Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej, chyba ¿e
w okresie 5 lat od nabycia lokalu mieszkalnego zby³a ten
lokal osobie trzeciej.

§ 9

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Che³mka.

§ 10

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³o-
polskiego.

Z  gminnego notatnika

��17 lutego w  Urzêdzie  Gminy w Che³mku mia³a miej-
sce robocza wizyta cz³onka zarz¹du Województwa Ma³o-
polskiego. Pan Bereza wizytowa³ inwestycje realizowane
przy udziale Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego.

��18 lutego odby³o siê zebranie œrodowiskowe w dziel-
nicy „Stare Miasto”. W spotkaniu  uczestniczyli: Burmistrz
Che³mka, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, zarz¹d osiedli
Stare Miasto, radni R.M. oraz licznie przybyli mieczkancy
tej dzielnicy.  Burmistrz Andrzej Saternus przedstawi³ pla-
ny i za³o¿enia bud¿etowe na  bie¿¹cy rok dotycz¹ce ogól-
nego rozwoju gminy a w szczególnoœci dzielnicy „Stare
Miasto”. Debatê zdominowa³y zagadnienia dotycz¹ce g³ów-
nie tej czêœci miasta. Bardzo wa¿n¹ kwesti¹ by³a sprawa
dotycz¹ca budowy sali gimnastycznej przy SZS nr 1 w
Che³mku.

��Andrzej Saternus  wyst¹pi³ do Rady Miejskiej w
Che³mku  z wnioskiem „O nadanie tytu³u honorowego oby-
watela gminy Che³mek” Kardyna³owi Franciszkowi Ma-
charskiemu. W uzasadnieniu wniosku Burmistrz podaje na-
stêpuj¹ce informacje. Kardyna³ postrzegany jest przez lo-
kalne œrodowisko Che³mka jako cz³owiek wielkiego serca,
który nigdy nie szczêdzi³ si³ i czasu by pomagaæ biednym
i potrzebuj¹cym. Obserwuj¹c jego poczynania, mo¿na
stwierdziæ, i¿ w swoim ¿yciu postêpuje w myœl nauki biblij-
nej popartej wszechstronn¹ nauk¹ Jana Paw³a II. Ponadto z
nale¿yt¹ skromnoœci¹ i pokor¹ odnosi siê do drugiego cz³o-
wieka. W stosunku do bliŸnich zachowuje odpowiedni¹
dyskrecjê. Jako przedstawiciel metropolii krakowskiej bie-
rze czynny udzia³ w ró¿nego rodzaju  uroczystoœciach
odbywaj¹cych siê na  terenie metropolii i nie tylko. Nale¿y
zaznaczyæ, i¿ opieka i wsparciem finansowym otacza rów-
nie¿ Gminê Che³mek. Dziêki jego wsparciu powsta³y para-
fie p.w. Mi³osierdzia Bo¿ego w Che³mku oraz p.w. Królo-
wej Jadwigi w Gorzowie. W 2001 r. wizytuj¹c parafiê p.w.
Trójcy Przenajœwiêtszej w Bobrku, osobiœcie poœwiêci³
sztandar oraz nada³ zaszczytne imiê Ksiêcia Kardyna³a
Stefana Adama Sapiehy dla Zespo³u Szkolnego Podstawo-
wo – Gimnazjalnego w Bobrku.  Znana jest charytatywna
pomoc Ksiêdza  Kardyna³a na rzecz osób niepe³nospraw-
nych a w szczególnoœci wsparcie dla Fundacji im. Brata
Alberta w Radwanowicach. Przyk³adem tego niech bêdzie
opieka i pomoc przy powstaniu Warsztatów terapii Zajê-
ciowej w Che³mku oraz osobiste poœwiêcenie i nadanie
imienia tym¿e warsztatom. Podsumowuj¹c Burmistrz stwier-
dzi³, ¿e nadanie Ksiêdzu Kardyna³owi Franciszkowi Ma-
charskiemu tytu³ honorowego obywatela Gminy Che³mek
bêdzie zaszczytem nie tylko dla samego Kardyna³a, ale
równie¿ dla naszej gminy. Powy¿szy wniosek by³ opinio-
wany przez wszystkie komisje RM e Che³mku i w miesi¹cu
maju na uroczystej sesji bêdzie poddany pod g³osowanie.
Planuje siê w miesi¹cu czerwcu podczas II Archidiecezjal-
nego Festiwalu Pieœni o Mi³osierdziu Bo¿ym  uroczyste
wrêczenie tego tytu³u.

��Informacja  dla  rolników. W miesi¹cu marcu i  kwiet-
niu na terenie naszej gminy doradcy pomog¹ bezp³atnie
wype³niæ wnioski o wpis do ewidencji gospodarczej i do-
p³atê bezpoœredni¹ z Unii Europejskiej. Spotkania odbêd¹
siê w budynku MOKSiR. Szczegó³owe informacje pod nu-
merem telefonu  846 12 96.
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SZANOWNI   MIESZKAÑCY !

W ostatnich miesi¹cach podjêliœmy intensywne prace

i dzia³ania zmierzaj¹ce do pozyskania œrodków finansowych

w ramach programów pomocowych. W efekcie zosta³o opra-

cowanych i z³o¿onych  9 wniosków opiewaj¹cych na kwo-

tê...Zachodz¹ce procesy integracyjne stwarzaj¹ mo¿liwo-

œci dodatkowych Ÿróde³  finansowania zadañ ogólnie zwi¹-

zanych z szeroko pojêtym rozwojem. Pozyskanie œrodków z

programów unijnych wymaga profesjonalnego opracowa-

nia stosownych wniosków  spe³niaj¹cych surowe normy

i kryteria. O ostatecznych wynikach podjêtych dzia³añ do-

wiemy siê w kwietniu. Pragnê pañstwu przedstawiæ tematy-

kê i cele z³o¿onych projektów.

Andrzej Saternus, burmistrz Che³mka

I. „Dobudowa budynku sali sportowej wielofunkcyj-

nej z ³¹cznikiem przy Samorz¹dowym Zespole Szkó³ w

Che³mku, ul. Chrobrego 9” – Zg³oszenie do PROGRAMU
ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA MA£O-
POLSKIEGO na rok 2004.

 Cel projektu:

Dziêki realizacji projektu nast¹pi podniesienie jakoœci
podstawowej infrastruktury spo³ecznej w Gminie. Z sali bêd¹
mogli skorzystaæ, nie tylko dzieci i m³odzie¿ szkolna, ale
równie¿ pozostali mieszkañcy gminy (g³ównie zamieszku-
j¹cy Stare Miasto Che³mek). Wielofunkcyjna sala sportowa
pe³niæ bêdzie g³ównie funkcjê treningow¹. S³u¿yæ bêdzie
m.in. 3  klubom pi³karskim, klubowi siatkarek - Grunwald
oraz 3 siatkarskim dru¿ynom mêskim. Z sali bêd¹ mogli
skorzystaæ tak¿e tenisiœci. S³u¿yæ ma równie¿ celom eduka-
cyjnym (konkursom, zawodom). Przewiduje siê, ¿e na sali
odbywaæ siê bêd¹ m.in. sportowe rywalizacje miêdz (po-
miêdzy m³odzie¿¹ z s¹siaduj¹cych gmin, powiatów). Po-
nadto sala bêdzie dostosowana dla potrzeb osób niepe³no-
sprawnych (specjalistycznych æwiczeñ rehabilitacyjnych).

Ogólny koszt inwestycji: 1 267 041 z³, w tym:

- bud¿et gminy Che³mek: 849 041 z³

- TOTO (dotacja: 418 000 z³)

II. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podsta-

wowej nr 2 w Che³mku – ul. Brzozowa 7”– Zg³oszenie do
PROGRAMU ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ WOJE-
WÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO na rok 2004.

Ogólny koszt inwestycji: 1 248 690 z³, w tym:

- bud¿et gminy Che³mek: 1 143 190 z³ (po¿yczka prefe-
rencyjna Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
600 000 z³)

- TOTO (dotacja: 105 500  z³)

III. „Rozwój Miejskiej Strefy Aktywnoœci Gospodar-

czej w Gminie Che³mek” w ramach Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet 3 –
Rozwój  Lokalny, Dzia³anie 3.3. – Rewitalizacja Obszarów
Zdegradowanych.

