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Z PROCHU POWSTA£EŒ...

***
czy świat umrze trochę
kiedy ja umrę
patrzę patrzę
ubrany w lisi kołnierz
idzie świat
nigdy nie myślałam
że jestem włosem w jego futrze
zawsze byłam tu
on – tam

Fot. I. W.

W NUMERZE:
* Otwarcie sali gimnastycznej
w SP nr 2 w Chełmku - str. 2
* Święto Edukacji
Narodowej - str. 3
* Sesja RADY MIEJSKIEJ - str. 4

1

listopada zap³on¹ znicze na grobach
naszych najbli¿szych. Zap³on¹ nasze
serca najcieplejszymi wspomnieniami. Pamiêæ bliskich nam osób uczcimy na cmentarzach bukietami chryzantem i mimowolnie
uronion¹ ³z¹. ZADUSZKI - dzieñ zadumy.
Zadumy nad ¿yciem i œmierci¹, trwaniem i
przemijaniem. Dzieñ skupienia i milczenia...
tak bardzo wa¿ny dzieñ...

a jednak
miło jest pomyśleć
że świat umrze trochę
kiedy ja umrę
Halina Poœwiatowska
(z tomu „Jeszcze jedno wspomnienie”)

* KONKURS ofert na realizację
zadań publicznych - str. 6
* Dzień Seniora - str. 15

HONOROWY OBYWATEL

OŚWIATA, EDUKACJA, WYCHOWANIE
W paŸdziernikowym numerze poruszamy tematy zwi¹zane z oœwiat¹,
edukacj¹ i wychowaniem. Przedstawiamy Pañstwu relacje z obchodów
Œwiêta Edukacji Narodowej i uroczystoœci otwarcia nowej sali gimnastycznej w SP nr 2 w Che³mku. Prezentujemy sylwetkê nowego Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Che³mku, a tak¿e rozmowê z wieloletnim Dyrektorem SP
nr 2 w Che³mku - panem Zbigniewem
Góralewiczem.

Honorowym Obywatelem Gminy Che³mek zosta³ Ksi¹dz Kardyna³ Franciszek Macharski. Wrêczenie tytu³u nadanego przez Radê Miejsk¹ poprzedzi³a 2 paŸdziernika 2004r.
uroczysta Msza Œw. w Koœciele P.W. Mi³osierdzia Bo¿ego w Che³mku. Donios³a uroczystoœæ odby³a siê w 10 rocznicê wmurowania przez Ksiêdza Kardyna³a Kamienia Wêgielnego
pod budowê tego Koœcio³a.

ci¹g dalszy na str. 5
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W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH OTWARCIE NOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W CHE£MKU
Po wprowadzeniu Sztandaru szko³y nast¹pi³o poœwiêcenie nowej
sali gimnastycznej. Jako pierwszy g³os zabra³ Burmistrz Che³mka,
krótko przypominaj¹c historiê kolejnych etapów rozbudowy i modernizacji Szko³y Podstawowej nr 2 po przeniesieniu jej siedziby na ul.
Brzozow¹. Szko³a Podstawowa, która niedawno obchodzi³a swe 50lecie, w nowym obiekcie funkcjonuje cztery lata. Ponad 90% zamierzeñ inwestycyjnych zosta³o ju¿ zrealizowane - podkreœla³ w przemówieniu Burmistrz. - Dzisiaj zakoñczyliœmy kolejny etap modernizacji
tej placówki. Jest powód do radoœci, jest powód do dumy. Cieszmy siê
t¹ chwil¹. Dalsze swe s³owa Burmistrz skierowa³ do dzieci. Patrz¹c na
du¿y napis „Dziêkujemy”, wkomponowany w sceneriê przygotowan¹
na uroczystoœæ, zwróci³ siê do nich: „dziêkujemy” wypowiedziane
waszymi ustami jest dla nas najlepsz¹ zap³at¹.
Uroczystoœæ otwarcia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
nr 2 w Che³mku, dnia 22 paŸdziernika, rozpoczê³a siê przeciêciem
wstêgi przez Burmistrza Che³mka A. Saternusa i Dyrektora Szko³y
Podstawowej B. Sidorowicza. Dyrektor powita³ przyby³ych goœci,

wœród których byli: Dyrektor Delagatury Kuratorium Oœwiaty w
Wadowicach - pan Adrzej Szafrañski, Dyrektor Wydzia³u Organizacyjnego Urzêdu Marsza³kowskiego - pan Marek Sowa, Wizytator
Kuratorium Oœwiaty w Oœwiêcimiu - pani Jadwiga Czerwienka,
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Che³mku - pan Zbigniew Jeleñ,
Dyrektor Miejskiego Zarz¹du szkó³ i Przedszkoli - pan Bogdan
Kowalczyk, Proboszcz parafii p.w. Milosierdzia Bo¿ego w Che³mku
- Ksi¹dz Stanis³aw Strojek, przedstawiciele Rady Szko³y, Dyrektorzy Szkó³ Gminy Che³mek, przedsiêbiorcy i nauczyciele.

Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
oraz Redakcja „Echa Che³mka”
sk³adaj¹ najlepsze ¿yczenia

Panu Stefanowi Bernacikowi
z okazji 80. urodzin.

Z przemówieniami wyst¹pili niektórzy goœcie zaproszeni na uroczystoœæ: Dyrektor Delagatury Kuratorium Oœwiaty w Wadowicach
- pan Adrzej Szafrañski, Dyrektor Wydzia³u Organizacyjnego Urzêdu Marsza³kowskiego - pan Marek Sowa, Dyrektor Powiatowego
Zespo³u nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Che³mku
- pan Micha³ Kaczmarczyk, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w
Che³mku - pan Zbigniew Jeleñ. Za wszystkie ¿yczenia i przede
wszystkim za mo¿liwoœæ u¿ytkowania nowej sali gimnastycznej
podziêkowa³ zgromadzonym Dyrektor Sidorowicz. To nie jest wprawdzie ostatni etap rozbudowy tego obiektu, ale teraz mo¿emy poczekaæ z realizacj¹ dalszych zadañ - mówi³ na zakoñczenie oficjalnej
czêœci otwarcia sali. Po niej rozpoczê³a siê czêœæ artystyczna. Wystêpy przygotowali uczniowie i nauczyciele Szko³y Podstawowej nr
2, wœród nich pani El¿bieta Œwitalska - Zastêpca Dyrektora Szko³y,
która czuwa³a nad muzyczn¹ opraw¹ uroczystoœci.

Ilona Witkowska

Szanowni Pañstwo
Na proœbê ludzi chorych Fundacja Clivea Harrisa
organizuje po raz kolejny w Che³mku spotkanie z Uzdrowicielem. Odbêdzie siê ono w poniedzia³ek 15 listopada
br. o godzinie 17.00.
Leczenie jest bezp³atne. Bilety na spotkanie bêd¹ wydawane w poniedzia³ek 8 listopada 2004r. od godz. 9.00 w
Miejskim Oœrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku,
pl. Kiliñskiego 3.
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DOCENIÆ NAUCZYCIELSKI TRUD...
Obrady sesji Rady Miejskiej zbieg³y siê
w tym miesi¹cu ze œwiêtem Edukacji Narodowej. W zwi¹zku z tym, 14 paŸdziernika
goœæmi sesji byli nauczyciele naszej Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej oraz Burmistrz
Che³mka z³o¿yli wszystkim pracownikom oœwiaty gratulacje i najserdeczniejsze ¿yczenia. Wasza
praca to nie tylko nauczanie i wychowanie, ale i
opieka nad m³odymi ludŸmi - mówi³ Przewodnicz¹cy Zbigniew Jeleñ. - Za to,
co robicie, wszyscy Wam z
ca³ego serca dziêkujemy.
Burmistrz Andrzej Saternus na zakoñczenie swego
przemówienia podkreœli³ Oœwiata na terenie Gminy
ma siê dobrze.
Ten szczególny dla
oœwiaty dzieñ by³ okazj¹
nie tylko do œwiêtowania, ale te¿ podsumowania nauczycielskiego trudu wk³adanego
w codzienn¹ pracê. Burmistrz wrêczy³ szeœciu nauczycielom: Urszuli Kani, Wioletcie
Gurgul, Krystynie Augustyniak, Beacie Pawluœkiewicz, Dorocie Zoñ, Adamowi £êkawie - przyznawane corocznie „Nagrody Burmistrza w dziedzinie oœwiaty”. Obecna na
sesji RM Wizytator Kuratorium Oœwiaty w
Oœwiêcimiu, pani Jadwiga Czerwienka z³o¿y³a nauczycielom podziêkowania i ¿yczy³a
im „nigdy nie gasn¹cych nadziei”. Nastêp-

nie wrêczy³a akty nadania stopnia awansu
zawodowego trzem nauczycielom. Nauczycielami dyplomowanymi zostali: Ewa Gajda, Ma³gorzata Grabowska i Jan Karweta.

Ponadto medale i odznaczenia pañstwowe otrzymali nastêpuj¹cy nauczyciele i pracownicy oœwiaty z Gminy Che³mek:
Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Che³mku: Dorota Orzana - srebrny Krzy¿ Zas³ugi,
Miros³awa Lizis - br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi.
Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Bobrku:
Lucyna Filipek - srebrny Krzy¿ Zas³ugi, Zofia
Cichy - br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi, Jolanta
Sworzeñ - br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi, Adam £êkawa - Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Informacja dotycząca realizacji inwestycji pt.:
Przebudowa lewego wału rzeki Wisły w km 0+000 3+700 w Bobrku, gmina Chełmek, powiat Oświęcim
Małopolski Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Oświęcimiu w
2003 r. przystąpił do realizacji inwestycji pt.: „Przebudowa lewego wału
rzeki Wisły w km 0+000 - 3+700” w
miejscowości Bobrek, gmina Chełmek, powiat Oświęcim. Zadanie jest
realizowane na podstawie pozwolenia
na budowę wydanego przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.
Całkowity zakres inwestycji obejmuje odcinek od nasypu kolejowego relacji Trzebinia - Oświęcim (km 0+000)
do granicy gminy Chełmek w sołectwie wsi Bobrek (3+700).
Roboty zostały podzielone na dwa
etapy: etap I: od 0+000 do 1+950 km
wału realizowany w pierwszej kolejności oraz etap II od 1+950 do 3+700.
Roboty w km 0+000 - 1+950 wykonuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Fransław Z.P.Chr. z Grodziska
Wlkp. Termin zakończenia robót:
30.11.2004 r.
Całkowita wartość etapu I wynosi 2
631,8 tys. zł.
Całkowity zakres robót (km 0+000 3+700) będzie obejmował:

* podwyższenie korony wału od 0,50
do 1,85 m i rozbudowę korpusu wału
w stronę międzywala na całym projektowanym odcinku,
* przebudowę wylotu śluzy wałowej,
* przebudowę wylotu rurociągów tłocznych przepompowni Bobrek,
* likwidację trzech istniejących śluz wałowych,
* przebudowa siedmiu przejazdów wałowych,
* miejscowa makroniwelacja terenu
międzywala, w celu likwidacji lokalnych zagłębień w sąsiedztwie korpusu obwałowania,
* przebudowa uzbrojenia terenu.
Roboty realizowane w km 0+000 1+950 finansowane są z funduszu Europejskiego Banku Inwestycyjnego i
rezerwy celowej budżetu państwa.
Roboty na odcinku w km 1+950 3+700 planuje się do wykonania na lata
2005 - 2008.
Oświęcim 22.10.2004 r.

Sporz¹dzi³a: Ewa Kras

Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Gorzowie:
Wioletta Gurgul - br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi,
Ewa Kustra - Potoczny - br¹zowy Krzy¿
Zas³ugi.
Szko³a Podstawowa nr
2 w Che³mku: Ewa Gajda
- br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi,
Urszula Palka - br¹zowy
Krzy¿ Zas³ugi, El¿bieta
¯o³na - br¹zowy Krzy¿
Zas³ugi, £ucja Dydyñska
- Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, Urszula
Kania - Medal Komisji
Edukacji Narodowej.
Publiczne Gimnazjum
nr 2 w Che³mku: Mariola
Krzeczkowska - Medal
Komisji Edukacji Narodowej, Bogus³awa Opala Medal Komisji Edukacji
Narodowej, Aneta Gumu³ka - Medal Komisji Edukacji Narodowej, Ewa Jeleñ - srebrny Krzy¿ Zas³ugi, Renata Ksiê¿arczyk - br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi, Urszula Jod³owska-Jeziorowska - br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi.
Przedszkole Samorz¹dowe nr 2 w Che³mku: Dorota Szklarczyk - Medal Komisji Edukacji Narodowej, Dorota Pawlak - Medal
Komisji Edukacji Narodowej oraz srebrny
Krzy¿ Zas³ugi, Barbara Musia³ - br¹zowy
Krzy¿ Zas³ugi.

Tekst i foto: IWI

Prace drogowe
Gmina Chełmek i Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu finansują
(po 50%) następujące zadania realizowane na drogach powiatowych
w Chełmku:
* Remont chodnika przy ul. Kościuszki. Zadanie wykonała firma
„STAN-BRUK” z Oświęcimia, całkowity koszt (według umowy) ma
wynieść 12.369,68 zł (brutto). Zakres zadania obejmował ułożenie
nowego chodnika o szer. 2m na dł. 40 mb wraz z wymianą krawężnika, brukowanie wjazdu do posesji i 6mb opaski oraz ułożenie 32mb
krawężnika od skrzyżowania z ul. 11 Listopada.
* Remont kanalizacji opadowej i położenie nakładki asfaltobetonowej na ul. Zygmunta Starego. Zadanie wykonuje firma „STANBRUK” z Oświęcimia, termin zakończenia przypada na 15 listopada
br. Zakres zadania obejmuje ułożenie kanalizacji opadowej na dł. 50
mb i położenie nowych warstw nakładki asfaltobetonowej (wyrównawczej i ścieralnej) na dł. 50 mb drogi wraz z brukowaniem poboczy.
Koszt (według umowy) ma wynieść 52.472,99 zł (brutto).
* Budowa kanalizacji opadowej i chodnika przy ul. Oświęcimskiej. Zadanie polegające na ułożeniu kanalizacji opadowej na dł. 335
mb i ułożeniu nowego chodnika na dł. 175 mb wykonuje firma „STANBRUK” z Oświęcimia. Zadanie ma zakończyć się 15 listopada, a jego
całkowity koszt (według umowy) ma wynieść 114.038,69 zł (brutto).

