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

Spokojnych, pogodnych i rodzinnych
œwi¹t wielkanocnych
wszystkim
mieszkañcom Gminy
¿ycz¹
Burmistrz Che³mka,
Rada Miejska,
Redakcja
„Echa Che³mka”.
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Wizyta Thomasa Baty

Na zaproszenie Burmistrza Che³mka oraz cz³onków Klubu Idei
Tomasza Baty w dniu 4 kwietnia br. przyby³ do Che³mka Pan Thomas Bata, syn za³o¿yciela fabryki obuwia w Che³mku. Relacjê z
wizyty zamieœcimy w nastêpnym numerze gazety.

APEL O NIEWYPALANIE TRAW
Samorz¹d Gminy Che³mek zwraca siê z apelem przede
wszystkim do w³aœcicieli gruntów, na których jest nie wykoszona wyschniêta roœlinnoœæ - owoc niewykonania obowi¹zku utrzymania czystoœci i porz¹dku oraz braku szacunku do swoje w³asnoœci, aby nie pozbywaæ siê jej poprzez wypalanie, czyli w
sposób który jest prawnie zakazany, spo³ecznie szkodliwy, niejednokrotnie powoduj¹cy ludzkie tragedie. Nie witajmy budz¹cej siê po zimie przyrody wyciem syren wozów stra¿ackich
pod¹¿aj¹cych gasiæ po¿ary wywo³ywane nieodpowiedzialnym
postêpowaniem.
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XVI SESJA IV KADENCJI
RADY MIEJSKIEJ W CHE£MKU
Sesja odby³a siê 25 marca 2004r. Wœród zaproszonych goœci
byli: przedstawiciele Rady Powiatu, Przewodnicz¹cy Rad Osiedlowych i Rad So³eckich, prezesi i dyrektorzy jednostek organizacyjnych.
Najwa¿niejsza uchwa³a, jak¹ podjêli radni Rady Miejskiej w
Che³mku, dotyczy³a ustanowienia medalu „Za zas³ugi dla Rozwoju
Gminy Che³mek”. Odlany z br¹zu medal o owalnym kszta³cie na
awersie bêdzie mia³ kontury gminy i stylizowany herb, na rewersie
znajdzie siê stylizowany rysunek drzewa i napis: „Za zas³ugi dla
rozwoju Gminy Che³mek”. Medal umieszczony jest w etui. „Na terenie Gminy Che³mek jak poza jej granicami jest bardzo du¿o osób
i instytucji, które swoim dzia³aniem przyczyni³y siê do rozwoju naszej gminy”- czytamy w uzasadnieniu do³¹czonym do projektu uchwa³y. Wniosek, wraz z uzasadnienie, o uhonorowanie osoby zas³uguj¹cej na tak zaszczytne odznaczenie bêd¹ mog³y sk³adaæ organy
samorz¹du terytorialnego, stowarzyszenia i organizacje spo³eczne.
Decyzjê o przyznaniu medalu bêdzie podejmowa³ Burmistrz
Che³mka po uzyskaniu pozytywnej opinii kapitu³y, w sk³ad której
wejd¹: przewodnicz¹cy Rady Miejskiej oraz przewodnicz¹cy sta³ych komisji rady.
Ponadto podczas posiedzenia, które rozpoczê³o siê o godzinie
14.00 w sali sesyjnej budynku Urzêdu Miejskiego w Che³mku,
Radni R.M. rozpatrywali projekty uchwa³ m.in. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe opatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków, zmiany w statutach so³ectw Bobrek i Gorzów i
przyst¹pienia do sporz¹dzania planów zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Ofiar Faszyzmu w Che³mku przy ulicy Wrzosowej
w Gorzowie. Na sesji podjêto istotn¹ uchwalê dotycz¹ca op³at za
wodê oraz za zbiorowe odprowadzenie œcieków.
MZGK sp. Z o.o. z³o¿y³a wniosek do Rady Miejskiej w Che³mku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie mieszkañców w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków. Przedstawione taryfy kszta³towa³y siê nastêpuj¹co: cena wody dla odbiorców
pobieraj¹cych wodê pitn¹ sieciow¹ na terenie Gminy Che³mek3,12 netto, dla dostawców niebêd¹cych przedsiêbiorcami zrzucaj¹cych œcieki do sieci kanalizacyjnej -3,70 netto, dla dostawców
bêd¹cych przedsiêbiorcami zrzucaj¹cych œcieki do sieci kanalizacyjnej - 4,61 netto. Burmistrz Che³mka zgodnie z ustaw¹ zweryfikowa³ przed³o¿ony wniosek po wzglêdem poprawnoœci opracowania taryfy przedstawionej przez Zak³ad i jej zgodnoœci z przepisami,
a tak¿e dokona³ weryfikacji kosztów zwi¹zanych ze œwiadczeniem
us³ug-( art.24 ust. 5 ustawy).Po dokonaniu analizy dokumentu stwierdzono, ¿e wniosek zosta³ opracowany zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7.06.2001 r. oraz Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.03.2002 r. Na sesji RM podczas omawiania kolejnego punktu
porz¹dku sesji Radni negatywnie ustosunkowali siê do przedstawionej propozycji taryfy za odprowadzanie œcieków dla przedsiêbiorców. W trakcie dyskusji zosta³ z³o¿ony wniosek o przyznanie
dop³aty w wysokoœci 32 tys. do odprowadzania œcieków przez przedsiêbiorców. Przyjêcie tej dotacji pozwoli³o na ustalenie taryfy na
odprowadzanie œcieków w wysokoœci 3,70 netto. Powy¿sze stawki
obowi¹zywaæ bêd¹ od 1 maja br. W uzasadnieniu MZK sp. z o.o.
przedstawi³a powody wzrostu taryfy za odprowadzanie œciekówspowodowana jest to: zaprzestaniem produkcji przez Zak³ad Produkcji Wtórnej Skóry Sp. z o.o. i Kompani Wêglowej S.A. KWK
Janina Ruch II (likwidacja przepompowni œcieków zlokalizowanej
przy Z£OM-MET).
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Punkt informacyjny
dla osób bezrobotnych
Wychodz¹c na przeciw oczekiwaniom mieszkañców Gminy
Che³mek, Burmistrz w miesi¹cu kwietniu 2003 r. podj¹³ decyzjê o
zorganizowaniu i uruchomieniu Punktu Informacyjnego dla osób
bezrobotnych, który od kwietnia 2003 r. do stycznia 2004 r. dzia³a³
w strukturach Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Che³mku.
By³ to pierwszy etap pomocy dla bezrobotnych, który mia³ na celu
zaktywizowanie oraz udzielanie pomocy osobom pozostaj¹cym
bez pracy, który realizowany by³ przez:
- aktywizacja osób bezrobotnych do poszukiwania pracy,
- zmobilizowanie osób d³ugotrwale bezrobotnych do poszukiwania
i podjêcia pracy,
- zmniejszenie liczby bezrobotnych z terenu gminy
Udzielano informacji o:
- sytuacji na lokalnym rynku pracy,
- metodach aktywnego poszukiwania pracy, tj. osobistego kontaktu z pracodawc¹ i sk³adania dokumentów aplikacyjnych,
- mo¿liwoœciach zatrudnienia przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych,
- formach i mo¿liwoœciach zatrudnienia za granic¹,
- mo¿liwoœciach nabycia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
oraz przekwalifikowania zawodowego.
£¹cznie zarejestrowano 250 osób, wydano 495 ofert pracy z
czego 18 osób podjê³o pracê. Z us³ug Punktu Informacyjnego móg³
skorzystaæ ka¿dy bezrobotny zainteresowany otrzymaniem okreœlonej wiedzy i porady zawodowej. Wszystkie us³ugi by³y bezp³atne. Po analizie materia³ów dotycz¹cych pracy Punktu w miesi¹cu
styczniu Burmistrz zadecydowa³, ¿e Punkt powinien byæ przekszta³cony w bardziej profesjonaln¹ jednostkê w zwi¹zku z oczekiwaniami mieszkañców gminy Che³mek. Od 1 lutego ca³oœæ zadañ realizowanych przez powy¿szy punkt, przejê³o Gminne Centrum Informacji, które znajduje siê w budynku MOKSiR przy ul. Kiliñskiego 3. G³ównym za³o¿eniem tej decyzji by³a realizacja zadañ Punktu
oraz pomoc poprzez dostêp do Internetu celem szukania wolnych
miejsc pracy, doradztwo zawodowe, organizowanie spotkañ maj¹cych s³u¿¹cych informowaniu m³odych ludzi o sytuacji na rynku
pracy. Wszystkich zainteresowanych w imieniu Burmistrza zapraszamy do GCI od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8.00 do
20.00.
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Informacje

W

zwi¹zku z og³oszeniem w Dzienniku Urzêdowym Uchwa³y Nr XV/120/2004 roku z dnia 26 lutego 2004 roku w
sprawie sprzeda¿y lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ
Gminy Che³mek, informujemy zainteresowanych najemców lokali
mieszkalnych, ¿e w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Che³mku, pok.
nr 14, mo¿na odbieraæ wnioski o wykup zajmowanego lokalu mieszkalnego. Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie mo¿na uzyskaæ równie¿ pod numerem tel. 846 - 12 - 30 wew. 40.

S

¹d Rejonowy Wydzia³ Gospodarczy w Krakowie 20.02
2004r. og³osi³ upad³oœæ Zak³adu Prokukcji Wtórnej Skóry sp. z o.o. O nieprawid³owoœciach wystêpuj¹cych w tym przedsiêbiorstwie Burmistrz Che³mka w 2003 roku informowa³: Policjê, Prokuraturê oraz Urz¹d Skarbowy. Wed³ug posiadanych informacji
organy te nadal prowadz¹ czynnoœci sprawdzaj¹ce. W marcu br.
Burmistrz wyst¹pi³ z wnioskiem do Prokuratora o dokonanie kontroli Zarz¹du Zak³adu Wtórnej Skóry sp. z o.o, co w efekcie doprowadzi³o do zaprzestania dzia³alnoœci i fizyczn¹ likwidacjê tej firmy.
Urz¹d Miejski w Che³mku informuje, ¿e od pocz¹tku 2004
roku wszyscy prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ ( osoby fizyczne i prawne, a tak¿e jednostki nie posiadaj¹ce osobowoœci
prawnej) mog¹ korzystaæ z pomocy prawnej przez Internet. Pod
adresem www.e-kancelaria.com.pl mo¿na uzyskaæ dostêp do
us³ug prawnych przez Internet. Kancelaria prawna œwiadcz¹ca
us³ugi w ramach serwisu www.e-kancelaria.com.pl, wspó³pracuje z 60 doradcami prawnymi, którzy s¹ w stanie odpowiedzieæ
w zasadzie na wszystkie pytania zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz dzia³alnoœci¹ samorz¹dów i jednostek administracji pañstwowej.

GMINA CHE£MEK
BEZ UPRAW MAKU I KONOPI
W œlad za Ma³opolskim Urzêdem Wojewódzkim w Krakowie,
informuje siê, ¿e na terenie gminy Che³mek w 2004 roku, podobnie
jak w latach poprzednich, obowi¹zuje ca³kowity zakaz uprawy maku
i konopi na tzw. „potrzeby w³asne”.

Burmistrz Che³mka Andrzej Saternus informuje,

Powiatowy Turniej Samorz¹dowy

¿e z dniem 1 stycznia 2004 roku wesz³a w ¿ycie znowelizowana ustawa o dzia³alnoœci gospodarczej. Nowelizacja ustawy
pozostawia rejestracjê dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych,
w gminnych ewidencjach dzia³alnoœci gospodarczej oraz wprowadza nowy, fakultatywny tryb sk³adania przez osoby fizyczne
podejmuj¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, wniosków o nadanie numeru REGON oraz zg³oszeñ aktualizacyjnych/identyfikacyjnych
NIP. Przedsiêbiorcy mog¹ sk³adaæ w/w formularze w urzêdzie
gminy, który przesy³a je do w³aœciwych miejscowo urzêdów:
statystycznego i skarbowego. Prowadz¹cy ewidencjê dzia³alnoœci gospodarczej pracownicy urzêdu gminy s¹ zobowi¹zani udzielaæ pomocy w wype³nianiu tych formularzy, lecz nie ponosz¹
¿adnej odpowiedzialnoœci za b³êdne lub niekompletne wype³nianie wniosków. W celu u³atwienia wype³niania wniosków (zg³oszeñ) osoby mog¹ skorzystaæ ze strony internetowej
www.lop.mgpips.gov.pl, na której znajduj¹ siê „Materia³y szkoleniowe dla pracowników gmin”. Od kilku lat dzia³a podleg³a
Ministrowi Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, której g³ównym zadaniem jest
zarz¹dzanie funduszami pochodz¹cymi z bud¿etu pañstwa i Unii
Europejskiej; przeznaczonymi na wspieranie przedsiêbiorczoœci
i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzglêdnieniem
potrzeb ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Obecnie przy PARP
powstaje Centrum Zarz¹dzania Informacj¹, do zadañ którego bêdzie nale¿a³o œwiadczenie us³ug informacyjnych i doradczych
dla Lokalnych Okienek Przedsiêbiorczoœci i sieci Punktów Konsultacyjno Doradczych.

14 marca (niedziela) w Osieku odby³ siê Powiatowy Turniej
Samorz¹dowy. Organizatorem imprezy by³o Starostwo Powiatowe w Oœwiêcimiu. Nasza reprezentacja zajê³a pierwsze miejsce, a
Andrzej Saternus zdoby³ zaszczytny tytu³ króla strzelców. W zawodach udzia³ wziê³o 10 dru¿yn a impreza sta³a na wysokim poziomie.

