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mieszkaniowych
- str. 9

- „Krew to ¿ycie”
Fot. IWI
Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci rozpoczê³y
siê w Gminie Che³mek 5 listopada na Stadionie
Sportowym, gdzie po raz XVIII
zorganizowano Bieg Niepodleg³oœci. 10
listopada we wszystkich szko³ach Gminy
odby³y siê uroczyste akademie. W programie

Narkotykowa
afera
w Che³mku

obchodów
Œwiêta
Niepodleg³oœci
najistotniejsz¹ ceremoni¹ by³o jednak z³o¿enie
ho³du pod Pomnikiem „Grunwaldzkim” 11
listopada, dok³adnie w dzieñ 86. Rocznicy
Odzyskania Niepodleg³oœci przez Polskê.
Dokoñczenie na str. 5

- str. 10

- Odszkodowania
finansowe dla pal¹cych
- str.12

Budowa wa³ów przeciwpowodziowych
na Wiœle zakoñczona

W rêce che³meckiej policji wpad³
dealer narkotyków - 26-letni Seweryn
T. Policjanci zatrzymali w jego
mieszkaniu jeszcze dwóch innych
mê¿czyzn. Handlowali narkotykami,
znaleziono przy nich oko³o 800 porcji
rynkowych amfetaminy.
Szczegóły na str. 7

M. Łysak

Fot. IWI
Minê³o siedem lat od pamiêtnej powodzi, która przesz³a przez Polskê, czyni¹c w wielu
miejscach ogromne straty i wyrz¹dzaj¹c szkody nie do naprawienia. PowódŸ nie
oszczêdzi³a tak¿e terenów gminy Che³mek, przez które przela³y siê wezbrane wody Wis³y
i Przemszy.
dokoñczenie na str.3
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Og³oszenie

Dworzec PKP wci¹¿ zaniedbany

* Zarz¹d Kó³ka Rolniczego w Che³mku
og³asza przetarg na sprzeda¿ dzia³ki ogrodzonej wraz z wiatami o powierzchni 3689 m2
po³o¿onej przy ul. Mickiewicza 44
w Che³mku.
Informacji udziela siê w biurze Kó³ka Rolniczego w dni robocze od godz. 8 - 13.

Komunikat
Uchwa³¹ Zarz¹du Powiatu w Oœwiêcimiu
w sprawie rozk³adu godzin pracy apteki ogólnodostêpnej w Centrum Handlowym Kaufland przy ul. Królowej Jadwigi w Oœwiêcimiu ustala siê nastêpuj¹cy rozk³ad godzin
pracy apteki:
poniedzia³ek - pi¹tek
8.30 - 21.00
sobota w godzinach
9.00 - 20.00
niedziela w godzinach
9.00 - 17.00

Fot. IWI
We wrzeœniu br. Burmistrz Che³mka
Andrzej Saternus wyst¹pi³ do PKP S.A. Centrala - Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami z pismem, w którym wniós³ o szybkie
przyst¹pienie do remontu dworca kolejowego PKP w Che³mku. Remont mia³by przywróciæ funkcjonalnoœæ i poprawiæ estetykê
obiektu, którego stan techniczny pogarsza siê
w zastraszaj¹co szybkim tempie. W przypadku niemo¿liwoœci przeprowadzenia odpowiednich prac przez PKP Burmistrz zaproponowa³, by PKP nieodp³atnie przekaza³y budynek dworca kolejowego wraz z przyleg³ym
gruntem na rzecz Gminy Che³mek. W zamian
za tê darowiznê gmina mia³aby zobowi¹zaæ
siê do przeprowadzenia remontu i udostêpniæ
dla PKP pomieszczenia potrzebne do œwiadczenia us³ug przewozu osób (kasy biletowe i
poczekalnia dla podró¿nych).
W odpowiedzi na pismo Burmistrza od
PKP S.A. Centrala - Zak³ad Gospodarowania
Nieruchomoœciami w Krakowie - nadesz³a

informacja, i¿ obecny stan prawny nie stwarza mo¿liwoœci przekazywania w sposób nieodp³atny obiektów dworcowych na rzecz zainteresowanych gmin w przypadkach ich eksploatacyjnego funkcjonowania. PKP wyst¹pi³y tak¿e z propozycj¹ wynajêcia wolnych
pomieszczeñ w budynku dworca dla celów
statutowych gminy, co umo¿liwi³oby przeprowadzenie remontu wspólnymi si³ami przez
w³adze gminy i Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami PKP.
Burmistrz poinformowa³ w paŸdzierniku
Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami,
i¿ Gmina Che³mek nie jest zainteresowana
wynajmem od PKP pomieszczeñ zlokalizowanych w budynku dworca kolejowego w Che³mku w celu realizowania zadañ statutowych. W
zwi¹zku z tym ponowi³ proœbê o szybkie dokonanie remontu obiektów zlokalizowanych
na terenie przystanku kolejowego m.in.: budynku dworca, peronów oraz ich zadaszenia.

Oprac. na podstawie informacji UM

Podziêkowanie
Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Chełmku składa podziękowania za
pomoc w organizacji obchodów”Dnia Seniora”:
- Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji
- Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmku
- Firmie „Tytan Lux”
- Radzie Osiedlowej MSM „Budowlanka”.
Zarząd Związku - w imieniu wszystkich Seniorów - dziękuje
za serdeczne życzenia z okazji „Dnia Seniora” Burmistrzowi
Chełmka, Radzie Miejskiej i Redakcji „Echa Chełmka”.

Komunikat
Policji
Informujemy wszystkich mieszkañców
gminy Che³mek, ¿e Komisariat Policji w
Che³mku pracuje na jedn¹ zmianê - codziennie w godzinach od 6.00 do 14.00. W tym
czasie mo¿na kontaktowaæ siê z komisariatem pod numerem telefonu: 846 17 77. Po
godzinach pracy komisariatu nale¿y kontaktowaæ siê z komend¹ w Oœwiêcimiu, dzwoni¹c pod numer 997.
Ka¿de zg³oszenie z terenu Che³mka obs³uguje patrol interwencyjny z Che³mka, który ca³¹ dobê znajduje siê na terenie gminy.
Dzwoni¹c pod numer 997 nale¿y podaæ powód wezwania lub opisaæ zaistnia³¹ sytuacjê
problemow¹, podaæ adres zdarzenia i koniecznie zaznaczyæ, ¿e dzwoni¹cy jest z Che³mka.
Wszystkie zdarzenia z terenu Che³mka, o których poinformowana zostanie komenda w
Oœwiêcimiu, s¹ natychmiastowo obs³ugiwane przez policjantów z Che³mka.

Ostatnie po¿egnanie
Z bólem i ¿alem ¿egnamy kole¿ankê

Marysiê Gustowsk¹
na wieczny spoczynek
Zarz¹d Oddzia³u Rejonowego
Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
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strona 3
Etap drugi planuje siê wykonaæ w latach 2005 - 2008.
Uroczyste zakoñczenie przebudowy wa³ów na lewym brzegu Wis³y
odby³o siê w Bobrku 17 listopada 2004r. Po przeciêciu wstêgi nast¹pi³o poœwiêcenie nowych wa³ów i modlitwa o to, „by ludzie byli
bezpieczni od powodzi i innych niebezpieczeñstw”. Przyby³ych na
uroczystoœæ powita³ pan Marek Sowa - Z-ca Dyrektora Kancelarii
Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego. W swym wyst¹pieniuBurmistrz Che³mka nie kry³ ogromnej radoœci z faktu, ¿e jego wieloletnie
starania zosta³y zrealizowane. Wœród zgromadzonych tego dnia na
wa³ach goœci byli m.in.:
- Janusz Sepio³ - Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego,
- Andrzej Marciniak - Dyrektor Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego
Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego,
- Zbigniew Kot - Dyrektor Ma³opolskiego Zarz¹du Melioracji i
Urz¹dzeñ Wodnych w Krakowie,
- Józef Ka³a - Starosta Oœwiêcimski,
- Andrzej Saternus - Burmistrz Che³mka,
- Zbigniew Jeleñ - Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Che³mku,
- Tadeusz Arkit - Burmistrz Libi¹¿a,
- Piotr Kalemba - Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe FRANS£AW
- Jerzy Wróbel - prezes Zak³adu Górniczo-Energetycznego Janina Sp. z o.o.
IWI

Z ¿ywio³em zaciekle walczyli wówczas mieszkañcy Bobrka. W czasie akcji powodziowej zu¿yto ponad
8 tysiêcy worków z piaskiem, koszty poniesione przez
gminê wynios³y 7.958,45 z³. Oszacowane szkody, jakie wyrz¹dzi³a powódŸ z 1997 roku to:
* powierzchnia u¿ytków rolnych - 184ha,
wielkoœæ strat - 123 tys. z³.
* iloœæ podtopionych zagród - 150
* kwota niezbêdna na likwidacjê szkód - 130 tys. z³.
* wielkoœæ ³¹cznych strat w gminie - 1.318 tys. z³.
Z doœwiadczeñ praktycznych zdobytych w czasie
powodzi w 97r. wynika, ¿e gmina musi sama broniæ siê
przed ¿ywio³em i zadbaæ o zakup œrodków ³¹cznoœci i
niezbêdnego do akcji powodziowej sprzêtu. Wynika
te¿ jasno, ¿e lepiej zapobiegaæ takim tragediom ni¿
prze¿ywaæ ich skutki.
Aby unikn¹æ kolejnych tak dramatycznych sytuacji,
a przynajmniej zminimalizowaæ ryzyko ich wyst¹pienia, podjêto decyzjê o budowie wa³ów przeciwpowodziowych na rzece
Wiœle w Bobrku. Inwestycja realizowana jest od 2003r. przez Ma³opolski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Krakowie na podstawie
pozwolenia na budowê wydanego przez Ma³opolski Urz¹d Wojewódzki w Krakowie.
Ca³kowity zakres inwestycji obejmuje odcinek od nasypu kolejowego relacji Trzebinia - Oœwiêcim do granicy gminy Che³mek w so³ectwie wsi Bobrek. Prace zosta³y podzielone na dwa etapy. Pierwszy
etap wykona³o Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe „Frans³aw” z Grodziska Wielkopolskiego, a jego ca³kowita wartoœæ wynosi 2.631,8
tys. z³. Prace na tym etapie sfinansowano z funduszu Europejskiego
Banku Inwestycyjnego i rezerwy celowej bud¿etu pañstwa.

Oœwietlenie ulic
Rozstrzygniêto przetarg na wykonanie I etapu oœwietlenia chodnika w Che³mku od ulicy Tetmajera do ulicy Broniewskiego oraz
przetarg na wykonanie odcinka oœwietlenia ulicy Krakowskiej w rejonie stacji paliw w Bobrku. Wykonawc¹ obu robót bêdzie Firma ELBUD-HAN S.C. z Oœwiêcimia. Pierwsza inwestycja wyniesie
19.574,63z³., a druga 23.173,42z³.

Przebudowa Placu Kiliñskiego
Ju¿ niebawem mieszkañcy gminy ujrz¹ nowe oblicze dobrze wszystkim znanego Placu Kiliñskiego. Znajduj¹cy siê w centrum Che³mka
plac zostanie przebudowany. Prace rozpoczê³y siê 22.11.2004r., a
planowo zakoñczyæ maj¹ siê 14.05.2005r.
Wy³onionym w drodze przetargu nieograniczonego wykonawc¹
inwestycji za kwotê 299.810,49 z³ (brutto) jest: „Drogi i Mosty” Sp.
z o.o. 43-300 Bielsko-Bia³a. Przedsiêwziêcie wykonywane jest w
ramach Rozwoju Miejskiej Strefy Gospodarczej w Che³mku.