 Celem Projektu Rozwoju Miejskiej Strefy Aktywnoœci
Gospodarczej jest :

· aktywizacja spo³eczno-gospodarcza Gminy Che³mek
poprzez wzmocnienie infrastruktury stymuluj¹cej rozwój MŒP,

· zwiêkszenie mo¿liwoœci zatrudnienia oraz edukacji dla
spo³ecznoœci lokalnej,

· tworzenie przyjaznego œrodowiska rozwoju dla mikro-
przedsiêbiorstw,

· zapobieganie problemom spo³ecznym,

· osi¹gniêcie ni¿szego ni¿ wojewódzki poziomu bezro-
bocia w Gminie,

· osi¹gniêcie wy¿szego ni¿ wojewódzki wskaŸnika
przedsiêbiorczoœci w przeliczeniu na 1000 mieszkañców.

Ogólny koszt inwestycji: 12 788 000 z³, w tym:

- bud¿et gminy Che³mek: 3 198 000 z³ (co stanowi 25%
ogó³u kosztów zadania)

- œrodki strukturalne UE (dotacja): 9 590 000 z³

IV. „Wyjazd na Zielon¹ szko³ê do Ustronia Morskie-

go” – Wniosek nieinwestycyjny, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodno – Œciekowej
w Krakowie.

 Cele projektu:

- cele ekologiczne - wyrabianie u dzieci nawyków ochro-
ny œrodowiska naturalnego,   korzystanie z dobrodziejstw
œrodowiska nieska¿onego zanieczyszczeniami,

-  cele edukacyjne - zapoznanie uczniów z przyrod¹
i histori¹ Wybrze¿a,

- cele zdrowotne - zmiana klimatyczna korzystnie wp³y-
waj¹ca na uk³ad oddechowy dzieci,

- cele wychowawcze - kszta³towanie nawyków higie-
nicznych, sportowych oraz wyrabianie   postaw patriotycz-
nych, zintegrowanie grupy.

Ogólny koszt inwestycji: 12 300 z³, w tym:

- œrodki rodziców: 9 225 z³

- WFOŒ (dotacja) 3 075 z³

V. „Prace remontowo – modernizacyjne w Samorz¹-

dowym Zespole Szkó³ w Gorzowie i Bobrku na rok 2004”

– Wniosek na zadania remontowo – inwestycyjne w ramach
Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Œwia-
towego – Komponent B2 EDUKACJA.

Cel projektu:

Celem projektu jest wyrównywanie ró¿nic pomiêdzy
terenem wiejskim i miejskim w Gminie Che³mek, a co za
tym idzie podwy¿szanie kwalifikacji absolwentów szkó³
wiejskich, czego konsekwencj¹ bêdzie aktywizacja zawo-
dowa i wzrost pozarolniczego zatrudnienia na wsi.

Ogólny koszt inwestycji: 172 000 z³, w tym:

- bud¿et gminy Che³mek: 100 000 z³ (58%)

- PAOW (dotacja): 72 000 z³ (42%)

VI. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych

przy ul. Wojska Polskiego 3,5,6,8 w Che³mku” – 4 wnio-
ski o preferencyjne po¿yczki ze œrodków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodno –
Œciekowej w Krakowie.

 Cele inwestycji:

- zmniejszenie strat ciep³a w wyniku przenikania przez
œciany zewnêtrzne, stropodach i strop,

- poprawa wykorzystania mocy istniej¹cej kot³owni
(oszczêdnoœæ energii w systemach ogrzewczych),

- poprawa komfortu i standardu ¿ycia mieszkañców.

Ogólny koszt inwestycji: 635 825 z³, w tym:

- bud¿et gminy Che³mek: 155 078 z³

- preferencyjna po¿yczka WFOŒ  480 747 z³

VII. „Remont Budynku Domu Ludowego w Gorzowie”

w ramach Programu SAPARD, Dzia³anie 4.3. Publiczna
Infrastruktura Turystyczna na Obszarach Wiejskich.

 Cel projektu:

Przeprowadzony remont pozwoli na zwiêkszenie stan-
dardu us³ug kulturalnych, oœwiatowych i rekreacyjnych.

cd na str. 5
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POPRAWA BEZPIECZEÑSTWA NA TERENIE NASZEJ GMINY

Gminne Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego

W gminie Che³mek w ubieg³ym roku powsta³o Gminne
Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego, które ma za zadanie
koordynowaæ wszystkie dzia³ania zmierzaj¹ce do bezpie-
czeñstwa na terenie gminy Che³mek. Centra takie powstaj¹
w ka¿dej gminie, z rozporz¹dzenia Rady Ministrów. Szefem
Gminnego Centrum Reagowania jest Burmistrz, który jest
zarazem Szefem Obrony Cywilnej. Centrum zast¹pi³o wiele
instytucji, które by³y na terenie naszej gminy m.in. Gminny
Komitet Przeciwpowodziowy.

Centrum  sk³ada siê z dwóch organów.W sk³¹d pierwsze-
go wchodz¹ pracownicy urzêdu. Drugi z³o¿ony jest z osób,
które na wypadek kryzysu mog¹ byæ potrzebne. Na terenie
naszej gminy istniej¹ dwie formacje obrony cywilnej:

1. Dru¿yna wykrywania – reagowania

2. Samodzielna Dru¿yna Ratownictwa Ogólnego

Pierwsza formacja to pododdzia³, który ma dzia³aæ w ra-
zie wyst¹pienia jakichkolwiek zagro¿eñ. Ukierunkowany
jest na bezpieczeñstwo ludnoœci. W gminie znajduje siê
magazyn obrony cywilnej  wyposa¿ony sprzêt i indywidu-
alne œrodki ochrony przed ska¿eniami( odzie¿ ochronna,
maski przeciwgazowe). Mamy przygotowane ukrycia dla
osób, które musza pracowaæ podczas ska¿enia. Natomiast
zak³ada siê, ¿e pozostali mieszkañcy zostan¹ wyprowadze-
ni z terenu ska¿onego. Opracowany jest plan ewakuacji.
Pod wzglêdem obrony cywilnej podlegamy staroœcie jest
szefem Obrony Cywilnej powiatu. Starosta do swojej dys-
pozycji ma przedsiêbiorstwa znajduj¹ce siê w Zak³adach
Chemicznych zawodowo z urzêdu zajmuj¹ siê ratownictwem
chemicznym np. Dekochem. Zorganizowany jest system  alar-
mowania czynny ca³¹ dobê. Raz w roku odbywaj¹ siê æwi-
czenia, które s¹ najlepsz¹ form¹ doskonalenia zawodowe-
go. •ród³em zagro¿enia dla gminy Che³mek s¹ Zak³ady
chemiczne w Oœwiêcimiu oraz  drogi i tory którymi przewo-
¿one s¹ toksyczne œrodki. Zorganizowane s¹ tez tzw. punk-
ty alarmowania. S¹ to miejsca gdzie wyznaczone s¹ osoby
które w razie zagro¿enia potrafi¹ w³¹czyæ syreny alarmo-

Polski Zwi¹zek Kombatantów
W ubieg³ym roku zmar³ prezes Zwi¹zku Kombatantów pan M.

Sitko . Z tego wzglêdu odby³o siê zebranie cz³onków zwi¹zku, które

mia³o na celu uzupe³nienie zarz¹du. Prezesem nowego Zarz¹du zo-

sta³  Twardosz Józef, zastêpcami  Sworzeñ Ema, Bernasik Stefan,

sekretarzem Urszula Nakielna, przewodnicz¹cym komisji rewizyj-

nej Tadeusz Borowiec. Nowe w³adze stawia sobie za cel kontynu-

acjê polityki poprzednika. Zwi¹zek pod swoja opiek¹ ma pomniki

tych, którzy walczyli w 1939 roku i do³o¿y wszelkich starañ aby

utrzymywaæ je w nale¿ytym  ³adzie. Bardzo wa¿nym zadaniem

zwi¹zku jest edukacja uczniów poprzez udzia³ w uroczystoœciach

organizowanych na terenie placówek oœwiatowych naszej gminy.

M³odzi ludzie zajad¹ wiele pytañ oczekuj¹ rzetelnej i prawdziwej

informacji. Cz³onkowie zwi¹zku z racji swoich doœwiadczeñ ¿ycio-

wych s³u¿¹ kompetentn¹ wiedz¹. Polski Zwi¹zek Kombatantów dba

równie¿ o tych  podopiecznych, którzy maj¹ ciê¿k¹ sytuacjê finan-

sow¹, i w miarê mo¿liwoœci stara siê im pomóc. W tej chwili do

Zwi¹zku nale¿y 31 cz³onków i 48 podopiecznych.

