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To ju¿ 50 lat „Dwójki”!
19 czerwca 2004 r. na d³ugo pozostanie w pamiêci nauczycie-

li, uczniów i ich rodziców, absolwentów oraz wszystkich sympa-

tyków Szko³y Podstawowej nr 2 w Che³mku. W tym dniu bowiem

szko³a obchodzi³a jubileusz 50-lecia istnienia. Wœród zaproszo-

nych goœci znaleŸli siê: przedstawiciele samorz¹du terytorialne-

go miasta Che³mka, przedstawiciele nadzoru pedagogicznego,

byli nauczyciele ucz¹cy kiedyœ w „Dwójce”  oraz absolwenci.

-ekspozycjê historii szko³y obejmuj¹c¹ eksponaty z ¿ycia i funk-

cjonowania placówki. Mo¿na tu by³o znaleŸæ np.: ³awki starego

typu, pióra, piórniki, o³ówki kopiowe, tornistry, fartuchy, tarcze,

plakietki „wzorowego ucznia”, „dobrze czytam”, „dobrze liczê”

itp.. By³y tak¿e, stare podrêczniki, ³¹cznie ze s³ynnym elementa-

rzem Falskiego, legitymacje szkolne, stara maszyna do pisania.

Czêœæ eksponatów zosta³a sprowadzona z muzeów.

-historiê szko³y w obiektywie. Na ekspozycji znalaz³y siê zdjê-

cia z ¿ycia klasowego i wycieczek szkolnych z ró¿nych lat.

Wielkim zainteresowaniem cieszy³a siê sala nr 13, w której przed-

stawiona zosta³a historia  i dzia³alnoœæ harcerstwa w szkole. Ekspo-

zycja utrzymana by³a w scenerii obozu harcerskiego: z namiotami

ustawionymi w lesie  oraz p³on¹cym ogniskiem. Mo¿na tu by³o

tak¿e znaleŸæ mnóstwo dyplomów, kronik, odznak harcerskich itp.

Piêkn¹ oprawê plastyczn¹ mia³y tak¿e szkolne hole i korytarze.

Mieszkañcy Che³mka mogli zwiedziæ szko³ê i podziwiaæ eks-

pozycje równie¿ w poniedzia³ek- 21. czerwca. W tym dniu bowiem

odby³ siê „Dzieñ otwarty” po³¹czony z dniem patrona szko³y i pla-

cówka otworzy³a swoje podwoje dla wszystkich szkó³ z terenu

Che³mka oraz dla mieszkañców. Spotka³o siê to z du¿ym zaintere-

sowaniem, wielu mieszkañców naszej miejscowoœci odnalaz³o siê

na fotografiach i kronikach z lat szkolnych. Z okazji jubileuszu

opracowany zosta³ biuletyn-kalendarium, który równoczeœnie bê-

dzie promowa³ szko³ê w przysz³oœci.

Przygotowania do tego œwiêta tak wspomina wicedyrektorka szko³y

E. Œwitalska: Prace zwi¹zane z jubileuszem rozpoczêliœmy ju¿ w zesz³ym

roku na sierpniowej Radzie Pedagogicznej. Wtedy zosta³ powo³any

Komitet Organizacyjny obchodów, do którego zostali w³¹czeni przed-

stawiciele Rady Szko³y oraz emerytowani nauczyciele.
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Uroczystoœæ rozpoczê³a siê o godz.  9.00 msz¹ œwiêt¹. Nastêp-

nie goœcie udali siê na plac szko³y, gdzie przywita³ ich dyrektor oraz

m³odzie¿ ubrana w stroje regionalne. Po uroczystych przemówie-

niach  i gratulacjach, dyrektor szko³y wraz z w³adzami miasta

i przedstawicielami Kuratorium Oœwiaty posadzili symboliczne

drzewko- korkowiec amurski. Goœcie zwiedzili tak¿e szko³ê i wszyst-

kie przygotowane ekspozycje.

G³ówn¹ czêœæ uroczystoœci odby³a siê w nowopowstaj¹cej sali

gimnastycznej, piêknie udekorowanej z tej okazji.  Uczniowie klas

I do VI wraz z nauczycielami przygotowali bogaty program arty-

styczny.  M³odzie¿ przedstawi³a historiê szko³y, w któr¹ wplecione

zosta³y piosenki, wiersze i tañce. Prezentowane by³y tak¿e tradycje

i obrzêdy szkolne. Inscenizacja bardzo podoba³a siê wszystkim

zgromadzonym i wywo³a³a burzê oklasków. Brawom nie by³o koñca.

By³a to œwietna lekcja historii oraz dziedzictwa regionalnego i kul-

turowego- podkreœli³a wicedyrektorka szko³y E. Œwitalska.

W tym dniu szko³a by³a otwarta dla wszystkich. Sale lekcyjne

zamieni³y siê w sale wystawowe, w których mo¿na by³o podziwiaæ

miêdzy innymi:

-osi¹gniêcia uczniów szko³y wraz z kronik¹ szko³y, kronik¹

chóru szkolnego oraz kronikami klasowymi,

- osi¹gniêcia nauczycieli, a wœród nich: publikacje, dzie³a pla-

styczne, (m. in. malarstwo, rzeŸba, hafty),
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KRÓTKO O GMINIE
W maju br. decyzj¹ S¹du Gospodarczego

w Krakowie zosta³a powo³ana Rada Wierzy-

cieli, dzia³aj¹ca przy syndyku masy upad³oœci

Po³udniowych Zak³adów Przemys³u Skórza-

nego. W jej sk³ad weszli przedstawiciele Urzê-

du Miejskiego, Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecz-

nych z Chrzanowa i Urzêdu Skarbowego z

Oœwiêcimia. Do zadañ Rady Wierzycieli nale-

¿y miêdzy innymi wydawanie opinii w spra-

wach podejmowanych przez syndyka.

Na pierwszym spotkaniu w czerwcu,

w oparciu o materia³y przygotowane przez

syndyka,  Rada Wierzycieli podjê³a uchwa³ê

w sprawie sprzedania ca³ego przedsiêbior-

stwa by³ego PZPS w drodze przetargu nie-

ograniczonego. Uchwa³a zosta³a zaakcepto-

wana przez sêdziego prowadz¹cego sprawê.

Procedura przetargowa ju¿ siê rozpoczê³a, a

przewidywany termin zamkniêcia sk³adania

ofert planowany jest na pocz¹tek sierpnia.

* * *

Zakoñczy³ siê rok szkolny 2003/2004.

Rozdanie œwiadectw oraz uroczyste aka-

demie odby³y siê w szko³ach naszej gminy

25. czerwca. Po¿egnanie szko³y w ka¿dej

placówce mia³o bogat¹ oprawê. Podczas

akademii z tej okazji nagrodzeni zostali

uczniowie, którzy osi¹gnêli wysokie wy-

niki w nauce. Tak¿e rodzice tych uczniów

otrzymali listy gratulacyjne od dyrekcji

szkó³. Podczas uroczystoœci burmistrz

Che³mka wrêczy³ nagrody uczniom, któ-

rzy w szczególny sposób wyró¿nili siê.

Nagrody otrzymali: Rafa³ Wesecki z Sa-

morz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Che³mku,

Iwetta Musia³ ze Szko³y Podstawowej nr 2

w Che³mku, Marcin Wanat z Publicznego

Gimnazjum nr 2 w Che³mku, Anna Rybar-

czyk z Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³

w Bobrku i Maciej Chodur z Samorz¹do-

wego Zespo³u Szkó³ w Gorzowie. W czasie

akademii burmistrz z³o¿y³ tak¿e podziêko-

wania za d³ugoletni¹ pracê nauczycielom,

którzy przeszli na emeryturê. Szczególne

wyray wdziêcznoœci burmistrz przekaza³ na

rêce dyrektora Gimnazjum nr 2 w Che³mku

Z. Góralewicza. Teraz uczniów i nauczycie-

li czeka zas³u¿ony odpoczynek. Wszystkim

¿yczymy s³onecznych i udanych wakacji.

* * *

W miesi¹cu lipcu rozpoczêto: remont

chodnika przy ulicy Klonowej w Che³mku przy

blokach 4, 6, 8, 10, 12. Remont wykonuje

Firma „STANBRUK” Jana Stankiewicza

z Oœwiêcimia za cenê 28.355,42z³ brutto;  wy-

konanie nak³adki asfaltowej na ulicy Ks.

Wcis³o w Che³mku – II czêœæ -  Remont wyko-

nuje Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych

z Olkusza za kwotê 22.728,05z³ brutto.

Burmistrz Che³mka w imieniu w³asnym oraz mieszkañców naszej gminy dziêkuje za

d³ugoletni¹ pracê na rzecz wychowania oraz kszta³cenia naszych dzieci i m³odzie¿y

nauczycielom, którzy w tym roku przeszli na emeryturê. S¹ to:  Urszula Swoszowska

z Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Che³mku, Jan Sworzowski z Samorz¹dowego

Zespo³u Szkó³ w Che³mku , Maria Melon z Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Che³m-

ku, Tadeusz Jewak ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Che³mku, Danuta KrêŸlewicz  ze

Szko³y Podstawowej nr 2 w Che³mku , Kazimiera Adamus z Samorz¹dowego Zespo-

³u Szkó³ w Bobrku, Maria Maciejowska z Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Bobrku,

Stanis³awa Góralewicz z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Che³mku i Zbigniew Góra-

lewicz z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Che³mku.

Roboty publiczne w naszej gminie

Mo¿na odejœæ na zawsze, by stale byæ blisko

W tym roku na terenie naszej gminy

zosta³o zatrudnionych 12 osób w ramach

robót publicznych, w tym: 4 osoby w ra-

mach programu „Bezpieczny wa³”, 2 osoby

w programie „Drogowiec”, 1 osoba do

sprz¹tania terenu gminy i 5 osób do prac

melioracyjnych.

Pracownicy ci do tej pory wykonali na-

stêpuj¹ce prace:

-wykoszenie i wygrabienie 4,86 ha tra-

wy na lewym wale Przemszy w Gorzowie,

-wykonanie ma³ych rowów odwadnia-

j¹cych przy ulicach: Cichej w Bobrku oraz

Krêtej w Che³mnu,

-œcinanie poboczy przy ul. Oœwiêcim-

skiej w Gorzowie, ul. Parkowej i ul. Lipowej

w Bobrku oraz koszenie poboczy przy dro-

gach gminnych,

-malowanie masztów, krat okiennych oraz

zadaszenia wejœcia do Urzêdu Miejskiego,

-prace melioracyjne: oczyszczenie rowu

przy ul. Leœnej i ul. ks. Wcis³o w Che³mku,

oczyszczenie Ÿróde³ka oraz kana³u w Go-

rzowie, a tak¿e rowu przy ul. Kolistej

w Bobrku, odbudowa skarp w rowie przy

ul. Polnej w Che³mnu,

-koszenie i grabienie trawy na terenach

zielonych bêd¹cych w³asnoœci¹ gminy Che³-

mek oraz na terenie placów zabaw,

-wykonanie kwietnika na skarpie przy

ul. Krakowskiej (obok przejazdu kolejowe-

go) oraz plewienie skarpy,

-mycie wiat przystankowych na terenie

gminy oraz sprz¹tanie terenu wokó³ nich,

-cotygodniowe prace porz¹dkowe na

terenie Che³mka (m. in.: park, place zabaw,

nowy i stary plac targowy, pobocza ulic).

Na podst. inf. UM

Serdeczne podziêkowania za udzia³ w uroczystoœci pogrzebowej w dniu

21 czerwca 2004 r.

œp. W³adys³awa Matysika
mieszkañcom Che³mka i  spoza Che³mka, Kole¿ankom i Kolegom

sk³ada

¿ona z dzieæmi i rodzin¹.

Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e 19 czerwca

2004 r. odszed³ na zawsze w wieku 84 lat œp. W³adys³aw

Matysik skromny, prawy i ¿yczliwy, d³ugoletni pracownik

Firmy „Bata”, Po³udniowych Zak³adów Przemys³u Skó-

rzanego „Che³mek” w Che³mku i cz³onek Klubu Idei To-

masza Baty w Che³mku oraz by³y uczeñ Batowskiej Szko-

³y Pracy w Zlinie.

Msza œw. ¿a³obna odby³a siê 21 czerwca 2004 r.w Ko-

œciele Parafialnym p.w. Mi³osierdzia Bo¿ego w Che³mku,

po czym nast¹pi³o odprowadzenie zmar³ego na cmentarz

w Che³mku.

Zarz¹d i cz³onkowie Klubu Idei Tomasza Baty w Che³m-

ku sk³adaj¹ wyrazy g³êbokiego wspó³czucia ¿onie i rodzi-

nie zmar³ego. Czeœæ Jego Pamiêci
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Przedwakacyjna sesja Rady Miejskiej w Che³mku
W dniu 1 lipca odby³a siê ostatnia przed przerw¹ wakacyjn¹ sesja Rady Miejskiej.

Porz¹dek obrad obejmowa³ kilka punktów.

Przed rozpoczêciem obrad Przewodni-

cz¹cy Rady Miejskiej Z. Jeleñ wraz z wice-

przewodnicz¹cymi  Z.  Urbañczyk  i  M.

Palk¹  w imieniu radnych i wszystkich obec-

nych  z³o¿yli  uroczyste podziêkowania i

¿yczenia odchodz¹cemu na emeryturê dy-

rektorowi Gimnazjum nr 2 w Che³mku -  Zbi-

gniewowi Góralewiczowi.

Jedn¹ z wa¿niejszych uchwa³, które rad-

ni naszej gminy podjêli, jest uchwa³a w spra-

wie   „za³o¿eñ do planu zaopatrzenia w cie-

p³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe dla

gminy Che³mek”. Zgodnie z ustaw¹ z dnia

10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne do

zadañ w³asnych gminy nale¿y planowanie

i organizowanie zaopatrzenia w ciep³o, ener-

giê elektryczn¹ i paliwa gazowe na swoim

terenie. W zwi¹zku z tym burmistrz opraco-

wa³ projekt za³o¿eñ do planu zaopatrzenia

w ciep³o, energiê elektryczn¹  i paliwa  gazo-

we dla ca³ego obszaru gminy Che³mek. Do-

kument sporz¹dzono zgodnie z wymogami

ustawy Prawo Energetyczne. Uzyska³ on tak-

¿e pozytywne opinie Zarz¹du Województwa

Ma³opolskiego w zakresie wspó³pracy z in-

nymi gminami oraz  wojewody ma³opolskie-

go w zakresie zgodnoœci z za³o¿eniami poli-

tyki energetycznej pañstwa. Uwzglêdnione

zosta³y równie¿ uwagi zg³oszone przez

przedsiêbiorstwa energetyczne w czasie

wy³o¿enia projektu do publicznego wgl¹du.