Nowy chodnik w Bobrku i Gorzowie.
We wrześni br. rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją chodnika dla pieszych w Bobrku i Gorzowie wzdłuż drogi krajowej
nr 933. Nowy chodnik z kostki betonowej prowadzić będzie od kościoła w Bobrku do mostu na Wiśle. Powstaną również cztery zatoki
dla autobusów. Zakończenie realizacji planowane jest na koniec lipca
2005r. Do 15.11.2004r. planowane jest wykonanie odcinka o długości 1800 metrów. Całkowity koszt prac wyniesie 548 966, 46 zł brutto.
Prace finansowane są z budżetu Gminy Chełmek i Województwa
Małopolskiego. Wykonawcą jest Firma DEK z Chrzanowa.
Opracowano na podstawie informacji UM w Chełmku.
Opracowano na podstawie informacji UM
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Sesja RADY MIEJSKIEJ w Che³mku
XXII sesja Rady Miejskiej w Che³mku odby³a siê 14 paŸdziernika. Na wniosek Burmistrza
Che³mka odwo³ano ze stanowiska Skarbnika Miejskiego w Che³mku Pani¹ Helenê Plust Bruliñsk¹. Jej stanowisko od 1 stycznia 2005 roku obejmie Pani Gabriela Rosa.
Na sesji przyjêto Program Ochrony Œrodowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami w Gminie Che³mek. Projekt Programu
na zlecenie Burmistrza Che³mka opracowa³
Zak³ad Urz¹dzenia i Utrzymania Zieleñców
Jacek Bochenek w Jaworznie. Uchwalono,
¿e Gmina Che³mek nieodp³atnie przeka¿e
nieruchomoœæ gruntow¹ po³o¿on¹ przy ulicy Szkolnej w Gorzowie na rzecz Parafii
Rzymsko - Katolickiej p. w. Œw. Jadwigi
Królowej w Gorzowie.
Wyra¿ono tak¿e zgodê na sprzeda¿
nieruchomoœci gruntowych po³o¿onych w
Che³mku na rzecz Miêdzyzak³adowej Spó³dzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w
Oœwiêcimiu, która jest u¿ytkownikiem wieczystym tych nieruchomoœci. Zarz¹d i Rada
Nadzorcza spó³dzielni wnios³y o sprzeda¿
za symboliczn¹ z³otówkê fragmentu u¿ytkowanych terenów, a proœbê tak¹ umotywowa³y koniecznoœci¹ przekszta³cenia lokali
mieszkalnych w odrêbn¹ w³asnoœæ. Sprzeda¿¹ objêty bêdzie teren o powierzchni
3.7080 ha, na którym zlokalizowane s¹ budynki mieszkalne wielorodzinne. Od ceny
nieruchomoœci gruntowych, która zostanie
ustalona przez rzeczoznawcê maj¹tkowego,
spó³dzielni zostanie przyznana bonifikata w
wysokoœci 90%. Burmistrz Che³mka zaproponowa³, aby bonifikata mia³a zastosowanie
wy³¹cznie w przypadku, gdy spó³dzielnia
mieszkaniowa udzieli takiej samej bonifikaty cz³onkom spó³dzielni w zwi¹zku z usta-

nowieniem na ich rzecz odrêbnej w³asnoœci
lokali mieszkalnych i przenoszeniem udzia³u we w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej.
Na sesji ustalony zosta³ program wspó³pracy Gminy Che³mek z organizacjami pozarz¹dowymi. Organizacje stanowi¹ bazê dla
rozwoju lokalnych spo³ecznoœci i s¹ wa¿nym ogniwem aktywnoœci spo³eczno-gospodarczej obywateli danego œrodowiska. W nich
umacnia siê œwiadomoœæ odpowiedzialnoœci za swoje otoczenie i wspólnotê lokaln¹.
Dzia³alnoœæ organizacji stanowi istotne uzupe³nienie dzia³añ organów administracji
publicznej. Celem programu jest wspó³praca z organizacjami zmierzaj¹ca do efektywnego wykorzystania spo³ecznej aktywnoœci
w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb
mieszkañców Gminy Che³mek oraz obni¿enie kosztów realizacji zadañ publicznych.
Program wspó³pracy dotyczy prowadz¹cych
swoj¹ dzia³alnoœæ na terenie Gminy Che³mek lub dla jej mieszkañców (bez wzglêdu
na siedzibê) organizacji.
W³adze Gminy Che³mek pragn¹ podj¹æ
w 2005 r. wspó³pracê z organizacjami pozarz¹dowymi w zakresie realizacji zadañ gminy. Wykaz obszarów, z których realizacjê
zadañ zamierza wspieraæ lub je powierzyæ
organizacjom w roku 2005 r. przedstawia siê
nastêpuj¹co:
1. Ochrona i Promocja Zdrowia
2. Dzia³ania na rzecz osób niepe³nosprawnych

Hala sportowa

gimnastyczn¹. W XXI wieku Szko³a Powiatowa nie maj¹ca bazy do realizacji zajêæ sportowych i gimnastycznych jest ewenementem
nie tylko w skali powiatu.
Kilkupokoleniowe oczekiwania na obiecywan¹ budowê obiektu sportowego aktualnie mog¹ byæ zrealizowane w sposób tañszy
zarówno w budowie, jak i eksploatacji. Stwarza to niepowtarzaln¹ szansê wybudowania
hali sportowej w kosztach tradycyjnie budowanych sal gimnastycznych. Spo³ecznoœæ
che³mecka jest gotowa wesprzeæ dzia³ania
zmierzaj¹ce w kierunku realizacji budowy hali
sportowej w zakresie wykonania infrastruktury wokó³ obiektu i prac porz¹dkowych.
Usytuowanie planowanej do budowy
hali sportowej ma wiele niepowtarzalnych
zalet, miêdzy innymi:
- s¹siedztwo z kompleksem sportowym KS
Che³mek,
- uzbrojony teren nieodp³atnie przekazywany przez Gminê
- dogodne po³o¿enie komunikacyjne.
Dodatkowo za budow¹ hali sportowej zamiast
sali gimnastycznej przemawiaj¹ nastêpuj¹ce argumenty:
- koszt o oko³o 25% wy¿szy od sali gimnastycznej (w tej technologii koszt hali sportowej to kwota rzêdu 3 miliony z³otych),

Podczas XXII sesji Rady Miejskiej Rada
Miasta i Gminy w Che³mku zwróci³a siê z proœb¹ o podjêcie skutecznych dzia³añ w sprawie
budowy hali sportowej przy powiatowym Zespole nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych im. Jana Kiliñskiego, przy ul. Krakowskiej 18. „Mamy œwiadomoœæ jak wiele dobrego dzia³alnoœæ Szko³y wyœwiadczy³a spo³ecznoœci che³meckiej i jak przyczyni³a siê do rozwoju Miasta i Gminy. Powinnoœci¹ ka¿dego z
nas jest podjêcie skutecznych dzia³añ nareszcie umo¿liwiaj¹cych wybudowanie hali sportowej przy tej Szkole” - apeluj¹ radni.
Szko³a powsta³a w 1946 r. i wnios³a znacz¹cy wk³ad w rozwój intelektualny i zawodowy spo³ecznoœci naszej Gminy. Wspiera³a
równie¿ funkcjonowanie szkolnictwa podstawowego na terenie Che³mka w latach 19531972. Historyczne zas³ugi szko³y dla rozwoju
Gminy Che³mek porównywalne s¹ do wybudowania fabryki i uruchomienia produkcji
obuwia przez Tomasza Batê w Che³mku.
Szko³ê ukoñczy³o dotychczas 8 tys. Absolwentów, którzy dziêki uzyskanym w niej
kwalifikacjom ³atwiej znajduj¹ zatrudnienie
na obecnym trudnym rynku pracy. Szko³a ma
zatem pozytywnie znacz¹cy wk³ad w kszta³towanie siê stopy bezrobocia w powiecie
oœwiêcimskim. Od samego pocz¹tku Szko³a
przy ul. Krakowskiej 18 nie dysponowa³a sal¹

3. Dzia³alnoœæ wspomagaj¹ca rozwój
wspólnot i spo³ecznoœci lokalnych
4. Nauka, edukacja, oœwiata i wychowanie
5. Upowszechnianie kultury, sztuki
ochrony dóbr kultury i tradycji
6. Upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu
7. Ekologia i ochrona zwierz¹t oraz
ochrona dziedzictwa przyrodniczego
8. Porz¹dek i bezpieczeñstwo publiczne
oraz przeciwdzia³anie patologiom spo³ecznym
9.
Krajoznawstwo oraz wypoczynek
dzieci i m³odzie¿y
10. Promocja zatrudnienia i aktywizacja
zawodowa osób pozostaj¹cych bez pracy i
zagro¿onych zwolnieniem z pracy
11. Pomoc techniczna i finansowa organizacji pozarz¹dowych oraz podmiotów,
dzia³aj¹cych na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania, je¿eli ich cele statutowe obejmuj¹ prowadzenie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego.
Wnioski, uwagi i propozycje dotycz¹ce
funkcjonowania Programu wspó³pracy Gminy Che³mek z organizacjami pozarz¹dowymi na 2005 r., podmioty mog¹ zg³aszaæ Przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej lub Burmistrzowi Che³mka.

Na podstawie informacji UM
- mo¿liwoœæ organizacji imprez sportowych
najwy¿szej rangi,
- mo¿liwoœæ odp³atnego wypo¿yczania
obiektu zainteresowanym z ca³ego województwa, co wi¹¿e siê z obni¿eniem kosztów utrzymania,
- wiêksza funkcjonalnoœæ i mo¿liwoœæ organizowania imprez masowych,
- poprawa klasy bazy sportowej w Powiecie,
- podwy¿szenie standardu edukacyjnego
szko³y powiatowej,
- du¿e nasycenie na terenie Miasta i Powiatu
sal gimnastycznych.
Radni zwrócili siê z apelem o poczynienie stosownych kroków w celu umieszczenia
w bud¿ecie Powiatu na 2005 r. realizacji budowy hali sportowej przy wspó³udziale Miasta i Gminy Che³mek. Proœbê skierowali do
Radnych powiatowych z terenu Che³mka i
Radnych Sejmiku Wojewódzkiego oraz do
wszystkich osób zainteresowanych przedsiêwziêciem i tych, którzy maj¹ wp³yw na podjêcie decyzji w zakresie realizacji budowy hali
sportowej, a którym bliska jest ta inicjatywa.

Na podstawie informacji UM
Z ostatniej chwili: Zarząd Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu podjął decyzję
o budowie hali sportowej w Chełmku.
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HONOROWY OBYWATEL -

dokończenie ze str.1

Mszê celebrowan¹ przez Ksiêdza Kardyna³a Franciszka Macharskiego uœwietni³y poczty sztandarowe szkó³, Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego i jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Msza mia³a
piêkna oprawê muzyczn¹ - gra³a orkiestra, œpiewa³y schole, chóry i
zespo³y, które przyby³y na odbywaj¹cy siê równie¿ tego dnia "II
Archidiecezjalny Festiwal Pieœni o Mi³osierdziu Bo¿ym". Metropolita krakowski mówi³ w swej homilii o mi³osierdziu, odwo³ywa³ siê
zarówno do che³meckiej œwi¹tyni, jak i do Festiwalu Pieœni.
Po nabo¿eñstwie Ksi¹dz Kardyna³ przyj¹³ tytu³ Honorowego Obywatela Gminy z r¹k Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Zbigniewa
Jelenia i Burmistrza Andrzeja Saternusa. Kardyna³ - znany z niechêci do okolicznoœciowej pompy i przepychu - nie zechcia³ usi¹œæ w
przygotowanym dla niego fotelu. Stoj¹cy przed o³tarzem mebel
przesun¹³ na bok i tylko wspieraj¹c siê na nim wys³ucha³ s³ów przedstawicieli w³adz miasta.

Burmistrz przypomnia³ historiê nadania honorowego obywatelstwa, która swój pocz¹tek mia³a w styczniu, gdy do Rady skierowany
zosta³ wniosek w tej sprawie. Inspiracj¹ do z³o¿enia wniosku by³o
wyst¹pienie przedstawicieli Fundacji im. Brata Alberta Warsztatu
Terapii Zajêciowej w Che³mku o uhonorowanie Jego Eminencji,
który postrzegany jest w lokalnym œrodowisku Che³mka jako cz³owiek wielkiego serca - mówi³ Burmistrz. Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej ¿yczy³ Kardyna³owi wielu lat ¿ycia w jak najlepszym
zdrowiu i podkreœli³, ¿e uchwa³a w sprawie nadania honorowego
obywatelstwa podjêta zosta³a jednog³oœnie. Przedstawiciele organizacji i Stowarzyszeñ, Fundacja im. „Brata Alberta”, Ochotnicze Stra¿e
Po¿arne, Che³meckie Stowarzyszenie TrzeŸwoœci, Dru¿yny Harcer-

skie oraz Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury z Che³mka
z³o¿y³y na rêce Ksiêdza Kardyna³a symboliczne dary. Kardyna³ nie
chcia³ przemawiaæ, ale po wyjœciu z Koœcio³a rozmawia³ z wiernymi
przed œwi¹tyni¹.
Po uroczystoœciach rozpocz¹³ siê „II Archidiecezjalny Festiwal
Pieœni o Mi³osierdziu Bo¿ym". Ksi¹dz Kardyna³ Franciszek Macharski rozpoczynaj¹c Festiwal przywita³ przyby³e z Ma³opolski
schole, chóry i zespo³y: „Opoka" - Wadowice, Schola Parafialna Trzebinia, „The Twilight" - Skawina,”Blask" - Choczna, „Cantus" Zabierzów, „Canticum Canticorum" - Libi¹¿, „Emet" - Raba Wy¿na,
„Canticorianie" - Libi¹¿.
Jury w sk³adzie: El¿bieta Œwitalska, Micha³ Kaczmarczyk, El¿bieta Skrzypaszek, Urszula Jod³owska-Jeziorowska, Halina Kulig
wys³ucha³o wszystkich wykonawców i przyzna³o nagrody w dwóch
kategoriach wiekowych. W kategorii „DZIECIÊCEJ" I miejsce zajê³a „Opoka" - Wadowice, II miejsce - „Cantus" - Zabierzów, a III
- „Blask" - Chocznia. Wyró¿nienie otrzyma³a Schola Parafialna z
Trzebinii. W kategorii „M£ODZIE¯OWEJ" I miejsce przypad³o
dla "Canticum Canticorum" z Libi¹¿a, II - "Emet" z Raby Wy¿nej,
III -"The Twilight" ze Skawiny. Wyró¿nienie otrzymali "Canticorianie" z Libi¹¿a.
Organizatorami Festiwalu byli: Parafia P.W. "Mi³osierdzia
Bo¿ego", Urz¹d Miejski, Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga, Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, oraz Fundacja im. "Brata
Alberta" w Che³mku.