A oto sk³ad zwyciêskiej dru¿yny: Andrzej Saternus, Andrzej
Skrzypiñski,Marek Idzik, Pawe³ Legut, Pawe³ Krzeczkowski,
Bogdan Kowalczyk, Henryk Wiœniewski, Bogdan Dulêba.
Zawodnikom gratulujemy sukcesu i czekam na kolejne zwyciêstwa!
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STREFA PRZEDSIÊBIORCZOŒCI
Miasto Che³mek jest historyczn¹ stolic¹ przemys³u obuwniczego. Na terenie by³ych
Po³udniowych Zak³adów Przemys³u Obuwniczego zostanie utworzona Miejska Strefa
Aktywnoœci Gospodarczej o powierzchni 27 ha, dysponuj¹ca powierzchniami produkcyjnymi, magazynowymi, biurowymi dla potencjalnych inwestorów, którzy zgodnie z
uchwa³¹ Rady Miejskiej w Che³mku oraz z „Programem O¿ywienia Gospodarczego”
mog¹ skorzystaæ z ulg w podatku od nieruchomoœci w zamian za utworzenie miejsc
pracy.
Strefa nie dysponuje zadowalaj¹c¹ infrastruktur¹ techniczn¹ (tj. drogi, parkingi)
i w zwi¹zku z tym, aby pozyskaæ niezbêdne
fundusze na utworzenie Miejskiej Strefy
Aktywnoœci Gospodarczej, Gmina Che³mek
z³o¿y³a wniosek o dofinansowanie projektu
ze œrodków strukturalnych Unii Europejskiej
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju
Regionalnego
(ZPORR).
Wniosek zosta³ zg³oszony w ramach Priorytetu 3 - Rozwój Lokalny, Dzia³anie 3.3.
- Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych. Zakres projektu obejmuje:
- utworzenie Regionalnego Oœrodka Szkoleniowego dla Osób Zagro¿onych Bezrobociem,
- przebudowê pl. Kiliñskiego,
- przebudowê ul. Baty- alternatywnego dojazdu do strefy,
- przebudowê drogi na przedpolu strefy,
- przebudowê ul. Kochanowskiego,
- budowê Domu Pamiêci Baty,
- budowê parkingu dla samochodów ciê¿arowych, osobowych i autokarów na przedpolu strefy,
- przebudowê ul. Przemys³owej - drogi dojazdowej do strefy.

Planowane produkty projektu:
- Udostêpnienie terenów inwestycyjnych
(27 ha),
- U³atwienie dostêpu do Miejskiej Strefy
Aktywnoœci Gospodarczej,
- Przebudowa dróg dojazdowych i dróg
wokó³ strefy - 15250,8 m2,
- Budowa chodników przy powy¿szych drogach - 1261,5 m2,
- Powierzchnia ogó³em parkingów dla samochodów ciê¿arowych i osobowych 4195,2 m 2,
- Powstanie Regionalnego Oœrodka Szkoleniowego dla Osób Zagro¿onych Bezrobociem,
- Powstanie Domu Pamiêci Baty - oœrodka
kultywowania tradycji polskiego przemys³u obuwniczego.
Planowane rezultaty:
- Liczba nowych przedsiêbiorstw- ok. 15,
- Liczba nowo powsta³ych miejsc pracy ok.
300 w ci¹gu 5 lat,
- Liczba miejsc parkingowych dla ok. 28
samochodów ciê¿arowych oraz ok. 132
samochodów osobowych,
- Liczba stowarzyszeñ, które znajdowaæ siê
bêd¹ w Domu Pamiêci Baty: ok. 3,

- Liczba odwiedzaj¹cych rocznie Dom Pamiêci Baty: ok. 3000 osób,
- Liczba imprez kulturalnych rocznie: ok.
10,
- Liczba szkoleñ w Regionalnym Oœrodku
Szkoleniowym dla Osób Zagro¿onych Bezrobociem rocznie: ok. 10,
- Liczba osób korzystaj¹cych z us³ug Regionalnego Oœrodka Szkoleniowym dla
Osób Zagro¿onych Bezrobociem: ok. 800
osób rocznie.
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 mikroprzedsiêbiorstw,
- zapobieganie problemom spo³ecznym,
- osi¹gniêcie ni¿szego ni¿ wojewódzki poziomu bezrobocia, osi¹gniêcie wy¿szego ni¿
wojewódzki wskaŸnika przedsiêbiorczoœci
w przeliczeniu na 1000 mieszkañców.
Projekt planowany jest do realizacji w
cyklu trzyletnim 2004 - 2006.
Ca³kowite koszty inwestycji to 12 788
tys. z³. brutto, w tym:
- udzia³ w³asny Gminy Che³mek: 3198 tys.
z³., co stanowi 25 % ogó³u kosztów zadania,
- œrodki strukturalne UE - Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego:
9 590 tys. z³.

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
Na naszym osiedlu funkcjonuje trzydzieœci Wspólnot Mieszkaniowych powsta³ych w budynkach, w których wystêpuje wyodrêbniona w³asnoœæ lokali mieszkalnych. Na mocy obowi¹zuj¹cych
przepisów ka¿da wspólnota musi odbyæ zebranie w³aœcicieli, na
którym zatwierdza siê sprawozdanie finansowe za rok poprzedni
oraz przyjmowany jest plan finansowo-gospodarczy na rok bie¿¹cy. Zebrania zwo³uje pe³ni¹ca obowi¹zki Zarz¹dcy Nieruchomoœci- Administracja Domów Mieszkalnych sp. z.o.o. w Che³mku.
Wtym roku w zebraniach wziê³o udzia³ oko³o 300 w³aœcicieli, tj.
ok.75% lokatorów, którzy wykupili mieszkania od gminy. Dyskusjê zdominowa³a troska o stan techniczny budynków i chêæ poprawy estetyki nieruchomoœci oraz jej otoczenia. Ponadto du¿a czêœæ
wspólnot zwraca³a szczególn¹ uwagê na koniecznoœæ oszczêdzania energii cieplnej poprzez termoizolacjê budynków. Dotyczy to
szczególnie budynków, które ogrzewane s¹ poprzez przy³¹czenie
do systemu centralnego ogrzewania. Kilka Wspólnot Mieszkaniowych stoi przed problemem bardzo du¿ych wydatków na wymianê
pokrycia dachów, remontu kominów oraz wyposa¿enia budynków
w instalacje gazow¹. Œrodki przeznaczone na remonty w roku bie¿¹cym wynosz¹ ok.700.000z³, w tym ok. 250.000z³ z kredytów
bankowych.
Burmistrz Che³mka poœwiêca du¿o uwagi problemom mieszkaniowym Gminy. Widz¹c zaniedbanie z lat ubieg³ych, z roku na
rok zwiêkszane s¹ œrodki na remonty i modernizacjê bloków w
dzielnicy „Kolonia”. Dziêki dobrej wspó³pracy Burmistrza z wspól-

notami zosta³ opracowany i przyjêty plan remontów na 2004,
który zak³ada:
1. docieplenie z wymian¹ drzwi wejœciowych do klatek oraz
okien klatkowych i piwnicznych w budynkach przy ul. Wojska
Polskiego 5,6 i 8,
2. wymianê pokrycia dachu – z dachówki na blachodachówkê w budynkach przy ul. Andersa 3, 7 i 25 Stycznia 7,
3. pokrycie dachów pap¹ termozgrzewaln¹ i przebudowê kominów w budynkach przy ul. Pi³sudskiego 14,11 Listopada 2,4 i
Andersa 1,
4. kontynuacjê robót dociepleniowych w budynkach przy ul.
Powstañców Œl¹skich 2 i 2a, Pi³sudskiego 2,8 i 10,
5. wymianê okien klatkowych – ul. Boczna 1,
6. wymianê drzwi wejœciowych do klatek – 11 Listopada 6,
Pi³sudskiego 2.
7. remont dachu ul. Krakowska 11.
Powy¿sze zadania w tym roku oraz w latach nastêpnych bêd¹
owocem realizacji opracowanego przez Burmistrz Che³mka i ADM
Wieloletniego Planu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem
Gminy Che³mek , który zosta³ przyjêty w trybie uchwa³y przez RM
w Che³mku. Wszystkie powy¿sze zadania w znaczny sposób obni¿¹ koszty eksploatacji budynków, w szczególnoœci op³at za energie ciepln¹, oraz poprawi¹ estetykê miasta.
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Nowy mammograf
Dnia 26 marca w Szpitalu Powiatowym w Oœwiêcimiu oddano
do u¿ytku Pracowniê Mammograficzn¹. Na zaproszenie Starostwa
Powiatowego i Dyrekcji Szpitala Powiatowego im. œw. Maksymiliana w Oœwiêcimiu Burmistrz Che³mka uczestniczy³ w uroczystym
otwarciu pracowni. Gmina Che³mek mia³a swój wk³ad pieniê¿ny w
zakupie tak wa¿nego urz¹dzenia, a mianowicie dotowa³a 8.300 z³.
Mammograf, czyli aparat do diagnozy zmian nowotworowych
raka piersi u kobiet, kosztowa³ 292 tys. z³.

OSP w KSR-G
Dnia 29 marca w Przeciszowie odby³o siê uroczyste przekazanie dokumentów wcielenia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Che³mku do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaœniczego. W uroczystoœci uczestniczyli: Andrzej Saternus- Burmistrz Che³mka, Stanis³aw
Smoleñ - Naczelnik, W-ce Prezes OSP Che³mek - Krzysztof G¹ska.

Æwiczenia taktyczno - bojowe
Dnia 28 marca na terenie zak³adu Pañstwa Postupalskich
„Z³ommet”, odby³y siê æwiczenia taktyczno - bojowe sprawdzaj¹ce umiejêtnoœci pos³ugiwania siê sprzêtem znajduj¹cym siê na
samochodzie IVECO oraz udzielania pomocy przedmedycznej.
Organizatorem æwiczeñ by³ Komendant Gminny ZOSP Gminy Che³mek. Celem æwiczeñ jest sprawdzenie procedur zawartych
w „Planie ratowniczym Powiatu Oœwiêcimskiego” oraz :
- doskonalenie taktyki, metod i techniki gaszenia po¿arów,
ratownictwa technicznego oraz udzielania pomocy przedmedycznej podczas wypadków drogowych,
- praktyczne doskonalenie wspó³dzia³ania zastêpów stra¿y,
- praktyczne doskonalenie wspó³dzia³ania zastêpów stra¿y
z innymi podmiotami wspó³dzia³aj¹cymi w akcji: policja, pogotowie ratunkowe,
- praktyczne doskonalenie wspó³dzia³ania Kieruj¹cego Dzia³ania, wspó³praca z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania, wspó³praca z podmiotami wspó³dzia³aj¹cymi i administracj¹ terenow¹,
- sprawdzanie systemów alarmowania i organizacji ³¹cznoœci,
- wypracowanie u uczestników æwiczeñ prawid³owych metod
i nawyków podczas faktycznych dzia³añ przy podobnych wypadkach drogowych. Uczestnikami æwiczeñ byli: Komenda Powiatowa PSP w Oœwiêcimiu, OSP w Che³mku, policja, pogotowie ratunkowe, pracownicy U.M. w Che³mku.
Opis za³o¿onej sytuacji:
W wyniku wymuszenia pierwszeñstwa przejazdu na skrzy¿owaniu ulic Piastowskiej i Mickiewicza dosz³o do zderzenia samochodu osobowego z ciê¿arówk¹. Uszkodzony samochód osobowy na skutek zwarcia instalacji elektrycznej zapali³ siê (widoczny
dym i ma³y p³omieñ spod przedniej maski). W samochodzie utknê³a jedna osoba (kierowca). Zaistnia³a koniecznoœæ u¿ycia sprzêtu
hydraulicznego „Lukas” oraz udzielenia pomocy przedmedycznej. Z samochodu ciê¿arowego nast¹pi³ wyciek p³ynu z ch³odnicy
oraz oleju z uk³adu wspomagania. Zdarzenie to zauwa¿yli inni
uczestnicy ruchu drogowego i zawiadomili PSP w Oœwiêcimiu telefonicznie na nr 998.
Plan æwiczeñ:
a) alarmowanie jednostek PSP i OSP przeprowadza PSK/PA w
Oœwiêcimiu,
b) PSK/PA prowadzi równie¿ alarmowanie s³u¿b wspó³dzia³aj¹cych i administracji terenowej,
c) Kieruj¹cy Akcj¹ Ratownicz¹:
-Naczelnik OSP Che³mek rozwija swój zastêp w natarciu, gasi
po¿ar, jednoczeœnie wprowadza drugi zastêp, który z u¿yciem
sprzêtu „Lukas” uwalnia i ewakuuje poszkodowan¹ osobê oraz
udziela jej pomocy przedmedycznej,
D-ca Zmiany JRG Oœwiêcim- przejmuje dowodzenie, utrzymuje decyzjê Naczelnika OSP Che³mek i wprowadza do dzia³añ
si³y i œrodki PSP.
Tekst: PCh
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Rodzicu!
Pomyœl o przysz³oœci Twojego dziecka ju¿ dziœ! Jego pobyt
w przedszkolu od najm³odszych lat - to szansa na dobry start
i powodzenie w szkole!
Przedszkole Samorz¹dowe nr 2 w Che³mku przy ul. Brzozowej 1 og³asza zapisy dzieci na nowy rok szkolny 2004/2005.
W celu zapisania dziecka nale¿y zg³osiæ siê do przedszkola
i wype³niæ kartê zg³oszenia. Do naszej placówki mog¹ uczêszczaæ dzieci od 3 roku ¿ycia. Informujemy równie¿, ¿e wszystkie
6-latki maj¹ obowi¹zek z³o¿enia karty zg³oszenia. Termin sk³adania wniosków up³ywa 16 kwietnia 2004r. Liczba miejsc ograniczona. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu 846-11-70.

