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APEL
Redakcja „Echa Che³mka” prosi
o pilny kontakt osoby mog¹ce
udzieliæ informacji dotycz¹cych
dzia³alnoœci Zwi¹zku Walki Zbrojnej - Armia Krajowa na naszych
terenach w czasie II Wojny Œwiatowej. Informacje s³u¿yæ bêd¹ powstaj¹cej monografii.
Informacje proszê kierowaæ na
adres Miejskiego Oœrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji ul. Pl. Kiliñskiego 3, 32-660 Che³mek.
Tel. 846 12 96.

PODZIÊKOWANIE
Stra¿akom z OSP Bobrek, OSP
Che³mek i OSP Gorzów, którzy
pomagali przy usuwaniu skutków
wichury
- serdeczne podziêkowanie
za skuteczn¹
i sprawnie przeprowadzon¹ akcjê.
Burmistrz Che³mka
Burmistrz Chełmka informuje, że 24
grudnia 2004r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla Urzędu Miejskiego w
Chełmku.
W nagłych przypadkach proszę o kontakt pod numerem tel.: 846 10 08

Komunikat
W związku z otrzymaną w dniu
13.12.2004 r. opinią Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz jednoznacznym
stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej z Krakowa dot. Pobierania
opłaty w wysokości 50,- zł. za uzupełnienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej tj. PESEL i PKD
- uprzejmie informuję, iż czynności powyższe nie podlegają opłacie.
Osoby, które uiściły wpłatę za dokonanie powyższego uzupełnienia będą miały dokonany zwrot należności w BS w Chełmku do końca br.
Burmistrz Che³mka Andrzej Saternus
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PODSUMOWANIE PO£OWY KADENCJI
SZANOWNI PAÑSTWO ! Wzorem roku ubieg³ego pragnê przekazaæ pañstwu
informacje o aktualnym stanie naszej gminy. Min¹³ drugi rok pe³nienia przeze mnie
funkcji Burmistrza Che³mka. Pó³metek sk³ania do podsumowania i oceny minionego
okresu. W przedstawionym programie wyborczym w 2002 r. poruszy³em istotne problemy
dotycz¹ce Gminy Che³mek nakierowane przede wszystkim na: - o¿ywienie gospodarcze,
- walkê z bezrobociem i bied¹, - lepsz¹ jakoœæ us³ug komunalnych, – wykorzystanie szans
w zakresie edukacji.
Najwa¿niejszym wyzwaniem dzisiejszych
czasów jest aktywnoœæ w zakresie rozwoju
gospodarczego. Jednym z pierwszych kroków
na tym polu by³o podjêcie uchwa³y, zgodnie z
któr¹ podmioty gospodarcze, zatrudniaj¹ce
bezrobotnych z terenu Gminy Che³mek, uzyskuj¹ ulgi w podatku od nieruchomoœci. Od
stycznia 2004 r. zosta³o uruchomione Gminne
Centrum Informacji, dziêki pozyskanej dotacji
w wys. 62 tys. z³. G³ównym celem dzia³ania
GCI jest aktywna szeroka pomoc przedsiêbiorcom oraz osobom bezrobotnym w pozyskiwaniu pracy i udostêpnianiu informacji w tym
temacie i szeroko rozumiane doradztwo zawodowe, wspó³praca z Wojewódzkim i Powiatowym Urzêdem Pracy. Na tym polu pozostaje
ci¹gle wiele do zrobienia i mam nadziejê, ¿e
uruchomienie Oœrodka Szkoleniowego w 2005
r. bêdzie w³aœciwym i mocnym krokiem w
obszarze walki z bezrobociem. Kolejne równie¿ wa¿ne zadanie dla GCI to przygotowanie
wniosków dla jednostek gminnych i podmiotów gospodarczych pozwalaj¹cych ubiegaæ siê
o œrodki pomocowe w ramach unijnych programów wsparcia. Na terenach strefy przemys³owej rozpoczê³a funkcjonowaæ W³oska firma „Manuli”, która zatrudni³a prawie 200 osób
i deklaruje realizacjê programu dalszego zatrudniania pracowników w 2005 r. o kolejne 200 osób. Uruchomiony proces sprzeda¿y
hal przez Syndyka PZPS SA i zainteresowanie
kilku firm zakupem nieruchomoœci napawa
optymizmem, ¿e w 2005 r. iloœæ miejsc pracy
ulegnie radykalnemu zwiêkszeniu. Warto zaznaczyæ, ¿e pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w naszej gminie uleg³a zmniejszeniu liczba
bezrobotnych z 934 na koniec 2002 r. do 752
osób na koniec wrzeœnia 2004 r. Nale¿y dodaæ
do tego kilkadziesi¹t miejsc pracy, które w
sezonie letnim w ramach robót publicznych
prowadzi urz¹d i gminne jednostki. Niestety ze
smutkiem nale¿y odnotowaæ fakt, ¿e wiele osób
nie traktuje pracy odpowiedzialnie i szybko
traci uzyskan¹ szansê. Zmniejszenie bezrobocia, aktywizacja zawodowa i szeroki program
wsparcia osób potrzebuj¹cych bêdê jako priorytet w kolejnych latach konsekwentnie realizowa³ i mam nadziejê z dobrymi efektami.
Najwiêksze nak³ady inwestycyjne i remontowe w minionym okresie zosta³y poniesione w oœwiacie. W 2003 r. ukoñczona zosta³a
budowa przewi¹zki przy Szkole Podstawowej
Nr 2 w Che³mku, a w bie¿¹cym roku za ponad
1,4 mln z³ budowa sali gimnastycznej. Je¿eli
dodamy do tego wczeœniejsze zakupy wyposa¿enia i pozyskan¹ bezp³atnie z MENiS-u pracowniê komputerow¹ to mamy obraz zaanga¿owania œrodków i uzyskamy efekt nowoczeœnie wyposa¿onej szko³y. Rozpoczêto budowê
sali gimnastycznej przy ZSPG Nr 1 w Che³mku
na Starym Mieœcie , w bie¿¹cym roku wydatkowano kwotê 400 tys. z³, a ca³kowity koszt

zadania wyniesie ponad 1,5 mln z³. Odnowione
zosta³y elewacje, wymienione okna i posadzki
oraz naprawiono dachy i pomalowano sale lekcyjne, wyremontowano sanitariaty w szko³ach
podstawowych, gimnazjum i przedszkolach
gminnych za kwotê prawie 600 tys. z³. Ponadto
pozyskano dotacje na wyposa¿enie czterech
pracowni komputerowych o wartoœci prawie
200 tys. z³. z programu PAOW Banku Œwiatowego 180 tys. z³ na pomoce dydaktyczne oraz
dotacje z totalizatora sportowego na budowê
sali gimnastycznej SP Nr 2 - 100 tys. z³. W
wyniku przeprowadzonych negocjacji z Zarz¹dem Powiatu jest ogromna szansa na wybudowanie hali sportowej przy PZSZ nr 8 w Che³mku, w 2005 r. zaplanowano rozpoczêcie budowy. Ogromne nak³ady na oœwiatê, maj¹ zapewniæ wyrównanie szans w zakresie edukacji dla
naszych m³odych obywateli. Dzisiaj nikogo
nie potrzeba przekonywaæ, ¿e uzyskanie dobrego, wszechstronnego wykszta³cenia daje
szansê na pracê i lepsze ¿ycie. Jestem przekonany, ¿e taka polityka oœwiatowa przyniesie
efekty w niedalekiej przysz³oœci. Mo¿emy byæ
dumni, ¿e mamy tak dobrze przygotowan¹ bazê
dydaktyczn¹.
Wysokie nak³ady ponosimy na rozwój
kultury na terenie gminy . Roczne nak³ady na
realizacjê zadañ wynosz¹ 800 tys. z³ , oprócz
wydatków bie¿¹cych wykonane zosta³y kompleksowe remonty w budynku przy ul. Topolowej 8 w którym mieœci siê biblioteka i w
budynku przy ul. B. Chrobrego, gdzie nak³ady
remontowe przekroczy³y 100 tys. z³. Wysokie
œrodki finansowe zosta³y przeznaczone na utrzymanie i rozwój Klubów Sportowych KS Che³mek, LKS Gorzów i Bobrek i KS Grunwald.
Za kwotê ponad 300 tys. z³ wykonano prace na
stadionie w Che³mku i Gorzowie, jest równie¿
przygotowana dokumentacja budowy zaplecza stadionu w Bobrku.
W dziale gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zgodnie z wieloletnim programem
mieszkaniowym oraz ustaleniami na zebraniach
Wspólnot Mieszkaniowych wykonanych zosta³o wiele bie¿¹cych remontów oraz zadañ
inwestycyjnych. Do najwa¿niejszych mo¿emy
zaliczyæ: - remonty dachów w budynkach
przy ul. G³ogowej 2,4 , Klonowej 10, Andersa
1,3,4,6,7, 11 - Listopada 2 i 4, Pi³sudskiego 14,
Krakowskiej 16.
- malowanie klatek schodowych , wymiana drzwi wejœciowych w budynkach przy
ul. Andersa 1,2,4, 25 - stycznia 3,4, Boczna 1,
Brzozowa 4, Pi³sudskiego 14, Brzozowa 4,
Pi³sudskiego 14, 11 - Listopada 6.
- ocieplenie stropodachów w blokach
przy ul. Pi³sudskiego 2,8,10,4, ocieplenie œcian
bocznych w blokach przy ul. 25 stycznia 2,
Pi³sudskiego 8 , Powstañców Œl. 2a.

- kompleksowa modernizacja bloków
Wojska Polskiego 3,5,6 i 8 w zakresie wykonania instalacji gazowych, c.o. oraz docieplenie elewacji , piwnic i stropodachów,
Oprócz tych du¿ych zadañ zosta³o zrealizowanych wiele drobniejszych remontów w zakresie przebudowy kominów, wymiany okien ,
remontów wodno - kanalizacyjnych. £¹czne
nak³ady inwestycyjno- remontowe przekroczy³y 2 mln. z³. Du¿¹ zas³ug¹ w realizacji tych zadañ
ponosz¹ Wspólnoty Mieszkaniowe, które podejmuj¹ trudne wyzwania i nadrabiaj¹ wieloletnie zaleg³oœci na polu remontów. Szczególne
gratulacje nale¿¹ siê w ca³oœci prywatnej Wspólnocie z 25 stycznia 7, która wykona³a pe³ny
remont dachu i docieplenia œcian. Wykonano
ogrodzenie wysypiska œmieci i przygotowano
now¹ kwaterê na sk³adowanie odpadów sta³ych
za kwotê ponad 200 tys. z³ oraz rozpoczêto selektywn¹ zbiórki odpadów sta³ych. Wykonano
kompleksow¹ modernizacjê przepompowni
Gamrot z instalacj¹ uk³adu monitoringu pracy
pompowni oraz wykonano modernizacjê sieci
wodoci¹gowej wraz z wymian¹ przy³¹czy przy
ul. Jagielloñskiej, Sadowej, D¹browskiej, Broniewskiego, Piastowskiej, Batorego, Klonowej i Krzywoustego i sieci kanalizacyjnej ul.
Wojska Polskiego i Zespo³u Szkó³ Nr 8. ³¹czne
nak³ady na wykonanie w/w zadañ wynios³y
prawie 400 tys. z³.
Przeprowadzono I etap remontu budynku
Przychodni Zdrowia i przygotowano dokumentacjê na kompleksowy remont pawilonu 2 i 3,
budowy windy i wyposa¿enie w sprzêt medyczny, na ³¹czn¹ kwotê 1,5 mln z³. Zadanie
bêdzie zg³oszone do realizacji w ramach ZPORR
(œrodki unijne) w latach 2005 i 2006.
Uda³o siê wzbogaciæ wyposa¿enie jednostek OSP w sprzêt o wartoœci 400 tys. z³. Dwa
nowe samochody z pe³nym wyposa¿eniem do
ratownictwa w znaczny sposób poprawi³y
mo¿liwoœci OSP w zakresie szeroko rozumianego ratownictwa. Wykonano równie¿ kompleksowy remont remizy w Domu Ludowym
w Gorzowie pozyskuj¹c 110 tys. z³ dotacji z
programu SAPARD na wykonanie prac budowlanych.
Przyst¹piliœmy równie¿ do budowy Domu
Pamiêci T. Baty gdzie swoj¹ siedzibê bêdzie
mia³a Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Che³mka (zosta³ og³oszony przetarg) oraz wykonano czê-
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œciowy remont pomieszczeñ OSP i Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Domu Ludowym w
Bobrku.
Wspólnymi si³ami przy udziale mieszkañców Gminy Che³mek zosta³ zakupiony i przekazany samochód dla Komisariatu Policji w
Che³mku. Ponadto w obszarze bezpieczeñstwa
przeciwpowodziowego zakoñczono budowê
wa³u wzd³u¿ rzeki Przemszy za 11 mln z³ i 2 km
odcinek wa³u wzd³u¿ rzeki Wis³y w Bobrku za
2,5 mln z³ oraz zapewniono 4 mln z³ z ZPORR
na realizacjê kolejnego odcinka wa³u w Bobrku
wzd³u¿ rzeki Wis³y, w latach 2005 /2006 oraz
przebudowano potok wzd³u¿ ul. Parkowej .
£¹czne nak³ady na realizacjê tych zadañ w ca³oœci finansowane z bud¿etu Województwa
Ma³opolskiego zamykaj¹ siê kwot¹ 18 mln z³.
Za kwotê prawie 1 mln z³. wykonano remonty chodników i dróg gminnych. I tak w
Che³mku:
- chodnik przy ul. Zapolskiej, Andersa
3,5,7, po³¹czenie ul. Z. Starego z ul. Jagielloñsk¹, Wojska Polskiego 6, Klonowa
2,4,6,8,10,12, Andersa przy dzia³kach, przy
ul. S³owackiego, - drogi w Che³mku przy ul.
Ofiar faszyzmu - gara¿e, po³¹czenia ul. S³owackiego z Krzywoustego ul. Krzywoustego, Tuwima , Krótka, Lipowa. ks. Wcis³y,
Sobieskiego, œci¹gacz z ul. Chrobrego z ul.
Batorego , parking przy ul. Krakowskiej 16, 11
- Listopada i Andersa 2 i 4,
w Gorzowie:
- ul. Piaski od Dêbowej do Ma³owy,
Ma³owy, fragment ul. Sportowej, Polna, Orliska, Rzeczna, Sosnowa, ³¹cznik Ma³owy z
Parkow¹ , parking przy OSP, w Bobrku: - ul.
Dêbowa, £¹kowa, Kwiatowa, Cicha, Krótka,
Graniczna.
Wspólnie z Zarz¹dem Powiatowym za
kwotê 200 tys. z³ wykonano czêœciowy remont
ul. Rzecznej oraz chodnik przy ul. Koœciuszki
i pierwszy etap przy ul. Oœwiêcimskiej. Ponadto wykonano oœwietlenie ulicy Wandy, Ofiar
Faszyzmu, Rzecznej, Lipowej, Krakowskiej w
Bobrku, Dêbowej, ¯ródlanej, Tetmajera, Andersa 5 , Bocznej i Na Ska³ce, ³¹cznie za kwotê
prawie 200 tys. z³. Dziêki bardzo dobrej wspó³pracy z Marsza³kiem Województwa Ma³opolskiego i Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich realizujemy wiele zadañ m.in.: - budowa chodnika
z zatokami przy ul. Krakowskiej w Bobrku i w
Gorzowie - 600 tys.z³
- ul. Piastowska II i III etap - 2 mln z³.
- na modernizacjê ul. Krakowskiej i ul.
Œl¹skiej w latach 2005/2006 zaplanowano 3
mln z³ - w ramach œrodków ZPORR. Jeœli do
tych zadañ dodamy program tworzenia i doposa¿enia œwietlic dla m³odzie¿y m.in. w Domu
Ludowym, Domu Harcerza, remont sali sesyjnej w Urzêdzie Miejskim , przygotowanie
dokumentacji i rozpoczêcie prac przy modernizacji przedpola PZPS, budowy Oœrodka Szkoleniowego ( sala wielofunkcyjna) budowy
cmentarza komunalnego, remont parku i budowy zaplecza sportowego i obiektów towarzysz¹cych w Bobrku, to uzyskamy obraz wykonywanych prac. Na realizacjê planowanych
inwestycji chcemy pozyskaæ œrodki z funduszy unijnych w ramach ZPORR oraz Programu
Odnowy Wsi Polskiej.