Kluczowym punktem okaza³ siê jednak

omówienie kierunków dzia³añ w celu o¿y-

wienia gospodarczego gminy. Radni zapo-

znali siê wczeœniej z materia³ami na temat

oceny obecnej sytuacji spo³eczno- gospodar-

czej naszej gminy (informacje na ten temat

zamieœciliœmyna str. 5). Sprawa by³a tak¿e

omawiana na posiedzeniach wszystkich ko-

misji. Podczas sesji zastêpca burmistrza

A. Skrzypiñski uzupe³ni³  informacjê o ana-

lizê  struktury zatrudnienia, poziomu bezro-

bocia,  infrastruktury technicznej  i spo³ecz-

nej. Przedstawi³ dane na temat  instytucji

i obiektów u¿ytecznoœci publicznej  funkcjo-

nuj¹cych  na terenie gminy Che³mek, a tak¿e

o wdra¿aniu programów  pomocowych oraz

o realizowanych projektach z  programu Roz-

woju Miejskiej Strefy Aktywnoœci Gospodar-

czej. Wiceburmistrz przekaza³ radnym infor-

macje o podmiotach gospodarczych i insty-

tucjach dzia³aj¹cych w strefie i wokó³ niej

oraz o wykorzystaniu powierzchni zabudo-

wanej. Po uzyskaniu wyczerpuj¹cych infor-

macji radni d³ugo dyskutowali nad dzia³a-

niami, jakie nale¿y podj¹æ, by przyci¹gn¹æ

do gminy nowych inwestorów i nie straciæ

tych firm, które ju¿ dzia³aj¹. Dyskusja zosta-

³a zakoñczona wnioskami, które wskazuj¹

kierunki przysz³ego dzia³ania. W celu o¿y-

wienia gospodarczego gminy zaproponowa-

no nastêpuj¹ce rozwi¹zania:

- poprawiæ po³¹czenia komunikacyjne

z Tysk¹ Stref¹ Ekonomiczn¹,

- dokonaæ oceny i analizy  kierunków

i poziomu kszta³cenia uczniów  szko³y œred-

niej na terenie gminy,

- zmieniæ  plan zagospodarowania prze-

strzennego i pozyskiwaæ  tereny, które mo¿-

na by wykorzystaæ jako miejsca pod przy-

sz³e inwestycje. Jest to bardzo wa¿na spra-

wa   dla rozwoju gminy.

Jednog³oœnie zosta³a podjêta uchwa³a

w sprawie zmiany gminnego programu

profilaktyki i rozwi¹zywania problemów

alkoholowych w 2004 r. Radni  przezna-

czyli œrodki finansowe  w wysokoœci 45

tys. z³ na modernizacjê i doposa¿enie

œwietlic œrodowiskowych na terenie Sta-

rego Miasta (Dom Ludowy, Dom Harce-

rza).

Radni podjêli tak¿e uchwa³ê o umorze-

niu po¿yczki udzielonej z gminnego bud¿e-

tu  w 2003 r. dla OSP Che³mek w kwocie

59.900 z³ na zakup lekkiego samochodu

ratowniczo - gaœniczego na podwoziu „Ford

Trasit 350 M”.

Na podst. informacji UM

WARSZTATY

LOKALNEGO O¯YWIENIA

GOSPODARCZEGO
23 czerwca w godzinach od 9:00 - 15:00 w siedzibie Miejskiego Oœrodka Kultury,

Sportu i Rekreacji w Che³mku mia³ miejsce warsztat „D” Lokalnego O¿ywienia Go-

spodarczego na temat „Ocena propozycji projektów”. W trakcie warsztatów cztery

grupy robocze pracowa³y nad potencjalnymi projektami - zadaniami planowanymi do

realizacji w powiecie oœwiêcimskim.

Warsztaty Lokalnego O¿ywienia Gospodarczego stanowi¹ efektywn¹ formê twór-

czego rozwi¹zywania problemów. Wypracowuj¹ bowiem konkretne projekty - zadania

mo¿liwe do realizacji przy wykorzystaniu œrodków pomocowych. W warsztatach uczest-

nicz¹ ludzie ze spo³ecznoœci lokalnej, których celem jest wspólna praca nad rozwi¹zy-

waniem lokalnych problemów gospodarczych. Warsztaty maj¹  s³u¿yæ liderom lokal-

nym oraz zainteresowanym mieszkañcom w przeprowadzeniu analizy posiadanych

zasobów, stworzeniu planu dzia³ania, jak równie¿ wypracowaniu i wybraniu propozycji

projektów gospodarczych, które w przysz³oœci doprowadz¹ do rozwoju ekonomicznego

danego obszaru.

Warsztat „D” Lokalnego O¿ywienia Gospodarczego w Che³mku by³ ju¿ czwartym

z kolei w powiecie oœwiêcimskim. Poprzednie odby³y siê w Oœwiêcimiu, Kêtach i Brzesz-

czach. Wziêli w nich  udzia³ przedstawiciele samorz¹dów oraz podmioty gospodarcze

z terenu powiatu oœwiêcimskiego, w tym z Gminy Che³mek, w sumie prawie 100 osób.

Organizatorami wydarzenia byli: starosta oœwiêcimski, Powiatowy Urz¹d Pracy w Oœwiê-

cimiu oraz burmistrz Che³mka. Kolejne spotkanie planowane jest na miesi¹c wrzesieñ

w Zatorze.

W trakcie warsztatów mia³a miejsce degustacja wyrobów cukierniczych oraz pieczy-

wa Gminnej Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska” z Che³mka.

P. Poznañska

Jednak powstanie

hostel w Bobrku
Mamy dobr¹ wiadomoœæ dla podopiecz-

nych Domu Pomocy Spo³ecznej w Bobrku.

Jeszcze w tym roku rozpocznie siê dalsza

budowa hostelu przy ulicy Ksiê¿nej Ogiñ-

skiej.

Prace zosta³y wstrzymane 2 lata temu

z powodu braku œrodków, jednak dziêki sta-

raniom w³adz naszej gminy i powiatu w tym

roku pieni¹dze siê znalaz³y. Na to zadanie

uda³o siê zapewniæ œrodki z kontraktu woje-

wódzkiego dla województwa ma³opolskie-

go na rok 2004 w ramach programu „Po-

moc spo³eczna”. Ca³y koszt inwestycji bê-

dzie wynosi³ 1, 6 mln z³, z czego po³owa

œrodków, czyli 800 tys z³, stanowi  dotacje

z bud¿etu pañstwa w ramach kontraktu wo-

jewódzkiego, druga po³owa pochodziæ bê-

dzie z bud¿etu powiatu oœwiêcimskiego,

który jest organem nadzoruj¹cym dzia³al-

noœæ Domu Pomocy Spo³ecznej. Zakoñcze-

nie inwestycji planowane jest na koniec 2004

roku.

Budowa hotelu pozwoli na rozwi¹zanie

dwóch  kluczowych spraw: poprawy warun-

ków mieszkaniowych podopiecznych DPS

oraz utrzymanie miejsc pracy personelu

DPS- powiedzia³ burmistrz Che³mka.

P. Poznañska, BKC
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I N F O R M A C J A
Zgodnie z  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.

543 z póŸn. zm.) burmistrz Che³mka informuje, ¿e wywieszony zosta³ wykaz nieruchomoœci lokalowych przeznaczonych do sprze-

da¿y. Wykaz dotyczy nieruchomoœci lokalowych po³o¿onych w Che³mku tj.:

1. Lokal u¿ytkowy Nr 1 o pow. 144,64

m2 zlokalizowany w budynku Nr 8 przy

ul. Wojska Polskiego w Che³mku, usytu-

owanym na nieruchomoœci oznaczonej

w ewidencji gruntów jako dzia³ka ewiden-

cyjna 836/246 obrêb Che³mek  i 1269/38

obrêb Libi¹¿ Wielki o pow. 964 m2.

2. Lokal u¿ytkowy Nr 2 o pow. 142,21

m2 zlokalizowany w budynku Nr 8 przy

ul. Wojska Polskiego w Che³mku, usytu-

owanym na nieruchomoœci oznaczonej

w ewidencji gruntów jako dzia³ka ewiden-

cyjna 836/246 obrêb Che³mek 1269/38

obrêb Libi¹¿ Wielki o pow. 964 m2.

 3. Lokal u¿ytkowy Nr 3 o pow. 52,17

m2  zlokalizowany w budynku Nr 8 przy

ul. Wojska Polskiego w Che³mku, usytu-

owanym na nieruchomoœci oznaczonej

w ewidencji gruntów jako dzia³ka ewiden-

cyjna 836/246 obrêb Che³mek 1269/38

obrêb Libi¹¿ Wielki o pow. 964 m2.

4. Lokal u¿ytkowy Nr 4 o pow. 84,98

m2 zlokalizowany w budynku Nr 8 przy

ul. Wojska Polskiego w Che³mku, usytu-

owanym na nieruchomoœci oznaczonej

w ewidencji gruntów jako dzia³ka ewiden-

cyjna 836/246 obrêb Che³mek 1269/38

obrêb Libi¹¿ Wielki o pow. 964 m2.

5. Lokal u¿ytkowy Nr 5 o pow. 52,86

m2 zlokalizowany w budynku Nr 8 przy

ul. Wojska Polskiego w Che³mku, usytu-

owanym na nieruchomoœci oznaczonej

w ewidencji gruntów jako dzia³ka ewiden-

cyjna 836/246 obrêb Che³mek 1269/38

obrêb Libi¹¿ Wielki o pow. 964 m2.

6. Lokal u¿ytkowy Nr 6 o pow. 91,81

m2 zlokalizowany w budynku Nr 8 przy

ul. Wojska Polskiego w Che³mku, usytu-

owanym na nieruchomoœci oznaczonej

w ewidencji gruntów jako dzia³ka ewiden-

cyjna 836/246 obrêb Che³mek 1269/38

obrêb Libi¹¿ Wielki o pow. 964 m2.

7. Lokal u¿ytkowy Nr 7 o pow. 27,84

m2 zlokalizowany w budynku Nr 8 przy

ul. Wojska Polskiego w Che³mku, usytu-

owanym na nieruchomoœci oznaczonej

w ewidencji gruntów jako dzia³ka ewiden-

cyjna 836/246 obrêb Che³mek 1269/38

obrêb Libi¹¿ Wielki o pow. 964 m2.

8. Lokal u¿ytkowy Nr 8 o pow. 54,99

m2 zlokalizowany w budynku Nr 8 przy

ul. Wojska Polskiego w Che³mku, usytu-

owanym na nieruchomoœci oznaczonej w

ewidencji gruntów jako dzia³ka ewidencyj-

na 836/246 i 1269/38 obrêb Che³mek o pow.

964 m2.

9. Lokal u¿ytkowy Nr 9 o pow. 34,62

m2 zlokalizowany w budynku Nr 8 przy

ul. Wojska Polskiego w Che³mku, usytu-

owanym na nieruchomoœci oznaczonej

w ewidencji gruntów jako dzia³ka ewiden-

cyjna 836/246 obrêb Che³mek 1269/38

obrêb Libi¹¿ Wielki o pow. 964 m2.

10. Lokal u¿ytkowy Nr 10 o pow. 23,49

m2 zlokalizowany w budynku Nr 8 przy

ul. Wojska Polskiego w Che³mku, usytu-

owanym na nieruchomoœci oznaczonej

w ewidencji gruntów jako dzia³ka ewiden-

cyjna 836/246 obrêb Che³mek 1269/38

obrêb Libi¹¿ Wielki o pow. 964 m2.

11. Lokal u¿ytkowy Nr 1 o pow. 83,50

m2 wraz z piwnica przynale¿n¹ o pow. 66,20

m2 zlokalizowany w budynku Nr 6 przy

ul. Brzozowej w Che³mku, usytuowanym

na nieruchomoœci oznaczonej w ewidencji

gruntów jako dzia³ka ewidencyjna 836/221

obrêb Che³mek o pow. 388 m2.

 12. Lokal u¿ytkowy Nr 2 o pow. 51,00

m2 zlokalizowany w budynku Nr 6 przy

ul. Brzozowej w Che³mku, usytuowanym

na nieruchomoœci oznaczonej w ewidencji

gruntów jako dzia³ka ewidencyjna 836/221

obrêb Che³mek o pow. 388 m2.

13. Lokal u¿ytkowy Nr 3 o pow. 50,00

m2 zlokalizowany w budynku Nr 6 przy

ul. Brzozowej w Che³mku, usytuowany na

nieruchomoœci oznaczonej w ewidencji

gruntów jako dzia³ka ewidencyjna 836/221

obrêb Che³mek o pow. 388 m2.

14. Lokal u¿ytkowy Nr 4 o pow. 83,50

m2 wraz z piwnica przynale¿n¹ o pow. 68,40

m2 zlokalizowany w budynku Nr 6 przy

ul. Brzozowej w Che³mku, usytuowanym

na nieruchomoœci oznaczonej w ewidencji

gruntów jako dzia³ka ewidencyjna 836/221

obrêb Che³mek o pow. 388 m2.

 15. Lokal u¿ytkowy Nr 1 o pow. 66,25

m2 zlokalizowany w budynku Nr 1 przy

ul. ̄ eromskiego w Che³mku, usytuowanym

na nieruchomoœci oznaczonej w ewidencji

gruntów jako dzia³ka ewidencyjna 842/264

obrêb Che³mek o pow. 1.332 m2.

 16. Lokal u¿ytkowy Nr 2 o pow. 266,31

m2 wraz z piwnic¹ przynale¿n¹ o pow. 63,60

m2 o wysokoœci 2,05 m tj. 31,80 m2 zloka-

lizowany w budynku Nr 1 przy ul. ¯erom-

skiego w Che³mku, usytuowanym na nieru-

chomoœci oznaczonej w ewidencji gruntów

jako dzia³ka ewidencyjna 842/264 obrêb

Che³mek o pow. 1.332 m2.

17. Sprzeda¿ w/w lokali u¿ytkowych

nast¹pi wraz ze sprzeda¿¹ udzia³u w czê-

œciach wspólnych budynku oraz u³amko-

wej czêœci gruntu.

W/w wykaz wywieszony zosta³ w sie-

dzibie Urzêdu Miejskiego w Che³mku

ul. Krakowska 11 oraz na tablicach og³o-

szeñ na terenie ca³ej gminy.