ZAPRASZAMY

ROLNICY!!!
W ramach wspó³pracy z Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Oœwiêcimiu oraz Ma³opolskim Oœrodkiem Doradztwa Rolniczego w Krakowie, Burmistrz Che³mka udostêpni³
nieodp³atnie pomieszczenia bêd¹ce w³asnoœci¹ Gminy Che³mek.
W celu pomocy zainteresowanym, udzielane bêd¹ bezp³atne porady rolnikom w zakresie wype³niania wniosków o nadanie numeru identyfikacyjnego oraz o dop³aty obszarowe z Unii Europejskiej. Harmonogram pe³nionych dy¿urów:
1. Che³mek w Domu Ludowym ul. Chrobrego w godzinach od
9.00 do 14.00 w dniach: 07.04.2004r., 28.04.2004r., 26.05.2004r.,
16.06.2004r.
2. Gorzów w So³tysówce ul. Gorzowska w godzinach od 9.00
do 14.00 w dniach: 14.04.2004r., 05.05.2004r., 02.06.2004r.,
23.06.2004r.
3. Bobrek w Samorz¹dowym Zespole Szkó³ ul. Nadwiœlañska
w godzinach od 9.00 do 14.00 w dniach: 31.03.2004r.,
21.04.2004r., 19.05.2004r., 09.06.2004r., 30.06.2004r.

SZKOLNE KO£O PCK W „DWÓJCE”
Szkolne Ko³o PCK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Che³mku
dzia³a dopiero od wrzeœnia ub. roku, a ju¿ rezultaty ju¿ s¹ widoczne. Cz³onkowie pod opiek¹ Ewy Wêdziny, wychowawczyni œwietlicy i nauczycielki mgr Gra¿yny Szyjki ucz¹ siê, ¿e wszyscy, na
miarê swoich mo¿liwoœci, mog¹ pomagaæ innym.
Aby uprzyjemniæ œwiêta Bo¿ego Narodzenia, wykonano stroiki na œwi¹teczny stó³ i wrêczono je wraz z ¿yczeniami osobom
samotnym i chorym. Z okazji nadchodz¹cych œwi¹t Wielkanocnych pomyœlano o wychowankach Domu Dziecka w Oœwiêcimiu,
dla których przygotowano paczki. Fundusze na ten cel uzyskano
ze sprzeda¿y kartek œwi¹tecznych wykonanych przez cz³onków
ko³a przy wspó³pracy dzieci ze œwietlicy szkolnej.
Uczniowie szko³y wziêli udzia³ w konkursie na wiersz og³oszonym przez Zarz¹d Rejonowy PCK w Oœwiêcimiu, którego celem by³o upowszechnienie idei honorowego krwiodawstwa i zaakcentowanie obchodów 45-lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa w Polsce. Efektem tego konkursu by³o zdobycie przez uczniów
wielu nagród i wyró¿nieñ: I miejsce w kategorii kl. V (Klaudia
Czardyban) i I miejsce w kategorii kl. VI (Marta Gworek i Iwetta
Musia³), 3 wyró¿nienia (Weronika Dydyñska, Aleksandra Guja,
Anna Wójcik) i 6 nagród (Martna Soroka, Patryk Czarnota, Anna
Mikulska, Renata Zgudziak, Marta Gawe³ek, Dariusz £ysak).
W marcu pojawi³ siê pierwszy numer szkolnej gazetki redagowanej przez cz³onków PCK, a w nim: Krótki kurs pierwszej pomocy, Jak umieæ powiedzieæ NIE, gdy ktoœ namawia do z³ego, ciekawostki oraz rebus, za rozwi¹zanie którego mo¿na zdobyæ nagrody.
Na tym na pewno nie zakoñczymy swojej dzia³alnoœci.

Ewa Wêdzina
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Informujemy, ¿e Burmistrz Che³mka og³osi³ przetargi nieograniczone
wg procedury uproszczonej na remonty dróg w Gminie Che³mek:
1. Che³mek ulice Lipowa i Krzywa
2. Che³mek ulica Wcis³o
3. Che³mek ulica Sobieskiego
4. Che³mek droga do gara¿y przy ulicy Ofiar Faszyzmu
5. Gorzów ulica Polna
6. Gorzów ulica Orliska
7. Gorzów ulica Rzeczna
8. Bobrek ulica £¹kowa
Przetarg I - Che³mek ulice Lipowa i Krzywa
Ulica Lipowa - wykonanie nak³adki asfaltowej gruboœci 3cm o
powierzchni 310,50m 2.
Ulica Krzywa - wykonanie wyrównania istniej¹cej podbudowy
oraz nawierzchni asfaltowej gruboœci 5cm o powierzchni 222,88m2.
Przetarg II - Che³mek ulica Wcis³o
Wykonanie wyrównania istniej¹cej podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej o gruboœci 5cm o powierzchni 510m2.
Przetarg III - Che³mek ulica Sobieskiego
Wykonanie podbudowy t³uczniowej o gruboœci 23cm wraz z
nawierzchni¹ asfaltow¹ gruboœci 5cm o powierzchni 466m2.

Przetarg IV - Che³mek droga do gara¿y
przy ulicy Ofiar Faszyzmu w Che³mku
Wykonanie wyrównania istniej¹cej podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej o gruboœci 5cm o powierzchni 423m2.
Przetarg V - Gorzów ulica Polna
Wykonanie podbudowy t³uczniowej o gruboœci 23cm wraz z
nawierzchni¹ asfaltow¹ gruboœci 7cm o powierzchni 242,50m2.
Przetarg VI - Gorzów ulica Rzeczna
Wykonanie podbudowy t³uczniowej o gruboœci 23cm wraz z
nawierzchni¹ asfaltow¹ gruboœci 7cm o powierzchni 320,00m2.
Przetarg VII - Gorzów ulica Orliska - etap I
Wykonanie podbudowy t³uczniowej o gruboœci 23cm wraz z
nawierzchni¹ asfaltow¹ gruboœci 7cm o powierzchni 488,00m2.
Przetarg VIII - Bobrek ulica Dêbowa - etap III
Wykonanie podbudowy t³uczniowej gruboœci 10cm wraz z
powierzchniowym skropieniem emulsj¹ asfaltow¹ o powierzchni
945,00m 2 .
Przetarg IX - Bobrek ulica £¹kowa
Wykonanie nak³adki asfaltowej gruboœci 7cm o powierzchni
916,00m2.Bobrek ulica Dêbowa

Burmistrz Che³mka og³osi³ równie¿, przetargi nieograniczone
wg procedury uproszczonej na remonty chodników w Gminie Che³mek:
1.Che³mek ulica Klonowa
2.Che³mek ulica Wojska Polskiego 6
Przetarg I - Che³mek ulica Klonowa
Rozebranie starego chodnika z p³ytek betonowych 50x50x7,
wykonanie nowej podbudowy oraz u³o¿enie chodnika z kostki
brukowej betonowej gr. 6cm, wykonanie dojazdu do œmietnika z

kostki brukowej betonowej gr. 8 wraz z dojœciem z kostki brukowej gr. 6 cm. £¹czna powierzchnia: 236,10m2.
Przetarg II - Che³mek ulica Wojska Polskiego
Rozebranie starego chodnika z p³yt betonowych 50x50x7,
wykonanie nowej podbudowy oraz u³o¿enie chodnika z kostki
brukowej betonowej gr. 6cm. £¹czna powierzchnia: 219,64m2.

REKORDOWY BIEG W CHE£MKU
19 marca na stadionie sportowym „KS Che³mek” stawi³o siê a¿ 125
uczniów gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych, którzy wziêli udzia³
w VI Biegu Poszukiwaczy Wiosny. Tak rekordowej liczby uczestników jeszcze nigdy nie by³o. Zawody organizuj¹ Miejski Oœrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Powiatowy Zespó³ nr 8 Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Che³mku. W tym roku oprócz reprezentantów Che³mka, w zawodach udzia³ wziêli przedstawiciele Chrzanwa, Libi¹¿a,
Brzeszcz, Oœwiêcimia, Kêt. Dziewczêta bieg³y na dystansie 2 kilometry, a ch³opcy-3. W grupie gimnazjalistów wœród dziewcz¹t najlepsza
by³a- tak, jak rok temu- Natalia Markiel ze Starej Wsi, II miejsce zajê³a
Olga Korcz z Libi¹¿a, a III- Anna Ga³uszewska z Libi¹¿a. W kategorii
ch³opców na pierwszej pozycji metê przekroczy³ Piotr Jedynak z Chrzanowa, na II miejscu by³ Przemys³aw Stangrysiuk z Chrzanowa, a na IIIMateusz Walus z Brzeszcz. Wsród uczniów ponadgimnazjalnych, jak
w ubieg³ym roku, najlepsza by³a Maria Michta z Oœwiecimia, II miejsce zajê³a Ma³gorzata Banach z Oœwiêcimia, a III- Barbara Data z
Che³mka.

Uroczyste otwarcie biegu przez Burmistrza Che³mka

Zwyciêzcy biegu

Gimnazjalistki na podium

Echo Che³mka nr 3/2004

strona 7

Mieszkańcom gminy świadczenia rodzinne wypłacać będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku.

Nowy system œwiadczeñ
Nowa ustawa nak³ada na Gminê dodatkowe zadania, które nie
bêd¹ w 100% pokryte ze œrodków rz¹dowych. Jest to dodatkowe
wyzwanie jakie obci¹¿a bud¿et Gminy. Po analizie Burmistrz zadecydowa³ i¿ zadanie bêdzie realizowane przez Miejski Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w Che³mku. W tym celu ze œrodków dotacji
celowej oraz gminnych zostanie zakupiony komputer oraz oprogramowanie.
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Che³mku wyp³aca œwiadczenia rodzinne nastêpuj¹cym uprawnionym:
a) osobom bezrobotnym oraz osobom pobieraj¹cym zasi³ek
przedemerytalny lub œwiadczenie przedemerytalne,
b) osobom, którym do dnia 30 kwietnia 2003 r. zasi³ki rodzinne i
pielêgnacyjne przyznawa³y i wyp³aca³y oœrodki pomocy spo³ecznej,
c) osobom ubiegaj¹cym siê o dodatki:
- z tytu³u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- z tytu³u samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa
do zasi³ku dla bezrobotnych,
- z tytu³u samotnego wychowywania dziecka oraz œwiadczenie pielêgnacyjne,
d) osobom zatrudnionym lub wykonuj¹cym pracê na podstawie
umowy zlecenia lub umowy agencyjnej u pracodawcy zatrudniaj¹cego w dniu 31 marca 2004 r. nie wiêcej ni¿ 4 pracowników,
e) osobom, którym s¹ wyp³acane za okres po ustaniu zatrudnienia zasi³ki z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa,
f) pos³om i senatorom,
g) osobom, którym po dniu wejœcia w ¿ycie ustawy ustalone
zosta³o prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej
lub uposa¿enia rodzinnego.
Zasady ustalania prawa do œwiadczeñ rodzinnych
Prawo do œwiadczeñ rodzinnych ustala siê na wniosek ma³¿onków, jednego z ma³¿onków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby
ucz¹cej siê, pe³noletniej osoby niepe³nosprawnej lub innej osoby
upowa¿nionej do reprezentowania dziecka lub pe³noletniej osoby
niepe³nosprawnej.
Prawo do œwiadczeñ rodzinnych ustala siê pocz¹wszy od miesi¹ca, w którym wp³yn¹³ wniosek z prawid³owo wype³nionymi
dokumentami, do koñca okresu zasi³kowego.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ odpowiednio:
1) zaœwiadczenia o dochodzie podlegaj¹cym opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych ka¿dego cz³onka rodziny, wydane przez w³aœciwy urz¹d skarbowy,
2) zaœwiadczenia lub oœwiadczenia dokumentuj¹ce wysokoœæ
innych dochodów,
3) oœwiadczenie o deklarowanych dochodach osi¹ganych przez
osoby podlegaj¹ce przepisom o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne,
4) inne zaœwiadczenia lub oœwiadczenia oraz dowody niezbêdne do ustalenia prawa do œwiadczeñ rodzinnych, w tym:
a) dokument stwierdzaj¹cy wiek dziecka,
b) orzeczenie o niepe³nosprawnoœci lub o stopniu niepe³nosprawnoœci,
c) prawomocny wyrok s¹du rodzinnego stwierdzaj¹cy przysposobienie lub zaœwiadczenie s¹du rodzinnego lub oœrodka adopcyjno-opiekuñczego o prowadzonym postêpowaniu s¹dowym w
sprawie o przysposobienie dziecka,
d) prawomocny wyrok s¹du rodzinnego orzekaj¹cy rozwód lub
separacjê,
e) orzeczenie s¹du rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego
dziecka,
f) zaœwiadczenie o uczêszczaniu dziecka do szko³y lub szko³y

wy¿szej,
g) zaœwiadczenie z urzêdu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej dla osoby ubiegaj¹cej siê o dodatek
z tytu³u samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasi³ku dla bezrobotnych,
h) zaœwiadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki zosta³ udzielony, oraz o okresach zatrudnienia.
W Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Che³mku w dniu
2004-04-14 zostanie uruchomiony punkt informacyjny w zakresie œwiadczeñ rodzinnych.
Wnioski o ustalenie prawa i wyp³atê œwiadczeñ rodzinnych
bêd¹ przyjmowane od dnia 4 maja 20004 roku.