Remonty dróg
W Che³mku wyremontowano za kwotê 19.441,73 z³ drogê biegn¹c¹ od ul. Chrobrego do ul. Batorego o nawierzchni asfaltowej wykonawc¹ by³o Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Us³ugowo Handlowe „Bitumik” z Chrzanowa. Ponadto wyremontowano za kwotê
13.018,68z³ odcinek tej drogi o nawierzchni brukowej (I czêœæ) - wykonawc¹ by³o P.H.P.-U. „PLUS” z Oœwiêcimia. Rozstrzygniêto tak¿e
przetarg na dokoñczenie remontu tej ulicy. Wykonawc¹ bêdzie „Stanbruk” Jana Stankiewicza z Oœwiêcimia za kwotê 13.811,71z³. Planowany termin zakoñczenia robót 30-12-2004.
Oprac. na podst. informacji UM
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Nadesz³a wolnoœæ...
Dzieñ 11 listopada 1918 roku by³ prze³omowym momentem w
dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123
latach niewoli narodowej, rozbiorów i powstañczych zrywów wolnoœciowych Polska odzyska³a niepodleg³oœæ. Nadesz³a d³ugo oczekiwana wolnoœæ.
Jesieni¹ 1918 roku ziemie polskie by³y okupowane przez Niemcy
i Austriê. 10 listopada do kraju powróci³ Józef Pi³sudski, od lipca
1917 r. internowany przez Niemców w Magdeburgu. 11 listopada
Rada Regencyjna przekaza³a mu naczelne dowództwo polskich si³
zbrojnych. Jeszcze tego samego dnia wyst¹pi³ on do Niemców, aby
z³o¿yli broñ i opuœcili tereny polskie. Niemcy, widz¹c niepokój i
obawiaj¹c siê zbrojnego powstania, zgodzili siê i ju¿ po paru godzinach tego samego dnia, 11 listopada, wycofali siê z Warszawy. W
ci¹gu zaledwie trzech dni armia niemiecka ca³kowicie opuœci³a tereny
Polski.
Dla upamiêtnienia tych wydarzeñ, 11 listopada zosta³ ustanowiony - ustaw¹ Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 1937 r. - polskim œwiêtem narodowym i pozostawa³ oficjalnie œwiêtem pañstwowym RP do
roku 1944. W roku 1945 komunistyczne w³adze PRL jako œwiêto
pañstwowe ustanowi³y dzieñ 22 lipca. Œwiêto Niepodleg³oœci, obchodzone w dniu 11 listopada, zosta³o przywrócone przez Sejm RP dopiero w roku 1989.
W tym dniu Polska oddaje ho³d marsza³kowi Pi³sudskiemu, spoczywaj¹cemu w krypcie pod wie¿¹ Srebrnych Dzwonów, w podziemiach Katedry Wawelskiej. Organizowane s¹ uroczyste apele ¿o³nierskie i harcerskie. Pod pomnikami bohaterów narodowych sk³adane s¹ kwiaty, na grobach ¿o³nierzy palone s¹ znicze. Dzieñ ten jest dla
Polaków prawdziw¹ lekcj¹ patriotyzmu...

Fot. IWI

Oprac. Piotr Fuda³a

DROGI DO WOLNOŒCI
Jury wyró¿ni³o tak¿e 14 uczestników: Kosowski Marcin Gimnazjum Gorzów, Kumanek Martyna SP Nr 1 Che³mek, Gut Dawid Gimnazjum Gorzów, Walocha Paulina SP 1 Che³mek, Bunalska Iga SP 1
Che³mek, Lasek Paulina Gimnazjum Gorzów, Hendzlik Katarzyna
Gimnazjum Gorzów, Pytka Marek SP 2 Che³mek, ¯urawik Wojciech
Gimnazjum 2 Che³mek, Piecha Sylwester Gimnazjum 2 Che³mek,
Fidyt Klaudyna SP 1 Che³mek, Matyja Wioletta SP 1 Che³mek, Sojka
Agnieszka SP 1 Che³mek, Bo¿ek Justyna SP 1 Che³mek.

Z

okazji obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci w siedzibie MOKSiR w Che³mku odby³ siê 8 listopada konkurs historyczny
pt. DROGI DO WOLNOŒCI. Konkurs zorganizowany przez
Bibliotekê Publiczn¹ MOKSiR zosta³ przeprowadzony w formie testu
sprawdzaj¹cego wiedzê historyczn¹. Uczestnicy konkursu musieli
wykazaæ siê znajomoœci¹ historii obejmuj¹cej czasy od okresu zaborów do odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê.
Do udzia³u w konkursie zg³osi³o siê 65 uczniów ze Szkó³ Podstawowych i gimnazjalnych z gminy Che³mek. W konkursie wziê³o udzia³
40 uczestników. Zwyciêzcami zostali:
1. Mazurkiewicz Justyna SP 1 Che³mek
2. Krawczyk Arkadiusz Gimnazjum Gorzów
3. Piwowarska Aneta Gimnazjum Gorzów.

Uroczyste wręczenie nagród i ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło
w trakcie WIECZORNICY POETYCKIEJ - „11 LISTPOADA POCZĄTKIEM POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI”, która odbyła się 17.11 br. w
Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji.

IWI
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POLSKA NIEP
ODLEGŁA
NIEPO
gê na to, jak wa¿ne jest ci¹g³e zastanawianie siê nad histori¹ i jak
ogromna - zw³aszcza w dzisiejszych trudnych czasach - potrzeba
wyci¹gania z niej wniosków. „Potrzebna jest refleksja nas wszystkich: mieszkañców ma³ej ojczyzny, jak¹ jest Gmina Che³mek i mieszkañców ca³ego kraju - podkreœla³ Burmistrz w swym wyst¹pieniu. Dzisiejszy dzieñ jest dniem dumy narodowej”. Na zakoñczenie przemówienia podziêkowa³ zebranym i z³o¿y³ ¿yczenia ca³ej spo³ecznoœci
che³meckiej „udanych realizacji wszystkich planów i osi¹gania zamierzonych celów”.

Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci rozpoczê³y siê uroczyst¹ Msz¹
Œw. w Koœciele pw. N.M.P. Królowej Polski w Che³mku. W intencji
Ojczyzny modlili siê mieszkañcy Che³mka, przedstawiciele stowarzyszeñ i organizacji dzia³aj¹cych na terenie gminy oraz w³adze samorz¹dowe. Po nabo¿eñstwie delegacje i poczty sztandarowe uda³y siê
na wzgórze Ska³a. Tam - pod Pomnikiem Grunwaldzkim - odby³a siê
ceremonia z³o¿enia ho³du poleg³ym za wolnoœæ Ojczyzny.
Zgromadzonych przywita³ Dyrektor Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji - Waldemar Rudyk. Po odœpiewaniu Hymnu
Narodowego minut¹ ciszy uczczono pamiêæ tych, którzy oddali ¿ycie
w walce o woln¹ Polskê. Z przemówieniem wyst¹pi³ Burmistrz Che³mka Andrzej Saternus. Mówi³ o problemach odbudowy kraju po 123
latach niewoli, o trudach budowania jednego kraju z trzech czêœci i
staraniach Polaków o nowe, silne pañstwo niepodleg³e. Zwróci³ uwa-

W³adze Che³mka oraz m³odzie¿ szkolna, harcerze i kombatanci
z³o¿yli wieñce i kwiaty pod Pomnikiem Grunwaldzkim. Ceremonii
towarzyszy³ sygna³ syreny stra¿ackiej. Tego samego dnia odby³o siê
uroczyste z³o¿enie kwiatów przez w³adze samorz¹dowe pod pami¹tkow¹ tablic¹ w Koœciele pw. „Trójcy Przenajœwiêtszej” w Bobrku.

Tekst i foto: IWI

Konkurs plastyczny „BO¯E NARODZENIE”
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza dzieci do udziału
w konkursie plastycznym, pt. „Boże Narodzenie„.
REGULAMIN :
* Wiek uczestników - uczniowie szkół podstawowych i dzieci grup „0”.
* Format prac - max A-3.
* W konkursie uczestniczą prace wykonane
wyłącznie samodzielnie.
* Technika wykonania - malarstwo , rysunek .
* Prace wykonane innymi technikami nie biorą
udziału w konkursie.
* Na odwrocie prac należy czytelnie umieścić
dane : imię i nazwisko, klasa, nazwa i dokładny adres szkoły oraz telefon.

* Autorów prosimy o składanie prac (maksymalnie 2 sztuki) w siedzibieMOKSiR , Pl.
Kilińskiego 3, do 16.XII.2004 r. do godz.
18.00 (czwartek).
Po terminie prace nie będą przyjmowane.
* W piątek, tj. 17.XII.2004 r. komisja oceniająca wyłoni 10 prac, których autorzy zostaną nagrodzeni w styczniu 2005 r.- o dokładnym terminie powiadomimy.
* Od 22.XII 2004 r. wybrane przez komisję
prace będą eksponowane w Kościele p.w.
„Miłosierdzia Bożego” w Chełmku na Osiedlu.

MOKSiR w Che³mku
ZAPRASZA DO UDZIA£U W

JESIENNYM TURNIEJU
TENISA STO£OWEGO DLA
UCZNIÓW
SZKÓ£ PODSTAWOWYCH
I GIMNAZJÓW
01.12. 2004 godzina 15.00
Siedziba MOKSiR Pl. Kiliñskiego
Zg³oszenia przyjmowane bêd¹
w dniu zawodów do godziny 14.45
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AKCJA: SEGREGACJA
Od stycznia 2004r. na terenie dzielnicy
Nowopole prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Obowi¹zek takiej
zbiorki œmieci wynika z ustawy o odpadach.
Rozwi¹zanie umo¿liwiaj¹ce ochronê œrodowiska zaproponowa³y mieszkañcom w³adze
samorz¹dowe gminy oraz Miejski Zak³ad Gospodarki Komunalnej. Program zbiórki ma
przynieœæ równie¿ i inne korzyœci gminie i jej
mieszkañcom. Przede wszystkim s¹ to:
zmniejszenie iloœci odpadów trafiaj¹cych na
sk³adowisko, a tym samym przed³u¿enie jego
¿ywotnoœci; pozyskanie surowców wtórnych;
zwiêkszenie œwiadomoœci ekologicznej wœród
mieszkañców gminy i uzyskanie przez nich
oszczêdnoœci finansowych; poprawa estetyki
i wizerunku miasta. MZGK nie czerpie wielkich zysków z prowadzonego programu,
otrzymuje jedynie symboliczn¹ zap³atê od
recyklera za dostarczone odpady. Zbiórka jest
dla ludzi, nie dla naszych korzyœci finansowych - podkreœla MZGK.
Wybrano na pocz¹tek Nowopole, bo jest
to najbardziej reprezentatywna dzielnica mówi Robert Adamczyk, in¿ynier ds. ochrony œrodowiska. - Chodzi g³ównie o to, ¿e inny
jest strumieñ odpadów w budynkach jednorodzinnych, a inny w zabudowie osiedlowej.
Mieszkañcy Nowopola otrzymuj¹ bezp³atnie
komplet worków do selektywnej zbiórki odpadów. MZGK nieodp³atnie odbiera posegregowane odpady ze wszystkich 169 posesji raz
w miesi¹cu, jednak nie wszyscy mieszkañcy

WYWÓZ ODPADÓW
ZAWIERAJ¥CYCH
AZBEST (ETERNITU)
W dniu 05 listopada 2004 r. Burmistrz
Che³mka podpisa³ umowê z Zak³adem Us³ug
Komunalnych Sp. z o.o. w Oœwiêcimiu, ul.
Bema 12 A, wybranym w drodze zamówienia publicznego na wywóz odpadów azbestowych (eternitu ) z posesji stanowi¹cych
w³asnoœæ osób fizycznych na terenie gminy
Che³mek . Zak³ad ten ma wywieŸæ przedmiotowe odpady z 35 posesji ogó³em, z tego:
w Che³mku z 15 posesji, w Gorzowie z 10
posesji i w Bobrku z 10 posesji. Szacowana
objêtoœæ odpadów azbestowych do wywiezienia wynosi 82 m3. Ustalony termin wywozu - do 25 listopada 2004 r.
Wszystkie wnioski o wywóz odpadów
azbestowych, jakie wp³ynê³y do Urzêdu
Miejskiego w Che³mku, zosta³y ujête w
wykazie do wywiezienia w br. Zadanie polegaj¹ce na bezp³atnym wywozie odpadów zawieraj¹cych azbest w gminie Che³mek jest
prowadzone od ubieg³ego roku, przy udziale
œrodków finansowych Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Oœwiêcimiu oraz Gminnego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Che³mku.