Ilona Witkowska

Burmistrz Che³mka

og³asza II przetarg ustny nieograniczony (licytacjê)
Na sprzedaż nieruchomości lokalowych, stanowiących własność
Gminy Chełmek położonych w Chełmku.
1./ Nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny Nr 16 położony w
budynku wielorodzinnym w Chełmku przy ul. Generała Andersa 2. Lokal
położony na II piętrze (poddasze użytkowe), składa się z pokoju, kuchni,
łazienki z WC, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 24,61 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej wynosi 18.650,10 zł słownie: osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 50/100.
2./ Nieruchomości lokalowa - lokal mieszkalny Nr 8 położony w
budynku wielorodzinnym w Chełmku przy ul. 25-go Stycznia 4. Lokal
położony na I piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z
WC, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 42,91 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej wynosi 33.656,50 zł
słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych
50/100 .

3./ Nieruchomości lokalowa - lokal mieszkalny Nr 5 położony w
budynku wielorodzinnym w Chełmku przy ul. Brzozowej 4. Lokal położony na I piętrze, składający się z pokoju, kuchni, łazienki z WC,
przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 38,34 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej wynosi 30.094,50 zł słownie: trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 50/100.
W stosunku do I przetargu w/w ceny wywoławcze nieruchomości
zostały obniżone o 1 %.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2004 roku o godz. 10,00
w Urzędzie Miejskim w Chełmku, ul. Krakowska 11.
Szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można
w pok. 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 846-12-30
wew. 40.
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BURMISTRZ CHE£MKA ZAPRASZA DO UDZIA£U
W OTWARTYM KONKURSIE
ofert na realizacjê zadañ publicznych
Postêpowanie prowadzone w trybie i zgodnie z dyspozycj¹
Rozdzia³u 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.),
zwanej dalej ustaw¹.
Podmiotami uprawnionymi do z³o¿enia oferty s¹ dzia³aj¹ce na
rzecz kultury fizycznej i sportu:
1. organizacje pozarz¹dowe,
2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873
z póŸn. zm.),
3. jednostki podleg³e organom administracji publicznej lub przez
nie nadzorowane.
I. OBSZAR KULTURA FIZYCZNA I SPORT
1. Rodzaj zadania: Rozbudowa bazy sportowej w Gorzowie
2. Cel: Umo¿liwienie dzieciom i m³odzie¿y organizacji zajêæ z pi³ki
no¿nej.
3. Zakres przedsiêwziêcia:
1) zakup materia³ów budowlanych,
2) zakup wyposa¿enia budynku LKS Gorzów
3) us³ugi budowlane
4. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê
tego zadania:
- 11.500,00 z³ (jedenaœcie tysiêcy piêæset z³otych)
II. OBSZAR KRAJOZNAWSTWO I WYPOCZYNEK DZIECI I M£ODZIE¯Y
1. Rodzaj zadania: Zorganizowanie wolnego czasu dla dzieci i m³odzie¿y w budynku ZHP w Che³mku
2. Cel: Organizacja wolnego czasu poprzez rozwój zainteresowañ
3. Zakres przedsiêwziêcia:
a. utrzymanie budynku
b. stworzenie godziwych warunków do pracy
c. zakup wyposa¿enia
4. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê
tego zadania:
- 6.500,00 z³ ( z³otych)
III. OBSZAR PORZ¥DEK I BEZPIECZEÑSTWO ORAZ
PRZECIWDZIA£ANIE PATOLOGIOM
1. Rodzaj zadania: Dofinansowanie wyjazdu na obóz terapeutyczny
do Oœrodka Terapii Uzale¿nieñ i Wspó³uzale¿nienia w Skoczowie.
2. Cel: Utrwalenie trzeŸwoœci i zapobie¿enie powrotu do picia, poprawa jakoœci ¿ycia w rodzinie.
3. Zakres przedsiêwziêcia:
a. dofinansowanie kosztów wyjazdu,
b. dofinansowanie kosztów zatrudnienia terapeuty
4. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê
tego zadania:
- 500,00 z³ (piêæset z³otych)
ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
Dotacja mo¿e byæ przyznana wy³¹cznie podmiotom okreœlonym
w ustawie. Dotacjê na realizacjê zadania otrzyma podmiot, którego
oferta uzyska najwy¿sz¹ liczbê punktów.

TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
Zadanie powinno byæ realizowane do 20 grudnia 2004 r. Warunkiem realizacji zadania jest wygranie konkursu ofert i przyjêcie zlecenia realizacji zadania poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.
Termin sk³adania ofert:
Oferty zgodne ze wzorem okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z 29 paŸdziernika 2003r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonania zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) nale¿y
sk³adaæ na piœmie w zamkniêtych kopertach z oznaczeniem nazwy
zadania, do 29 listopada 2004 r. w Sekretariacie Urzêdu Miejskiego
w Che³mku, ul. Krakowska 11, pok. Nr 102. Oferty niekompletne i
nieprawid³owo wype³nione albo z³o¿one po terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Rozpatrzenie i wybór ofert nast¹pi w okresie 7 dni od up³ywu
terminu sk³adania ofert przez komisjê oceniaj¹c¹ powo³an¹ przez
burmistrza. Decyzjê o udzieleniu dotacji podejmuje burmistrz po
zapoznaniu siê z opini¹ komisji oceniaj¹cej.
Przy rozpatrywaniu ofert bêd¹ brane pod uwagê nastêpuj¹ce
kryteria:
1. ocena mo¿liwoœci realizacji zadania przez wnioskodawcê, w szczególnoœci:
a) liczba osób zaanga¿owanych w realizacjê zadania oraz korzystaj¹cych z efektu: (0 -20 punktów)
b) doœwiadczenie w realizacji podobnych zadañ w poprzednich
okresach: (0 -10)
c) mo¿liwoœæ wykonania zaplanowanych dzia³añ w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach: (0 -30)
2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizowanego zadania,
w tym:
a) wysokoœæ udzia³u œrodków w³asnych: (0 -20)
b) strukturê wydatków: (0 -10)
3. zgodnoœæ oferty z celami konkursu: (0 -20)
Oferta powinna zawieraæ w szczególnoœci:
1) szczegó³owy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulacjê przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) informacjê o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych
zapewniaj¹cych wykonanie zadania,
5) dokonania wnioskodawców.
Do wniosku oferent zobowi¹zany jest do³¹czyæ:
1) dokumenty potwierdzaj¹ce osobowoœæ prawn¹ - wyci¹g z odpowiedniego rejestru (KRS) nie starszy ni¿ 3 miesi¹ce,
2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
3) oœwiadczenie podmiotu o prowadzeniu dzia³alnoœci non profit,
4) harmonogram realizacji zadania.
Wszystkie zainteresowane podmioty zostan¹ powiadomione o
rozstrzygniêciu konkursu odrêbnym pismem. Protokó³ komisji wraz
z decyzj¹ burmistrza i uzasadnieniem zostan¹ opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz wywieszone na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Miejskim w Che³mku.

Burmistrz Che³mka
Andrzej Saternus
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Komunikacja autobusowa Chełmek - Tychy
W roku 2005 planuje się uruchomienie regularnej komunikacji autobusowej obsługującej
trasy Chełmek - Gorzów - Bieruń - Tychy oraz Tychy - Bieruń - Gorzów - Chełmek. Poniżej
przedstawiono proponowany rozkład jazdy autobusów, który został zaprojektowany w sposób
pozwalający na dojazd do zakładów pracy zlokalizowanych na terenie tyskiej strefy przemysłowej na wszystkie zmiany oraz na powrót z Tychów bezpośrednio po skończonej pracy.
Orientacyjny koszt przejazdu z Chełmka do Tychów wynosiłby: 4 zł - bilet jednorazowy, 92 zł
- bilet miesięczny.
W związku z tym prosimy o telefoniczne (nr tel. 8464329 lub 8461230) lub osobiste
zgłaszanie pracownikom Urzędu Miejskiego w Chełmku (pokój nr 9) chęci korzystania z
przedmiotowej linii autobusowej oraz wnoszenie ewentualnych uwag odnośnie rozkładu jazdy
w terminie do 15.11.2004 r. Pozyskane w ten sposób dane pozwolą ustalić stopień zainteresowania mieszkańców Gminy Chełmek usługami transportowymi oraz ewentualne skorygowanie rozkładu jazdy.

Z powa¿aniem, Burmistrz Che³mka

REJESTR ZDARZEÑ
W KP CHEŁMEK WG. KSIĄŻKI WYDARZEŃ
( PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA UJAWNIONE I ZGŁOSZONE)
W MIESIĄCU WRZESIEŃ 2004 ROKU
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Opis zdarzenia
nietrzeźwy rowerzysta
k z wł .do kiosku Ruch
k. z wł do garażu (Brzozowa)
kradzież motoroweru 152zł.
nakłanianie nieletnich do
czynności seksualnych (Brzozowa)
usiłowanie kr.z wł samochodu
kradzież sklepowa (Albert)
k. z wł. do mieszkania
kradzież bluzy (szkoła)
zniszczenie ogrodzenia
kradzież bramy wjazdowej
k. z wł. do sklepu (Młyny)
kradzież telefonu kom. 90 zł.
kradzież sklepowa 30,30 zł. (Albert)
kradzież sklepowa 100 zł. (Albert)
oszustwo przy załatwianiu pracy
kradzież sklepowa 1,75 zł. (Albert)

artykuł

data

dzielnica

178a§1kk
279§1kk
279§1 kk
119 kw

31.08
02.09
02.09
08.09

Osiedle Wschód
Chełmek St. Miasto
Osiedle Wschód
Nowopole

200 §1kk
278§1 kk
119§1kk
279§1kk
119§1kw
124§1kw
278§1kk
279§1kk
119§1kk
119§1 kw
119§1 kw
286§1kk
119§1kk

08.09
12.09
13.09.
20.09
21.09
22,09
24,09
25,09
26,09
29.09
29.09
30.09
30.09

Osiedle Wschód
Nowopole
Nowopole
Osiedle Wschód
Osiedle Wschód
Bobrek/Gorzów
Chełmek St. Miasto
Chełmek St. Miasto
Osiedle Wschód
Nowopole
Nowopole
Nowopole
Nowopole

UWAGA PRZEDSIÊBIORCY
W IV kwartale 2004 r. planowany jest
nabór wniosków do Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - dzia³anie 3.4 „Mikroprzedsiêbiorstwa”. Beneficjentami programu mog¹ byæ podmioty, prowadz¹ce mikroprzedsiêbiorstwa, które rozpoczê³y dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (dzieñ uzyskania wpisu do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiêbiorców)
nie wczeœniej ni¿ 36 miesiêcy przed dniem
z³o¿enia wniosku, a ponadto, w ostatnim zakoñczonym roku obrotowym oraz w roku
obrotowym, w którym jest sk³adany wniosek:
* zatrudnia³y œredniorocznie mniej ni¿ 10
osób,
* osi¹gnê³y roczny obrót netto ze sprzeda¿y
towarów, wyrobów i us³ug oraz operacji
finansowych, który nie przekracza równowartoœci w z³otych 2 milionów euro, lub
sumy aktywów ich bilansu sporz¹dzonego
na koniec jednego z dwóch wymienionych
lat obrotowych nie przekroczy³y równowartoœci w z³otych 2 milionów euro.
TYPY KWALIFIKUJACYCH SIE PROJEKTÓW:
1) specjalistyczne us³ugi doradcze dla mikroprzedsiêbiorstw - wprowadzaj¹ce innowacje w przedsiêbiorstwie, zwiêkszaj¹ce jego konkurencyjnoœæ,
2) dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiêbiorstw - przeznaczone na dofinansowanie
inwestycji zwi¹zanych z modernizacj¹, rozbudow¹, unowoczeœnieniem, rozszerzeniem zakresu prowadzonej dzia³alnoœci.
DOFINANSOWANIE:
Do 50% wydatków kwalifikowanych,
nie mo¿e przekroczyæ 5000 Euro.
Instytucj¹ wdra¿aj¹c¹ Dzia³anie 3.4 jest
Samorz¹d Województwa Ma³opolskiego.

Wiêcej informacji na stronie
www.zporr.gov.pl

Powiatowe zawody sportowopo¿arnicze
Na stadionie „Iskra” w Brzezince rozegrano 3 paŸdziernika zawody sportowo po¿arnicze OSP powiatu oœwiêcimskiego.
Zespo³y bior¹ce udzia³ w zawodach startowa³y w piêciu kategoriach.
Wœród reprezentuj¹cych nasz¹ Gminê dru¿yn najlepiej wypadli przedstawiciele Gorzowa: ch³opcy w wieku 15 - 18 lat oraz kobiety
i MDP w wieku 16 -18 lat. Obie te dru¿yny
zajê³y drugie miejsca w swych kategoriach.
Ca³kiem nieŸle spisali siê równie¿ seniorzy z
OSP Che³mek, zajêli 4 miejsce uzyskuj¹c we
wszystkich przeprowadzonych konkurencjach
120 punktów. Nienajgorzej wypad³ zespó³
ch³opców w wieku 12 -15 lat z Gorzowa uplasowa³ siê na 6 miejscu.
Wszystkim zespo³om gratulujemy osi¹gniêtych wyników, tym bardziej, ¿e poziom
sportowy zawodów - co podkreœli³ Sêdzia
G³ówny kpt. Henryk Jurecki - by³ bardzo
wysoki.