***
Od 1 maja 2004 r. wchodzi w życie nowy system świadczeń
rodzinnych. Wprowadza go ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z
późn.zm.).
Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie
pielęgnacyjne.
Warunkiem uzyskania dodatków do zasiłku rodzinnego jest posiadanie prawa do zasiłku rodzinnego. Jeżeli nie będzie przysługiwał zasiłek rodzinny, nie będą przysługiwały dodatki do zasiłku rodzinnego.
Ustawa przewiduje następujące dodatki do zasiłku rodzinnego:
- z tytułu urodzenia dziecka,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na
skutek upływu okresu jego pobierania,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- z tytułu kształcenia się i rehabilitacji dziecka,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.
Niezależnie od zasiłku rodzinnego przyznawane są świadczenia
opiekuńcze.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców lub opiekunowi prawnemu dziecka,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, który wystąpił do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,
3) osobie uczącej się - czyli osobie pełnoletniej, uczącej się w
szkole, nie pozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom uprawnionym, jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie
przekracza kwoty 504,-zł. Jeżeli w rodzinie jest dziecko do lat 16 z
orzeczoną niepełnosprawnością albo powyżej lat 16 z orzeczeniem o
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód nie przekracza kwoty 583,- zł.
Od dnia 1 maja 2004r.do dnia 31 sierpnia 2005r. wysokość zasiłków
rodzinnych będzie wynosiła:
43,-zł na pierwsze i drugie dziecko,
53,-zł na trzecie dziecko,
66,-zł na czwarte i każde następne dziecko.
W przypadku gdy dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się
przekroczy próg dochodowy wynoszący 504,-zł (lub 583,- zł) o kwotę
niższą lub równą kwocie najniższego zasiłku rodzinnego ( czyli od dnia
1 maja 2004 r.-43,-zł) zasiłek rodzinny będzie przysługiwał w pełnej
wysokości, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W
przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym
zasiłek rodzinny nie będzie przysługiwał.
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodu
uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2002.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
1) 18 roku życia lub
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia
albo
3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności.
Na dziecko, które zawarło związek małżeński, jak również na dziecko przebywające w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub
w rodzinie zastępczej - zasiłek rodzinny nie przysługuje.
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Dodatki do zasiłku rodzinnego
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo
opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego
roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 500,-zł na każde
urodzone lub przysposobione dziecko.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego,
nie dłużej jednak niż przez okres:
1) 24 miesięcy kalendarzowych,
2) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej
niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
3) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek ten przysługuje w wysokości 400,-zł miesięcznie.
Dodatek nie przysługuje osobie, która:
1) bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
2) podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w
okresie korzystani z urlopu wychowawczego,
3) dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę
przez co najmniej 5 dni w tygodniu lub w żłobku, przedszkolu lub innej
instytucji zapewniającej dzienną opiekę lub w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
4) w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa
do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego
pobierania przysługuje przez okres 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczna opieką.
Dodatek przysługuje w wysokości 400,-zł miesięcznie.
Dodatek nie przysługuje osobie, która:
1) wniosek o przyznanie dodatku złożyła po upływie 30 dni od dnia
ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
2) nie jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy,
3) ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty albo do
świadczenia pielęgnacyjnego.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje
matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka oraz osobie uczącej się.
Dodatek przysługuje w wysokości 170,-zł na dziecko.
W przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego
się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności dodatek przysługuje w wysokości 250,-zł na dziecko.
W przypadku zbiegu prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka z prawem do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje prawo
do jednego dodatku wybranego przez osobę uprawnioną.
Dodatek nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się ma
ustalone prawo do renty socjalnej lub renty.
Osoba pozostająca w związku małżeńskim, otrzymująca na dziecko
do dnia 30 kwietnia 2004 r. świadczenie z funduszu alimentacyjnego
nabywa prawo do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka
przez okres jednego roku, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce
lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu
dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
1) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o
niepełnosprawności,
2) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:
1) 50,-zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
2) 70,-zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24
roku życia.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub
ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.
Dodatek będzie wypłacany jeden raz w roku, we wrześniu w wysokości 90,-zł na dziecko.
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Dodatek ten nie przysługuje na dzieci, które studiują w szkole wyższej.
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo
opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości,
w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej.
Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania
nauki - od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
Dodatek przysługuje w wysokości 80,-zł miesięcznie na dziecko.
Dodatek ten przysługuje również na pokrycie wydatków związanych z
zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do
miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej
lub ponadgimnazjalnej w wysokości 40,- zł miesięcznie na dziecko.
Dodatek nie przysługuje na dzieci, które studiują w szkole wyższej.
Świadczenia opiekuńcze
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia
wydatków wynikających pomocy innej osoby w związku z niezdolnością
do samodzielnej egzystencji. Przyznawany jest niezależnie od dochodu
rodziny i niezależnie od uprawnień do zasiłku rodzinnego.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku w wieku do ukończenia 16 lat,
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli
legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności , jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat,
3) osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek przysługuje w wysokości 144,-zł miesięcznie.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w rodzinie zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi
faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583,-zł.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420,-zł miesięcznie.
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
2) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do renty socjalnej,
emerytury lub renty,
3) dziecko wymagające opieki przebywa, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej
całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu,
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury
na to dziecko.
PODMIOTY WYPŁACAJĄCE ŚWIADCZENIA RODZINNE w okresie od 1 maja 2004 r. do sierpnia 2005 r.
I. Pracodawcy zatrudniający w dniu 31 marca 2004 r. co najmniej 5
pracowników będą wypłacali świadczenia osobom zatrudnionym na
podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie albo umowy agencyjnej
- w czasie zatrudnienia/umowy.
II. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał świadczenia rodzinne - osobom prowadzącym działalność pozarolniczą i osobom z
nimi współpracującym, -duchownym,- osobom, którym wypłacał emeryturę, rentę, rentę socjalną albo rentę rodzinną do dnia wejścia w
życie ustawy.
III. Prezes KRUS wypłaca świadczenia rodzinne osobom podlegającym
ubezpieczeniu społecznemu rolników.
IV. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne wypłacają świadczenia swoim
członkom, jeżeli zobowiązane są do wypłaty świadczeń pracownikom.
V. Organy emerytalne i rentowe wypłacają świadczenia osobom, którym wypłacały emerytury, renty, renty rodzinne albo uposażenie rodzinne do dnia wejścia w życie ustawy.
VI. Właściwe jednostki organizacyjne podległe MON, MSWiA i Ministrowi Sprawiedliwości oraz Szefowi Agencji Wywiadu albo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wypłacają świadczenia żołnierzom lub
funkcjonariuszom tych służb.
VII. Organ właściwy (Burmistrz) -dla mieszkańców gminy Chełmek Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku, ul. Staicha 1 telefon:
846-13-39.

Echo Che³mka nr 3/2004

strona 9

Dotacje dla Che³mka

Zimowe ostatki

Szanowni Pañstwo! Informujê, ¿e w ostatnich dniach otrzymaliœmy informacjê o pozytywnie rozpatrzonych wnioskach z³o¿onych przez Nasz¹ Gminê:
1. W ramach programu „Ikonka” og³oszonego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Gmina Che³mek otrzyma³a trzy zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, w które zostanie wyposa¿ona „czytelnia internetowa” w Bibliotece Publicznej MOKSiR w Che³mku.
2. W ramach programu SAPARD (dzia³anie 4.3- «Publiczna
Infrastruktura Turystyczna na Obszarach Wiejskich») - remont Domu
Ludowego w Gorzowie. Ca³oœæ inwestycji- 226 548 z³, refundacja
z SAPARD 113 048 z³.
3. Dofinansowanie do „Zielonej Szko³y” z WFOŒ w Krakowie,
SP nr 2 w Che³mku. Ca³kowity koszt zadania - 12.300 z³, natomiast
kwota dotacji jak¹ otrzymaliœmy wynosi 3.075 z³.
4. Z WFOŒ w Krakowie otrzymaliœmy cztery preferencyjne
po¿yczki na zadanie „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Wojska Polskiego 3,5,6,8 w Che³mku" na ³¹czna kwotê oko³o 480 tys. z³.

W tym roku dzieci a Przedszkola w Gorzowie w miesi¹cu marcu
odby³y niecodzienn¹ przeja¿d¿kê kuligiem na po¿egnanie zimy a
tak¿e przywita³y wiosnê zielonym gaikiem - maikiem.

Andrzej Saternus, Burmistrz Che³mka
DLA PLANUJĄCYCH W 2004 ROKU WYMIANĘ LUB LIKWIDACJĘ
POKRYĆ DACHOWYCH I ELEWACJI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Azbest
Informuje siê, ¿e do 30 wrzeœnia 2004 roku przyjmowane s¹ w
Urzêdzie Miejskim w Che³mku wnioski w sprawie dofinansowania
ze œrodków Funduszu Ochrony Œrodowiska odbioru i wywozu
odpadów zawieraj¹cych azbest pochodz¹cy z wymiany lub likwidacji pokryæ dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych i
gospodarczych, bêd¹cych w³asnoœci¹ osób fizycznych. Wnioski
rozpatrywane bêd¹ w systemie rocznym w kolejnoœci ich wp³ywu
do Urzêdu Miejskiego w Che³mku. W przypadku wp³yniêcia wiêkszej liczby wniosków na kwotê przekraczaj¹c¹ wielkoœæ œrodków
przewidzianych w danym roku na utylizacjê odpadów azbestowych, wnioski bêd¹ rozpatrywane w pierwszej kolejnoœci w nastêpnym roku kalendarzowym. Druki wniosków mo¿na nabyæ u
so³tysów Gorzowa i Bobrka oraz w Urzêdzie Miejskim w Che³mku
w pokoju nr 14.

M³odzie¿ zapobiega po¿arom
Piêæ m³odych osób reprezentowa³o Gminê Che³mek w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ zapobiega po¿arom” - eliminacje powiatowe. Niestety nikomu z naszych reprezentantów nie uda³o siê zakwalifikowac do œcis³ego fina³u, ale opiekun
grupy - pan Andrzej Sarna wierzy, ¿e nastêpnym razem bêdzie
lepiej. A my tego oczywiœcie ¿yczymy.

Sprz¹tanie Œwiata

2 kwietnia w naszej Gminy odby³a siê akcja „ Sprz¹tanie Œwiata”, której organizatorem by³ Urz¹d Miejski w Che³mku. Przynios³a
ona wspania³e efekty i za nie serdecznie dziêkujê m³odzie¿y i jej
opiekunom. Jednoczeœnie zwracam siê z apelem do wszystkich
mieszkañców o dba³oœæ o porz¹dek na terenie naszej Gminy.

Andrzej Saternus, Burmistrz Che³mka

Weso³e powitanie wiosny
Nietypowa lekcja biblioteczna dla dzieci „zerówki” odby³a siê
w filii Biblioteki Publicznej w Bobrku. Dzieci wraz ze swoj¹ pani¹,
Renat¹ Dulêb¹, oraz m³odzi czytelnicy ksi¹¿nicy i bibliotekarka,
Alicja Klima, zrobi³y dwie piêkne kuk³y „Marzanny”. Potrzebna
im by³a: s³oma, papier kolorowy, bibu³a, klej, sznurek i drut. „Marzanna”, to symbol odchodz¹cej zimy. Zwyczaj topienia Marzanny ma d³ug¹ historiê, bo znany jest u nas od XV wieku. 19 marca
- w samo po³udnie, w radosnych nastrojach, m³odzi czytelnicy
zanieœli s³omian¹ kuk³ê nad Wis³ê, tam podpalili i wrzucili do wody,
aby z³a zima odp³ynê³a do morza. Wszyscy œpiewali:
Marzanna, Marzanna
Taka brzydka panna
Do morza pop³ynie
Nie damy siê zimie...
Tym symbolicznym gestem
dzieci po¿egna³y macochê zimê, a
powita³y upragnion¹ wiosnê. W
czasie przemarszu nad rzekê wszyscy szukali znaków wiosny i znajdowali kwitn¹ce krokusy, przebiœniegi, podbia³, lataj¹ce muchy,
pszczo³y, trzmiele, skacz¹ce ¿aby i
pe³zaj¹ce jaszczurki. Z kwitn¹cych
bazi, leszczyny i zieleniej¹cych
ga³¹zek krzewów , najm³odsi zrobili wiosenny gaik. A wszystko to przy
wtórze œwiergocz¹cych ptaków i
ciep³ego s³onka.
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INFORMACJA O DZIA£ALNOŒCI
MIEJSKIEGO OŒRODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W CHE£MKU W 2003 ROKU
W 2003 roku Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Che³mku realizowa³ zadania
w zakresie udzielania œwiadczeñ spo³ecznych na podstawie ustawy o pomocy spo³ecznej
i innych ustaw oraz zadania wynikaj¹ce z rozeznanych potrzeb gminy, których celem
by³a ochrona poziomu ¿ycia osób i rodzin, a mianowicie:

- dodatki mieszkaniowe kwotê 636.044,-z³.

cjami pozarz¹dowymi i grupami wsparcia
w celu lepszego zaspokojenia potrzeb osób
i rodzin z terenu gminy.

