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WIÊTO NASZEJ GMINY

Du¿e poparcie
dla Unii Europejskiej
7 i 8 czerwca odby³o siê ogólnopolskie referendum w sprawie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Zdecydowana
wiêkszoæ Polaków powiedzia³a Unii TAK. W naszej gminie
g³osowanie równie¿ zdominowali zwolennicy Unii. A¿ 83,59%
g³osuj¹cych opowiedzia³o siê za wst¹pieniem w struktury europejskie. Pod wzglêdem frekwencji (wg Gazety Krakowskiej)
znalelimy siê na III miejscu w Ma³opolsce. Do urn posz³o
68,14% uprawnionych mieszkañców gminy (w Ma³opolsce
frekwencja wynios³a 59,9%). Równie¿ bardzo du¿e poparcie
dla Unii (83,59% g³osów na TAK, dla porównania: w Ma³opolsce poparcie wynios³o 76,2%) pozwoli³o nam znaleæ siê w
wojewódzkiej czo³ówce (tak¿e III miejsce wg GK).
Burmistrz Che³mka dziêkuje wszystkim mieszkañcom za
liczny udzia³ w referendum.
Ni¿ej przedstawiamy zestawienie zbiorcze wyników z referendum w naszej gminie.
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1- Remiza OSP
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70,77

2-PZ nr8 SziO

897
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556

69,11

3-Gimn. nr 2

2325

1612

1367

69,33

4- SP nr 2

1748

1112

912

63,61

5-Gorzów

1337

964

789

72,10

6- Bobrek

1388

921

737

66,35

190

85

72

44,73

10143

6912

5778

68,14

7- DPS Bobrek
Ogó³em

ród³o: Dane Urzêdu Miejskiego w Che³mku

BKC

Gociem Dni Che³mka by³ burmistrz Libi¹¿a - T. Arkit
Jak co roku w dniach 30 i 31 maja oraz 1 czerwca nasza gmina
obchodzi³a swoje wiêto. Tegoroczne Dni Che³mka odby³y siê pod
has³em Wspólnie do Europy i cieszy³y siê zainteresowaniem wielu
mieszkañców. W bogatym programie ka¿dy móg³ znaleæ co dla siebie.
dok. na str. 14

RADNI OBRADOWALI

VIII sesja Rady Miejskiej odby³a siê 6 czerwca. Radni mieli do
omówienia 11 punktów. Prawie godzinê dyskutowano nad porz¹dkiem
obrad. Najwiêcej emocji wywo³a³ projekt uchwa³y w sprawie wspó³finansowania zadania z zakresu w³aciwoci województwa. Chodzi o
budowê chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 933 w Bobrku i Gorzowie na odcinku od kocio³a do mostu na rzece Wile. Potrzebê tak¹
mieszkañcy zg³aszali od lat.
dok. na str. 3

Z okazji wakacji
samych s³onecznych dni
i udanego letniego wypoczynku
wszystkim mieszkañcom gminy
¿yczy
Burmistrz Che³mka,
Rada Miejska
i Redakcja Echa Che³mka
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KRÓTKO O GMINIE

Gra decyzyjna

W zwi¹zku z mo¿liwoci¹ ubiegania siê o pomoc dla dzieci, które
zaczynaj¹ naukê szkoln¹ burmistrz zwróci³ siê do wojewody o przyznanie dotacji celowej na realizacjê rz¹dowego programu wyrównywania
warunków startu Wyprawka 2003 dla uczniów z naszej gminy. W
wyniku rozeznania jakie przeprowadzi³ MOPS i MZSiP, liczbê dzieci,
które takiej pomocy potrzebuj¹ oszacowano na 25. Gmina zwróci³a siê
o przyznanie kwoty 4370 z³, z czego 2300 przeznaczone by³oby na
podrêczniki szkolne, a 2070 na przybory szkolne, kostiumy gimnastyczne i plecaki.

W dniach 21- 23.05 na terenie powiatu owiêcimskiego przeprowadzona zosta³a Gra decyzyjna na temat; Dzia³anie si³ ratowniczych
obrony cywilnej uk³adu pozamiliarnego i militarnego w czasie wyst¹pienia na terenie powiatu owiêcimskiego nadzwyczajnych zagro¿eñ i
osi¹gania wy¿szych stanów gotowoci obronnej.

***
Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych zdecydowa³a, ¿e sfinansuje wyjazd na wakacje 34 dzieciom z rodzin ubogich. Dzieci
pojad¹ na 10-dniowy obóz do Lipnicy Ma³ej organizowany przez Komendê Hufca ZHP w Che³mku. Koszt pobytu jednego dziecka wynosi
210 z³, z czego komisja pokryje 150 z³, a rodzice 60. Komisja dofinansuje
tak¿e wyjazd na wakacje du¿ej grupy dzieci z parafii Mi³osierdzia Bo¿ego w Che³mku oraz parafii Trójcy Przenajwiêtszej w Bobrku. Ka¿da
parafia otrzyma 2 tys. z³.
***
5 uczniów z ca³ej gminy otrzyma³o nagrody burmistrza za szczególne
osi¹gniêcia w roku szkolnym 2002/2003. Wyró¿nieni zostali uczniowie,
którzy uzyskali wysok¹ redni¹ (5,0 lub powy¿ej) oraz zajêli wysokie
lokaty w olimpiadach na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim. W tym
roku nagrodzeni zostali: Katarzyna Jawieñ z kl. III (ZSP-G nr 1 w
Che³mku), Paulina Kosowska z kl. III (ZSP-G w Gorzowie), Tobiasz
Kowalczyk z kl. IIIb (Publiczne Gimnazjum nr 2 w Che³mku), Justyna
Kulig z kl. VI (ZSP-G w Bobrku) i Marta Gworek z kl. Vc (Szko³a
Podstawowa nr 2 w Che³mku). Wszyscy otrzymali cenne nagrody rzeczowe.
***
28 maja przeprowadzony zosta³ konkurs na dyrektorów szkó³:
ZSP-G nr 1 w Che³mku, ZSP-G w Gorzowie i ZSP-G w Bobrku.
Kadencja obecnych dyrektorów up³ywa 31 sierpnia. W Che³mku i
Bobrku dotychczasowi zarz¹dcy nie mieli rywali, w Gorzowie pojawi³y siê 2 kandydatury. Komisja konkursowa bra³a pod uwagê wymogi stawiane przez ustawê o owiacie oraz wizjê kierowania szko³¹
przedstawion¹ przez kandydatów. Dyrektorzy pozostali bez zmian. W
ZSP-G nr 1 szko³¹ nadal kierowaæ bêdzie Lucyna Kuligowska, w ZSPG w Gorzowie Andrzej Januszyk a w ZSP-G w Bobrku Adam £êkawa.

Oprac. BKC

Dy¿ury Radnych
Radni Osiedla i Nowopola informuj¹, ¿e spotkania z mieszkañcami
oraz zg³aszanie uwag i wniosków dotycz¹cych ¿ycia mieszkañców oraz
problemów naszej gminy odbywaæ siê bêd¹ w ka¿dy poniedzia³ek w
godzinach 16.00-17.00 w Domu Rencisty w Che³mku przy ul. Topolowej 6.

W æwiczeniach z terenu gminy Che³mek brali udzia³ cz³onkowie
sta³ych grup Gminnego Zespo³u Reagowania, a ze starostwa powiatowego- Zespó³ Reagowania Kryzysowego w pe³nym sk³adzie. W pierwszym dniu akcji sprawdzono ³¹cznoæ radiotelefoniczn¹ w sieci zarz¹dzania kryzysowego wojewody oraz æwiczono dzia³anie si³ ratowniczych w sytuacji zagro¿enia powodziowego w ca³ym powiecie. Wykryte mankamenty zostan¹ uwzglêdnione w bie¿¹cej pracy Gminnego i
Powiatowego Zespo³u Reagowania. W ramach æwiczeñ odby³ siê te¿
pokaz akcji ratowniczych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i jednostek
ratownictwa chemicznego Dekochem. Stra¿acy usuwali awariê ruroci¹gu z amoniakiem. Æwiczono tak¿e dzia³anie systemu wykrywania
i alarmowania (SWA). 22 maja o godz. 9.30 przeprowadzono próby
syren alarmowych na terenie ca³ego województwa ma³opolskiego.
Skontrolowano stopieñ pokrycia akustycznego gminy i wyci¹gniêto
wnioski do dalszego dzia³ania. W tym samym czasie w szko³ach odby³
siê æwiczebny alarm ewakuacyjny wed³ug instrukcji postêpowania na
wypadek zagro¿enia po¿arowego. Stra¿akom z OSP z terenu gminy
uda³o siê przeszkoliæ ogó³em 1139 dzieci i m³odzie¿y oraz 41 nauczycieli. Odby³y siê tak¿e teoretyczne æwiczenia postêpowania po zarz¹dzeniu na terenie województwa stanu klêski ¿ywio³owej z zwi¹zku z
zagro¿eniem powodziowym oraz postêpowanie Gminnego Zespo³u
Reagowania po awarii elektrowni j¹drowej.
Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e æwiczenia pokaza³y nam,
jakie braki wystêpuj¹ w dzia³aniu s³u¿b ratowniczych na terenie naszej
gminy, pozwol¹ je usun¹æ, tak, abymy w przysz³oci byli dobrze
przygotowani do prowadzenia akcji ratowniczych.

Z. Kociañski

Wrota Ma³opolski
Zgodnie z ustaw¹ o dostêpie do informacji publicznej z dnia 6
wrzenia 2001 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) oraz z rozporz¹dzeniem
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie Biuletynu
Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r. (Dz. U. Nr 67 poz. 619),
ka¿dy podmiot administracji publicznej ma obowi¹zek stworzenia w
internecie w³asnego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Biuletyny
musz¹ byæ uruchomione do dnia 1 lipca 2003 roku.
Gmina Che³mek w zwi¹zku z tym przyst¹pi³a do portalu Wrota Ma³opolski, w którym zosta³ uruchomiony dzia³ zatytu³owany Cyfrowy
Urz¹d. W dziale tym jednostki samorz¹du terytorialnego z województwa ma³opolskiego mog¹ bezp³atnie stworzyæ w³asny Biuletyn Informacji Publicznej.
Wiêcej informacji mo¿na znaleæ na stronie internetowej