DO PRZEDSIÊBIORCÓW

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym przepi-

sem ustawy Prawo Dzia³alnoœci Gospo-

darczej (Dz. U. z 2003 r. nr 217, poz.

2125) przypominamy o dokonaniu ak-

tualizacji posiadanych wniosków do

ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej w

Urzêdzie Miejskim w Che³mku, zgod-

nie z Polsk¹ Klasyfikacj¹ Dzia³alnoœci

(PKD) w terminie do 31 grudnia 2004 r.

Po up³ywie wskazanego okresu bêd¹

dokonywane odmowy wydania za-

œwiadczeñ.

Andrzej Saternus, burmistrz Che³mka

INFORMACJA

Gmina Che³mek podpisa³a umowê

ze Schroniskiem Bezdomnych Zwie-

rz¹t w Olkuszu, które jest zobowi¹zane

do wy³apywania i zapewnienia opieki

bezdomnym zwierzêtom z terenu gmi-

ny Che³mek. W zwi¹zku z powy¿szym

prosi siê mieszkañców o zg³aszanie

wszelkich przypadków wa³êsania siê

psów do Urzêdu Miejskiego w Che³m-

ku przy ul. Krakowskiej 11,

tel. 8461230 lub bezpoœrednio do

Schroniska tel. 0 604942877.

KOMARY

W miesi¹cu maju i czerwcu, podob-

nie jak w latach poprzednich, zosta³a

przeprowadzona akcja odkomarzania

przez Specjalistyczny Zak³ad Dezyn-

sekcji, Deratyzacji Têpienia Szkodni-

ków „ROBAK” Krzysztof Wieczorek,

której celem by³o ograniczenie wylê-

gu komarów. W zwi¹zku z powy¿szym

Urz¹d Miejski bêdzie wdziêczny za

wszelkie uwagi dotycz¹ce efektów tego

zabiegu.
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Sytuacja spo³eczno - gospodarcza

gminy Che³mek
Gmina Che³mek nale¿y do gmin przemys³owych z przewag¹ firm obuwniczych.

Wœród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Urzêdzie Miejskim w Che³mku

dominuj¹: handel sta³y i obwoŸny, us³ugi materialne i niematerialne, budownictwo oraz

us³ugi transportowe. Wed³ug stanu na 31 grudnia 2003 r. ³¹cznie w gminie funkcjono-

wa³o 681 podmiotów (w latach ubieg³ych sytuacja przedstawia³a siê nastêpuj¹co: od

1998 r.  do 2001 r. nast¹pi³ wzrost liczby firm z 573 na 708, a od 2002 r. notuje siê spadek

liczby podmiotów w gminie).

Baz¹ do rozwoju gminy jest istniej¹ca

strefa przemys³owa, zlokalizowana na tere-

nie by³ych zak³adów PZPS Che³mek.

W miejsce PZPS powstawa³y mniejsze pry-

watne firmy: z szeroko rozumianej bran¿y

obuwniczej, producenci opakowañ, zak³a-

dy stolarskie oraz firmy budowlane. Aktu-

alnie w strefie funkcjonuje ok. 37 podmio-

tów gospodarczych. Firmy te zatrudniaj¹

blisko 1200 pracowników, w tym ponad 370

kobiet, z tego spoza gminy 406 osób. Wo-

kó³ strefy zlokalizowane s¹ równie¿ inne

podmioty gospodarcze. S¹ to przewa¿nie nie-

wielkie firmy prowadz¹ce dzia³alnoœæ pro-

dukcyjn¹, handlow¹, us³ugow¹, gastrono-

miczn¹ oraz instytucje u¿ytecznoœci publicz-

nej. Stopieñ wykorzystania powierzchni ,,za-

budowanej” w strefie wynosi prawie 58%.

Najni¿szy stopieñ wykorzystania notuje

,,PZPS Che³mek” S.A. w likwidacji, tylko

nieco ponad 40%, najwy¿szy 100% - spó³ki

prywatne.

W okresie 6 lat, tj. 1997 r.  - 2002 r.  liczba

osób pracuj¹cych zmniejszy³a siê z 3475 do

2339 osób (czyli o ok. 36%). W sumie

w strefie i wokó³ strefy zlokalizowanych jest

ponad 90 podmiotów gospodarczych, zatrud-

niaj¹cych 1395 osób, co ³¹cznie z 117 oso-

bami pracuj¹cymi w instytucjach u¿yteczno-

œci publicznej stanowi 1512 pracuj¹cych.

W sumie w latach 1998 - 2003 liczba bezro-

botnych zwiêkszy³a siê 2,5 krotnie, prze-

kraczaj¹c na koniec 2003 roku 900 osób.

Jednak wed³ug stanu na dzieñ 31 maja br.

w naszej gminie by³o 834 osób bezrobot-

nych, w tym 511 kobiet i 112 z prawem do

zasi³ku. W strukturze bezrobocia gminy

Che³mek dominuj¹ kobiety, osoby zamiesz-

kuj¹ce miasto, bezrobotni z wykszta³ceniem

zasadniczym zawodowym, œrednim police-

alnym i wykszta³ceniem podstawowym,

osoby m³ode w wieku do 24 lat, pozostaj¹ce

bez pracy przez okres do 3 miesiêcy oraz

przez okres od 6 do 12 miesiêcy, a tak¿e

osoby ze sta¿em pracy.

W celu o¿ywienia gospodarczego oraz

aktywizacji zawodowej mieszkañców pla-

nuje siê w gminie realizacjê projektu „Roz-

woju Miejskiej Strefy Aktywnoœci Gospo-

darczej”. Polegaæ ma on na kompleksowej

odnowie przestrzennej obszaru miasta, ja-

kim jest strefa przemys³owa po by³ych Po-

³udniowych Zak³adach Przemys³u Skórza-

nego „Che³mek”. G³ównym problemem jest

z³y stan infrastruktury technicznej, tzn. dróg

dojazdowych do strefy oraz parkingów na

przedpolu strefy. Zakres prac obejmuje za-

tem przebudowê pl. Kiliñskiego, ul. Baty,

drogi na przedpolu strefy, ul. Kochanow-

skiego, budowê parkingu dla samochodów

ciê¿arowych, osobowych i autokarów na

przedpolu strefy oraz przebudowê ul. Prze-

mys³owej.

Planowane jest tak¿e utworzenie Regio-

nalnego Oœrodka Szkoleniowego dla Osób

Zagro¿onych Bezrobociem, który stanowi³-

by zaplecze strefy, umo¿liwiaj¹c potencjal-

nym inwestorom poszukiwanie pracowni-

ków, natomiast spo³ecznoœci lokalnej  umo¿-

liwi³by korzystanie z dostêpnych ofert pra-

cy i szkoleñ,  w celu przekwalifikowañ za-

wodowych. W ramach projektu „Rozwoju

Miejskiej Strefy Aktywnoœci Gospodarczej”

zak³ada siê równie¿ budowê Domu Pamiêci

Baty, który pe³niæ bêdzie funkcjê kultywo-

wania tradycji przemys³u obuwniczego, jaki

dominuje w gminie Che³mek. Realizacja

zadania wp³ynie na wzrost o¿ywienia go-

spodarczego, zwiêkszy ponadto  mo¿liwoœæ

zatrudnienia oraz edukacji spo³ecznoœci lo-

kalnej. Na przestrzeni piêciu kolejnych lat

planowany jest wzrost zatrudnienia o ponad

300 osób (uruchomiony zosta³ w maju br.

nowy zak³ad produkcyjny Manuli Auto

Poland, gdzie pracê znalaz³o ju¿ kilkadzie-

si¹t osób).

Gmina Che³mek przewiduje w ramach

kompleksowego projektu utworzenie Regio-

nalnego Oœrodka Szkoleniowego dla Osób

Zagro¿onych Bezrobociem. Oœrodek bêdzie

stanowi³ zaplecze edukacyjno - informacyj-

ne dla strefy. Gmina Che³mek poczyni³a ju¿

pierwsze starania w kierunku realizacji pro-

jektu p.n. „Regionalny Oœrodek dla Osób

Zagro¿onych Bezrobociem”, uzyskuj¹c

wsparcie finansowe na utworzenie Gmin-

nego Centrum Informacji od Ministerstwo

Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej w

ramach programu „Pierwsza Praca”, który

ma charakter pracowni multimedialnej GCI

jest miejscem dostêpu do internetu. Wypo-

sa¿one jest w sprzêt komputerowy i biuro-

wy oraz sta³e ³¹cze komputerowe. Zadaniem

GCI jest przede wszystkim pomoc osobom

bezrobotnym oraz poszukuj¹cym pracy.

Gminne Centrum pozyskuje oferty pra-

cy z PUP w Oœwiêcimiu, Chrzanowie i Ty-

chach, ponadto od podmiotów gospodar-

czych z terenu Che³mka oraz spoza gminy.

Prowadzi komputerow¹ bazê danych osób

bezrobotnych (obecnie zarejestrowanych

w bazie jest blisko 200 osób). Od 01 lutego

br. Gminne Centrum odwiedzi³o 874 osoby

(w celach m.in. poszukiwania pracy, sko-

rzystania z porad doradcy zawodowego, po-

mocy przy redagowaniu dokumentacji apli-

kacyjnej, w celach edukacyjnych, informa-

cji europejskiej, informacji o gminie itp.).

Organizowane s¹ bezp³atne kursy z podstaw

obs³ugi komputera i Internetu.

Ponadto GCI prowadzi punkt informa-

cyjny dla lokalnych przedsiêbiorców oraz

redaguje i rozprowadza ulotkê o dostêpnych

funduszach unijnych dla MŒP.

Oprac. P. Poznañska- GCI

O g ³ o s z e n i e
Burmistrz Che³mka og³asza nabór na stanowisko skarbnika

miejskiego.

Wymagane kwalifikacje kandydata:

Wykszta³cenie:

Ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wy¿sze studia zawodo-

we, uzupe³niaj¹ce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia pody-

plomowe i posiada co najmniej 3 - letni¹ praktykê w ksiêgowoœci oraz 6 letni sta¿

pracy.

Osoby zainteresowane sk³adaj¹:

1. List motywcyjny oraz CV,

2. Dokumenty stwierdzaj¹ce kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania

stanowiska,

3. Inne dokumenty okreœlone  art.35 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.

 o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z póŸn. zm)

Dokumenty nale¿y sk³adaæ w terminie do 15 sierpnia 2004 r. do  godz. 15.00

w pok.104 Urzêdu Miejskiego w Che³mku (sekretariat) w zaklejonych kopertach.
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To ju¿ 50 lat „Dwójki”!
dok. ze str. 1

Komitet opracowa³ szkielet obchodów 50-lecia, z którym dyrektor

szko³y zapozna³ wszystkich na kolejnej Radzie Pedagogicznej. Pracy

by³o bardzo du¿o, ale w przygotowania w³¹czyli siê wszyscy nauczyciele.

Wiele godzin popo³udniowych spêdziliœmy wspólnie jako jedna wielka

KALENDARIUM SZKO£Y

PODSTAWOWEJ NR 2 W CHE£MKU
1953/54 -  Powstanie szkoły na Kolonii. Dzięki przychylności dyrekcji

zakładów obuwniczych dla dzieci klasy I i II naukę zorganizowano w

żeńskim hotelu robotniczym przy ul. Krakowskiej. Klasy funkcjonują jako

filia Szkoły Podstawowej w Chełmku, a do pracy oddelegowana zostaje

Maria Krauska.

1954/55 -  Uczniowie klas I - III uczą się w 2 salach wypożyczonych od

Technikum Obuwniczego.

1955/56 -  Z inicjatywy Ryszarda Tschopa powstaje Szkoła Podstawowa

i Liceum Ogólnokształcące. Istnieją klasy I - III oraz VIII.

1957/58 -  Powstaje 7-letnia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konop-

nickiej. Funkcję kierownika po śmierci Ryszarda Tschopa obejmuje Maria

Krauska.

1965/66 -  Maria Krauska przechodzi na emeryturę, kierownikiem szkoły

zostaje Ignacy Mróz. Szkoła ma duże kłopoty lokalowe. Lekcje odbywają

się w 5 salach budynku technikum i w 2 pomieszczeniach baraku, wcze-

śniej służącego firmie budowlanej. Zawiązuje się Komitet Budowy Szko-

ły, pracownicy PZS zobowiązują się przekazywać 0,5% swoich poborów

na budowę szkoły.

1966/67 -  Kierownikiem szkoły zostaje Irena Mróz. Szkoła podstawowa

jest ośmioletnia.

1969/70 -  W maju 1970 r. rozpoczyna się budowa nowego obiektu.

1971/72 -  12 września następuje uroczyste oddanie do użytku nowego

budynku nadanie szkole imienia Powstańców Śląskich.

1973/74 -  SP nr 2 w wyniku reformy szkolnictwa zostaje Zbiorczą Szkołą

Gminną, a jej dyrektorem pozostaje Irena Mróz.

1974/75 -  31 maja 1975 r. następuje uroczystość wręczenia szkole

sztandaru.

1981/82 -   Szkoła ma duże kłopoty lokalowe. Mimo nauki na dwie zmiany

dzieci uczą się w salach technikum i w hotelu „Technoskóru”.

1984/85 -  Następuje likwidacja Zbiorczych Szkół Gminnych. Dyrektorem

SP nr 2 zostaje Ignacy Mróz.

1986/87 -  Po odejściu Ignacego Mroza na emeryturę funkcję dyrektora

szkoły obejmuje Zbigniew Góralewicz

1991/92 -  Klasy „0” i I - III uczą się w budynku przy ul. Brzozowej 7.

1993/94 -   Klasy IV - V uczą się w wyremontowanym budynku przy ul.

Brzozowej 9.

1999/00 -  Na skutek reformy szkolnictwa powstaje Zespół Szkolny

Podstawowo - Gimnazjalny nr 2, obejmujący 6 - klasową szkołę podsta-

wową i 3 -letnie gimnazjum. Funkcję dyrektora sprawuje Zbigniew Góra-

lewicz.

2000/01 -  Zespół dzieli się na szkołę podstawową i gimnazjum Dyrek-

torem SP nr 2 zostaje Bogdan Sidorowicz. Zajęcia klas I - III odbywają się

w budynku przy ul. Brzozowej 9, a klas IV - VI w budynku Publicznego

Gimnazjum nr 2.