Na realizacjê œwiadczeñ pomocy spo³ecznej przeznaczono kwotê 1.376.866,-z³,
z czego œrodki zlecone stanowi³y 74,6 %w
tym dotacja na wyprawki szkolne - 0.1%
œrodki w³asne 23,1%(dotacja celowa na zakup posi³ków dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjum- 2,3%).
Na realizacjê œwiadczeñ pomocy spo³ecznej w ramach zadañ zleconych przeznaczono kwotê 1.027.119,-z³, z czego renty
socjalne stanowi³y 78,7% zasi³ki sta³e 7,6%
zasi³ki sta³e wyrównawcze 3,9% (gwarantowane zasi³ki okresowe) 4,5%(macierzyñskie zasi³ki okresowe i jednorazowe 1.8%
(zasi³ki okresowe 3,3%(wyprawki szkolna
0,2%).
Na realizacjê œwiadczeñ pomocy spo³ecznej w ramach zadañ w³asnych przeznaczono kwotê 349.747,-z³, z czego zasi³ki na
¿ywnoœæ stanowi³y 47,7 %na leczenie
0,3zakup opa³u 1,7% na odzie¿ i obuwie
1,0% utrzymanie mieszkania 19.1%(na przybory szkolne i podrêczniki 1,2%(pokrycie
kosztów pobytu osób bezdomnych w schroniskach i noclegowniach 0,7%(specjalne zasi³ki celowe 4,5%(pokrycie kosztów zakupu posi³ków dla dzieci m³odzie¿y 23,2%(
w tym dotacja celowa w wys. 32.347,-z³ tj.
9,2%, zdarzenie losowe - 0,2%
Na realizacjê œwiadczeñ pomocy spo³ecznej dla mieszkañców gminy (bez pensjonariuszy DPS w Bobrku) wydatkowano
kwotê 766.409,-z³, z czego œrodki zlecone
stanowi³y kwotê 416.662,-z³ tj. 54,4 %(œrodki w³asne kwotê 317.400,-z³ tj.41,4% (dotacja celowa na do¿ywianie uczniów kwotê
32.347,-z³ tj. 4,2%).
Na realizacjê œwiadczeñ pomocy spo³ecznej dla mieszkañców gminy wydatkowano kwotê 766.409,z³, z czego:
- dla mieszkañców Che³mka wydatkowano kwotê 681.064,-z³ tj. 88,9,
- dla mieszkañców wsi Bobrek wydatkowano kwotê 46.950,-z³ tj. 6.1,
- dla mieszkañców wsi Gorzów wydatkowano kwotê 38.395,-z³ tj.5,0.

- aktywizacja œrodowisk korzystaj¹cych
z pomocy spo³ecznej w kierunku poprawy
sytuacji materialno -bytowej, usamodzielnienie siê rodziny,
- praca socjalna w szczególnoœci w œrodowiskach wykazuj¹cych bezradnoœæ w
sprawach opiekuñczo - wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego, œrodowiskach z d³ugotrwa³ym bezrobociem
oraz a problemami alkoholowymi,
- stosowanie niepieniê¿nej formy pomocy, realizacja œwiadczeñ pod kontrol¹ pracownika socjalnego w celu nabycia przez
klientów umiejêtnoœci racjonalnego gospodarowania œrodkami finansowymi oraz lepszego zaspakajania potrzeb i zapobiegania
przypadkom wykorzystania œrodków niezgodnie z przeznaczeniem,
- aktywizacja osób bezrobotnych w kierunku poszukiwania i podejmowania pracy, nabywania i podwy¿szania kwalifikacji
zawodowych, przekwalifikowania zawodowego przez dzia³ania informacyjne Punktu
Informacyjnego dla osób bezrobotnych oraz
wspó³pracê z PUP w Oœwiêcimiu i WUP w
Krakowie,
- rozeznanie potrzeb, przygotowanie
projektu finansowania programu do¿ywiania uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych, wyst¹pienie do MUW w Krakowie o dotacje na realizacjê programu,
- rozeznanie potrzeb i zabezpieczenie
osób i rodzin przed zim¹ ( zasi³ki celowe i
specjalne zasi³ki celowe na zakup opa³u,
odzie¿y i obuwia zimowego),
- rozeznanie sytuacji w zakresie problemu bezdomnoœci w gminie, zapewnienie
osobom bezdomnym schronienia, posi³ku
oraz odzie¿y,
- rozeznanie potrzeb i realizacja rz¹dowego programu „wyprawka szkolna” dla
uczniów I klasy szko³y podstawowej,
- realizacja us³ug opiekuñczych dla osób
starszych, samotnie mieszkaj¹cych i ob³o¿nie chorych wymagaj¹cych opieki,
- realizacja œwiadczeñ dla osób opuszczaj¹cych zak³ady karne, dzia³ania w kierunku adaptacji w œrodowisku, wspó³praca
z kuratorami s¹dowymi,
- rozeznanie potrzeb œrodowiska osób z
zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy finansowej, pracy socjalnej oraz pobytu w Œrodowiskowym Domu Samopomocy w Che³mku,
- wspó³praca z instytucjami, organiza-

W 2003 roku obowi¹zywa³y kryteria
dochodowe oraz kwoty stanowi¹ce postawê ustalania niektórych œwiadczeñ pomocy
spo³ecznej og³oszone Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 14
maja 2002 r. w sprawie wskaŸnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokoœci œwiadczeñ pomocy spo³ecznej oraz
kwoty stanowi¹cej podstawê ustalania wysokoœci niektórych œwiadczeñ pomocy spo³ecznej (M.P. z 2002 r. Nr 19, poz. 338) oraz
od dnia 1 czerwca 2003 r. Obwieszczeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie
jw. (M.P z 2003 r. Nr 21, poz. 326).
Prawo do œwiadczeñ pomocy spo³ecznej przys³ugiwa³o osobom i rodzinom, których dochód na osobê w rodzinie pomniejszony o miesiêczne obci¹¿enia podatkami
dochodowymi, sk³adkami na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe i chorobowe oraz alimenty nie przekracza³:
- na osobê samotnie gospodaruj¹c¹ 461,-z³,
- na pierwsza osobê w rodzinie 418,-z³,
- na drug¹ i dalsze osoby w rodzinie
powy¿ej 15 lat - 294,-z³,
- na ka¿d¹ osobê w rodzinie poni¿ej 15
lat - 210,-z³,
przy jednoczesnym wyst¹pieniu co najmniej jednej z wymienionych okolicznoœci:
ubóstwa, sieroctwa, bezdomnoœci, potrzeby ochrony macierzyñstwa, wielodzietnoœci, bezrobocia, niepe³nosprawnoœci, d³ugotrwa³ej choroby, bezradnoœci w sprawach
opiekuñczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizmu,
narkomanii, trudnoœci w przystosowaniu do
¿ycia po opuszczeniu zak³adu karnego, klêski ¿ywio³owej lub ekologicznej.
W 2003 roku na realizacjê zadañ przeznaczono kwotê 2.141.383,-z³, z czego na:
- œwiadczenia pomocy spo³ecznej kwotê - 1.376.866,-z³,
- sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe kwotê - 40.583,-z³,
- sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
kwotê - 49.900,-z³,
- zasi³ki rodzinne i pielêgnacyjne kwotê
- 37.990,-z³,

W 2003 roku ze œwiadczeñ pieniê¿nych
pomocy spo³ecznej skorzysta³o 435 rodzin
( bez mieszkañców DPS w Bobrku), w tym
ze wsi Bobrek 33 rodziny, ze wsi Gorzów
28 rodzin, z Che³mka Stare Miasto 82 rodziny.
Liczba osób w rodzinach objêtych
œwiadczeniami wynios³a 1267 osób, co stanowi oko³o 9,7% (ogó³u mieszkañców gminy).
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EUROPEJSKI DZIEÑ WIOSNY
w Powiatowym Zespole nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych im. Jana Kiliñskiego
W Powiatowym Zespole nr 8 trwa³y w dniach 16-23.03.br. obchody Europejskiego
Dnia Wiosny. Tym samym szko³a znalaz³a siê wœród 5 tys. szkó³ europejskich realizuj¹cych projekt Europejskiej Szkolnej Sieci Internetowej dzia³aj¹cej przy Komisji Europejskiej. W Polsce patronuje temu przedsiêwziêciu portal edukacyjny Interklasa.
Jego celem jest w³¹czenie uczniów i nauczycieli w debatê na temat przysz³oœci Europy.
Warunkiem oficjalnego uczestnictwa
czenie niemieckich wierszy o wioœnie. Najoraz otrzymania certyfikatu z Brukseli by³a
lepszymi okazali siê: Anna Grygiel, Monirejestracja szko³y na stronach internetowych
ka Dziura i Marcin Buliñski.
„Spring Day in Europe”, co te¿ po konsulW dniu 23.03.br. uczniowie pod kietacjach z m³odzie¿¹ oraz z kole¿ankami i korunkiem nauczycieli jêzyków obcych - Kalegami uczyni³am - mówi El¿bieta Kubas,
tarzyny Ziarkowskiej, Magdaleny Firek i
koordynator projektu w PZ 8 odpowiedzialEl¿biety Kubas - przygotowali i zaprezenna równie¿ za sporz¹dzenie sprawozdania z
towali swoim kole¿ankom i kolegom "Porealizacji projektu.
ranek z poezj¹ miêdzynarodow¹", w czasie
W szkole zaplanowano i przeprowadzoktórego recytowali wiersze znanych poetów
no wiele przedsiêwziêæ. W dniach 16polskich, angielskich, niemieckich i rosyj19.03.br. odby³ siê pod kierunkiem Henryskich. O godz. 10.00 zosta³ odczytany apel
ka Ekierta szkolny turniej pi³karski. Turniej
m³odzie¿y o pokój i w „Ósemce”, jak i w
nietypowy, poniewa¿ bior¹ce w nim udzia³
wielu szko³ach europejskich, zabrzmia³
dru¿yny reprezentowa³y pañstwa wstêpuj¹„dzwonek pokoju”. M³odzie¿ uczci³a mice do Unii Europejskiej. Zawodnicy musieli
nut¹ ciszy pamiêæ ofiar wojen, terroru i
wiêc wykazaæ siê nie tylko sprawnoœci¹ fiaktów przemocy na ca³ym œwiecie.
zyczn¹, ale tak¿e wiedz¹ na temat wydarzeñ
Punktem kulminacyjnym obchodów
sportowych w pañstwach, które reprezentoEuropejskiego Dnia Wiosny by³a œroda,
wali. Trzy pierwsze miejsca zajê³y dru¿yny
24.03.br.. Na zaproszenie m³odzie¿y przyreprezentuj¹ce kolejno: Maltê (M. Bigos, S.
by³ w tym dniu do szko³y Leszek Szuster Ku³aga, A. Dombkowski), Czechy (A. Ratdyrektor Miêdzynarodowego Domu Spoko, S. Kijak, M. Ma³ecki) i £otwê (D. Pietkañ M³odzie¿y w Oœwiêcimiu wraz z kotruszka, G. Chrz¹szcz, M. Kawa).
ordynatorem Dzia³u Pedagogicznego - paW konkursie wiedzy o krajach kandyni¹ Ew¹ Guziak, wolontariuszami z Niemiec
duj¹cych do Unii Europejskiej przygotowai Danii - Manuelem Habergerem i Andernym i przeprowadzonym przez Ma³gorzatê
sem Johansenem, Goœcie wys³uchali i obejDziêdziel-Gabryszak i Krzysztofa Buczka
rzeli przygotowany przez m³odzie¿ polskozwyciê¿yli: Grzegorz Martens, Marcin Buniemiecki program poetycki pt. Karl Dedeliñski i Bartosz Babiuch. Pani Ma³gorzata
cjusz wprowadza Europê w œwiat polskiej
Gabryszak wraz z cz³onkami Szkolnego
poezji. Dyrektor Leszek Szuster nie szczêKlubu Europejskiego zadba³a tak¿e o „eudzi³ pochwa³ skierowanych do m³odzie¿y i
ropejski” wystrój szko³y.
opiekuna, pani El¿biety Kubas za wykonaUczniowie PZ 8 mogli te¿ wzi¹æ udzia³
nie i pomys³ prze³amywania miêdzynarow konkursie na najlepsze poetyckie t³umadowych barier poprzez poezjê.