Zestawienie powy¿szych zadañ wykonywanych przez Gminê, dobra wspó³praca z
Zarz¹dem Województwa Ma³opolskiego w
Krakowie oraz aktywnoœæ na polu pozyskiwania œrodków pomocowych daje obraz gminy,
która siê rozwija i jest jednym wielkim placem
budowy, a rozmach inwestycyjno - remontowy siêga dziesi¹tek milionów z³otych.
Jestem przekonany, ¿e obecny kierunek
jest w³aœciwy i w nastêpnych latach bêd¹ kontynuowane kolejne inwestycje, które zapewni¹
naszej gminie miejsce wœród najlepiej rozwijaj¹cych siê miast i gmin w Ma³opolsce. W bud¿ecie na 2005 r., który obecnie jest na etapie
opiniowania przez Komisje Rady Miejskiej,
za³o¿ono kwotê prawie 8 mln z³. na realizacjê
inwestycji i remontów na terenie gminy. W
oparciu o œrodki z kontraktu Wojewódzkiego
i Powiatu Oœwiêcimskiego trwa proces rozbudowy Domu Pomocy Spo³ecznej w Bobrku, za
³¹czn¹ kwotê prawie 2 mln z³. Ulegn¹ znacznej
poprawie warunki podopiecznych DPS i utrzymane zostan¹ miejsca pracy dla mieszkañców
naszej Gminy.
Szanowni Pañstwo na terenie naszej gminy
dzia³aj¹ organizacje pozarz¹dowe, stowarzyszenia i fundacje, które wspieraj¹ ¿ycie kulturalne, podtrzymuj¹ tradycje i zapewniaj¹ zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i m³odzie¿y oraz mieszkañców. Dlatego te¿ na
wykonanie remontów oraz bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ
otrzymuj¹ wsparcie z bud¿etu gminy m.in. ni¿ej wymienione organizacje: Ochotnicza Stra¿
Po¿arna, Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, Polski Zwi¹zek Wêdkarski, Polski Zwi¹zek Hodowców Go³êbi, Zwi¹zek Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie Paprotnik, Fundacja im.
Brata Alberta, Klub Sportowe: Che³mek, Grunwald, Gorzów i Bobrek. Jak potrzebne s¹ te
organizacje i jaki wk³ad nios¹ w ¿ycie naszej
gminy docenia i podziwia ka¿dy mieszkaniec.
Dlatego te¿ w kolejnych latach bêdê stara³ siê
wspieraæ i zapewniæ niezbêdne œrodki na dalsz¹
dzia³alnoœæ i ich rozwój. W przedstawionym
sprawozdaniu stara³em siê Pañstwu przedsta-

wiæ w zarysie najistotniejsze informacje z realizowanych zadañ. Ca³y ten okres obfitowa³ w
wiele wydarzeñ w ró¿nych dziedzinach ¿ycia i
dokonuj¹c jego oceny nale¿y zaliczyæ go do
tych bardzo dobrych i udanych. Niew¹tpliwie
najwiêkszym sukcesem opartym na du¿ym
zaanga¿owaniu, aktywnoœci i dobrej wspó³pracy z innymi jednostkami jest pozyskanie w
obecnej kadencji na realizacjê zadañ ogromnych œrodków, które szacuje siê na kwotê
ponad 27 mln. z³. (w za³¹czeniu wykaz pozyskanych œrodków). Ten dobry wynik to zas³uga pracy wielu osób, a wœród nich pracowników Urzêdu Miejskiego, Miejskiego Zespo³u
Szkó³ i Przedszkoli, Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Administracji Domów
Mieszkalnych Sp. z o.o., Miejskiego Zak³adu
Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o., Samodzielnego Gminnego Zak³adu Opieki Zdrowotnej i
innych instytucji dzia³aj¹cych w naszej gminie.
Za ten codzienny trud pragnê im podziêkowaæ
w imieniu w³asnym oraz wszystkich mieszkañców . W sposób szczególny pragnê podziêkowaæ Radnym Rady Miejskiej za bardzo dobr¹ wspó³pracê, pomoc i wsparcie w realizacji
wszystkich zadañ. Dobra atmosfera i zaanga¿owanie Radnych w realizacjê zadañ powoduje, ¿e jest klimat do tworzenia czegoœ dobrego
i po¿ytecznego dla naszej gminy.
Szanowni Pañstwo ! Dla wszystkich mieszkañców Gminy Che³mek i z okazji zbli¿aj¹cych
siê najpiêkniejszych Œwi¹t pragnê z³o¿yæ z serca
p³yn¹ce ¿yczenia. ¯yczê radosnych, wolnych
od trosk Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, pomyœlnoœci oraz obfitych darów od Bo¿ej Dzieciny.
Niech mi³oœæ i dobro nie opuszczaj¹ waszych
serc, a nadzieja na lepsze jutro niechaj lœni jak
Gwiazda Betlejemska. W Nowym 2005 Roku
¿yczê du¿o zdrowia, szczêœcia i wszelkiej pomyœlnoœci. Niech ka¿dy nowy dzieñ bêdzie
wype³niony sukcesami zarówno w ¿yciu osobistym jak i zawodowym.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Che³mka, Andrzej Saternus

Wykaz pozyskanych œrodków
• 4 pracownie komputerowe
• Œrodki z PAOW na pomoce dydaktyczne
• Totalizator Sportowy - sala gim. przy Sz P Nr 2 w Che³mku
• Z Rz¹dowej rezerwy oœwiatowej na remonty szkó³
• Gminne Centrum Informacji
• Program „ Ikonka” - 3 komputery
• Po¿yczka WFOŒ 40% umarzalna
• Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na remont przychodni
• Dotacja na zakup 2 samochodów stra¿ackich
• SAPRD Dom Ludowy Gorzów
• Starostwo Powiatowe Oœwiêcim remont chodników i dróg
• Zarz¹d Dróg Wojewódzkich - chodnik ul. Krakowska w Bobrku
• Ul. Piastowska
• Dotacja z Funduszu Rolnego UM na drogi
• Wa³ Gorzów + potok
• Budowa Hostelu Bobrek
• Wa³ w Bobrku I etap
Zapewniono œrodki na realizacjê zadañ w 2005 r.
• modernizacja ul. Krakowskiej i Œl¹skiej ( ZPORR)
• modernizacja wa³u w Bobrku II etap ( ZPORR)

- 200 tys. z³
- 180 tys. z³
- 100 tys. z³
- 90 tys. z³
- 62 tys. z³
- 15 tys. z³
- 480 tys. z³
- 50 tys. z³
- 250 tys. z³
- 110 tys. z³
- 95 tys. z³
- 300 tys. z³
- 2 mln. z³
- 23 tys. z³
- 12 mln. z³
- 2 mln. z³
- 2,5 mln. z³
- 3 mln. z³
- 4 mln. z³.
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Sesja Rady Miejskiej w Che³mku
25 listopada 2004 roku odby³a siê XXIII Sesja IV kadencji Rady
Miejskiej w Che³mku.
Podjêto dwie wa¿ne uchwa³y dotycz¹ce: ustalenia stawek podatku
od nieruchomoœci i wprowadzenia zwolnieñ z tego podatku oraz zmiany
Bud¿etu Gminy Che³mek na 2004 r. Porz¹dek obrad obejmowa³ tak¿e
kilka innych istotnych dla gminy projektów uchwa³. I tak - Rada Miejska
w Che³mku przyjê³a projekt uchwa³y w sprawie uchwalenia Programu
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na 2005 r.;
projekt uchwa³y w sprawie zmian w statucie SG ZOZ Che³mek oraz
projekt uchwa³y w sprawie dokonania dop³aty do Administracji Domów
Mieszkalnych Sp. z o.o. w Che³mku na pokrycie straty bilansowej.
Radni zapoznali siê równie¿ z przedstawionymi im sprawozdaniami z
dzia³alnoœci SG ZOZ, ADM Sp. z o.o., MZGK Sp. z o.o., PECiGWŒ
„ENWOS”.
W sprawie zmiany Uchwa³y Bud¿etowej Gminy Che³mek na 2004
rok Rada Miejska w Che³mku uchwali³a zwiêkszenie bud¿etu po stronie
dochodów w kwocie 196.000 z³.
Dzia³
Nazwa
Kwota
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadaj¹cych osobow.
prawnej, oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem
W tym: Wp³ywy z op³at za zez. na sprzeda¿ alkoh.
7.000 z³. Op³ata eksploatacyjna 86.000 z³.
Odsetki 20.000 z³.
113.000
801
Oœwiata i wychowanie W tym: Dofinansowanie
przedsiêwziêcia inwestycyjnego ze œrodków Min.
Edukacji Narodowej i Sportu
83.000
Uchwalono zwiêkszenie bud¿etu po stronie wydatków w kwocie
391.000 z³. Wydatki te obejmuj¹: oœwiatê i wychowanie - 354.000 z³.
(w tym: przedszkola - 10.000 z³., szko³y podstawowe - 243.000 z³.,
gimnazja - 101.000 z³.), edukacyjn¹ opiekê wychowawcz¹ (œwietlice
szkolne) - 15.000 z³., Ochronê zdrowia (przeciwdzia³anie alkoholizmowi) - 7.000 z³., pomoc spo³eczn¹ - 15.000 z³. (w tym: dodatki mieszkaniowe - 5.000 z³., Oœrodki Pomocy Spo³ecznej - 10.000 z³.).
Uchwalono zmniejszenie bud¿etu po stronie wydatków w kwocie
195.000 z³. Wydatki te obejmuj¹: transport i ³¹cznoœæ (drogi publiczne
wojewódzkie) - 110.000 z³., obs³ugê d³ugu publicznego - 15.000 z³.,
gospodarkê komunaln¹ i ochronê œrodowiska (oœwietlenie ulic, placów
i dróg) - 70.000 z³.
Urz¹d Miejski w Che³mku realizuje wieloletni program inwestycyjny: Dobudowa budynku sali sportowej wielofunkcyjnej przy S.Z.S.
Nr 1 w Che³mku. Wartoœæ zadania 1.550.000 z³. Uchwalono limity
wydatków na to zadanie:
•ród³a
finansowania
1. Bud¿et gminy
2. Totalizator Sport.
Razem

Wartoœæ
robót 2004 r.
400.000
-

Wartoœæ
Razem
robót 2005 r.
800.000
1.200.000
350.000
350.000
1.550.000

Informacja
Komisje Rady Miejskiej w Che³mku opiniuj¹ projekt bud¿etu gminy na rok 2005. Bud¿et zostanie uchwalony na planowanej 22 grudnia Sesji Rady Miejskiej.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce bud¿etu wraz z komentarzem Burmistrza Che³mka uka¿¹ siê w styczniowym wydaniu „Echa Che³mka”.

STAWKI PODATKOWE
NA ROK 2005
Rada Miejska moc¹ uchwa³y z dnia 25 listopada 2004 r. ustali³a
nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od nieruchomoœci:
* Od gruntów:
1) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez
wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,59 z³ od 1 m2 powierzchni
2) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,52 z³ od 1 ha powierzchni
3) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 0,12 z³ od 1 m2 powierzchni
* Od budynków lub ich czêœci:
1) mieszkalnych i od gara¿y znajduj¹cych siê w tych budynkach
0,46 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
2) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, oraz
od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej 15,20 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
3) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 6,20 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
4) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie
udzielania œwiadczeñ zdrowotnych 3,61 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
5) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 3,10 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
3. Od budowli lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej 2% wartoœci okreœlonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.

ZWOLNIENIA Z PODATKU
OD NIERUCHOMOŒCI
Rada Miejska uchwali³a, i¿ zwalnia siê od podatku od nieruchomoœci:
1) piwnice, przez które nale¿y rozumieæ pomieszczenia znajduj¹ce siê poni¿ej parteru budynku mieszkalnego pod warunkiem, ¿e wykorzystane s¹ na w³asne potrzeby gospodarcze (np. zbiory ziemniaków,
warzyw, owoców, opa³u, sk³ad narzêdzi gospodarczych) z wyj¹tkiem
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej,
2) strychy, przez które nale¿y rozumieæ pomieszczenie znajduj¹ce siê bezpoœrednio pod dachem budynku mieszkalnego. Je¿eli jednak
w tej czêœci zostan¹ wydzielone pomieszczenia u¿ytkowe (np. na cele
mieszkalne, lub zajête na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej) to
powierzchnie tych pomieszczeñ wlicza siê do podstawy opodatkowania,
3) grunty, budynki lub ich czêœci oraz budowle:
a) przeznaczone do dzia³alnoœci stra¿y po¿arnych, z wyj¹tkiem
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej,
b) przeznaczone do dzia³alnoœci instytucji kultury, z wyj¹tkiem
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
4) mienie komunalne Gminy Che³mek nie oddane w posiadanie
zale¿ne i nie bêd¹ce mieniem innych gminnych osób prawnych, w tym
gminnych spó³ek prawa handlowego.