2001/02 -  Klasy I - V uczą się w dwóch oddzielnych budynkach będących

siedzibą SP nr 2 przy ul. Brzozowej 7 i 9.  Klasy VI uczą się nadal w

budynku gimnazjum.

2002/03 -  SP nr 2 mieści się w całości przy ul. Brzozowej, tylko na zajęcia

wychowania fizycznego i informatyki uczniowie przechodzą   do sal gim-

nazjum.

2003/04 -  Następuje uroczyste otwarcie przewiązki łączącej dwa budynki przy

ul. Brzozowej i otwarcie sali komputerowej. Staraniem władz miasta rozpo-

czyna się budowę sali gimnastycznej. Szkoła miała ogromne grono uczniów

i nauczycieli. Niezależnie od warunków zawsze tętniła życiem, nie była tylko

miejscem obowiązku szkolnego. Mamy nadzieję, że pozostanie na dalsze 50

lat przyjazną dla kolejnych pokoleń uczniów „Dwójki”.

•ród³o: Folder okolicznoœciowy SP nr 2

Serdecznie dziêkujemy przedsiêbiorstwom, instytucjom, sto-

warzyszeniom i osobom prywatnym, które wspar³y organizacjê

obchodów 50-lecia Szko³y Podstawowej nr 2 w Che³mku

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.; Apteka „OPI-

TEK” Kazimierz Opitek; Apteka „ZIO£OLEK” Urszula Kraszew-

ska; „AVENA” Zbigniew Filipczyk, Tomasz Kosek; AUTOKOMIS

„ U GRZECHA”;  „AUTOS” SC Zdzis³aw Krê¿lewicz, Czes³aw

Œwiat; KWIACIARNIA  Zenona i Bernard Hojka; FABRYKA

OBUWIA „NAYKA” Sp. z o.o.; Firma Handlowa „AB”; Firma

Handlowo Us³ugowa  „STANFIL”; Firma Marketingowa „SAM”

Krzysztof  Dyner; Gminna  Spó³dzielnia w Che³mku; KSK Kazi-

mierz  Skóra; M O K S i R w Che³mku; M Z G K  Sp. z o.o.;

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Che³mku; P. P. H. „DOLOMIT” Sp. z

o.o. Iwona Wielgosz; P P H U  KWADRAT Jacek Wojtków; P.  P.

U. M.  „AL - KAR”   Zofia Karaœ; Przedsiêbiorstwo Metali Nie¿e-

laznych „Bobrek” Krzysztof i Maciej Kleszcz, Bronis³aw KoŸbia³;

Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe „Z³OM - MET”; Leonard Postu-

palski; Przedsiêbiorstwo Wyrobów Gumowych „GUMIPOL” , Adam

Grzywa; Przedsiêbiorstwo Produkcyjno - Handlowo -Us³ugowe;

„STANFORM”   Stanis³aw  Mleczek;  SKLEP  „BENIA”  Bernadetta

Pytlik; SKLEP  „GOSIA” Ma³gorzata Tabaka; TITAN LUX Sp. z

o.o. Robert B¹k, Robert Szafraniec; U. K.  TRANS  Marek Ciszew-

ski; URZ¥D MIEJSKI w Che³mku; ZAK£AD  STOLARSKI   Wi-

told Baran, Leszek Baran i Ryszard Baran; ZAJAZD  „JÓZSTACH”

Stanis³aw £uczak; Zak³ad Produkcji Obuwia „ANSPOL” Anna S³o-

wiñska; Zak³ad Produkcji Obuwia Jan  Piwowarczyk; Zak³ad Pro-

dukcji Form Obuwniczych „ASFOR” Stanis³aw Poznañski; Zak³ad

Us³ug Poligraficznych Andrzej i Piotr Bochenek; Zak³ad Us³ug

Technicznych „PROMECH” SC  W³adys³aw Zaremba, Zbigniew

Trêbacz; p. Andrzej Cio³kowski; p. Andrzej i Tomasz Sarna;

Dyrekcja Szko³y Podsrawowej nr 2 w Che³mku sk³ada ser-

deczne podziêkowania Gronu Pedagogicznemu, pracownikom

administracji i obs³ugi szko³y, Radzie Szko³y, przedstawicielom

rodziców klas I-VI oraz sponsorom za pomoc w przygotowaniu

obchodów 50-lecia SP nr 2.

Dziêkujemy równie¿ wszytskim innym osobom, które przy-

czyni³y siê do uœwietnienia powy¿szej imprezy.

B. Sidorowicz

E. Œwitalska

rodzina po to, by pokazaæ siê z jak najlepszej strony. W przygotowaniach

pomagali tak¿e rodzice i uczniowie. Obchody 50-lecia Szko³y Podstawo-

wej nr 2 w Che³mku sta³y siê okazj¹ do podsumowania i promocji

szko³y- dodaje.

Tekst BKC, E. Œwitalska, fot. E. ¯o³na
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Dostojny jubileusz
Ko³o Gospodyñ Wiejskich obchodzi³o 26. czerwca 45-lecie

swojego istnienia. Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,

w którym odbywa³a siê impreza, zape³ni³ siê po brzegi. Do wspól-

nego œwiêtowania jubilatki zaprosi³y by³e cz³onkinie Ko³a, w³a-

dze gminy, zarz¹d OSP Che³mek, zarz¹d Kó³ka Rolniczego, ze-

spó³ œpiewaczy „Bobrowianki” oraz wszystkich sympatyków Ko³a.

Wielk¹ atrakcj¹ okaza³ siê festyn przed budynkiem MOKSiR,

który Ko³o Gospodyñ Wiejskim razem z MOKSiR-em przygoto-

wa³o dla wszystkich mieszkañców Che³mka.

Andrzej Saternus burmistrz Che³mka podziêkowa³ gospody-

niom za d³ugoletni¹ pracê  i przekaza³ prezent w postaci sprzêtu

AGD. Najbardziej zas³u¿one panie odebra³y listy gratulacyjne.

Burmistrz wrêczy³ je: Alicji Proksie, Stefanii £asce, Marii Matysik,

Emilii Macy, Franciszce Chacuœ, Zofii Poznañskiej, Janinie Pid³o,

Antoninie Bib¿yckiej, Marii Trojanowicz, Emilii Szymutko, Kazi-

mierze Knapik, Emilii Bo¿ek, Amalii Nowak, Genowefie Gembo-

³yœ, Janinie Baran i Teresie Babiuch. Od zespo³u „Bobrowianki”

nasze gospodynie dosta³y piêkny kosz ró¿ wraz z ¿yczeniami. Na

rêce przewodnicz¹cej Ko³a - pani Teresy Babiuch ¿yczenia owoc-

nej pracy z³o¿yli tak¿e pozostali goœcie.

 Uroczystoœæ uœwietni³ swoim wystêpem dzia³aj¹cy przy KGW

w Bobrku zespó³ œpiewaczy „Bobrowianki”. Na estradzie nie mo-

g³o zabrakn¹æ oczywiœcie równie¿  zespo³u „Che³mkowianki”, któ-

rego trzon stanowi¹ panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich.

Pani Janina Baran - wiceprzewodnicz¹ca Ko³a przypomnia³a

historiê KGW w Che³mku:

Ko³o Gospodyñ Wiejskich powsta³o 45 lat temu z inicjatywy ówcze-

snego Przewodnicz¹cego Kó³ka Rolniczego pana Zygmunta Matysika.

Inicjatywa ta zosta³a przyjêta i na pierwszym zebraniu kobiet dokona-

no wyboru Zarz¹du.

Pierwsz¹ przewodnicz¹c¹ Ko³a zosta³a Zofia Poznañska. W sk³ad

Zarz¹du wesz³y: Amalia Nowak, Stefania Laska i Maria Trojanowicz.

Pocz¹tki nie by³y ³atwe, ale z wielk¹ energi¹ zabrano siê do

organizowania pracy. W programie uwzglêdniono zagadnienia,

które szczególnie interesowa³y kobiety, miêdzy innymi: organiza-

cja kursów kulinarnych, organizacja kursów kroju i szycia, hodow-

la drobiu, prowadzenie gospodarstwa domowego oraz organiza-

cja amatorskiego zespo³u artystycznego.

czalniê naczyñ, które zakupiono z funduszy Ko³a. Pieni¹dze uzyski-

wane z wypo¿yczalni do dziœ zasilaj¹ nasze konto i s¹ pomocne

w dzia³alnoœci.

W 1960 r. powsta³ zespó³ artystyczny, który wystêpowa³ na fe-

stiwalach w Brennej, Rajczy oraz na Godach ¯ywieckich. Zdobywa³

liczne nagrody i wyró¿nienia.

 Ko³o Gospodyñ Wiejskich organizowa³o pomoc w pracach

polowych kobietom starszym i samotnym, szczególnie przy ¿niwach.

Corocznie sprowadzano kurczêta, umo¿liwiaj¹c gospodyniom ich

zakup.

Obecnie Ko³o Gospodyñ Wiejskich liczy 47 cz³onkiñ. Jest to

prê¿nie dzia³aj¹ca grupa kobiet, która organizuje spotkania nowo-

roczne, Dzieñ Kobiet, Dzieñ Matki, zabawy andrzejkowe, wyciecz-

ki, a tak¿e wyjazdy do kina i teatru.

Dobrze uk³ada siê wspó³praca z Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹,

która udostêpnia pomieszczenia, pomaga przy organizacji imprez

plenerowych.

 W 2000 r. przy Kole Gospodyñ Wiejskich powsta³ zespó³ œpie-

waczy  „Che³mkowianki”, który liczy 15 osób,  a kierownikiem

muzycznym jest Krzysztof D³ubisz. W repertuarze grupa posiada

piosenki do¿ynkowe, biesiadne, pieœni ludowe, a tak¿e kolêdy

i pastora³ki. Piosenki dla zespo³u pisze równie¿ cz³onkini „ Che³m-

kowianek” pani Helena Mrowca.

 Zespó³ wystêpowa³ na do¿ynkach gminnych , powiatowych,

„Spotkaniach Folklorystycznych nad Przemsz¹” oraz w Ma³opol-

skim Konkursie Kapel, Instrumentalistów, Œpiewaków i Gawêdzia-

rzy Ludowych „Wst¹¿ka Krakowska”.

W 2002 r. w Do¿ynkach Diecezjalno-Powiatowych w Polance

Wielkiej  Ko³o otrzyma³o I nagrodê w konkursie wieñca do¿ynkowe-

go w kategorii „ Wspó³czesne Formy Wieñca”. W 2003 r. w Do¿yn-

kach Powiatowych w Osieku gospodynie za wieniec do¿ynkowy

otrzyma³y nagrodê specjaln¹.

 Dziêki Miejskiemu Oœrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji ze-

spó³ otrzyma³ stroje i obuwie.

Ko³o Gospodyñ Wiejskich,  a tak¿e zespó³  „ Che³mkowianki”

istnieje i dzia³a pod patronatem MOKSiR w Che³mku.

Panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich z³o¿y³y podziêkowania bur-

mistrzowi Che³mka A. Saternusowi i dyrektorowi MOKSiR

W.  Rudykowi za okazane wsparcie finansowe. Podziêkowa³y tak-

¿e Kó³ku Rolniczemu za pomoc finansow¹ i organizacyjn¹.

Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Che³mku serdecznie dziêkujê

dyrektorowi i pracownikom Miejskiego Oœrodka Kultury, Spor-

tu i Rekreacji w Che³mku za pomoc w przygotowaniu jubileuszu

45-lecia.

Teresa Babiuch, Przewodnicz¹ca KGW

Dzia³alnoœci Ko³a towarzyszy³ wielki entuzjazm. Podejmowano

wiele dzia³añ na rzecz naszego œrodowiska. Ko³o Gospodyñ Wiej-

skich bra³o czynny udzia³  w corocznych, gminnych do¿ynkach,

a tak¿e powiatowych i wojewódzkich. Na do¿ynkach wojewódzkich

w Ochabach w 1984 r. nasze gospodynie zajê³y III miejsce w kon-

kursie wieñca do¿ynkowego.

 Na terenie Parku Miejskiego w Che³mku wielokrotnie organizo-

wa³y wystawê p³odów rolnych. W 1967 r. zorganizowano wypo¿y-

Fot. S. Pêdrys-Klisiak

Fot. S. Pêdrys-Klisiak
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„ Ca³a Polska czyta dzieciom - Gorzów te¿ !„
Biblioteki szkolna i publiczna z Gorzowa i Bobrku przepro-

wadzi³y cykl imprez czytelniczych, których celem by³o g³oœne

czytanie ksi¹¿ek dzieciom z przedszkola i szko³y podstawowej.

W ten sposób przy³¹czyliœmy siê do ogólnopolskiej akcji „Ca³a

Polska czyta dzieciom”, a tak¿e uœwiadomiliœmy dzieciom, ¿e

codzienne czytanie pomaga nam: m¹drzej myœleæ, mieæ wiêksz¹

wiedzê na temat otaczaj¹cego nas œwiata, podejmowaæ w ¿yciu

lepsze decyzje, dobrze radziæ sobie w szkole, a tak¿e mieæ rado-

sne usposobienie i poczucie humoru.

Pierwsze spotkanie w dniu 18. czerwca przebiega³o pod has³em

„Dzieñ z ksi¹¿k¹ angielsk¹”. Prowadzi³y je panie: Jolanta M¹czko,

nauczyciel j. angielskiego, Agata Dulêba nauczyciel-bibliotekarz

oraz Alicja Klima, bibliotekarka Biblioteki Publicznej. Dzieci z klas

I-III szko³y podstawowej mog³y pos³uchaæ bajki czytanej w jêzyku

angielskim, podziwiaæ wystawê bajek oraz zobaczyæ s³owniki, lek-

tury wydane w tym jêzyku, a tak¿e poznaæ przygodê ¿ó³wia Fran-

klina, znanego z telewizyjnej bajki pt.: „Franklin i jego s¹siedzi”.

21. czerwca bibliotekê odwiedzi³y przedszkolaki, które wys³u-

cha³y bajki pt.: „Franklin i jego przyjêcie urodzinowe”, a tak¿e

wziê³y udzia³ w zabawie dydaktycznej „Odgadnij has³o zagadki”.

W tym dniu najm³odszym czytali: Agata Dulêba, Alicja Klima oraz

goœæ specjalny- 5- letnia Marysia Januszyk, która przyby³a na spo-

tkanie ze swoj¹ ulubion¹ ksi¹¿eczk¹ „Wiersze Tuwima „i chêtnie j¹

czyta³a swoim rówieœnikom.