Dyrektor szko³y Micha³ Kaczmarczyk
wrêczy³ nagrody i dyplomy laureatom
wszystkich konkursów. Podkreœli³ w swoim
wyst¹pieniu, ¿e bardzo cieszy go fakt, i¿
wychowankowie pod¹¿aj¹ bez kompleksów
na spotkanie ze Zjednoczon¹ Europ¹. Podziêkowa³ te¿ firmie VG Polska, która by³a
sponsorem cennych nagród we wszystkich
konkursach, wspieraj¹c w ten sposób d¹¿enia uczniów do poszerzania swojej wiedzy.
Nastêpnie szkolni reporterzy przeprowadzili wywiad z goœæmi z MDSM, w czasie
którego pytali m. in. o mo¿liwoœci wspó³pracy. Dyrektor Leszek Szuster zapewni³,
¿e, tak jak dotychczas, bêd¹ zapraszani do
wspó³pracy przy realizacji miêdzynarodowych projektów.
Po czêœci oficjalnej d³ugo trwa³y przyjacielskie rozmowy m³odzie¿y z wolontariuszami. Warto wspomnieæ, ¿e na portalu Europejskiego Dnia Wiosny zosta³y opublikowane prace uczennicy El¿biety Walerowicz
i Agnieszki Daty, napisane w jêzyku niemieckim. Pierwsza praca, piêknie przez
autorkê ilustrowana, dotyczy legendy o
cudownym Ÿróde³ku na Zagórczu, a druga
opowiada o tym, jak „czeski król obuwia”,
Bata wp³yn¹³ na losy mieszkañców Che³mka. To ogromne wyró¿nienie dla szko³y, a
jednoczeœnie promocja naszego miasta w
œwiecie - mówi pani El¿bieta Kubas, pod
której kierunkiem uczennice napisa³y swoje
prace. Dodaje tak¿e, ¿e ogromn¹ pomoc¹
przy elektronicznej „obróbce” zdjêæ wykorzystanych w publikacji s³u¿y³a Jolanta
Okarmus, nauczyciel informatyki w PZ 8.
Sukces mo¿liwy jest dziêki wspó³pracy wielu
ludzi i tak by³o u nas - powiedzia³a na zakoñczenie pani El¿bieta Kubas.

P.Ch

„ KTO NIE BUDUJE TEN MUSI BURZYÆ”
Powiatowy Zespó³ Nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych im. J. Kiliñskiego oraz Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga by³a
organizatorem spotkania poœwieconego problemom wychowania
dzieci i m³odzie¿y. Na debatê zaproszono ks. Andrzeja Augystyñskiego - dyrektora generalnego Centrum M³odzie¿y „ U Siemachy”
( dzienny Oœrodek Socjoterapii w Krakowie). Centrum „ U Siemachy” od pocz¹tku swego istnienia realizuje programy o charakterze
profilaktycznym. W szczególnoœci dotyczy to programów z zakresu uzale¿nieñ, uznaj¹c je za jeden z podstawowych obszarów swojej aktywnoœci. U pocz¹tków dzia³alnoœci oœrodek zrealizowa³ program pt. „Wieczorowy Kurs Niewolnictwa”, który poprzez odwrócon¹ retorykê, argumentuj¹c za korzyœciami popadania w uzale¿nienia, odkrywa³ z³o¿one i zakryte mechanizmy uzale¿nieñ, ujawniaj¹c tak¿e ich t³o spo³eczne, ekonomiczne, zwi¹zek z kultur¹
masow¹, grupami nacisków i interesów. Program spotka³ siê z bardzo dobrym przyjêciem i stanowi³ pocz¹tek niezwykle owocnych
dzia³añ podejmowanych przez oœrodek na tym obszarze. Realizacja tych programów dokonuje siê w przekonaniu, ¿e w wyniku ich
aplikacji:
* wzrasta poziom integracji prospo³ecznej grupy nastolatków
zorientowanej na standardy trzeŸwoœciowe i rozwojowe,
* utrwala siê poczucie przynale¿noœci do grupy, która zaczyna
spe³niaæ funkcjê rówieœniczej grupy odniesienia, wzrasta profilaktyczna i prewencyjna presja grupy wobec jej cz³onków zaniedbuj¹cych naukê szkoln¹ i normy grupowe,
* poprawia siê umiejêtnoœci komunikowania co pozwoli wycho-

wankom oœrodka lepiej funkcjonowaæ w zbiorowoœciach ludzkich,
* pojawia siê szansa na nabycie rozlicznych kompetencji interpersonalnych, które pozwol¹ skutecznie i suwerennie realizowaæ
osobiste programy dzia³ania, skuteczniej przeciwstawiaæ siê manipulacjom, œwiadomie kszta³towaæ swój wizerunek w relacjach z
ludŸmi niezale¿nie od realizowanych ról.
Na spotkanie przyby³o liczne grono nauczycieli, którzy na co
dzieñ maja kontakt z problemami wychowawczymi m³odzie¿y. W
o¿ywionej dyskusji wymieniano pogl¹dy i spostrze¿enia.

P.Ch
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Nasz Samorz¹d
Od ubieg³ego roku na terenie naszej
Gminy dzia³aj¹ Zarz¹dy Osiedli. Rady So³eckie oraz Zarz¹dy Osiedli stanowi¹ wa¿ne
ogniwa w rozwoju naszego lokalnego samorz¹du i demokracji. Pragniemy ukazaæ czytelnikom ich codzienn¹ dzia³alnoœæ, plany,
zamierzenia oraz osi¹gniêcia. W tym numerze „ Echa Che³mka” przedstawiamy Zarz¹d
Osiedla „Nowopole” oraz „Kolonia”.
W dniu 08.01.2003 r. odby³o siê zebranie mieszkañców Osiedla „Kolonia”, na którym to wybrano przedstawicieli Zarz¹du w
sk³adzie: Teresa Daniek -przewodnicz¹ca,
Pawe³ Legut, Artur Kapitan, Anna Etmañska, Jan Leszczyñski, Tomasz Szyjka, Euzebiusz Krupa, Daniel Cieœla.
Zarz¹d Osiedla spotyka siê w pierwszy
czwartek ka¿dego miesi¹ca w Domu Emerytów i Rencistów w Che³mku przy ul. Topolowej o godzinie 18.00. Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane i wnioski na bie¿¹-

co przesy³ane do wiadomoœci Burmistrza
Miasta. Na zebraniach rozpatrywane s¹ sprawy zwi¹zane z :
- remontami i modernizacj¹ budynków
mieszkalnych, szkó³, ulic, dróg dojazdowych, stadionu sportowego,
- budow¹ sali widowiskowej przy MOKSiR
w Che³mku,
- zagospodarowaniem i remontem placu zabaw, uzupe³nianiem brakuj¹cych ³awek,
koszeniem traw wokó³ bloków, ukwieceniem terenów wokó³ obiektów
- utrzymaniem czystoœci i porz¹dków wokó³ obiektów
- organizowaniem spotkañ z przedstawicielami Policji i przedstawianiem problemów
zwi¹zanych z bezpieczeñstwem Osiedla
„Kolonia”
- wydawaniem opinii w sprawie sprzeda¿y
nieruchomoœci
- przyjmowaniem skarg i za¿aleñ od mieszkañców Osiedla

Komunikat Komendy Hufca Che³mek
Przy Hufcu ZHP Che³mek z inicjatywy
Komendy Hufca i by³ych instruktorów powsta³a Rada Przyjació³ Harcerzy, której zadaniem bêdzie pomoc w organizowaniu akcji
podejmowanych przez harcerzy z naszego
œrodowiska. Planuje siê ró¿ne formy pomocy, takie jak: organizacyjn¹, wychowawcz¹
i finansow¹. 22 lutego 2004 roku Rada Przyjació³ Harcerzy na swoim pierwszym spotkaniu w Dniu Myœli Braterskiej wybra³a
spoœród cz³onków za³o¿ycieli przewodnicz¹cego, zastêpcê, skarbnika i cz³onków:

Przewodnicz¹ca - Teresa Czajka
z-ca przewodnicz¹cego - Janusz Cora
skarbnik - Zofia Musia³
cz³onkowie - Halina Ptasiñska, Gra¿yna Firek
Siedzib¹ Rady Przyjació³ Harcerzy jest
Dom Harcerza przy ul. Kochanowskiego 1.
Spotykamy siê raz na kwarta³ - najbli¿sze spotkanie 6 maja o godz. 18.00 w Domu
Harcerza.
Serdecznie zapraszamy do wspó³pracy.
Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!

Jak rozwijaj¹ siê najm³odsi w naszej gminie
Dnia 12 marca 2004 roku w Samorz¹dowym Zespole Szkó³ w Bobrku odby³ siê
II etap miêdzyszkolnego konkursu „Asy z
trzeciej klasy”. Jest to konkurs uczniów klas
trzecich nauczania zintegrowanego gminy
Che³mek. W tym roku brali w nim udzia³
nastêpuj¹cy uczniowie: Patryk Ciupa³a - SZS
Bobrek, Micha³ Gurgul - SZS Che³mek, Korneliusz Œwider - SP Che³mek nr 2, Karolina
Ryszka - SZS Gorzów, Patrycja Szymczak SZS Che³mek, Izbella Mendyk - SZS Bobrek, Dominika Radziun - SP Che³mek nr 2,
Martyna Mañkut - SZS Gorzów, Micha³ Sowa
- SZS Bobrek, Martyna Kula - SP Chemek nr
2, Patrycja Bunalska- SZS Che³mek, ¯aneta
Malik - SZS Bobrek, Kamila Mikulsk - SP
Che³mek, Piotr Ardyan - SZS Che³mek,
Kornel Opitek - SZS Gorzów, Aleksander

Symula - SZS Bonrek, Aleksandra Bielska SP Che³mek nr 2, Kamil Baniuch - SP Che³mek nr 2, Micha³ Suski - SZS Che³mek,
Urszula Pisarek - SZS Che³mek, Piotr Czuba
- SP Che³mek nr 2, Karolina Smalcerz - SZS
Che³mek, Krzysztof Sa³ata - SZS Bobrek.
Nauczycielami prowadz¹cymi tych
uczniów s¹ : w Samorz¹dowym Zespole w
Bobrku - mgr Lucyna Gontko, w Samorz¹dowym Zespole Szkó³ w Gorzowie - mgr
Katarzyna Wojtyczko, w Samorz¹dowym
Zespole Szkó³ nr 1 w Che³mku s¹ - mgr Agata
Juszczyñska, mgr Katarzyna ¯o³dak, w
Szkole Podstawowej nr 2 w Che³mku - mgr
Iwona Bocheñska, mgr Ewa Raczek, mgr
Barbara Leja.

as

Ukaza³a siê kolejna IV ksi¹¿ka z serii

„Lokalnych legend Wies³awa Konecznego”
Wies³aw Koneczny jest mieszkañcem Libi¹¿a, z nasza Gmin¹ ³¹cz¹ go zwi¹zki
rodzinne oraz dzia³alnoœæ artystyczna. Od 2003 roku nale¿y do Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Che³mku. Ksi¹¿ka nosi tytu³ „Opowieœci z okrêgu górniczego”. Jest zbiorem wybornych esejów i opowieœci dotycz¹cych historii, mieszkañców i obyczajów naszych okolic. Bogato ilustrowanych grafikami i rysunkami autora
oraz archiwalnych zdjêciami. Ksi¹¿kê mo¿na nabyæ w siedzibie MOKSiR-u . Gratulujemy autorowi interesuj¹cej i cennej pozycji, sk³adamy równie¿ gratulacje z okazji
zdobycia literackiej nagrody w Ogólnopolskim Konkursie og³oszonym przez Muzeum
Im. W. Orkana w Rabce.

- uczestniczenie w Sesjach i komisjach Rady
Miejskiej

Mówi³a przewodnicz¹ca Zarz¹du Osiedla
„Kolonia”
Zarz¹d Osiedla „Nowopole” zosta³ powo³any na zebraniu ogólnym mieszkañców w
dniu 07.01.2003 r. w sk³adzie: przewodnicz¹cy - Mariusz Sajak oraz cz³onkowie - Janina Goc, Urszula Jod³owska, Jacek Sikora, Jacek Pyrek. W celu zapewnienia mieszkañcom
mo¿liwoœci udzia³u w rozpatrywaniu istotnych
spraw Osiedla w zakresie ich potrzeb cz³onkowie Zarz¹du aktywnie uczestnicz¹ w pracach gminnych organów samorz¹dowych.
Sta³y kontakt z Burmistrzem Che³mka, Rad¹
Miejsk¹ oraz jej sta³ymi komisjami pozwala
na przekazywanie informacji na temat bie¿¹cych potrzeb i problemów mieszkañców Osiedla w zakresie budowy i remontów infrastruktury ( kanalizacji, dróg, parkingów itp.), czystoœci i estetyki Osiedla, porz¹dku publicznego czy spraw socjalno-bytowych. W przysz³oœci, oprócz wyznaczonych kierunków
dzia³ania wynikaj¹cych z zadañ i obowi¹zków Zarz¹du jako jednostki pomocniczej
Gminy Che³mek, chcielibyœmy krzewiæ idee
integracji naszej lokalnej spo³ecznoœci .Zarz¹d bêdzie d¹¿y do organizowania mieszkañców, szczególnie dzieci i m³odzie¿y, w
cyklu o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym i towarzyskim. W styczniu br. uda³o nam
siê zorganizowaæ kulig dla dzieci. W miesi¹cu maju planujemy umo¿liwiæ dzieciakom
wyjazd i udzia³ w organizowanym przez stowarzyszenie „Trivium” w Oœwiêcimiu - „Tygodniu Praw Dziecka” ( w programie m.in.
koncert zespo³u Arka Noego ). W okresie letnim bêdziemy wspó³organizowaæ konkurs na
naj³adniejszy balkon i ogródek. W fazie negocjacji jest utworzenie na terenie Osiedla
œwietlicy œrodowiskowej dla dzieci i m³odzie¿y. Stosowny projekt zosta³ z³o¿ony w Urzêdzie Miasta Che³mek. Ide¹ pomys³u jest zorganizowanie dzieciom i m³odzie¿y alternatywnych form spêdzania wolnego czasu, zapewnienie im opieki, poczucia bezpieczeñstwa, rozwijanie ich zdolnoœci, zainteresowañ
oraz kszta³towanie wiedzy i umiejêtnoœci niezbêdnych do kszta³towania zdrowego, aktywnego i po¿ytecznego spo³ecznie trybu ¿ycia.
W przypadku pozyskania odpowiednich pomieszczeñ zamierzamy rozbudowaæ tê placówkê aby mog³a s³u¿yæ doros³ym mieszkañcom „Nowopola” na zasadach Centrum Aktywnoœci Lokalnej. Planowanych na przysz³oœæ zamierzeñ nie da siê kreowaæ bez pomocy mieszkañców Osiedla. Dlatego, rozwijaj¹c takie wartoœci jak „spo³eczeñstwo obywatelskie”, czy „demokracja partycypacyjna”, chcia³bym zaapelowaæ i prosiæ mieszkañców „Nowopola” o aktywny wspó³udzia³
w pracach Zarz¹du oraz kierowanie do jego
cz³onków uwag, opinii, pomys³ów, które
mog³yby przyczyniæ siê do rozwoju naszej
spo³ecznoœci poprawy naszych warunków ¿ycia, a które bêd¹ stanowi³y materia³ i wytyczne dla kierunków naszych dalszych dzia³añ,
jak równie¿ bêd¹ przekazywane w³aœciwym
organom samorz¹dowym.