Na podst. informacji UM

przekazuj¹ odpady w sposób regularny. Rzetelnie prowadzona selektywna zbiórka odpadów mo¿e pozwoliæ mieszkañcowi Nowopola na zmniejszenie iloœci wywozu z 6 do 4
razy na kwarta³. Tym samym pozwala mu na
zaoszczêdzenie kilkudziesiêciu z³. rocznie.
Odpady przywiezione w workach nie s¹
jednak zazwyczaj poselekcjonowane, tak jak
powinny byæ. Prawd¹ jest, ¿e w tych workach
nie znajduj¹ siê tylko odpady podlegaj¹ce
segregacji - ubolewa Robert Adamczyk. - Niestety ro¿ne bywaj¹ przypadki, myœmy przedziwne rzeczy w tych workach widzieli.
Mieszkañcy ci¹gle ucz¹ siê prawid³owo segregowaæ œmieci i przyzwyczajaj¹ siê do tego.
Akcja trwa na tyle d³ugo, ¿e w tej chwili widaæ ju¿ poprawê. Jest ju¿ du¿o lepiej. Pocz¹tki by³y trudne, ale sytuacja siê unormowa³a przyznaje pani Stanis³awa Boroñ, Mistrz
Oczyszczania Miasta. - Na pocz¹tku worki
oddawa³o mo¿e trzydzieœci posesji, a teraz
jest ich ju¿ sto trzydzieœci. Widzimy wiêc
zdecydowany postêp.
Posegregowane wstêpnie œmieci przechodz¹ kolejn¹ segregacjê - przez pracowników
MZGK. Nie jest tak, ¿e to, co odbierzemy od
mieszkañców przesypiemy do pojemnika i
oddamy do recyklera - opowiada pan Adamczyk. - My jesteœmy tylko jednym z wielu
ogniw w tym ³añcuchu utylizacji odpadów.
Zbieramy je, powinniœmy jeszcze posegregowaæ kategoriami, kodami odpadów, na przy-

k³ad osobno polipropylen chemiczny, osobno spo¿ywczy. Ponadto nie zawsze recykler
odbierze odpady brudne... Jeœli znajdzie piasek na dnie butelki, to niestety nie weŸmie...
Segregacja w MZGK nie jest ani ³atwa,
ani przyjemna. Trzeba otworzyæ ka¿dy worek z odpadami i ka¿dy odpad z niego wyci¹gn¹æ. O czystoœæ posegregowanych odpadów
musi zadbaæ MZGK, a to wi¹¿e siê z olbrzymimi kosztami. W tej chwili MZGK stara siê
o zakup belownicy, która u³atwi³aby pracê
zwi¹zan¹ z selektywn¹ zbiórk¹ odpadów.
Œrodki finansowe na zakup belownicy MZGK
pragnie pozyskaæ z Funduszu PHARE 2002
program „Regionalny Fundusz Dotacji Inwestycyjnych”. Mamy nadziejê, ¿e œrodki z funduszu zostan¹ nam przyznane, gdy¿ zakup
sprzêtu jest jednym z etapów poprawy funkcjonowania Spó³ki oraz poprawy œrodowiska
naturalnego w Gminie - podkreœla prezes
MZGK, Krzysztof Tokarski. W roku 2005
MZGK wdra¿aæ bêdzie system zarz¹dzania
œrodowiskowego ISO 14000, na który pozyskano 50% dotacji z funduszu PHARE 2002
program „Fundusz Wsparcia na Doradztwo”.
Aktualnie MZGK i Urz¹d Gminy Che³mek opracowuj¹ bud¿ety na rok 2005 i po ich
uchwaleniu w miarê dostêpnych œrodków finansowych zakres selektywnej zbiórki odpadów bêdzie sukcesywnie siê zwiêksza³. Mieszkañcy pozosta³ej czêœci miasta upominaj¹ siê
o wprowadzanie akcji na terenie ich posesji zdradzi³a nam pani Boroñ. - Mamy sygna³y,
¿e s¹ zainteresowani segregacj¹. Œwiadomoœæ
ekologiczna podnosi siê.

Ilona Witkowska

NIE

SPALAJ

ŒMIECI!

R

ozpocz¹³ siê okres ogrzewania pomieszczeñ. Zw³aszcza wieczorem
w strefach zabudowy, czêstym
zjawiskiem jest specyficzny kolor dymu wydobywaj¹cego siê z kominów budowli, a
tak¿e czêsto nieprzyjemny zapach. Œwiadczy to o tym, ¿e czêœæ mieszkañców naszej
gminy do celów grzewczych u¿ywa odpadów (z tworzyw sztucznych, gumy itp.),
oszczêdzaj¹c na zakupie pe³nowartoœciowego opa³u oraz kosztach wywozu odpadów,
zapominaj¹c o tym, ¿e spalaj¹c œmieci nieodwracalnie niszczy zdrowie swoje i swoich
bliskich .
Nie spalaj œmieci, gdy¿;
– W czasie spalania œmieci (odpadów)
powstaj¹ dioksyny i furany, które maj¹ silne
dzia³anie rakotwórcze i œmiercionoœne,
– Sami wytwarzamy te szkodliwe zwi¹zki, kiedy spalamy œmieci w piecach wêglowych lub w stosach przed domem, które to
zwi¹zki przedostaj¹ siê do otoczenia (s¹ w
powietrzu, osiadaj¹ na roœlinach, przedmiotach i pozostaj¹ tam przez d³ugi czas). Nastêpnie wraz z po¿ywieniem, np. warzywa-

mi na których siê osadzi³y i wraz z wdychanym powietrzem zwi¹zki te dostaj¹ siê do
naszego organizmu, o czym jednak wiêkszoœæ z nas nie wie, gdy¿ substancje te s¹
niewidoczne,
– Zwi¹zki te to jedne z najsilniejszych
trucizn, jakie zna cz³owiek. Ich dzia³anie toksyczne polega na podstêpnym, bo powolnym,
ale niezwykle skutecznym uszkadzaniu komórek w organizmach ¿ywych, powoduj¹c
nowotwory w¹troby i p³uc, alergiê, uszkadzaj¹c p³ód i strukturê kodu genetycznego. Nieca³e dwa miligramy dioksyn wystarcz¹, aby
zabiæ cz³owieka wa¿¹cego 80 kg.
Aby unikn¹æ wy¿ej opisanych konsekwencji nale¿y:
– pozbywaæ siê œmieci (odpadów) w sposób zgodny z prawem,
– przestrzegaæ obowi¹zuj¹cego w Polsce
ustawowego zakazu spalania œmieci (odpadów) w urz¹dzeniach (piecach) do tego nieprzystosowanych.

Oprac. na podst. informacji UM
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IV WEEKEND TRZE•WOŒCIOWY
„Najwiêksz¹ chlub¹ nie jest to, aby nigdy siê nie potkn¹æ, ale to, aby po ka¿dym
upadku dŸwign¹æ siê i stan¹æ na nogi” - brzmi
has³o przewodnie Stowarzyszenia TrzeŸwoœci Klub „Paprotnik” w Che³mku. Ma to byæ
motto dla wszystkich, którzy przychodz¹ tu
po wsparcie i pomoc.
Klub „Paprotnik” dzia³a od 98 roku,
czwarty rok ma sw¹ siedzibê w Przychodni
Zdrowia. Co czwartek terapeuta Marek Kulisz prowadzi tu grupê wsparcia dla osób
maj¹cych problemy alkoholowe. Ze wsparcia i fachowych porad korzysta oko³o 20 osób.
Na spotkania przychodzi œrednio 8-10 osób,
stale pojawiaj¹ siê nowi potrzebuj¹cy pomocnej d³oni. Terapia ta jest dla osób, które ju¿
trochê okrzep³y w abstynencji - mówi pan
Kulisz - ale przychodz¹ te¿ tacy, którzy s¹
kierowani przez Komisjê na terapiê po raz
pierwszy. I tych osób jest ostatnio coraz wiêcej. Spotkania generalnie s¹ po to, by wszyscy potrzebuj¹cy mieli miejsce, gdzie mog¹
porozmawiaæ o swoich problemach.
W tym roku 9 paŸdziernika po raz czwarty
Klub „Paprotnik” zorganizowa³ Weekend
TrzeŸwoœci. Celem by³o propagowanie trzeŸwego spêdzania czasu na sportowo. Od wczesnego rana do póŸnej nocy na sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 w Che³mku trwa³y za-

wody sportowe, zabawy i konkursy. Rano w
swoich konkurencjach startowali najm³odsi.
Bawili siê i rysowali. Tematem rysunków mia³o byæ to, czego dzieciom najbardziej brakuje
w naszym mieœcie - opowiada prezes Stowarzyszenia, pani El¿bieta Grzywna. - Prawie
wszystkie dzieci narysowa³y basen. Obieca³am im, ¿e przeka¿ê tê informacjê Burmistrzowi. Wszystkie dzieci otrzyma³y drobne upominki za udzia³ we wspólnej zabawie.

Odby³ siê turniej pi³ki no¿nej i pi³ki siatkowej miêdzy uczniami che³meckich gimnazjów. Chcieliœmy przekazaæ m³odzie¿y g³ówn¹ ideê Weekendu TrzeŸwoœci - podkreœla pani
Grzywna - pokazaæ, ¿e na terenie miasta istnieje wsparcie tak¿e dla m³odzie¿y, która sty-

NARKOTYKOWA AFERA
W CHE£MKU
W wyniku pracy operacyjnej komisariatu policji w Che³mku
ustalono, ¿e na terenie Che³mka znajduje siê dealer, który posiada
wiêksz¹ iloœæ narkotyków. Gdy 5 listopada policjanci wpadli do jednorodzinnego domu na ulicy Piastowskiej, trafili na trzech m³odych
mê¿czyzn, z których jeden sprzedawa³ pozosta³ym dwóm narkotyki.
By³ to bezrobotny mieszkaniec Che³mka - 26-letni Seweryn T.
Zaskoczonych mê¿czyzn z³apano na gor¹cym uczynku, 19-letni
Rafa³ F. z Gorzowa i 21-letni Konrad S. z Gromca w³aœnie kupowali
prochy. Po przeszukaniu domu znaleziono 15 woreczków z amfetamin¹, dwa z haszyszem i tabletkê extasy. Funkcjonariusze zatrzymali w
sumie oko³o 800 porcji rynkowych amfetaminy i oko³o 16 gram haszyszu. Natrafiono tak¿e na 13 kartonów nielegalnych papierosów
ró¿nych marek oraz 15 litrów nielegalnych wyrobów spirytusowych.
Seweryn T. jest znany policji, 300 porcji amfetaminy i 15 tabletek
extasy znaleŸli przy nim w sierpniu funkcjonariusze z Che³mka. Na

ka siê z problemem alkoholowym. Myœlê, ¿e
nawet jeœli dotrze taka informacja do jednego
na dziesiêciu zainteresowanych, to jest to potrzebne. Rozegrano zawody klubów abstynenckich w pi³ce no¿nej o puchar Burmistrza
Che³mka i w pi³ce siatkowej o puchar Przewodnicz¹cego Komisji ds. rozwi¹zywania
problemów alkoholowych. W pi³ce no¿nej
zwyciê¿y³ klub „Paprotnik” z Che³mka, w
siatkówce wygra³ klub „Absynent” z Oœwiêcimia. Impreza zakoñczy³a siê dyskotek¹ klubów abstynenckich w jadalni Gimnazjum nr
2. Chcielibyœmy organizowaæ takie Weekendy na wiêksz¹ skalê, ale sami temu wyzwaniu
nie sprostamy - przyznaje pani prezes. - musielibyœmy dzia³aæ w po³¹czeniu z innymi
organizacjami gotowymi nas wesprzeæ.
Poza Weekendem TrzeŸwoœci klub „Paprotnik” organizuje TrzeŸwoœciowy Rajd
Rodzinny i bezpoœrednie spotkania z m³odzie¿¹. Ze spotkania w Bobrku z m³odzie¿¹ id¹c¹
do bierzmowania wszyscy s¹ bardzo zadowoleni. M³odzie¿ by³a problemem, o którym
rozmawialiœmy naprawdê zainteresowana,
zadawa³a bardzo m¹dre pytania, s³ucha³a w
skupieniu - wspomina pani Grzywna. Ma
nadziejê, ¿e dalsza wspó³praca z m³odymi
ludŸmi bêdzie równie ciekawa i efektywna.

Ilona Witkowska

pewno cz³owiek ten nie dzia³a³ w pojedynkê. Takich iloœci narkotyków nie rozprowadza zazwyczaj jedna osoba, rozpracowujemy to mówi komendant komisariatu w Che³mku Stanis³aw Klaja. - Przypuszczamy, ¿e móg³ rozprowadzaæ narkotyki nie tylko w tym mieszkaniu, ale i w rejonach dyskotek. Nie wiemy czy dzia³a³ tylko na
terenie Che³mka czy te¿ w innych rejonach.
Problemy narkotykowe nie s¹ na szczêœcie odnotowywane w szko³ach naszej gminy, ale w rejonach dyskotek s¹ ju¿ powa¿nym zagro¿eniem. Niestety nie uda³o siê zatrzymaæ ¿adnych podejrzanych o handel
osób pomimo regularnych akcji policji podczas dyskotek. Jest to rzecz
tak ma³a, ¿e tylko w du¿ych iloœciach ³atwa do zatrzymania - przyznaje
komendant Klaja. - By³by potrzebny pies, aby zatrzymaæ mniejsze iloœci narkotyków. Zdarza³y siê akcje z psami specjalnie szkolonymi, ale
nie da³y rezultatu. Policjanci dwa razy do roku przeprowadzaj¹ w szko³ach akcje w ramach przeciwdzia³ania narkomanii. W okresie jesiennym i przed wakacjami organizowane s¹ prelekcje, które przestrzegaj¹
m³odzie¿ przed prawdziwym zagro¿eniem jakim s¹ narkotyki.