W dniu 22.06. odby³o siê spotkanie uczniów z kl. IV - VI Szko³y

Podstawowej z paniami W³adys³aw¹ Bo¿ek i Otyli¹ Dudzik, które

nale¿¹ do zespo³u „ Malwa „z Gorzowa. Podczas tego spotkania

mieliœmy okazjê poznaæ dorobek poetycki pani W³adys³awy Bo-

¿ek, która tworzy z potrzeby serca i na okolicznoœæ ró¿nych imprez

i uroczystoœci. W spotkaniu uczestniczy³ pan Waldemar Rudyk,

dyrektor MOKSiR, który wspólnie z nami zaœpiewa³ jedn¹ z wielu

piosenek, do których s³owa napisa³a pani W³adys³awa.

Bardzo dziêkujemy pani W³adys³awie Bo¿ek za przekazanie

swojej twórczoœci bibliotekom. Wiersze te bêd¹ wykorzystywane

podczas ró¿nych uroczystoœci.

Imprezy czytelnicze przebiega³y w bardzo mi³ej atmosferze.

Dzieci otrzyma³y na pami¹tkê zak³adki do ksi¹¿ek, naklejki z na-

zw¹ imprezy i s³odycze. W przysz³ym roku szkolnym na pewno

powrócimy do takich spotkañ.           Agata Dulêba

„ ChodŸ! Poczytam Ci troszeczkê...”

Filia biblioteki nr 3 w Bobrku wraz ze szko³¹ aktywnie w³¹czy³a

siê w akcjê „Ca³a Polska czyta dzieciom”, która trwa³a do 22.06.04r.

W  maratonie czytelniczym wziê³o udzia³ ok. 100 dzieci. Wy-

konano plakaty tematyczne, które zdobi³y szkoln¹ gazetkê,

a w bibliotece szkolnej pojawi³ siê napis „ChodŸ poczytam Ci tro-

szeczkê...”. Podczas tych spotkañ czytaliœmy o ma³ym ¿ó³wiku Fran-

klinie z telewizyjnej dobranocki. Dzieci mog³y pos³uchaæ o jego

urodzinach, próbach aktorskich, miasteczku i jego mieszkañcach.

W akcji udzia³ wziêli pan D. Swoszowski - przedstawiciel

MOKSiR, nauczyciele Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Bobrku,

panie B. Szyjka, U. Mañkut, R.Dulêba, J. Sworzeñ, L. Gontko,

W. Matysik, J. Krzy¿ak, Z. Cichy oraz bibliotekarka Biblioteki Pu-

blicznej w Bobrku pani Alicja Klima..

Alicja Klima

„ Potyczki rodzinne”
Dzieñ Matki, Dzieñ Dziecka i Dzieñ Ojca s¹ to daty najwa¿-

niejsze w ¿yciu ka¿dej rodziny. By uczciæ te œwiêta, nauczycielki

z m³odszych grup: „Zielone ¿abki” - Jolanta Wolna, Danuta Adam-

czyk, „ Psotne myszki”- Wioletta Suska,  „ Muchomorki”- Doro-

ta Pawlak zaprosi³y w miesi¹cu czerwcu ca³e rodziny na spotka-

nie z cyklu „Potyczki rodzinne”.

Program uroczystoœci obejmowa³: wykonanie wizytówek  ro-

dziny, konkursy sprawnoœciowe i zrêcznoœciowe („Kto szybciej”,

„Krzese³ko”, bieg z jajkiem, woreczkiem itp.) zabawy integracyjne

metod¹ Klanza, Orffa m. in.: „Witamy was”, „Idziemy na space-

rek”, „Poci¹g”, zabawy muzyczno-taneczne z balonami: „Taniec

boliwijski”, „Siedmioskoczek” Po „trudach” zabaw nadszed³ czas

na posi³ek. Tu prym wiedli tatusiowie, popisuj¹c siê umiejêtnoœcia-

mi kucharskimi, przygotowali wyœmienite kie³baski, które zmêcze-

ni uczestnicy imprezy zjedli ze smakiem. Wspólne potyczki zakoñ-

czy³y siê rozdaniem dzieciom upominków i ksi¹¿eczek oraz po-

dziêkowaniem wszystkim rodzicom za ca³oroczn¹ wspó³pracê

i pomoc. Nale¿y podkreœliæ wielkie zaanga¿owanie Rady Rodzi-

ców w organizacjê tej imprezy, która kolejny raz potwierdzi³a, ¿e

rodzice, dzieci i nauczycielki maj¹ otwarte serca i posiadaj¹  niewy-

czerpane zasoby energii i zapa³u do pracy i wspólnej zabawy.  Ten

dzieñ z pewnoœci¹ zostanie w pamiêci wszystkich na d³ugo.

Wioletta Suska, Jolanta Wolna, Dorota Pawlak. Fot. arch.

Fot. W. Rudyk

Fot. W. Rudyk
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Podsumowanie roku

szkolnego w PZ nr 8
Zakoñczony rok szkolny 2003/2004 w Powiatowym Zespole

nr 8 obfitowa³ w wiele interesuj¹cych   wydarzeñ i zaowocowa³

wysok¹ aktywnoœci¹ m³odzie¿y. Najlepszymi uczniami szko³y

okazali siê: Marcin Buliñski (Liceum Profilowane), Grzegorz

Stelmach (Liceum Ogólnokszta³c¹ce) i Krzysztof Mañkut (Tech-

nikum Mechaniczne). Uczniowie ci zostali wyró¿nieni nominacj¹

do nagrody Prezesa Rady Ministrów i otrzymywaæ bêd¹ przez

ca³y nastêpny rok szkolny niebagateln¹ kwotê ok.  240,- z³. mie-

siêcznie.

Kamil ¯abski, Pawe³ Szewczenko i Grzegorz  Stelmach, którzy

zwyciê¿yli w ca³orocznym konkursie szkolnym „Liga zadaniowa

z jêzyka niemieckiego” (opiekun El¿bieta Kubas), oprócz niew¹tpli-

wych korzyœci jêzykowych, otrzymali cenne nagrody rzeczowe (telefon

komórkowy, bezprzewodowa klawiatura multimedialna, s³owniki).

W szkole prowadzony by³ konkurs na najlepszego sportowca

(opiekun Henryk Ekiert). Zwyciê¿yli: Artur Szczepañski, Marcin

Sêdrak i Jakub Szczurek.

Uczniowie PZ 8  zdobywali nagrody w konkursach na szczeblu

powiatowym. Artur Ziajka znalaz³ siê wœród 15. najlepszych uczniów

powiatu oœwiêcimskiego, którzy zakwalifikowali siê do drugiego

etapu Pierwszego Powiatowego Konkursu Informatycznego, a ucznio-

wie Dominik Pietruszka i Tomasz Majecki zostali laureatami I-go

i III-go miejsca w w/w konkursie w kategorii „Najlepsza strona inter-

netowa” (opiekun Jolanta Okarmus).

Szko³a otrzyma³a równie¿ certyfikat Przewodnicz¹cego Szkol-

nej Sieci Internetowej przy Komisji Europejskiej za przedsiêwziê-

cia w ramach obchodów Europejskiego Dnia Wiosny.

Szkolny Klub Europejski (opiekun Ma³gorzata Dziêdziel-Ga-

bryszak) przedstawi³ na II Powiatowym Forum  Szkolnych Klubów

Europejskich sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej ze

swojej dzia³alnoœci.  W Wojewódzkim Konkursie „Junior Biznesu”

z powodzeniem brali udzia³: Marcin Buliñski, Dominik Pietruszka,

Grzegorz Chrz¹szcz, Wojciech Œwiderga³ i Tomasz Wardziñski (opie-

kun Lucyna Stok³osa).

Uczniowie dzia³aj¹cy w szkolnym Kole Teatralnym (opiekun

Urszula Guja) przygotowali przedstawienia tematycznewe wspó³-

pracy z  Œrodowiskowym Domem Samopomocy  i Klubem „Bra-

tek” oraz Œwietlic¹ Terapeutyczn¹ Fundacji im. Brata Alberta.

Inf. w³asna szko³y

Po¿egnanie

przedszkolaków
„Wszystkiego, co naprawdê powinienem wiedzieæ, nauczy-

³em siê w przedszkolu  - o tym jak ¿yæ, co robiæ, jak postêpowaæ,

wspó³¿yæ z innymi, patrzeæ, odczuwaæ, myœleæ, marzyæ i wyobra-

¿aæ sobie lepszy œwiat”

Robert Fulghum

 24.06.2004 w Przedszkolu Samorz¹dowym nr 2 w Che³mku

odby³o siê uroczyste po¿egnanie dzieci 6 -letnich z grupy „S³o-

neczka”, które w tym roku zakoñczy³y edukacjê przedszkoln¹. By³a

to okazja do ostatniego spotkania z wychowawczyni¹, pani¹ Doro-

ta Zoñ. Maluchy chêtnie wspomina³y minione lata, co zdarzy³o siê,

jacy byli i co zrobili, a dzia³o siê du¿o. By³y spektakle, uroczystoœci,

konkursy, wycieczki. Oprócz wspomnieñ by³y marzenia i obietni-

ce, kim bêd¹, co zrobi¹, co osi¹gn¹.

„S£ONECZKA” podziêkowa³y pani dyrektor przedszkola Lu-

cynie El¿bieciak, wicedyrektor Dorocie Szklarczyk, Monice Ziajce

-lektorce jêzyka angielskiego, pani Teresie Gudyce -woŸnej przed-

szkola oraz swojej wychowawczyni Dorocie Zoñ, która by³a z nimi

przez cztery lata.

„S£ONECZKOM” ¿yczymy powodzenia i wielu sukcesów na

kolejnych szczeblach edukacji.

D.Z.

GOR¥CZKA Z£OTA
W dniach 01.04- 21.05.2004r. wszystkie dzieci z Przedszkola

Samorz¹dowego nr 2  w Che³mku bra³y udzia³ w ogólnopolskiej

akcji og³oszonej przez Polski Czerwony Krzy¿ „Gor¹czka Z³ota”.

Przedszkolaki zbiera³y do skarbonek monety o nomina³ach 1, 2, 5

groszy. Po zakoñczeniu akcji i oddaniu zebranych monet do Zarz¹-

du Rejonowego PCK w Oœwiêcimiu okaza³o siê, ¿e dzieci przed-

szkola zebra³y 16,8 kg „z³otych monet”. Wielkie brawa nale¿¹ siê

grupie „Biedronki” pod opiek¹ pani Barbary Musia³, która zebra³a

5,5 kg monet  i zajê³a I miejsce na terenie przedszkola w tej akcji.

II miejsce zajê³a grupa „Papu¿ki” z wychowawczyni¹, pani¹ Józefa

Pytka, osi¹gaj¹c wynik 3,4kg. Natomiast III miejsce przypad³o grupie

„Weso³e Misie” pani Violetty £opuszyñskiej, która zebra³a 2,5 kg

„z³ota”. Wyró¿nione grupy otrzyma³y pami¹tkowe zak³adki PCK

oraz dyplomy.

Warto podkreœliæ, ¿e celem akcji by³o pozyskanie œrodków fi-

nansowych na akcjê letni¹ dla biednych dzieci z województwa

ma³opolskiego. Gor¹ce podziêkowania nale¿¹ siê wszystkim ro-

dzicom, którzy przyczynili siê do usypania tak du¿ej „góry z³ota”

w naszym przedszkolu.

Renata Zieliñska

Letnia

Szko³a Szachowa
W dniach 29-30 czerwca w Miejskim Oœrodku Kultury, Sportu

i Rekreacji w Che³mku odby³a siê I edycja Letniej Szko³y Szacho-

wej. Impreza organizowana jest co roku podczas wakacji i cieszy

siê wielkim zainteresowaniem szachistów. Tym razem wziê³o

w niej udzia³ 16 zawodników z Che³mka, Oœwiêcimia, Jaworzna,

Brzeszcz, Bielska-Bia³ej, Chrzanowa, Libi¹¿a, ¯arek i Rajska.

I miejsce przypad³o Wies³awowi  Koz³owskiemu z Jaworzna,

który uzyska³ najwy¿sz¹ iloœæ punktów- 13,5. II miejsce zdoby³

Daniel Dubiel z Tychów, uzyskuj¹c 12,5 pkt, a III miejsce przypa-

d³o Janowi Karwecie, który uzyska³ 10 pkt. Na kolejnych miej-

scach uplasowali siê: Menczarowski (9,5 pkt), Szyndler (9,5 pkt),

Bigaj (9,5 pkt), Kaczmarczyk (8 pkt), Machaj (7,5 pkt), Malik (7,5

pkt), Szymik (7 pkt), Prigodzicz (6,5 pkt), Gabryœ (5,5 pkt), Kanach

(6 pkt), ¯elazkowski (4,5 pkt), Mól (3,5 pkt) i Cydzik (0 pkt).

Zapraszamy szachistów na kolejne edycje szko³y, które odbêd¹

siê w dniach 28-29 lipca oraz 27-28 sierpnia.  BKC

Fot. K. Mroczek
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XX Ogólnopolska Pielgrzymka

Przewodników Turystycznych

na Jasn¹ Górê 6-7 marca 2004 r.
Motto tegorocznej pielgrzymki „Cokolwiek Wam powie -

czyñcie”

Pielgrzymka Jubileuszowa przewodników z ca³ej Polski mia³a

w tym roku szczególnie uroczysty charakter, a podobnie jak

w ubieg³ych latach pozwoli³a nape³niæ siê radoœci¹ ze spotkania

z Matk¹, z jej serdecznym i m¹drym spojrzeniem, zamyœliæ nad

wspó³czesnoœci¹ i uaktualniæ swoje wiadomoœci.

Przewodnicy che³meccy i oœwiêcimscy wraz z towarzysz¹cymi

im sympatykami ju¿ po raz szesnasty brali udzia³ w pielgrzymce,

stanowi¹c tym razem niebagateln¹ - 43 osobow¹ grupê.

Pierwsze spotkanie, w sobotnie popo³udnie, odby³o siê w sali

œw. Józefa. Wkroczyli przedstawiciele poszczególnych oœrodków

przewodnickich z czternastoma sztandarami. Rozpocz¹³ przedsta-

wiciel - senior, organizuj¹cego w tym roku pielgrzymkê Ko³a Prze-

wodników Czêstochowskich. Odœpiewano hymn polskich przewod-

ników:

„ My, przewodnicy Ojczystej Ziemi,

Z³¹czmy razem w jeden kr¹g;

W darze wszyscy Jej ofiarujemy

Serca, myœli, dzie³a r¹k,

Aby ros³a, aby nam piêknia³a,

Wszystkim szczêœcie, wszystkim radoœæ da³a.