Oprac. na podst. informacji UM
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Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

Informacja z dzia³alnoœci
Miejskiego Zak³adu
Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

Informacja z dzia³alnoœci jednostki
oraz kondycji finansowej
Celem Samodzielnego Gminnego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej w Che³mku jest zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej ludnoœci
zamieszka³ej stale lub czasowo na terenie Gminy
i miasta Che³mek. W sk³ad SG ZOZ wchodzi
16 poradni, laboratorium analityczne i pracownia RTG. Do zadañ Zak³adu nale¿y: - udzielanie
porad lekarskich w ramach zg³aszalnoœci i porad
w domu chorego - dokonywanie oceny stanu
zdrowia ludnoœci rejonu oraz okreœlanie potrzeb w zakresie ich zaspokojenia - objecie
opiek¹ zapobiegawcza populacji wieku rozwojowego, kobiet w ci¹¿y, porodu i po³ogu oraz
chorych wymagaj¹cych opieki medycznej prowadzenie czynnego poradnictwa - orzekanie o stanie zdrowia - prowadzenie nadzoru
sanitarnego, zapobiegawczego i szerzenie
oœwiaty zdrowotnej, w szczególnoœci prowadzenie szczepieñ ochronnych - organizowanie
innych form opieki medycznej w sytuacjach
awaryjnych - udzielanie porad specjalistycznych. W roku 2004 zosta³y zawarte kontrakty
na wszystkie poradnie z Ma³opolskim Oddzia³em Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie do grudnia 2006 roku. Od wrzeœnia br.
- dodatkowym kontraktem - przychodnia prowadzi dwa programy profilaktyczne: Program
wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i
Program wczesnego wykrywania chorób kr¹¿enia. Wspó³pracuje te¿ z poradniami lekarza
POZ w Libi¹¿u i Oœwiêcimiu w ramach programu wczesnego wykrywania raka piersi, kieruj¹c pacjentki na bezp³atne badania mammograficzne. Zak³ad w ramach Poradni ogólnej zakontraktowa³ œwiadczenia lekarza POZ, pielêgniarki œrodowiskowej, pielêgniarki œrodowi-

skowej w œrodowisku nauczania i wychowania, po³o¿nej œrodowiskowej, opieki ca³odobowej i koszty transportu. W zwi¹zku z nadwykonaniami MOW NFZ we wrzeœniu zwiêkszy³
iloœæ zakontraktowanych porad w poradni
okulistycznej i neurologicznej. Podstawow¹
opiek¹ lekarsk¹ objêtych jest 11 588 pacjentów, roczna stawka kapitacyjna na jednego
pacjenta wynosi 57,12 z³. Pielêgniarstwo œrodowiskowe obejmuje opiek¹ 11 543 pacjentów, roczna stawka kapitacyjna wynosi 14,16
z³. na jednego ubezpieczonego. Po³o¿na œrodowiskowa obejmuje opiek¹ 6 156 pacjentów, a
roczna stawka kapitacyjna na jednego pacjenta
to 5,52 z³. pielêgniarstwo w œrodowisku nauczania i wychowania obejmuje 1888 uczniów,
roczna stawka kapitacyjna to 24,00 z³. na ubezpieczonego. Opieka ca³odobowa obejmuje 11
588 pacjentów, a roczna stawka kapitacyjna na
ka¿dego wynosi 6,60 z³. Przychodnia funkcjonuje ambulatoryjnie w godz. 7.00 - 19.00 od
poniedzia³ku do pi¹tku, w soboty od 8.00 do
12.00 i od 16.00 do 18.00, a w niedziele od 8.00
do 10.00 i od 16.00 do 18.00. w pozosta³ych
godzinach udzielane s¹ porady lekarskie telefonicznie w domu pacjenta b¹dŸ po umówieniu w
przychodni. Na dzieñ 30.09.2004r. SG ZOZ w
Che³mku zamkn¹³ siê zyskiem w kwocie 68
tys. z³. Do koñca roku przewiduje siê tendencje
wzrostow¹ wyniku finansowego. Zyski przeznaczone zostan¹ na cele statutowe - zakup
sprzêtu i wyposa¿enia, przede wszystkim:
sprzêt RTG, oftaloskop (aparat do badania dna
oka) dla Poradni okulistycznej. W tym roku
zakupiono ju¿ detektor têtna p³odu i rektroskop
do Poradni chirurgicznej.

Wkrótce remont przychodni
Samodzielny Gminny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Che³mku z³o¿y³ wniosek o dofinansowanie projektu p.n. „Modernizacja oraz zakup urz¹dzeñ medycznych dla Samodzielnego
Gminnego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w
Che³mku” w drugim naborze do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Przedmiotowa inwestycja bêdzie polegaæ
na wykonaniu kompleksowego remontu budynków przychodni. Mia³by zostaæ dobudo-

wany dŸwig dla osób niepe³nosprawnych, by
u³atwiæ im korzystanie z wszystkich us³ug
Zak³adu. Planuje siê zakup specjalistycznego
sprzêtu medycznego do gabinetów: dermatologicznego, laryngologicznego, urologicznego
oraz okulistycznego, a tak¿e wyposa¿enie pracowni RTG.
W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego mo¿na uzyskaæ bezzwrotne wsparcie finansowe nawet do
85 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, z
czego do 75% ze œrodków strukturalnych UE,
a do 15% z Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

Struktura kosztów MZGK Che³mek charakteryzuje siê wysokim poziomem kosztów
sta³ych (amortyzacja, podatki, wynagrodzenia
pracowników - niezale¿ne od iloœci sprzedanej
wody i odprowadzanych œcieków) i w znacz¹cym stopniu wynik finansowy przedsiêbiorstwa nara¿ony jest na negatywne skutki niepewnoœci. Niski poziom mar¿y (o%) oraz niewielki margines bezpieczeñstwa - koniecznoœæ
planowania przychodów na podstawie wykonu roku poprzedzaj¹cego rok stosowania taryfy (zgodnie z Ustaw¹ o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków oraz Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okreœlania taryf, warunków
rozliczeñ za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i
zbiorowe odprowadzanie œcieków) - powoduje, ¿e w przypadku niezrealizowania planu
sprzeda¿y wynik finansowy przedsiêbiorstwa
jest ujemny.
Wynik finansowy MZGK Che³mek za 9
miesiêcy 2004r. wynosi - 151.903,49 z³. wp³yw
na wynik finansowy mia³o g³ównie niezrealizowanie planu sprzeda¿y oraz koniecznoœæ
wyp³aty odpraw dla zwalnianych pracowników w kwocie 30.357,75 z³. ograniczenie zatrudnienia - brak sta³ej obs³ugi pompowni
Gamrot - skutkowaæ bêdzie pozytywnie w latach nastêpnych Nak³ady na remonty w roku
obowi¹zywania taryfy 2004;2005 wynios³y
399.333,48 z³. WskaŸnik Nale¿noœci/ Zobowi¹zania informuje o p³ynnoœci finansowej
przedsiêbiorstwa. Obni¿enie wskaŸnika spowodowane jest wydatkami inwestycyjnymi
zgodnie z planem remontów i inwestycji.
Wydzia³ Wodoci¹gów i Kanalizacji: Sprzeda¿ wody surowej wynios³a - 32 777.00 m3,
wody uzdatnionej - 313 158,00 m3, œcieków 191 200,00 m3. Stanowi to odpowiednio: 54,3%
wykonania planu, 95,1% wyk. planu i 83,0%
wyk. planu. Wydzia³ Oczyszczania Miasta:
sprzeda¿ odpadów wynios³a 13132 m3, co
stanowi 100,05% wykonania planu. W dzielnicy Nowopole 169 posesji objêto od stycznia
br. selektywn¹ zbiórk¹ odpadów. Zebrano: opakowañ z tworzyw sztucznych - 1,922 [Mg],
papieru i tektury - 1,96 [Mg] i opakowañ ze
szk³a - 3,46 [Mg]. Program selektywnej zbiórki odpadów na terenie ca³ej Gminy zostanie
uruchomiony niezw³ocznie po pozytywnym
rozpatrzeniu przez RIF wniosku o dotacje na
zakup sprzêtu specjalistycznego.

Nowy Dyrektor
Zak³adu Opieki Zdrowotnej

Budynek Samodzielnego Gminnego
Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Che³mku.

Od 2 listopada br. funkcjê Dyrektora placówki pe³ni pani Aneta PaŸdzior. Skoñczy³a Wy¿sz¹
Szko³ê Zarz¹dzania Marketingowego i Jêzyków Obcych w Katowicach. Obecnie kszta³ci siê na
podyplomowych studiach „Rachunkowoœæ i finanse” na AE w Krakowie. Od wielu lat zwi¹zana
jest z Che³mkiem, pracowa³a w Przedsiêbiorstwie Produkcji Obuwia Che³mek Sp. z o.o. w dziale
ksiêgowoœci, od 98 roku pracuje w PZPS Che³mek S.A. tak¿e w dziale ksiêgowoœci. Aktualnie
jest g³ównym ksiêgowym w tym przedsiêbiorstwie. Kwalifikacje wymagane na stanowisko
dyrektora ZOZ to wy¿sze wykszta³cenie i 6-letnia praktyka zawodowa.
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Informacja z dzia³alnoœci Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
I. Plan finansowy przychodów czynszowych oraz op³at za zu¿yte
media w okresie 01.01.-30.09.2004r.: 1. czynsze w lokalach mieszkalnych - wg planu 647.850,00 z³., wg wykonania 608.995,00 z³. 2. czynsze
w lokalach u¿ytkowych - wg planu 79.500,00 z³, wg wykonania
82.885,00 z³. Ogó³em - ³¹cznie z op³atami za wodê i kanalizacjê, za
wywóz nieczystoœci, za energiê elektryczn¹, za centralne ogrzewanie, za
ciep³¹ wodê u¿ytkow¹ - wg planu 1.913.925,00 z³., wg wykonania
1.909.302,00 z³, co daje 99,8% realizacji planu.
II. Ocena realizacji planu remontów. W budynkach bêd¹cych Wspólnotami Mieszkaniowymi wykonano zatwierdzony przez zebrania Wspólnot plan remontów budynków na ³¹czn¹ kwotê 704.627,60 z³., z czego
156.800,70 z³. pochodzi³o z nak³adów gminnych z czynszów, a
389.000,00 z kredytu bankowego. Na koszt bud¿etu gminy wykonano
ponadto roboty dociepleniowe przy ul. Wojska Polskiego 5,6 i 8. Zrealizowano roboty remontowo-konserwacyjne w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych - polegaj¹ce na drobnych naprawach instalacji, malowaniu, murowaniu, tynkowaniu - za kwotê 58.196,17 z³., z czego
nak³ady gminne z czynszów wynios³y 30.128,21 z³. Nak³ady na zrealizowane roboty remontowo-konserwacyjne w budynkach gminnych
wynios³y 58.907,48 z³. ponadto bud¿et gminy pokry³ wydatki zwi¹zane
z dociepleniem budynku przy ul. Wojska Polskiego 3 oraz remontem
dachu przy ul. Krakowskiej 16.
III. Informacje o kondycji finansowej w 2004r. Struktura przychodów: czynsze w lokalach mieszkalnych - 608.995 z³.(tj. 25%), media 1.217.414 z³. (tj. 52%), pozosta³e przychody - 573.299 z³. Struktura
kosztów: wp³aty do wspólnot - 397.051 z³. (tj. 17%), wynagrodzenia i
œwiadczenia - 588.031 z³. (tj. 25%), media - 1.157.998 z³. (tj. 51%),

Budynki przy ul. Powstañców Œl¹skich 2 i 2a, których
docieplenie planuje siê na 2005 rok.
pozosta³e koszty - 174.946 z³. Wynik finansowy ADM za dziewiêæ
miesiêcy 2004 roku wynosi +81.682 z³.
IV. Informacja o zamierzeniach remontowych planowanych do realizacji w latach 2004/2005: docieplenie oraz odnowa elewacji w budynkach przy ul. Powstañców Œl¹skich 2 i 2A oraz przy ul. Pi³sudskiego 8
i 10, remont dachu oraz przebudowa kominów w budynkach przy ul.
Andersa 2, ul. Brzozowej 4 i 6 oraz przy ul. 25-go Stycznia 4. Wszystkie
wymienione zamierzenia - jak równie¿ inne roboty remontowe - wymagaj¹ podjecia decyzji na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych.

INFORMACJA o dzia³alnoœci Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki
Wodno-Œciekowej „ENWOS” - Spó³ka z o.o. za okres 9 miesiêcy 2004 r.
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej i
Gospodarki Wodno-Œciekowej „ENWOS” Spó³ka z o.o. prowadzi dzia³alnoœæ na terenie
przemys³owym Che³mka od roku 1991. Spó³ka zosta³a za³o¿ona do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej obejmuj¹cej :
- wytwarzanie, przesy³anie i sprzeda¿ ciep³a w
postaci wody grzewczej i pary technologicznej,
- przesy³anie i sprzeda¿ energii elektrycznej,
- przesy³anie i sprzeda¿ wody do picia oraz
wody do celów technologicznych,
- us³ugi w postaci remontów i wykonawstwa
sieci wodnych, kanalizacyjnych, cieplnych i
elektrycznych.
Stosowane przez „ENWOS” ceny ciep³a i
energii elektrycznej zatwierdzane s¹ przez
Urz¹d Regulacji Energetyki i wystêpuj¹ jako
ceny i stawki op³at w taryfie dla ciep³a i energii
elektrycznej, zatwierdzonych decyzjami Prezesa URE. Ceny wody i œcieków s¹ przedstawiane Radzie Gminy - ceny nowe od 01.11.2004
r. Planuje siê wprowadzenie nowych taryf na
ciep³o i energiê elektryczn¹ pocz¹tkiem roku
2005. W roku 2003 nast¹pi³ gwa³towny spadek
iloœci sprzedawanych mediów ze wzglêdu na
zakoñczenie dzia³alnoœci kilku firm na terenie
przemys³owym, natomiast w roku 2004 nastêpuje ponowny sta³y wzrost sprzeda¿y wszystkich mediów w zwi¹zku ze zwiêkszeniem produkcji przez dzia³aj¹ce w tym terenie firmy oraz
nap³ywem nowych firm, w tym Manuli Auto
Polska, który rozpocz¹³ produkcjê pocz¹tkiem
2004 r. Do prowadzenia dzia³alnoœci gospo-

darczej PEC i GWŒ „Enwos” - Sp. z o.o. posiada na dzieñ 30.09.2004 r. maj¹tek trwa³y o
³¹cznej wartoœci brutto 2.687.314, 60 z³, co w
porównaniu ze stanem na dzieñ 31.12.2003 r.
oznacza wzrost o 315.000,00 z³. Wzrost wartoœci maj¹tku trwa³ego nast¹pi³ na skutek wniesienia aportu przez jednego z g³ównych udzia³owców - Gminê Che³mek, dawniej dzier¿awionego budynku kot³owni wodnej wraz z
gruntami. Niezale¿nie od w³asnego maj¹tku
trwa³ego do prowadzenia bie¿¹cej dzia³alnoœci
„ENWOS” dzier¿awi tak¿e œrodki trwa³e.
Dzier¿awa obcych œrodków trwa³ych stanowi
g³ówn¹ pozycjê w us³ugach obcych w kosztach
rodzajowych.
W dniu 24 czerwca 2004 r. nast¹pi³o podwy¿szenie kapita³u podstawowego spó³ki do
wysokoœci 689.000,00 z³ - Akt notarialny Rep.A
Nr 5091/2004. Na podwy¿szenie kapita³u
sk³ada siê wp³ata gotówkowa w kwocie
320.300,00 z³ oraz aport w postaci budynku
wraz z gruntami w kwocie 315.000,00 z³.
Obecnie kapita³ podstawowy Spó³ki wynosi
689.000,00 z³ i sk³ada siê z 1.378 udzia³ów po
500 z³ ka¿dy i jest objêty przez :
- P.B. „Dermex”-684 udzia³ów

- 49,6 %

- Gmina Che³mek - 684 udzia³ów - 49,6 %
- osoby fizyczne - 10 udzia³ów

- 0.8 %

Podwy¿szenie kapita³u pozwoli³o na znaczn¹ zmianê w strukturze zobowi¹zañ, nast¹pi³o
zmniejszenie zobowi¹zañ ogó³em o 324.936,59
z³ w porównaniu z koñcem roku ubieg³ego.