www.malopolska.pl
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RADNI OBRADOWALI
dok. ze str. 1
W tegorocznym bud¿ecie gminy przewidziano na ten cel 20 tys. z³
na prace projektowe. Zadanie zosta³o równie¿ zg³oszone do realizowania wspólnie z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich na lata 2004-2005. Koszt
inwestycji szacowany jest na 1, 3 mln. z³, z czego gmina ma pokryæ 650
tys. Zadanie uzyska³o 6 lokatê na wojewódzkiej licie. Jednak rzeczywista wartoæ nak³adów zostanie dok³adnie wyliczona po opracowaniu
dokumentacji. Po d³ugich sporach radni wiêkszoci¹ g³osów przyjêli
projekt uchwa³y wraz z poprawkami. Dopisali jednak w protokole, ¿e
na to zadanie (jeli dojdzie do jego realizacji) przeznaczonych zostanie
do 50% pieniêdzy na remonty dróg w so³ectwach. Inwestycja roz³o¿ona
zosta³a na lata 2003-2006 i realizowana bêdzie w zale¿noci od iloci
rodków finansowych w gminnym bud¿ecie.
Gor¹c¹ dyskusjê wywo³a³ tak¿e projekt uchwa³y w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹zañ dotycz¹cych realizacji inwestycji o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ w bud¿ecie na 2003 rok. Chodzi o modernizacjê drogi 780. Droga remontowana jest na odcinku od Krakowa do
Che³mka przez województwo wspólnie z samorz¹dami. Nasza gmina
przeznaczy³a 40 tys. na to zadanie w tym roku. Ta kwota jest jednak
niewystarczaj¹ca. Wed³ug szacunkowych kosztów gmina zap³aci
75 830 z³, dlatego trzeba zwiêkszyæ rodki w bud¿ecie. W zakresie
modernizacji bêd¹ realizowane: remont jezdni i budowa chodnika na
ulicy l¹skiej, 2 sygnalizacje wietlne na ul. Krakowskiej i Piastowskiej
oraz przebudowa skrzy¿owania ulic: Owiêcimskiej, l¹skiej i Mieszka
I. Opracowanie dokumentacji ca³ej drogi 780 pozwoli wpisaæ tê inwestycjê do zadañ realizowanych z funduszy europejskich. Radni przyjêli
uchwalê jednog³onie.
Jednog³onie przyjêto równie¿ uchwa³ê w sprawie zwolnieñ z
podatku od nieruchomoci w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego gminy Che³mek i przeciwdzia³ania bezrobociu. O ulgi w podatku od
nieruchomoci z czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej mog¹ siê staraæ przedsiêbiorcy, którzy stworz¹ nowe miejsca pracy.
W uchwale jasno jest zdefiniowane pojêcie nowego miejsca pracy- jest
to zatrudnienie pracownika w pe³nym wymiarze czasu pracy, zameldowanego na pobyt sta³y na terenie gminy Che³mek. Zatrudnienie musi
nast¹piæ po 1.06.2003. Firmy uzyskaj¹ zwolnienia w p³atnoci podatku
w zale¿noci od iloci stworzonych stanowisk. Zwolnienia bêd¹ obejmowa³y okres 3 lat i bêd¹ przyznawane na nastêpuj¹cych zasadach:
- stworzenie 50 i wiêcej miejsc pracy- 50% w ka¿dym roku zwolnienia
-stworzenie 100 i wiêcej- w pierwszym roku zwolnienia 100%,
w drugim i trzecim po 75%
-stworzenie150 i wiêcej- w pierwszym roku 100%, w drugim 90%,
w trzecim 75%
-stworzenie 200 i wiêcej- 100% zwolnienia w ka¿dym roku
Firma, która chce siê ubiegaæ o ulgi w podatku od nieruchomoci
musi zadeklarowaæ, ¿e co najmniej przez 3 lata utrzyma miejsca pracy.
Z dodatkowych ulg bêd¹ mog³y skorzystaæ firmy, które w nastêpnych
latach stworz¹ dodatkowe miejsca pracy. Uchwa³a ma zachêciæ inwestorów. Skorzysta z niej w najbli¿szym czasie w³oska spó³ka Manuli Auto
Polska.
Jednym z wa¿niejszych punktów sesji by³o wyst¹pienie burmistrza,
który przedstawi³ sytuacjê jednostek gospodarczych dzia³aj¹cych na
terenie gminy oraz problem bezrobocia. Jak wynika z danych Urzêdu
Statystycznego w 2000 roku na terenie Che³mka dzia³a³y 624 firmy, w
2001r.- 677 a w 2002- 702. W obszarze wiejskim (Gorzów i Bobrek)
w 2000r. zarejestrowano 157 podmiotów gospodarczych, w 2001  167,
w 2002- 180. Mo¿na zauwa¿yæ wiêc tendencjê wzrostow¹. Struktura
zatrudnienia kszta³tuje siê nastêpuj¹co: 5 zak³adów zatrudnia oko³o 2100
pracowników, w 5 firmach pracuje ponad 100 osób, a w 5 zak³adach od
50 do 100. Reszta podmiotów gospodarczych to przewa¿nie ma³e firmy
o charakterze rodzinnym, zajmuj¹ce siê g³ównie handlem i us³ugami. S¹

firmy, które prze¿ywaj¹ kryzys, ale s¹ te¿ takie, które chc¹ siê rozwijaæ,
jak np.: Alma, VG Polska czy Zak³ad Metali Nie¿elaznych. Najwiêkszym inwestorem, który pojawi³ siê w Che³mku, jest w³oska spó³ka
Manuli. Za ni¹ powinni przyjæ kolejni inwestorzy. Chc¹c stworzyæ
dobry klimat do inwestowania, a co za tym idzie powstawania nowych
miejsc pracy, Rada Miejska przyjê³a Program O¿ywienia Gospodarczego. Stara siê te¿ o poprawê infrastruktury drogowej. Jeszcze w tym
roku modernizowany bêdzie dalszy odcinek drogi 780. Gmina zabiega
tak¿e o pozyskanie funduszy ze rodków strukturalnych na remont
ulicy Przemys³owej wraz z budow¹ parkingów i owietlenia.
Du¿ym problemem jest wci¹¿ bezrobocie. Wed³ug danych Powiatowego Urzêdu Pracy w Owiêcimiu 31.12.2002r. na terenie gminy
zarejestrowanych by³o 897 bezrobotnych, na koniec marca tego roku
935, a na koniec kwietnia 907. Jednoczenie iloæ osób aktywnych
zawodowo kszta³tuje siê na poziomie 8600 osób. Jednak gmina ma
niewielkie mo¿liwoci, ¿eby zmniejszyæ poziom bezrobocia. Potrzebne
s¹ rozwi¹zania na szczeblu pañstwowym.
Radni przeznaczyli dodatkowo 12 tys. z³ na wzmocnienie dzia³alnoci Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej z przeznaczeniem na
pomoc w naturze dla mieszkañców, którzy znajduj¹ siê w trudnej
sytuacji.
Jednog³onie podjêto decyzjê o zabezpieczeniu w przysz³orocznym
bud¿ecie 13 tys. z³ na powstanie Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Owiêcimiu. Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego zwróci³ siê z prob¹ do wszystkich gmin powiatu owiêcimskiego o pomoc
w realizacji tego projektu. Ka¿da gmina da symboliczn¹ z³otówkê, st¹d
u nas kwota 13 tys. z³, gdy¿ gmina liczy 13 tys. mieszkañców. Radni
bez sprzeciwów poparli inicjatywê powstania wy¿szej uczelni.

BKC

NOWY WÓZ BOJOWY
Ju¿ jesieni¹ stra¿acy z Che³mka bêd¹ mieli nowy wóz bojowy. W kwietniu gmina z³o¿y³a wniosek o przyznanie lekkiego samochodu bojowego w ramach programu Samochody
ratownicze 2003. Program realizowany jest przez marsza³ka
województwa ma³opolskiego i dofinansowywany z wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska. Nasz wniosek zosta³ pozytywnie rozpatrzony i znalelimy siê na licie gmin, które
taki samochód otrzymaj¹.
Bêdzie to bardzo nowoczesny wóz, wyposa¿ony w specjalistyczny sprzêt do ratownictwa drogowego, chemicznego i
po¿arowego. Wartoæ samochodu szacowana jest na 300 tys.
z³otych, z czego gmina pokry³aby 25%, reszta pochodziæ
bêdzie z funduszy wojewódzkich. Gmina w tegorocznym bud¿ecie przeznaczy³a na nowy wóz stra¿acki 50 tys. z³. Sk¹d
bêdzie pochodziæ brakuj¹ca kwota zadecyduje Rada Miejska.
Wyposa¿enie OSP w nowy wóz bojowy w znaczny sposób
zwiêkszy zdolnoci do szybkiej i skutecznej interwencji stra¿aków z Che³mka, bior¹c pod uwagê zagro¿enia po¿arowe,
jakie istniej¹ w strefie przemys³owej.
Nie trzeba przypominaæ, ¿e w ci¹gu kilku ostatnich lat
dowiadczylimy 6 powa¿nych po¿arów. Tylko dziêki szybkiej
reakcji stra¿aków uda³o siê unikn¹æ katastrofy, wiêc doposa¿enie stra¿aków ma ogromne znaczenie i przywi¹zujê do tego
du¿¹ wagê  powiedzia³ burmistrz Che³mka.
BKC

Echo Che³mka nr 6/2003

strona 4

PO¯EGNANIE SZKO£Y
Zakoñczy³ siê rok szkolny 2002/2003. Rozdanie wiadectw oraz
uroczyste akademie odby³y siê w szko³ach naszej gminy w dniach 18
i 20 czerwca. Po raz ostatni zabrzmia³ dzwonek, uczniowie po¿egnali siê
z kolegami i nauczycielami i... opucili szkolne mury na ca³e 2 miesi¹ce.
Po wakacjach uczniowie klas trzecich gimnazjum i szóstych klas szko³y
podstawowej rozpoczn¹ edukacjê o jeden szczebel wy¿ej, pozostali za
wróc¹ do tych samym ³awek.

Zakoñczenie roku w Gimnazjum nr 2

Po¿egnanie szko³y w ka¿dej placówce mia³o uroczyst¹ oprawê.
Podczas akademii z tej okazji nagrodzeni zostali uczniowie, którzy
osi¹gnêli wysokie wyniki w nauce. Równie¿ rodzice tych uczniów
otrzymali listy gratulacyjne od dyrekcji szkó³.
Wszystkim dzieciom i nauczycielom ¿yczymy udanych i s³onecznych wakacji.

Osi¹gniêcia uczniów w Bobrku
Zakoñczenie roku szkolnego sk³ania do podsumowania osi¹gniêæ
uczniów. W Zespole Szkolnym Podstawowo- Gimnazjalnym w Bobrku
szczególnie wyró¿nili siê: Mariola Latko za zajêcie III miejsca w konkursie
Piosenka na lato oraz Justyna Kulig, Paulina Guñka, Kinga Toporek,
Martyna Dulêba, Anna Rybarczyk, Pawe³ Wierzbic, Damian Pêdrys uczniowie, którzy osi¹gnêli indywidualnie wysokie lokaty w zawodach
sportowych na szczeblu gminnym i powiatowym. Uczniowie startowali
równie¿ w wielu zawodach dru¿ynowych, osi¹gaj¹c bardzo dobre wyniki. Nie sposób ich wszystkich wymieniæ. Bardzo prê¿nie dzia³a w szkole
zespó³ artystyczny, który wygrywa konkursy powiatowe i wojewódzkie.
Zespó³ tworz¹ uczennice: Paulina Guñka, Justyna Kulig, Anna Rybarczyk, Klaudia T³amacz, El¿bieta Dziuba, Magdalena Pi¹tek, Marzena
Piwowarczyk, Kinga Toporek, El¿bieta Wilczak, Katarzyna Nowak i
Magdalena Szyjka. Wszystkim uczniom gratulujemy sukcesów.