Ilona Witkowska
Komendantowi komisariatu w Che³mku oraz policjantom pionu
dochodzeniowego i pionu prewencji gratulujemy skutecznej akcji.
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„Pracownik Socjalny musi mieæ serce” rozmowa z kierownikiem Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Che³mku,

pani¹ Gra¿yn¹ Kozyro.
Od kiedy dzia³a Miejski Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej i jaka jest jego rola?
Oœrodek powsta³ w 1990 roku, gdy wesz³a ustawa o obowi¹zku powo³ania na terenie ka¿dej gminy oœrodka pomocy spo³ecznej. W oœrodku zatrudnionych jest wielu pracowników, realizujemy ustawy: o pomocy
spo³ecznej, o œwiadczeniach rodzinnych, dodatkach mieszkaniowych. Jest to szeroko rozumiana pomoc dla osób, które maj¹ ro¿ne
problemy, nie tylko finansowe.
W strukturze Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej jest Œrodowiskowy Dom Samopomocy, obszar dzia³ania jest naprawdê
du¿y. Pomagamy klientom, na ile tylko mo¿emy, szukaæ pracy, staramy siê uaktywniæ
klienta, informujemy o dzia³aj¹cych placówkach pomagaj¹cych ludziom maj¹cym problemy z alkoholem, z przemoc¹ w rodzinie.
Pomagamy bezrobotnym, bezdomnym, niepe³nosprawnym. Musimy byæ stale zmobilizowani, ¿eby widzieæ otaczaj¹ce nas problemy i reagowaæ na nie, unikaæ sytuacji, w których ktoœ móg³by zostaæ pozbawiony nale¿nej mu pomocy.
Co mo¿e Pani powiedzieæ o swoim zawodzie, o swojej pracy?
Ustawowo Dzieñ Pracownika Socjalnego
przypada 21 listopada, œwiêtujemy go dzisiaj
w œwietlicy Œrodowiskowego Domu Samopomocy. Jest to symboliczny dzieñ. Zawód praKierownik Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Che³mku w imieniu
wszystkich pracowników socjalnych gminy sk³ada podziêkowanie: Burmistrzowi
Che³mka, Radzie Miejskiej, Przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej i Przewodnicz¹cemu Komisji Zdrowia.

Z okazji
Dnia Pracownika Socjalnego
wszystkim
Pracownikom Socjalnym
gminy Che³mek
- w podziêkowaniu za ich trud
i rzetelnoœæ sk³adamy najlepsze ¿yczenia

Burmistrz Che³mka
Rada Miejska
Redakcja

cownika socjalnego jest w dzisiejszych czasach promowany. To naprawdê zawód przysz³oœci, z tego wzglêdu, ¿e obszar na którym
przychodzi nam dzia³aæ stale siê powiêksza,
pojawiaj¹ siê ci¹gle nowe problemy.
Jestem d³ugoletnim pracownikiem pomocy spo³ecznej, pracujê w pomocy od 20 lat.
Od pocz¹tku jestem zwi¹zana z tutejszym
oœrodkiem. By³am pracownikiem socjalnym,
pracownikiem s³u¿by zdrowia, teraz kierownikiem oœrodka. Pracy bym nie zmieni³a, bo
realizuje siê w niej i myœlê, ¿e wiêkszoœæ pracowników równie¿. Mamy œwietn¹ kadrê,
mamy pracowników doœwiadczonych, kompetentnych, fachowych. Jako pracownik socjalny pracuje od 91 roku pani Anna Pêdrys zastêpca kierownika oœrodka. Drugim d³ugoletnim pracownikiem jest pani Renata Mistecka. Ich praca jest trudna, wymagaj¹ca wielkiego poœwiêcenia. Cz³owiek jest tylko cz³owiekiem, ma serce - a pracownicy oœrodka
musz¹ mieæ serce - i nie zawsze sprawy zawodowe udaje siê im zostawiæ za drzwiami swojego mieszkania.
Jak widzi Pani przysz³oœæ oœrodka i jego
pracowników?
Bêdzie nam coraz trudniej z wielu wzglêdów, organizacyjnych, finansowych, ale patrzymy w przysz³oœæ z ufnoœci¹. Wiemy na
przyk³ad, ¿e spo³eczeñstwo siê starzeje, nasza gmina nie odbiega od krajowych wskaŸników demograficznych, tak wiêc pojawi siê
zwiêkszona potrzeba zajmowania siê osobami starszymi, niepe³nosprawnymi. Bêdzie
trzeba rozwin¹æ nie tylko sferê us³ug opie-

kuñczych, ale te¿ za³o¿yæ oœrodek wsparcia,
oœrodek dziennego pobytu dla tych osób.
Jeœli bêdzie trzeba coœ zrobiæ, na pewno
to zrobimy, poniewa¿ w³aœnie potrzeby ludzi
kszta³tuj¹ nasz¹ reakcjê. Nie stawiamy sobie
konkretnych zadañ, lecz dopasowujemy siê
do zaistnia³ej w danym momencie sytuacji.

Rozmawia³ Piotr Fuda³a

Dzieñ Pracown

Pracownicy socjalni swoje święto obcho
stosunkowo młody, do nomenklatury zaw
Pracownicy socjalni należą do tej grupy
ludźmi znajdującymi się w trudnej sytuacj
bezrobotnym, starym, zagubionym odnaleź
ność społeczną, wskazują lepsze strony okr
zawodu stawia przed nimi konieczność ci
fliktów, dylematów etycznych, zmusza do
wania trudnych wyborów.
Ich praca bywa ciężka i niebezpieczna,
w środowiskach alkoholików i kryminalistó
pomaganie samotnym, ubogim matkom i be
rzecz ludzi poszkodowanych przez los to w
która zawsze zasługuje na najwyższe uzna

Sprawozdanie MOPS w Che³mku
z przygotowania do okresu zimowego 2004/2005
Potrzeby oraz zabezpieczenie
œrodków na zadania i zasi³ki.
Zima z uwagi na warunki atmosferyczne
(opady œniegu, niskie temperatury) jest okresem trudnym, w szczególnoœci dla osób starszych, niepe³nosprawnych, bezdomnych, samotnych, ubogich, a dla pracowników oœrodka okresem wytê¿onej pracy i aktywnoœci.
Sytuacja finansowa wielu osób i rodzin ulega
pogorszeniu, przede wszystkim tych, którzy
nie posiadaj¹ sta³ych Ÿróde³ utrzymania. MOPS
w Che³mku jest przygotowany do okresu zimowego, czêœæ zadañ zosta³a ju¿ wykonana,
niektóre realizowane s¹ na bie¿¹co. Œrodki na
2005 rok powinny zabezpieczyæ potrzeby w 1
kwartale 2005 roku. Od miesi¹ca IX 2004r.
pomocy finansowej udzielono 168 osobom.
Przewiduje siê, ¿e w okresie zimowym tj. do
koñca III 2005r. œwiadczeniami pieniê¿nymi
objêtych zostanie jeszcze 60 osób.
Osobom bezdomnym od IX 2004r. udzielono pomocy finansowej w wysokoœci 2.665
z³, w tym: schronienie - 4 osoby (1.955 z³),
obuwie zimowe i przejœciowe - 1 osoba, odzie¿
zimowa - 1 osoba, ¿ywnoœæ - 2 osoby. Trzy
osoby bezdomne objête s¹ pomoc¹ w formie
zasi³ku sta³ego. Zasi³ek okresowy przyznano
2 osobom. Gmina Che³mek nie posiada w³a-

snego punktu noclegowego dla bezdomnych,
w okresie zimowym w celu zapewnienia
schronienia tym osobom MOPS w Che³mku
korzysta z miejsc w Noclegowni w Libi¹¿u.
Od przysz³ego roku zamierza podj¹æ wspó³pracê z Noclegowni¹ w Oœwiêcimiu.
Zapewnienie posi³ków w szko³ach dzieciom i m³odzie¿y jest zadaniem priorytetowym, realizowanym ca³y rok. W okresie jesienno - zimowym dokonuje siê szczegó³owego rozpoznania w tym zakresie. Od IX
2004r. z posi³ków w szko³ach skorzysta³o 79
uczniów z 44 rodzin.

Opieka nad osobami niepe³nosprawnymi i starszymi.
Z informacji sporz¹dzonej na podstawie spisu powszechnego w 2002r. wynika, ¿e na terenie
gminy Che³mek, licz¹cej 12.962 mieszkañców,
w wieku poprodukcyjnym s¹ 1692 osoby. Z tego
samego Ÿród³a odnotowano, ¿e na terenie gminy
Che³mek jest 2065 osób niepe³nosprawnych tj.
15,9% mieszkañców gminy ogó³em.
Powy¿sze wskaŸniki sygnalizuj¹, ¿e populacja osób w wieku poprodukcyjnym i niepe³nosprawnych jest du¿a i nale¿y przygotowaæ siê do podejmowania nowych zadañ (uruchomienie oœrodka dziennego pobytu dla osób
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Informacja o dodatkach
mieszkaniowych w 2005 r.

„DZIECKO
BEZPIECZNE W SWOIM
ŒRODOWISKU”

W 2004 r. dodatek mieszkaniowy
przys³uguje osobom posiadaj¹cym tytu³ prawny do lokalu, je¿eli œredni miesiêczny dochód
na jednego cz³onka gospodarstwa domowego
w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych datê
z³o¿enia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 160% kwoty najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednooso-

nika Socjalnego

odzą 21 listopada. Ich zawód jest w Polsce
odów wprowadzony został w 1966 roku.
y zawodowej, która najczęściej styka się z
i życiowej. Pomagają niepełnosprawnym,
źć sens życia. Wspierają, pobudzają aktywutnej rzeczywistości. Charakter i specyfika
ągłego rozwiązywania różnego typu konpodejmowania trafnych decyzji i dokony-

nierzadko związana z niesieniem pomocy
ów. Bywa nieoceniona i niezastąpiona, jak
ezradnym starcom. Bez wątpienia praca na
wielka zasługa w hierarchii dóbr moralnych,
anie.

starszych i niepe³nosprawnych, rozszerzanie
skali i zakresu us³ug opiekuñczych, aktywizacja zawodowa osób niepe³nosprawnych).
Us³ugi opiekuñcze œwiadczone s¹ od lat, przez
ca³y rok, w miejscu zamieszkania klienta (za
czêœciow¹ odp³atnoœci¹) przez 3 opiekunów pracowników etatowych oœrodka. Obecnie
us³ugami opiekuñczymi objêtych jest 15 osób.
W zwi¹zku z okresem Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oœrodek przygotowuje spotkanie wigilijne w dniu 2004-12-21 w Remizie Stra¿ackiej na Starym Mieœcie dla bezdomnych,
samotnych, osób starszych. Przewiduje siê,
¿e z zaproszenia skorzysta oko³o 50 osób.

bowym lub 110% tej kwoty w gospodarstwie
wieloosobowym obowi¹zuj¹cej w dniu z³o¿enia wniosku. Od dnia 2004-03-01 najni¿sza
emerytura wynosi 562,58 z³. W 2005 r. na
podstawie art.3 ust. l ustawy dodatek mieszkaniowy bêdzie przys³ugiwa³ osobom posiadaj¹cym tytu³ prawny do lokalu, je¿eli œredni
miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekroczy 175% kwoty najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowi¹zuj¹cej w dniu z³o¿enia wniosku. W okresie IIII kwarta³u 2004 r. na wydatki mieszkaniowe
wydatkowano kwotê 492.528 z³.
Na dodatki mieszkaniowe w 2004 r. zaplanowano kwotê 620.000 z³, wykorzystanie œrodków na koniec X. 2004 r. wynosi 548.041 z³.
Nie jest to kwota wystarczaj¹ca. Przewidywane wykorzystanie œrodków finansowych na
wyp³atê dodatków mieszkaniowych potwierdzi³o poprzednio sporz¹dzon¹ analizê - 652.000
z³. Na wyp³aty dodatków mieszkaniowych w
2005 r. zaplanowano kwotê 640.000 z³
* zmiana ustawy o dodatkach mieszkaniowych wprowadzaj¹ca zmiany w zasadach
przyznawania dodatków mieszkaniowych
wejdzie w ¿ycie w terminie pó«niejszym, a
nie jak zapowiadano od dnia 2005-01-01,
* obowi¹zuj¹ce w 2005 r. wska«niki 175%
i 125% oraz zmiana wysokoœci najni¿szej emerytury poszerz¹ kr¹g osób uprawnionych do
dodatków mieszkaniowych,
* pomoc¹ w formie dodatków mieszkaniowych objête s¹ rodziny nie tylko o najni¿szych dochodach - od 2005-01-01 kryterium dochodowe dla gospodarstw wieloosobowych wynosiæ bêdzie 703,23 z³, a dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
984,52 z³,
* ustawa daje ograniczone mo¿liwoœci
rozpoznania sytuacji dochodowej osób ubiegaj¹cych siê o dodatek mieszkaniowy,
* dodatki mieszkaniowe finansowane s¹
wy³¹cznie z bud¿etu gminy

Gimnazjalne spotkanie ze szczêœciem
W obecnych, burzliwych czasach bardzo
czêsto rozmawiamy o wartoœciach moralnych,
zastanawiamy siê, co uczyniæ, by uczucie
zadowolenia, upojenia i radoœci oplot³o nas
ca³kowicie. Pani Alicja Klima - bibliotekarka
Biblioteki Publicznej w Bobrku oraz nauczycielki SZS w Bobrku: Joanna Krzy¿ak - nauczyciel sztuki i Jolanta Sworzeñ - nauczyciel jêzyka polskiego postanowi³y zorganizowaæ w bibliotece wieczorek poœwiêcony zadumie nad szczêœciem i wspólnie z m³odzie¿¹
zastanowiæ siê, czy jest mo¿liwe stworzenie
„recepty na szczêœcie”.
W spotkaniu uczestniczy³a m³odzie¿ gim-

nazjalna, dla której szczêœciem jest „ mi³oœæ,
któr¹ okazuj¹ rodzice”, „przyjaciele wspieraj¹cy w smutnych chwilach”, „zdobywanie
wiedzy”, „bycie potrzebnym innym ludziom”,
„mo¿liwoœæ rozwijania siê”. Prowadz¹ce spotkanie przygotowa³y i odczyta³y z³ote myœli,
aforyzmy oraz fragmenty tekstów L. Staffa,
I. Krasickiego, A. Asnyka i innych twórców,
dotycz¹ce szczêœcia. Refleksjom towarzyszy³y dŸwiêki muzyki Richarda Claydermana.
Na zakoñczenie m³odzie¿ stworzy³a krótki
utwór poetycki odzwierciedlaj¹cy to, o czym
snu³a rozwa¿ania.