W 2004 roku nast¹pi³a znaczna poprawa w
otrzymywaniu bie¿¹cych nale¿noœci ze wzglêdu na fakt „wykruszenia” siê z listy sta³ych
odbiorców „niepewnych” przedsiêbiorstw, a
wejœcia nowych odbiorców o dobrej kondycji
finansowej oraz rozszerzenie dzia³alnoœci ju¿
istniej¹cych odbiorców. Bior¹c pod uwagê
powy¿sze Zarz¹d PEC i GWŒ „ENWOS” Spó³ka z o.o. na przestrzeni 9 m-cy 2004 r. mia³
lepsze mo¿liwoœci terminowego regulowania
swoich zobowi¹zañ z 30 dostawcami ni¿ w
analogicznym okresie roku ubieg³ego. Iloœciowa sprzeda¿ produktów oraz towarów (g³ównie en.elektryczna) w porównaniu z 9 m-cami
2003 r. zmieni³a siê w nastêpuj¹cy sposób :
Sprzeda¿ ciep³a ogó³em- zmala³a o 14,1%
Sprzeda¿ wody przemys³owej - zmala³a o 90,4 %
Sprzeda¿ wody pitnej - zmala³a o 22,3 %
Sprzeda¿ energii elektrycznej- wzros³a o 21,0 %
W strukturze kosztów rodzajowych nast¹pi³ nieznaczny wzrost w pozycji wynagrodzenia o 3 % i w zakupie en.elektr. o 2,94 %,
natomiast uleg³y zmniejszeniu koszty zakupu
materia³ów o 4,54 %, o 1,97 % zmniejszy³y siê
us³ugi obce. W przychodach ze sprzeda¿y ogó³em nast¹pi³o zmniejszenie o 233.358,35 z³, a
koszty sprzeda¿y ogó³em zmala³y o 258.177,76
z³ w porównaniu z analogicznym okresem roku
ubieg³ego. Spowodowa³o to, ¿e wynik na sprzeda¿y ogó³em za 3 kwarta³y 2004 r. jest wy¿szy
o 24.819,44 z³. w stosunku do 3. kwarta³ów
2003 r.
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PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2005 ROK
Obejmuje on nastêpuj¹ce zadania:
- Realizacja aktów prawnych wynikaj¹cych z ustawy o wychowaniu i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi;
- Zwiêkszenie dostêpnoœci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu. Profesjonalna pomoc terapeutyczna dla osób uzale¿nionych, wspó³uzale¿nionych, dofinansowanie dzia³añ leczniczych dla osób z terenu miasta i gm. Che³mek
/tj. Poradni Odwykowej w Oœwiêcimiu, Krakowie itp/. Dofinansowanie celowych dzia³añ
maj¹cych na celu wspomaganie procesu powrotu do zdrowia cz³onków ich rodzin :
a/ prowadzenie grupy pomocowej dla ofiar
przemocy w rodzinie oraz dla osób wspó³uzale¿nionych,
b/ realizacja programów pomocowych ludziom uzale¿nionym -program wspieraj¹cy,
motywuj¹cy i podtrzymuj¹cy abstynencjê,
c/opinie bieg³ego;
- Udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe, pomocy psychospo³ecznej i prawnej, a w szczególnoœci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie /art. 4.1 pkt. 2
ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci .../ poprzez: tworzenie i finansowanie bie¿¹cej dzia-

³alnoœci punktów konsultacyjnych dla ofiar
przemocy, telefonów zaufania, doposa¿enia
placówek w pomoce i sprzêt niezbêdny do
prowadzenia zajêæ itp., koordynowanie dzia³añ
dot.pomocy ofiarom przemocy, poprzez wspó³pracê z Policj¹,MOPS,przedstawicielami
ochrony zdrowia,szko³ami oraz organizacjami
pozarz¹dowymi i osobami fizycznymi realizuj¹cymi programy przeciwdzia³ania patologiom
spo³ecznym.
- Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci
informacyjnej i edukacyjnej w szczególnoœci
dla dzieci i m³odzie¿y. Wdra¿anie profesjonalnych programów profilaktycznych oraz akcje
edukacyjno-profilaktyczne nt. uzale¿nieñ /materia³y, nagrody, itp./. Realizacja programów
profilaktycznych zwi¹zanych z nadu¿ywaniem
alkoholu, narkotyków oraz z przeciwdzia³aniem agresji w szko³ach podstawowych, gimnazjach i PZSZiO nr 8 w Che³mku. Dofinansowanie zajêæ w œwietlicach œrodowiskowych
w placówkach oœwiatowych przeznaczonych
dla dzieci z grup ryzyka. „Nie æpam,,nie pijê,
nie palê” - konkurs widowiskowo-teatralnokabaretowy przygotowany przez gimnazja
gminy Che³mek. Organizowanie i finansowanie kampanii profilaktycznych „Alkohol i przemoc”, informacja Policji o interwencjach i dzia³aniach podejmowanych w zwi¹zku z procedu-

Zadania szkoleniowo - dydaktyczne w szko³ach podstawowych i gimnazjach

EDUKACJA
. Gmina pozyska³a œrodki z funduszy Unii
Europejskiej na rozwój oœwiaty. Pochodz¹ one
z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
Banku Œwiatowego. Zosta³y przeznaczone na
zakup oprogramowania komputerowego dla
szkó³, zakup œrodków dydaktycznych i szkolenia nauczycieli.
Oprogramowanie komputerowe zakupiono w grudniu 2003 r. za kwotê 45 tys. z³ (brutto), z czego 67% (tj. ok.30 tys. z³.) tego wydatku to dotacja z PAOW. Zakupiono tak¿e przyrz¹dy i pomoce naukowe do szkó³ (np.: atlasy,
plansze, instrumenty muzyczne, programy do
pracowni fizycznych i informatycznych) oraz
wyposa¿enie do sal: biologicznej (SZS nr 1 w
Che³mku), informatycznej (SZS w Bobrku),
fizycznej i chemicznej (Gimnazjum nr 2 w
Che³mku). Œrodki dydaktyczne zosta³y nabyte
we wrzeœniu i paŸdzierniku tego roku, koszt
zadania wyniós³ ok. 180 tys. z³ (brutto), w tym
dotacja PAOW: ok. 106 tys. z³ (59%).
Dla 22 nauczycieli zorganizowano w lipcu
i sierpniu 2004r. szkolenia z zakresu informatyki. Koszt zadania: ok. 16 tys. z³ (brutto), w
tym dotacja PAOW: ok. 10 tys. z³ (62%). Odby³y
siê tak¿e szkolenia dydaktyczne dla dyrektorów i nauczycieli, w których wziê³o udzia³ 31
osób. Szkolenia trwa³y od lipca do paŸdziernika br., a ich koszt wyniós³ ok. 24 tys. z³ (brutto),
w tym dotacja PAOW: ok. 15 tys. z³ (62%).
Nauczyciele zostali przygotowani do pracy z
u¿yciem multimediów, tworzenia warsztatu
pracy, podnoszenia jakoœci pracy szko³y.

„Czynnikami wp³ywaj¹cymi na poprawê jakoœci pracy w szkole i poprawê warunków nauki
s¹: czytelne regulaminy szko³y, ustalenie zasad
funkcjonowania i kompetencji poszczególnych
organów szko³y, promocja szko³y w œrodowisku - przygotowywanie folderów reklamowych, osi¹gniêcia kulturalne i artystyczne,
konkursy przedmiotowe” - powiedzia³ nam
Dyrektor Miejskiego Zarz¹du Szkó³ i Przedszkoli, Bogdan Kowalczyk.
Bardzo wa¿n¹ kwesti¹ - g³ównie z punktu
widzenia uczniów - podjêt¹ na szkoleniach by³o
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci w
szkole. Nauczyciele nieodp³atnie spotykaj¹ siê
ze swymi uczniami poza godzinami pracy, by
przygotowaæ ich do ró¿nego rodzaju konkursów, olimpiad, prowadz¹ kó³ka zainteresowañ, zajêcia korekcyjno-wyrównawcze i tzw.
otwarte sale gimnastyczne.
Przyk³adowo Gimnazjum nr 2 w Che³mku
oferuje swoim uczniom wiele zajêæ dodatkowych. S¹ to g³ównie ko³a przedmiotowe
(wszystkie przedmioty szkolne), Ko³o M³odych Webmasterów (informatyka), Ko³o LOP
(ekologiczno-biologiczne), ale tak¿e: Ko³o
Teatralne, Ko³o Dziennikarskie, Ko³o geograficzno - turystyczne, zespó³ wokalny. M³odzie¿ ma równie¿ mo¿liwoœæ uczestniczyæ w
zajêciach rekreacyjno-sportowych lub skorzystaæ z ciekawej propozycji jak¹ jest M³odzie¿owy Teatr Ruchu prowadzony przez pani¹ U.
Jod³owsk¹-Jeziorowsk¹.

IWI

rami „Niebieskiej karty”, „Bezpieczna Gmina”, „Bezpieczna droga do szko³y”, „Wakacje
bez na³ogów”. Tworzenie warunków do powstania alternatywnych miejsc spêdzania czasu wolnego dla dzieci i m³odzie¿y. Objêcie
szkoleniami z zakresu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych- cz³onków
komisji, przedstawicieli Policji, pracowników
pomocy spo³ecznej, przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych uczestnicz¹cych w realizacji gminnego programu i rpa. Alkohol i niedostatek - podejmowanie dzia³ania wobec pij¹cych korzystaj¹cych z pomocy MOPS-u i ich
rodzin. Dofinansowanie profilaktycznych obozów i kolonii dla dzieci i m³odzie¿y.
- Wspomaganie dzia³alnoœci instytucji, stowarzyszeñ i osób fizycznych s³u¿¹cych rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych /art. 4.1
pkt. 5 ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi/ poprzez: promocjê imprez bezalkoholowych i promowanie
trzeŸwego stylu ¿ycia. „Zagro¿enie, jakie niesie choroba alkoholowa - walka z na³ogiem” /
V Weekend TrzeŸwoœciowy”, V Rajd Rowerowy Rodzin TrzeŸwoœciowych - dofinansowanie wyjazdów na zloty abstynenckie oraz
obozy terapeutyczne/.
Na sfinansowanie zadañ wynikaj¹cych z
niniejszego programu przeznacza siê ca³oœæ
op³at pobieranych za korzystanie z zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych jako wydatki
bud¿etu gminy.

D³ugoletnie starania uwieñczone sukcesem
Na terenie powiatu oœwiêcimskiego w roku
2005 realizowanych bêdzie 6 zadañ finansowanych z programu operacyjnego ZPORR, z
czego 2 w gminie Che³mek. Bêd¹ to: * Planowana na 2005 i 2006r. kompleksowa modernizacja drogi 780 Kraków-Che³mek (ul. Krakowska i ul. Œl¹ska) za kwotê 3 milionów z³. *
Dalszy ci¹g przebudowy wa³ów na Wiœle w
Bobrku za kwotê 4 milionów z³. „S¹ powody
do radoœci. W wyniku wieloletnich starañ gminy
nareszcie problem komunikacji i bezpieczeñstwa zostanie czêœciowo rozwi¹zany” - podkreœla Burmistrz Che³mka.

Nowe znaki
Zrealizowano II etap oznakowania nazw
ulic w Gminie Che³mek. Wykonawc¹ by³a Firma
„KORAL” z Zagórza za kwotê 19.868,00z³.
Zabudowano 54 tabliczki z 2 nazwami ulic
i 4 tabliczki z trzema nazwami ulic. Zabudowê
pozosta³ych 50 tabliczek przewiduje siê w
2005 roku. Zadanie to – maj¹ce na celu u³atwienia w komunikacji na terenie gminy - jest realizowane etapami od 2003 roku.

Echo Che³mka nr 11/2004

strona 9

BURMISTRZ CHE£MKA ZAPRASZA DO UDZIA£U W OTWARTYM
KONKURSIE ofert na realizacjê zadania publicznego
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:
Zadanie Nr 1: Upowszechnianie kultury
fizycznej, poprzez organizacjê zajêæ pi³ki no¿nej dla dzieci i m³odzie¿y, na obiektach sportowych znajduj¹cych siê w So³ectwie Bobrek
Zadanie Nr 2: Upowszechnianie kultury
fizycznej, poprzez organizacjê zaj¹æ pi³ki no¿nej dla dzieci m³odzie¿y, na obiektach sportowych znajduj¹cych siê w So³ectwie Gorzów
Zadanie Nr 3: Upowszechnianie kultury
fizycznej, poprzez organizacjê zajêæ pi³ki no¿nej dla dzieci i m³odzie¿y, na obiektach sportowych znajduj¹cych siê w Che³mku
Zadanie Nr 4: Upowszechnienie kultury
fizycznej, poprzez organizacjê zajêæ z pi³ki siatkowej dla dzieci m³odzie¿y, przy SZS im. A.
Mickiewicza w Che³mku
Zadanie nr 5: Upowszechnianie kultury
fizycznej poprzez organizacjê zajêæ z pi³ki siatkowej, tenisa sto³owego oraz tenisa ziemnego
dla dzieci i m³odzie¿y, na terenie So³ectwa
Bobrek
2. Cel: propagowanie wœród dzieci i m³odzie¿y aktywnoœci ruchowej dla zachowania
zdrowia fizycznego i psychicznego. 3. Zakres
przedsiêwziêcia: a. prowadzenie zajêæ treningowych, b. organizowanie zawodów sportowych c. organizowanie imprez sportowych o
zasiêgu lokalnym i ponadlokalnym, d. zakup
sprzêtu sportowego
4. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê tego zadania w roku
2005: 1) zadanie Nr 1: 24.000,00 z³ s³ownie (dwadzieœcia cztery tysi¹ce z³otych)
2) zadanie Nr 2: 24.000,00 z³ s³ownie
(dwadzieœcia cztery tysi¹ce z³otych)
3) zadanie Nr 3: 63.500,00 z³ s³ownie
(szeœædziesi¹t trzy tysi¹ce piêæset z³otych)
4) zadanie Nr 4: 16.000,00 z³ s³ownie
(szesnaœcie tysiêcy z³otych)
5) zadanie Nr 5: 2.000,00 z³

s³ownie

(dwa tysi¹ce z³otych)
5. W roku 2004 na realizacjê podobnych
zadañ przeznaczono ze œrodków publicznych
kwoty: 1) zadanie Nr 1: 23.000, 00 z³ 2) zadanie
Nr 2: 23.000, 00 z³ 3) zadanie Nr 3: 53.500, 00
z³ 4) zadanie Nr 4: 16.000, 00 z³ 5) zadanie Nr
5: 2.000, 00 z³