Oprac. IWI
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Rozmowa ze Zbigniewem Góralewiczem, Radnym Powiatowym, wieloletnim Dyrektorem SP nr 2 w Chełmku,
współautorem podręczników do nauczania matematyki.

Gdzie zaczyna³ Pan pracê pedagogiczn¹ i
w jaki sposób trafi³ Pan do Che³mka?
Z.G.- Pochodzê z ¿ywiecczyzny, w ¯ywcu
uczy³em siê w Liceum Pedagogicznym i to by³o
pierwsze moje zetkniêcie siê z zawodem. Kontynuowa³em naukê na Studium Nauczycielskim w
Opolu, a póŸniej na Uniwersytecie Jagielloñskim
w Krakowie, na kierunku - matematyka. Swoj¹
pracê rozpocz¹³em w Krakowie, a od roku 73
pracowa³em w Che³mku. Mia³em tu rodzinê, przyje¿d¿a³em, spodoba³ mi siê Che³mek i zosta³em.
Wybór zawodu nie by³ chyba przypadkowy,
skoro ukoñczy³ Pan Liceum Pedagogiczne?
Z.G.- Wybór po szkole podstawowej by³ œwiadomy, trudno jednak mi stwierdziæ, czy wynikaj¹cy z jakiegoœ przemyœlenia. Coœ mnie do tego zawodu ci¹gnê³o, byæ mo¿e wzór nauczycieli, którzy uczyli mnie w szkole podstawowej.
Jak wyobra¿a Pan sobie idea³ nauczyciela?
Czy wœród nauczycieli, z którymi siê Pan zetkn¹³, by³ jakiœ bliski takiego idea³u?

Z.G.- To jest bardzo trudne pytanie, tu ju¿
przechodzimy na filozofiê platoñsk¹. Nie
chcia³bym mówiæ o idea³ach, bo to jest nieosi¹galne marzenie ka¿dego cz³owieka. Staramy siê byæ dobrzy w tym zawodzie, ró¿nie to
wychodzi... Nie wiem, czy mia³em kogoœ takiego, kogo nazwa³bym idea³em, przewodnikiem. By³o wielu wspania³ych nauczycieli.
Pamiêtam ze szko³y œredniej mojego wychowawcê - profesora Jana Jureczko, który ju¿ nie
¿yje, pamiêtam wspania³ego historyka Jana
Janika, mia³em te¿ wspania³ego profesora
matematyki, który niestety wczeœnie zmar³.
Byli to ciekawi ludzie, przekazywali wiele przemyœleñ, oni mogliby byæ wzorami dla nauczyciela.
Czy matematyka by³a od zawsze Pana pasj¹?
Z.G.- Nigdy nie mia³em z ni¹ problemów.
W szkole sobie radzi³em, na studiach te¿, potem jeszcze koñczy³em studia podyplomowe z
matematyki. Drug¹ rzecz¹, która mnie interesowa³a by³a filozofia. Zrobi³em studia podyplomowe z filozofii i religioznawstwa na Uniwersytecie Jagielloñskim. To s¹ pasje, które
siê zazêbiaj¹.
A czy filozofii uczy³ Pan w szkole?
Z.G.- Nie, nigdy nie uczy³em. Dwa razy
przymierza³em siê do doktoratu, za drugim razem mia³em ju¿ przyjêty temat pracy z etyki,
przyjêty konspekt pracy, ale zaproponowano
mi wówczas wspó³pracê w Wydawnictwach
Szkolnych i Pedagogicznych z zespo³em matematyków pisz¹cych podrêczniki do szkó³. By³
to d³ugi cykl i zrezygnowa³em z doktoratu.
Zmieni³y siê czasy, nie bardzo widzia³em miejsce dla siebie, dla wykorzystania mojej wiedzy, gdybym ewentualnie ten doktorat obroni³.
Zabra³em siê wiêc za dzia³alnoœæ dydaktyczn¹, metodyczn¹, matematyczn¹ i minê³o ju¿
prawie 10 lat od kiedy pracujê nad podrêcznikami, zeszytami æwiczeñ, zbiorami zadañ,
poradnikami dla nauczycieli, wsparciami internetowymi.
Proszê opowiedzieæ, jak zmienia³a siê szko³a
w Che³mku podczas Pana kariery pedagogicznej?

Z.G.- Gdy przyszed³em tu w 73 roku, szko³a
by³a nowa, by³o niewielu nauczycieli. Uczy³o
siê ciekawie, w mi³ym gronie. Uczniowie, których pamiêtam z pierwszych roczników, byli
¿¹dni wiedzy, aktywni. W roku 86 obj¹³em
kierownictwo szko³y. Miasto siê rozrasta³o,
przybywa³o m³odzie¿y, ale budynek szko³y siê
nie rozrasta³... Iloœæ niektórych oddzia³ów
wzros³a nawet do szeœciu na jednym poziomie.
Wtedy by³a chyba najwiêksza ciasnota lokalowa - ponad 1100 dzieci w szkole. Szukaliœmy
ró¿nych rozwi¹zañ - uczyliœmy w Zespole Szkó³
Zawodowych, uczyliœmy w hotelach adaptowanych na cele dydaktyczne, uczy³o siê od
siódmej do dziewiêtnastej. Na pocz¹tku lat 90.
razem z radnymi i Burmistrzem Che³mka,
panem Kulczykiem rozpoczêliœmy dzia³ania
w celu pozyskania hotelu na Brzozowej 9. Uda³o
siê i zosta³ on oddany do u¿ytku szkolnego dla
klas 1-3 w pierwszej po³owie lat 90. Potem

„ROLA NA
JEST W
by³a reforma oœwiaty. Przez rok pe³ni³em jeszcze funkcjê dyrektora Zespo³u PodstawowoGimnazjalnego, potem zosta³em dyrektorem
Gimnazjum.
Chcia³bym podkreœliæ, ¿e bardzo du¿o dla
szkó³ robi³a Gmina, za ka¿dej kadencji. Szko³y
s¹ doposa¿ane, rozbudowywane, dobudowuje
siê sale gimnastyczne. Naprawdê Gmina zrobi³a du¿o, by m³odzie¿y uczy³o siê dobrze.
Natomiast dosyæ s³abo wypadamy, jeœli chodzi o zajêcia pozalekcyjne, adresowane do tych,
którzy chc¹ robiæ coœ wiêcej, coœ ponad przeciêtn¹, a niestety nie maj¹ mo¿liwoœci.
A czy obok tych najwa¿niejszych zmian systemowych i materialnych da³y siê zauwa¿yæ
jeszcze inne? Mo¿e w jakiœ sposób zmieni³a siê

NOWY DYREKTOR GIMNAZJUM W CHEŁMKU
Nowym dyrektorem Publicznego Gimnazjum nr 2 w Che³mku im C. K. Norwida
zosta³a pani Renata Banaœ. W 1983 roku
ukoñczy³a studia w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, jest magistrem fizyki.
W roku 2002 ukoñczy³a Studia Podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w zakresie matematyka z elementami informatyki, a w 2004 roku na Politechnice Krakowskiej Studia Podyplomowe w zakresie organizacja i zarz¹dzanie oœwiat¹ samorz¹dow¹.
W szkolnictwie pracuje ponad dwadzieœcia
lat, od 2002 roku jest nauczycielem dyplomowanym. Zastêpc¹ dyrektora jest pani
Aneta Kowalczyk, nauczycielka jêzyka polskiego.
Poprosiliœmy pani¹ Renatê Banaœ, by
opowiedzia³a nam o sobie i o tym, jak i dlaczego zosta³a dyrektorem che³meckiego
Gimnazjum.
Nie ukrywam swojego wieku - urodzi³am siê 25 wrzeœnia 1958 roku, mam 46 lat.
Jestem spod znaku wagi. Od 23 lat jestem

mê¿atk¹, mam syna w III klasie Gimnazjum.
Urodzi³am siê w Che³mku, tu chodzi³am do
szko³y podstawowej. Kontynuowa³am naukê
w Oœwiêcimiu w Technikum Chemicznym,
poniewa¿ w tym okresie otwiera³y siê przed
chemi¹ szerokie horyzonty. Jednak w momencie, gdy koñczy³am szko³ê, z prac¹ by³y
problemy. Jako dalszy kierunek kszta³cenia
wybra³am fizykê, do czego zachêci³a mnie
pani profesor ucz¹ca przedmiotu. Nie myœla³am wtedy - bêdê szczera - o tym, aby
wykonywaæ pracê nauczyciela. Chcia³am
raczej pracowaæ w laboratorium. W porównaniu z prac¹ w szkole - jest to praca o charakterze spokojnym, cichym. Ale ostatecznie, po nieudanej próbie dostania siê na
Uniwersytet Jagielloñski na fizykê, dosta³am siê na studia w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej, dzisiejszej Akademii Pedagogicznej. Tam ukoñczy³am fizykê i by³am w³aœciwie „skazana” na to, by byæ nauczycielem. Z
tym ¿e nie do koñca, bo wtedy, gdy koñczy³am studia, mo¿na by³o siê przekwalifiko-

waæ, praca by³a. Nie znam osób, które wtedy
mia³y problemy ze znalezieniem pracy, nie
tylko w zawodzie nauczycielskim.
Przyjêto mnie do pracy w Szkole Podstawowej w Gorzowie. Przepracowa³am tam
siedem lat, po czym uda³o mi siê przenieœæ
do Szko³y Podstawowej w Che³mku, co by³o
dla mnie du¿ym u³atwieniem, bo odpada³y
uci¹¿liwe dojazdy do pracy. Szko³a by³a
wtedy bardzo du¿a. Na danym poziomie
nauczania by³o po piêæ, szeœæ klas. Dla mnie
jako fizyka u³atwieniem by³o, ¿e dan¹ lekcjê
reprodukowa³am po piêæ, szeœæ razy, natomiast w szkole w Gorzowie uczy³am mate-
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rola nauczyciela w szkole?
Z.G.- S¹dzê, ¿e ona siê zmienia ca³y czas.
Zmienia siê spo³eczeñstwo, zmieniaj¹ siê ludzie, zmieni³a siê sytuacja polityczna, gospodarcza, a wiêc i myœlenie ludzi, system wartoœci. Jest du¿a zmiana mentalnoœci m³odzie¿y nie zawsze chyba na dobre. Zmieni³y siê uwarunkowania ekonomiczne w Che³mku i oczekiwania ludzi w stosunku do szko³y. Czy szko³a
nad¹¿a? Stara siê. Próbuje ca³y czas wypracowywaæ plany wychowawcze razem z rodzicami, Radami Szkó³, Radami Rodziców. Szuka
siê jakiegoœ modelu, innego dla ka¿dego œrodowiska. Trudno mi powiedzieæ, czy nasze Gimnazjum ju¿ ten model wypracowa³o. Próbowaliœmy tworzyæ swoja w³asn¹ obrzêdowoœæ, filozofiê nauczania i wychowania. D¹¿yliœmy do
nadania szkole wyrazistego charakteru, szukaliœmy patrona, sztandaru dla szko³y, aby m³odzie¿ mog³a siê z czymœ uto¿samiaæ. Trwa³o to
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dwa lata, ale pierwszy rocznik opuszczaj¹cy
szko³ê mia³ ju¿ sztandar, ¿egna³ szko³ê imienia
C. K. Norwida. Bardzo siê cieszê, ¿e szko³a ma
swojego patrona, swój sztandar. Niezast¹pion¹
rolê odegra³a tu pani Chuderska i pan Hojka,
którym jestem za to niezmiernie wdziêczny.
S¹dzê, ¿e to wyzwanie dla nauczycieli - stworzyæ taki model wychowawczy, który by m³odzie¿ zintegrowa³. Du¿e znaczenie ma tu parafia. By³em zdumiony iloœci¹ m³odzie¿y zgromadzonej wokó³ parafii, kiedy zaproszono mnie
na Przegl¹d Pieœni Religijnej. Powsta³a te¿ Rodzina Kolpinga, która ma przed sob¹ wielkie
wyzwanie i du¿o do zrobienia. Ale nie chcia³bym, aby to ca³kowicie odci¹¿y³o szko³ê. Rola
szko³y w ukierunkowywaniu m³odzie¿y, rola

nauczyciela-mistrza, który potrafi dostrzec talent i go oszlifowaæ, daæ wiedzê i wsparcie jest
wielka.
Czy aktywnoœæ pozazawodowa jest konieczna w zawodzie nauczyciela? Jest to uzupe³nienie pracy, obowi¹zek czy mo¿e indywidualne
zainteresowanie?
Z.G.- Ró¿nie to bywa. Ale nauczyciel, który
siê nie dokszta³ca, nie poszukuje szybko staje
siê rutyniarzem. Dzisiejsza dydaktyka nie pozwala na to, aby nauczyciel siê nie dokszta³ca³.
To jest po prostu niemo¿liwe. Dydaktyka idzie
do przodu, zmieniaj¹ siê choæby œrodki przekazu. Nauczyciel musi umieæ pos³ugiwaæ siê
komputerem, Internetem, musi szukaæ nowinek naukowych. Chocia¿by po to, by go uczeñ
- jak siê to mówi - „nie zagi¹³”.
A dzia³alnoœæ samorz¹dowa? Czy nie poch³ania za bardzo, nie przeszkadza pedagogowi w pracy?
Z.G.- Nauczyciele zawsze brali udzia³ w
pracy Samorz¹du. Dziêki temu maj¹ szersze i
bardziej pro spo³eczne spojrzenie na ró¿ne dziedziny ¿ycia. Nie odbywa siê to kosztem dydaktyki. Dzia³alnoœci samorz¹dowa pomog³a mi
w realizacji wielu planów dotycz¹cych rozwoju szko³y, w szukaniu na nie œrodków finansowych. Dawa³a mi mo¿liwoœæ bezpoœredniego
przekonywania ludzi o potrzebie ró¿nych przedsiêwziêæ.
Najwiêkszy Pana sukces w karierze pedagogicznej?
Z.G.- Najwiêkszym sukcesem s¹ uczniowie, którzy - gdy siê z nimi spotykam po latach
- mówi¹, ¿e powiod³o im siê w ¿yciu, coœ osi¹gnêli, niektórzy s¹ doktorami na Uniwersytecie
Œl¹skim, pe³ni¹ wa¿ne funkcje dydaktyczne.
Mówi¹, ¿e zostali dobrze przygotowani przez
szko³ê podstawow¹. Nie mo¿na patrzeæ na szko³ê
przez pryzmat laureatów przedmiotowych, bo
to s¹ jednostki, które s¹ wybitnie zdolne i same
pracuj¹ na swoje osi¹gniêcia. To jest najmniejszy wskaŸnik sukcesu, aczkolwiek cieszy ka¿da
taka pere³ka. Sukcesem moim jako dyrektora
jest fakt, ¿e kadra ca³y czas siê dokszta³ca³a,