Oprac. Jolanta Sworzeñ, IWI

Troska o bezpieczeñstwo dzieci i ochrona ich przed zagro¿eniami, to podstawowa oprócz mi³oœci i akceptacji - treœæ ¿ycia w
rodzinie. W obliczu wielu niebezpiecznych
sytuacji, które mog¹ zagra¿aæ dzieciom, nie
mo¿emy pozostawaæ obojêtni. Wiek przedszkolny to dobry czas, by rozpocz¹æ dzia³alnoœæ profilaktyczn¹ i wyrobiæ w³aœciwe nawyki u wszystkich dzieci. Konieczne jest jak
najwczeœniejsze nauczenie ich umiejêtnoœci
unikania, zapobiegania i mo¿liwie szybkiego
pokonywania niebezpieczeñstw. Wa¿ne jest,
by przestrzec dziecko przed k³opotami i poradziæ, jak powinno siê wobec nich zachowaæ.
Wszystko to po to, by dziecko - bêd¹c zdane
wy³¹cznie na siebie - nie pozostawa³o bezradne, ale œmia³o zmierzy³o siê z trudnoœciami.
Profilaktyka powinna byæ prowadzona w
dwóch œrodowiskach wychowawczych dziecka tj. w domu i w przedszkolu. Dzieci wymagaj¹ od rodziców i wychowawców du¿o uwagi,
nieustannego i bezpoœredniego czuwania nad
tym, co robi¹ i gdzie przebywaj¹. Doroœli nie s¹
w stanie usun¹æ z ich ¿ycia wszystkich zagro¿eñ, czy niew³aœciwych sytuacji, ale powinni
byæ wzorem do naœladowania, wskazywaæ kierunek dalszej, bezpiecznej drogi ¿yciowej.
To w³aœnie z troski o zdrowie, bezpieczeñstwo, wszechstronny rozwój dziecka powsta³
w Przedszkolu Samorz¹dowym nr 2 w Che³mku program profilaktyczny „Dziecko bezpieczne w swoim œrodowisku” skierowany do
dzieci, rodziców, nauczycieli i personelu
przedszkola. Oparty jest on na wieloletnich,
praktycznych dzia³aniach, obserwacjach i doœwiadczeniach w pracy z dzieæmi 3 - 6-letnimi autorek: Doroty Pawlak, Wioletty Suskiej i Jolanty Wolnej. Problematyka bezpieczeñstwa realizowana jest podczas codziennych zajêæ, konkursów, cyklicznych
spotkañ dzieci i rodziców z policjantem, psychologiem, stra¿akiem.
W paŸdzierniku, na zaproszenie autorek
programu, goœci³a w Przedszkolu Ma³gorzata
Niewodowska - Konsultant ds. Profilaktyki
Miasta Krakowa. Na spotkanie licznie przybyli rodzice dzieci 3 - 6-letnich. Pani pedagog
podkreœli³a, ¿e bezpieczeñstwo jest najwa¿niejsz¹ potrzeb¹ ka¿dego cz³owieka. W interesuj¹cy sposób, popieraj¹c swoje wypowiedzi
przyk³adami z ¿ycia, omówi³a w jaki sposób
doroœli powinni uczyæ swoje pociechy bezpieczeñstwa. Porady dotyczy³y bezpieczeñstwa
w domu, na placach zabaw i w drodze do przedszkola. Du¿e zainteresowanie wzbudzi³ temat
zachowania siê dzieci wobec osób nieznajomych oraz w sytuacjach szczególnego zagro¿enia (zaczepki, napaœæ). Rodzice przyznali,
¿e prelekcja by³a praktycznym poradnikiem,
który wskaza³ im w³aœciwe i niezbêdne dzia³ania wychowawcze w walce z zagro¿eniami,
jakie œwiat stawia przed ich dzieæmi.

Oprac. na podst. informacji
Przedszkola Samorz¹dowego nr 2
w Che³mku
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„Jestem przedszkolakiem”
Dzieñ 20 paŸdziernik 2004r. na d³ugo pozostanie w pamiêci najm³odszym przedszkolakom z grupy „Zielone ¿abki” i ich rodzicom.
W tym dniu w Przedszkolu Samorz¹dowym nr 2 w Che³mku odby³a
siê uroczystoœæ „Pasowania na przedszkolaka”, któr¹ przygotowa³y
panie Jolanta Wolna i Dorota Zoñ.
Dzieci 3 i 4-letnie przebrane w stroje zwi¹zane z nazw¹ grupy
przedstawi³y rodzicom program artystyczny: wiersze, piosenki, tañce. Rodzice podziwiali i oklaskiwali swe pociechy siedz¹c przy suto
zastawionych sto³ach. Po wystêpie dzieci z³o¿y³y przyrzeczenie:

...Chêtnie bêdê siê uczy³, grzecznie bawi³
bym k³opotu nikomu nie sprawi³.
Radoœæ i dumê rodzicom przyniosê
Bo dobroæ i mi³oœæ w sercu niosê.
Pani dyrektor Lucyna El¿bieciak „pasowa³a” ka¿de dziecko dotykaj¹c jego ramienia du¿¹ kredk¹. Przedszkolakom wrêczono emblematy „Jestem przedszkolakiem”, dyplomy oraz upominki.

PRZEDSZK
OLAKI K
OCHA
J¥ ZWIERZÊT
A
PRZEDSZKOLAKI
KOCHA
OCHAJ¥
ZWIERZÊTA
W Przedszkolu Samorz¹dowym nr 2 w Che³mku odby³o siê spotkanie z przedstawicielk¹ Komitetu Pomocy dla Zwierz¹t, która pracuje w przytulisku „Przystañ Ocalenie” w Tychach.
W spotkaniu uczestniczy³y przedszkolaki z grup: „Biedronki”,
„Weso³e misie” oraz „Motylki”. Podczas wizyty dzieci dowiedzia³y siê
wiele o dzia³alnoœci schroniska i jego g³ównych celach. Mia³y okazjê
obejrzeæ fotografie niektórych zwierz¹t skrzywdzonych przez ludzi, a
tak¿e poznaæ Mruczka - kota, któremu podczas jednego z polowañ
odstrzelono tyln¹ ³apkê. Pomimo kalectwa kot by³ przyjaŸnie nastawiony do przedszkolaków i pozwoli³ im pog³askaæ swoje futerko. Dzieci
podarowa³y na rzecz schroniska karmê dla zwierz¹t, która zosta³a zakupiona za fundusze zgromadzone ze sprzeda¿y puszek i makulatury oraz
obdarowa³y podopiecznych schroniska ko³derkami i kocami. Cieszymy siê, ¿e mo¿emy pomóc tym zwierzêtom - tak podsumowa³y wizytê
goœci zgromadzone na spotkaniu przedszkolaki.
Po spotkaniu w Przedszkolu przedstawicielka schroniska „ Przystañ Ocalenie” uda³a siê do œwietlicy przy SP nr 2 w Che³mku na
zaproszenie wychowawczyñ p. U. Sitek i E. Wêdziny oraz dzieci.
Spotkanie przebiega³o w serdecznej atmosferze, w trakcie rozmowy
dzieci dowiedzia³y siê ciekawych rzeczy na temat dzia³alnoœci „przytuliska”. Pozna³y, z kasety video i zdjêæ, wiêkszoœæ jego mieszkañców, a osobiœcie jednego - kota Mruczka. Zobowi¹za³y siê do systematycznej pomocy zwierzêtom, a zapocz¹tkowa³y j¹ przekazaniem
zebranych przez siebie darów i drobnej kwoty pieniê¿nej uzyskanej ze
zbiórki makulatury.
I nie poprzestan¹ na tym! Ju¿ planuj¹ wiosenn¹ wycieczkê do
schroniska, aby poznaæ osobiœcie jego lokatorów.

IWI

KREW TO ¯YCIE
Krew potrzebna jest w szpitalach ka¿dego dnia. Ocenia siê,
¿e co roku w Polsce konieczne jest dokonanie oko³o miliona transfuzji. Na krew i osocze oczekuj¹ codziennie tysi¹ce chorych. Aktywny udzia³ w honorowym dawstwie krwi pozwoli³, trudn¹ do
wyobra¿enia iloœæ razy, na uratowanie wielu istnieñ ludzkich.
„Oddaj¹c krew ratujesz zagro¿one ludzkie ¿ycie” - przekonuj¹
cz³onkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi, który istnieje w naszym œrodowisku od 1974 roku. 6 czerwca br. Klub zosta³ zarejestrowany jako Stowarzyszenie dzia³aj¹ce na terenie Che³mka z siedzib¹
w Miejskiej Przychodni Zdrowia. Prezesem Stowarzyszenia jest Kazimierz Wêgrzyn, V-ce prezesem - Jerzy Kulesza, Skarbnikiem - Artur
Smêdzik, w zarz¹dzie zasiada tak¿e Jan Gustowski. Do Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi nale¿y oko³o 40 osób, z których ponad 20 regularnie oddaje swoj¹ krew potrzebuj¹cym.
Najm³odsi stowarzyszeni to osoby dwudziestokilkuletnie. Niestety zainteresowanie krwiodawstwem jest wœród m³odzie¿y niewielkie. Stowarzyszenie próbuje zmieniæ tê sytuacjê i apeluje do
wszystkich m³odych, zdrowych ludzi, by wstêpowali w szeregi krwiodawców: „Bo ludzka krew zawsze bêdzie potrzebna. Dziœ dla kogoœ
innego, jutro byæ mo¿e... dla ciebie”. W celu zachêcenia m³odzie¿y,
a przede wszystkim przybli¿enia jej istoty i sensu krwiodawstwa zorganizowano w Zespole Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Che³mku cykl prelekcji poœwiêconych temu tematowi. Prelekcje prowadzi doktor Jan Franczyk. Maj¹ one sprawiæ, aby m³odzie¿ nie ba³a siê oddawania krwi i aby pozna³a dobrodziejstwa
p³yn¹ce z organizowanych regularnie akcji krwiodawstwa.
Kolejna akcja krwiodawstwa odbêdzie siê w Che³mku ju¿ niebawem, 9 grudnia br. Jednorazowo oddana iloœæ krwi w ci¹gu takiej
akcji waha siê w granicach 3-4 do 7-8 litrów. Jedna osoba mo¿e
oddaæ 450ml raz na trzy miesi¹ce. Aby nie nadwerê¿aæ organizmu,
przewidziany jest okres minimum oœmiu tygodni „rekonwalescencji”. Ca³a pobrana w czasie akcji krew trafia do punktów krwiodawstwa w Oœwiêcimiu, a tam jest rozdzielana wed³ug zapotrzebowania. Niestety zdarzaj¹ siê tak¿e nag³e wypadki. Wówczas Honorowi
Dawcy Krwi oddaj¹ j¹ dla konkretnej osoby poszkodowanej w takim wypadku. Cz³onkowie Stowarzyszenia dobrze pamiêtaj¹ niedawn¹ akcjê, w której oddali 4 litry krwi dla poszkodowanego w
po¿arze ch³opaka. Krew by³a niezbêdna podczas operacji.
Honorowi Dawcy Krwi zwracaj¹ siê z gor¹c¹ proœb¹ do firm,
przedsiêbiorstw i osób prywatnych o wsparcie finansowe dzia³alnoœci Stowarzyszenia. Nie jesteœmy bogaci, ale mamy serce dobre.
Liczymy na sponsorów - przyznaje prezes Stowarzyszenia. Do tej
pory sponsorów by³o niewielu i ich pomoc nie zaspokoi³a najwa¿niejszych potrzeb Stowarzyszenia. Bez dodatkowych œrodków finansowych trudno jest organizowaæ akcje krwiodawstwa, trudno
tak¿e pozyskiwaæ nowych cz³onków, których do krwiodawstwa
zachêca siê poprzez drobne upominki. Podczas akcji ka¿dy wie, ¿e
oddaj¹c krew pomaga innym, ratuje ¿ycie, ale chcemy, by oddaj¹c
j¹, wiedzia³, ¿e nie jest traktowany obojêtnie. Chcielibyœmy uhonorowaæ te¿ naszych najwytrwalszych krwiodawców, tych którzy oddali ju¿ ponad 30 litrów krwi. Takim ludziom nie wypada kupiæ
maskotki czy kalendarza... - ubolewa Skarbnik Stowarzyszenia. Chcieliœmy podziêkowaæ wszystkim ludziom wielkiego serca, którzy
potrzeby krwiodawców dostrzegaj¹ i w miarê posiadanych œrodków
potrafi¹ wspieraæ ich materialnie.
Wszystkich zachêcamy do wziêcia udzia³u w grudniowej akcji.
Niezdecydowanych przekonujemy, ¿e warto. Oddaj¹c krew, spe³niacie najpiêkniejszy ludzki czyn - ratujecie ¿ycie. Wasza krew jest
najbardziej cennym darem jaki mo¿ecie komuœ ofiarowaæ.