II. OBSZAR:
PORZ¥DEK I BEZPIECZEÑSTWO
PUBLICZNE
ORAZ PRZECIWDZIA£ANIE
PATOLOGIOM
1. Rodzaj zadania:
Zadanie Nr 6: Organizacja zajêæ terapii
indywidualnej i grupowej dla osób uzale¿nionych oraz pomoc dla osób oraz rodzin, w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe na terenie Gminy Che³mek
2. Cel: Utrwalenie trzeŸwoœci, zapobieganie powrotu do nadu¿ywania alkoholu, poprawa jakoœci ¿ycia w rodzinie. 3. Zakres przedsiêwziêcia: a. organizacja spotkañ terapeutycznych, b. uczestniczenie w obozach terapeutycznych, c. organizacja pogadanek na temat zagro¿enia chorob¹ alkoholow¹, d. utrzymanie budynku oraz remont obiektu.
4. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê tego zadania w roku
2005: - 21,100, 00 z³ s³ownie (dwadzieœcia
jeden tysiêcy sto z³otych)
5. W roku 2004 na realizacjê podobnego
zadania przeznaczono ze œrodków publicznych
18.000, 00 z³

III. OBSZAR KRAJOZNAWSTWO I WYPOCZYNEK
DZIECI I M£ODZIE¯Y
1. Rodzaj zadania:
Zadanie Nr 7: Wspieranie rozwoju i dzia³alnoœci œwietlicy w budynku ZHP w Che³mku
2. Cel: Wspieranie dzia³alnoœci edukacyjnej oraz zorganizowanie wolnego czasu dla
dzieci i m³odzie¿y z terenu Gminy Che³mek. 3.
Zakres przedsiêwziêcia: a. organizacja zajêæ
dla dzieci i m³odzie¿y b. prowadzenie zajêæ
sportowych oraz integracyjnych c. organizowanie wieczornic, d. organizacja obozowej akcji
letniej, e. utrzymanie budynku.
4. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê tego zadania w roku
2005: - 15.000,00 z³ s³ownie (piêtnaœcie tysiêcy z³otych)
5. W roku 2004 na realizacjê podobnego
zadania przeznaczono ze œrodków publicznych
6.500, 00 z³
6. 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.
7. Terminy i warunki realizacji zadania:
Zadanie powinno byæ realizowane w miesi¹-

cach styczeñ-grudzieñ 2005 r. Warunkiem realizacji zadania jest wygranie konkursu ofert i
przyjêcie zlecenia realizacji zadania poprzez
zawarcie umowy w formie pisemnej.
8. Termin sk³adania ofert: Oferty zgodne ze
wzorem okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z
29 paŸdziernika 2003 r. 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 25 stycznia
2005 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.
9. 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 -10) b) strukturê wydatków:
(0 -10) 3. zgodnoœæ oferty z celami konkursu:
(0 -20)
10. 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.
11. 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.
12. Wszystkie zainteresowane podmioty
zostan¹ powiadomione o rozstrzygniêciu konkursu odrêbnym pismem wraz z uzasadnieniem udzielenia dotacji lub odrzucenia wniosku. Protokó³ komisji wraz z decyzj¹ burmistrza z uzasadnieniem zostan¹ opublikowane w
Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy
og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Che³mku.

Burmistrz Che³mka Andrzej Saternus
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TO BY£ ROK!
Kalendarium wa¿niejszych i ciekawszych wydarzeñ w gminie Che³mek w 2004 roku
Styczeñ
* Otwarcie Gminnego Centrum Informacji, na uruchomienie którego pozyskano œrodki w wysokoœci 62 tys. z³. Che³meckie Gminne
Centrum Informacji zosta³o sfinansowane ze œrodków bud¿etu Gminy
oraz œrodków otrzymanych z Województwa Ma³opolskiego, w ramach
Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”
Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej. Centrum mieœci
siê w budynku Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w
Che³mku, zosta³o wyposa¿one w 9 nowoczesnych stanowisk komputerowych, z czego 7 przeznaczonych jest dla interesantów. Centrum
zajmuje siê doradztwem zawodowym, udostêpnianiem ofert pracy z
PUP oraz pozyskanych przez GCI. Udziela tak¿e wszelkich informacji
na tematy zwi¹zane z Uni¹ Europejsk¹.

Maj
* Obchody 35. rocznicy nadania praw miejskich dla Che³mka. W
zwi¹zku z rocznic¹ nadania praw miejskich tegoroczne „Dni Che³mka”
(28-30 maja) mia³y jubileuszowy charakter. Obchody zaczê³y siê uroczyst¹ sesj¹ Rady Miejskiej w Che³mku. Na Stadionie Sportowym
odby³a siê II Minispartakiada M³odzie¿y Szkolnej, do rywalizacji przyst¹pi³y zespo³y szkolne z terenu gminy Che³mek. Nie zabrak³o równie¿
muzyki. Podczas obchodów œwiêta miasta wyst¹pili: Monika Brodka,
Piotr Szczepaniak oraz Zbigniew Wodecki.

Luty
* Przekazanie samochodu stra¿ackiego do ratownictwa technicznochemiczno-ekologicznego marki IVECO o wartoœci 300 tys. z³. oraz
samochodu marki Ford o wartoœci 100 tys. z³. dla Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Che³mnu.
* Symboliczne przekazanie samochodu marki Opel Astra dla Komisariatu Policji w Che³mku, który zosta³ zakupiony przy wspó³finansowaniu Gminy Che³mek.

Marzec
* Rozpoczêcie budowy Sali gimnastycznej przy Samorz¹dowym
Zespole Szkó³ nr 1 w Che³mku.
* Burmistrz Andrzej Saternus obj¹³ Honorowy Patronat nad nagraniem p³yty przez Scholê MISERICORDIAS, która zosta³a dedykowana
Ojcu Œwiêtemu.

* Na wniosek Burmistrza Rada Miejska nada³a tytu³ Honorowego
obywatelstwa gminy Che³mek dla Jego Eminencji Ksiêdza Kardyna³a
Franciszka Macharskiego.
* Burmistrz odznaczy³ pierwszym w historii Gminy medalem za
zas³ugi dla Rozwoju Gminy Che³mek -Janusza Sepio³a, Marsza³ka
Województwa Ma³opolskiego.
* Dzieci i m³odzie¿ z naszej gminy mia³y okazjê zaprezentowaæ
swoje talenty podczas tegorocznego Festiwalu Artystycznego Dzieci
i M³odzie¿y „ Talenty 2004”. Swoimi nieprzeciêtnymi umiejêtnoœciami
wzbudzi³y podziw i uznanie licznie zgromadzonej publicznoœci podczas pierwszego dnia obchodów „Dni Che³mka”.

Kwiecieñ
* Przygotowanie programu Rewitalizacji Gminy Che³mek.
* Thomas J. Bata - syn przemys³owca Tomasza Baty - 4 kwietnia
goœci³ przez kilka godzin w Che³mku. Przyjecha³ na zaproszenie Burmistrza Che³mka oraz cz³onków Klubu Idei Tomasza Baty. Burmistrz
przekaza³ goœciowi list z podziêkowaniem za przybycie oraz specjalne
wydanie mapy. Thomas J. Bata mieszka w Kanadzie. Prowadzi tam
wszechstronn¹ dzia³alnoœæ, jest m.in. cz³onkiem rad uniwersytetów w
Czechach i Kanadzie, uczestniczy te¿ w pracach miêdzynarodowej organizacji ekonomicznej.

* Prawie trzydziestu twórców z ca³ej Polski przyjecha³o do Che³mka, aby wspólnie pracowaæ nad nowymi obrazami i rzeŸbami podczas
Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Che³mek 2004. Organizatorami tego wydarzenia byli: Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury oraz MOKSiR. Maluj¹cych twórców mo¿na by³o spotkaæ w ró¿nych rejonach naszej gminy, a plon ich poszukiwañ ogl¹daæ w Parku
Miejskim podczas uroczystego podsumowania pleneru. Wyeksponowano tam ponad 60 prac.
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Czerwiec
* Szko³a Podstawowa nr 2 w Che³mku obchodzi³a 19 czerwca 2004
r. jubileusz 50-lecia istnienia. W tym dniu szko³a by³a otwarta dla
wszystkich, a sale lekcyjne zmieni³y siê w sale wystawowe. Zaproszeni
goœcie zwiedzili szko³ê i wszystkie przygotowane ekspozycje. Po uroczystych przemówieniach i gratulacjach, dyrektor szko³y wraz z w³adzami miasta i przedstawicielami Kuratorium Oœwiaty posadzili symboliczne drzewko. G³ówna czêœæ uroczystoœci odby³a siê w powstaj¹cej wówczas
nowej sali gimnastycznej. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali bogaty program artystyczny. M³odzie¿ przedstawi³a historiê 50letniej „Dwójki”. Prezentowane by³y tak¿e tradycje i obrzêdy szkolne.
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Wystêpom estradowym towarzyszy³ kiermasz rêkodzie³a artystycznego oraz wystawa plastyczna RSTK. Na parkowym placu - zamienionym tego dnia w wiejsk¹ drewnian¹ zagrodê - ogl¹daæ mo¿na by³o stare
maszyny rolnicze, z bliska przyjrzeæ siê pracy pszczó³ w ulu, którego
fragment eksponowano w specjalnych przeŸroczystych œcianach. Mo¿na
by³o na ¿ywo podziwiaæ pracê wikliniarzy oraz kowala.

PaŸdziernik

* Ko³o Gospodyñ Wiejskich obchodzi³o 26 czerwca 45-lecie swojego istnienia w Miejskim Oœrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. Do
wspólnego œwiêtowania jubilatki zaprosi³y by³e cz³onkinie Ko³a, w³adze gminy, zarz¹d OSP Che³mek, zarz¹d Kó³ka Rolniczego, zespó³
œpiewaczy „Bobrowianki” oraz wszystkich sympatyków Ko³a. Odby³
siê równie¿ festyn przed budynkiem MOKSiR przygotowany dla mieszkañców Che³mka.

Sierpieñ
* Opracowanie Programu Odnowy So³ectwa Bobrek, który zak³ada
budowê zaplecza sportowego oraz palu zabaw przy ul. Szkolnej.
* Podpisanie porozumienia z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w
zakresie budowy chodnika przy ul. Krakowskiej w Bobrku.
* Od 3 lipca do 6 sierpnia 2004 trwa³a wyprawa na Pik Lenina (7134
m. n.p.m.) znajduj¹cy siê w Azji Centralnej, w pó³nocno-wschodnim
Pamirze, bêd¹cym najwy¿sz¹ wy¿yn¹ œwiata. W tym sezonie pierwszymi Polakami, którzy stanêli na jego szczycie byli Ewelina Winiarczyk i
23-letni mieszkaniec Che³mka - Wit Zawadzki.

* Przekazanie do u¿ytkowania sal multimedialnych dla Szko³y
Podstawowej Nr 2 w Che³mku oraz Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³
Nr 1 w Che³mku - wartoœæ pozyskanego sprzêtu 100 tys. z³.
* 22 paŸdziernika uroczyœcie otwarto now¹ salê gimnastyczn¹ przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Che³mku. Sala to kolejny etap rozbudowy
i modernizacji SP nr 2 po przeniesieniu jej siedziby na ul. Brzozow¹.
FOTO NR8
* Tytu³ Honorowego Obywatela Gminy Che³mek zosta³ 2 paŸdziernika 2004r. wrêczony Ksiêdzu Kardyna³owi Franciszkowi Macharskiemu. Donios³¹ uroczystoœæ poprzedzi³a Msza Œw. w Koœciele P.W.
Mi³osierdzia Bo¿ego w Che³mku celebrowana przez Ksiêdza Kardyna³a. 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’’
pod honorowym patronatem Ksiêdza Kardyna³a i Burmistrza Che³mka.
Po nabo¿eñstwie przedstawiciele organizacji i stowarzyszeñ, z³o¿yli na
rêce Kardyna³a Macharskiego symboliczne dary.

Listopad

Wrzesieñ
* Zakoñczenie modernizacji budynków mieszkalnych na ul. Wojska Polskiego w Che³mku. * Po raz siódmy w Parku Miejskim zabrzmia³y ludowe pieœni oraz œl¹skie i ma³opolskie przyœpiewki. Na
zorganizowane przez Burmistrza Che³mka oraz Miejski Oœrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku „Folklorystyczne Spotkania
nad Przemsz¹” przyjecha³o kilkanaœcie zespo³ów folklorystycznych.

* Og³oszenie przetargu nieograniczonego na budowê Domu Pamiêci T. Baty oraz przebudowê Sali widowiskowo-kinowej na regionalny Oœrodek Szkoleniowy dla osób zagro¿onych bezrobociem.
* Przygotowanie projektu bud¿etu na 2005 r.
* Uroczyste zakoñczenie pierwszego etapu przebudowy wa³ów na
Wiœle odby³o siê w Bobrku 17 listopada 2004r. Inwestycja realizowana
jest od 2003r. przez Ma³opolski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
w Krakowie. Kolejny etap prac zaplanowano na lata 2005 - 2006.

Grudzieñ
* Przygotowanie Programu Rozwoju Lokalnego - 15 zadañ do
realizacji w oparciu o œrodki unijne.

OPRAC. Ilona Witkowska, Piotr Fuda³a
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„Czekamy na olimpijczyka”
Rozmowa z Dyrektorem Powiatowego Zespo³u nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych
w Che³mku - Micha³em Kaczmarczykiem
Proszê powiedzieæ, co dzieje siê w tej chwili w sprawie maj¹cej
niebawem powstaæ hali widowiskowo-sportowej? Z wielk¹ radoœci¹ chcê powiedzieæ, ¿e ju¿ wiele siê w tej sprawie zaczê³o. Jest zakupiony projekt. W roku 2005 ma ruszyæ budowa pe³no wymiarowej - 36
metrów na 44 metry - hali sportowej. Kwota docelowa wybudowania
ca³ego obiektu wynosi 3 miliony z³. brutto. Wszystkie procedury zwi¹zane z przetargiem odbêd¹ siê w przysz³ym roku.