 Pan M. Sitek to by³ cz³owiek który, ca³e swoje ¿ycie dzia³a³ dla

Zwi¹zku. Bardzo lubi³ sw¹ pracê i  wk³ada³ w ni¹ ca³e swoje serce.

Za to mu serdecznie dziêkujemy i bêdziemy siê starali aby jego trud

i zaanga¿owanie nie posz³y na marne. Mówi³ J. Twardosz

P.Ch.

we. We wszystkich placówkach oœwiatowych jak i w gmi-
nie przeprowadzaliœmy symulacje ewakuacji. Wszystkie in-
formacje dotycz¹ce Gminnego Centrum Zarz¹dzania Kry-
zysowego otrzyma³am od mjr. Zbigniewa Koœciañskiego.

Debata o poprawie bezpieczeñstwa w so³ectwach

Dnia 17 lutego w Samorz¹dowym Zespole Szkó³
w Bobrku odby³o siê zebranie maj¹ce na celu poprawê bez-
pieczeñstwa na terenie so³ectw Bobrek i Gorzów. Omawia-
no te¿ problemy dotycz¹ce bezpieczeñstwa ekologiczne-
go. Goœæmy byli: ksi¹dz proboszcz-S. Maœlanka, sekretarz
Urzêdu  Miasta- J. Œwierzb, dyrektor MZGK -K. Tokarski,
komendant policji -S. Klaja, radni Rady miejskiej w Che³m-
ku- H. Szewczyk, M. Palka, M. Idzik, prezes Stra¿y Po¿ar-
nej w Gorzowie oraz rady so³eckie.

Zebranie prowadzi³ dyrektor SZS w Bobrku- A. £êkawa.
W nawi¹zaniu do ostatniego wspólnego posiedzenia przy-
pomniano, ¿e zosta³ powo³any Zespó³ Do Bezpieczeñstwa
Dróg. Wynikiem by³o m.in. wystosowanie pisma  do powia-
towego i wojewódzkiego Zarz¹du Dróg, dotycz¹cego fi-
nansowania inwestycji na terenie gminy. A £êkawa wymie-
ni³ zagro¿enia ekologiczne do któych nale¿¹:

- zanieczyszczenie gleby poprzez odpady sta³e, czyli
wywóz nieczystoœci. Zastanawiano siê, co zrobiæ, aby po-
lepszyæ egzekwowanie wywozu œmieci z prywatnych pose-
sji oraz obiektów handlowych.

- zanieczyszczenia ciek³e: œcieki, które ska¿aj¹ wody i
glebê. Przypomniano, ¿e podjêto rozmowy w sprawie ka-
nalizacji.

-  zanieczyszczenia lotne: py³y, gazy.

- segregacja odpadów, likwidacja dzikich wysypisk
œmieci.

Najwa¿niejsza jest akcja propagandowa wœród miesz-
kañców oraz edukacji dzieci od najm³odszych lat. Na ze-
braniu postanowiono, ¿e trzeba wyst¹piæ z wnioskiem do
Burmistrza i Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej o egzekwo-
wanie uchwa³ dotycz¹cych ochrony œrodowiska. Podczas
zebrania poruszono szereg istotnych problemów:

dok ze str. 4

Projekt przyczyni siê do powstania oszczêdnoœci ener-
gii grzewczej poprzez m.in. wymianê kot³a CO na nowo-
czeœniejszy i wydajniejszy, wymianê instalacji, grzejników
na sprawniejsze i bardziej ekonomiczne w eksploatacji oraz
wymianê izolacji termicznej. Planuje siê ponadto, ¿e g³ów-
ne sale wynajmowane bêd¹ na uroczystoœci weselne i inne,
a dochód z wynajmu przeznaczony bêdzie na bie¿¹ce utrzy-
manie obiektu.

Ogólny koszt inwestycji: 226 548 z³, w tym:

- bud¿et gminy Che³mek: 113 500 z³

- SAPARD (dotacja): 113 048 z³

VIII. „Modernizacja drogi wojewódzkie nr 780 w

Che³mku” .

- bud¿et gminy Che³mek: 400 000 z³

- dotacja: 589 000 z³

IX. „Wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze

wojewódzkiej nr 933".

- bud¿et gminy Che³mek: 650 000 z³

- dotacja: 650 000 z³



Echo Che³mka nr 1/2004strona 6

CO NOWEGO W GMINNYM CENTRUM INFORMACJI
Dnia 17.02. 2004 roku pracownicy

GCI z³o¿yli wniosek o organizacjê ro-
bót publicznych na 100 osób. Podzie-
lony jest on na trzy etapy:

- sprz¹tanie terenów gminy Che³-
mek (80 osób),

- remont dróg (10 osób),
- remont wa³ów (10 osób).
Pismo zosta³o z³o¿one do Powiato-

wego Urzêdu Pracy w Oœwiêcimiu i do
dziœ  nie ma odpowiedzi. Urz¹d Miej-
ski w celu pomocy osobom bezrobot-
nym wyst¹pi³ z wnioskiem do Powiato-

wego Urzêdu Pracy w Oœwiêcimiu o
przyznanie funduszy na roboty pu-
bliczne. Organem pilotuj¹cym to przed-
siêwziêcie jest GCI.

Przypominamy, ¿e Gminne Centrum
Informacji, mieœci siê w budynku MOK-
SiR-u i czynne jest od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach od 8.00 do 20.00.
Od pocz¹tku funkcjonowania GCI czyli
od 02.02.2004, instytucjê odwiedzi³o a¿
250 osób. S¹ wœród nich ci którzy pozo-
staj¹ bez pracy, ale równie¿  te osoby
które chc¹ otworzyæ w³asny interes i po-

trzebuj¹ fachowej porady i pomocy. Pra-
cownicy GCI s³u¿¹ informacjami w za-
kresie doradztwa zawodowego, pomo-
g¹ napisaæ profesjonalne podanie oraz
¿yciorys. Gminne Centrum Informacji
zamierza prowadziæ dzia³alnoœæ w ra-
mach organizowania zajêæ dla m³odzie-
¿y z zakresu przedsiêbiorczoœci oraz
wszelkich  informacji na tematy zwi¹-
zane z Uni¹ Europejsk¹. Pracownicy
bêd¹ organizowaæ szkolenia maj¹ce na
celu podnoszenie kwalifikacje zawodo-
we bezrobotnych.   P.Ch.

REMIZA W GORZOWIE ODDANA DO U¯YTKU
Dnia 6 lutego oddano  do u¿ytku wyremontowany budy-

nek remizy w Gorzowie. Niektórzy mieszkañcy nie dowie-
rzali, ¿e ta inwestycja bêdzie zakoñczona, poniewa¿ moder-
nizacja OSP trwa³a od 1990 roku. Poprzedni Zarz¹d OSP sta-
wia³ na to, ¿e z w³asnych œrodków wyremontuje budynek.
W czerwcu 2003 roku  nast¹pi³a zmiana Zarz¹du a nowi dzia-
³acze od razu rozpoczêli rozmowy z w³adzami samorz¹do-
wymi. Od momentu przejêcia „sprawy” w rêce burmistrza
Che³mka, remont uda³o siê dokoñczyæ w ci¹gu  pó³ roku.
Gmina przydzieli³a fundusze w wysokoœci 70 tys. z³otych.
Za te pieni¹dze wykonano: wêz³y sanitarne, których nie by³o,
dokoñczono budowê  œwietlicy, zaplecza kuchennego, klat-
ki schodowej, kanalizacja, wymieniono okna.

W 2004 roku planuje siê dalsze prace w Domu Ludo-
wym. Do wykonania pozostaje jeszcze centralne ogrzewa-
nie, wymiana pod³ogi oraz remont dachu.  We w³asnym
zakresie stra¿acy umeblowali ca³¹ kuchniê, wykoñczyli
wêze³ sanitarny, za³o¿yli karnisze oraz firanki. Nowa œwie-
tlica s³u¿y równie¿ dla dzieci i m³odzie¿y poniewa¿, dziêki
pomocy MOKSiR remiza wyposa¿ona jest w stó³ do ping-
ponga, uda³o siê równie¿ zakupiæ równie¿ pi³karzyki i w
ferie ka¿dy móg³ w remizie spêdziæ wolny czas. Chêtnych
by³o wielu.