BKC

Podsumowanie matur
Tegoroczni maturzyci egzamin dojrza³oci maj¹ ju¿ za sob¹. Wczeniej ni¿ dla pozosta³ych zakoñczy³ siê równie¿ dla nich rok szkolny.
Uroczyste po¿egnanie klas maturalnych odby³o siê w Powiatowym
Zespole nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych 5 czerwca. By³a
to okazja do podsumowania tegorocznego egzaminu oraz przedstawienia najlepszych absolwentów klas maturalnych. Do egzaminu dojrza³oci przyst¹pi³o w tym roku 75 uczniów szkó³ dziennych i 30 wieczorowych. Pisemnego egzaminu nie zda³o 18 osób, a ustnego 8. Najwy¿sze
rednie na wiadectwie maturalnym uzyskali: Sylwia Czajka, Roksana
Kosowska, Gabriela Str¹k, Zbigniew Janiga, Maciej Blachura, £ukasz
Buliñski, Aneta Burliga, Micha³ Sojka, Adam Blatoñ, Marcin Bo¿ek,
£ukasz G³¹b, Agnieszka Skoczek, Marzena Piêtoñ, Klaudia Kukla i
Roman Kowalik. Egzamin dojrza³oci najlepiej zdali: Zbigniew Janiga,
Maciej Blachura i Micha³ Sojka. Wszystkim gratulujemy wyników i
¿yczymy powodzenia w dalszej edukacji.
BKC

SZKOLNE KONKURSY
W GIMNAZJUM NR 2
W Gimnazjum nr 2 w Che³mku w ostatnich tygodniach odby³o siê
wiele konkursów, w których nasi uczniowie zostali laureatami. Wynik
bardzo dobry w Miêdzynarodowym Konkursie Matematycznym 
KANGUR 2003 uzyska³ uczeñ klasy 3 B Pawe³ Kubas. Konkurs
matematyczny Liga Zadaniowa, który przeprowadzi³a Maria Warcho³,
równie¿ mia³ swoich zwyciêzców. Najwy¿sz¹ iloæ punktów uzyskali:
-w kategorii klas pierwszych: Sebastian Gabry 1 A, Dorota
Syska 1 C, Grzegorz Dzi¹ba 1 A.
-w kategorii klas drugich: Justyna Krok  2 B, Micha³ Doleg³o
2 D, Szymon Pietrzyk 2 D
-w kategorii klas trzecich: Magdalena Rybak  3 D, Marcin Krzy¿anowski  3 A, Marcelina Doleg³o 3 B.
W zakresie jêzyka angielskiego odby³ siê Konkurs FOX 2003, w
którym dwudziest¹ lokatê z wynikiem dobrym zaj¹³ Tobiasz Kowalczyk
z klasy 3 B uzyskuj¹c 110 punktów na 145. W Ma³opolskim Konkursie
Jêzyka Angielskiego do etapu rejonowego zakwalifikowa³a siê Katarzyna Kotlarz z klasy 2 A, a finalist¹ etapu wojewódzkiego zosta³ Tobiasz
Kowalczyk. Uczniów do konkursów przygotowywa³a nauczycielka
jêzyka angielskiego Renata Ksiê¿arczyk.
Du¿ym osi¹gniêciem mo¿e pochwaliæ siê zespó³ redakcyjny wydaj¹cy pod kierunkiem Anety Kowalczyk szkoln¹ gazetkê Hermes. 4
czerwca odby³o siê rozstrzygniêcie Powiatowego Konkursu na najlepsz¹
gazetkê szkoln¹. W konkursie wziê³o udzia³ 26 szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych oraz rednich. 16 gazetek otrzyma³o wyró¿nienia. Nasze
gimnazjum zajê³o I miejsce wród szkó³ gimnazjalnych. Cieszymy siê,
¿e uczniowie odnieli tyle sukcesów. Mamy nadziejê, ¿e w najbli¿szym
roku szkolnym powodów do radoci z sukcesów w szkolnych konkursach bêdzie równie wiele.
Mariola Krzeczkowska

MINI SPARTAKIADA
M£ODZIE¯Y SZKOLNEJ

W pi¹tek 30 maja
na Stadionie Sportowym w Che³mku w
ramach obchodów Dni
Che³mka 2003 odby³a
siê Mini Spartakiada
M³odzie¿y Szkolnej.
Do rywalizacji przyst¹pi³y Zespo³y Szkolne z
gminy Che³mek. Zawody rozgrywane by³y na
torach przeszkód o
charakterze zwinnociowym. Dru¿yny
rywalizowa³y w czterech konkurencjach.
Zwyciê¿y³y zespo³y ze
Szko³y Podstawowej
nr 2 i Gimnazjum nr 2
w Che³mku, zdobywaJedna z konkurencji
j¹c 12 punktów. DruFot. S. Pêdrys-Klisiak
gie miejsce zaj¹³ Zespó³
Szkolny Podstawowo  Gimnazjalny w Gorzowie, zdobywaj¹c 10
punktów, trzecie miejsce Zespó³ Szkolny Podstawowo  Gimnazjalny
nr 1 w Che³mku - 9 punktów, czwarte miejsce Zespó³ Szkolny Podstawowo  Gimnazjalny w Bobrku - 8 punktów. Zwyciêzcy nagrodzeni
zostali pucharami oraz pami¹tkowymi dyplomami.

Aneta Gumu³ka, Sebastian Fedecki
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FESTIWAL NAUKI

Gimnazjum nr 2 w Che³mku bierze udzia³ w ogólnopolskim
konkursie Szko³a z Klas¹. W trakcie roku szkolnego zorganizowano wiele zadañ w ramach konkursu. Jednym z ostatnich
etapów by³ Festiwal Nauki. Taki festiwal odby³ siê w szkole 30
maja. Sk³ada³y siê na niego: konkurs wiedzy o Unii Europej-

Jedna z konkurencji
Fot. Mariola Krzeczkowska
skiej, wystawa prac plastycznych, wystawa plakatów, prezentacja modeli wykonanych w pracowni fizycznej oraz portfolia.
W imprezie wziêli udzia³ równie¿ rodzice przygotowuj¹c potrawy charakterystyczne dla poszczególnych krajów europejskich. G³ówn¹ atrakcj¹ by³ jednak konkurs wiedzy o Unii.
Sk³ada³ siê z 10 bloków, a w ka¿dym by³y trzy zadania: pytania

Dwubój w gimnazjum

Uczniowie odpowiadali na pytania
Fot. Beata Kulczyk-Ciecierska
zwi¹zane z UE, konkurencje sprawnociowe i tzw. rozmaitoci. Uczniowie wykazali siê doskona³¹ znajomoci¹ zagadnieñ unijnych. Nie by³o pytania, na które nie znaliby odpowiedzi. Do konkursu przygotowywali siê ju¿ znacznie wczeniej
na specjalnie zorganizowanych warsztatach. W turnieju wystartowa³y 3 dru¿yny. Po podsumowaniu punktów okaza³o siê,
¿e I miejsce zajê³a dru¿yna w sk³adzie: Paulina Pu¿ek, Adam
Magdoñ i Tobiasz Kowalczyk. II miejsce równorzêdnie zajêli:
Katarzyna Kotlarz, Katarzyna Krzyciak, Maciej Zamarlik,
Anna Lach, Grzegorz Dzi¹ba i Marcin Mikulski.
BKC
W dniu 31.05.2003 roku w Gimnazjum im. C. K. Norwida w
Che³mku mia³ miejsce niecodzienny dwubój zorganizowany w ramach
Festiwalu Nauki na konkurs ogólnopolski  Szko³a z Klas¹. M³odzie¿
zmaga³a siê w Konkurencjach Matematycznych i Sportowych w Gminnym konkursie matematyczno  sportowym o Puchar MOKSiR-u. W
pierwszej czêci uczniowie klas I i II ³amali sobie g³owê nad zadaniami
matematycznymi opracowanymi przez Mariê Warcho³, która by³a
pomys³odawc¹ i g³ównym organizatorem dwuboju. Nad przebiegiem
konkursu czuwali sêdziowie  nauczyciele Gimnazjum, a uzyskane
przez dru¿yny punkty zosta³y doliczone do wyników z drugiej czêci
 sportowej, przygotowanej i przeprowadzonej przez Anetê Gumu³kênauczyciela wychowania fizycznego. Uczniowie musieli wykazaæ siê
szybkoci¹, pomys³owoci¹ i zrêcznoci¹, aby pokonaæ tory sprawnociowe. Duch walki sportowej by³ ogromny. Widzowie dopingowali
swoim dru¿ynom do ostatniej minuty. W rezultacie laur zwyciêstwa
przypad³ klasie I a. Pozosta³e dru¿yny otrzyma³y drobne upominki.
Gminny konkurs sta³ siê dla uczniów doskona³¹ okazj¹ do zaprezentowania swoich umiejêtnoci a sportowe konkurencje wskaza³y na
zdrow¹ rywalizacjê. ¯a³ujemy tylko, ¿e pozosta³e szko³y z gminy nie
skorzysta³y z zaproszenia do wziêcia w nim udzia³u.

Aneta Gumu³ka

SPARTAKIADA NA STADIONIE
Klub Sportowy "Colosseum" z Bobrku ju¿ po raz pi¹ty zorganizowa³ dla dzieci i m³odzie¿y Spartakiadê M³odych. Zawodnicy wziêli
udzia³ w wielu konkurencjach sportowych, ale nie tylko. Mo¿na by³o
wystartowaæ tak¿e w konkursie tañca lub piewu. Zawody odby³y siê
na Stadionie Klubu 1 czerwca. Poni¿ej przedstawiamy wyniki w poszczególnych konkurencjach:
- bieg dzieci do 5 lat: I miejsce- S. Zemirek, II- K. Górecka, III- S.
Kuzia.
- bieg dziewcz¹t w wieku 6-10 lat: I- P. Klimczyk, II- E. Klamka,
III- M. Ksiê¿arczyk.

- bieg ch³opców w wieku 6-10 lat: I- P. M¹sior, II- R. M¹sior,
III- M. Hendzlik.
- bieg dziewcz¹t w wieku 10-14 lat: I miejsce-M. Pi¹tek,
II- I. Chojnicka, III- M. Latko.
- bieg ch³opców w wieku 10-14 lat: I  P. Boczarski, II- D. Pêdrys,
III- B. Kêpa.
- strza³y do bramki: I- B. Szyjka, II- £. Klimczyk, III- Sz. G³ówczak.
Za udzia³ w konkursie piewania piosenek nagrody otrzymali:
S. Górecka, K. Zabawska, S. Pi¹tek, D. Handzlik, M. Kowalczyk
i K. Ksiê¿arczyk.
BKC
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Urodziny Kozio³ka Mato³ka
Rodzice! Czytajcie dzieciom, by z ksi¹¿ek czerpa³y wiedzê,
radoæ i piêkno.
W dniach 2-6 czerwca w ca³ej Polsce trwa³ II Tydzieñ Czytania Dzieciom. W tym roku czytaniu najm³odszym towarzyszy³y 50. rocznica mierci K. Makuszyñskiego oraz 70. urodziny Kozio³ka Mato³ka. Do akcji przy³¹czy³a siê tak¿e Biblioteka Publiczna nr 1 w Che³mku. Ca³y tydzieñ do biblioteki przychodzi³y dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego nr 1 i ze Szko³y
Podstawowej nr 2, by wys³uchaæ przygód znanego wszystkim
Kozio³ka Mato³ka. A czyta³y znane osobistoci: wiceburmistrz
Che³mka, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, dyrektor Szko³y
Podstawowej nr 2, dyrektor MOKSiR, policjanci, bibliotekarze
oraz lokalni dziennikarze (tak¿e redaktorka Echa Che³mka).
Uroczyste zakoñczenie g³onego czytania odby³o siê 6 czerwca. Ulicami Che³mka przemaszerowa³ kolorowy korowód dzieci przebranych za ró¿ne postaci z bajek. Pojawili siê: sam
Kozio³ek Mato³ek, wró¿ki, królewny, batmani. Dzieci zebra³y
siê w Parku Miejskim, gdzie odby³a siê zabawa pt.: Urodziny
Kozio³ka Mato³ka, prowadzona przez Marka Wita -aktora
teatru Ateneum w Katowicach. Aktor zaprasza³ dzieci do
ró¿nych zabaw, m. in. do tworzenia domowego teatru. Maluchy
mog³y te¿ zobaczyæ inscenizacjê Lokomotywy J. Brzechwy
w wykonaniu przedszkolaków z grupy Jagódki B. Szyjki z
Przedszkola Samorz¹dowego w Bobrku.