Kiedy hala mia³aby byæ gotowa? Fascynuj¹ce jest to, ¿e technologia, w której powstanie hala obejmuje budowê skrócon¹ w porównaniu do technologii tradycyjnej. Wzorowaliœmy siê czêœciowo na
projekcie typowym, który powsta³ ko³o £añcuta. Byliœmy tam na wizji
lokalnej i tam wybudowano ten obiekt w ci¹gu dwóch lat. Czêœci
podstawowe, które s¹ budowane w technologii tradycyjnej, to znaczy
fundamenty i œciany zaplecza socjalnego, mog¹ powstaæ w ci¹gu jednego sezonu - od wiosny do jesieni. Natomiast sama konstrukcja hali
budowana jest ekologicznie, czysto i bardzo szybko - wed³ug ofert firm,
które siê w tym specjalizuj¹ przedsiêwziêcie trwa dwa tygodnie. W
zasadzie tylko ograniczenia finansowe nie pozwalaj¹ wybudowaæ nam
hali w ci¹gu jednego roku. Planujemy tê budowê na dwa lata. Ale ju¿
dzisiaj zak³adamy, ¿e mog¹ siê pojawiæ jakieœ nieprzewidziane komplikacje, g³ównie finansowe. Wówczas planowany czas budowy mo¿e siê
wyd³u¿yæ. By³oby wspaniale, gdyby uda³o siê ukoñczyæ budowê w
roku 2006, dlatego ¿e wtedy szko³a obchodziæ bêdzie jubileusz 60-lecia.
Dwa tak wielkie wydarzenia zbieg³yby siê w czasie, co by³oby dla nas
naprawdê niesamowite. Ale nawet je¿eli w roku 2006 budowa zostanie
wykonana w 50%, to bêdzie to rewelacyjny rezultat, dlatego ¿e starania
o salê gimnastyczn¹ podejmowano niejednokrotnie w ci¹gu tych 60 lat.

chocia¿ nie oby³o siê bez dwuletniego okresu oczekiwania, dogadywania siê gminy i powiatu, dopasowywania, okreœlania norm, warunków,
itd. W ka¿dym razie obiekt ma powstaæ na terenie naszej dzia³ki i dzia³ki
gminnej - pomiêdzy budynkiem szko³y a gminnymi obiektami sportowymi. Wspó³finansowanie inwestycji decyduje o tym, kto z niej
bêdzie korzysta³. Wspó³finansowanie zaœ jest idealne, bo przedstawiciele w³adz samorz¹dowych - ze strony gminy Burmistrz, ze strony
powiatu Starosta - zaproponowali finansowanie hali po 50%. Kiedy
obiekt ju¿ powstanie, bêd¹ korzystaæ z niego na równych zasadach i
uczniowie szko³y i mieszkañcy gminy.
Jak bêdzie wygl¹daæ hala, czym bêdzie dysponowaæ? Bêdzie
to nowoczesna budowla, bardzo ³adna z zewn¹trz, efektowna w œrodku, a przede wszystkim funkcjonalna. Poza p³aszczyzn¹ boiska jest
mo¿liwoœæ urz¹dzenia w zapleczu socjalnym dodatkowych mniejszych sal, na przyk³ad si³owni czy sali do gimnastyki korekcyjnej. Hala
widowiskowo-sportowa musi dysponowaæ widowni¹ na kilkaset osób.
Wszystkie pomieszczenia na parterze hali bêd¹ dostêpne dla osób na
wózkach inwalidzkich, dziêki czemu tak¿e niepe³nosprawni bêd¹ mogli uczestniczyæ w zajêciach sportowych.
Jakie perspektywy rysuj¹ siê przed szko³¹ w zwi¹zku z budow¹
hali? Mam nadziejê, ¿e dziêki hali szko³a stanie siê du¿o bardziej atrakcyjna. Bêdzie to istotne nie tylko dla szko³y, ale dla ca³ego powiatu, poniewa¿
rozszerzy siê oferta edukacyjna. Byæ mo¿e powstan¹ klasy sportowe, do
których bêd¹ mogli uczêszczaæ uczniowie z s¹siednich powiatów.
Czy szko³a planuje ju¿ jakieœ sportowe przedsiêwziêcia na
skalê wiêksz¹ ni¿ igrzyska powiatowe? Na pewno. Bêdzie to najwiêkszy obiekt tego typu w powiecie. Kiedy powstanie, musi funkcjonowaæ nie tylko na szczeblu powiatowym i gminnym, ale w ca³ym
rejonie po³udniowej Polski. Chodzi o to, by nie sta³ siê zmor¹, która
bêdzie mêczyæ, do której bêdzie trzeba tylko dok³adaæ. On musi na
siebie zarabiaæ. Ale to bêdzie zale¿a³o od nas, samo siê nic nie zrobi.
Potrzebni s¹ sprawni ludzie, zafascynowani sportem, dzia³alnoœci¹,
zagospodarowaniem czasu wolnego m³odzie¿y, która - zamiast zajmowaæ siê ¿yciem, nauk¹, sportem - pogr¹¿a siê dziœ w bezczynnoœci i
bezradnoœci.
Mo¿emy siê spodziewaæ niebawem rozkwitu ¿ycia sportowego w Che³mku? Myœlê, ¿e tak, je¿eli wszystko zostanie doprowadzone do koñca. Powrót do œwietnych tradycji sportowych jest wa¿ny dla
ca³ego kraju. Coraz mniej medali zdobywamy na olimpiadach, przy
szko³ach nie ma odpowiednich sal gimnastycznych, nie ma warunków
do æwiczeñ. Jeœli chcemy mieæ olimpijczyków, to musimy ich kszta³ciæ
od szko³y podstawowej. Niedawno powsta³a sala gimnastyczna przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Che³mku. Mi³o mi by³o goœciæ na jej
uroczystym otwarciu. Wszystko zmierza ku temu, by nawet w Che³mku doczekaæ siê olimpijczyka.
Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a Ilona Witkowska

Projekt gotowy!

W którym miejscu mia³aby stan¹æ hala i kto bêdzie móg³ z niej
korzystaæ? Jest to inwestycja powiatowo-gminna i jedynie w takiej
postaci - na zasadach porozumienia - ma si³ê powstaæ tego typu przedsiêwziêcie. Wspó³praca miêdzy powiatem a gmin¹ jest bardzo dobra,

Zarz¹d Powiatu w Oœwiêcimiu podj¹³ jednog³oœnie decyzjê o
budowie hali widowiskowo-sportowej w Che³mku przy Powiatowym Zespole nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych. Rozpoczêcie inwestycji zaplanowano na przysz³y rok, a jej realizacja
bêdzie najwiêkszym tego typu przedsiêwziêciem na terenie powiatu
oœwiêcimskiego. Projekt hali jest ju¿ gotowy, do koñca roku mia³y
powstaæ niezbêdne uzgodnienia potrzebne do uzyskania pozwolenia
na budowê. Samorz¹dy: powiatowy i gminny - po z³o¿eniu wniosku
o dofinansowanie inwestycji z puli Totalizatora Sportowego - maj¹
podzieliæ siê pozosta³¹ czêœci¹ kosztów po po³owie. Burmistrz Che³mka zapewnia, ¿e w przysz³orocznym bud¿ecie samorz¹dy za³o¿y³y
³¹cznie kwotê 600 tys. z³. na start planowanej budowy. Oba samorz¹dy
udostêpni¹ tereny pod budowê hali i wspólnie bêd¹ ponosiæ koszty
jej utrzymania. Budowa wielofunkcyjnego obiektu kosztowaæ bêdzie
3 miliony z³otych.

✁
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Szanowni Pañstwo,
W zwi¹zku z przyst¹pieniem do prac nad budow¹ Strategii
Rozwoju Gminy Che³mek, zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o
wype³nienie poni¿szej ankiety. Wyci¹gniête z niej wnioski
pos³u¿¹ do zdiagnozowania potrzeb i problemów istniej¹cych
w naszej Gminie oraz sposobów ich rozwi¹zywania. Stworzenie
Strategii jest tak¿e warunkiem koniecznym przy ubieganiu siê
o œrodki finansowe, p³yn¹ce ze Ÿróde³ zewnêtrznych, w tym UE.
Pañstwa wskazówki i opinie zostan¹ wykorzystane w procesie
tworzenia dokumentu Strategii.
Wierzê, ¿e przy wype³nianiu ankiety bêdziecie siê Pañstwo
kierowaæ interesem i potrzebami istotnymi z punktu widzenia
Ca³ej Spo³ecznoœci Lokalnej Naszej Gminy. Po wype³nieniu
ankiety proszê o jej przekazanie w mo¿liwie najkrótszym terminie do Urzêdu Miejskiego w Che³mku (parter, Dziennik Podawczy) lub do So³tysów Gorzowa i Bobrka.
Burmistrz Che³mka
Andrzej Saternus

Oœwietlenie ulic
Dobiega koñca budowa oœwietlenia ulicy Tetmajera w Che³mku I etap: od Tetmajera do placu zabaw (kwota brutto 19.574,63z³) oraz
przebudowa oœwietlenia przy ulicy Krakowskiej w Bobrku: od skrzy¿owania z ulic¹ Nadwiœlañsk¹ do po³¹czenia z drog¹ wojewódzk¹ nr 933
(kwota brutto 23.173,42z³). Ponadto trwa dobudowa dodatkowych
lamp w Gminie Che³mek: 1. Bobrek ulica D³uga (zakrêt), 2. Bobrek ulica
D³uga (plac zabaw), 3. Bobrek ulica Starowiejska, 4. Bobrek ulica
Akacjowa, 5. Bobrek ulica Kolista, 6. Bobrek ulica Graniczna - 2 lampy,
7. Che³mek ulica Fredry (plac zabaw), 8. Che³mek ulica Jagielloñska 2,
9. Che³mek ulica Chrobrego, 10. Che³mek ulica Jaworznicka, 11. Gorzów ulica Ma³owy. Zadanie to zostanie zrealizowane do 31-12-2004,
a jego wartoœæ wyniesie brutto 15.169,38z³.

Dom Ludowy w Che³mku
Po kilkumiesiêcznej przerwie spowodowanej pracami remontowymi zosta³a wznowiona dzia³alnoœæ Domu Ludowego w Che³mku. W
gruntownie odnowionych wnêtrzach od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 12-20 odbywaj¹ siê zajêcia dla mieszkañców. Szczegó³owe
informacje dotycz¹ce bie¿¹cej dzia³alnoœci mo¿na uzyskaæ pod numerem
telefonu: 846 31 43 u pani Ewy Miszuty - instruktora MOKSiR prowadz¹cego Dom Ludowy. Rozpoczête wiosn¹ br. Prace remontowe polega³y na wymianie parkietu w sali klubowej, wymianie stolarki drzwiowej, modernizacji sanitariatów, wykonaniu posadzek na schodach i
korytarzach z p³ytek gresowych, malowaniu wnêtrz. £¹czny koszt
wykonania prac wyniós³ 58.360,52 z³. Wyremontowane wnêtrza zosta³y wyposa¿one m.in. w urz¹dzenia kuchenne i elektroniczny monitoring
za ³¹czn¹ kwotê 25.000 z³. Wykonane prace zamknê³y II etap modernizacji budynku. Planowany na 2005 r. ostatni etap obejmie tynkowanie
elewacji, oraz modernizacjê ostatniego piêtra. Ju¿ niebawem Dom Ludowy wzbogaci siê tak¿e o multimedialne kino.

Remont Domu Ludowego
w Gorzowie
Zrealizowane zosta³o kolejne zadanie wspó³finansowane ze œrodków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD - remont Domu
Ludowego w Gorzowie. Zakres robót obejmowa³: roboty ogólnobudowlane, remont kot³owni i instalacji CO, instalacji elektrycznej (tak¿e
w pomieszczeniach kot³owni). Wykonawc¹ zadania zakoñczonego w
terminie 30.11. br. by³o Przedsiêbiorstwo Budowlane DERMEX z
Che³mka. Wartoœæ zadania wynios³a: 243.655 z³. (brutto), z czego
110.806 z³. to dofinansowanie ze œrodków unijnych.
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Budowa chodników w Che³mku
Zrealizowane zosta³y nastêpuj¹ce zadania inwestycyjne wspó³finansowane z Zarz¹dem Dróg Powiatowych w Oœwiêcimiu w
zakresie budowy chodników dla pieszych wraz ze zmian¹ sposobu
odwodnienia na drogach powiatowych w Che³mku:
- Projekt przebudowy ulicy Krasiñskiego, przy której powsta³
chodnik o d³ugoœci1036 mb i szerokoœci 2,08 mb za kwotê (brutto)
1.790.000 z³.
- Projekt przebudowy ulicy Jaworznickiej, przy której powsta³
chodnik na odcinku od ul. Zygmunta Starego do posesji nr 18. Chodnik
ma d³ugoœæ 407 mb, szerokoœæ 2,08 mb (po stronie wschodniej) i 1,58
mb (po stronie zachodniej). Koszt robót (bez kanalizacji) 435 tys. z³.
(brutto).
- Projekt przebudowy ulicy Oœwiêcimskiej, przy której powsta³y
chodnik ma 1222 mb d³ugoœci i 2,08 mb szerokoœci. Koszt inwestycji–
978 tys. z³.
- Projekt przebudowy ulicy Jagielloñskiej, gdzie powsta³ chodnik
o d³ugoœci 349 mb i szerokoœci1,5 mb za kwotê628 tys. z³.
Na zdjêciu: odbiór chodnika przy ulicy Oœwiêcimskiej w Che³mku.

Nowy chodnik
w Bobrku i Gorzowie
We wrzeœni br. rozpoczê³y siê prace budowlane zwi¹zane z realizacj¹ chodnika dla pieszych w Bobrku i Gorzowie wzd³u¿ drogi krajowej nr 933. Nowy chodnik z kostki betonowej prowadziæ bêdzie od
koœcio³a w Bobrku do mostu na Wiœle. Powstan¹ równie¿ cztery zatoki
dla autobusów. Zakoñczenie realizacji planowane jest na koniec lipca
2005r. Zakoñczono I etap budowy nowego chodnika - wykonanie
odcinka o d³ugoœci 1800 metrów. Ca³kowity koszt prac wyniesie
548 966, 46 z³ brutto. Prace finansowane s¹ z bud¿etu Gminy Che³mek
i Województwa Ma³opolskiego. Wykonawc¹ jest Firma DEK z Chrzanowa.

Echo Che³mka nr 11/2004
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Tajemnica m³yñskich kamieni

Krew to ¿ycie

W przysz³ym roku na spacerowym szlaku obok Leœniczówki na
Nowopolu pojawi siê turystyczna atrakcja. Tu¿ przy drodze zostan¹
wyeksponowane trzy du¿ych rozmiarów m³yñskie kamienie pochodz¹ce z istniej¹cego na pocz¹tku XX wieku parowego m³yna.
M³yn istnia³ w obrêbie leœnej osady. Zamiast zbo¿a me³³ wydobywane nieopodal gipsonoœne ska³y. Leœniczówka, m³yn i kopalnia gipsu
nale¿a³y do bobreckiego maj¹tku rodziny Sapiehów. Trudno dziœ ustaliæ
jak przebiega³a eksploatacja z³ó¿ i na czym polega³a technologia przeróbki ska³ na gipsowy proszek.
Dziœ o przemys³owej tradycji œwiadcz¹ jedynie zachowane kamienie. By ratowaæ ten relikt oraz dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej o przesz³oœci
istniej¹cej ponad 200 lat osady - Miejski Oœrodek Kultury Sportu i
Rekreacji w Che³mku stworzy³ program „M³yñskie ko³a, relikty przemys³owej tradycji”. Projekt zosta³ przes³any na og³oszony przez Fundacjê Wspomagania Wsi i Fundacjê im. Stefana Batorego konkurs pt.
„Kultura bliska”. Z ca³ego kraju do Warszawy nap³ynê³y 423 wnioski.
Komisja konkursowa zdecydowa³a nagrodziæ 35 projektów. Wœród
nich znalaz³ siê program Oœrodka w Che³mku. Realizacja pomys³u
zostanie wsparta przez Fundacjê kwot¹ 3800 z³. Program zostanie zrealizowany w maju 2005 roku.
Uprzejmie prosimy wszystkie osoby posiadaj¹ce jakiekolwiek
informacje na temat m³yna i kopalni o kontakt z MOKSiR w
Che³mku. Tel. 0-33 8461296 lub kom. 601661771.