P.Ch

Fot. P.Ch

Fot. P.Ch

DZIEÑ CHOREGO

Dnia 11 lutego w Domu Rencisty w Che³mku  obcho-

dziliœmy Dzieñ Chorego. Wszystkich którzy, przybyli

na spotkanie  przywita³a pani M. Go³yŸniak.

W swoim krótkim wyst¹pieniu zaznaczy³a, ¿e s¹ wœród

nas osoby którym, czêsto przewlek³a choroba nie pozwala

wyjœæ z domu. Taki dzieñ przypomina nam o tych któ¿,

w swej chorobie s¹ samotni i opuszczeni. Na spotkaniu

dzieci, przygotowane przez nauczycielkê Agnieszkê Krzy-

œciak-Kalembê z  SZS nr 1 w Che³mku zaprezentowa³y

program artystyczny, który mówi³ o wartoœciach ludzkie-

go zdrowia.
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Wspomnienie   karWspomnienie   karWspomnienie   karWspomnienie   karWspomnienie   karnawa³unawa³unawa³unawa³unawa³u
„BAL PRZEBIERAÑCÓW’

 6 lutego 2004r na d³ugo pozostanie w pamiêci wszyst-
kich dzieci 3 i 4 - letnich uczêszczaj¹cych do Przedszkola
Samorz¹dowego nr 2 w Che³mku. W tym dniu podekscyto-
wane maluchy sz³y na swój pierwszy bal karnawa³owy.
Atmosfera radoœci widoczna by³a ju¿ w szatni, gdzie rozen-
tuzjazmowane  dzieciaki przebiera³y siê w piêkne, koloro-
we stroje.

Do sali balowej wchodzi³y królewny, zaj¹czki, pajace,
smoki, myszki, pszczó³ki, nie zabrak³o Batmanów, Zorro,
czy ró¿nych innych postaci z ulubionych bajek dla dzieci.

Sala zamieni³a siê w Baœniow¹ Krainê, po której prowa-
dzi³y korowód przebierañców nauczycielki: Jolanta Wol-
na, Wioletta Suska.

W tanecznym rytmie przedszkolaki pod¹¿a³y do kolej-
nych, bajkowych stacji. Wykonywa³y ró¿ne zadania, które
zwi¹zane by³y z bajkami. Prawid³owe rozwi¹zanie pozwa-
la³o kontynuowaæ podró¿.

Dzieci mia³y za zadanie, np.:

- zjeœæ pierniczka zwi¹zanego na nitce bez pomocy r¹k,

- przenieœæ „z³ot¹ rybkê” do wody,

- u³o¿yæ z puzzli „Kubusia Puchatka”,

- jak Kopciuszek oddzieliæ pestki od grochu,

Trudy rozwi¹zania zadañ  umila³y przerywniki muzycz-
ne. Dzieci popisywa³y siê umiejêtnoœciami tanecznymi
i wokalnymi.

Po dotarciu do ostatnie stacji- Baœniowej Krainy na dzie-
ci czeka³a niespodzianka w postaci s³odkiego poczêstunku.

Pierwszy bal mo¿na uwa¿aæ za udany, poniewa¿ dzieci
opuszcza³y przedszkole z radosnym uœmiechem na twarzy
i z balonikiem w d³oni.

Jolanta Wolna, Wioletta SuskaFot. P. Ch.

BAL PRZEBIERAÑCÓW W SZS W BOBRKU
Jedn¹ z najbardziej oczekiwanych przez dzieci imprez

przedszkolnych jest niew¹tpliwie bal przebierañców. Bajecz-
ne stroje, kolorowe balony i wij¹ce siê serpentyny wywo³uj¹
radoœæ i uœmiech u ka¿dego malucha. Tak te¿ by³o na zorga-
nizowanym w dniu 19.02 2004 roku balu karnawa³owym w
Samorz¹dowym Zespole Szkó³ im. Kard. S. Sapiehy w Bobrku.

Na imprezê zaproszone zosta³y przez p. U. Mañkut i p. B,
Szyjkê nie tylko dzieci z przedszkola w Bobrku, ale te¿ ich
rówieœnicy nie uczêszczaj¹cy do niego. Goœæmi  by³y równie¿
dzieci z przedszkola w Gromcu z wychowawczyni¹. Nauczy-
cielki nawi¹za³y kontakt z w/w. placówk¹ ju¿ w zesz³ym roku.

Zabawa rozpoczê³a siê tañcem „Bal  baloników" prowa-
dzonym przez dyrektora mgr A. £êkawê. Tañce i pl¹sy prze-
platane konkursami sprawi³y, ¿e wszyscy uczestnicy zabawy
z niecierpliwoœci¹ oczekuj¹ na kolejne spotkanie za rok.

tekst i fot. arch.

BAL NAD BALE
W GORZOWIE

W  karnawale same bale, wiêc i przedszkolaki oraz za-
proszone dzieci z Gorzowa 6 lutego bawi³y siê doskonale na
sali Remizy OSP.

   Korowodom, tañcom i zabawom pod okiem wodzireja
oraz nauczycielek: M. Borkowskiej, K. Ryszki, A. Ma³ec-
kiej nie by³o koñca.

Ma³gorzata Borkowska

Wodzirejem zabawy by³ Zdzis³aw Kozaczek
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 BAL W  „JEDYNCE”
Gdyby „Ech Che³mka” posiada³o kronikê towarzysk¹,

informacja o „Balu w Jedynce” z pewnœcia znalaz³by siê  na
pierwszym miejscu. Pisz¹c ju¿ ca³kiem powa¿nie, trzema
tysi¹cami z³otych uczestnicy balu wsparli ideê budowy sali
sportowej. Organizatorami karnawa³owej imprezy, która
odby³a siê 21 lutego  w Samorz¹dowym Zespole Szkó³ im.
Adama Mickiewicz w Che³mku , byli Komitet Wspierania
Budowy Sali Sportowej wraz z dyrekcja szko³y, Miejskim
Oœrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji i Ko³em Gospodyñ
Wiejskich . Nie zabrak³o równie¿ sponsorów i dobroczyñ-
ców. 140 goœci bawi³o siê do bia³ego rana przy muzyce
zespo³u „Bravo”. Szampañski nastrój  uczestników, wy-
borna kuchnia oraz œwietna organizacja w du¿ej mierze przy-
czyni³y siê do sukcesu przedsiêwziêcia.

Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹  Pañstwu Jolan-

cie i Markowi Dyrczom, Pani Kazimierze Knapik, Pani

Jadwidze Radwañskiej oraz wszystkim osobom, które

udzieli³y pomocy i wsparcia.        P.Ch.

PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE RODZICOM

KABARET SZKOLNY PODCZAS
 „WIECZORU OTWARTYCH SERC’

 Ju¿ po raz trzeci w Gimnazjum im. C. K. Norwida goœci-
li seniorzy z terenu miasta. „Wieczór Otwartych Serc” mia³
miejsce w styczniu, tu¿ przed feriami zimowymi. Tym ra-
zem przybyli goœcie obejrzeli wystêp m³odzie¿y przygoto-
wany w konwencji kabaretowej przez nauczycielki: S.
Góralewicz i M. Krzeczkowsk¹. Scenki z ¿ycia szko³y, dia-
logi uczniów z klas pierwszych prowadzone slangiem m³o-
dzie¿owym, a tak¿e pokaz mody bawi³y publicznoœæ.

By³ te¿ czas na zadumê i wspólne kolêdowanie. Czêœæ
muzyczn¹ przygotowali: dyrektor gimnazjum Z. Górale-
wicz graj¹cy na skrzypcach, ksi¹dz D. Talik z akompania-
mentem gitary oraz organista W. Legut z akordeonem.
Kolêdy wykonywa³a m³odzie¿ przygotowana przez nauczy-
cielkê U. Jod³owsk¹ -Jeziorowsk¹.

Podczas wystêpów uczennice raczy³y goœci poczêstun-
kiem przygotowanym przez panie z Zespo³u Charytatyw-
nego przy Koœciele pod wezwaniem Mi³osierdzia Bo¿ego.