Aby ka¿dy j¹ kocha³ gorêcej,

Tu pracowa³, tutaj ¿y³”

Zgromadzonych powita³: J. E. Ks. Abp Stanis³aw Nowak,

O. Przeor Jasnej Góry Marian Lubelski i O. dr p³k Jan Golonka,

który towarzyszy³ nam podczas wszystkich dotychczasowych piel-

grzymek, najwiêkszy z ¿yj¹cych znawców problematyki Sanktu-

ariów Jasnogórskiego. S³owo wstêpne wyg³osi³ J. E. Ks. Bp Ry-

szard Karpiñski, Przewodnicz¹cy Komisji ds. UchodŸstwa i Polonii

przy Episkopacie polskim, wieloletni opiekun przewodników, za-

stêpuj¹cy w tym roku nieobecnego Ks. Abpa Edmunda Piszcza -

Przewodnicz¹cego Rady Episkopatu ds. Migracji, Turystyki i Piel-

grzymowania.

Prezes Czêstochowskiego Ko³a Przewodników zapozna³ nas

z sanktuariami Diecezji Czêstochowskiej.

Du¿ym prze¿yciem by³o spotkanie z prof. Jerzym Dud¹ -Gra-

czem, wybitnym malarzem, który w 2001 r. ofiarowa³ Sanktuarium

Czêstochowskiemu „Golgotê Jasnogórsk¹”.

Mieliœmy sposobnoœæ zobaczyæ film zrealizowany przez

p. Herbê, ucznia profesora Dudy-Gracza, pozwalaj¹cy poznaæ at-

mosferê pracy przy tym dziele, g³êboko uwspó³czeœnion¹ treœæ po-

szczególnych stacji - z g³ówn¹ ich ide¹ - wêdrowaniem Chrystusa

po polskich drogach.

Jest to droga krzy¿owa w najwy¿szym stopniu oryginalna, prze-

jawiaj¹ca siê w poetycko pojêtym realizmie, z elementami groteski,

przerysowanej nawet w stronê karykatury, charakterystycznej dla

tego malarza.

Czêœæ modlitewna pielgrzymki - sobota: Droga Krzy¿owa na

Wa³ach prowadzona przez przewodników, Msza œw. w Kaplicy

Jasnogórskiej, Ró¿aniec i Apel Jasnogórski; niedziela: Godzinki,

Msza œw. w bazylice ze œlubowaniem przewodników.

W drugim dniu pielgrzymki odby³o siê spotkanie w sali

O. Koreckiego i dwa wspania³e wyk³ady: „Dzia³alnoœæ przewodni-

ka pomostem miêdzy starymi i nowymi czasy”- ks. pra³ata dr Jerze-

go Pawlika, cz³onka honorowego PTTK oraz „Co wiemy o Cudow-

nym Obrazie M. B. Czêstochowskiej w kontekœcie dzisiejszej inter-

pretacji?” Na zakoñczenie „Anio³ Pañski” i „Bo¿e coœ Polskê”,

a przed odjazdem jeszcze po¿egnanie z Matk¹ Bo¿¹ w Jej Jasnogór-

skim Wizerunku.

Hah

Rajd górski na Groniu

Jana Paw³a II w Beskidzie Ma³ym
W dniu 13.06.2004r. Ko³o Miejskie PTTK i Ko³o Przewodni-

ków Turystycznych w Che³mku zorganizowa³o wycieczkê gór-

sk¹ na 23. Ogólnopolski Rajd Górski Szlakami Jana Paw³a II na

Groñ Jana Paw³a II ( 890 m n.p.m.).

Wieloletnie starania Stefana Jakubowskiego, znanego od wielu

lat spo³ecznego dzia³acza turystyki górskiej, zosta³y uwieñczone

sukcesem - dokonano zmiany nazwy wzniesienia Jaworzyny s¹sia-

duj¹cej z Leskowcem,  nazwanej Groniem Jana Paw³a II.  Zmianê

og³oszono w Dzienniku Ustaw nr 229 z 31 grudnia 2003r.

Na wspomnianym szczycie dziêki Jakubowskiemu powsta³o

Sanktuarium Górskie  „ Ludziom z Gór”, które uroczyœcie poœwiê-

cono we wrzeœniu 1995r.

Rodzina Jakubowskich z Andrychowa wznios³a w³asnym sump-

tem w 1991 r. na Jaworzynie krzy¿ „Ludziom z Gór”,  poœwiêcony

w 10. rocznicê zamachu na Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II

(13.05.1991r.).

Kapitan Wojty³a z synem Karolem bywa³ wielokrotnie na Le-

skowcu i Jaworzynie, w czasie tych wêdrówek górskich Papie¿

pokocha³ góry. Wraca³ tu - w Beskid Ma³y jako ksi¹dz, biskup i

kardyna³.

Turyœci- mi³oœnicy wêdrówek z Che³mka i spoza Che³mka od

kilku lat uczestnicz¹ we wspomnianych rajdach górskich szlakami

Jana Paw³a II na groniu Jana Paw³a II.

Organizatorem rajdów jest od 23 lat Ko³o PTTK „Szarotka”,

prowadzone przez Danutê i Stefana Jakubowskich, którzy s¹ opie-

kunami Sanktuarium Górskiego.

Program wycieczki - rajdu:

1.Trasa autobusowa; Che³mek - Bobrek - Oœwiêcim - Kêty -

Bulowice - Andrychów - Rzyki - Andrychów - Ponikiew - Wadowi-

ce - Zator - Oœwiêcim - Che³mek.

2. Przejœcie piesze górskie: Rzyki -schronisko PTTK obok Le-

skowca - Groñ Jana Paw³a II (Sanktuarium Górskie). Znaki koloru

czarnego - czas przejœcia oko³o 1 godz.

3. Udzia³ w mszy œw. odprawionej  w intencji umi³owanego

Ojca œw. z proœb¹ o b³ogos³awieñstwo w trudnej pracy.

4. Przejœcie piesze górskie: Groñ Jana paw³a II - Ponikiew. Znaki

koloru niebieskiego - czas przejœcia 1 1/2 godz. Z Ponikwi nast¹pi³

powrót autobusem do Che³mka.

W rajdzie uczestniczy³o 46 turystów z Che³mka. Kierownikiem

wycieczki by³ Wies³aw Wilkosz, a przewodnikami górskimi byli

Witold i Zdzis³aw Wróbel. Kierowc¹ autobusu  ju¿ tradycyjnie by³

Stanis³aw Kalika.

Zdzis³aw Wróbel

Wycieczka do Zalipia i Rac³awic
Ko³o Miejskie PTTK i Ko³o Przewodników Turystycznych

w Che³mku uprzejmie zawiadamia mi³oœników turystyki,

¿e w dniu 7 sierpnia 2004 r. organizuje jednodniow¹ wycieczkê

turystyczno-krajoznawcz¹.

W programie wycieczki przewiduje siê zwiedzanie:

- zamku w Dêbnie k /Brzeska,

- Muzeum Wincentego Witosa  w Wierzchos³awicach,

- Zalipia „malowanej wsi”- oœrodka ludowego malarstwa,

- Pola Bitwy pod Rac³awicami ( 04.04.1794 r.).

Termin zg³oszeñ na wycieczkê

up³ywa z dniem 20 lipca 2004 r.
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W wid³ach Wis³y i Przemszy (9)

Po kilkumiesiêcznej przerwie wracamy do druku materia³ów dotycz¹cych naszej gminy.

Dzieje Bobrku (8)
Ostatnim w³aœcicielem dóbr bobreckich

by³ ksi¹¿ê Adam Zygmunt Sapieha herbu

„Lis”, potomek jednego z wa¿niejszych

magnackich rodów w Polsce.

Wywodzi³ siê on z m³odszej

linii Sapiehów zwanej kodeñ-

sk¹, której protoplast¹ by³ Iwan

Sapieha, za³o¿yciel le¿¹cego na

Bugiem Kodnia. Podczas zabo-

rów dobra kodeñskie znalaz³y

siê w zaborze rosyjskim, ich w³aœciciel Leon

Ludwik Sapieha bra³ udzia³ w powstaniu li-

stopadowym jako adiutant naczelnego wo-

dza gen. Jana Skrzyneckiego, a póŸniej za

swe zas³ugi awansowa³ do sztabu general-

nego Józefa Bema. Po upadku powstania

musia³ uciekaæ do Krakowa do zaboru au-

striackiego. W tej sytuacji zapobiegliwa

matka, licz¹c z siê z przejêciem dóbr kodeñ-

skich przez Rosjan, sprzeda³a je, dziêki cze-

mu syn, maj¹c do dyspozycji pokaŸna sumê

pieniêdzy, móg³ zakupiæ w 1834 r. Krasi-

czyn z piêknym zamkiem i okolicznym fol-

warkami. Tak wiêc, na najbli¿sze 100 lat

Krasiczyn sta³ siê now¹ rodzinn¹ siedzib¹

Sapiehów kodeñskich.

Nazwa tej posiad³oœci pochodzi od na-

zwiska rodowego pierwszego jej w³aœcicie-

la - Marcina Krasickiego- wybitnego sena-

tora, patrioty i pos³a królewskiego. Wybu-

dowany przez niego w XVII w. zamek nale-

¿y do najwybitniejszych i najoryginalniej-

szych dzie³ architektury w Polsce i Europie.

Jego niepowtarzalna architektura i dekora-

cyjne elementy odzwierciedla³y odwieczny

porz¹dek ideologiczno-spoleczny: koœció³,

papie¿, król i szlachta, st¹d nazwy baszt

zamkowych: Boska z kaplic¹, Papieska,

Królewska i Szlachecka zwana Rycersk¹.

Ka¿da z nich ma odrêbn¹, oryginaln¹ archi-

tekturê.

Poœrodku znajduje siê okaza³y dziedzi-

niec z kru¿gankami. Zamek otacza park

krajobrazowy za³o¿ony w XIX wieku przez

Sapiehów, w którym znajdowa³o siê oko³o

200 gatunków drzew. Ciekawym zwycza-

jem tego rodu by³o upamiêtnianie przyjœcia

na œwiat dziecka przez posadzenie drzewa-

Baszta Królewska

symbolu ¿ycia- w parku zamkowym. Po

narodzeniu syna sadzono d¹b- symbol si³y,

zaœ po narodzeniu córki- lipê. U stóp ka¿de-

go z takich drzew wkopywano kamieñ z

wyrytym imieniem i dat¹ urodzenia. A ¿e

Sapiehów krasiczyñskich rodzi³o siê wielu,

to te¿ do dzisiaj roœnie tu sporo dêbów.

Pierwszy w³aœciciel Krasiczyna dodat-

kowo rozbudowa³ zamek, który niestety

wkrótce (w 1852 r.) sp³on¹³ w du¿ej swej

czêœci, baszty: Królewska i Papieska oraz

wie¿a zegarowa sp³onê³y prawie doszczêt-

nie, a biblioteka czêœciowo. W nied³ugim

czasie zamek zosta³ odbudowany przez

ówczesnego w³aœciciela Krasiczyna i jego

syna Adama Stanis³awa.

Trzecim w³aœcicielem dóbr krasiczyñ-

skich by³ W³adys³aw Leon Sapieha, ojciec

Adama Zygmunta, pose³ galicyjski, a w

czasie I wojny œwiatowej w 1915 r. cz³onek

Ksi¹¿eco-Biskupiego Komitetu, którego

twórc¹ by³ jego najm³odszy brat Adam Ste-

fan Sapieha, wtedy ju¿ biskup krakowski.

Czwartym w³aœcicielem Krasiczyna by³

Leon Aleksander, który po œmierci ojca i

starszego brata opiekowa³ siê m³odszym

rodzeñstwem (6. braci i 2. siostry) kierowa³

ich kszta³ceniem i zabezpiecza³ maj¹tkowo.

Baszta Boska

Baszta Papieska

Wiód³ on ciekawy i pracowity ¿ywot.

Podczas I wojny œwiatowej s³u¿y³ w

kawalerii wojska austriackiego i austriackiej

kompanii lotniczej w Krakowie. W 1918 r.

przej¹³ po ojcu dobra krasiczyñskie (10,5

tys. ha). W 1920 r. bra³ udzia³ w walce z

bolszewikami. W okresie dwudziestolecia

miêdzywojennego kontynuowa³ przebudo-

wê zamku pod nadzorem znanego architek-

ta Adolfa Szyszko- Bogusza. Z tego to okre-

su pochodzi zasadniczy kszta³t wspó³cze-

snego zamku. Od roku 1922 Leon Aleksan-

der odbywa³ wraz z ¿on¹ wyprawy do Al-

gierii, Indii, Cejlonu i Afryki Równikowej,

gdzie zakupi³ 500 ha ziemi dla za³o¿enia

plantacji kawy i pierwszej w Kongo- planta-

cji herbaty. W 1935 r. zosta³ wybrany na

pos³a Sejmu RP IV kadencji.

Po wybuchu II wojny œwiatowej opuœci³

Krasiczyn we wrzeœniu1939 r., przed wkro-

czeniem armii radzieckiej. W ciekawym

¿yciorysie tego Sapiehy znalaz³ siê tak¿e

udzia³ w strukturach Zwi¹zku Walki Zbroj-

nej i Armii Krajowej. W sierpniu 1944 r.,

podczas ofensywy armii radzieckiej zosta³

przypadkowo ranny w nogê, co sta³o siê

powodem jego bezpotomnej œmierci.

Interesuj¹cy nas w³aœciciel Bobrka -

Adam Zygmunt Sapieha by³ m³odszym o 9

lat bratem ostatniego w³aœciciela Krasiczy-

na. Urodzi³ siê 2 maja 1892 r. w Helovan w

Egipcie, gdzie jego matka wraz z mê¿em

przebywa³a na kuracji. Dzieciñstwo i lata

m³odzieñcze spêdzi³ w Krasiczynie.

Przed I wojn¹ œwiatow¹ s³u¿y³ w 2. pu³-

ku u³anów w Tarnowie, a po jej wybuchu

zg³osi³ siê na ochotnika do lotnictwa w armii

austriackiej. Podczas jednej z powietrznych

walk uleg³ wypadkowi, w wyniku czego

straci³ praw¹ rêkê.

Po odzyskaniu niepodleg³oœci w 1918 r.

¿eni siê z Teresa z Sobañskich, bior¹c œlub w

kaplicy pa³acu biskupiego Krakowie.