robi³a studia podyplomowe, ró¿nego rodzaju kursy, wielu nauczycieli zdobywa³o stopnie specjalizacji zawodowej, prawie 80% to s¹ nauczyciele dyplomowani. By³ dobry zespó³ nauczycielski, byli przyjaciele z Urzêdu Miasta. Cz³owiekiem, który bardzo sprzyja³ szkole i dba³ o
ni¹ by³ pan Zbigniew Jeleñ. Mia³em w nim du¿e
oparcie. Cieszy mnie, ¿e uda³o siê rozwi¹zaæ
wiele problemów lokalowych szko³y i cieszy
mnie dobra wspó³praca z rodzicami. Z rozrzewnieniem wspominam te czasy, gdy razem z rodzicami robiliœmy wielkie imprezy na stadionie. Chcia³bym przypomnieæ pani¹ Zofiê Majer, pierwsz¹ szefow¹ Rady Szko³y, pani¹ Irenê
K¹dzior, czy pana Tadeusza Macê. Potrafiliœmy razem z rodzicami wypracowaæ wiele pieniêdzy. Zbudowaliœmy szatnie, mieliœmy pierwsz¹ w gminie pracowniê komputerow¹, pierwsz¹ w województwie salê multimedialn¹.
Bardzo siê cieszy³em z ostatniej imprezy uroczystoœci nadania imienia szkole. Goœciliœmy Kuratora Oœwiaty z Krakowa, Starostê
Powiatu, w³adze samorz¹dowe. Pamiêtam
wzruszaj¹c¹ homiliê Ksiêdza Proboszcza, który odprawi³ przepiêkn¹ Mszê. Ta uroczystoœæ
by³a dla mnie podsumowaniem mojej pracy.
Wtedy doszed³em do wniosku, ¿e moja rola siê
wyczerpa³a. By³a to odpowiednia chwila, by
ust¹piæ miejsce komuœ nowemu.
Zaœ moim osobistym sukcesem zawodowym jest znalezienie siê w zespole autorskim
i mo¿liwoœæ realizowania naukowych zainteresowañ. Jest to ukoronowanie mojej pracy dydaktycznej. Wielkim szczêœciem jest dla mnie
to, ¿e mog³em siê realizowaæ i rozwijaæ, uczyæ
siê wiele od ludzi z ró¿nych œrodowisk.
Czego ¿yczy³by Pan m³odym nauczycielom?
Z.G.- Aby ze swojej pracy mieli satysfakcjê. Aby umieli dotrzeæ do ka¿dego m³odego
cz³owieka. Aby umieli rozwi¹zywaæ trudne problemy i byli cierpliwymi. ¯yczê im równie¿
dobrego, wyrozumia³ego szefa...
Serdecznie dziêkuje za rozmowê.

matyki, chemii, fizyki, wiêc by³a to du¿o
wiêksza ró¿norodnoœæ i trzeba by³o wiêcej
czasu poœwiêciæ na przygotowanie siê do
lekcji. Plusem ogromnym tej szko³y by³o to,
¿e m³odzie¿ w mniejszych miejscowoœciach
sprawia³a mniejsze problemy wychowawcze.
Gdy tutaj przysz³am, musia³am straciæ wiele
zdrowia, ¿eby mnie uczniowie nie „zjedli”.
Gdy rozdzielono Gimnazjum i Szko³ê
Podstawow¹, uczy³am matematyki w Szkole Podstawowej. Ukoñczy³am Studia Podyplomowe na AGH - matematykê z elementami informatyki, w zwi¹zku z czym obecnie
mam uprawnienia do uczenia i fizyki i matematyki. I nawet muzyki, poniewa¿ skoñczy³am równie¿ Szko³ê Muzyczn¹ II stopnia w
zakresie gry na wiolonczeli. Mam tytu³ muzyka instrumentalisty, a on uprawnia do uczenia muzyki w szko³ach.
Prawie ca³e wakacje szkoli³am siê, najpierw w Krakowie, potem w Oœwiêcimiu. W
tym roku by³o mnóstwo szkoleñ dofinansowywanych przez Bank Œwiatowy. Ja bra³am
udzia³ w szkoleniach dla dyrektorów szkó³ i
szczerze mówi¹c nie odpoczê³am w te waka-

cje. W du¿ym stresie oczekiwa³am momentu rozpoczêcia roku szkolnego. Ju¿ 1 wrzeœnia prowadzi³am uroczystoœæ pod pomnikiem Ofiar Faszyzmu. Jako gospodarz zaprosi³am kombatantów, w³adze Che³mka i
goœci do szko³y na poczêstunek, gdzie pan
Burmistrz przedstawi³ na uroczystym apelu
moj¹ osobê. Prowadzi³am te¿ sierpniowe
konferencje, choæ oficjalnym dyrektorem
jeszcze nie by³am. S¹ to rzeczy trudne,
zw³aszcza na pocz¹tku, cz³owiek obawia siê
odbioru, reakcji grona - zw³aszcza osób ode
mnie starszych i tych, z którymi ju¿ pracowa³am - a tak¿e reakcji m³odzie¿y, która na
szczêœcie by³a przyzwoita.
Konkurs na stanowisko dyrektora odby³ siê
9 czerwca. Komisja by³a liczna, bo 12 osobowa. Musia³am zaprezentowaæ komisji wizjê
pracy szko³y. Mam pewne plany, co zmieniæ,
aby by³o lepiej. Na pewno najwiêksz¹ bol¹czk¹ tej szko³y jest trudna m³odzie¿. Trzeba zrobiæ wszystko, aby poprawiæ dyscyplinê. Najwa¿niejsze dla szko³y jest bezpieczeñstwo
uczniów. Jesteœmy we wspó³pracy z policj¹,
czekamy na pogadanki, które ma prowadziæ

policja na lekcjach wychowawczych. Zale¿y
mi na tym, by szko³a by³a dobrze odbierana
przez œrodowisko, nie tylko lokalne. Co do
kadry i bazy szko³y - nie mogê narzekaæ. Mamy
szko³ê w miarê dobrze wyposa¿on¹, wkrótce
dostaniemy pracowniê biologiczno-chemiczn¹ i fizyczn¹, a w przysz³oœci - mam nadziejê
- dotrzemy do innych bezp³atnych pomocy
naukowych. Staramy siê czêœæ inwestycji finansowaæ z pieniêdzy wypracowanych przez
Radê Szko³y i Radê Rodziców.
Dlaczego chcia³am zostaæ dyrektorem
szko³y? Chcia³am spróbowaæ si³ jako osoba,
która bêdzie mog³a choæ trochê zmieniæ funkcjonowanie szko³y. Staram siê byæ dyrektorem wymagaj¹cym. Ju¿ odczuwam jak bardzo
mêcz¹ce jest dopilnowanie, aby ludzie robili
to, co powinni robiæ. To jest chyba mêcz¹ce
dla ka¿dego kierownika, dyrektora, niewa¿ne
czy szko³y, czy przedsiêbiorstwa. Musi on
szybko i trafnie podejmowaæ decyzje. Kieruje
mn¹ chêæ sprawdzenia siê w nowej roli. Mam
nadziejê, ¿e moje dzia³ania wp³yn¹ pozytywnie na funkcjonowanie szko³y.

AUCZYCIELA
WIELKA”

Rozmawia³a Ilona Witkowska
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DZIEŃ NAUCZYCIELA
We wszystkich szkołach na terenie Gminy uczczono Dzień Edukacji Narodowej i Święto
Pracownika Edukacji.

W Publicznym Gimnazjum nr 2 im. C.
K. Norwida w Che³mku odby³a siê uroczysta
akademia, na któr¹ zaproszenie przyjêli:
Burmistrz Andrzej Saternus, Zastêpca Burmistrza Andrzej Skrzypiñski, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej - Zbigniew Jeleñ oraz
Dyrektor Miejskiego Zarz¹du Szkó³ i Przedszkoli - Bogdan Kowalczyk.
Uczniowie przygotowanymi wystêpami
artystycznymi podziêkowali nauczycielom

✓ Sprzedaż z dostawą do domu
✓ Obmiar przedmontażowy bezpłatny
✓ Montaż - wykonany osobiście

9 lat prac montażowych ✓
Specjalizacja i doświadczenie ✓
Ceny konkurencyjne ✓

Autoryzacja - KOMIN FILEX Pszczyna

mgr inż. Jan Żmuda
Wadowice, ul. Batorego 3, tel. 33/ 873 88 31, tel. kom.: 604 46 38 96

OGŁOSZENIA DROBNE

i pracownikom szko³y za ich codzienny trud
i ciê¿k¹ pracê. ¯yczenia na rêce Dyrekcji
z³o¿yli równie¿ zaproszeni goœcie. Do
wszystkich zgromadzonych z wyrazami
wdziêcznoœci zwróci³a siê Dyrektor Gimnazjum, pani Renata Banaœ. Nad przygotowaniem akademii czuwali nauczyciele: Hanna
Sidorowicz, Urszula Jod³owska-Jeziorowska
i Ewa Jeleñ.

Oprac. Ewa Jeleñ, Foto IWI

Pasowanie na ucznia
„Idę do szkoły,
a ze mną przyjaciele.
Śpiewam wesoło,
bo przygód czeka wiele.”
Tymi s³owami rozpoczêli uroczyste œlubowanie uczniowie klas pierwszych Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Che³mku im. A.
Mickiewicza. Piêknie wystrojeni, pod kierunkiem wychowawczyni pani Agaty Juszyñskiej, przedstawili program artystyczny, jak
na prawdziwych uczniów przysta³o. Na tle
kolorowej i weso³ej scenerii, autorstwa pani
Agnieszki D¹bkowskiej, dzieci bra³y udzia³
w turnieju wiedzy, œpiewa³y i tañczy³y. Po-
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❑ Sprzedam mieszkanie spółdzielcze własnościowe w Chełmku o powierzchni 61 m2 na parterze, 3 pokoje, łazienka, WC. tel. O33 846 25 35
w godz. 20.00 - 21.00.
❑ Korepetycje niemiecki, angielski. Zakres
szkoły podstawowej, gimnazjum, średniej. Tel:
888-936-455
❑ Sprzedam ładne mieszkanie 3-pokojowe 64 m2, parter. Kontakt od 19.00, tel: 846 31 68.

Rada Szko³y i Rada Rodziców
Przy Publicznym Gimnazjum nr 2
w Che³mku
zapraszaj¹ na

ZABAWÊ ANDRZEJKOW¥

pisy ma³ych artystów mogli podziwiaæ przybyli na uroczystoœæ zaproszeni goœcie, a
wœród nich przede wszystkim rodzice.
Po czêœci artystycznej uczniowie z³o¿yli
œlubowanie, a pani dyrektor L. Kuligowska,
przy pomocy pióra, pasowa³a ka¿de dziecko
na ucznia klasy pierwszej. Nastêpnie ks. J.
Rokita poœwiêci³ tornistry szkolne. Po czêœci oficjalnej œwie¿o upieczeni uczniowie
udali siê na s³odki poczêstunek, który z
du¿ym zaanga¿owaniem przygotowali rodzice. Spotkanie przebiega³o w mi³ej, rodzinnej atmosferze.

Tekst AJ, AK-K

20 listopada 2004r.
od godziny 20.00

Gwarantowana
wspania³a zabawa!
Cena biletu wstępu wynosi 100,00
złotych od pary (w tym: gorące
dania, przekąski, ciasto i napoje).
Promocyjna cena biletów ważna do
dnia 31.10.2004r. wynosi 80,00
złotych od pary.
Rezerwacja i zakup biletów
w Bibliotece i Sekretariacie
Gimnazjum, ul. Piłsudskiego 1,
tel.: 033/ 846 13 86.

Z£OTE GODY
Jako uzupe³nienie relacji z jubileuszu „Z³otych Godów”, któr¹ publikowaliœmy w poprzednim
numerze „Echa Che³mka”, prezentujemy kolejne dwa zdjêcia z tej uroczystoœci.
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Prezentujemy Państwu dwa utwory Iwetty Musiał, laureatki konkursu „Talenty 2004”.
O autorce możecie Państwo przeczytać w tym numerze, w cyklu „Osobowości”.