Mariola Krzeczkowska

WALENTYNKOWY BAL
W GIMNAZJUM NR 2 W CHE£MKU

W Gimnazjum nr 2 im. C. K. Norwida  w Dzieñ Œwiêtego
Walentego, tj. 14 lutego 2004 roku odby³ siê Walentynko-
wy Bal Karnawa³owy. Zabawa by³a organizowana przez
Radê Szko³y i Radê Rodziców.

nia nale¿¹ siê wszystkim darczyñcom, którzy opowiedzieli
na nasz apel o pomoc i dofinansowanie. Oto oni:

- STANFORM - MLECZEK: Producent Form Obuwni-
czych i Wtryskowych oraz Narzêdzi do T³oczenia i Wykra-
wania

- Firma Handlowo - Us³ugowa „ALFA”: R. Leja i A. Leja
- Butik kwiatowy „Szyk” F.H.P.U. : D. Sitek
- Warsztaty Terapii Zajêciowej przy Fundacji im. Brata

Alberta w Che³mku
- Henryk Wiœniewski.

Przewodnicz¹cy Rady Szko³y  przy Gimnazjum nr 2 w Che³mku

Piotr Krzeczkowski

Pragniemy podziêkowaæ wszystkim, którzy wziêli udzia³
w balu, a przez to przyczynili siê do uzyskania dochodu
(4500,00), który zostanie przeznaczony na materia³y i po-
moce dydaktyczne w  szkole. Dziêkujemy nauczycielom,
pracownikom szko³y, rodzicom i uczniom, którzy pracowa-
li przy organizacji zabawy. Szczególne s³owa podziêkowa-

Dzieci bardzo lubi¹ bawiæ siê ze swo-
imi rodzicami. Jednak oni najczêœciej
nie maj¹ czasu na wspóln¹ zabawê. Dla-
tego warto przyjœæ na zajêcia otwarte do
przedszkola, bo:
- wzbogacaj¹ one i zacieœniaj¹ kontak-
ty z rodzicami;
- daj¹ rodzicom mo¿liwoœæ zobaczenia
swojego dziecka w kontaktach z ró-
wieœnikami;
- budz¹ u dzieci odpowiedzialnoœæ i

satysfakcjê z wykonywanej pracy;
- zaspakajaj¹ potrzebê emocjonalnego
zwi¹zku z rodzin¹.

    Przedszkole, w którym organizo-
wane s¹ zajêcia otwarte, jest miejscem
prze¿ywania radosnych chwil dla dzie-
ci i ich rodziców.

    W dniu 19 lutego 2004 roku w
Przedszkolu Samorz¹dowym nr 2 w
Che³mku dzieci z grupy MOTYLKI  po-
wita³y swoich rodziców piosenk¹ insce-

nizowan¹ wed³ug metody C. Orffa. Roz-
wi¹zuj¹c zagadki, rebusy i historyjki ob-
razkowe udowodni³y swoj¹ wiedzê. Re-
cytuj¹c wiersze, przypomnia³y tradycjê
„ t³ustego czwartku”. Z tej okazji dzieci
przygotowa³y s³odk¹ niespodziankê. Po
wspólnym tañcu do muzyki Klanzy
wszyscy czêstowali siê chrustem i p¹cz-
kami. W mi³ej, ciep³ej atmosferze up³y-
nê³o rodzinne spotkanie w naszym
przedszkolu.

 Renata Zieliñska
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„ BY£ INNY, W INNYM ŒWIECIE”

W siedzibie  MOKSiR-u dnia 13 lutego odby³ siê wie-
czór poezji poœwiecony K.I. Ga³czynskiemu. W  grudniu
ubieg³ego roku obchodziliœmy 50 rocznicê œmierci tego
artysty. Przedstawienie zaprezentowali uczniowie SZS nr 1
w Che³mku. Opiekunami m³odzie¿y oraz inicjatorkami spo-
tkania  by³y nauczycielki: Agnieszka Krzyœciak-  Kalemba
oraz Barbara Smêdzik- Waligóra. Uczniowie swym wystê-

roku. Sk³ada siê nañ ³¹czenie elementów lirycznych i  hu-
moru lub groteski, upodobanie do folkloru i motywów lu-
dowo-jarmarcznych,  a zarazem odwo³ywanie siê  do trady-
cji kultury, do wielkich twórców muzyki, literatury, rzeŸ-
by, malarstwa. Przyjêcie postawy „Artysty – Cygana” ozna-
cza³o dystans wobec œwiata polityki i sporów. Profesjonal-
nie przygotowany wieczór dope³nia³a piêkna i starannie
wykonana dekoracja. Najwiêcej emocji wzbudzi³a praw-
dziwa doro¿ka „wyjêta jak ¿ywa” z wiersza Ga³czyñskiego
pt. „Zaczarowana doro¿ka” .

Tekst i fot. P.Ch .

M£ODZI  POECI
Prezentujemy wiersze, które s¹ wytworem pracy uczniów klasy trzeciej

Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Bobrku. Nauczycielem prowadz¹cym  tê

klasê  jest mgr Lucyna Gontko. Poni¿ej zamieszczamy wybrane wiersze.

TEMATYKA WIERSZY – MOJA RODZINA

Jest nas w domu czterech ludzi

dwoje ma³ych i dwaj duzi.

Mama Wiola co pracuje,

tata Andrzej co gotuje.

Ania moj¹  siostr¹ jest.

Lubi¹ j¹ i kot i pies.

A ja wiersz ten napisa³em.

Pani w szkole przeczyta³em.

Uczeñ: Adam Piotrowski

Ja i mój brat, mama i tata.

Oto rodzina nie byle jaka.

Choæ raz jast lepiej,

a raz gorzej.

Jeden drugiemu zawsze pomo¿e.

I chocia¿ ró¿ne rzeczy przemin¹,

moja rodzina zostanie rodzin¹.

Uczeñ: Krzysztof Sa³ata

Moja kochana rodzina to:

tata Marek

mama Wiola

siostra Ola

i ja Rafa³.

Mój tata jest bardzo kochany,

 i ca³ej rodzinie oddany.

Moja mama wspania³a kucharka,

a m³odsza siostra to rozrabiarka.

Do³¹cza do nas babcia, która zwie

siê Sabcia.

Dziadek- jast i dziadek, prawdziwy

z niego „niedŸwiadek”.

Uczeñ: Rafa³ Waliczek

pem przybli¿yli  zebranym burzliw¹ biografiê  K.I. Ga³-
czyñskiego. Na sali by³o wielu m³odych ludzi, którzy z
uwag¹ i zainteresowaniem œledzili ca³e przedstawienie.

Dojrza³y styl Ga³czyñskiego  ukszta³towa³ siê oko³o 1930

Cztery osoby to moja rodzina:

mama, tata,

ma³y brat Krzyœ

i oczywiœcie- ja.

Te wszystkie osoby,

to ca³y mój œwiat.

Trochê zwariowany,

lecz bardzo kochany.

Uczeñ: S³awomir Kojdecki

Nasza rodzina to sprytna dru¿yna.

Od samego rana kiedy tylko wstaj¹.

Nawzajem sobie pomagaj¹.

Mama zajmuje siê gotowaniem,

a tata pomaga mi z zadaniem.

Moje siostry dwie spryciule,

bawiê siê ze sob¹ czule.

A ja trzecioklasistka ju¿ nie ma³a.

Mówiê wam; moja rodzina mnie siê

 uda³a.

Uczennica: ¯aneta Malik
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KULIG NA NOWOPOLU
W dniu 31.01.2003 r. Zarz¹d Osiedla „Nowopole”  zor-

ganizowa³ kulig dla dzieci i m³odzie¿y z Osiedla. Inicjaty-
wa spotka³a siê z du¿ym  zainteresowaniem. W kuligu wziê-
³o udzia³ ponad szeœædziesi¹t dzieci. Trasa kuligu przebie-
ga³a malowniczym leœnym traktem na odcinku Che³mek  -
Bobrek -  Che³mek, z przerw¹ na ciep³y posi³ek.

Imprezie  towarzyszy³a piêkna, s³oneczna pogoda. Do-
skona³ych humorów dzieci nie zepsu³a nawet myœl, ¿e to
ostatnie dni ferii zimowych.

Zarz¹d Osiedla „Nowopole” serdecznie dziêkuje firmie
„Zak³ad Cholewkarski – Urszula Jod³owska” w Che³mku za
wsparcie oraz mieszkañcom Osiedla za pomoc w organiza-
cji kuligu. red.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ

WIEDZY PO¯ARNICZEJ

„M£ODZIE¯ ZAPOBIEGA

PO¯AROM”
W dniu 27.02.2004 r. w Samorz¹dowym Zespole Szkó³

i Przedszkoli nr 1 w Che³mku odby³y siê  gminne eliminacje
turnieju wiedzy po¿arniczej. Organizatorem eliminacji by³
Zarz¹d Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku O.S.P. R.P  w Che³m-
ku i MOKSiR. W konkursie wziê³o udzia³ 35 uczennic
i uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ œred-
nich. Zawodnicy  zostali wy³onieni w etapach szkolnych
konkursu.