Mówi³ przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla
„Nowopole” Mariusz Sajka
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Wyroby z Che³mka w Europie

KONCERT MUZYKI KLASYCZNEJ

26 marca br. odby³a siê prezentacja uczniowska pod has³em
„Wyroby z Che³mka w Europie i ... jeszcze dalej”, która zamyka³a cykl projektów realizowanych w szkole w ramach Europejskiego Dnia Wiosny.

Prawdziwym wydarzeniem artystycznym okaza³ siê koncert „Muzyki Klasycznej” w wykonaniu artystów Filharmonii
Lwowskiej. W niedzielê 21 marca w koœciele PW Mi³osierdzia
Bo¿ego w Che³mku po wieczornej Mszy Œw. wyst¹pili:
NATALIA MICHANTIEWA - . Artystka wspó³pracuj¹ca z
Filharmoni¹ Lwowsk¹ - pedagog specjalnej szko³y we Lwowie.
Koncertuje solo, w zespo³ach kameralnych oraz w orkiestrach z³o¿onych z domr. W repertuarze ma wiele utworów z gatunku „przebojów” muzyki XIX wieku. Gra na domrze. Propaguje domrê
wszêdzie ,gdzie jest to mo¿liwe - jako instrument o szlachetnym
brzmieniu - choæ nies³usznie zapomniany. Domra to ukraiñski
ludowy instrument muzyczny z grupy chorodofonów szarpanych,
o pó³kulistym korpusie rezonansowym i w¹skiej, d³ugiej szyjce
zaopatrzonej w metalowe progi, u¿ywany na Ukrainie i w Rosji.
SERGIEJ POLEFKA - pianista, absolwent Konserwatorium
we Lwowie. Koncertowa³ w wielu krajach. Wystêpuje solo oraz
jako akompaniator dla ró¿nych solistów graj¹cych na instrumentach, tworz¹c ducty, tria i wiêksze zespo³y kameralne. Czêsto wstêpuje jako improwizator, podejmuj¹c niejako „na ¿ywo” ró¿ne tematy muzyczne.

Dziesiêcioosobowa grupa uczniów z Liceum o profilu mechatronicznym i Technikum Mechanicznego przygotowa³a i przedstawi³a multimedialn¹ prezentacjê firm dzia³aj¹cych na terenie naszego miasta, które eksportuj¹ swoje produkty do krajów Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Arabii
Saudyjskiej, Rosji, Ukrainy, Bia³orusi i Litwy.
Multimedialn¹ prezentacjê poprzedzi³y wywiady przeprowadzone z w³aœcicielami firm oraz analiza ró¿norakich materia³ów
reklamowych.

Uczniowie przygotowuj¹cy prezentacjê odwiedzili firmy : PPHU
„Stanform Mleczek”, Fabrykê Obuwia „Nayka”, Firmê „Trucks
BOOTS”, Stolarniê Panów W.L.R. Baran. W³aœciciele oraz ich przedstawiciele obejrzeli prezentacjê i odpowiadali na pytania uczniów.
W uczniowskiej prezentacji uczestniczy³y tak¿e Panie reprezentuj¹ce Gminny Centrum Informacji w Che³mku przedstawi³y informacjê o rozwoju ekonomicznym miasta i zadaniach nowopowsta³ego oœrodka.
Uczniowskiej prezentacji towarzyszy³a wystawa kolekcji obuwia Firmy „Nayka” i „Trucks BOOTS”.
W opinii goœci prezentacja by³a interesuj¹ca i bardzo udana.
Swoj¹ pozytywn¹ opiniê na jej temat wyrazili w³aœciciele i reprezentanci che³meckiego biznesu.
Wiedz¹ o funkcjonowaniu firm i du¿ymi umiejêtnoœciami z
zakresu informatyki, komunikacji i marketingu wykazali siê uczestnicy projektu: Artur Ziajka, Jakub Zawadzki, Rados³aw Nowakowski, Dominik Pietruszka, Grzegorz Chrz¹szcz, Piotr Niemczyk, Artur
Szczepañski, £ukasz Balon, Bartosz Bigaj, Oskar Polinerski. Opiekê nad realizacj¹ projektu sprawowa³a mgr Lucyna Stok³osa .
Tekst i fot. P.Ch.

Podczas koncertu muzycy wykonali nastêpuj¹ce utwory :
1. G.B. Pergolesi - „Stabrat Mater”
2. J.S. Bach - „Aria z Pasji œw. Mateusza”
3. W.A. Mozart - „Lakrimoza”
4. A. Stradella - „Pieta Signore”
5. Jakub Polak - „Chorea Polonica”
6. W.A. Mozart - „Marsz turecki”
7. W.A. Mozart - Symfonia nr 40 - I czêœæ
8. Piotr Czajkowski - „Pieœñ jesienna”
9. Piotr Czajkowski - piosenka neapolitañska
10. G. Bizat - „Uwertura z Opery Carmen”
11. Anonim - Suita zakarpacka
Wystêp artystów zosta³ nagrodzony gromkimi brawami licznie
przyby³ej publicznoœci.
Ostateczna tabela ligi koszykówki po regularnej części rozgrywek.

KOSZYKÓWKA
W zmaganiach odzia³ bierze dru¿yna MOKSiR Che³mek. Najskuteczniejszym zawodnikiem jest Micha³ Gancarz (MOKSiR
Che³mek). Zawodnikom ¿yczymy dalszych sukcesów sportowych
w kolejnych zmaganiach.
1. Sewera
17
518 - 344
2. Kêty
16
505 - 347
3. Blachy Bieruñ
16
426 - 364
4. Zespó³ Szkó³ nr 6 Tychy 14
459 - 404
5. MOKSiR Che³mek
13
442 - 387
6. Bez Kogoœ
13
334 - 361
7. Babel
12
390 - 415
8. Bad Boys Brzeszcze
12
382 - 473
9. Konar
12
347 - 453
10. P.Z. nr 2 Chemik 2
9
280 - 555
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ODESZLI OD NAS
W dniu 27.11.2003 roku, w wieku 69 lat zmar³ w Bobrku Augustyn
Szostek. Ko³o Pszczelarzy w Che³mku, którego by³ aktywnym cz³onkiem, ponios³o bolesn¹ stratê.
Augustyn Szostek urodzi³ siê 28.08.1934 roku w Bobrku. W Che³mku
ukoñczy³ szko³ê zawodow¹ i zdoby³ zawód mechanika. Po odbyciu s³u¿by wojskowej rozpocz¹³ pracê zawodow¹ w Zak³adach Chemicznych w
Oœwiêcimiu, gdzie nieprzerwanie pracowa³ do 1982 roku. W tym w³aœnie
roku przeszed³ na rentê.
W 1984 roku rozpoczê³a siê jego przy- plastry z dojrza³ym miodem. Kolega Augugoda z pszczo³ami. Za namow¹ kolegi, Mie- styn rokrocznie uzyskiwa³ bardzo wysokie
czys³awa Guta rozpocz¹³ hodowlê pszczó³, zbiory miodu. Z najbardziej miododajnych
zaczynaj¹c od kilku rodzin pszczelich. Po rodzin pszczelich, poprzez odpowiednie
kilku latach pasieka przydomowa rozros³a zabiegi, hodowa³ matki pszczele, które
siê do oko³o 27 rodzin. Kolega Augustyn wymienia³ w swoich ulach. By³ cz³owiekiem
Szostek, bêd¹c przys³owiow¹ „z³ot¹ r¹cz- wyj¹tkowo uczynnym, sumiennym, pok¹”, w³asnorêcznie wykonywa³ drewniane wszechnie szanowanym, o dobrym sercu i
ule odmiany wielkopolskiej, ramki i drobny szlachetnym charakterze. Aktywnie uczestsprzêt pszczelarski. Równie¿ w³asnorêcznie niczy³ w zebraniach naszego ko³a, dzieli³
wykona³ wirówkê do odbierania miodu z siê swoimi obserwacjami i przekazywa³
plastrów pszczelich i odstojnik na miód. W swoje doœwiadczenia w hodowli pszczó³.
budynku gospodarczym wydzieli³ pomiesz- Chêtnie wyje¿d¿a³ na szkolenia i wystawy
czenie, które sta³o siê pracowni¹ pszczelar- pszczelarskie. Bêd¹c pasjonatem przyrosk¹ i miejscem odbioru miodu. W pracach dy, corocznie sadzi³ drzewa miododajne i
z tym zwi¹zanych pomaga³a mu ¿ona W³a- py³kodajne w Bobrku, wzd³u¿ ulic lub na
dys³awa, która odsklepia³a i odwirowywa³a nieu¿ytkach. Aktywnie zwalcza³ niszczy-

cielskie w skutkach wiosenne wypalanie traw
i bezmyœlne, nieuzasadnione wycinanie lip
i akacji rosn¹cych wzd³u¿ ulic w Bobrku. W
uznaniu jego zas³ug dla pszczelarstwa w
1995 roku otrzyma³ br¹zow¹ odznakê Polskiego Zwi¹zku Pszczelarskiego. Pracowa³
równie¿ spo³ecznie, przez dwie kadencje by³
radnym, dzia³a³ w Komitecie Budowy Wodoci¹gu w Bobrku, by³ cz³onkiem Kó³ka
Rolniczego w Che³mku. Wykazywa³ aktywnoœæ niemal do koñca swojego ¿ycia, a¿
ciê¿ka choroba strawi³a jego organizm i
œmieræ wyrwa³a go z naszych szeregów. Po
raz ostatni widzieliœmy siê i rozmawialiœmy
z nim na naszym zebraniu 28 sierpnia 2003
roku. Pomimo postêpuj¹cej ciê¿kiej choroby zachowa³ pogodê ducha, ¿artowa³ i planowa³ dalsz¹ pracê w pasiece na wiosnê 2004
roku. Niestety, pod koniec listopada œmieræ
przerwa³a pracowite ¿ycie kolegi Augustyna Szostka. Na Jego pogrzebie liczne grono
pszczelarzy z che³meckiego ko³a odda³o Mu
ostatni¹ przys³ugê. Bêdzie nam Ciebie bardzo brakowaæ, kolego Augustynie!
Czeœæ Jego pamiêci!
Niech spoczywa w spokoju.

Jacek Witkowski
Prezes Ko³a Pszczelarzy w Che³mku

TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ

„Cyœ widzio³ potok..”

W dniu 06. 03. 2004 ( sobota) odby³y siê na hali sportowej w
Bieruniu zawody pi³ki no¿nej organizowane przez Urz¹d Miasta
w Bieruniu. Turniej rozgrywano w dwóch kategoriach wiekowych: rocznik 1988 gra³ do po³udnia, natomiast do gry po po³udniu przyst¹pi³y dru¿yny z³o¿one z ch³opców urodzonych w 1989
i 1990 roku. W obu kategoriach z powodzeniem wyst¹pi³y reprezentacje Gimnazjum Nr 2 w Che³mku.
Starsi ch³opcy okazali siê najlepsi w gronie 6 zespo³ów, odnosz¹c zwyciêstwo i remis w grupie, co wystarczy³o na awans z drugiego miejsca do pó³fina³ów. Tam po dramatycznym meczu i bezbramkowym remisie pokonali w rzutach karnych Gimnazjum z
Bierunia.
Najlepszy swój mecz ch³opcy z Che³mka rozegrali w finale,
gdzie po stoj¹cym na wysokim poziomie spotykaniu, m¹drej grze
w obronie i wielu sytuacjach dla naszego Gimnazjum niestety nie
wykorzystanych, wygrali znów po rzutach karnych. A zwyciêstwo
odnieœli z faworytem Piastem Bieruñ.
Trochê gorzej powiod³o siê m³odszym ch³opakom, którzy zajêli
ostatecznie 3 miejsce w stawce 8 zespo³ów. W grupie odnieœli 3
zwyciêstwa nie trac¹c bramki, strzelaj¹c 9.
W pó³finale coœ z³ego sta³o siê z dru¿yn¹, która nagle przesta³a
graæ i zosta³a pokonana przez Gimnazjum z Bierunia 4:0. Pozosta³a
wiêc walka o 3 miejsce. Tam znowu ch³opcy nie zachwycili i dopiero w rzutach karnych wygrali zwyciê¿aj¹c w finale 3:2 Gimnazjum
z Bierunia.
Ostatecznie do Che³mka przywiezione zosta³y dwa piêkne puchary, a z wyników swoich podopiecznych zadowolony by³ bardzo opiekun obu dru¿yn Mariusz Kozie³. Turniej ten potraktowany
zosta³ jako przetarcie przed zbli¿aj¹cymi siê zawodami miêdzyszkolnymi na du¿ym boisku oraz rozgrywkami o puchar Coca - Coli.
Dyrekcja Gimnazjum Nr 2 w Che³mku oraz sami uczestnicy
zawodów sk³adaj¹ podziêkowania Miejskiemu Oœrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku za pokrycie kosztów wynajêcia
transportu w celu dotarcia na w/w zawody. Hala sportowa w Bieruniu oddalona jest bowiem o 20 km od Che³mka.