Inscenizacja "Lokomotywy"
Fot. Beata Kulczyk - Ciecierska

Dzieci przebra³y siê za postaci z bajek
Fot. Beata Kulczyk - Ciecierska
Podczas zabawy w parku rozstrzygniêto konkurs na najpiêkniejsz¹ pracê plastyczn¹ ilustruj¹c¹ przygody Kozio³ka
Mato³ka oraz na najpiêkniejszy strój. Na konkurs plastyczny
wp³ynê³o ponad 200 prac. Jury bra³o pod uwagê g³ównie samodzielnoæ wykonania i wyró¿ni³o 12 osób: Tomka Gustowskiego, Damiana Leniewskiego, Krzysztofa Kocielnika,
Agnieszkê Borys, Korneliê Wolny, Magdalenê Bia³y, Dagmarê Piwowarczyk, Justynê Strêciwilk, Aleksandrê Szklarczyk,
Dawida Mi³onia, Igora £opuszyñskiego, Macieja Bia³ucha i
Nikolê Gut. Nades³ane prace pos³u¿y³y do stworzenia wystawy, któr¹ do koñca wakacji mo¿na zobaczyæ w Bibliotece
Publicznej nr 1.
W konkurencji na najpiêkniejszy strój inspirowany lektur¹
bajki Makuszyñskiego (jurorem by³ M. Wit) nagrody otrzymali: Krzysztof Gomó³ka, Szymon Piotrowski, Igor £opuszyñski,
Sebastian Winiewski, Ola Szklarczyk, Estera Mastalerz, Ania
Adamczyk, Agnieszka Sarna, Justyna Pucha³a, Karolina Balon, Kamila Mikulska i Konstancja Naporowska.
P.S. G³one czytanie Przygód Kozio³ka Mato³ka odby³o siê tak¿e w Bibliotece Publiczej w Starym Miecie
w Che³mku. S³uchaczami by³y dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego nr 2.
BKC

Premierowe przedstawienie w DS

Wolna sobota to przedstawienie przygotowane w ramach kó³ka teatralnego w rodowiskowym Domu Samopomocy Pobyt Dzienny A w Che³mku. Premiera odby³a siê 27 maja
i przyci¹gnê³a wiele osób. Spektakle to ju¿ tradycja tego kó³ka. Tym razem podopieczni wraz z terapeutami przygotowali
przedstawienie kukie³kowe. Scenariusz na podstawie sztuki
Wolna sobota J. Janickiego przygotowa³a Barbara Urbañczyk- opiekunka ko³a. Muzykê napisa³a Edyta Wasik- terapeutka. Kukie³ki oraz dekoracjê przygotowali sami podopieczni. W³¹czyli siê u¿ytkownicy pracowni plastycznej, krawieckiej i stolarskiej. Przygotowania zajê³y nam prawie rok, g³ównie ze wzglêdu na zmieniaj¹cy siê sk³ad grupy teatralnejopowiada B. Urbañczyk - w niezmienionym sk³adzie dzia³amy
od pó³ roku. Sztuka napisana w realiach PRL, pe³na dowcipów
sytuacyjnych, wywo³ywa³a salwy miechu. Wszystkim podoba³y siê perypetie turystki uk¹szonej przez ¿mijê. Aktorzy
zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Spotkanie na premierze mia³o charakter integracyjny.

Przedstawienie mieli te¿ okazjê zobaczyæ uczniowie Powiatowego Zespo³u nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych, gdy¿ aktorzy wystawili dla m³odzie¿y 2 spektakle.
BKC
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Spotkanie z pisark¹
Dorota Terakowska  modna ostatnio pisarka, autorka takich powieci jak: Samotnoæ Bogów Tam, gdzie spadaj¹ anio³y czy Poczwarka goci³a w Powiatowym Zespole nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Che³mku. Pisarka przyjecha³a na zaproszenie nauczy-

o ulubionych autorów odpowiedzia³a, ¿e dzieli ksi¹¿ki na 2 rodzaje: tzw.
jednorazówki i ksi¹¿ki, do których wraca siê po kilka razy. O swojej
twórczoci mówi³a: Ja siê ci¹gle dziwiê, ¿e moje ksi¹¿ki s¹ lubiane,
staj¹ siê bestsellerami, ¿e mam rzesze czytelników. Ja jestem zawsze
niezadowolona z tego co robiê. Spotkanie zakoñczy³o siê rozdawaniem
autografów. Autorka wys³ucha³a tak¿e fragmentów swoich powieci
recytowanych przez uczniów.
Wizyta pisarki by³a okazj¹ do rozstrzygniêcia konkursu literackiego
oraz plastycznego Moje spotkania z bohaterami powieci Doroty
Terakowskiej. Organizatorami obu konkursów by³ PZ nr 8 SZiO, a
adresatem uczniowie szkó³ z terenu gminy. W konkursie literackim na
wyró¿nienie zas³u¿y³y: Katarzyna Tuchacz, Barbara Data, Kamila Zajas,
Judyta Jêdrusik, Klaudia Grygiel, Barbara Guzik, Justyna Krok, Marcin
Radecki, Aleksandra Guja, Patrycja Koczwara, Maciej Jeleñ i Kinga
Bisaga. W konkursie plastycznym nagrodzono: Paulinê Kulas, Ma³gorzatê Radeck¹, Agnieszkê Sarnê, Dorotê Wójcik, Nataliê Zajas i Monikê
Niedbalsk¹. W konkursie recytatorskim nagrody otrzyma³y: Katarzyna
Dyrcz, Marta Adamczewska, Natalia Kurnyta, Katarzyna Kobiela i
Paulina Sawera.

Spotkanie z D. Terakowsk¹
Fot. Stanis³awa Pêdrys-Klisiak
cielki jêzyka polskiego, Urszuli Gui. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele uczniów wszystkich szkó³ w Che³mku. Wydarzeniu towarzyszy³a wystawa obrazów Magdaleny Opitek. Terakowska ¿ywo opowiada³a o sobie, swojej pracy, rodzinie, fascynacji grami komputerowymi.
Pisarka mówi³a barwnie, obrazowo, m³odzie¿ s³ucha³a jej z zainteresowaniem. Autorka musia³a odpowiedzieæ na wiele pytañ. M³odzie¿ chcia³a siê dowiedzieæ, sk¹d czerpie pomys³y, czy lubi swoj¹ pracê, itp. Pytana

Dodatkow¹ atrakcj¹ wzbogacaj¹c¹ spotkanie by³ konkurs plastyczny na temat Wizja mojego anio³a, na który nades³ano 130 prac.
Wyró¿nienia zdobyli: Daria Szyd³o, Dawid Szyd³o, Katarzyn Tuchacz,
Monika Chrz¹szcz, El¿bieta Walerowicz, Anna Fidyt, Izabela Roman,
Natalia lêzak, Sebastian Przysta³, Martyna Sroka, Roksana Butryn,
Dawid Gód, Weronika Dydyñska, Izabela Leniewska, Tomasz
Kapusta, Piotr Czuba, Dagmara Linowska, Agnieszka Borys, Marzena
Ciura, Joanna Wójcik, Joanna Zygmunt, Paulina Zajas, Damian Leniewski i Alicja Haliniak.

BKC

Uczniowie przedsiêbiorcami
Przez 2 dni uczniowie Powiatowego Zespo³u nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych mieli okazjê prowadziæ w³asn¹ firmê. W
ramach szkolnego przedmiotu - przedsiêbiorczoæ odby³y siê VII Szkolne Targi Firm w dniach 5-6 czerwca. Uczniowie z klasy Ia Liceum

Tatua¿e cieszy³y siê najwiêkszym powodzeniem
Fot. Beata Kulczyk-Ciecierska

Cukiernia "Pysio"

Fot. Beata Kulczyk-Ciecierska

Profilowanego utworzyli 7 firm uczniowskich, g³ównie cukierni. Najwiêkszym powodzeniem cieszy³o siê jednak Studio Tatua¿u, w którym
za 2 z³ mo¿na by³o zrobiæ sobie tatua¿ ( zmywalnym oczywicie) lub za
2,50 pokolorowaæ w³osy. Powodzeniem cieszy³a siê te¿ (zw³aszcza ¿e
panowa³ upa³) mro¿ona oryginalna kawa w³oska za 0,50 gr. oraz biszkopt z truskawkami za 1,10 z³. W pierwszym dniu zabrak³o nam ciastaopowiada "wspó³w³acicielka" cukierni Pysio- pomimo ¿e upiek³ymy a¿ 8. Taka lekcja przedsiêbiorczoci mia³a nauczyæ uczniów odpowiedzialnoci i pokazaæ zasady dzia³ania rynku, ale te¿ nauczyæ komu-

nikatywnoci i radzenia sobie w trudnych warunkach. Zadaniem
uczniów by³o uzyskanie pozwolenia od dyrektora na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej oraz zainwestowanie w³asnego kapita³u.
Liczy³ siê pomys³, sposób prowadzenia sprzeda¿y oraz osi¹gniêty
zysk. Chodzi³o o to, ¿eby firma nie straci³a- podkrela³a organizatorka
targów, nauczycielka przedsiêbiorczoci L. Stok³osa. Ocena za wykonanie tego zadania mia³a du¿y wp³yw na koñcow¹ ocenê z przedmiotu.
Nasze zadanie polega na tym, ¿e musimy sprzedaæ jak najwiêcej
produktów i zarobiæ jak najwiêcej, ¿eby to siê wszystko zwróci³o.
Musimy siê nauczyæ, jak funkcjonuje prawdziwa firma - t³umaczy³a
jedna z uczennic. Jak siê okaza³o, wszyscy uczniowie poradzili sobie
doskonale, ¿adna z firm nie ponios³a strat, a kilka nawet trochê zarobi³o.

BKC
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wiêto patrona szko³y
Zawsze w czerwcu Szko³a Podstawowa nr 2 w Che³mku obchodzi
wiêto swojego patrona. Nosi ona imiê Powstañców l¹skich. W tegorocznych obchodach wziêli udzia³ zaproszeni gocie: wiceburmistrz
Che³mka, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, dyrektor MZSiP i przewodnicz¹cy Rady Szko³y. Uroczystoæ mia³a bardzo podnios³y charakter i
sk³ada³a siê z dwóch czêci. Podczas akademii uczniowie, którzy wcielili
siê w Powstañców, przybli¿yli zgromadzonym historiê trzech powstañ
l¹skich. Opowieæ przeplatana by³a pieniami ¿o³nierskimi z tamtych
czasów. Dzieci z m³odszych klas zatañczy³y Trojaka l¹skiego. Nasza
szko³a nosi Wasze imiê, Drodzy Powstañcy, dlatego do³o¿ymy wszelkich starañ, aby otoczyæ je czci¹, a Was zachowaæ w pamiêci- deklarowali uczniowie. wiêto patrona to zarazem wiêto szko³y. By³a to wiêc
doskona³a okazja, aby przedstawiæ uczniów, którzy imiê szko³y rozs³awili, zdobywaj¹c wyró¿nienia i nagrody w konkursach, olimpiadach i
zawodach. Tytu³ literata roku 2002/2003 za udzia³ w konkursach poetyckich, literackich i ortograficznych otrzymali: Marta Gworek kl. Vc,
Weronika Dydyñska kl. IVA, Iwetta Musia³ kl. VA, Aleksandra Guja
kl. IVB, Anna Stelmach kl. VIB, Joanna Piwowarczyk kl. IVB, Justyna
Gworek kl. IVB, Marcin Radecki kl. VC, Kamila Zajas kl. VIB, Patrycja
Koczwara kl. VIC, Dominika Radziun kl. IIA i Mateusz Sarna kl. IIIA.
Najlepszymi sportowcami zostali: Karolina Halemba kl. VIC, Paulina Koczwara kl. VIA, Patrycja Majcherek kl. IVA, Sebastian Majcherek kl. VB i Agnieszka Bia³y kl. IVC.
Tytu³ matematyka roku 2002/2003 za godne reprezentowane szko³y
w konkursie matematycznym Kangur 2003 otrzymali: Mateusz Róg
kl. IVC, Konrad ¯o³na kl. VID, Szymon Zahradnik kl. IIIC, Tomasz
Kapusta kl. IVA, Kacper Wilczak kl. VIA.
W Konkursie Ogólnopolskim Jêzyka Angielskiego FOX 2003
wyró¿nienie otrzyma³ Piotr Rzeszowski z kl. VIA.
Wielu uczniów wyró¿nia siê zdolnociami plastycznymi, a ich prace
s¹ nagradzane na konkursach. Nagrody zdobyli: Iwetta Musia³ kl. VA,
Gabriela Brotoñ kl. VA, Kamil Kaczmarek kl. VD, Aneta Kêpka kl. VB,

wiêto patrona szko³y
Fot. Beata Kulczyk-Ciecierska
Karolina Sukiennik kl. VA, Marcin Radecki kl. VC, Paulina Kulas kl.
IIA, Agnieszka Sarna kl. IB, Ma³gorzata Radecka kl. IIIB, Damian
Rzepecki kl. IV B i Dorota Wójcik kl. IC.
W Konkursie Literacko-Plastycznym pt. Jan Pawe³ II Patron
Najgodniejszy wyró¿nieni zostali: Kamil Krzeczkowski kl. VIB, Karolina Bana kl. IIIC, Aneta Kêpka kl. VB i Joanna Sibik kl. VIC.
Szko³ê reprezentowali tak¿e szachici. Wyró¿nienia na szczeblu
powiatowym zdobyli: Kamil Gabry kl. IVB i Paulina Karweta kl. IIIC.
Druga czeæ obchodów wiêta szko³y odby³a siê w Parku Miejskim. Tam dzieci z m³odszych klas wziê³y udzia³ w konkursie plastycznym, a starsi uczniowie zmierzyli siê z nauczycielami w meczu koszykówki. Zorganizowano tak¿e loteriê fantow¹.