Wyniki eliminacji:
M³odsza grupa wiekowa( szko³a podstawowa i gimnazjum)
1. miejsce Sarna Mateusz Szko³a Podstawowa nr 2
w Che³mku
2. miejsce Youssef Kamil  Gimnazjum nr 2 w Che³mku
3. miejsce  Mrowiec Joanna Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³
i Przedszkoli w Gorzowie

Starsza grupa wiekowa( szko³y œrednie)
1. miejsce Stachura Andrzej    Powiatowy Zespó³ nr 8
Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Che³mku
2. miejsce Mañkut Krzysztof  Powiatowy Zespó³ nr 8
Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Che³mku
3. miejsce Bolek Przemys³aw  Powiatowy Zespó³ nr 8
Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Che³mku

Nagrody ufundowa³: Urz¹d Miejski w Che³mku

i MOKSiR w Che³mku. Specjalne podziêkowania sk³ada-

my G.S. Samopomoc Ch³opska za sponsorowanie poczê-

stunku dla uczestników w/w konkursu.

INFORMACJA
Od 01.02. 2004r. w zakresie konserwacji oœwietle-

nia ulicznego gminê Che³mek obs³uguje

Firma EL-BUD-HAN S.C. z Oœwiêcimia.

Firma ta odpowiada za prawid³owe funkcjonowanie
ca³oœci oœwietlenia, m.in. naprawê nieœwiecacych lamp,
nieprawid³owemu za³¹czaniu i w³¹czaniu siê systemu
oœwietleniowego.

Wszystkie problemy zwi¹zane z ulicznym oœwietle-
niem prosimy zg³aszaæ do Urzêdu Miejskiego – pracow-
nik odpowiedzialny – Zbigniew Ha³at

telefon 033/ 846 43 29

(w godzinach pracy) lub bezpoœrednio

do  Firmy EL-BUD-HAN S.C. w Oœwiêcimiu

telefon 033/ 844 46 21,

telefon komórkowy 0508 091 463.

Zak³ad Energetyczny w Kêtach i Oœwiêcimiu nie
przyjmuje zg³oszeñ zwi¹zanych z oœwietleniem ulicz-
nym.
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WYKAZ URODZEÑ

W 2002 ROKU:

Che³mek -  91

Gorzów -   16

Bobrek -     15

OGÓ£EM 2002 ROK= 122

W 2003 ROKU:

Che³mek –  61

Gorzów -    13

Bobrek -      14

OGÓ£EM 2003 ROK= 88

WYKAZ  ZGONÓW

W 2002 ROKU:

Che³mek -   65

Gorzów -     15

Bobrek -       20

OGÓ£EM 2002 ROK=100

W 2003 ROKU:

Che³mek -     83

Gorzów -       17

Bobrek -        21

OGÓ£EM 2003 ROK=121

W poprzednim numerze "Echa
Che³mka" podaliœmy b³êdne dane sta-
tystyczne. Poni¿ej zamieszczamy ak-
tualne wykazy.

GABINET

GINEKOLOGICZNO –PO£O¯NICZY

lek. med. Grzegorz Witych

Che³mek , Pl. Kiliñskiego

Gabinet czynny  w pi¹tek

od godz.17.00 – 19.00

Diagnostyka:

USG i cytologia.

Mo¿liwoœæ rejestracji

telefonicznej:

0 693 183 609

PROPOZYCJE  PROGRAMOWE

MOKSiR NA  MARZEC  2004 R.

* 04.03.2004 r. „ SZACHY  DLA  POCZ¥TKUJ¥CYCH”- Dom Ludowy,

godz. 17.00 -spotkanie organizacyjne

* 11.03.2004 r.  Udzia³ dzieciêcej grupy teatralnej B.U.M. dzia³aj¹cej przy

MOKSIR w  Wojewódzkim Turnieju Interpretacji Bajki i Baœni w Kêtach.

* 12.03.2004 r. „V WIOSENNY PRZEGL¥D SZTUKI NIEPROFESJONAL-

NEJ” - siedziba MOKSiR, otwarcie wystawy o godz. 18.00

* 13.03.2004 r. „TEATRALNY AUTOBUS” – wyjazd do Teatru Muzyczne-

go w Gliwicach na sztukê pt. „HELLO, DOLLY !” – wyjazd spod siedziby MOK-

SiR –godz. 15.45

* 19.03.2004 r. „VI BIEG POSZUKIWACZY WIOSNY ”- Stadion Sportowy

KS „Che³mek”, ul. Krakowska 22 – godz. 12.00. ( szczegó³y na plakatach)

* 19.03.2004 r. Po¿egnanie zimy i przywitanie wiosny tradycyjnym „TO-

PIENIEM  MARZANNY ”. Przemarsz najm³odszych czytelników z kuk³¹ „Ma-

rzanny” z Biblioteki w Bobrku (spod szko³y, ul. Nadwiœlañska 9) nad Wis³ê –

oko³o godz. 13.00

* 21.03.2004 r. „ PRZEBOJE MUZYKI KLASYCZNEJ w CIEKAWYCH

ARAN¯ACJACH”

- koncert w Koœciele pw. „Mi³osierdzia Bo¿ego” w Che³mku na Osiedlu, po

wieczornej mszy œw. o godz. 18.00

* 26.03.2004 r.  „ CYŒ WIDZIO£ POTOK...” - spotkanie z poet¹ ks. Marci-

nem Godaw¹

- Dom Rencisty, ul. Topolowa 6 - godz. 18.00 oraz uroczyste wrêczenie na-

gród zwyciêzcom   konkursu poetyckiego na „NAJPIÊKNIEJSZY WIERSZ

MI£OSNY ”.

STA£E FORMY ZAJÊÆ OŒRODKA

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

· Kó³ko teatralne – poniedzia³ki w godz. 17.00-18.30

· Zajêcia aerobiku dla pañ – poniedzia³ki i czwartki w godz. 19.00-20.00

· Nauka gry na fortepianie – poniedzia³ek, wtorek, œroda, czwartek – lekcje indy-

widualne

· Rytmika dla dzieci – œrody w godz. 16.00-17.00

· Kurs tañca towarzyskiego – „Œwiatowy Program Taneczny” – I i II stopieñ

Dzieci – wtorki i œrody – 17.00-18.00

Doroœli – wtorki i œrody – 18.00 –19.30

·  Gry i zabawy ruchowe z elementami gimnastyki  - czwartki w godz. od 17.00

– 18.00

· Opieka artystyczna i wspieranie dzia³alnoœci amatorskich zespo³ów artystycz-

nych

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

· Szkó³ka Tenisa Sto³owego

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

· Opieka i wspieranie dzia³alnoœci amatorskich dru¿yn sportowych.

· Parafialno -Gminna M³odzie¿owa Kameralna 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

"Cyœ widzio³ potok..."
26 marca o godz. 18.00 w Domu Ren-

cisty odbêdzie siê spotkanie z poet¹ ks.
Marcinem Godaw¹. Artysta pochodzi z
Pcimia, starej wsi góralskiej. Przez rok
studiowa³ na UJ, potem wst¹pi³ do Wy-
¿szego Seminarium Duchownego w Kra-
kowie. 2.06.1999 roku przyj¹³ œwiêce-
nia kap³añskie. Obecnie jest wikariu-
szem w Rabce. W 1999 roku za wiersz
"Œpiew Siuhaja idêcego od gór" otrzy-
ma³ I nagrodê w kat. gwarowej Ogólno-
polskiego Konkursu Poetyckiego im. S.
Staicha w Zakopanem.
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Ko³o Miejskie PTTK -2004 r.

LP. NAZWA I TEREN IMPREZY DATA

1. Niedziela Palmowa na ¯ywiecczyŸnie w Rychwa³dzie. 4.04.

2. Beskid Œl¹ski-Brenna-„Szukam œladów Zlotów Turystycznych

Obuwników i Garbarzy”          24.04.

3. 23 Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Jana Paw³a II”

w Beskidzie Ma³ym na Groniu Jana Paw³a II 6.06.

4. Beskid Ma³y – „Szukam œladów Zlotów Turystycznych

Obuwników i Garbarzy”         23.10.

Ko³o  Przewodników  Turystycznych - 2004 r.