(cdn) Hah

Adam Zygmunt Sapieha w 1916 r.
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Wystawa „JESTEŒMY”
4 czerwca w galerii „Epicentrum” odby³o siê uroczyste otwarcie wystawy plastycznej uczestników terapii zajêciowej Œrodowi-

skowego Domu Samopomocy - Pobyt Dzienny A, zatytu³owanej „Jesteœmy”, która by³a zorganizowana z okazji 5-lecia istnienia ŒDS.

W wernisa¿u uczestniczy³y zaprzyjaŸnione Œrodowiskowe Domy Samopomocy z Nowego Targu, Woli Zachariaszowskiej, Chrza-

nowa, Oœwiêcimia i Su³kowic. Wœród goœci by³y tak¿e rodziny i przyjaciele uczestników terapii oraz mieszkañcy Che³mka. Przyje-

cha³a tak¿e pani Dorota Sasiñska- przedstawiciel Dzia³u Polityki Spo³ecznej Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego.

Na wystawie swoje prace prezentowali: Barbara Andrzejewska,

Zdzis³aw Bursztyñski, Dariusz Kosa³a, Barbara Lechowicz, Zbi-

gniew Palka, Marek Pisarczyk, Gra¿yna Pustelnik, Lucyna Sitek,

Anna Wcis³o, Wies³awa Wiercioch i Jerzy ¯urawik.

Dziêkujê wszystkim pracownikom ŒDS, których udzia³ w inspi-

rowaniu podopiecznych do tworzenia jest bardzo du¿y. Dziêki nim

uczestnicy terapii odkrywaj¹ swój talent i szlifuj¹ go- mówi³a pod-

czas wernisa¿u Halina Zelech, kierownik ŒDS.

Wystawie towarzyszy³ tak¿e spektakl teatralny „Wolna sobota”

wg J. Janickiego w wykonaniu zespo³u „Kameleon”, z³o¿onego

z uczestników i terapeutów ŒDS. W tym wa¿nym dla nas dniu chcie-

liœmy pokazaæ po trosze wszystko, co robimy. Przedstawiliœmy prace

wiêkszoœci naszych pracowni, miêdzy innymi teatralnej i plastycznej-

podkreœla³a H. Zelech. Podczas wernisa¿u mo¿na by³o skosztowaæ

pysznych wypieków przygotowanych przez podopiecznych ŒDS.

Wielki sukces „Bobrowianek”
Ju¿ od kilku lat zespó³ œpiewaczy „Bobrowianki” bierze udzia³

w konkursie Kapel, Instrumentalistów, Œpiewaków i Gawêdziarzy

Ludowych. Konkurs organizowany jest corocznie przez Ma³opol-

ski Instytut Kultury w Krakowie.

Nasze œpiewaczki wystartowa³y w eliminacjach powiatowych,

które odby³y siê 9 maja w Tomaszowicach ko³o Krakowa i dosta³y

siê do fina³u. Koncert fina³owy mia³ miejsce  22 maja w Targowisku

ko³o Wieliczki. Nasze panie co roku otrzymywa³y na tym etapie

wyró¿nienia, tym razem jednak ku radoœci wszystkich mieszkañ-

ców gminy otrzyma³y nagrodê g³ówn¹ - „Wst¹¿kê krakowsk¹”.

Serdecznie gratulujemy wielkiego sukcesu i ¿yczymy dalszych.

Fot. E. Miszuta

Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Che³mku rozpocz¹³ dzia-

³alnoœæ lutym 1999 r., obecnie piêciolecie istnienia. ŒDS jest oœrod-

kiem wsparcia i rehabilitacji, gdzie istotn¹ rolê pe³ni¹ zajêcia tera-

peutyczne, w czasie których uczestnicy mog¹ rozwijaæ swój talent,

zdobywaæ nowe doœwiadczenia, jak równie¿ czerpaæ radoœæ ze

wspólnego tworzenia. Najwiêkszym zainteresowaniem ciesz¹ siê

zajêcia plastyczne i teatralne. Niektóre z prezentowanych na wysta-

wie prac przedstawiane by³y podczas corocznych „Wiosennych

Przegl¹dów Sztuki Nieprofesjonalnej” w galerii „Epicentrum” Miej-

skiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz podczas obcho-

dów Dni Che³mka i „Folklorystycznych Spotkañ nad Przemsz¹”.

W sierpniu 2001 r. ŒDS by³ uczestnikiem III Ogólnopolskiego Prze-

gl¹du Twórczoœci Œrodowiskowych Domów Samopomocy

w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim. W ramach zajêæ teatralnych od po-

cz¹tku dzielnoœci Domu zosta³y przygotowane trzy przedstawie-

nia: „Pani Twardowska”, „K³opoty z Mareczkiem” i „Wolna sobo-

ta”. Spektakle prezentowane by³y w Klubie Integracyjnym „Bra-

tek” w Che³mku, w Oœwiêcimskim Centrum Kultury, w Niepublicz-

nym Zak³adzie Leczniczo-Opiekuñczym w Rajsku, na oddziale

Psychiatrii ZZOZ w Oœwiêcimiu, w Powiatowym Zespole Szkó³

Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych nr 8 w Che³mku, w Samorz¹-

dowym Zespole Szkó³. Œrodowiskowy Dom Samopomocy - Pobyt

Dzienny A w Che³mku wspó³pracuje z Bielskim Stowarzyszeniem

Artystycznym „Teatr Grodzki” w Bielsku-Bia³ej, Miejskim Oœrod-

kiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku oraz z cz³onkami

Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. BKC

Fot. S. Pêdrys-Klisiak
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Wakacje z ksi¹¿k¹

Spotkanie z policjantem
W czerwcu w Przedszkolu Samorz¹dowym nr 2 w Che³mku,

z inicjatywy nauczycielek Jolanty Wolnej, Doroty Pawlak, Wio-

letty Suskiej, odby³o siê spotkanie dla dzieci i rodziców z Poli-

cjantem z Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Rejonowej Policji

w Oœwiêcimiu.

W pogadance na temat „Bezpieczne wakacje” uczestniczy³y

dzieci z grup 3-4 latków: „Zielone ¿abki”, „Muchomorki”, „Psotne

myszki”. Przedszkolaki i ich rodzice uzyskali cenne informacje

 nt.: bezpiecznego podró¿owania samochodem, rowerem,  zapew-

nienia bezpieczeñstwa dziecku podczas pobytu na placu zabaw

(np. zabawy  z pi³k¹) oraz w czasie letniego wypoczynku. Ka¿dy

uczestnik spotkania otrzyma³ ulotkê Ma³opolskiej Akcji „Unikaj

zagro¿eñ” oraz „Bezpiecznik drogowy” wydany przez Ma³opolsk¹

Policjê Drogow¹ i Radio „Alfa”.

Nastêpnie zosta³ rozstrzygniêty konkurs pt. „Pojazdy uprzywi-

lejowane”. Wy³onionym laureatom zosta³y wrêczone dyplomy i

nagrody. Pozostali uczestnicy konkursu za wykonanie pojazdów

zostali obdarowani upominkami w postaci piêknych, kolorowych

pi³ek.

Sponsorem nagród byli Pañstwo H.S. Mleczek.

Laureaci:

I miejsce: Kacper Malinowski -gr. „Zielone ¿abki”,

I miejsce: Eryk Ka³a- gr. „ Psotne myszki”,

II miejsce: Wiktoria Mleczek- gr. „Muchomorki”,

II miejsce: Natalia Waligóra- gr. „Muchomorki”,

III miejsce: Bart³omiej Chudy- gr. „Psotne myszki”,

III miejsce: Karolina Marek - gr. „Zielone ¿abki”

Wyró¿nienia:

Aleksandra Kuras- gr. „Zielone ¿abki”

Aleksandra Sworzeñ- gr. „Psotne myszki”,

Anna Salawa- gr. „Muchomorki”

J. W., W.S., D. P.

Biblioteka Publiczna na wakacje proponuje dla najm³odszych

czytelników ksi¹¿eczki Wandy Chotomskiej. Wanda Chotomska

jest poetk¹, dziennikark¹, autork¹ wielu ksi¹¿ek dla dzieci, audy-

cji radiowych i telewizyjnych, scenariuszy do filmów i sztuk te-

atralnych. Jest laureatka wielu konkursów literackich i Kowa-

lem Orderu Uœmiechu.

„ Od rzeczy do rzeczy” s¹ to krótkie opowiadania, których

bohaterami s¹ przedmioty codziennego u¿ytku.

Oparte na dowcipie s³ownym historyjki, oprócz walorów po-

znawczych kszta³tuj¹ umiejêtnoœæ patrzenia, fantazjê i poczucie

piêkna m³odych czytelników.

„ Moja babcia gra na tr¹bce” to historia miasteczka o wdziêcz-

nej nazwie „Miasteczko”, gdzie wszyscy wszystko pisz¹ na papie-

rze nutowym. Lecz, pewnego dnia do Miasteczka wkracza....król

Donuras i zmienia ¿ycie jego mieszkañców, ale........do walki z nim

staje.....Babcia. Co dalej, przeczytajcie sami!

„Piêciopsiaczki” to najnowsza pozycja Wandy Chotomskiej.

Jest to historia o psich piêcioraczkach, które przychodz¹ na œwiat

w domu pewnej mi³ej dziewczynki. Karolinka pragnie ka¿demu

z nich znaleŸæ dobry dom. Czy to siê jej uda? Przeczytaj!

Polecam tez ksi¹¿ki m³odego pisarza Grzegorza Kasolepke. Jest

on autorem wielu bajek i opowiadañ dla dzieci publikowanych

w „Œwierszczyku”, „Ciuchci”, „Komikowie”.

Jego twórczoœæ charakteryzuje siê niezwyk³ym zrozumieniem

psychiki dziecka i ciep³ym humorem.

„Kacperiada” to zbiór krótkich historyjek, jakie zdarzaj¹ siê

trzyosobowej rodzinie. Historie te napisane s¹ z du¿¹ dawk¹ humo-

ru z pozycji tatusia piêcioletniego Kacperka.

„ Kuba i Buba” to z kolei historia o parze wiecznie k³óc¹cych

siê bliŸniaków.

Czyta siê j¹ z zainteresowaniem i ciekawoœci¹ co bêdzie dalej,

co wymyœl¹ pomys³owe dzieciaki, a pomys³y maja szalone. Prze-

czytaj!

Dla m³odzie¿y polecam ksi¹¿ki:

Ewy Nowackiej „ Mi³oœæ, psiakrew”

Na imprezie z okazji osiemnastki poznaje siê Wiola i Daniel. Ju¿

od pierwszego spojrzenia wiedz¹, ¿e cos ich ³¹czy: mi³oœæ, zauro-

czenie czy tylko fascynacja.

Chcesz sie przekonaæ to siêgnij po ksi¹¿kê.

Drugie to sensacja na weso³o „ Kiedy piorun uderza” Jenny

Carroll. Jessica wraz ze szko³y na piechotê. I co: l¹duje w samym

œrodku okropnej burzy. Od tego momentu pakuje siê w ró¿ne k³o-

poty, ale ma³o tego, zdobywa jeszcze pewien dar, którego mo¿e

u¿ywaæ dobrze.....albo Ÿle. Co z tego wyniknie...Przeczytaj!

Bardzo piêkn¹ ksi¹¿k¹ jest „ W zwierciadle niejasno” Josteina

Gaardera. Jest to opowieœæ o¿yciu i umieraniu, o nadziei i mi³oœci.

Dziewczynka o imieniu Cecylia jest bardzo chora. Nadchodz¹

œwiêta lecz Cecylia le¿y w ³ó¿ku, z daleka od choinki, wigilijnego

sto³u i rodziny. Ale przecie¿ to s¹ œwiêta i wszyscy czekaj¹ na

prezenty. Chora dziewczynka te¿ ma swoje pragnienia, chce dostaæ

³y¿wy, sanki i narty.

Jak myœlisz czy kiedykolwiek bêdzie na nich jeŸdziæ i czy po-

trafi pogodziæ siê z chorob¹, kto do niej przyjdzie....Przeczytaj!

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia biblioteki. Myœlimy, i¿

ka¿dy znajdzie coœ dla siebie na wakacje.

Bogus³awa Cygan

W dniu 13. czerwca Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga zorga-

nizowa³o loteriê fantow¹ na rzecz dzieci, które wezm¹ udzia³

w akcji „Lato w mieœcie”. We wrzeœniu planowane jest przepro-

wadzenie aukcji obrazów.

Darczyñcami prac plastycznych byli artyœci œrodowiska che³-

meckiego.

Na ich rêce sk³adamy serdeczne podziêkowania za przekaza-

ne dary. Dziêkujemy za zrozumienie i ¿yczliwoœæ.

Niech s³oñce i uœmiech dziecka towarzysz¹ Pañstwu ca³e zycie.

Ks. Miros³aw Niewiedzia³, Aleksandra Pisarek,

Prace przekazali: Janina Pid³o, Barbara Urbañczyk, Joanna

Ja³owiecka, Zdzis³aw Bursztyñski, Mariusz Rutkowski, Ewa Pa-

liñska, Dora³a Feda, Aurelia Rudyk, Genowefa Wesecka, Helena

Syska, Danuta Nowak, Gerard Czmoch, Ko³o Plastyczycze dzia-

³aj¹ce przy PZ nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych

w Che³mku, Œrodowiskowy Dom Samopomocy- Pobyt Dzienny

A w Che³mku.

W ostatnim numerze „Echa Che³mka” (5/2004 r.) w artykule

„Baw siê razem z nami” (str. 12) wkrad³ siê b³¹d. Organizatorem

festiwalu przedszkolaków „Baw siê razem z nami” by³o Przdsz-

kole Samorz¹dowe nr 2, a nie jak podaliœmy Przedszkole Samo-

rz¹dowe nr 1.

Redakcja

MOKSiR w Che³mku zaprasza do sk³adania ofert na

stanowisko redaktora „Echa Che³mka”. Podania wraz

z CV prosimy sk³adaæ w Miejskim Oœrodku Kultury,

Sportu i Rekreacji w Che³mku do dnia 06.08.2004.