Ilona Witkowska
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„W bibliotece
kwiatki wij¹”

W tym numerze prezentujemy Pañstwu wiersze jednego z czytelników „Echa Che³mka”.
Poeta - pragn¹c pozostaæ anonimowym - ukry³ siê pod pseudonimem „BOGNAK”.
Gor¹co namawiamy Pañstwa do prezentowania swej twórczoœci na naszych ³amach! ZaOko³o 20 dzieci wraz ze swoimi mamami,
chêcamy zarówno doros³ych, jak i m³odzie¿ szkoln¹. Swoje utwory mo¿ecie Pañstwo opatrzyæ
pseudonimem, preferujemy jednak autorów, którzy s¹ gotowi ujawniæ siê w K¹ciku Poezji. babciami i paniami z Ko³a Gospodyñ WiejStwarza to niezwyk³¹ okazjê - zw³aszcza dla twórców m³odych i nieznanych - by ukazaæ swój skich uczy³o siê robiæ kolorowe kwiaty z bibu³ek podczas zorganizowanego przez Bibliotetalent szerszej publicznoœci.
kê Publiczn¹ w Bobrku spotkania. Przez pra***
wie trzy godziny uwito dziesi¹tki lilii, ¿onkili,
***
Popołudniem skwarliwym- na ławce
ró¿, ró¿yczek, goŸdzików, maków, chabrów i
Nie zostawaj w mej pamięci rozbłyskiem parkowej
gwiazd betlejemskich. Kiedyœ nasze prababSmugą światła, co noce rozdziera
Wśród pachnących jaśminów, w zieleni
cie i babcie robi³y piêkne dekoracje z bibu³y.
I na pustym horyzoncie nieba
otchłani
Dlatego, razem z paniami z KGW, które przySpadłą gwiazdą, która gdzieś zamiera
Spotkali się ukradkiem na randce
gotowuj¹ wieñce i dekoracje np. na do¿ynki,
Nie zostawaj w mej pamięci milczeniem nieśmiałej
postanowi³yœmy wróciæ do tych zajêæ - mówi
Lub złym słowem, co pustkę przynosi
Pan sam incognito i anonim pani
Alicja Klima z Biblioteki w Bobrku.
Ty nie dajesz mi takiej miłości
I widziałem ich ręce splecione
Co ją ludzie mieć mogą za grosik
W zajêciach bra³y udzia³ tak¿e instrukukradkiem
Po kilku dniach, po miesiącach lub latach
torki z Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i
I oczy zapatrzone w swe szczęśliwe
Nie zostawiaj na drodze w zadumie
Rekreacji w Che³mku, które zamierzaj¹ zortwarze
Połóż głowę na moim ramieniu...
ganizowaæ podobne zajêcia, a tak¿e w³aœciJakby zapomnieli, że to tylko chwila
Nic powiedzieć ci więcej nie umiem
cielka kwiaciarni, która podpatrywa³a prace,
Urwana chwila szczęścia i okruszek
szukaj¹c inspiracji i nowych pomys³ów. Byæ
marzeń
mo¿e zorganizujemy „warsztaty”, podczas
A im obce dziś były życiowe problemy,
których bêdziemy przygotowywaæ œwi¹teczWłasne małe kłopoty i miasta odgłosy
ne stroiki - zapowiada zadowolona z bardzo
***
I ta pani głaskała mu twarz swoja dłonią
udanej imprezy Alicja Klima.
Spadłe liście pod nogą szeleszczą
A ten pan kwiat jaśminu wpinał jej we
Jeż pod drzewem spadłe jabłka waży włosy
IWI
Wiatr w gałęziach usypia cichutko
Złote barwy ma jesień na tworzy
Spotkania z poezją
A ty idziesz droga wśród ogrodów
Miejski
Oœrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku wspólnie z Instytutem MikoCzasem w oczach iskierki zagrają
³owskim rozpoczynaj¹ cykl spotkañ poetyckich „Arkadia Miko³owska”. Goœciem pierwDym z kominów ulice zasnuwa
szego artystycznego spotkania bêdzie poeta Arkadiusz Kremza. Serdecznie zapraszaI cichutko liście opadają
my wszystkich zainteresowanych w pi¹tek 10 grudnia na godzinê 17.00 do Miejskiego
Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

OSOBOWOŒCI

Szymon
£awczys
Szymon ma 15 lat,
mieszka w Bobrku, jest
uczniem III klasy Gimnazjum. Skoñczy³ 6-letni¹ Szko³ê Muzyczn¹ w
Oœwiêcimiu, gra na
skrzypcach. W tym roku
zosta³ laureatem organizowanego na terenie
Gminy Che³mek konkursu „Talenty 2004” w
kategorii - muzyka. Jest
to jego pierwsza indywidualna nagroda, ale ma
nadziejê, ¿e nie ostatnia.
Gra³ w szkolnej orkiestrze smyczkowej, która trzy razy zdoby³a III
miejsce na Festiwalu Orkiestr Smyczkowych w Bêdzinie. Dawa³ indywidualne koncerty w Szkole Muzycznej, w Gimnazjum w Bobrku,
a ostatnio podczas otwarcia wystawy Edwarda Hagno w Miejskim
Oœrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. Popis Jego wirtuozerii wzbudzi³ szczery zachwyt wœród przyby³ych na wystawê goœci i wywo³a³
salwy braw.
Kto odkry³ Twój talent muzyczny i sk¹d Twoje zainteresowanie
w³aœnie skrzypcami?
Tata wszczepi³ we mnie zami³owanie do muzyki i on pos³a³ mnie
do Szko³y Muzycznej. Poszed³em na kurs 6-letni, na skrzypce, bo ten

instrument najbardziej mnie interesowa³. Mo¿e dlatego, ¿e w telewizji
zobaczy³em jak gra Vanessa Mae i bardzo mi siê to spodoba³o. Jestem
z tego wyboru bardzo zadowolony.
Czy muzyka jest w Twoim domu tradycj¹ rodzinn¹? Ktoœ z najbli¿szych równie¿ siê ni¹ interesuje?
Tak, ca³a moja rodzina, pocz¹wszy od dziadka-muzyka. Tata gra³
na tr¹bce, jego brat równie¿, mój brat te¿ jest muzykiem, podobnie
siostra, no i ja... Umiem graæ na organach, przez rok uczy³em siê
równie¿ gry na klarnecie.
Kto dobiera dla Ciebie repertuar? Jakie utwory grywasz?
Sam wybieram, to co chcê graæ. Lubiê utwory energiczne, utrzymane w szybkim tempie, jak na przyk³ad „Taniec Wêgierski”. Nie
lubiê takich, które s¹ melancholijne. Jeœli muszê to oczywiœcie zagram, ale po prostu ich nie lubiê. Podczas Talentów gra³em Koncert
Skrzypcowy III czêœæ i Ave Maria.
Grasz w stylu klasycznym, nie chcia³byœ pójœæ w œlady Vanessy
Mae i do swego repertuaru wprowadziæ coœ nowoczesnego?
Raczej nie. Vanessa jest bardzo odwa¿n¹ kobiet¹. Ma swój w³asny styl. Ja na razie wolê naœladowaæ dawnych twórców, graæ to, co
oni stworzyli przed laty.
Czy z graniem na skrzypcach wi¹¿esz swoje plany na przysz³oœæ?
To jest tylko moje hobby, moja pasja i chyba tak ju¿ pozostanie.
Je¿eli jednak by³aby propozycja grania w orkiestrze, wystêpów w filharmonii, to zgodzi³bym siê jak najbardziej. Lubiê wystêpy przed publicznoœci¹, chocia¿ podczas wystêpu na wystawie bardzo siê stresowa³em. By³em ogromnie stremowany dlatego, ¿e pan Dyrektor zapowiedzia³ mój wystêp s³owami: „a teraz przed Pañstwem gwiazda wieczoru”
itd. Wolê jednak po prostu: „teraz zagra Szymon £awczys”.

Ilona Witkowska
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Odszkodowania dla palaczy
Palenie tytoniu staje siê w XXI wieku coraz bardziej groŸne dla zdrowia ludzi i
uci¹¿liwe dla ¿ycia w zbiorowoœci spo³ecznej. Koszty leczenia chorób odtytoniowych
znaczniej obci¹¿aj¹ bud¿ety s³u¿by zdrowia pañstw wysoko rozwiniêtych.
Producenci wyrobów tytoniowych zbijają
ogromne fortuny na produkcji i sprzedaży papierosów.
Celem zwiększenia konsumpcji papierosów oraz wzrostu ilości palących, a to szczególnie w grupie młodzieży i kobiet, przemysł
tytoniowy stosuje podstępne metody w produkcji i reklamie. Wprowadza się celowo rozwiązania technologiczne oraz substancje chemiczne potęgujące stan uzależnienia tytoniowego. Stan taki doprowadza miliony ludzi do
głębokiego stanu fizjologicznego uzależnienia,
a skutkiem tego do rozstroju zdrowia oraz zagrożenia odtytoniowymi stanami chorobowymi. Z tego przemysł tytoniowy żyje. Dziś już
nie budzi wątpliwości, że przemysł tytoniowy
sprzedaje „zagrożenie śmiercią”. Należy wspomnieć, że w roku 2003 koncern Phillip Morris
został skazany na wypłacenie 10 miliardów
dolarów odszkodowania dla osób poszkodowanych uzależnieniem tytoniowym.
Przemysł tytoniowy w swoich działaniach
reklamowych oraz informacjach świadomie zataja, że w technologii stosowane są różne substancje chemiczne zwiększające stany zgubnego dla organizmu, fizjologicznego uzależnienia, podobnego do uzależnienia od narkotyków.
W oparciu o te fakty, we wrześniu br. rząd
Stanów Zjednoczonych wszczął proces sądowy przeciwko koncernom tytoniowym, z żądaniem odszkodowania w wysokości 280 miliardów dolarów. Nazwał je w swym pozwie sądowym organizacjami przestępczymi działającymi na szkodę konsumentów.
Jak nam wiadomo polski rząd nie występował i nie występuje na podobną drogę sądową przeciwko przemysłowi tytoniowemu w
sprawie odszkodowania za zaistniały stan uzależnienia tytoniowego palaczy oraz zagrożenia ich poważnym uszczerbkiem na zdrowiu
oraz chorobami odtytoniowymi.
W związku z tym, w oparciu o polski Kodeks Cywilny, uruchamiamy zbiorowy pozew
sądowy z żądaniem indywidualnego odszkodowania dla palaczy, którzy na skutek braku
informacji na produktach tytoniowych o tzw. uzależnieniu, w efekcie palenia papierosów znaleźli się w stanie uzależnienia, a tym samym w
stanie zagrożenia rozstrojem zdrowia lub też
naruszeniem stanu zdrowia przez negatywne
fizjologiczne skutki stanu uzależnienia.
Pozew sądowy przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej (Rej. Sądowy KRS nr 093076)
jest oparty o dokument rządowy, tj. Narodowy
Program Zdrowia (cel operacyjny nr 3) autorstwa Ministerstwa Zdrowia oraz też program
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zawarty w opracowaniu „Zdrowie 21. Zdrowie dla
wszystkich w XXII wieku”, w zakresie zagrożeń palenia tytoniu.
Proces sądowy prowadzony będzie w Sądzie Cywilnym w Krakowie przez zespół prawników powołany przy Stowarzyszeniu, oraz przy
udziale biegłych z 6 klinik uniwersyteckich, 2
centralnych instytucji rządowych, 3 uniwersyteckich katedr prawa oraz 3 instytutów Ministerstwa
Zdrowia. W procesie tym na rzecz poszkodowanych, dla każdej osoby wpisanej w zbiorczy pozew sądowy, żądać będziemy odszkodowania
w wysokości 40, 60 lub 80 tysięcy złotych, w
zależności od indywidualnych wskazań palaczy
w udzielonym nam pełnomocnictwie.
Pozew sądowy pozwoli na częściową rekompensatę za ból i krzywdę, związane ze skutkami zatajanych i niepublikowanych przez prze-

mysł tytoniowy w swoich konsumenckich materiałach informacyjnych, informacji o uzależniających właściwościach swoich produktów.
Zapraszamy do udziału w zbiorowym pozwie sądowym wszystkich palących, którzy
uznają, że:
1. zaistniały stan uzależnienia wywołany paleniem tytoniu utrudniał, utrudnia lub uniemożliwia odzwyczajenie się od palenia papierosów,
2. odczuwają negatywne objawy w zakresie
zdrowia związane z paleniem.
Osoby zainteresowane uzyskaniem indywidualnego odszkodowania w ramach zbiorowego pozwu sądowego za zaistniały stan uzależnienia od palenia papierosów oraz stany
zagrożenia zdrowia wynikające z uzależnienia, proszone są o przysłanie do Stowarzyszenia krótkiego pisma (z czytelnym adresem
nadawcy) z prośbą o dostarczenie ankiety zgłoszeniowej oraz druku pełnomocnictwa. Dołączyć należy znaczek pocztowy o wartości 1,35
zł na list zwrotny.
Po otrzymaniu listu Stowarzyszenie wyśle
zainteresowanym niezbędne druki do podpisania (oświadczenie i pełnomocnictwo) oraz
informację dotyczącą uzależnienia wywołanego paleniem tytoniu.
Dane w ww. dokumentach traktowane są
jako poufne i będą udostępnione jedynie sądowi prowadzącemu proces o odszkodowanie.