WESTCHNIENIE
zatopiona w górskim krajobrazie
układam puzzle z białych obłoków
płynących po błękitnym niebie
złociste promyki słońca
dotykają nieśmiało mojej twarzy
zatopionej w dziecięcych marzeniach
młode listki drzew nucą piosenkę
niesioną przez ciepły wiatr
pędzący po górskich,
nieprzetartych przez ludzi otchłaniach
młode salamandry zwinnie pląsają
wśród drobnych kamieni
rozsypanych w rwącym strumieniu
kryształowej wody

ODEZWA
pozwólcie poetom układać wiersze
pisane wiatrem i rozmazane
słońcem
nie gaście potoku słów
popiołem niepotrzebnych myśli
nie wystawiajcie ich na estrady
pośród powodzi tłumów
niech tworzą w ciszy
wplatając rymy w długie warkocze,
a uczucia smagane ciepłem
rozpalonej duszy
niechaj pochłonie
pióro i biały papier

wysokie świerki i dumnie uniesione
ramiona sosen sterczą zadziornie
ponad głowami wędrowców
i tylko śmiech rozbrykanych dzieci
biegających po bujnej polanie
zaciera odgłosy
zielonego świata

OSOBOWOŚCI

Iwetta Musia³
Iwetta jest uczennicą I klasy Publicznego
Gimnazjum nr 2 w
Chełmku. Jest laureatką wielu szkolnych,
gminnych, regionalnych, a także ogólnopolskich konkursów plastycznych i literackich.
Wśród licznych wyróżnień i nagród szczególne znaczenie mają dla
niej zwłaszcza największe dotychczasowe osiągnięcia: III miejsce w
Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim dla dzieci i
młodzieży „Bez Granic” zdobyte w roku 2003, I
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim
dla dzieci i młodzieży „Bez Granic” zdobyte w tym
roku oraz wyróżnienie w VII ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości
Literackiej „LIPA 2003”, na którym przyznawane
są wyłącznie wyróżnienia. W gminnym konkursie
„Talenty 2004” zwyciężyła w trzech kategoriach:
literatura, plastyka i fotografia. Młoda artystka daje
się poznać nie tylko jako osoba niezwykle uzdolniona, ale też niezwykle skromna.
Napisałaś ponad 50 wierszy. W ciągu tego
i poprzedniego roku zebrałaś mnóstwo nagród
literackich. Kiedy zainteresowałaś się pisaniem?
Moja przygoda z pisaniem zaczęła się w szkole
podstawowej, do pisania zachęciła mnie moja
polonistka - pani Jadwiga Ganobis. Zachęcając
mnie do udziału w licznych konkursach rozwinęła
we mnie pasję tworzenia i muszę przyznać, że
pisanie sprawia mi ogromną przyjemność. Ze
wszystkich nagród, które otrzymałam najbardziej
cenne są dla mnie te z dziedziny literatury.

Iwetta Musia³ („FENIKS”)
kl. VI a Szko³a Podstawowa nr 2,
w Che³mku
Najłatwiej przychodzi Ci pisanie, a czy z pisaniem wiążesz swoją przyszłość? Chciałabyś
być pisarką albo poetką?
Chciałabym tłumaczyć wiersze z języka polskiego na angielski, bo w zainteresowaniach ogólnych mam też języki obce. Chciałabym tłumaczyć,
żeby pokazać, jaka piękna jest polska poezja.
Gdybyś mogła zostać tłumaczem, to na jakiej
poezji skupiła byś swoją uwagę? Twoje wiersze
są bardzo dojrzałe, pobrzmiewają współczesną
poezją polskich klasyków, czy interesujesz się już
taką poważną poezją?
Czasami czytuję taką poezję, ale nie wszystko jeszcze rozumiem. Tłumaczyć chciałabym poezję poważną i... mniej poważną. Może także wiersze dla dzieci. Lubię Konopnicką i Brzechwę.
Nie tylko piszesz wiersze, ale również malujesz i fotografujesz.
Pasją fotografowania zaraził mnie mój tatuś,
który kiedyś sam poświęcał jej mnóstwo czasu.
Jeździliśmy w plener i wspólnie robiliśmy zdjęcia,
które później wywoływaliśmy w domu. Obecnie,
gdy wyjeżdżam na wakacje lub wycieczki zawsze
zabieram aparat lub kamerę, by utrwalić ciekawe
obiekty lub okazy. Z działalnością plastyczną było
podobnie. Rysowałam podczas wypraw. Teraz
mam zbyt mało czasu, ale zawsze chętnie rysuje
i maluję.
Czy masz swoje ulubione miejsce, a może
ulubione przedmioty, zjawiska, które lubisz fotografować?
Lubię fotografować przyrodę i widoki nad morzem. Lubię robić zdjęcia w ogródku, np.: pszczoła siedząca na kwiatku, coś czego nie widać z
daleka, ale widać z bliska. Jest teraz konkurs fotograficzny w szkole związany z tym, co interesuje mnie najbardziej - z przyrodą, trzeba wybrać
ciekawy obiekt i zrobić zdjęcie.
Życzę zwycięstwa w tym i w wielu następnych konkursach artystycznych.

Ilona Witkowska

Miejski
Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji,
w Chełmku
PROPOZYCJE PROGRAMOWE
NA LISTOPAD 2004 R.
04.11-„Powiatowe Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w Szachach”
- siedziba MOKSiR od godz. 9.00
05.11-„W Bibliotece kwiatki wiją” - nauka
robienia kwiatków z bibuły
-Biblioteka Publiczna w Bobrku,
ul. Nadwiślańska 9 - godz. 15.30
05.11-„ XVIII Bieg Niepodległości”
- Stadion Sportowy - godz. 12.00 (szczegóły na plakatach)
05.11- „Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w Tenisie Stołowym”
- siedziba MOKSiR od godz. 9.00
08.11-„ Drogi do wolności” - konkurs wiedzy
z okazji Święta Niepodległości
- Biblioteka Publiczna MOKSiR ul. Topolowa 8, godz. 16.00
12.11-Wystawa Prac Edwarda Hagno
- siedziba MOKSiR godz. 18.00
- Prezentacja artystycznego dorobku
nieżyjącego już współzałożyciela
RSTK w Chełmku.
12-13.11-„Jesienna Szkoła Szachowa”
- II edycja
- Dom Rencisty, ul. Topolowa 6,
( szczegóły na plakatach )
14.11-„Teatralny autobus”
- wyjazd do Teatru Rozrywki
w Chorzowie na sztukę pt. „ O co biega”
- wyjazd spod siedziby MOKSiR
o godz. 17.30
15.11-Spotkanie ze znanym uzdrowicielem
Clivem Harrisem
- siedziba MOKSiR- godz. 17.00
(wydawanie biletów w dniu 8 listopada
- poniedz. od godz. 9.00)
25.11-„Święto Pluszowego Misia”
- rozstrzygnięcie konkursu
ogłoszonego przez Bibliotekę
Publiczną przy ul. Topolowej 8
(szczegółowe informacje uzyskać
można w bibliotece).
26.11-„DROOKER IN CHELMEK”
- Multimedialna prezentacja
Twórczości Nowojorskiego
artysty Erica Drookera
- siedziba MOKSiR, godz. 17.00
29.11-Andrzejkowe wróżenie i lanie wosku
- Biblioteka Publiczna Filia nr 2
i Samorządowy Zespół Szkolny
w Gorzowie - od godz.12.00
30.11-Andrzejkowe wróżenie i lanie wosku
- Biblioteka Publiczna Filia nr 3
w Bobrku ul. Nadwiślańska 9
„Obchody Święta Niepodległości”
- plan imprez ukaże się w późniejszym terminie.
Szczegółowych informacji udziela biuro MOKSiR - tel. 0-33 846 12 96
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W wid³ach Wis³y i Przemszy (10)
Dzieje Gorz
owa
Gorzo
Gorzów jest wsi¹ le¿¹c¹ dos³ownie w
wid³ach Wis³y i Przemszy na szerokiej i p³askiej terasie wspólnej dla obu tych rzek. Takie
po³o¿enie przez wieki by³o powodem licznych powodzi nêkaj¹cych spore jego tereny
tak od strony Wis³y jak i Przemszy zapisanych w kronikach parafialnych i szkolnych.
W 1903r. zniszczeniu uleg³y doszczêtniezbo¿a, ziemniaki i ³¹ki. Podobne straty spowodowa³y kilkakrotnie wzbieraj¹ce wody od
30.06 d- 04.12.1924r. a 11.05.1929r. podczas powodzi zalanych zosta³o 30 domów.
Po II wojnie œwiatowej a¿ do wybudowania
wa³ów Gorzowianie ponosili powa¿ne straty
spowodowane podwoziami zalewaj¹cymi
pola, ³¹ki i domostwa. Zakoñczona w ubieg³ym roku przebudowa i budowa wa³ów zapewnia na d³ugie lata zapobieganie tym kataklizmom. Granicê po³udniow¹ wsi wyznacza Wis³a, za ni¹ le¿y Oœwiêcim i Czarnuchowice, a za zachodni¹ Przemsz¹ Bieruñ
Nowy zaœ pozosta³e granice wyznaczone
zosta³y sztucznie- od pó³nocy z Che³mkiem
a od wschodu z Bobrkiem. Na jednej z najstarszych map obejmuj¹cych nasze tereny
(1563r.), zaznaczony jest Bobrek i Che³mek,
nie ma natomiast Gorzowa. Tam gdzie obecnie znajduje siê najstarsza jego czêœæ zaznaczone s¹ lasy, st¹d najbardziej jest prawdopodobne pochodzenie nazwy osady i póŸniej
wsi od s³owa „ gore” – „ gorze”, które wskazywa³oby na wypalanie lasów, powstawanie
pogorzelisk zwi¹zanych m.in. z wyrobem wêgla drzewnego. Pocz¹tkowo wieœ nazywano
„Zgorzowa” a póŸniej zamieniono j¹ na „Zorzowo” i „ Gorzów”. Za takim nazewnictwem wsi przemawiaj¹ dawne nazwy przysió³ków Gorzowa, na przyk³ad Kopanki w
pó³nocnej jego czêœci, w mowie potocznej
wskazuj¹cej na teren powsta³y w wyniku
karczowania lasu, lub Ma³owy- zachodnia
czêœæ Gorzowa pierwotnie zamieszka³a przez
smolarzy, zajmuj¹cych siê karczowaniem
lasu i wyrobem smo³y, którego fragmenty
pozosta³y do dziœ. Udokumentowana historia Gorzowa od swego pocz¹tku zwi¹zana
by³ z rodzin¹ Ligenzów, w³aœcicieli „ klucza
bobreckiego”. W wykazie posiad³oœci jakie
nale¿a³y do protoplasty tego rodu Jana Ligenzy (zm. 1419) pierwszego w³aœciciela
Bobrku nie ma jeszcze wzmianki o Gorzowie. Nazwa ta pojawia siê dopiero w wykazie w³oœci Jana Ligenzy- juniora, podczaszego i ochmistrza dworskiego trzech kolejnych ¿on W³adys³awa Jagie³³y. Po bohaterskiej œmierci synów i jego samego (1458r.),
Gorzów wraz z innymi miejscowoœciami
przeszed³ w rêce jego siostry Doroty i mê¿a
Fredry z Rubieszowic, która bêd¹c ju¿ wdow¹ w 1463r. przekaza³a Gorzów swojemu
bratankowi Stanis³awowi Ligenzie. I tak a¿
do II wojny œwiatowej Gorzów dzieli³ losy
ca³ego klucza bobreckiego. Ciekawym wydarzeniem o aspekcie historycznym i archeologicznym by³o odkrycie w³aœnie na terenie Gorzowa w 1892r. skarbu z³o¿onego z
ok. 100 maczet celtyckich z I i II w. przed

narodzeniem Chrystusa, z których zachowa³o siê tylko 30 okazów. To numizmatyczne
odkrycie z tego okresu nale¿y do najwiêkszych w Polsce. Skarb ten móg³ byæ ukryty
przez przechodz¹cych kupców lub przedstawicieli starszyzny rodowej aby zabezpieczyæ
przed najazdem pras³owiañskiego ludu kultury przeworskiej na ziemi krakowskiej w I
w. przed narodzeniem Chrystusa. Celtowie
przebywali na obecnych terenach Polski w
300-150 roku przed narodzeniem Chrystusa
w czasach póŸniejszych zachowali siê oni
szcz¹tkowo na Górnym Œl¹sku i Ziemi Krakowskiej do pocz¹tku II w. po narodzeniu
Chrystusa. Przez Gorzów móg³ te¿ wieœæ z
po³udnia w czasach rzymskich, szlak kupców wêdruj¹cych a¿ po Ba³tyk w poszukiwaniu bursztynu (jantaru). By³am przypadkowym œwiadkiem wizyty w bobreckim koœciele pracownika naukowego pani z wydzia³u archeologicznego UJ, która próbowa³a znaleŸæ sposób na ustalenie miejsca, w którym
wykopano skarb. Rozmowy z mieszkañcami
Gorzowa nic nie da³y, nie wiedzieli nawet, o
co chodzi, a jej propozycja ustalania tego
miejsca na podstawie ukszta³towania terenu, obecnie ju¿ nie ma sensu, bior¹c pod
uwagê gêsta zabudowê Gorzowa. Przez wiele lat s³ysza³am o tym skarbie, spotyka³am
te¿ wzmianki w ró¿nych czasopismach, by³y
one jednak mgliste, trudne do zweryfikowania, a nawet w kronice bobreckiego koœcio³a, nie ma o nim ¿adnej wzmianki.

raz matki Boskiej Czêstochowskiej i zabytkowy drewniany krzy¿.

Kapliczka postawiona w miejscu, gdzie
znajdowa³ siê , jak u nas go nazywano „ cholerny cmentarz”. Nazwa tego miejsca pochodzi st¹d, ¿e tu na niezamieszka³ym, piaszczystym terenie zakopywano zw³oki osób
zmar³ych na zarazê ( mog³o to mieæ miejsce
kilkakrotnie).

Znaki pobo¿ne w Gorzowie
Historyczny krzy¿ z 1848r. kilkakrotnie
odnawiany, wzniesiony jako punkt graniczny gruntu szkolnego darowanego w tym czasie przez hr. Potulickiego z Bobrku, pod
budowê szko³y.

W owych czasach ta czêœæ Gorzowa by³a
niezamieszka³a, znacznie oddalona od centrum wsi ( od jej najstarszej czêœci). Kapliczka ta mog³a byæ wybudowana wczeœniej ni¿
poprzednia, a przynajmniej nawi¹zuje do
wczeœniej tworzonych. Dolna czêœæ zosta³a
zrobiona z kamienia, górna z ceg³y. U góry
znajduje siê ma³a wnêka, w której umieszczono wspó³czesn¹ figurkê Œwiêtej Rodziny, zaœ w g³ównej czêœci kapliczki gipsow¹
figurkê Matki Bo¿ej z Lourdes.