BKC

Wizyta u stra¿aków

Sukces Wideowagarów

W celu zapoznania dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego nr
2 w Che³mku z nowoczesn¹ technik¹ i prac¹ ludzi na wa¿nych
stanowiskach zorganizowa³ymy w maju wyjazd poza miejsce
zamieszkania. By³a to bardzo interesuj¹ca wycieczka do Owiêcimia, do Zak³adowej S³u¿by Ratowniczej P. U. H. Dekochem. Fachowe informacje wzbudzi³y zaciekawienie, a jednoczenie wiele nauczy³y przedszkolaków. Dzieci dowiedzia³y
siê, jak przeciwdzia³aæ i nie dopuszczaæ do zagro¿enia. Po tej
lekcji dzieci wiedz¹ ju¿ jak potê¿nym ¿ywio³em jest ogieñ i
potrafi¹ zrozumieæ pewne zakazy.
Wychowawcy: D. Pawlak, J. Wolna

Spektakl Wideowagary zdoby³ wyró¿nienie na Ma³opolskim
Festiwalu Teatrów Szkolnych Skawina 2003. Przedstawienie przygotowane zosta³o przez grupê teatraln¹ z Zespo³u Szkolnego Podstawowo- Gimnazjalnego w Bobrku, dzia³aj¹cy pod opiek¹ Joanny Krzy¿ak
i Lucyny Gondko. Spektakl zwyciê¿y³ razem z ZSP-G nr 1 w Che³mku
w powiatowych eliminacjach festiwalu, które odby³y siê w kwietniu.
Zwyciêskie szko³y reprezentowa³y powiat owiêcimski w wojewódzkim finale, który odby³ siê 12 czerwca w Skawinie. Zespó³ z Bobrku
ponownie zosta³ wyró¿niony. Gratulujemy.

Konkurs w przedszkolu
Zdrowe zêby- piêkny umiech to has³o konkursu, który
odby³ siê 10 czerwca w Przedszkolu Samorz¹dowym nr 1 w
Che³mku. Na konkurs zg³oszono 6 prac wykonanych przez
przedszkolaków na temat higieny zêbów. Komisja konkursowa w sk³adzie: U. Kowalska, W. Taborska oraz S. PêdrysKlisiak przyzna³a 2 wyró¿nienia grupie Biedronki B. Musia³ oraz Weso³e Sowy D. Szklarczyk.
Organizatork¹ konkursu by³a R. Zieliñska- nauczycielka,
która zachêca dzieci do higieny zêbów. Plakaty wykonane
przez dzieci bêd¹ ozdabia³y poczekalniê do gabinetów stomatologicznych w SG ZOZ w Che³mku.
Renata Zieliñska

BKC

Wycieczka na Lipowiec
Dzieci z grupy Jagódki Renaty Zieliñskiej z Przedszkola Samorz¹dowego nr 1 w Che³mku zapros³y swoich rodziców na wycieczkê autokarow¹ do Wygie³zowa. Pogoda dopisa³a. Dzieci zwiedzi³y ruiny zamku
na Lipowcu. By³a to te¿ okazja do z³o¿enia ¿yczeñ i wrêczenia upominków swoim
rodzicom z okazji Dnia Matki
i Dnia Ojca. Wycieczka dostarczy³a dzieciom wiele pozytywnych wra¿eñ i nowych
wiadomoci, a obecnoæ rodziców sprawi³a, ¿e zacieni³y siê wiêzi rodzinne.

Renata Zieliñska

Przedszkolaki w skansenie
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W wid³ach Wis³y i Przemszy (czêæ 2)
Dzieje Bobrku (1)

Pocz¹tek historii najstarszej w naszej gminie osady Bobrek
jest trudny do ustalenia co wynika z faktu, ¿e ró¿nego rodzaju
o niej wzmianki nie s¹ jasno udokumentowane. Najwczeniejsze jej dzieje zwi¹zane s¹, z istniej¹cym tu we wczesnym redniowieczu, grodziskiem, a póniej z zamkiem obronnym, a w
koñcu z pa³acem bobreckim. W pobli¿u tych budowli powstawa³y i rozwija³y siê osady gdzie ¿yli ludzie tam zatrudnieni i
dla niuch pracuj¹cy a równoczenie by³y tworzone budowle
bêd¹ce obecnie cennymi zabytkami.
Na mapie z po³owy XVI wieku wystêpuje nazwa Bobrek,
odnosz¹ca siê do zamku i jego otoczenia a w pewnej od niego
odleg³oci znajdowa³y siê Bobrowniki le¿¹ce w pobli¿u istniej¹cego ju¿ wczeniej mostu, jednego z nielicznych jeszcze na
rzece Wile.
Obecna wie Bobrek le¿y w Kotlinie Owiêcimskiej na lewym brzegu Wis³y przy ujciu do niej So³y, a¿ do mostu na
Wile. Za pó³nocna czêæ wsi znajduje siê u podnó¿a Zrêbowych Pagórów Libi¹skich.
W nadwilañskich rozlewiskach, jak mo¿na siê spodziewaæ, bobry tworzy³y swe ¿eremia, st¹d mog³a powstaæ nazwa
Bobrek, a póniej Bobrowniki. W dokumentach z pocz¹tku XV
wieku, zwi¹zanych z obecnoci¹ na tych ziemiach protoplasty
rodu Ligenzów, wystêpuje nazwa Bobrek, a u jego syna Bobrowniki.
Teren obecnego Bobrku, w jego czêci przylegaj¹cej do
mocno zdewastowanego niestety obecnie pa³acu, zabudowany
by³ najwczeniej i najgêciej w ci¹gu wieków. Tu, w pierwszych wiekach naszej pañstwowoci istnia³o grodzisko, podobne do innych istniej¹cych na tych terenach Polski, maj¹cych znaczenie obronne tak ze strony zachodnich najedców,
jak od zbójników, którzy na pobliskich terenach mocno siê
rozpanoszyli, a nawet na krótki okres go zajêli. Na tym miejscu
w drugiej po³owie XIV wieku powsta³ warowny zamek jako
pallaco in forteca nale¿¹cy na pewno ju¿ od roku 1410 do1640
do rodu Ligenzów herbu Pó³kozic. Pierwszym znacz¹cym cz³onkiem tego rodu by³ Jan Ligenza, s³awna i majêtna postaæ,
o której pierwsza informacja zawarta jest w dokumentach
z 1366 roku, kiedy to wystêpuje jako Jan z Jurkowa, a kilkadziesi¹t lat póniej z Niewiarowa, Niegowici, Przec³awia i z Bobrku
(1410). Nale¿a³a do niego kasztelania chrzanowska i jeszcze
kilka miejscowoci. Wymieniony by³ w wielu dokumentach
królewskich Kazimierza Wielkiego, królowej Jadwigi i W³adys³awa Jagie³³y z lat 1368-1426. Jeszcze za Kazimierza Wielkiego w 1374 roku piastowa³ godnoæ starosty ³êczyckiego, a pod
koniec 1384r. ³¹czy³ ten urz¹d z godnoci¹ wielkorz¹dcy krakowskiego, a wojewod¹ by³ do mierci. Wystêpowa³ tak¿e jako
porêczyciel po¿yczek zaci¹gniêtych przez królow¹ Jadwigê i
wiadkiem wystawienia dokumentu z okazji odnowienia Uniwersytetu Krakowskiego. By³ jednym z dowódców chor¹gwi
królewskich w bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku, a po jej
zakoñczeniu, razem z Jakiem z Olenicy, zosta³ komendantem
jeñców krzy¿ackich wziêtych do niewoli. Po mierci Jana Ligenzy jego nastêpc¹ zosta³ syn Jan (junior) piastuj¹cy wa¿ne
funkcje- podczaszego i ochmistrza trzech kolejnych ¿on W³adys³awa Jagie³³y. Odziedziczy³ on Bobrek- jako siedzibê rodow¹, Bobrowniki, Che³mek, Gromiec, Gorzów, Chrzanów, Libi¹¿ Wielki i Ma³y, z przylegaj¹cymi do nich m³ynami i kopal-