Polskie Stowarzyszenie Promocji
Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej w
Œrodowisku Pracy Sekcja Prawna
31-531 Kraków; tel: 012 430 07 47
ul. Œniadeckich 12B (bud. AWF)

* Ogłoszenia drobne * Ogłoszenia drobne*
***Sprzedam ³adne mieszkanie 3-pokojowe - 64 m2, parter. Kontakt po 19.00,
tel: 846 31 68.
***Angielski - korepetycje. Godzina
- 15z³. Tel. 843 33 45
***Poszukujê opiekunki do dziecka.
Gorzów. 509 256 501

Zbiórka baterii
Od grudnia Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej wprowadza na terenie gminy akcję zbierania zużytych baterii. Kontenery do wrzucania baterii zostaną rozstawione w miejscach użyteczności publicznej, m.in.: w Urzędzie Miasta, w szkołach,
w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. Jest to kolejny krok do tego, by
Chełmek był czystym miastem - informuje
MZGK w Chełmku.

Burmistrz Che³mka
informuje,

¿e 24 grudnia 2004 r.,
tj. pi¹tek

jest dniem wolnym od pracy
dla Urzêdu Miejskiego
w Che³mku.
W zwi¹zku z powy¿szym
w nag³ych przypadkach
proszê o kontakt na nr telefonu

846 10 08

Projekt bud¿etu
na 2005 r.
15 listopada br. zosta³ przys³any do radnych Rady Miejskiej w Che³mku projekt
bud¿etu na 2005 r opracowany przez Burmistrz Che³mka i przyjêty zarz¹dzeniem z
dnia 12.11.2004. W projekcie bud¿etu dochody ustalono w wysokoœci 18.421.819 z³
a wydatki bud¿etowe w wysokoœci
23.160.569 z³.
Ró¿nica miêdzy dochodami i wydatkami
pokryta bêdzie z przychodów pochodz¹cych
z zaci¹gniêtego kredytu. W przedstawionym
projekcie znalaz³y siê bie¿¹ce wydatki jak
równie¿ wydatki maj¹tkowe na ³¹czn¹ kwotê
7.117.870 z³. Miêdzy innymi znalaz³y siê
dotacje na inwestycje:
- modernizacja drogi i budowa chodników
wzd³u¿ drogi 780 - ul. Krakowska Che³mek - 150.000,00 z³;
- droga wojew. 933 chodnik Gorzów i Bobrek
- 150.000,00 z³;
- dotacje do remontów dróg powiatowych
100.000,00 z³;

- przebudowa placu Kiliñskiego - 250.000,00 z³;
- przebudowa ul. Baty, Kochanowskiego, budowa parkingu - 572.070,00 z³;
- budowa domu pamiêci Baty - 1.820.400,00 z³;
- remont budynku przychodni - 150.000,00 z³;
- rozpoczêcie budowy cmentarza - 350.000 z³;
- dobudowa sali sportowej II etap - 800.000,00 z³;
- budowa hali sportowej ZZSZ - 300.000,0 z³;
- modernizacja budynku regionalnego Oœrodka Szkoleniowego (Kino) - 1.925.000,00 z³;
- oœwietleni ulic, placów i dróg - 60.000,00 z³;
- modernizacja Parku Miejskiego - 110.000,00 z³;
- budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Bobrku - 240.000,00 z³;
- budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gorzowie - 50.000,00 z³.
Ostateczna wersja bud¿etu na rok 2005,
która zostanie podjêta na sesji Rady Miejskiej
w grudniu br., bêdzie przedstawiona w kolejnych wydaniach „Echa Che³mka”.
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W widłach Wisły i Przemszy (11)

Dzieje Gorzowa (2)

Fot. 1
Oto stara szko³a, wybudowana jeszcze w czasach zaboru austriackiego, w której mieœci siê obecnie biblioteka. Po II wojnie œwiatowej
odbywa³a siê w niej nauka w bardzo trudnych warunkach, bior¹c pod
uwagê fakt, ¿e by³y tu tylko 3 klasy, a dzieci w 1955 r. by³o ju¿ 230.,
a nauczycieli dziesiêciu, czego rezultatem by³a nauka dwu a nawet
trzyzmianowa.
Aby rozwi¹zaæ ten problem, ówczesny kierownik szko³y Kazimierz Balon wyst¹pi³ do Wydzia³y Oœwiaty z propozycj¹ o rozbudowanie szko³y, gdzie uznano jednak, ¿e konieczne jest wybudowanie
nowej. Decyzja ta spotka³a siê z gor¹c¹ aprobat¹ spo³ecznoœci Gorzowian. Gorzowian pomoc¹ przysz³y zak³ady produkcyjne z Che³mka,
du¿e znaczenie mia³o tak¿e w³¹czenie budowy na lata 1959-60 jako
szko³y tysi¹clecia. W 961 r. ukoñczono szko³ê, ale niestety bez Sali
gimnastycznej, nadaj¹c jej miano Szko³y Podstawowej Tysi¹clecia
im. Marii Konopnickiej.
Wewn¹trz szko³y znajduje siê piêkna metaloplastyka, przedstawiaj¹c¹ popiersie poetki, podarowana w 1982r, przez artystê Edwarda
Hagno.
W 1999r. zosta³a ukoñczona po³¹czona ze szko³¹ okaza³a sala
gimnastyczna.
Obecna szko³a nosi nazwê: Zespó³ Szkolny Podstawowy w Gorzowie.

Zaproszenie na trasê turystyczn¹, prowadz¹c¹ wzd³u¿ Wis³y, Przemszy, z Gorzowa do Che³mka.
Ciekawe po³o¿enie Gorzowa stwarza warunki do odwiedzania
jego okolic, szczególnie przez rodziców z dzieæmi, jako trasê naukow¹, ale i przez starszych nie maj¹cych zbyt wielkiej kondycji.

Wystarczy wsi¹œæ do autobusu i dojechaæ do miejsca, gdzie w
XV wieku zbudowano najstarszy w naszych okolicach most na Wiœle w Bobrku. W¹sk¹ œcie¿k¹ przejœæ na wa³y przeciwpowodziowe,
z prawej strony zabudowania zak³adu metalowego, w miejscu gdzie
na prze³omie XIX i XX w. ksiê¿na Ogiñska wybudowa³a cegielniê
parow¹.
Przed mostem kolejowym trzeba niestety przejœæ przez szyny
(ostro¿nie!) na dalsz¹ czêœæ wa³ów.
Wêdruj¹c nimi widzimy najstarsz¹ czêœæ Gorzowa, niewielu starszych domów z ma³ymi ogródkami, starymi drzewami, s¹ i stare wierzby
nieod³¹czne od dawnego polskiego krajobrazu, na pobliskim starym
drzewie nawet bocianie gniazdo z pisklêtami, bo to w³aœnie wiosna.
W niewielkiej odleg³oœci nowa i stara szko³a, przed kilku laty
wybudowany koœció³ koœció³ mnóstwo nowych i starszych zadbanych domów.
Trzeba koniecznie zejœæ z wa³ów w odpowiednim miejscu, aby nie
niszczyæ roœlinnoœci, udaæ siê tam, gdzie Przemsza wp³ywa do Wis³y
(tu Przemsza jest nieco szersza od „królowej polskich rzek”)

Znowu udaæ siê na wa³y i teraz ju¿ wzd³u¿ meandrów Przemszy
o brzegach zaroœniêtych wiklin¹ i m³odymi drzewami, a z prawej
strony widoczne ju¿ ostatnie zabudowania nadrzecznej czêœci Gorzowa, dalej ju¿ niestety w przewa¿aj¹cej czêœci nieu¿ytki z lekko zarysowanymi dawnymi miedzami w miejscach z wodn¹ roœlinnoœci¹,
gdzie jeszcze niedawno by³y p³ytkie stawki, powstaj¹ce niegdyœ przy
wylewie rzeki.
O dziwo st¹d wcale nie widaæ che³meckiej Ska³y, która jest punktem orientacyjnym dla naszych okolic.
Dalej nieliczne zabudowania i lasek - kukanie, œwiergot ptaków i
ten spokój, o który tak teraz trudno.
W tej czêœci Przemsza ci¹gle siê oddala i przybli¿a wœród podmok³ych, ukwieconych ³¹k.
Trudno jest wyobraziæ sobie galary przewo¿¹ce Przemsz¹ wêgiel
jeszcze pó³ wieku temu, a i ten galar z rozeœmianymi, ubranymi w
ludowe stroje pracownikami Zak³adów Bata, p³yn¹cych w dniu Œwiêta Morza z Che³mka przez Gozrów do koœcio³a w Bobrku, na zdjêciu
zamieszczonym na ³amach Echa Che³mka w 1934r.
Zbli¿aj¹c siê do Che³mka widzimy jeszcze resztki zaroœniêtego
chaszczami „ nieszczêsnego” kana³u, podchodzimy do nowego mostu, aby udaæ siê wzd³u¿ Przemszy w kierunku starego mostu, tam
gdzie w dawnych latach powstawa³ Che³mek.

Hah
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Podsumowanie rundy jesiennej dru¿yn pi³karskich w naszej gminie
KS Chełmek
seniorzy
juniorzy
trampkarze

liga
Klasa A
k. okręgowa
k. okręgowa

pozycja
9
10
5

mecz
13
13
12

pkt
15
16
20

bramki
16-16
23-35
32-12

zw.
4
5
6

remisy
3
1
2

por.
6
7
4

liga
Klasa B
Klasa A
Klasa A

pozycja
6
2
9

mecz
9
10
8

pkt
12
25
0

bramki
16-22
37-5
4-46

zw.
4
8
0

remisy
1
0

por.
5
1
8

liga
Klasa B
Klasa A
Klasa A

pozycja
2
3
3

mecz
9
10
8

pkt
14
18
16

bramki
19-13
29-19
23-16

zw.
4
6
5

remisy
2
0
1

por.
3
4
2

LKS Bobrek
seniorzy
juniorzy
trampkarze
LKS Gorzów
seniorzy
juniorzy
trampkarze

Bieg Niepodleg³oœci
Ju¿ po raz osiemnasty w Che³mku odby³ siê “BIEG NIEPODLEG£OŒCI”, w którym uczestniczy³o 56 zawodników przyby³ych
z Brzeszcz, Oœwiêcimia, Kêt, Jastrzêbia, Starej Wsi, Czechowic Dziedzic i Chrzanowa. Byli wœród nich tak¿e reprezentanci Che³mka, którym niestety nie uda³o siê w tym roku zdobyæ ¿adnej nagrody. Najmocniejsz¹ ekip¹ biegaczy pochwali³y siê Czechowice Dziedzice –
przybyli z tego miasta sportowcy zajêli cztery z szeœciu nagrodzonych
miejsc. Na starcie stanê³o 13 kobiet i 43 mê¿czyzn.