Podczas zorganizowanej 9 grudnia akcji honorowego oddawania
krwi zebrano 5,800 l krwi. Krew ofiarowa³o potrzebuj¹cym 16 osób
- wœród nich jedna kobieta. Szeœæ osób, spoœród wszystkich oddaj¹cych w tym dniu krew, po raz pierwszy przysz³o do punktu krwiodawstwa. Kolejna szansa, by uratowaæ czyjeœ ¿ycie, by przekazaæ najcenniejszy dar innym - nadarzy siê w lutym 2005 roku. Ju¿ teraz zachêcamy
do wziêcia udzia³u w akcji o tak szczytnym celu.

Andrzejki w bibliotece
Wiara we wró¿by i przes¹dy jest stara jak œwiat. Przy pomocy
przedmiotów ludzie pragnêli poznaæ swoj¹ przysz³oœæ. Dzisiaj równie¿
wró¿by s¹ nam bliskie. Dobrze by³oby czasem wiedzieæ, co zdarzy siê
w przysz³oœci - jutro, za tydzieñ, za rok.
29 listopada w Bibliotece Szkolnej i Publicznej w Gorzowie nauczyciel-bibliotekarz Agata Dulêba i Alicja Klima zaprosi³y do zabawy
andrzejkowej uczniów klasy III i IV szko³y podstawowej wraz ze
swoimi opiekunkami. Dzieci wró¿y³y sobie przysz³oœæ z kart, z „krêcenia pa³eczk¹”, z „3 kubków”, pod którymi ukryto obr¹czkê, pieni¹¿ek
i d³ugopis. Interesuj¹c¹ wró¿b¹ by³ kram z marzeniami. Na koñcu
odby³o siê lanie wosku. Nale¿a³o w lewej rêce trzymaæ stary klucz, a
praw¹ przez dziurkê laæ gor¹cy wosk. PóŸniej nastêpowa³o odczytywanie odlanych figur.
30 listopada do udzia³u w zabawie zaproszono uczniów ze szko³y
podstawowej i gimnazjum. Nauczycielki: Jolanta Sworzeñ i Joanna
Krzy¿ak oraz bibliotekarka Alicja Klima zorganizowa³y na ten wieczór
ró¿ne wró¿by, a odczytywa³y je wró¿ki (uczennice gimnazjum) Regina
G³ówczak, Karolina Hendzlik, Ewa M¹sior i Monika Borowiec. By³o
losowanie kart, magiczny kolorowy kwadrat, horoskop na 2005 r.,
kram z marzeniami, wró¿ba z 3 fili¿anek i najbardziej emocjonuj¹ce
lanie wosku. Wszyscy bawili siê wspaniale.

IWI, A. Klima

Prezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi i jeden
z dawców podczas grudniowej akcji.
Fot. P. Fuda³a

Trudne czasy
dla
Miko³aja
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Che³mku, so³tys Gorzowa
- Marek Palka po raz trzeci zorganizowa³ w Miejskim Oœrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji „Miko³ajki” dla najubo¿szych dzieci z terenu naszej
gminy. „S¹ to dzieci, które Miko³aja znaj¹ tylko z telewizji” - mówi
so³tys Gorzowa. W zesz³ym roku uda³o mu siê pozyskaæ od sponsorów
ok. 8 tysiêcy z³otych, za które przygotowano paczki o wartoœci 40 z³.
dla prawie dwustu dzieci.
W tym roku ta sama akcja wypad³a znacznie s³abiej. Zgromadzono
po³owê œrodków, jakimi dysponowa³ Miko³aj rok temu. Zawartoœæ
paczki zubo¿a³a o zabawkê, dzieci otrzyma³y owoce i s³odycze, ale - jak
zwykle - najlepszej marki. „Ka¿dego roku wspieraj¹ nas te same firmy,
przedsiêbiorstwa i osoby fizyczne, ale niestety i w tym przedsiêwziêciu
zapanowa³a tendencja zni¿kowa” - nie ukrywa ¿alu i rozczarowania pan
Palka. Postanawia jednak nie poddawaæ siê i swój pomys³ wcieliæ w
¿ycie ponownie w 2005 roku. „Przykre jest to, ¿e wiele osób, które
zadeklarowa³y siê pomóc nam w przygotowaniu tegorocznej akcji - w
ostatniej chwili wycofa³o siê” - ubolewa wiceprzewodnicz¹cy. Mi³o
wspomina zesz³oroczny przyjazd Miko³aja do Che³mka, który wówczas mia³ do rozdania 200 zabawek dla dzieci w ró¿nym wieku (od
maluszków do gimnazjalistów). Sponsorem zabawek za 2.200 z³. by³a
hurtownia z Bielska-Bia³ej, ta sama, która podarowa³a zabawki za
kwotê 3.000 z³. na pierwsze spotkanie z Miko³ajem w 2002 roku .
„Wspó³pracowaliœmy z hurtowni¹ z Bielska-Bia³ej, ale zmieni³y siê
przepisy dotycz¹ce podatku VAT. W tej sytuacji hurtownia nie jest ju¿
tak chêtna do dalszego wspomagania naszego przedsiêwziêcia” - wyjaœnia pan Palka. - „Pomocny przy organizowaniu akcji jest che³mecki
MOPS, który sporz¹dza listê najbardziej potrzebuj¹cych dzieci i pakuje
dla nich prezenty. Pomaga nam MOKSiR, który udostêpnia salê, zaprasza Miko³aja i wspiera akcjê”.
To przykre, ¿e Miko³aj nie mo¿e spe³niæ marzeñ wszystkich dzieci.
Wa¿ne jednak, ¿e s¹ wœród nas ludzie, którzy staraj¹ siê pomóc Œwiêtemu w spe³nianiu dzieciêcych pragnieñ.

IWI
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Informacja
23 listopada o godzinie 16.00
odby³o siê w Gimnazjum nr 2 w
Che³mku zebranie mieszkañców Osiedla Kolonia. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Miasta i Burmistrz
Che³mka, którym mieszkañcy
przekazali wszystkie uwagi i
wnioski dotycz¹ce problemów
istniej¹cych na Osiedlu.
Szanowni studenci i absolwenci psychologii, pedagogiki
i resocjalizacji!
W Miejskim Ośrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chełmku powstaje inicjatywa pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Jeśli
jesteście Państwo zainteresowani
pomocą w charakterze wolontariuszy - serdecznie zapraszamy 18
stycznia 2005 r. w godz. 15-16 w
siedzibie Ośrodka. Tel. kont. 0 600
629 612.

Spokojnych, pe³nych
radoœci i szczêœcia
Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia
oraz
Szczêœliwego
Nowego Roku
naszym goœciom i Parom
M³odym, które u nas
rozpoczyna³y nowy etap
swojego ¿ycia
sk³adaj¹ w³aœciciele
i personel Goœciñca
Na rozdro¿u" w Libi¹¿u

Og³oszenia drobne
* Poszukujê opiekunki do dziecka Gorzów, tel.: 509 256 501
* Angielski - korepetycje. Godzina - 15z³.
Tel. 846 33 45
* Pedagog specjalny - jêzyk angielski dla
dzieci z trudnoœciami w nauce.
Tel. 604 52 64 29
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POMAGAMY BIBLIOTECE
Szkolne Ko³o PCK, dzia³aj¹ce w SZS im. A. Mickiewicza w
Che³mku przy wspó³pracy z bibliotek¹ szkoln¹ zwróci³o siê do uczniów
z propozycj¹ udzielenia pomocy szkolnej bibliotece. W tym celu zorganizowano akcjê pod has³em „Przynieœ lektury, z których wyros³eœ”.
Dziêki wsparciu uczniów biblioteka wzbogaci³a siê o u¿ywane (aczkolwiek zadbane i funkcjonalne) pozycje ksi¹¿kowe, powieœci przygodowe
i obyczajowe, lektury, baœnie i bajki. Uczniowie przekazali bibliotece
tak¿e ok³adki na ksi¹¿ki. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziêkujemy!

ŒWIÊTO BIBLIOTEKI
W SZS W CHE£MKU

AK-K

Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych w SZS im.
Adama Mickiewicza 25 paŸdziernika br. uczniowie klas I-III szko³y
podstawowej mogli pochwaliæ siê samodzielnie wykonanymi kukie³kami i pacynkami, obrazuj¹cymi bohaterów swoich ulubionych lektur.
Zebrani na sali gimnastycznej prezentowali swoje pajace, lalki i zwierz¹tka, które wzbudzi³y ogólny podziw nauczycieli i kolegów ze szkolnych ³aw. Efektowne prace przyozdobi³y korytarze szkolne oraz sale
lekcyjne. Zosta³y jednoczeœnie wykorzystane w szkolnych przedstawieniach teatralnych. Nad przebiegiem imprezy czuwa³a pani Dorota
Orzana - nauczyciel bibliotekarz. Na uczniów, którzy w tym dniu
odwiedzili bibliotekê, czeka³ s³odki przysmak i kolorowy balon.

AK-K

Seniorzy z Gorzowa zakoñczyli sezon turystyczny
Zarz¹d Ko³a Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
z Gorzowa zorganizowa³ dla swoich cz³onków ostatni¹ w tym sezonie
wycieczkê turystyczno-krajoznawcz¹ do Cieszyna (który dotychczas
wiêkszoœci uczestników kojarzy³ siê tylko z przejœciem granicznym) i
do Wis³y na tradycyjne pieczenie kie³basek. Piêkna, s³oneczna pogoda
sprzyja³a zwiedzaniu zabytków Cieszyna, które ze wzglêdu na swoj¹
historiê zwane jest „ma³ym Wiedniem”. Atrakcj¹ dla uczestników by³o
wejœcie na wie¿ê Piastowsk¹ - pozosta³oœæ gotyckiego zamku Ksi¹¿êcego z XIV wieku. Pokonanie 120 stopni na szczyt wie¿y by³o du¿ym
wysi³kiem, ale zrekompensowa³ go piêkny widok, rozci¹gaj¹cy siê z niej
na okolice Cieszyna. Historiê miasta i poszczególnych zabytków bardzo
ciekawie przedstawia³ uczestnikom wycieczki przewodnik turystyczny
- Franciszek Matyja.

Druga czêœæ wycieczki by³a bardziej biesiadna. W regionalnym i
stylowym zajeŸdzie turystycznym (Wis³a - Czarne) odby³a siê prawdziwa biesiada z pieczeniem kie³basek na specjalnym ro¿nie. Zabawa
przebiega³a przy kawie, herbacie, dro¿d¿owym placku i beczkowym
piwie. Œpiewem seniorzy po¿egnali tegoroczny sezon turystyczny,
dziêkuj¹c organizatorom, przewodnikowi oraz kierowcy autokaru za
niezapomniane wra¿enia z dotychczasowych wycieczek.
Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia - Zarz¹d Ko³a PZERiI w Gorzowie ¿yczy wszystkim cz³onkom oraz ich rodzinom, aby Wieczór
Wigilii i ca³y okres œwi¹teczny up³ynê³y w pokoju i radoœci w rodzinnym gronie, a w Nowym Roku ka¿dy dzieñ by³ pogodny i szczêœliwy.

Halina Klima

CHE£MEK pi¹ty
W ubieg³ym roku MOKSiR w Che³mku przyst¹pi³ do Miêdzynarodowego Porozumienia Oœrodków Sportu i Rekreacji. Akces
do Porozumienia zg³osi³y oœrodki z : Oœwiêcimia, ¯ywca, Paw³owic, Pszczyny, Bielska - Bia³ej, Buczkowic, Kuz, Olkusza, Brzeszcz,
Gocza³kowic, Andrychowa, Trzebini, Kêt i Libi¹¿a. Celem i ide¹
zwi¹zku jest organizacja turniejów w popularnych dyscyplinach
sportowych. Ka¿dy z uczestników jest gospodarzem zawodów w
danej dyscyplinie.
Organizacja rozgrywek w tenisie ziemnym przypad³a w udziale
Che³mkowi, który wzorowo wywi¹za³ siê z zadania - miêdzy innymi dziêki pomocy instruktora Miejskiego Oœrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji, Sebastiana Fedeckiego.
Suma punktów zdobytych w rozgrywkach tenisowych, slalomie narciarskim oraz halowej pi³ce no¿nej pozwoli³a che³meckim
reprezentacjom uplasowaæ siê na 5 pozycji wœród 16 miejscowoœci.

Seniorzy podczas zwiedzania Cieszyna - spacer ulic¹
„polska Wenecja”.
Fot. TK

IWI
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Puchar jest nasz!
W Oœwiêcimskim Centrum Kultury 9 listopada odby³ siê II Ma³opolski Turniej Tañca Towarzyskiego pomiêdzy uczestnikami terapii 15tu Œrodowiskowych Domów Samopomocy. Organizatorem imprezy
by³o Stowarzyszenie „Bratnie Serca” dla Ludzi Chorych w Oœwiêcimiu.
Pary reprezentuj¹ce Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Che³mku
wziê³y udzia³ we wszystkich proponowanych konkurencjach. Po zakwalifikowaniu siê do fina³u tancerze z Che³mka zajêli odpowiednio: I miejsce w walcu angielskim - B. Andrzejewska, D. Kosa³a, - V miejsce
w sambie - L. Sitek, J. ¯urawik - III miejsce w rumbie - B. Lechowicz,
T. Palka. £¹czna iloœæ punktów zdecydowa³a o tym, ¿e ŒDS w Che³mku
zdoby³ najwy¿sz¹ notê i otrzyma³ puchar przechodni. Nagroda by³a
sukcesem nie tylko startuj¹cych, ale równie¿ terapeuty P. Edyty Wasik,
która dba³a o ich w³aœciwe przygotowanie i P. Ewy Miszuty, która dziêki
przychylnoœci Dyrektora Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji mog³a uczestniczyæ w nauce prawid³owego wykonywania tañców
i wypo¿yczy³a w³asne kostiumy dla par.

Turnieje w Bobrku

Tenis sto³owy
W Samorz¹dowym Zespole Szkó³ w Bobrku odby³ siê 7 grudnia
2004r. Turniej tenisa sto³owego o mistrzostwo so³ectwa zorganizowany przez so³tysa helenê Szewczyk oraz Radê So³eck¹. Uczestniczy³o 12
zawodników: Roman ¯muda, Tomasz ¯muda, Adam Seratowicz,
Arkadiusz Wiktor, Pawe³ Wierzbic, £ukasz Kaczmarczyk, Marcin
Marnot, Stanis³aw Tomera, Karol Klimek, Mateusz Zalewski, £ukasz
Klimek, Piotr Szyjka. Zwyciêzcami zostali: 1.Tomasz ¯muda, 2. Marcin Marnot, 3. Karol Klimek.