niami kruszców. Obaj jego synowie zginêli w czasie dzia³añ
wojennych- jeden z nich Jakub pod £uckiem, a drugi- Jan pod
Warn¹.
Nastêpnym ze znacz¹cych w³acicieli Bobrka by³ Piotr
Ligenza- kasztelan czchowski, który przej¹³ dobra po zmar³ych bratankach- synach Jakuba i po bracie Stanis³awie. Nale¿a³o do niego kilkanacie miejscowoci, w³¹cznie z ówczesnymi wsiami naszej gminy.
W 1500 rokuwyda³ dokument ustalaj¹cy prawa i obowi¹zki mieszkañców Chrzanowa, do których nale¿a³a obrona grodu Bobrek w razie najazdu wrogów, w którym mogli oni uzyskaæ schronienie i byli równoczenie zwolnieni z tzw. mostowego przy przejedzie przez Wis³ê w pobli¿u wsi Bobrowniki.
Ostatnim z rodu Ligenzów by³ Miko³aj Spytko M³odszy
(syn Jana, nie¿yj¹cego ju¿ w 1600 roku dworzanina królewskiego), który po mierci dziadka Miko³aja Spytka Starszego
sta³ siê w³acicielem zamku w Bobrku, siedziby rodu, jak to
zapisa³ w testamencie: mocno i ozdobnie zmurowanym ode
mnie i kosztem niema³ym wystawiony ( prawdopodobnie nie
chodzi tu o wybudowanie nowego zamku, lecz o przebudowanie- przyp. aut.) z wszystkimi przyleg³ociami nale¿¹cymi do
zamku, a wiêc: folwarkami, m³ynami, c³ami, lasami, puszczami, stawami, z portem wilanym s³u¿¹cym do spuszczania
towarów lenych "P³atew" i dziesi¹tków (okrelenie drewna
budowlanego) do Krakowa, a tak¿e z wsiami w krakowskiej
ziemi le¿¹cymi i do tego zamku oraz majêtnoci bobrkowskiej- dawno nale¿¹cymi: Libi¹¿em Wielkim, Gromnikiem
(mo¿e chodzi o Gromiec, w którym istnia³ port flisacki a zaznaczony na mapie Stanis³awa Porêbskiego z 1563 r.), Che³mkiem, Gorzowem i Bobrownikami.
Miko³aj Spytek M³odszy podczas przekazywania maj¹tku
przez dziadka mia³ 8 lat, st¹d opiekê nad nim przejê³a matka
i najbli¿szy krewny- stryj kasztelan czchowski, który przej¹³
w zarz¹d tak¿e ca³oæ dóbr tworz¹cych schedê bratanka.
W 1610r. doszed³ do lat sprawnych (15 lat), pozwalaj¹cych
m. in. na dysponowanie swym maj¹tkiem, ale bez mo¿liwoci
sprzeda¿y, zastawu i zapisu a¿ do pe³noletnoci tj. 21 lat.
Za¿yczy³ sobie zniesienia opieki stryja, na co ten siê zgodzi³,
oddaj¹c mu wszelkie jego dobra (m. in. armaty zamkowe w
Bobrku).
Ostatni w³aciciel, jak wynika z zachowanych róde³, zapewne s³abego zdrowia i umys³u, po ojcu odziedziczy³ ca³kowit¹ nieodpowiedzialnoæ i nieudolnoæ ¿yciow¹, rozrzutnoæ i zami³owanie do zbytku. Wynikiem czego by³o popadniecie w d³ugi u wuja Samuela Dêbiñskiego, co doprowadzi³o
do oddania mu za d³ugi na wieczne czasy ca³ego klucza chrzanowskiego. Jego cechy charakteru spowodowa³y, ¿e nie piastowa³ on ¿adnych wa¿niejszych urzêdów ziemskich i zmar³ w
stosunkowo m³odym wieku, bezpotomnie, za jego ¿ona wst¹pi³a do zakonu i w ten sposób, niezbyt chlubnie, zakoñczy³o
siê panowanie linii Ligenzów w Bobrku.
Po mierci g³ównego spadkobiercy Bobrek wraz z kluczem
bobreckim nale¿a³ jeszcze przez ok. 16 lat do jego matki (zmar³a w 1640r.) i wtedy to, po licznych rodzinnych perypetiach,
przesz³y na w³asnoæ rogu Wielkopolskich.
c.d.n.
Hah
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HISTORIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1 W CHE£MKU
Lata 1945-1949
Zaraz po wyzwoleniu przewodnicz¹cy Gminnej Rady Narodowej
W³adys³aw Piechota poleci³ W³adys³awowi Zaj¹cowi zorganizowanie
nauki szkolnej. W³adys³aw Zaj¹c by³ nauczycielem. Pracowa³ przez 5 lat
w fabryce Bata jako zwyk³y robotnik, ukrywaj¹c siê przed Niemcami.
Przy wydatnej pomocy pracowników zak³adu obuwia i mieszkañców Che³mka dokonano w budynku dawnej szko³y filialnej i przedszkola niezbêdnego remontu (naprawiono dach, zaszklono okna, pobielono
ciany).
Nauka szkolna w tym budynku rozpoczê³a siê ju¿ w 1945 roku.
Pierwszymi nauczycielami byli robotnicy fabryki obuwia (m. in. pan
Czajka, pan Szymutko a kierownikiem by³ W. Zaj¹c). Przybywa³o coraz
wiêcej dzieci. Kiedy cztery sale szko³y przyfabrycznej nie mog³y pomieciæ uczniów, kierownik szko³y wynaj¹³ 2 sale w kamienicy u obywatela
Stefana Jelenia (przy stacji PKP). W krótkim czasie wynajêto siódm¹ salê
w domu u ob. Moronia a stamt¹d przeniesiono siê do du¿ej sali w dawnej
karczmie (u Ringa, póniej domu Wojciecha Opitka przy stacji). Sprzêt
szkolny (bardzo ró¿ny) zosta³ podarowany miêdzy innymi przez dyrekcjê
fabryki obuwia a tak¿e 18 pu³k artylerii przeciwlotniczej, który opuci³
baraki w Che³mku. Dyrektor fabryki Roman Kowalik podarowa³ pomoce
do nauki fizyki i ksi¹¿ki do biblioteki. Wydatn¹ pomoc w organizowaniu
szko³y i nauki wykaza³ dzia³aj¹cy od pierwszych dni wyzwolenia Komitet
Rodzicielski pod przewodnictwem Jana Fidyta.
Przy pierwszej wizytacji szko³y w Che³mku podinspektor szkolny
Ryszard Tschop z Chrzanowa wraz z kierownikiem Zaj¹cem obejrza³
ruiny szko³y. W obecnoci przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego i
w³adz miejscowych zachêci³ do zabezpieczenia ruin i przyst¹pienia do
odbudowy szko³y.
W padzierniku na ogólnym zebraniu rodziców przy udziale zaproszonych goci, reprezentuj¹cych dyrekcjê fabryki obuwia, parafiê,
Gminn¹ Radê Narodow¹, organizacje m³odzie¿owe, utworzono Komitet Odbudowy Szko³y w Che³mku. W sk³ad Komitetu weszli z ramienia
szko³y kierownik W³adys³aw Zaj¹c i nauczyciel Józef Or³owski oraz
wójt gminy Józef Kubicik, przewodnicz¹cy Komitetu Rodzicielskiego
Jan Fidyt, przedstawiciel Gminnej Komisji Owiaty Piotr Opitek, budowniczy Józef Kotowski, leniczy Mieczys³aw Niedzielski, ksi¹dz
Eugeniusz Wcis³o, pracownicy umys³owi fabryki: Leon Nizio³ek, Antoni
Szymutko, Tomasz Bo¿ek i dyrektor fabryki Roman Kowalik.
Fundusze na budowê szko³y Komitet czerpa³ z bud¿etu gminy,
dotacji rz¹du, zbiórek wród miejscowej ludnoci. Razem wydano na
budowê oko³o 16 milionów z³otych. O hojnoci ofiarodawców wiadcz¹ miêdzy innymi zapisy (Echo Che³mka):

³ek kwotê 300 z³ na budowê szko³y w Che³mku

-Na odbudowê szko³y w Che³mku (...) z³o¿yli: (tu lista 41 osób),
z³o¿ono 3860 z³
-Budujemy szko³ê- w dniu 5 sierpnia 1946 roku przeprowadzona
zbiórka da³a kwotê 29629 (dalej wyniki zbiórek w poszczególnych
czêciach gromady i lista osób, które z³o¿y³y najwiêksze kwoty)
-Harcerze mówi¹: Dajemy szkole 300 godzin pracy- M³odzi idcie
w nasze lady
Pomnik Grunwald, który powsta³ w 1910 roku z inicjatywy kierownika Szko³y Powszechnej w Che³mku zosta³, pod os³on¹ nocy,
wiosn¹ 1940 roku zniszczony przez hitlerowców. Pierwszy apel o
odbudowê Pomnika Grunwaldzkiego w Che³mku ukaza³ siê w Echu
Che³mka z 16 marca 1946 roku. Inicjatorem by³ Franciszek Pactwa,
dawny uczeñ szko³y. Rozpoczêto ³añcuch sk³adek na odbudowê pomnika. Setki osób nie tylko z Che³mka, ale prawie z ca³ej Polski (przede
wszystkim z grona pracowników sklepów fabrycznych Bata) przekazywa³o swe datki.
Prawie równolegle rozpoczêto w Che³mku odbudowê szko³y.
Uznano wtedy, ¿e aktualnie szko³a jest bardziej spo³eczeñstwu potrzebna i tak¿e stanie siê pomnikiem zwyciêstwa. Pieni¹dze zebrane na
pomnik przekazano na odbudowê szko³y.
Na nowo od¿y³a idea odbudowy pomnika wiosn¹ 1948 roku. Na
wniosek w³adz administracyjnych i spo³eczno-politycznych zwrócono
siê do Komitetu Budowy Pomnika o przekazanie zebranych pieniêdzy
na odbudowê zniszczonej szko³y. Komitet, uznaj¹c racjê pierwszeñstwa budowy szko³y, pieni¹dze przekaza³. Ostatecznie pomnik odbudowano dopiero w 1964 roku.
Wspomnê tutaj, ¿e pada³y propozycje, aby zarówno szko³a, jak
i pomnik stanê³y w nowej czêci Che³mka- Kolonii Fabrycznej. Jednak
upór rdzennej ludnoci i przywi¹zanie do tradycji wziê³y górê i obie
budowle stanê³y na dawnych swoich miejscach.
W lipcu 1949 roku nowy gmach szko³y zosta³ oddany do u¿ytku,
chocia¿ schody i korytarze by³y w stanie surowym, nie by³o przeprowadzonej kanalizacji, tak wewnêtrznej, jak i zewnêtrznej, nie wykoñczono czêci mieszkalnej. By³ to budynek dwupiêtrowy, kryty blach¹,
obejmuj¹cy 9 sal lekcyjnych, kancelariê, pokój nauczycielski i 2 izby
na pomoce naukowe.
Na uroczystoæ otwarcia szko³y w dniu 1 wrzenia 1949 roku
przybyli z Krakowa Kurator Danek, Wizytator Szkó³ Tumidajski,
Inspektorat Owiaty w Chrzanowie reprezentowa³ podinspektor szkolny Ryszard Tschop.

Dominik Swoszowski

-Zamiast ¿yczeñ wi¹tecznych i noworocznych sk³ada Leon Nizio-

Muzyka na ¿ywo

Dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego nr 1 mia³y okazjê
wys³uchaæ koncertu ¿ywej muzyki. Do przedszkola przyjechali bowiem uczniowie razem z nauczycielami ze Szko³y
Muzycznej w Libi¹¿u.
Maluchom bardzo podoba³y siê utwory wykonane na
pianinie cyfrowym i akordeonie. Przedszkolaki pokaza³y
te¿, ¿e potrafi¹ piêknie piewaæ. Przy akompaniamencie
akordeonu wykona³y piosenki, których nauczy³y siê w
przedszkolu.
-Koncert ten by³ podsumowaniem 3-letniej edukacji muzycznej dzieci. Wiosn¹ b.r. my bylimy z wizyt¹ w Szkole Muzycznej. Tam dzieci pozna³y ró¿ne instrumenty, a teraz oni
odwiedzili nas. A poniewa¿ nie ka¿dy ma mo¿liwoæ pojechaæ
na koncert, postanowilimy zorganizowaæ go u nas - mówi
organizatorka D. Szklarczyk.
BKC
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FESTIWAL "MISERICORDIAS"

Wystêpem scholi Misericordias z Che³mka i wspóln¹ modlitw¹ rozpocz¹³
siê I Archidiecezjalny Festiwal Pieni o Mi³osierdziu Bo¿ym Misericordias.
Szerzmy Mi³osierdzie Bo¿e piewem- przywita³ zgromadzonych ks. D. Talik, pomys³odawca festiwalu.

Sk³ada³ siê on z 2 czêci. Pierwsza
obejmowa³a prezentacjê 10 schól, które
przyjecha³y do nas z Libi¹¿a, Wadowic,
Skawy, Piekar, Jordanowa, Makowa Podhalañskiego i Owiêcimia. Po wspólnej
Mszy w. odby³a siê II czêæ- og³oszenie

wa³y kwestê, kiermasz prac plastycznych
oraz aukcjê dzie³ sztuki. Prace na ten cel
przekazali m. in. cz³onkowie RSTK oraz
u¿ytkownicy rodowiskowego Domu Samopomocy. Uda³o siê zgromadziæ sumê
w wysokoci 4 154,95 z³, która w ca³oci
zostanie przekazana na leczenie i rehabilitacjê Piotra, mieszkañca Che³mka, poszkodowanego w wypadku samochodowym . Organizatorzy gor¹co dziêkuj¹
wszystkim, którzy okazali ofiarnoæ i
wsparli ten szczytny cel.