Na dystansie 1400 metrów zwyciężyły:
I – miejsce –Aneta Suwaj z Jastrzębia
II – miejsce – Natalia Markiel ze Starej Wsi
III – miejsce – Bernadeta Berżer z Czechowic Dziedzic
Na dystansie 2500 metrów zwyciężyli:
I – miejsce – Bogusław Homa z Czechowic Dziedzic
II –miejsce – Mateusz Stanoch z Czechowic Dziedzic
III – miejsce – Łukasz Stanoch z Czechowic Dziedzic
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.....atramentem uczuæ zapisane

Jesienna wiadomoœæ

Czarnoleska lipa, pod któr¹ pisywa³ swe poezje Jan Kochanowski, patronuje twórczej
aktywnoœci dzieci i m³odzie¿y, najpierw z województwa bielskiego a potem z ca³ego kraju,
od 22 lat. Szum jej liœci i zapach jej kwiatów prowokuje do ujawniania w pisaniu swoich
odczuæ i postaw dzieci i m³odzie¿ w wieku od 7 do 18 lat.
Tak by³o i tym razem. Na VIII Ogólnopolski Przegl¹d Dzieciêcej i M³odzie¿owej Twórczoœci Literackiej „Lipa 2004” nades³ano 1860
utworów wierszowanych, prozatorskich i dramatycznych napisanych przez 574 autorów.
Jury w sk³adzie: Tomasz Jastrun, Juliusz W¹troba i Jan Picheta wy³oni³o 100 najlepszych
utworów i zadecydowa³o o ich zamieszczeniu
w „lipowym” zbiorze, co stanowi g³ówn¹ nagrodê . Kryterium doboru tekstów do publikacji stanowi³y nie tylko ich wartoœci literackie,
ale tak¿e „autentycznoœæ prze¿yæ i doœwiadczeñ m³odych ludzi, którzy swoje, czêsto niespodziewane kontakty ze œwiatem usi³owali
wyraziæ w formie pisanej” - jak mówi³ pomys³odawca „Lipy” Jan Picheta.

Wœród tegorocznych laureatów przegl¹du nie zabrak³o przedstawicieli Che³mka. S¹
to cztery uczennice Szko³y Podstawowej nr
2: Magdalena Bia³y z kl. III b, Anna Wolna
z kl. III b, Magdalena Komoñ z kl. V a i Iwetta
Musia³ - obecnie uczennica kl. Ia Gimnazjum nr 2.
Zawsze na fina³owym spotkaniu „Lipy”
dodatkowym „prezentem” dla laureatów s¹
koncerty i warsztaty literackie prowadzone
przez cz³onków jury. Tym razem wspania³y
koncert zaprezentowa³ Janusz Radek z Piwnicy pod Baranami wraz ze swoim zespo³em.
W podsumowaniu organizatorzy docenili pracê pedagogów i nauczycieli, którzy niezmiennie uwra¿liwiaj¹ swoich podopiecznych na
piêkno jêzyka, uruchamiaj¹ wyobraŸniê
i inspiruj¹ do wyra¿ania w³asnych emocji w literackiej formie. Tegoroczne
m³ode poetki przygotowane zosta³y
przez nauczycielki:
Jadwigê Ganobis,
Barbarê Kaniê i £ucjê Dydyñsk¹.

Oprac. na
podst. informacji
SP nr 2
w Che³mku

Rozmowy o sztuce
Z inicjatywy pana Marka Idzika oraz nauczycieli za Szko³y Podstawowej nr 2 w Che³mku
15 listopada w siedzibie Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji odby³o siê spotkanie
autorskie z poetk¹ i malark¹ Iren¹ Sobociñsk¹ oraz malark¹ Aureli¹ Rudyk. Uczestniczy³a w
nim uzdolniona literacko m³odzie¿ szkolna, która zaprezentowa³a swoj¹ twórczoœæ. Po czêœci
artystycznej odby³o siê spotkanie nauczycieli przedmiotów humanistycznych, które mia³o
charakter samokszta³ceniowy. Dyskusja pedagogów dotyczy³a w g³ównej mierze analizy postaw
twórczych.

Doros³y,
dostojny liœæ
poprosi³ o rêkê
kole¿ankê z ga³¹zki.
Wziêli leœny œlub
i wybrali siê w podró¿
dooko³a nocy.

Magdalena Bia³y

Gwiazdka
Pytano kiedyœ
œniegow¹ gwiazdkê:
- Co byæ chcia³a
Dostaæ na Gwiazdkê?
Gwiazdka westchnê³a
i jednym s³ówkiem
odpowiedzia³a cicho
- LODÓWKÊ

Magdalena Komoñ

Ewa...
zatopiona w ró¿owym poranku
unios³a ku niebu tañcz¹ce d³onie
srebrzystym oddechem
uœpi³a wiatr goni¹cy jasne ob³oki
owiniêta szalem muzyki
st¹pa³a boso po plamach zieleni
szukaj¹c zgubionych myœli
w³osy zwi¹za³a wst¹¿k¹ metafor
by ods³oni³y oczy pe³ne wzruszeñ
i czerwone usta
napuchniête od uœmiechu
i nawet jasny b³yskawicy promieñ
nie przepowiedzia³ koñca
jej rajskiego ¿ycia

Iwetta Musia³

Kwiaty
wiosn¹ pachn¹
zawilce w lesie
a w bukiecie
panny m³odej
herbaciane ró¿e
latem pachn¹
lilie na ³¹ce
a przy ³ó¿ku
mamy kochanej
makowe g³ówki dzieci

Anna Wolna
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TWORZ¥ KULTURÊ OD 20 LAT
W tym roku przypada 20. rocznica powstania Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Zaproszenie „Echa Che³mka”
na rozmowê z tej okazji przyj¹³ prezes RSTK
- Stanis³aw Najda oraz dwóch zrzeszonych
artystów.
Mieczys³aw Matyja - najstarszy stowarzyszony malarz, autor wielu wystaw indywidualnych, przez lata mobilizowa³ i wspiera³
ró¿nych twórców. Jednym z tych twórców jest
Antoni Korycik - pierwszy prezes RSTK.
Poprosiliœmy naszych goœci, by opowiedzieli
o swej 20-letniej dzia³alnoœci.
Jak wygl¹da³y pocz¹tki RSTK, jak dzia³alnoœæ siê rozwija³a?

Forma zorganizowania nast¹pi³a w latach
stanu wojennego, a wtedy ka¿da powstaj¹ca
organizacja ³¹cz¹ca ludzi musia³a mieæ przymiotnik „robotnicze”. Poniewa¿ wtedy to nikomu nie przeszkadza³o - tak bardzo, jak dzisiaj - wiêc s³owo to sta³o siê przepustk¹ i
pozwoli³o nam funkcjonowaæ. Ci, którzy w
tamtych czasach zdecydowali siê na zawi¹zanie i zorganizowanie tego przedsiêwziêcia,
nie tylko po³o¿yli „kamieñ wêgielny”, ale musieli ca³¹ kopalniê wêgla wykopaæ... By³y
wówczas w Che³mku zespo³y muzyczne, kultura oczywiœcie rozwija³a siê, ale w plastyce
nic siê nie dzia³o.
Czy mo¿na zauwa¿yæ w 20-letniej historii
RSTK okres szczególnej œwietnoœci?
Tak, to czasy,
gdy zawi¹za³o siê
RSTK, pocz¹tki. Od
84 roku do 86-87.
Odbywa³y siê wtedy
naprawdê wielkie
imprezy, spotkania
Animatorów Kultury. Wszyscy bogowie
byli, to naprawdê
by³y wielkie wydarzenia.
Najwiêksze osi¹gniêcia RSTK?
Plenery RzeŸby

Jak w ka¿dej miejscowoœci tak i tu byli
ludzie, dziêki którym ruch taki siê rozwin¹³.
Istnia³a grupa twórców nie skupionych, amatorska, nieprofesjonalna, dzia³aj¹ca na zasadzie kó³ka zainteresowañ, czyli chwalenia siê
jeden przed drugim i namawiania do tworzenia. Zaczynali tworzyæ w latach 60-tych., ruch
zacz¹³ siê w Domu Ludowym. Niektórzy z
nich ju¿ dzisiaj nie ¿yj¹ - pan Czerw, pan
Hagno.

Monumentalnej w latach 80-tych i w zesz³ym
roku, wystawy w pa³acu „Pod Baranami”, wiele plenerów m.in. w Wiciu, Miêdzybrodziu,
Paczkowie. Wiele by³o wystaw, prezentacji,
konkursów, w których braliœmy udzia³, nasi
artyœci zdobywali nagrody i wyró¿nienia.
G³ównym celem stowarzyszenia nie jest
jednak zbieranie nagród, ale otwarcie siê na
wszystkie mo¿liwe sytuacje plastyczne. Cie-

Edward Hagno - wystawa prac zebranych
W Galerii Epicentrum MOKSiR w Che³mku od 12 listopada br. mo¿na podziwiaæ prace
znakomitego che³meckiego artysty - Edwarda Hagno. Ostatni raz jego dorobek mo¿na by³o
ogl¹daæ w 1987r. w ówczesnej „Sali tradycji”. By³a to najwiêksza wystawa artysty w jego
rodzinnym mieœcie. Po siedemnastu latach, dziêki uprzejmoœci rodziny, przyjació³ i kolekcjonerów, pojawi³a siê mo¿liwoœæ zaprezentowania ponad czterdziestu prac z dziedziny malarstwa, rzeŸby i metaloplastyki. Wystawa prac zebranych jest ho³dem i wspomnieniem niezwyk³ej postaci - przedwczeœnie zmar³ego
Edwarda
Hagno.
Zgromadzone prace
odnosz¹ siê do zwyk³ych, codziennych
spraw. S¹ ciep³e i
spokojne, a jednoczeœnie posiadaj¹ moc i
ekspresjê. Sam twórca mawia³, ¿e tematów i inspiracji nie
szuka daleko. W martwych naturach ukazywa³ garnki, owoce,

szy siê to zainteresowaniem, bo twórców, którzy chc¹ wst¹piæ do RSTK nie brakuje. Nasza
dzia³alnoœæ odnosi wiêc sukces.
W zesz³ym miesi¹cu mieliœmy okazjê
ogl¹daæ prace RSTK-owców na wystawie poplenerowej w galerii Epicentrum. Czym dla
artystów jest plener?
Ten, który zorganizowaliœmy by³ potrzeb¹ chwili. Wypad³a akurat 20 rocznica powstania RSTK, by³y Dni Che³mka... Plener
jest form¹ mobilizacji, pewnym wymuszeniem na twórcach, ¿e na ten konkretny dzieñ,
na okreœlony czas mobilizuj¹ siê i tworz¹. Jedni
stworz¹ bardzo dobre rzeczy w tym czasie,
inni dobre, a innym po prostu nie pójdzie...
Ale chodzi g³ównie o odwagê, trzeba siê pokazaæ, nawi¹zaæ kontakt z innymi ludŸmi - a
w tym przypadku z ludŸmi z ca³ej Polski. To
sprawia, ¿e poziom artystyczny siê wzbogaca, jedni ucz¹ siê od drugich, podpatruj¹. Plener ma w zasadzie w wiêkszym stopniu sens
warsztatowy.
Ma te¿ to do siebie, ¿e nie odbywa siê w
ciszy, w zamkniêciu, lecz jest otwarty. Na
przyk³ad podczas pleneru rzeŸbiarskiego ³omot trwa³ 10 dni w³aœnie tu, na przedpolu
Oœrodka Kultury. Przychodzi³o wiele zainteresowanych tym wydarzeniem osób, dzieci z
zaciekawieniem ogl¹da³y pracê rzeŸbiarzy.
Sztuka to ciê¿ka praca?
Tworzenie wymaga pracy. Nie wszyscy
s¹ dziœ na tyle odwa¿ni, by tworzyæ. Panuje
ogólna nieœmia³oœæ czêsto nadrabiana bufonad¹, rozrzucaniem koszy po mieœcie, dewastowaniem sprzêtów, a nawet niszczeniem
rzeŸb. £atwiej jest poprzewracaæ rzeŸby ni¿
przyjœæ i coœ pomalowaæ, zapytaæ jak... W
zasadzie nikt siê nie urodzi³ malarzem. Owszem, s¹ talenty, ale talenty te¿ trzeba szlifowaæ. Ka¿dy ma talent w jakimœ stopniu, jednak musi go rozwijaæ, pracowaæ nad nim.
Tylko przez pracê mo¿na do czegoœ dojœæ.
Niektórzy dziêki umiejêtnoœciom i pracy
wybij¹ siê ponad przeciêtnoœæ, inni pozostan¹ rzemieœlnikami.

Ilona Witkowska
czy te¿ pospolite kuchenne przedmioty. Nie
interesowa³o go kopiowanie natury, czu³, ¿e
materia malarska jest wartoœci¹ nadrzêdn¹. Posiad³ zdolnoœæ prze¿ywania rzeczy czêsto
przez innych niezauwa¿onych. To pozwala³o
mu pracowaæ w drewnie, metalu, kamieniu.
Patrz¹c na prace wykonane w tworzywach stawiaj¹cych naturalny opór, mo¿na odnieœæ
wra¿enie, ¿e w jego d³oniach metal traci³ swój
hart i dawa³ siê formowaæ jak plastelina.
Edward Hagno odczuwa³ piêkno i d¹¿y³
do niego. Mia³ w sobie zawsze du¿o ciep³a,
które przenosi³ na swoj¹ twórczoœæ. Widaæ to
dobrze w jego dzie³ach, które po oœmiu latach
po jego œmierci znów mo¿emy podziwiaæ. Na
szczêœcie jego ogromna pasja znalaz³a spadkobierców i kontynuatorów. Znalaz³y ich
równie¿ podejmowane przez artystê dzia³ania spo³eczne i organizacyjne. Jego ¿ycie i
twórczoœæ sprawi³y, ¿e pozostanie na zawsze
w pamiêci i historii naszej miejscowoœci.
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