Turniej Integracyjny
Równie¿ w Samorz¹dowym zespole Szkó³ w Bobrku 9 grudnia
odby³ siê IV Miko³¹jowy Turniej Integracyjny. Na zaproszenie dyrektora SZS - Adama £êkawê oraz so³tysa wsi Bobrek - Helenê Szewczyk
do bobreckiej szko³y przybyli wychowankowie ze Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Oœwiêcimiu, z Towarzystwa im. Brata
Alberta z Libi¹¿a i Che³mka oraz z miejscowego Domu Pomocy Spo³ecznej. Turniej prowadzi³ nauczyciel w-f Grzegorz Strumiñski i instruktor MOKSiR Sebastian Fedecki. W tym turnirju zwyciêzcami byli
wszyscy zawodnicy a Œwiêty Miko³aj sowicie wynagrodzi³ ich sportowe zmagania.
IWI

Dziêkujemy P. Dyr. Waldemarowi Rudykowi i P. Ewie Miszucie
za wspó³pracê i pomoc udzielan¹ od kilku lat naszemu oœrodkowi.

ŒDS w Che³mku

Hodowcy z Pasj¹!!!!
Istniej¹cy od ponad 50 lat na terenie naszej Gminy oddzia³ Polskiego
Zwi¹zku Hodowców Go³êbi Pocztowych skupia 76 cz³onków. W dniu
13 listopada bie¿¹cego roku w siedzibie hodowców odby³o siê uroczyste
zakoñczenie sezonu lotów.
W spotkaniu uczestniczy³ Burmistrz Che³mka Andrzej Saternus.
Zarz¹d oddzia³u oraz Burmistrz Che³mka uhonorowali nagrodami
i dyplomami najlepszych hodowców. Mistrzami w kategorii hodowli
„go³êbi starych” zostali: Jacek Smó³ka, Miros³aw Kmiecik, Sylwester
Baranowski.

Mistrzami w kategorii „open” zostali: Jacek Smó³ka, Piotr Szyjka,
Miros³aw Kmiecik,Mieczys³aw Glandys.
Mistrzostwo w kategorii „ go³êbi m³odych” zdobyli Adam Grzywa,

Jacek Smó³ka, Stanis³aw Kozub. Hodowcami najlepszych lotników
zostali: Mieczys³aw Glandys ( PL-0145-99-3508) 13 konkursów,
6234 kilometry. Adam Grzywa (PL-01904-517) 5 konkursów, 1086
kilometrów. W 2004 roku oddzia³ uczestniczy³ w 14 zawodach ogólnopolskich oraz w lotach miêdzynarodowych m.in. do Bielefeld, Bohum, Oldenburga.
Gratulujemy hodowcom i ¿yczymy równie udanego przysz³ego
roku.

„W stronê Miko³owskiej Arkadii”
„ Gdy mia³em napisaæ zwierze na „j” napisa³em jutro.
To jeden z poetyckich utworów Arkadiusza Kremzy, który prezentowa³ sw¹ twórczoœæ zgromadzonej w MOKSiR publicznoœci.
10 grudnia goœciliœmy znanego Miko³owskiego poetê oraz towarzysz¹cych mu muzyków Micha³a i Macieja K³akusów.
Arkadiusz Kremza nale¿y do poetów m³odego pokolenia skupionych wokó³ instytutu Miko³owskiego oraz pisma katastroficznego
„Arkadia”.
Swe utwory publikowa³ w presti¿owych pismach literackich m.in.
w „Opcjach”, „Fa Arcie”, „Studium”, „ Twórczoœci i kresach”. Jego
wiersze ukaza³y siê w M³odej Antologii na Œl¹sku, „ Inny Œwiat”,
Antologii Nowej Poezji Polskiej i Najnowszej Antologii poezji Œl¹skiej
, ” Martwe Punkty”. Jest autorem ksi¹¿ek: „Bloki”, „Hocki klocki”
i „Brania”.
Niezwyk³a si³a oraz wysokiej klasy muzyczna improwizacja sprawi³y, ¿e spotkanie sta³o siê swoistym spektaklem. Bracia K³akusowie
na co dzieñ zwi¹zani ze znanym zespo³em „Dzio³o” (teledysk „zamyœlone g³owy”) powiedli nas w stronê Miko³owskiej Arkadii.
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Pierwszoklasiœci

MOJA DROGA
DO PRZEDSZKOLA

z Che³mka podbijaj¹ Kraków
Pierwszoklasiœci z SZS w Che³mku im. A. Mickiewicza odnieœli
swój pierwszy wielki sukces. Pod okiem wychowawczyni A. Juszyñskiej, z pomoc¹ rodziców, wziêli udzia³ w konkursie plastycznym pod
nazw¹ „Mój pierwszy dzieñ w szkole”, organizowanym przez Gazetê
Krakowsk¹, Radio Kraków oraz Park Wodny w Krakowie. Zadanie
polega³o na wykonaniu, w dowolnej technice, pracy plastycznej, przedstawiaj¹cej pierwszy dzieñ w szkole. Nasi uczniowie spisali siê na medal.

Wœród 100 laureatów znaleŸli siê: Arkadiusz Babek, Ewa Czaplejewicz, Adrian Gradek, Wioletta Klimek, Klaudia Knapik, Micha³ Wolny,
Kordian £ysak, Kasia Kucharek, Judyta Mazurkiewicz, Joanna Mazurkiewicz, Maksymilian PaŸdzior, Mateusz Porwit, Konrad Richert,
Dominika Smalcerz, Patryk Sworzeñ. Najwiêksze uznanie jury zdoby³a
praca Kordiana £ysaka, która znalaz³a siê w siódemce najlepszych.
Na zwyciêzców czeka³y nie lada atrakcje. Wszyscy spotkali siê 24
paŸdziernika w Parku Wodnym w Krakowie, gdzie razem z rodzicami
i rodzeñstwem wspaniale siê bawili. Dzieci wziê³y udzia³ w programie
radiowym „na ¿ywo”, mog³y porozmawiaæ z B. Scottem oraz popluskaæ
siê do woli w basenach. Nagrodzeni mogli obejrzeæ swoje zdjêcia na
pierwszej stronie specjalnego wydania Gazety Krakowskiej. Wszystkim gratulujemy!!!
AK-K

Œwi¹teczne Granie Wielkiej Orkiestry
9 stycznia 2005r. kolejny fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy w Che³mku. Zbiórka pieniêdzy trwaæ bêdzie ca³y dzieñ, a od
18.00 Orkiestra zagra w Parku Miejskim, gdzie oprócz „Œwiate³ka do
nieba” czeka na Pañstwa wiele innych atrakcji!
Szczegó³owe informacje na stronie www.chelmek.pl. Chêtnym
do wolontariatu i wszystkim zainteresowanym podajemy numer telefonu organizatora akcji – Bartka Balceraka: 504 208 319.

W nagrodê wyjazd do Brzeszcz
Organizatorzy akcji „Bezpieczeñstwo na drodze to nie przypadek”:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oœwiêcimiu, Komenda Powiatowa Policji w Oœwiêcimiu i Liga Obrony Kraju poinformowali wychowawcê - pani¹ L. Gontko i jej wychowanków - uczniów
klasy pierwszej z Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Bobrku, ¿e wygrali
wyjazd do Brzeszcz. W komisyjnym losowaniu spoœród klas, które
nades³a³y prace konkursowe wylosowano 9 klas pierwszych, po jednej
z terenu dzia³ania poszczególnych 9 samorz¹dów lokalnych - z terenu
gminy Che³mek w³aœnie klasê z SZS w Bobrku. 10 grudnia laureatów
zaproszono na uroczysty fina³ do Hali Sportowej w Brzeszczach, gdzie
czeka³o na nich mnóstwo niespodzianek i atrakcji. „To dla nas wspania³a
nagroda. D³ugo zostanie w naszych sercach, d³ugo bêdziemy j¹ wspominaæ. Braliœmy udzia³ w ró¿nych konkurencjach, dzieciêcej dyskotece,
otrzymaliœmy miko³ajowe paczki! Co to by³ za dzieñ...” - podsumowuj¹
laureaci.

IWI

W ramach realizacji programu profilaktycznego „Dziecko bezpieczne w swoim œrodowisku” zosta³ og³oszony w Przedszkolu Samorz¹dowym nr2 w Che³mku konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców pt.
„Moja droga do przedszkola”. Zadaniem konkursowym by³o wykonanie pracy plastycznej przestrzennej lub p³askiej, w której nale¿a³o
uwzglêdniæ codzienn¹ drogê dziecka z domu do przedszkola.
Konkurs cieszy³ siê ogromnym zainteresowaniem. Do pomys³odawczyñ konkursu dotar³o wiele wspania³ych makiet i oryginalnych
plakatów wykonanych z ró¿norodnych materia³ów. Laureatów wy³oni³a komisja konkursowa w sk³adzie: Dyrektor Przedszkola - Lucyna
El¿bieciak, Wicedyrektor Przedszkola - Dorota Szklarczyk, Konsultant
ds. Profilaktyki Miasta Krakowa - Ma³gorzata Niewodowska i sponsor
nagród - Beata Mleczek.
I miejsca zajêli: Porwit Oliwia - gr. „Zielone ¿abki”, Ga³êziowski
Przemys³aw -gr.”Myszki”, Karelus Wiktoria- gr.”Muchomorki”, II
miejsca zajêli: Szczepañski Jakub- gr.” Zielone ¿abki”, Lenart Klaudiagr.”Myszki” i Górak Ola- gr.”Muchomorki”, a III miejsce Pucha³a
Jakub- gr. „ Zielone ¿abki”, Sowa Natalia- gr. „Myszki” oraz Kupczak
Sebastian- gr. „Muchomorki”. Wyró¿niono tak¿e prace: Kacpra Mi³aka- gr. „Muchomorki”, Karoliny Marek -gr. „Zielone ¿abki” i Bart³omieja Chudego- gr. „Myszki”.
Wrêczenie nagród dla laureatów, wyró¿nionych i wszystkich pozosta³ych uczestników konkursu odby³o siê w dniu 30 listopada 2004r.
Organizatorzy konkursu sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania sponsorowi - fundatorowi wszystkich nagród oraz kierownictwu MOKSiR za
udostêpnienie sali i umo¿liwienie zorganizowania wystawy dla mieszkañców Che³mka.

Dorota Pawlak, Wioletta Suska, Jolanta Wolna

ZWYCIÊSTWO CHE£MECKICH
PRZEDSZKOLAKÓW
„Dostrzec piêkno stracha i czuæ jego duszê
na to prze¿ycie i ja siê skuszê...”
Festiwal „Polne Strachy” - pod takim has³em dnia 26. 11. 2004r.
odby³o siê rozstrzygniêcie powiatowego konkursu zorganizowanego
przez Miejskie Przedszkole nr 7 w Oœwiêcimiu. Celem spotkania by³o
przedstawienie dzieciom w nowym, ¿ywym œwietle zanikaj¹cych tradycji stawiania strachów na polach oraz przekonanie najm³odszego pokolenia o wy¿szoœci stracha na wróble nad halloweenow¹ dyni¹.
W konkursie wziê³o udzia³ 13 przedszkoli z powiatu oœwiêcimskiego, w tym równie¿ Przedszkole Samorz¹dowe nr 2 w Che³mku. Zadaniem dzieci z ka¿dej placówki by³o wykonanie z
tworzywa przyrodniczego, papieru i innych materia³ów postaci o wysokoœci 1,5m. Pokaz pracy
obejmowa³ krótk¹ s³own¹ prezentacjê. Jury sk³adaj¹ce siê z dzieciêcych
ekspertów jednog³oœnie
uzna³o zwyciêstwo che³meckiego przedszkola.
Serdeczne podziêkowania sk³adamy wszystkim osobom zaanga¿owanym w wykonanie zwyciêskiego stracha oraz
przedstawicielom grupy
„Biedronki” za jego prezentacjê na festiwalu.

B. Musia³,
L. El¿bieciak
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Weso³e Miko³ajki
Na spotkanie z dzieæmi do Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, jak ka¿dego roku
przyby³ Œwiêty Miko³aj. Przywióz³ wiele paczek, ale zanim rozda³ prezenty – zabawia³ dzieci
wystêpem, który rozpocz¹³ siê od weso³ej recytacji. Potem spoœród przyby³ych na spotkanie
dzieci Miko³aj wybra³ dwóch pomocników.
Pawe³ i Kordian pomagali nosiæ ciê¿ki worek
wypchany upominkami.
Miko³aj by³ trochê
zdziwiony, ¿e nie przysz³o siê z nim spotkaæ
wiêcej dzieci, ale rozgl¹daj¹c siê po sali doszed³
do wniosku: „pewnie
przysz³y do mnie tylko te
najgrzeczniejsze”. Rzeczywiœcie – dzieci by³y
bardzo grzeczne. Niektóre œpiewa³y piosenki i recytowa³y wierszyki, inne
– nieco onieœmielone i
speszone publicznoœci¹ –
odmawia³y wystêpów.
Dzieci, które ju¿ chodz¹

do szko³y odpowiada³y na „trudne” pytania
Miko³aja, np. „ile jest dwa dodaæ dwa?”, a te,
które przyzna³y siê do znajomoœci literek –
odczytywa³y swoje imiê wypisane na paczce.
Maluszki dzielnie odpowiada³y na pytania z
serii „ile masz lat?”. Trzyletnia Julcia uparcie
twierdzi³a, ¿e ma „dziewiêæ i pó³ roku”.
Dzieci by³y podekscytowane i tak przejête,
¿e zapomina³y nawet swoich imion. Zdarzy³o

siê, ¿e jeden z bliŸniaków poszed³ odebraæ
paczkê brata. Dopiero ingerencja mamy, która
podmieni³a syna na „w³aœciwego”, uratowa³a
sytuacjê. Radoœci by³o co niemiara!
Miko³aj ju¿ zapowiedzia³ swój przyjazd w
przysz³ym roku. Przywiezie jeszcze wiêcej
prezentów, pod warunkiem, ¿e dzieci bêd¹ jeszcze grzeczniejsze ni¿ w tym roku. I ¿e nie bêd¹
unikaæ wystêpów estradowych w jego obecno-

œci. Dzieci – co prawda niezbyt chêtnie – obieca³y, ¿e postaraj¹ siê...

Ilona Witkowska, Fot. St. P-K

Dziękujemy Panu Tomaszowi Sylwestrzakowi – aktorowi z teatru „Banialuka” w Bielsku-Białej – za pomoc
w zaproszeniu Świętego Mikołaja do
chełmeckiego Ośrodka Kultury!

Burmistrz Che³mka oraz Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

zapraszaj¹ wszystkich mieszkañców i przyby³ych goœci do Parku Miejskiego

na po¿egnanie Roku 2004
i powitanie Nowego Roku podczas plener
owej zabawy Sylwestr
owej.
plenerowej
Sylwestrowej.
Zapraszamy w godz. 23 00 do 1 00 (o pó³nocy pokaz sztucznych ogni).

Goœciniec "Na Rozdro¿u"
serdecznie zaprasza
na pe³n¹ atrakcji i niespodzianek

NOC SYLWESTROW¥

gwarantujemy: wykwintne menu
wspania³¹ muzykê (zespó³ z solistk¹)
Tylko u nas wystąpi (po północy) świetny duet z zespołu "Dzikie Pola"
Szczegóły: 0-32 624 20 40, 605 175 666