III miejsce - "Bel Canto"

Gwiazda wieczoru - "Sasa mi Africa"

wyników i koncert laureatów. Jury w sk³adzie: ks. R. Tyra³a (przew.), U.Jod³owskaJeziorowska, £. Dydyñska, U. Guja
i B. Sidorowicz pierwsze miejsce przyzna³o schli Opoka z Wadowic. II miejsce zdoby³a schola Canticum Canticorum z Libi¹¿a (licz¹ca 100 osób w ró¿nym wieku), a III- Bel Canto z Jordanowa (Chór ten wystêpowa³ w Che³mku w
kwietniu). Równie¿ publicznoæ przyzna-

³a swoj¹ nagrodê. Jednog³onie gromkimi brawami nagrodzono Opokê. Festiwal uwietni³ koncert gwiazdy wieczoruzespo³u Sasa mi Africa. Podczas imprezy
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga i
Parafia Mi³osierdzia Bo¿ego zorganizo-

II miejsce - "Canticum Canticorum"

I miejsce - "Opoka"

Festiwal Archidiecezjalny odby³ siê
14 czerwca w Parku Miejskim w Che³mku. Jego organizatorami byli: Parafia
Mi³osierdzia Bo¿ego w Che³mku, Miejski Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji w
Che³mku oraz Stowarzyszenie Rodzina
Kolpinga. Honorowy patronat nad imprez¹ sprawowali: E. Ks. Kard. Franciszek
Macharski i burmistrz Che³mka Andrzej
Saternus. Organizatorzy zapewnili, ¿e za
rok odbêdzie siê II edycja festiwalu.
BKC

Zdrowo ¿yj!
Pokaz Tai Chi oraz judo i karate, spotkanie z lekarzem to tylko
niektóre propozycje programu Dnia Promocji Zdrowia, który odby³
siê 6 czerwca w PZ nr 8 SZiO w Che³mku. Nasza szko³a przyst¹pi³a
do Ma³opolskiej Sieci Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie. Tym samym przy-

Pokaz juda
Fot. Beata Kulczyk-Ciecierska

jêlimy na siebie obowi¹zek promowania zdrowego trybu ¿ycia. Wiadomo, ¿e zdrowie w ponad 50% zale¿y od stylu ¿ycia i jeli tê wiedzê
uda siê przekazaæ m³odym ludziom, to bêdzie sukces- mówi koordynatorka programu L. Stok³osa. Znalaz³o siê tu wiele atrakcyjnych
propozycji. Organizatorzy starali siê zainteresowaæ uczniów g³ównie
¿ywieniem i ruchem, bo to podstawa zdrowia. Odby³o siê spotkanie z
lekarzem J. Franczykiem nt.: Zdrowie w okresie dorastania oraz film
o zdrowym ¿ywieniu. Dziewczêta spotka³y siê z pielêgniark¹-po³o¿n¹.
Dla mi³oników ruchu odby³ siê pokaz judo w wykonaniu zawodników
Towarzystwa Sportowego Hejna³ Kêty oraz pokaz Tai Chi- treningu
cia³a i umys³u. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³a wystawa pszczelarska przygotowana przez nauczyciela B³a¿eja Banasia. Mo¿na by³o zobaczyæ jak
wygl¹da ul w rodku, co z niego pszczelarz wyci¹ga i jakie z tego
powstaj¹ produkty. Mo¿na by³o skosztowaæ wie¿ego miodu (pyszny!) oraz py³ku pszczelego (te¿ nienajgorszy). Ekspozycja cieszy³a siê
du¿ym zainteresowaniem nie tylko wród uczniów, ale i nauczycieli. Ta
wystawa mia³a pokazaæ uczniom rodowisko pszczó³, poniewa¿ pszczo³y i produkty pszczele to zdrowie- podkrela³ B. Bana.
To by³o pierwsze takie przedsiêwziêcie promuj¹ce zdrowie. Teraz
zapytamy uczniów co im siê najbardziej podoba³o i bêdziemy to kontynuowaæ w nastêpnych latach- mówi³a L. Stok³osa.

BKC
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LATO Z PI£K¥- Pi³karski festyn- boisko LKS Gorzów- sobota 5 lipca godz. 16.00

V LIGA WADOWICKA

KS CHE£MEK  HEJNA£ KÊTY
2:0 (2:0)

Bramki: Kulig 43, Baczewski 45
Sêdziowa³ P. Kania z Olkusza
¯ó³te kartki: Hobora  Tomala
Widzów: ok. 300
KS CHE£MEK: Szewczyk  Wójcik,
Kulig, Ma³ecki (59 Zawadzki), Bajorek
(77 Suszek) - Hobora, Sidorowicz, Klisiak,
Krok - Baczewski (67 Snopko), Ko³aciak
(75 Mazurkiewicz)
HEJNA£: Radwan  Tomala, Wadoñ,
Berestko, Strze¿oñ  Kowalczyk, Nalborczyk,
Chrapkiewicz, Macura (77 £ysoñ)  Kula
(67 Chiliñski), B¹ba

ISKRA KLECZA  KS CHE£MEK
3:1 (2:1)

Bramki: Sidorowicz 41 (sam), W¹drzyk
49 k., Dobisz 43  Mleczek 21
Sêdziowa³ P. szklarczyk z Olkusza
¯ó³te kartki: Dobisz, Malik  Ma³ecki,
Baczewski, Kurzak, Wojcik
Widzów ok. 250
KS CHE£MEK: Szewczyk (46 Kurzak)
 Wojcik, Kulig (49 Mazurkiewicz), Ma³ecki
 Bajorek (79 Suszek), Sidorowicz, Baczewski, Snopko, Ko³aciak (46 Zawadzki)  Krok,
Mleczek
ISKRA: Kud³acik  Brózda, liwa, Gurdek  Dobisz, Pu³ka (84 Szfran), W¹drzyk,
Szyd³owski, Dyba (86 Malik), K. B³achut,
M. B³achut

KLASA B
OWIÊCIMSKA
Kolejka z 1 czerwca

KS CHE£MEK II  SO£A £ÊKI 3:2
LKS GORZÓW  LKS PRZECIESZYN 2:0
COLOSEUM BOBREK  HARMÊ¯E 0:2

Kolejka z 8 czerwca

LKS PALCZOWICW  COLOSEUM BOBREK 3:0
HARMÊ¯E  LKS GORZÓW 2:0
G£ÊBOWICE  KS CHE£MEK II 2:3

Kolejka z 15 czerwca

KS CHE£MEK II  LKS PRZECIESZYN
3:0
LKS GORZÓW  LKS PALCZOWICE 1:3
COLOSEUM BOBREK  PORÊBA WIELKA 3:0

KS CHE£MEK  STRUMIEÑ
POLANKA WIELKA 3:1 (0:1)

Bramki: Gembo³y 69 k., 83k., Pokrzyk
75 (sam)  D. Boba 23
Sêdziowa³ W. Skrzypczak z Wadowic
¯ó³te kartki: Ma³ecki, Kulig  D. Boba,
Zaj¹c, Dzidek, Dawid Boba
Widzów ok 200
KS CHE£MEK: Szewczyk  Hobora
(62 Gembo³y), Wójcik, Ma³ecki (60 Nieqwita³a), Snopko  Bajorek, Kulig, Klisiak, Zawadzki (76 Suszek) Baczewski (67 Mazurkiewicz), Mleczek
STRUMIEÑ: Wandor  Kaletka, Zem³a,
D. Boba, Stawowy  Zaj¹c, Pokrzyk, Spadek,
Cha³pka  Daniel Boba, Dzidek

¯AREK BARWA£D  KS
CHE£MEK 0:1
Bramki: Hobora

KS CHE£MEK  JANINA LIBI¥¯
1:0 (0:0)

Bramki: Mazurkiewicz 65
Sêdziowa³: W. Romanowski z Wadowic
¯ó³te kartki: Hobora, Ma³ecki Przebinda, czerwona: Kulig
Widzów: ok. 300
KS CHE£MEK: Szewczyk  Wójcik,
Ma³ecki, Snopko, P. Baczewski ( 46 Klisiak)
 Hobora, Kulig, Bajorek (79 Gembo³y), Zawadzki, (73 Suszek)  M. Baczewski, Mazurkiewicz

AMATORSKA
LIGA SIATKÓWKI
W czerwcu dobieg³a koñca II edycja Chrzanowskiej Amatorskiej Ligi Pi³ki Siatkowej,
w której bra³a udzia³ dru¿yna siatkarzy MOKSiR Che³mek. 14 dru¿yn w czasie pó³rocznych zmagañ rozegra³o po kilkanacie spotkañ
wchrzanowskiej hali sportowej. W klasyfikacji ostatecznej dru¿yna MOKSiR-u zajê³a
6 miejsce, zapewniaj¹c sobie w przysz³ym sezonie grê w grupie A ligi.

TABELA KOÑCOWA LIGI
1

Skok-Janina - Libi¹¿

13 26

2

Lotnik - Jaworzno

13 25

3

Belfers - Chrzanów

13 23

4

FPC - Libi¹¿

13 23

PORÊBA WIELKA  LKS GORZÓW 0:1
HARMÊ¯E  KS CHE£MEK II
8:2
COLOSEUM BOBREK pauzowa³

5

Titan-Lux - Libi¹¿

13 21

6

Jutrzenka - Trzebinia

13 21

7

MOKSiR - Che³mek

13 21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

8

Hydrem - Libi¹¿

13 19

9

PSI - Chrzanów

Kolejka z 22 czerwca

Tabela koñcowa klasy B

PORÊBA WIELKA
HARMÊ¯E
COLOSEUM
PALCZOWICE
GÓRNIK II
KS CHE£MEKII
SKIDZIÑ
PRZECIESZYN
GORZÓW
£ÊKI
G£ÊBOWICE

43
41
38
37
33
31
29
28
24
10
3

13 18

10 Gwodzie - Chrzanów

13 17

11 Relax - Trzebinia

13 14

12 Gala - Trzebinia

13 13

13 Staszic I LO - Chrzanów 13 12
14 Elekrtownia - Siersza

13 0

Pawe³ Legut

Fot. arch.
JANINA: Lis  Saternus, Cygan, Przebinda, Ch³opek - Grabowski (85 Poznañski),
Legutko (57 Korga), Szlêzak, Lickiewicz 
Smok, Kos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tabela koñcowa V ligi
SKAWA
BUKOWNO
JANINA
ISKRA
MARCÓWKA
ZGODA
HEJNA£
BARWA£D
ANDRYCHÓW
POLANKA
CHE£MEK
OLKUSZ
ISKRA-UNIA
SO£A
LESKOWIEC
RUCH

62
60
59
57
51
48
39
39
39
37
37
37
30
29
22
20

Oprac. SF

GIMNAZJADA
W dniu 27 maja na obiekcie MKS-u Trzebinia odby³a siê Gimnazjada w Pi³ce No¿nej na
szczeblu rejonowym. Powiat Owiêcimski na
tej imprezie reprezentowa³o Gimnazjum nr 2
im. C.K. Norwida w Che³mku.
Nasi pi³karze w pierwszym meczu trafili na
Gimnazjum z Trzebini, któremu ulegli 3:5. Jak
siê póniej okaza³o dru¿yna ta zosta³a zwyciêzc¹ ca³ego turnieju, a Che³mek musia³ siê zadowoliæ trzecim miejscem, które wed³ug opiekuna Mariusza Kozie³a jest równie¿ sporym sukcesem.

MK

Najlepszy Szachista
Ziemi Owiêcimskiej
Jan Karweta zosta³ Najlepszym Szachist¹
Ziemi Owiêcimskiej. Tytu³ ten zdoby³ w IV
Miêdzynarodowym Turnieju Szachowym rozegranym w Owiêcimiu.
Nasz zawodnik- na co dzieñ nauczyciel i
opiekun ko³a szachowego przy MOKSiR w
Che³mku- tak mówi o swoim zwyciêstwie:
-To co wiedzia³em, ¿e wygram, to wygra³em, co powinienem przegraæ , to przegra³em.
Po 8 rundzie stworzy³ siê taki uk³ad, ¿e wygra³em. Pomóg³ mi ³ud szczêcia.