LP. NAZWA I TEREN IMPREZY DATA

1. XX Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodnicka na Jasn¹ Górê. 6. – 7. 03.

2. Wycieczka turystyczno- krajoznawcza na Kielecczyznê 28. 06

i w Góry Œwiêtokrzyskie.  – 5. 07.

3. Sejmik Ko³a Przewodników Turystycznych z okazji 30- lecia

Ko³a Przewodników przy wspó³udziale z Ko³em Miejskim

PTTK w Beskidzie Œl¹skim w Wiœle lub Szczyrku.          18 – 19. 09.

IX Miêdzynarodowy
 Turniej M³odych Talentów

w szachach
W dniach 21-22 luty w Trzebini

odby³y siê turniej szachowy. Z Che³m-
ka startowa³o dwóch uczestników. W
grupie ch³opców starszych startowa³
Sebastian Gabryœ, który wœród 33 za-
wodników z tej grupy zaj¹³ bardzo do-
bre 20 miejsce. W zawodach udzia³
wziêli reprezentanci nie tylko czo³o-
wych klubów z Polski ale tak¿e z An-
glii czy S³owacji. Drugim uczestnikiem
z naszego miasta by³a Paulina Karwe-
ta, która zajê³a 28 miejsce w swojej
grupie wiekowej. Turniej sta³ na bar-
dzo wysokim miêdzynarodowym po-
ziomie.

Inauguracja  Mistrzostw
MPOSiR –ów

Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i
Rekreacji w Che³mku pod koniec ubie-
g³ego roku przyst¹pi³ do powsta³ego
Miêdzyregionalnego Porozumienia
Oœrodków Sportu i Rekreacji, które li-
czy piêtnastu cz³onków. W ramach tego
porozumienia odbywaj¹ siê Mistrzo-
stwa tych Oœrodków, których to inau-
guracja nast¹pi³a 3 marca 2004 w Kor-
bielowie. Jak przysta³o na porê roku
zawody rozegrano w konkurencji nar-
ciarskiej – slalomie gigancie. Repre-
zentacja naszego Oœrodka w sk³adzie
Marta Bigos, Maciej Lupa, Wojciech
Iwanicki oraz Sebastian Fedecki, w
walce o podium nieznacznie uleg³a re-
prezentacji MOSiR –u Oœwiêcim. Osta-
tecznie dru¿yna MOKSiR – Che³mek
uplasowa³a siê na czwartej pozycji.

Choæ na dworze zalegaj¹ zwa³y

œniegu a z dachu zwisaj¹ sople lodu.

Ju¿ pragniemy gor¹co zaapelowaæ

do wszystkich „AMATORÓW I

ZWOLENNIKÓW” wypalania  traw

by radykalnie zmienili swe z³e na-

wyki.  Przypominamy, ¿e podpala-

nie traw w œwietle prawa jest prze-

stêpstwem. Jego skutki mog¹ byæ-

tragiczne dla ludzi i przyrody.

Wszelkie teorie mówi¹ce o pozy-

skach z tego procederu S¥ SZKO-

DLIW¥ BRADNI¥.

ROZPOCZYNAMY KOLEJNY

KURS  TAÑCA TOWARZYSKIEGO OD MARCA 2004

MIEJSKI  OŒRODEK  KULTURY,  SPORTU  I  REKREACJI

W CHE£MKU

OG£ASZA ZAPISY NA KURS

TAÑCA TOWARZYSKIEGO
I i II STOPNIA

wg „ŒWIATOWEGO PROGRAMU TAÑCA”
I  STOPIEÑ – 30 GODZIN LEKCYJNYCH

II STOPIEÑ – 30  GODZIN LEKCYJNYCH

( KURS OBEJMUJE : WALC ANGIELSKI, WALC WIEDEÑSKI,

FOKSTROT, BLUES, DISCOFOX TANGO, CHA CHA CHA,

JIVE,  SAMBA, RUMBA )

OP£ATA MIESIÊCZNA WYNOSI 25 Z£. OD OSOBY

OBOWI¥ZUJE LEKKIE OBUWIE ZAMIENNE.

ZAJÊCIA ODBYWAÆ SIÊ BÊD¥ :

DLA DZIECI -WTOREK I ŒRODA od godz. 17.00 – 18.00

dla M£ODZIE¯Y I DOROS£YCH

 - WTOREK  I ŒRODA od godz. 18.00 – 19.30

DO£¥CZ DO NAS ! - serdecznie zapraszamy

Zapisy  od zaraz  u instruktora tañca.

Informujemy , ¿e jest mo¿liwoœæ korzystania

z lekcji indywidualnych w cenie 17z³/godz. od pary.

Wszelkich informacji udziela instruktor Ewa Miszuta,

tel. 846 12 96
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Doœwiadczeni zwyciêzcy
W sobotê 28 lutego w sali Gimnazjum nr 2 w Che³mku

odby³ siê Amatorski Turniej Pi³ki No¿nej. Zespo³y rywali-
zowa³y w dwóch grupach, z których dwa najlepsze dru¿yny
spotka³y siê w 1/2 fina³u. Do ciekawego spotkania dosz³o
w finale, w którym spotka³a siê m³odzie¿ na co dzieñ wystê-
puj¹ca w juniorach KS Che³mek z doœwiadczonymi by³ymi
zawodnikami KS Che³mek. Jak siê okaza³o po ostatnim
gwizdku rutyna i doœwiadczenie wziê³a górê nad m³odo-
œci¹ gdy¿ m³odzi pi³karze ulegli starszym „kolegom” 3:5.

Puchar wróci³  do „jedynki”

Uczniowie Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Che³mku
udowodnili, ¿e s¹ najlepszymi tenisistami sto³owymi w gmi-
nie. W tegorocznym turnieju startowali jako obroñcy tro-
feum zarówno wœród szkó³ podstawowych, jak i gimnazjów.
Wœród szkó³ podstawowych w finale spotka³y siê repre-
zentacje SZS w Che³mku oraz Szko³y Podstawowej nr 2 w
Che³mku, w którym „dwójka” uleg³a 3:1. Natomiast w gru-
pie gimnazjalistów do fina³u dotar³y ekipy SZS w Gorzo-
wie oraz SZS w Che³mku, w którym Che³mek pokona³
Gorzów 3:0. Dziêki tym zwyciêstwom Puchar Przechodni
MOKSiR – u wróci³  do SZS w Che³mku.

SF

Oldboje po raz szósty

To ju¿ szósta edycja Amatorskiego Turnieju Tenisa Sto-
³owego Oldbojów jak co roku turniej cieszy³ siê du¿ym za-
interesowaniem. Do zawodów zg³osi³o siê siedemnastu za-
wodników z Libi¹¿a, Chrzanowa, Oœwiêcimia, Jaworzna,
Kêt, Bobrka, Stawów Monowskich oraz co jest najwiêk-
szym zaskoczeniem dla organizatorów jedna osoba z
Che³mka.  Rywalizacja odbywa³a siê w dwóch kategoriach
wiekowych do 45 lat oraz powy¿ej 46 lat. Wyniki grupy
m³odszej I – Sarna Ryszard ze Stawów Monowskich, II –
Korzec Krzysztof z Oœwiêcimia, III – Korzeniowski Bogu-
s³aw z Chrzanowa. Wyniki grupy starszej I – Kosek Krzysz-
tof z Chrzanowa, II – Moska³a Ryszard z Oœwiêcimia, III –
Melczyk Marian z Jaworzna

I miejsce - "Huhtamaki"

II miejsce "B¹ble"

III miejsce F.C.
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I Przegl¹d Sztuk Wizualnych

Artystów Ziemi Oœwiêcimskiej

Promocja !!!

Suknie œlubne

Fotografia œlubna

Videofilowanie

Zdjêcia do dokumentów

w 5 min.

Pl. Kiliñskiego 2, Che³mek

DO NOWO OTWARTEGO

SALONU  FRYZJERSKO

- KOSMETYCZNEGO

CHE£MEK,UL.MICKIEWICZA 85

 (OBOK SKLEPU GS)

TELEFON: (033)846 19 02, 503579558

Konkurs im. J. Bieñka
Miejski Dom Kultury w Bielsku – Bia³ej by³ po raz dzie-

si¹ty organizatorem Konkursu Malarstwa Nieprofesjonal-
nego im. J. Bieñka. Do jubileuszowej edycji zakwalifiko-
wa³o siê a¿ 6 twórców a naszego œrodowiska: Genowefa
Wesecka, Aurelia Rudyk, Antoni Korycik, Marta Najda,
Anna Jurczyk, Danuta Nowak. To du¿y sukces, zwa¿ywszy
¿e w konkursie uczestniczy³o 108 autorów z ca³ego kraju
prezentuj¹c 273 prace. Wystawa prezentowana by³a w stycz-
niu i w lutym w galerii bielskiego oœrodka.