Oferta kierowana jest do kandydatów mieszkaj¹cych

na terenie gminy Che³mek. Rozpatrzenie odbêdzie siê

09.08.04 o godz. 10.00 w siedzibie MOKSiR.
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Podsumowanie sezonu pi³karskiego w naszej gminie

Trzeba przyznaæ, ¿e w rundzie rewan-

¿owej podopieczni Stanis³awa Dwornika spi-

sywali siê ca³kiem nieŸle, gdy¿ uda³o im siê

zgromadziæ 16 punktów, jednak to okaza³o

siê zbyt ma³o, by myœleæ o pozostaniu w

lidze. Przypomnijmy, ¿e nasza dru¿yna po

rundzie jesiennej z dorobkiem 9 punktów

zamyka³a tabelê.

Wydawa³o siê, ¿e wszystko jest na do-

brej drodze po zmianach organizacyjnych i

kadrowych, do których dosz³o w czasie prze-

rwy zimowej. Rzeczywistoœæ okaza³a siê

jednak bardziej „brutalna” i che³meckich

pi³karzy,  przynajmniej przez najbli¿szy

sezon, nie bêdziemy ogl¹dali w V lidze. Miej-

my nadziejê, ¿e roz³¹ka ta nie potrwa d³ugo.

Jak grał KS Chełmek w V lidze

09.08.2003

1Nadwiślanin Gromiec 4:3 KS Chełmek

16.08.2003

2KS Chełmek 2:2 Babia Góra Sucha B.

20.08.2003

3Beskidy Andrychów 0:0 KS Chełmek

23.08.2003

4 KS Chełmek 0:2 Iskra Klecza Dolna

30.08.2003

5 Kalwarianka Kalwaria Z. 5:0 KS Chełmek

06.09.2003

6 KS Chełmek 1:1Strumień Polanka W.

10.09.2003

7 Hejnał Kęty 2:0 KS Chełmek

13.09.2003

8 Fablok Chrzanów 5:1 KS Chełmek

20.09.2003

9 KS Chełmek 0:1 Janina Libiąż

27.09.2003

11 KS Chełmek 3:0 Żarek Barwałd

04.10.2003

12 Stanisławianka Stanisław D. 5:1 KS Chełmek

08.10.2003

10 Błyskawica Marcówka 6:0 KS Chełmek

11.10.2003

13 KS Chełmek 1:0 Zgoda Malec

18.10.2003

14 Niwa Nowa Wieś 4:1 KS Chełmek

25.10.2003

15 KS Chełmek 1:3 Przebój Wolbrom

03.04.2004

16 Babia Góra Sucha B. 2:1 KS Chełmek

10.04.2004

17 KS Chełmek 1:1 Beskidy Andrychów

17.04.2004

18 Iskra Klecza Dolna 1:1 KS Chełmek

21.04.2004

19 KS Chełmek 2:2 Nadwiślanin Gromiec

24.04.2004

20 KS Chełmek 1:2 Kalwarianka Kalwaria Z.

01.05.2004

21 Strumień Polanka W. 2:1 KS Chełmek

08.05.2004

22 KS Chełmek 2:1 Hejnał Kęty

15.05.2004

23 KS Chełmek 1:1 Fablok Chrzanów

22.05.2004

24 Janina Libiąż 2:0 KS Chełmek

29.05.2004

25 KS Chełmek 1:0 Błyskawica Marcówka

05.06.2004

26 Żarek Barwałd 0:1 KS Chełmek

Po raz ostatni w tym roku nasi pi³karze mogli zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci na

boiskach V ligi w spotkaniu z Przebojem w Wolbromiu. Bia³o- zieloni ulegli drugiej

dru¿ynie ligi 4:0. Jednak wynik tego spotkania nie mia³ wp³ywu na koñcowy uk³ad

tabeli, gdy¿ Che³mek ju¿ wczeœniej musia³ siê pogodziæ z faktem, ¿e musi opuœciæ szeregi

„okrêgówki”.

09.06.2004

27 KS Chełmek 1:4 Stanisławianka Stanisław D.

12.06.2004

28 Zgoda Malec 4:2 KS Chełmek

19.06.2004

29 KS Chełmek 4:1 Niwa Nowa Wieś

26.06.2004

30 Przebój Wolbrom 4:0 KS Chełmek

Tabela koñcowa

1 Fablok Chrzanów 30 74

2 Przebój Wolbrom 30 64

3 Janina Libi¹¿ 30 59

4 Kalwarianka Kalwaria Z. 30 56

5 Iskra Klecza 30 52

6 Beskidy Andrychów 30 44

7 B³yskawica Marcówka 30 43

8 Hejna³ Kêty 30 41

9 Zgoda Malec 30 38

10 Babia Góra Sucha Besk. 30 35

11Nadwiœlanin Gromiec 30 35

12 ¯arek Barwa³d 30 30

13 Stanis³awianka Stanis³aw 30 30

14 Strumieñ Polanka Wielka 30 30

15 KS Che³mek 30 25

16 Niwa Nowa Wieœ 30 19

W niedzielê 27 czerwca zakoñczy³a roz-

grywki oœwiêcimska „B” klasa, w której

wystêpuj¹ dwa zespo³y z naszej gminy: LKS

Gorzów i Coloseum Bobrek. W ostatniej

kolejce oba zespo³y spotka³y siê ze sob¹

i jak przysta³o na pojedynek derbowy, pad³

remis 2:2.

Trzeba przyznaæ, ¿e dobr¹ pracê z LKS

Gorzów wykona³ Marek Klisiak, który przy-

szed³ do zespo³u  po rundzie jesiennej. Sy-

tuacja Gorzowa by³a nieciekawa, gdy¿ pla-

sowa³ siê on w dolnej czêœci tabeli. Nato-

miast wiosna nale¿a³a do nich, co zaowoco-

wa³o koñcow¹ pozycj¹ w tabeli, w której

pi³karze z Gorzowa uplasowali siê na siód-

mej pozycji.

Pi³karze Coloseum Bobrek w tym sezo-

nie potwierdzili, ¿e s¹ jedn¹ z najsilniejszych

dru¿yn w lidze. Tegoroczne rozgrywki dru-

¿yna zakoñczy³a na wysokiej, czwartej po-

zycji.

Poni¿ej przedstawiamy koñcowa tabelê

oraz zestawienie wszystkich spotkañ roze-

granych przez nasze dru¿yny w sezonie

2003/2004.

09.08.2003

Bobrek - Przecieszyn 4:1

Harmęże - Gorzów 4:2

13.08.2003

Głębowice -  Gorzów 1:1

Bobrek - Łęki 2:1

16.08.2003

Bobrek - Palczowice 1:1

30.08.2003

Bobrek - Skidziń 3:0

Witkowie - Gorzów 3:2

06.09.2003

Gierałtowice - Podolsze 0:2

Bobrek - Gorzów 0:3

13.09.2003

Bobrek - Gorzów 5:1

Unia - Harmęże 0:1

20.09.2003

Monowice - Głębowice 0:9

Bobrek - Gorzów 2:2

27.09.2003

Bobrek - Gorzów 1:0

Podolsze -Palczowice 3:2

04.10.2003

Bobrek - Przecieszyn 1:0

11.10.2003

Gorzów - Witkowie 3:0

18.10.2003

Gierałtowice - Gorzów 5:1

25.10.2003

Łęki - Gorzów 1:1

Bobrek - Unia 0:1

02.11.2003

Bobrek - Monowice 1:3

Skidziń - Gorzów 1:8

08.11.2003

Gorzów - Bobrek 0:6

03.04.2004

Bobrek - Głębowice 1:0

24.04.2004

Gorzów - Witkowie 1:7

Skidziń - Bobrek 1:6

02.05.2004

Bobrek - Gorzów 1:1

Gierałtowice - Podolsze 6:0

08.05.2004

Unia - Harmęże 3:1

Bobrek - Gorzów 3:1

12.05.2004

Gorzów - Przecieszyn 0:2

15.05.2004

Bobrek - Gorzów 12:1

Monowice - Głębowice 1:0

22.05.2004

Podolsze - Palczowice 0:1

Bobrek - Gorzów 0:0

29.05.2004

Przecieszyn - Bobrek 1:0

05.06.2004

Witkowie - Gorzów 0:3

10.06.2004

Gorzów - Gierałtowice 1:0

13.06.2004

Bobrek - Unia 4:1

Łęki - Gorzów 2:3

19.06.2004

Skidziń - Gorzów 4:0

Bobrek - Monowice 9:0

27.06.2004

Bobrek - Gorzów 2:2

Tabela koñcowa
1 Skidziń 51

2 Harmęże 49

3 Unia Oświecim 47

4 Bobrek 43

5 Palczowice 38

6 Przecieszyn 36

7 Gorzów 35

8 Łęki 28

9 Gierałtowice 24

10 Podolsze 16

11 Głębowice 15

12 Witkowice 10

13 Monowice 1

Opracowa³: S. Fedecki
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Gmina dba o najm³odszych mieszkañców
W tym roku radni Rady Miejskiej w Che³mku postanowili do-

posa¿yæ place zabaw na terenie gminy w nowe urz¹dzenia. Na

pocz¹tku lipca zakoñczy³ siê ich monta¿. £¹czna kwota, która prze-

znaczono na ten cel, wynios³a 42 102, 20 z³ brutto. Na placach

zabaw zamontowane zosta³y:

1) na osiedlu Kolonia w Che³mku:

-zje¿d¿alnia z drabin¹ o wysokoœci 1550 mm

-huœtawka sprê¿ynowa „zwierz¹tko”

-3 ³awki o podstawie ¿eliwnej z oparciem i siedziskiem drewnia-

nym

-betonowy stó³ pingpongowy

-piaskownica

-karuzela ³añcuchowa

-œciana æwiczeñ

2) na osiedlu Nowopole w Che³mku:

-betonowy stó³ pingpongowy

-huœtawka sprê¿ynowa „zwierz¹tko”

-huœtawka wagowa pojedyncza

3) na osiedlu Stare Miasto w Che³mku:

- huœtawka wagowa pojedyncza (przy ul. Rzecznej)

-karuzela okr¹g³a z podestem metalowym (przy ul. Fredry)

4) w Gorzowie przy ulicy Rzecznej:

-zje¿d¿alnia z drabin¹ o wysokoœci 1550 mm

- huœtawka sprê¿ynowa „zwierz¹tko

5) w Bobrku przy ulicy Szkolnej:

- huœtawka wagowa pojedyncza

- karuzela okr¹g³a z podestem metalowym

6) na placu zabaw pomiêdzy budynkami przy ulicy Krakow-

skiej i ¯eromskiego:

- huœtawka wagowa podwójna

Do akcji przy³¹czy³a siê tak¿e Komisja Rozwi¹zywania Pro-

blemów Alkoholowych i przeznaczy³a ze swoich œrodków kwotê

7 173, 60 z³ na zakup sto³ów pingpongowych na place zabaw na

Starym Mieœcie w Che³mku oraz w Gorzowie i Bobrku.

Che³mek mistrzem !
IV edycjê Oœwiêcimskiej Ligi ¯aków sezonu pi³karskiego 2003

- 2004 bezapelacyjnie wygra³ zespó³ MOKSiR z naszego miasta.

Najlepsi adepci „kopanej” sprawili du¿¹ niespodziankê, poko-

nuj¹c w rozgrywkach trzykrotnego zwyciêzcê oraz silne dru¿yny z

Jawiszowic i Pisarzowic. W rundzie jesiennej nasi ch³opcy zajmo-

wali II lokatê. Na wiosnê z wynikami: 8:0 z Wilamowicami, 5:0 z

Jawiszowicami, 6:0 z Brzezink¹, 5:0 z Zaborzem  czy rekordowe,

najwy¿sze 18:0 z Górnikiem Brzeszcze zdobyli mistrzostwo.

dzona przez za³o¿yciela i trenera dru¿yny Krzysztofa Siwonia

najlepiej œwiadczy o tym, ¿e warto postawiæ na najm³odszych, aby

w przysz³oœci mieæ rezultaty.

¯yczylibyœmy sobie, ¿eby przyk³ad dzieci zdopingowa³ najstar-

szych pi³karzy naszego klubu. Prowadzona od kilku lat szkó³ka

pi³karska, w ramach akcji „Lato w mieœcie” organizowanej przez

MOKSiR da³a rezultaty i sprawi³a du¿o radoœci rodzicom pi³karzy,

licznym kibicom i sympatykom pi³ki w naszym mieœcie.

Spontanicznoœæ, kole¿eñstwo, dobre wyszkolenie techniczne,

radoœæ z gry i strzelonych bramek - oto atuty naszej dru¿yny, która

w ca³ych rozgrywkach ligi prezentowa³a wyrównany poziom.

Wszystko to sprawi³o, ¿e  Che³mek zosta³ mistrzem.

Tabela rozgrywek

1. MOKSiR Chełmek 16 42 73:9

2. LKS Jawiszowice 16 36 62:23

3. Pionier Pisarzowice 16 34 43:17

4. MOSiR Unia 16 31 51:21

5. LKS Wilamowice 16 27 39:42

6. LKS Zaborze 16 21 48:35

7. Iskra Brzezinka 16 12 24:64

8. Górnik Brzeszcze 16 9 15:19

9. LKS Gorzów 16 0 2:55

Tadeusz Jewak

Stosunek bramek 73:9 najlepiej dowodzi o skutecznoœci ataku

i najlepszej obronie w ca³ych rozgrywkach. Jedna pora¿ka, jeden

remis i same zwyciêstwa - oto dorobek naszej dru¿yny. Tradycjê

najlepszego strzelca z pierwszej edycji rozgrywek Mi³osza Siwo-

nia, przej¹³ Mi³osz Musia³, który w tym sezonie strzeli³ 19 bramek,

a jedyna w zespole dziewczyna Patrycja Majcherek zdoby³a 3 bramki

bêd¹ce „pere³k¹” wœród wszystkich strzelonych.

Wiêkszoœæ  zawodników mistrzowskiej dru¿yny ju¿ zasili³a

dru¿ynê trmpkarzy KS „Che³mek” i taka powinna byæ kolej rzeczy

w pracy z m³odzie¿¹. „Praca u podstaw” z najm³odszymi prowa-

Od lewej: Marian Musia³ - kierownik dru¿yny, Mariusz Stelmach,

Micha³ Kysiak, Bartosz Sojka, Kamil Kaczor, Marcin Cieœla, Pawe³

Youssef, Patryk Czarnota, Bart³omiej Grabowski, Sebastian Plata,

Patrycja Majcherek, Wojciech Banaœ, Sebastian Majcherek, Grzegorz

Koby³czyk, Damian Kiebziak, Sebastian Kowalczyk, Mateusz

Ptasiñski, Mateusz Korbut, Mi³osz Musia³ i Krzysztof Siwoñ - trener.

Fot. W. Rudyk

Radoœæ z mistrzostwa.