Koœció³ w Gorzowie

Kapliczka przy g³ównej drodze gminnej
w œrodku wsi 1848r, wybudowana z kamienia podczas pomiarów do mapy katastralnej
by³ej gminy Gorzów i wytyczaniu ch³opskich
gruntów na w³asnoœæ. Obecnie dobrze utrzymana z ma³¹ wie¿yczk¹, z zaokr¹glon¹ czêœci¹ pó³nocn¹ i otynkowana. Wewn¹trz ob-
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Wieœ ta przez dwa stulecia nale¿a³a do
parafii bobreckiej, dopiero 16.XI.1996r. powsta³a wymarzona przez jej mieszkañców
parafia. W dniu tym, wczeœniej wybudowana kaplice poœwieci³ Ks. Kard. Franciszek
Macharski, która sta³a siê koœcio³em p.w.
Œwiêtej Jadwigi. Jej prezbiterium zdobi zabytkowy obraz tej œwiêtej.

Historia szko³y w Gorzowie
Odrêbn¹ wa¿n¹ tematykê z przesz³oœci
tej wsi stanowi oœwiata.
Pierwsza szko³a dla dzieci gorzowskich
postawiona zosta³a w 1957r., do tej pory
uczêszcza³y one do szko³y w Che³mku. Jak
zapisano w kronice szkolnej, powstanie szko³y sta³o siê mo¿liwe „dziêki ofiarnoœci Kazimierza hr. Potulickiego, w³aœciciela dóbr
Boreckich, który odda³ 3 morgi ziemi pod
budowê szko³y i drewno ze swych lasów na
jej postawienie.” Ze wzglêdu na brak funduszy w biednej wsi galicyjskiej jaka by³ Gorzów prace przy budowie rozpoczêto dopiero w 1855r, a ukoñczono w 1857r, wtedy to
zosta³a zatwierdzona parafialna szko³a podlegaj¹caplebanowi bobreckiemu, ale trzeba
by³o czekaæ jeszcze rok aby gorzowska gmina mog³a ja wykoñczyæ w³asnym kosztem i
zaopatrzyæ w sprzêt szkolny. Tak to w 1858r
we wrzeœniu rozpoczê³a siê nauka dzieci, z
jednym nauczycielem, któremu gmina p³aci³a na jego utrzymanie 70 z³otych, a dopiero
za dziewiêæ lat zosta³ przyjêty kandydat „
stanu nauczycielskiego”.
W 1873r. decyzj¹ w³adz szkolnych szko³a pospolita w Gorzowie sta³a siê filialn¹, przy³¹czon¹ do szko³y etatowej w Che³mku. Utrzymywaæ j¹ mia³a gmina Gorzów i czêœciowo
w³aœciciele Bobrka. Dopiero w 1882r. sta³a
siê szko³¹ etatow¹ z dotacja na nauczyciela.
W 1910r. zosta³ wmurowany kamieñ
wêgielny pod budowana z ceg³y now¹ szkolê, któr¹ oddano w roku 1911, ale jak zapisano w kronice szkolnej „ zosta³a ona czêœciowo zamkniêta”.
W 1922r. szko³a podejmuje prace i powstaje Towarzystwo szko³y Ludowej, do 1932r.
jej kierownikiem jest Kazimierz Staich.
Od roku 1933 nowym kierownikiem
szko³y zosta³ Kazimierz Balon, którego g³ównym celem by³o „ ukoñczenie szko³y”. Prace
wychowawcza opar³ na dzia³aniach harcerskich, bêd¹c kierownikiem jeszcze po II
wojnie œwiatowej.

Tekst Hah, foto SP-K
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Poplenerowa wystawa w galerii Epicentrum
Jakież zdziwienie i wręcz zgorszenie musieli wywoływać angielscy malarze, którzy
pierwsi wyszli z płótnami poza pracownie.
Działo się to na początku XIX wieku.

brakło licznej reprezentacji gospodarzy.
29 maja w scenerii Parku Miejskiego odbył
się plenerowy pokaz prac. Licznie przybyli mieszkańcy mogli zobaczyć imponujący, powstały w

Dotychczas w przestrzeni otwartej wykonywano jedynie szkice i studia rysunkowe, służące
jako pomoc do powstających w pracowniach obrazów. Plener stał się jednym z programowych
założeń impresjonistów. Oni odkryli, że otoczenie to nieustanna gra światła, barw, refleksów i
docenili walory płynące z malarskiej pracy pod
gołym niebem.. Z tego okresu pochodzi towarzyszący malarzowi ekwipunek w postaci składanej
sztalugi, słomkowego kapelusza i drewnianej kasety na farby. Dziś widok tak objuczonego człowieka informuje przechodniów, że w ich otoczeniu odbywa się malarski plener.
Mieszkańcy Chełmka i okolicznych miejscowości z sympatią i zainteresowaniem obserwowali pracujących artystów. Na zaproszenie Pana
Burmistrza Andrzeja Saternusa, Miejskiego
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, przybyli malarze z Wrocławia, Andrychowa, Zebrzydowic, Warszawy, Bielska - Białej, Poznania, Bornego - Sulinowa, Międzyrzecza, Mogilna, Libiąża, Oświęcimia i Brzeszcz. Oczywiście nie za-

trakcie kilku dni intensywnej pracy, artystyczny
plon. Wiele osób ze zdumieniem odkrywało w
obrazach piękno i urok dobrze znanych miejsc i
krajobrazów. Artystyczna wizja gości, którzy jeszcze kilka dni wcześniej mozolnie szukali na
mapach małej kropki z napisem Chełmek, pozwoliła nam inaczej spojrzeć na naszą okolicę.
W tym miesiącu dziesiątki prac pulsujących
energią pobraną z naszego otoczenia zawisły na
ścianach galerii Epicentrum. Jesienna prezentacja wystawy poplenerowej zaszczepiła w organizatorach pomysł, by ukazać również efekty artystycznej aktywności twórców stowarzyszonych
w RSTK. A latem działo się wiele. «»Erestekowcy’’ swe sztalugi rozstawiali w Tczewie, Oświęcimiu, Paczkowie, Wiśle i Trzebini. Tak oto kultywujemy i wzbogacamy odkryty przez angielskich malarzy z początków XIX wieku - plener.
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury świętuje w tym roku jubileusz 20-lecia. Rozmowę z twórcami i prezesem RSTK zamieścimy
w kolejnym numerze „Echa Chełmka”.

UCZESTNICY WYSTAWY
WŁODZIMIERZ ADAMCZYK - WROCŁAW
BOGUMIŁA CELER - BORNR SULINOWO
ZDZISŁAW MIANOWSKI - WARSZAWA
HIERONIM KOZŁOWSKI - MIĘDZYRZECZ
EUGENIUSZ SZOTKIEWICZ - POZNAŃ
IRENA BULLA - BIELSKO - BIAŁA
MARIA PIECH - ZEBRZYDOWICE
BRYGIDA SIEMKA - ZEBRZYDOWICE
STANISŁAWA WOJTYNA - WODZISŁAW
MARIA KREJ - WROCŁAW
KRYSTYNA SOBOCIŃSKA - BRZESZCZE
KAZIMIERZ JOŃCZY - ANDRYCHÓW
JÓZEF CHMIELARCZYK - ANDRYCHÓW
ANNA NOSAL - TOBIASZ - OŚWIĘCIM
KRZYSZTOF PAWLAK - MOGILNO
STANISŁAW CHMURA - WROCŁAW
WIKTOR SKÓRSKI - WROCŁAW
ANTONI KORYCIK - CHEŁMEK
MIECZYSŁAW MATYJA - CHEŁMEK
AURELIA RUDYK - CHEŁMEK
HELENA SYSKA - CHEŁMEK
GENOWEFA WESECKA - CHEŁMEK
BARBARA URBAŃCZYK - CHEŁMEK
JÓZEF PAWLIK - CHEŁMEK
KAZIMIERZ SZUSZCZEWICZ - LIBIĄŻ
DANUTA NOWAK - CHEŁMEK
URSZULA MAYERBERG - CHEŁMEK
HALINA PTASIŃSKA - CHEŁMEK
BOGDAN KRÓL - MĘTKÓW
ELŻBIETA SWORZENIOWSKA - CHEŁMEK

WR
GENOWEFA KONECZNA - LIBIĄŻ
WIESŁAW KONECZNY - LIBIĄŻ
ELŻBIETA KRAWCZYK - BABICE
ANNA BARYCKA - CHRZANÓW
JÓZEF GAWEŁ - LIBIĄŻ
JANUSZ OSTROWSKI-CHRZANÓW
Organizatorzy pleneru: Miejski Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Chełmku, Honorowy Patronat objął Andrzej Saternus
- Burmistrz Chełmka. Patronat prasowy sprawowała Gazeta Krakowska.
Organizacją pleneru wsparli: ANSPOLAnna Słotwińska, STANFORM- St. Mleczek, INWESTMENT- Tartak Stolarnia, SZWAJCARtania odzież, BANK SPÓŁDZIELCZY OŚWIĘCIM, ASFOR- Poznański, TITAN LUX, FOTO
IMAGE- Marcin Łysak, MECHANIK CHEŁMEK,
PTYŚ CUKIERNIA, IN-BET, FIRMA «»ZŁOMMET’’, THERMOPLAST- okna, drzwi, profile z
PCV, NAYKA, PIEKARNIA- M.J. Dyrcz, USŁUGI PRZEWOZOWE- St. Kalika, NA ROZDROŻU- Urszula i Mieczysław Kania, SALON OBUWNICZY- Szymon Bochenek, CONTRA, ZAKŁADY CHEMICZNE ALWERNIA, FIRMA
«»KRAWCZYK’’, JÓZEF JURKA, DERMEX,
STANFIL.
Wystawę można oglądać do 8.11.04 od
poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do
19.00, w soboty od 8.00 do 12.00.
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ROZMOWA Z PREZESEM KS CHE£MEK
- ANDRZEJEM SKRZYPIÑSKIM
Jak oceni³by Pan atmosferê i dyscyplinê
panuj¹c¹ w klubie?
Moim zdaniem i zdaniem kilku innych
cz³onków Zarz¹du atmosfera w klubie jest
nienajgorsza. Mamy dobry kontakt z pi³karzami. Troszkê inaczej sytuacja wygl¹da,
jeœli chodzi o dyscyplinê. Rzeczywiœcie,
czêsto siê zdarza, ze ch³opcy, nie przychodz¹ na treningi, czasami kogoœ nie ma na
meczu i nikt nie potrafi nam odpowiedzieæ
dlaczego. Nie jest to jednak zjawisko na skalê
parali¿uj¹c¹ normalne funkcjonowanie Klubu. Przypominam, ¿e KS Che³mek jest klubem amatorskim, gdzie kilkudziesiêciu zapaleñców realizuje swoje sportowe ambicje,
pod okiem zatrudnianych do tego celu trenerów, a kilku innych pracuje spo³ecznie, aby
zapewniæ im jak najlepsze warunki do uprawiania pi³ki no¿nej. Gra w takim klubie jest
zabaw¹, pewn¹ form¹ relaksu, nie wi¹¿¹c¹
siê z ¿adnymi profitami finansowymi. Trzeba wzi¹æ pod uwagê, ¿e zawodnicy studiuj¹,
ucz¹ siê, pracuj¹, a treningi odbywaj¹ siê w
dni powszednie i nie ka¿dy mo¿e poœwiêciæ
klubowi tyle czasu, ile klub od niego wymaga. Moim zdaniem zawodnicy graj¹, by podnieœæ swoj¹ wartoœæ, wyró¿niaæ siê w spo³eczeñstwie- mieszka nas w gminie 13 tysiêcy,
ale tylko 20 doros³ych ch³opaków gra w pi³kê w seniorskiej dru¿ynie.
Jaki jest program dzia³ania klubu?
Zadanie postawione przed trenerem by³o
jasne - powrót w tym sezonie do grona zespo-

³ów pi¹toligowych.. Ju¿ wiemy, ¿e plan ten
trzeba bêdzie znacznie zweryfikowaæ. To znaczy - do V ligi KS Che³mek powróci, ale szanse
na awans w tym sezonie s¹ ju¿ praktycznie
stracone. Na 10 meczy Che³mek zdoby³ 12
punktów, wygra³ tylko trzy mecze, ale liczymy na to, ¿e zdobycze punktowe bêd¹ lepsze w
rundzie wiosennej. Tym bardziej, ¿e kuruj¹ siê
zawodnicy kontuzjowani, wracaj¹ do zdrowia,
a niektórzy ju¿ graj¹. Gdy do klubu przyszed³
obecny trener, klub by³ w tragicznej sytuacji
sportowej, mia³ 6 punktów po ca³ej rundzie.
Zadaniem by³o utrzymanie go w V lidze. Brak³o niewiele, ale nie uda³o siê. Ponieœliœmy
wszyscy pora¿kê, ale dzia³ania nasze przypomina³y bardziej gaszenie po¿aru ni¿ konstruktywne przedsiêwziêcie. Natomiast nowy sezon zacz¹³ siê pechowo z powodu lawiny kontuzji. Zdarzy³o siê w pewnym momencie, ¿e
mieliœmy 11 kontuzjowanych zawodników, z
czego 8 z podstawowego sk³adu. Klub ma
szczup³e zasoby kadrowe i takie rzeczy trzeba
braæ pod uwagê. Jednak po powrocie wiêkszoœci kontuzjowanych zawodników gra siê uk³ada i strzelane s¹ bramki.
Chcia³em zaznaczyæ, ¿e bardzo dobrymi
wynikami mo¿e pochwaliæ siê dru¿yna trampkarzy, a juniorzy póki co id¹ w œlady seniorów, jednak taka sytuacja by³a przewidziana
i przedyskutowana z trenerem juniorów.
Co bêdzie mia³o wp³yw na decyzjê Zarz¹du dotycz¹c¹ trenera?
To jest dobre pytanie... Wp³yw bêdzie
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Harcerze œpiewali zawsze, podczas zbiórek, ognisk, na turystycznym szlaku. Ju¿ od
14. lat na pocz¹tku paŸdziernika ich œpiew
mo¿na us³yszeæ podczas Festiwalu Piosenki
Harcerskiej i Podwórkowej TRZEPAK.
W tegorocznej edycji imprezy, której organizatorami by³a
KH ZHP oraz MOKSiR w Che³mku,
wziê³o udzia³ ponad 100 zuchów, harcerzy
i wêdrowników z hufców: Che³mek, Libi¹¿ i Trzebinia. Uczestnicy festiwalu spotkali siê w Domu Harcerza na dwudniowym
biwaku.