26 marca w SP nr 2 w Che³mku odby³o siê spotkanie z poet¹
ks. Marcinem Godaw¹. Artysta pochodzi z Pcimia, starej wsi
góralskiej ( dawna nazwa Kuszczaków). Przez rok studiowa³ na
UJ w Krakowie. Potem wst¹pi³ do Wy¿szego Seminarium Duchownego w Krakowie. 2 czerwca 1999 roku przyj¹³ œwiecenia
kap³añskie. Obecnie jest wikariuszem w Rabce. W 1999 roku za
wiersz „Œpiew Siuhaja idêcego od gór” otrzyma³ I Nagrodê w
kategorii gwarowej Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. T Staicha w Zakopanem.

Tekst M. K.

Nie od zawsze pisa³em gwara góralsk¹, ale od najm³odszych
lat œwiat poezji by³ blisko mnie. Od dziecka pisa³em wiersze a moja
twórczoœæ znana by³a w lokalnym œrodowisku. Gwar¹ piszê od
kilku lat. Pierwszy tomik to w³aœnie „Cyœ widzio³ potok...”, a drugi
jest ju¿ na ukoñczeniu. Nie wydajê du¿ych objêtoœciowo tomików,
aby czytelnik móg³ w pe³ni zag³êbiæ siê w moj¹ twórczoœæ. Gwara
góralska daje ogromne mo¿liwoœci dla twórcy pod wzglêdem jêzykowym i brzmieniowym. Ale nie jest prawd¹, ¿e tylko urodzeni na
Podhalu s¹ odbiorcami mojej poezji. Wrêcz przeciwnie, ka¿demu
polecam tê góralsk¹ lekturê. Przyk³ad T Staicha pokazuje nam, ¿e
nie trzeba urodziæ siê góralem, aby znakomicie rozumieæ i propagowaæ gwarê góralsk¹. Staram siê czyniæ coœ dobrego za przyk³adem dawnych zbójników. Jest doœæ liczne grono poetów, którzy
pisz¹ gwar¹ ale s¹ oni ma³o znani. W ramach promocji poezji
góralskiej co roku na Podhalu pani W. Czubernatowa organizuje
„Œwiêto poezji góralskiej”.- mówi³ o sobie ks. Marcin Godawa.
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V Wiosenny Przegl¹d Sztuki Nieprofesjonalnej
Dnia 12 marca w galerii „Epicentrum” przy Miejskim Oœrodku
Kultury, Sportu i Rekreacji otwarto wystawê V Wiosennego
Przegl¹du Sztuki Nieprofesjonalnej.
Oto jesteœmy œwiadkami artystycznej klêski urodzaju - stwierdzi³ ¿artobliwie dyrektor Waldemar Rudyk. A¿ 78 twórców nieprofesjonalnych zaprezentowa³o swoje prace. Podczas wernisa¿u w
galerii trudno by³o znaleŸæ choæ trochê wolnego miejsca. Ekspozycyjne pomieszczenia szczelnie wype³nili twórcy i mi³oœnicy sztuki,
którzy przyszli na otwarcie wystawy. Zwyk³o siê mówiæ „do trzech
razy sztuka”. Organizatorów przegl¹du dobra passa nie opuszcza
od piêciu lat. Rekordowa liczba twórców, którzy przyjêli zaproszenie, jest tego wymownym przyk³adem. Nie o bicie kolejnych rekordów tu chodzi. Nie fundowaliœmy twórcom darmowych biletów
komunikacji miejskiej czy innych profitów. Przybyli z potrzeby
serca i z chêci podzielenia siê swymi dokonaniami. Myœlê, ¿e zachêci³a ich równie¿ wspania³a, wra¿liwa i ch³onna publicznoœæ.
Codzienne medialne doniesienia ukazuj¹ œwiat jako kakofoniê informacji, politycznego zamêtu i frustracji. Jak zatem wyt³umaczyæ,
¿e w tej rzeczywistoœci znalaz³o siê miejsce dla twórców i wra¿liwych odbiorców. Na to pytanie musimy sami poszukaæ odpowiedzi. Daleki jestem od ocen artystycznych czy formalnych analiz
prac. Istot¹ tego spotkania amatorów plastyków i publicznoœci jest
manifestacja twórczej postawy i wyobraŸni. Efektem kreatywnoœci
mog¹ byæ rzeŸby, obrazy, utwory muzyczne, mo¿e byæ wreszcie
ciekawe, proste, otwarte na innych ¿ycie. Pamiêtajmy, ¿e drogie
firmowe farby czy szlachetne rzeŸbiarskie tworzywa s¹ tylko materia³ami i œrodkami. Prawdziwy proces twórczy jest komplikacj¹
serca, uczucia, ekspresji, a dopiero póŸniej bieli tytanowej, ugrów
i paryskich b³êkitów. Delacroix zwyk³ mawiaæ: „odbierzcie mi farby, bêdê malowa³ b³otem”- powiedzia³ dyrektor MOKSiR podczas
uroczystego otwarcia wystawy.

Wystawa w galerii „Epicentrum” to z pewnoœci¹ najwiêksza w
powiecie oœwiêcimskim prezentacja twórczoœci nieprofesjonalnej.
W tym roku ku uciesze organizatorów swoje prace zaprezentowa³o
wielu m³odych artystów. Honorowy patronat nad przegl¹dem obj¹³
starosta Józef Ka³a. Dla wszystkich zebranych nie lada niespodziank¹ by³ program poetycki zaprezentowany przez m³odzie¿ z
Powiatowego Zespo³u nr 8 w Che³mku. Opiekunem grupy jest nauczycielka E. Kubasa. Program sk³ada³ siê prezentacji poezji polsko - niemieckiej.
Oto lista osób uczestnicz¹cych w „ V Wiosennym Przegl¹dzie
Sztuki Nieprofesjonalnej 2004”:
Agata B³achut - Oœwiêcim,Stanis³aw Wolinski - Chrzanów,Jacek Majcherkiewicz - Goreniec k/ Olkusza, Stanis³aw Klimczyk Libi¹¿,Barbara Bienia - Bielsko-Bia³a,Andrzej Ksi¹¿ek - Libi¹¿,Ryszard Gondek - Che³mek,Urszula Mayerberg - Che³mek,Zofia Czosnek-Szczepanik - Oœwiêcim,Janina ¯urek - Oœwiêcim,Ma³gorzata
Szymocha - Oœwiêcim,Krystyna Brzeszkiewicz - Oœwiêcim-Zaborze,Janina Mêdrska - Oœwiêcim, Halina Indyk - Oœwiêcim,Maria

Miciñska - Oœwiêcim,Anna Spadliñska - Oœwiêcim,Anna Stryszewska - Oœwiêcim,W³adys³aw Zagrodzki - Chrzanów,Janina M³otecka - Chrzanów,Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Che³mku,Anna Wcis³o - Che³mekBarbara Andrzejewska - Che³mek,Jerzy ¯urawik - Che³mek,Barbara Lechowicz - Che³mek,Ewa Miszuta - Che³mek,Micha³ Indyk - Oœwiêcim,Jagoda Aszkowska Chrzanów,Janusz Ostrowski - Chrzanów,Kazimiera W¹sowicz Chrzanów,Marian Majkut - Oœwiêcim,Katarzyna Chwalisz Oœwiêcim,Stanis³aw Smrek - Oœwiêcim,Rozalia Æwiertnia Osiek,Zofia Madejczak - Che³mek,Danuta Wanat - Che³mek,Maria Matyja - Che³mek,Genowefa Wesecka - Che³mek,Helena Syska
- Che³mek,Józef Pawlik - Che³mek,Antoni Korycik - Che³mek,Anna Nosal-Tobiasz -Oœwiêcim,W³adys³aw Koby³czyk - Che³mek,£ucja Maszkiewicz - Che³mek,Justyna Koby³czyk - Che³mek,Barbara Koby³czyk - Che³mek,Janina Faltyñska - Che³mek,Mieczys³aw
Matyja - Che³mek,Barbara Urbañczyk - Che³mek,Janina Pid³o Che³mek,Danuta Nowak - Che³mek,Natalia Zamarlik - Gorzów,Grzegorz Zamarlik - Gorzów,Danuta Krê¿lewicz - Che³mek,Wanda Sucherek - Libi¹¿,Kazimierz Szuszczewicz - Libi¹¿
Joanna Ch¹szcz-Wronka - Che³mek,Dominika ¯ronka Che³mek,Kazimierz Skórski - Zator,Kazimiera Krawczyk-Skórska
- Zator,Genowefa Koeczna - Libi¹¿,Wies³aw Koneczny - Libi¹¿,Gra¿yna Spólnik - Che³mek,Eugeniusz W¹tor - Libi¹¿,Zdzis³aw Pude³ko - Kêty,Aurelia Rudyk - Che³mekI,Izabela Roman - Che³mek,Aleksandra Pisarek - Che³mek,Ko³o Plastyczne „Irys” przy
PZnr8SziO - Che³mek,El¿bieta Walerowicz - Che³mek,Anna Fidyt
- Che³mek,Katarzyna Tuchacz - ¯arki,Józef Gawe³ - Libi¹¿,Angelika Ksiê¿arczyk - Libi¹¿,Ewelina Szyjka - Libi¹¿,Hermina Kuty³a
- Chrzanów,Ewa Stec - Oœwiêcim,Ma³gorzata Stec-Adamus - Wilczkowice

Tekst i foto: P.Ch
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VIII Spotkania Teatralne
„Teatra³ki 2004 r.”

Teatra³ki 2004

2 kwietnia br. w Miejskim Oœrodku Kultury, Sportu i Rekreacji
w Che³mku odby³y siê VIII Spotkania Teatralne „Teatra³ki 2004 r.”
„ Spotkania...” s¹ prezentacj¹ ró¿nych form teatrzyków dzieciêcych. G³ównym celem jest wyzwolenie nieskrêpowanej ekspresji teatralnej i dobra zabawa, oraz wy³onienie zespo³ów teatralnych
reprezentuj¹cych nasz¹ gminê w powiatowych eliminacjach Ma³opolskiego Festiwalu Teatrów Szkolnych w Skawinie.
Z oœmiu zespo³ów, które bra³y udzia³ w gminnych eliminacjach
do etapu powiatowego zakwalifikowa³y siê nastêpuj¹ce grupy:

1. „ Bajka o œpi¹cym ch³opcu” grupa teatralna „B.U.M” z
MOKSiR- opiekun grupy - £ucja Dydyñska i Stanis³awa PêdrysKlisiak (scenariusz £ucja Dydyñska),
2. „ Ksiê¿niczka i Smok”- Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Che³mku- opiekun grupy Agata Juszyñska ( autor £ucja Dydyñska),
3.” Mi³oœæ czyni cuda”- Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Bobrkuopiekun grupy- Joanna Krzy¿ak ( autor Aleksandra Krzy¿ak i Joanna Krzy¿ak). Konferansjerem podczas spotkania by³ aktor z
teatru „ Ateneum” z Katowic Marek Wit, który zaprezentowa³ równie¿ teatrzyk pacynkowy.
Wszystkie grupy teatralne otrzyma³y piêkne dyplomy za udzia³
w przedsiêwziêciu, pami¹tkow¹ maskotkê oraz poczêstunek ufundowane przez MOKSiR w Che³mku. Eliminacje powiatowe odbêd¹
siê 14 maja br. w MOKSiR.

Gdzie mieszkaj¹ bajki?
Wszyscy potrzebujemy od czasu do czasu ucieczki od problemów codziennoœci. Dla dzieci, takim azylem czêsto staje siê œwiat
bajki i baœni. Obcowanie z bajkami pozwala uwierzyæ, ¿e œwiat
mo¿e byæ lepszy, weselszy i ciekawszy. Dlatego dobrze, ¿e Dom
Kultury w Kêtach ju¿ od 10 lat organizuje Wojewódzki Turniej
Interpretacji Bajki i Baœni. Prezentacje wykonawców to swoisty
spektakl jednego aktora, z w³asn¹ dramaturgi¹, kostiumami i scenografi¹. To tak¿e znakomity sposób rozwijania wyobraŸni, ekspresji i wra¿liwoœci dzieciêcej. Na tegoroczn¹ imprezê, która odbywa³a siê 11-12 marca, pojecha³y trzy przedstawicielki grupy teatralnej „B.U.M.” , dzia³aj¹cej od paŸdziernika 2003 roku w MOKSiR w Che³mku: Maja Janaszek, Martyna Kula i Konstancja
Naporowska. W oczach profesjonalnego jury uznanie zyska³a Konstancja Naporowska, której przyznano wyró¿nienie pierwszego
stopnia oraz Maja Janaszek - wyró¿nienie drugiego stopnia. Obie
dziewczynki zosta³y zaproszone do udzia³u w specjalnym koncercie laureatów w dniu 5 kwietnia. Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy
dalszych sukcesów!

Tekst i foto: P.Ch
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