WARTO US£YSZEÆ
Prawdziwym wydarzeniem artystycznym zapowiada siê

koncert „Muzyki Klasycznej” w wykonaniu artystów Fil-
harmonii Lwowskiej. W niedzielê 21 marca w koœciele PW
Mi³osierdzia Bo¿ego w Che³mku po wieczornej Mszy Œw.
rozpoczynaj¹cej siê o godzinie 18.00 wyst¹pi¹:

- Natalia Michantiewa – domra. Artystka wspó³pra-
cuj¹ca z Filharmoni¹ Lwowsk¹ – pedagog specjalnej szko-
³y we Lwowie. Koncertuje solo, w zespo³ach kameralnych
oraz w orkiestrach z³o¿onych a domr. W repertuarze ma
wiele utworów z gatunku „przebojów” muzyki XIX wieku.
Propaguje domrê wszêdzie gdzie jest to mo¿liwe -  jako
instrument o szlachetnym brzmieniu – choæ- nies³usznie
zapomniany.

- Sergiej Polefka – pianista, absolwent Konserwato-
rium we Lwowie. Koncertowa³ w wielu krajach. Wystêpuje
solo oraz jako akompaniator dla ró¿nych solistów graj¹-
cych na instrumentach, tworz¹c ducty, tria i wiksze zespo³y
kameralne. Czêsto wstêpuje jako improwizator, podejmu-
j¹c niejako „na ¿ywo” ró¿ne tematy muzyczne.

P.Ch.

Turniej Pi³karzyków
W pi¹tek 27 lutego 2004 r. w Domu Ludowym w Che³m-

ku przy ul. B. Chrobrego 77  odby³ siê „Turniej Pi³karzyków
Sto³owych”. I miejsce zajê³a dru¿yna w sk³adzie Krystian
Gabryœ i Micha³ Swoszowski II miejsce zdoby³a dru¿yna w
sk³adzie Kamil Sojka i Kamil Czarnik III miejsce zajê³a
dru¿yna w sk³adzie Martyna Poznañska i Dorota Walczak.
Zwyciêzc¹ I i II miejsca zosta³y wrêczone puchary, zdo-
bywcy III miejsca zostali uhonorowani pami¹tkowymi sta-
tuetkami.

Dominik Swoszowski

ZAPRASZAMY NA
„VI BIEG POSZUKIWACZY WIOSNY”

ORGANIZATORZY:  Miejski Oœrodek Kultury, Spor-

tu i Rekreacji w Che³mku, Powiatowy Zespó³ nr 8 Szkó³

Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Che³mku

MIEJSCE:  Stadion Sportowy w Che³mku

DATA:   19. 03. 2004 r. godz. 12.00

DYSTANS:  2km dziewczêta, 3km ch³opcy

TRASA:    Teren zró¿nicowany w obrêbie stadionu

UCZESTNICY:  M³odzie¿ gimnazjalna oraz szkó³ œred-

nich

WARUNKI UCZESTNICTWA:  Posiadanie stroju sporto-

wego.

Zapraszamy na otwarcie wystawy

V Wiosennego Przegl¹du

Sztuki Nieprofesjonalnej

w dniu 12.03.2004 o godz. 18.00

 w Galerii "Epicentrum" MOKSiR.
Przegl¹d jest najwiêksz¹ prezentacj¹
plastyki nieprofesjonalnej na terenie

naszego powiatu.

MOKSiR w Che³mku by³ pomys³odawc¹ i organizato-
rem projektu Pierwszego Przegl¹du Sztuk Wizualnych Ar-
tystów Ziemi Oœwiêcimskiej.

Wspólnie z Starostwem  Powiatowym oraz Miêdzyna-
rodowym Domem Spotkañ i galeri¹ PROARTE w Oœwiêci-
miu zaprezentowa³ prace 16 artystów – plastyków. Inaugu-
racja przedsiêwziêcia mia³a miejsce w galerii EPICEN-
TRUM MOKSiR w Che³mku 19 grudnia 2003 rok. Kolej-
nym miejscem prezentacji wystawy by³ MDSM w Oœwiêci-
miu.

10 marca o godzinie 17.00 nast¹pi kolejne otwarcie w
Oœrodku Kultury w Brzeszczach. W przegl¹dzie uczestni-
cz¹ nastêpuj¹cy artyœci: Pawe³ Adamus, Andrzej Domarzew-
ski, Agnieszka Dombkowska, Kalina Dulko, Remigiusz
dulko, Józef Ho³ard, Janusz Karbowniczek, W³adys³aw
Kawczak, Krzysztof Knurowski, El¿bieta Kuraj, Józef £y-
sakowski, Gabriela Równicka, Waldemar Rudyk, Edward
Marian Stec, Pawe³ Warcho³, Agnieszka ¯ydzik.

Tekst P.Ch. , fot. S.P-K
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Wystawa na siedemdziesi¹te urodziny
Dnia 20 lutego otwarta zosta³a wystawa Mieczys³awa Matyji. Na wernisa¿ przyby³o wiele osób, którzy kontemplo-

wali sztukê tego artysty. Sam  twórca przygodê z malarstwem rozpocz¹³ jako uczeñ Szko³y Powszechnej. Przez swoje

ca³e ¿ycie sztuka towarzyszy artyœcie wszêdzie, a wczeœniej zapamiêtane sceny, widoki, naturê przenosi a zaciszu

swojego domu na p³ótno. Cechuje go dok³adnoœæ, a ulubiony obraz to ten, który przedstawia jego rodzinny dom.

Mieczys³aw Matyja urodzi³ siê w Che³mku w 1934 roku.
Jego fascynacja sztukami plastycznymi siêga czasów szko-
³y powszechnej. Twórczoœæ zdaje siê wyznaczaæ Jego za-
wodow¹  i ¿yciow¹ drogê. Jest czynnym i aktywnym mala-
rzem, jednoczeœnie zag³êbia tajniki sztuki stosowanej pra-
cuj¹c jako plastyk dekorator. To jednak nie wyczerpuje jego
ekspresji. Jest oddanym propagatorem plastyki w naszym

motyw rzeki, wzbudza nas do refleksji nad przemijaj¹cym
czasem. Chyl¹ce siê ku ziemi chaty „s¹ prawdziwe”, sta³y
na Podzagórniu , M³ynach , Niwach. Mia³y swych gospoda-
rzy i krêc¹c¹ siê w obejœciach gawiedŸ. Po indriustalnych
przemianach i internetowej  globalizacji dostrzegamy uro-
ki i sens takich miejsc. Kluczem do malarskiego œwita Matyji
jest obraz ukazuj¹cy p³yn¹ca rzekê i równolegle do niej
biegn¹c¹ drogê. Mo¿e jest to Przemsza i mo¿liwe ¿e droga
prowadzi w stronê Kamionki.

œrodowisku, miêdzy innymi Jemu zawdziêczamy powstanie
i prê¿n¹ dzia³alnoœæ grupy plastycznej przy Klubie Rolnika
( lata szeœædziesi¹te) oraz Robotniczego Stowarzyszenia
Twórców Kultury w Che³mku. Bogaty dorobek Mieczys³a-
wa Matyji zosta³ uhonorowany wieloma presti¿owymi na-
grodami. Jego prace nierozerwalnie zwi¹zane  s¹ z rodzinn¹
ziemi¹, której s³u¿y jako artysta i mieszkaniec

„Wreszcie cos dla ludzi”, to s³owa pewnej osoby, która
odwiedzi³a galeriê podczas przygotowañ  do wystawy Mie-
czys³awa Matyji. Szeœædziesi¹t prac jak podkreœla autor,
równa kopa, ukazuje ró¿norodn¹ tematykê. Monumental-
ne, sielskie krajobrazy, martwe natury i rodzajowe sceny to
œwiat malarskich poszukiwañ i fascynacji. Pojawiaj¹cy siê

Tak naprawdê wystawa
jest namalowan¹  opowieœci¹
o rodzinnej miejscowoœci i
ziemi. Niczym  w powieœci
„Ch³opi” W. Reymonta.

Przed oczami przemijaj¹
pory roku, ludzie i zdarzenia.