Pierwszy dzieñ pe³en by³ niespodzianek.
Nie lada atrakcj¹ by³a gra nocna ulicami miasta pod tajemniczym kryptonimem Szukanie Trzepaka. Patrole, aby dotrzeæ do mety,
musia³y wykazaæ siê znajomoœci¹ technik
harcerskich i jêzyków obcych. Na zakoñczenie biegu harcerska braæ spotka³a siê w przy
uroczystym ognisku, podczas którego z³o¿one zosta³y Obietnica Zuchowa i Przyrzeczenie Harcerskie.
Drugiemu dniu towarzyszy³y festiwalowe emocje. Z powodu kapryœnej aury przes³uchania dru¿yn odby³y siê w remizie OSP
w Che³mku. Jury w sk³adzie: dh. Urszula Guja, dh. phm. Agata Juszyñska
i dh. phm. Wioletta Suska postanowi³o przyznaæ nastêpuj¹ce nagrody: w
kategorii dru¿yn zuchowych pierwsze
miejsce przyznano ex aequo 3 GZ
Dzielne Bobry z Bobrka i po³¹czonym
si³om 1 GZ Smerfy i I Próbnej Dru¿yny Harcerskiej z Che³mka. Wœród dru¿yn harcerskich laur zwyciêstwa przypad³ 2 DH im. Jana III Sobieskiego z
Che³mka. Przyznano dwa równorzêdne drugie miejsca zastêpowi Amazonki z hufca Libi¹¿ i I Trzebiñskiej Dru¿ynie Starszoharcerskiej Las im. Andrzeja „Morro” Romockiego.

mia³a ocena pracy trenera przez Zarz¹d. W
Zarz¹dzie zasiada 9 cz³onków, ka¿dy bêdzie
mia³ okazjê siê wypowiedzieæ i oddaæ g³os.
Nie bez znaczenia bêdzie tutaj zdanie samego zainteresowanego, to znaczy, w jaki sposób oceni sam dokonania swojej dru¿yny w
rundzie jesiennej tego sezonu. Wszyscy zdajemy sobie sprawê, ¿e jeœli nie ma efektów
sportowych, to potrzebne s¹ zmiany. Taki
ju¿ los trenerów, ¿e wiecznie poddawani s¹
ocenie Zarz¹dów i przede wszystkim kibiców, których zaufanie zosta³o mocno nadu¿yte.. Decyzjê, co do dalszego funkcjonowania obecnego trenera w klubie podejmiemy po zakoñczeniu rundy jesiennej, wtedy
wszystko bêdzie wiadomo.
Jak wygl¹da sytuacja organizacyjna i
finansowa klubu?
Zawodnicy maj¹ zapewnione dobre warunki, jest pod dostatkiem sprzêtu uzupe³nianego na bie¿¹co. Pi³karze maj¹ czym graæ,
maj¹ w czym graæ i maja na czym graæ. Zapewniamy transport na mecze, ubezpieczenie, bie¿¹c¹ opiekê medyczn¹, skromne premie za wygrane mecze, dziêki panu Mleczkowi naprawiona zosta³a sauna. Z tego punktu
widzenia praca wykonywana jest jak nale¿y.
Co do finansów, to uporaliœmy siê ju¿ prawie
z ogromnym zad³u¿eniem 20 tysiêcy z³otych,
pozostawionych po poprzedniej kadencji Zarz¹du. Swoje zobowi¹zania regulujemy na
bie¿¹co, choæ zdarzaj¹ siê kilkudniowe poœlizgi. Mo¿na powiedzieæ, ¿e finansowe klub
odbi³ siê od dna, choæ wcale nie mamy wiêkszej dotacji z bud¿etu gminy, któr¹ uzupe³niaj¹ wp³aty sponsorów. Brakuje tylko wyników sportowych, ale one przyjd¹.

Rozmawia³a Ilona Witkowska
Na trzecim miejscu znalaz³a siê I DSTH
Barwni z Che³mka. Zadziwiaj¹ce jest to, jak
Ci m³odzi ludzie potrafi¹ siê bawiæ, œpiewaæ
prosto z serca. Wyra¿aæ przez to swoj¹ radoœæ. - mówi³a po festiwalu dh Agata Juszyñska, cz³onkini jury -Trzepak jest najlepszym przyk³adem tego, ¿e dziêki wytrwa³ej
pracy instruktorów m³odzie¿ potrafi ¿ywo i
ekspresyjnie wyra¿aæ swoje emocje tak¿e w
piosence i tañcu.

Oprac. M. Mêdela

Miejski Oœrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Che³mku
zaprasza
dzieci i m³odzie¿ na

SZKÓ£KÊ TENISA
ZIEMNEGO
zajêcia odbywaj¹ siê w ka¿d¹ œrodê
grupa początkująca
godz.16.00.-17.30
grupa zaawansowana
godz.17.30.-19.00.
Sala gimnastyczna przy Gimnazjum nr 2
w Chełmku przy ul. J. Piłsudskiego
BLIŻSZE INFORMACJE
MOKSIR - tel.0-33-846-12-96
Instruktor - tel.0 501 685 136
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DZIEÑ SENIORA
Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowa³ obchody „Dnia Seniora”. 17 paŸdziernika œwiêtowali emeryci i renciœci z dzielnicy Che³mek - Stare Miasto. Spotkali siê w
Domu Ludowym, gdzie wszystkich goœci przywita³a pani Maria
Smêdzik.

Obecny na uroczystoœci Burmistrz Che³mka oficjalnie otwar³
wyremontowan¹ w ostatnich tygodniach salê i ¿yczy³ udanej zabawy
w odnowionym Domu Ludowym. Przede wszystkim jednak z³o¿y³
Seniorom ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci i zdrowia - ¯yczê Wam,
aby ka¿dy dzieñ by³ radosny i byœcie do¿yli 100 lat!

strona 15
Kolejn¹ okazj¹ do ¿yczeñ by³o spotkanie emerytów i rencistów w Miejskim Oœrodku Kultury, Sportu i Rekreacji 23 paŸdziernika. Zgromadzonych powita³a pani Maria Go³yŸniak - przewodnicz¹ca Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Jesteœmy jak
jedna, wielka rodzina - mówi³a wzruszona. Uroczystoœæ rozpoczê³y
wystêpy artystyczne dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Che³mku.
Dzieci, pod okiem wychowawczyñ Iwony Bochenek, Barbary Ko-

by³czyk, Ewy Piwowarczyk, Ewy Raczek, Ewy Roli i El¿biety Œwitalskiej- dyrektor SP nr 2, przygotowa³y wspania³e pokazy taneczne
i wokalne. By³a to „duchowa uczta dla publicznoœci”, jak powiedzia³a pani M. Go³yŸniak, dziêkuj¹c za ubarwienie uroczystoœci m³odym wykonawcom. W skierowanych do Seniorów ¿yczeniach Burmistrz zawar³ s³owa podziêkowania dla pani M. Go³yŸniak za pracê
na stanowisku przewodnicz¹cej najwiêkszego stowarzyszenia w Gminie. Na jej rêce z³o¿y³ kwiaty i list gratulacyjny. Obyœcie byli bogaci
mi³oœci¹ bliskich i znajomych - powiedzia³ na zakoñczenie.

IWI

WSZYSTKIM SENIOROM
GMINY CHE£MEK
SK£ADAMY NAJLEPSZE ¯YCZENIA
D£UGICH I SPOKOJNYCH LAT ¯YCIA
W MI£OŒCI, SZCZÊŒCIU
I POGODZIE DUCHA.

18 BIEG
NIEPODLEGŁOŚCI
05.11.2004r. GODZ. 12.00
CHE£MEK
STADION SPORTOWY

BIEG NA DYSTANSIE:
KOBIETY-1400m
MÊ¯CZY•NI-2500m
ORGANIZATORZY:
POWIATOWY ZESPÓŁ nr 8
SZKÓŁ ZAWODOWYCH
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W CHEŁMKU
ORAZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W CHEŁMKU

BURMISTRZ CHE£MKA
RADA MIEJSKA
REDAKCJA „ECHA CHE£MKA”

JESIENNA SZKO£A SZACHOWA
W Miejskim Oœrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku
odby³a siê pierwsza edycja Jesiennej Szko³y Szachowej. W turnieju
rozegranym w dniach 8-9 paŸdziernika udzia³ wziê³o 10 uczestników z Libi¹¿a, ¯arek, Oœwiêcimia, Tychów, Przeciszowa i Che³mka. Szachiœci grali ka¿dy z ka¿dym w systemie ko³owym z okreœlonym limitem czasowym na zawodnika. Pierwsze miejsce zaj¹³: Jan
Karweta z Che³mka.
MOKSiR w Che³mku zaprasza do wziêcia udzia³u w II edycji
„JESIENNEJ SZKO£Y SZACHOWEJ” w dniach 12 - 13 listopada
2004 r. TERMIN: pi¹tek - od godz. 16.00; sobota - od godz. 9.00.
MIEJSCE GRY: DOM RENCISTY, UL. TOPOLOWA 6. TEMPO
GRY: 15 minut na partiê dla zawodnika. WPISOWE: 10z³. od osoby
(doroœli), 5z³. m³odzie¿ do 18 lat. SYSTEM KO£OWY. ZAWODNIK GRAJ¥CY KOLOREM BIA£YM ZAPEWNIA ZEGAR SZACHOWY.
Szczegó³owych informacji udziela Pan Jan Karweta tel. 846 40 34
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Najstarsi mieszkañcy Gminy
W Gminie Che³mek mieszka 31 osób
maj¹cych 90 lat i wiêcej. Do trzech najstarszych mieszkanek Gminy Burmistrz Andrzej
Saternus, wraz z Zastêpc¹ - Andrzejem Skrzypiñskim, uda³ siê z kwiatami, upominkami i
listami gratulacyjnymi. „Echo Che³mka”
towarzyszy³o Burmistrzom w czasie tych
niezwyk³ych wizyt.

Jako pierwszej wizytê z³o¿ono pani Helenie Chylaszek z Bobrka, urodzonej w marcu 1907 roku. Pani Helena s³abo s³yszy, niedowidzi, ale niecodziennymi odwiedzinami
bardzo siê przejê³a. Ws³uchiwa³a siê z uwag¹ w s³owa Burmistrza, który ¿yczy³ zdrowia i d³ugich lat ¿ycia. Najwa¿niejsze jest
otoczenie kochaj¹cej rodziny i dobra opieka. A to, jak widzê ma pani zapewnione stwierdzi³ Burmistrz po rozmowie z córk¹

pani Heleny. Kolejn¹ osob¹, któr¹ odwiedzili Burmistrzowie by³a pani Agnieszka
Chodur z Bobrka, urodzona w lutym 1907
roku. Pani Agnieszka z niecierpliwoœci¹ czeka³a na wizytê Burmistrza, spaceruj¹c po
pokoju. Po przyjêciu kwiatów i ¿yczeñ opowiada³a o weselu prawnuka, na którym bawi³a siê do pó³nocy. Tryska³a dowcipem i
humorem. Widzê taki b³ysk w oku, który mówi
mi, ¿e my siê zobaczymy na Pani setnych urodzinach! - tymi s³owami Burmistrz po¿egna³
pani¹ Agnieszkê.

Najstarsza mieszkanka Gminy Che³mek
skoñczy³a w kwietniu 98 lat. Jest ni¹ pani
Julia Walaszek z Che³mka. Urodzona w 1906
roku pod Lwowem pani Julia zadziwi³a
wszystkich swoj¹ form¹. Z radoœci¹ i wzru-

s Foto k¹cik
Prezentujemy wyró¿nione w konkursie na najciekawsze zdjêcie
z wakacji prace: „Zachód s³oñca po angielsku” Tomasza Weseckiego, „Nie pi³a mleka” Aleksandry Pasterak i „Na jagodach” Katarzyny Mazur. Dziêkujemy wszystkim za wziêcie udzia³u w konkursie, a zwyciêzcom gratulujemy!
Foto k¹cik czeka na Pañstwa zdjêcia. Jest to rubryka tworzona tylko i wy³¹cznie z fotografii dostarczonych i nades³anych do
Redakcji przez czytelników. Opatrzone tytu³ami i podpisane imieniem oraz nazwiskiem autora zdjêcia (z dopiskiem „foto k¹cik”)
przyjmujemy codziennie w siedzibie Redakcji - MOKSiR, pl. Kiliñskiego 3.

szeniem przyjê³a najserdeczniejsze ¿yczenia pomyœlnoœci, mi³oœci i zdrowia. Na wiadomoœæ, ¿e w naszej gminie nie ma stulatków, a ona jest najstarsza powiedzia³a: Mo¿e
doci¹gnê do setki!

Opowiada³a o swym przyjeŸdzie do
Che³mka: przed wojn¹ m¹¿ bardzo szybko
pracê dosta³ u Baty, wiêc i ja tutaj za nim
przyjecha³am. Na pytanie, co robiæ, by doczekaæ tak piêknego wieku, pani Julia odpowiedzia³a: Pracowaæ. Ca³e ¿ycie pracowa³am na roli i teraz te¿ pracujê, jarzyny sadzê,
ziemniaki zbieram, trawê z grz¹dek wyrywam. Och! Ja bym posz³a zaraz do roboty,
jak by mo¿na by³o...

Tekst i foto: Ilona Witkowska