BKC
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WIÊTO NASZEJ GMINY

Jak co roku w dniach 30 i 31 maja oraz 1 czerwca nasza gmina obchodzi³a swoje
wiêto. Tegoroczne Dni Che³mka odby³y siê pod has³em Wspólnie do Europy i cieszy³y
siê zainteresowaniem wielu mieszkañców. W bogatym programie ka¿dy móg³ znaleæ co
dla siebie.
Uroczyste otwarcie burmistrz og³osi³ w
pi¹tek w samo po³udnie. Jednak obchody zaczê³y siê ju¿ rano blokiem imprez sportowych
dla dzieci. Na Stadionie Sportowym w Che³mku odby³a siê Gminna Olimpiada Sportowa
klas I-III- Olimpiadka 2003 oraz Mini Spartakiada M³odzie¿y Szkolnej. W Olimpiadzie
Sportowej w kategorii klas I pierwsze miejsce
zajê³a dru¿yna z ZSP-G nr 1 w Che³mku, w
kategorii klas II i III zwyciêstwo odnios³a Szko³a
Podstawowa nr 2 w Che³mku. Mini Spartakiadê wygra³o Gimnazjum nr 2 w Che³mku, pokonuj¹c ZSP-G w Gorzowie, ZSP-G nr 1 w
Che³mku i ZSP-G w Bobrku. Przeprowadzono tak¿e konkurs wiedzy o zasadach ruchu
drogowego, w którym zwyciêstwo odnieli
uczniowie ZSP-G nr 1 w Che³mku w sk³adzie:
Jakub Zieliñski, Przemys³aw Wojtków, Micha³ Kowalczyk, Kamil Bo¿ek, Szymon Karelus i Tomasz Siekiera. Mi³onicy biegania mogli
wzi¹æ udzia³ w II Biegu Ulicznym, którego
2 km trasa prowadzi³a ulicami miasta. Najlepszymi biegaczami w kategorii mê¿czyzn okazali siê: Micha³ Jedynak z Chrzanowa, Szymon
Janiga z Bobrku i Artur Szczepañski z Che³mka. W kategorii kobiet zwyciê¿y³a Katarzyna
Kunor. Drugiego i trzeciego miejsca komisja
nie przyzna³a. Aneta Gumu³ka wraz z synem
otrzyma³a specjaln¹ nagrodê przyznan¹ przez
burmistrza Che³mka za wprowadzenie biegiem do Europy dwóch pokoleñ.
W obchody wiêta miasta w³¹czy³y siê
wszystkie szko³y i przedszkola z terenu gminy,
przygotowuj¹c wystêpy artystyczne. Ciekawe
pokazy sprawnoci bojowej zaprezentowali
równie¿ stra¿acy.
Jedn¹ z corocznych atrakcji Dni Che³mka
s¹ zawody wêdkarskie dla dzieci i doros³ych o
Puchar Burmistrza Che³mka. W tym roku dopisa³y dzieci, chêtnych do ³owienia by³o oko³o
100. M³odzi wêdkarze startowali w dwóch
kategoriach wiekowych: do 10 i powy¿ej 10 lat.
W pierwszej grupie zwyciê¿y³a Dominika
Kajfasz przed Paw³em Rol¹ i Alicj¹ Dusz¹. W
starszej grupie najlepszy okaza³ siê Kamil Sojka, pokonuj¹c Sylwiê Garbarz i Tymoteusza
Tomsiê. Doroli wêdkarze stawili siê na zawo-

dach w mniejszym gronie- wystartowa³o 44
zawodników. Pierwsze miejsce zaj¹³ Dawid
Bo¿ek, II- Jan Klaja i III- Edward Legiêd.
W Gorzowie- Ma³owach ju¿ po raz pi¹ty
odby³ siê Prze³ajowy Wycig Rowerowy dla
dzieci. Wystartowa³o 42 zawodników w 10
kategoriach wiekowych. Zwyciêzcami okazali
siê: Marta Staszel, Magdalena Krawczyk,
Magdalena Krucka, Monika Zawadzka, Regina Bo¿ek, Kasia Hendzlik, £ukasz Lukasek,
Maciej Wójcik, Krzysztof Hendzlik, Adam
Krzemiñski, Rados³aw Mika, Adrian Krucki,
Kornel Opitek, Pawe³ Domaga³a, Konrad
Borkowski, Tomasz Opitek, Tomasz Jagielski, Piotr Wesecki, Pawe³ Dopiera³a, Bogdan
Zawadzki, Marcin Korczyk, Maciej Guzy,
Wojciech Bisaga, Miko³aj B³oñski, Damian
Zajas i Jakub Ryc¹bel. Damian Zajas otrzyma³
od Gazety Krakowskiej puchar za pi¹te z rzêdu
zwyciêstwo w tych zawodach.
Na Kortach Tenisowych rozegrano Turniej
Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza. Najlepszym tenisist¹ okaza³ siê Tomasz Warzecha przed
Paw³em Burlig¹, Grzegorzem Rych³owskim i
Szymonem Raczkiem. Dzieci mog³y wzi¹æ udzia³
w Turnieju Skrzatów. Zwyciê¿y³ Maciek Marchewka, II miejsce zajê³a Gabrysia Ponikowska
a III- Amadeusz Basta.
Jak co roku swój udzia³ w Dniach Che³mka
zaznaczyli mi³onicy pi³ki no¿nej. Rozegrano
2 mecze. W pierwszym Oldboje KS Che³mek
zmierzyli siê z Dziennikarzami Krakowskimi.
Mecz zakoñczy³ siê remisem 2:2. W drugim,
dru¿yna samorz¹dowców zagra³a przeciwko
dru¿ynie ksiê¿y. Samorz¹dowcy wygrali 3:1.
Nie zabrak³o muzyki. Gwiazd¹ Dni Che³mka by³ oczywicie koncert Szymona Wydrylaureata I edycji programu Idol wraz z zespo³em Carpe Diem. Na scenie zaprezentowa³y
siê tak¿e m³ode zespo³y rockowe dzia³aj¹ce
przy MOKSiR w Che³mku: S. Y. N. K., Crash
i Werset. Zespó³ Flow z Sosnowca wyst¹pi³
jako support przed Carpe Diem. To w pierwszym dniu.
W niedzielê wyst¹pi³ The Avalanchewschodz¹ca gwiazda muzyki rockowej z Owiê-

SPONSORZY DNI CHE£MKA:

PZU S.A.- Owiêcim,
GUMIPOL Sp. z o. O.- Che³mek,
IN-BET- Marek Ciszewski,
GWAREK- Trzebinia,
Pañstwo Dyrczowie- Piekarnia- Che³mek,
ANSPOL- Zak³ad Produkcji Obuwia- Anna S³otwiñska,
ANSFOR- Che³mek,
INWEST- MENT- Libi¹¿,
STANFORM Stanis³aw Mleczek,
Przedsiêbiorstwo Metali Nie¿elaznych BOBREK,
MZGK Sp. z o. O.- Che³mek

cimia. W sobotê nie mniejszym powodzeniem
ni¿ koncert Wydry cieszy³ siê wystêp Andrzeja
Grabowskiego. Du¿e zainteresowanie wzbudzi³ tak¿e koncert Parafialno- Gminnej Orkiestry Dêtej z Bobrku pod batut¹ Z. Pieprzycy i
koncert góralskiego zespo³u Halny. Podczas
wiêta Miasta podsumowano III Ogólnopolski
Plener Rzeby Monumentalnej w Drewnie.
Wszyscy artyci, którzy wziêli w nim udzia³,
uhonorowani zostali wyró¿nieniami i dyplomami. Rzeby, które powsta³y podczas pleneru,
mo¿na podziwiaæ na placu Kiliñskiego przed
siedzib¹ MOKSiR. Uroczystoæ uwietni³ efektowny pokaz sztucznych ogni, który wszystkim
bardzo siê podoba³. Jak co roku obchodom towarzyszy³ przelot go³êbi pocztowych z Wolina
do Che³mka. Trasa wynosi³a 525 km. Wystartowa³o 3,5 tys. ptaków. Jako pierwszy na mecie
zameldowa³ siê go³¹b o numerze PL 019-011973 nale¿¹cy do Piotra Szyjki i Miros³awa
Kmiecika, osi¹gaj¹c czas przelotu 6 godzin 45
minut.
Ostatni dzieñ wiêta miasta przypad³ w
Dzieñ Dziecka. Z tej okazji przygotowano dla
najm³odszych wiele atrakcji m. in. teatrzyk i
zabawê z Cz³owiekiem Magnetycznym.
Codziennie wieczorem mieszkañcy Che³mka
mogli potañczyæ przy akompaniamencie zespo³ów Aplauz i Aster.
G³ównym organizatorem Dni Che³mka by³
Miejski Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji.
Wspó³organizatorami byli: Burmistrz Che³mka, Rada Miejska, Szko³y Podstawowe i Gimnaja, Powiatowy Zespó³ nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Che³mku, Parafia p. w. Mi³osierdzia Bo¿ego w Che³mku,
Ochotnicze Stra¿e Po¿arne, Polski Zwi¹zek
Hodowców Go³êbi Pocztowych, Polski Zwi¹zek Wêdkarski- Ko³o Miejskie, Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Kluby Sportowe, Rady So³eckie, Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury.
Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim mieszkañcom za liczny udzia³ w obchodach wiêta
miasta. Dziêkuj¹ równie¿ sponsorom za wsparcie finansowe i pomoc organizacyjn¹.
Na dwóch nastêpnych stronach znajd¹
Pañstwo zdjêcia z tegorocznych obchodów Dni
Che³mka.

BKC

SPONSORZY PLENERU RZEBY
MONUMENTALNEJ W DREWNIE:
IN-BET- Marek Ciszewski
GUMIPOL Sp. z o. o.
KONTRA- Bielski- Bia³a
Mieczys³aw Glandys
DERMEX Sp. z o. o.
Alicja i Stefan Dudziakowie
ZHP Che³mek
Zajazd JÓZSTACH

B. S. Owiêcim
STANFORM Stanis³aw Mleczek
FORMPLAST Leszek Ziêtarski
PPH STANPAW Sp. z o. o.
ADM Sp. z o. o.
Szymon Bochenek
Firma NAYKA Sp. z o. o.
S. C. KRAWCZYK
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Wystêp SP nr 2 w Che³mku

Rajd rowerowy - Gorzów

Oldboje KS Che³mek kontra Dziennikarze Krakowscy

Andrzej Grabowski

Szymon Wydra

Autograf Szymona Wydry
Zawodnicy przed startem

Zwyciêzcy II Biegu Ulicznego

Zwyciêscy Konkursu Wiedzy o Zasadach Ruchu Drogowego
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Koncert zespo³u "Halny"

Koncert Gminno-Parafialnej Orkiestry Dêtej

Zwyciêzcy Turnieju Tenisa Ziemnego

Tak bawi³y siê dzieci

Rzebiarze otrzymali dyplomy

Najm³odsi wêdkarze
Fotoreporta¿: Stanis³awa Pêdry-Klisiak
Beata Kulczyk - Ciecierska

Sklep AMI - Plac Targowy, Che³mek, tel. 846-12-46

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
OC, AC, NW, ZK, Asistans Polska, UNIQA Polonia,
czynne codziennie 8.00 - 16.00 sobota 8.00 - 13.00
DAEWO PTU, NORDEA - Tryg Samopomoc HDI
Przyk³adowe sk³adki ubezpieczenia
Pojemnoæ
Bez
Pe³ne zni¿ki 60%
zni¿ek sk³. ca³oroczna
3
523 z³
177 z³
Ka¿da osoba, która w okresie od 23 czerwca do 5 wrzenia dokona w sklepie AMI do 900 cm
3
od
901-1250cm
664 z³
204 z³
zakupów artyku³ów szkolnych i biurowych na kwotê przekraczaj¹c¹ 80 z³ - wemie
3
od
1251-1500cm
827
z³
254 z³
udzia³ w losowaniu cennych nagród rzeczowych. Wielokrotnoæ kwoty 80 z³ uprawnia
od 1501-2000cm3 1023z³
315 z³
do wype³nienia dodatkowych kuponów. Lista nagród dostêpna w sklepie.
pow. 2000 cm3
1131z³
348 z³
Losowanie nagród odêdzie siê
UNIQA - Polonia Zielona Karta Gratis !

WIELKA
LOTERIA
WITAJ
SZKO£O

6 wrzenia 2003 r. o godz. 13.00 w sklepie AMI

Zapraszamy na udane zakupy !!!
KSERO, Nape³nianie kardryd¿y, Piecz¹tki, AGENCJA PKO - kredyty

Pakiet na sam. u¿ywane od 3,7%
Mo¿liwoæ ubezpieczenia w domu klienta
Pakiet Bezpieczny Dom 150 z³ - S.U. 121000 z³
Pomoc przy likwidacji szkód komunikacyjnych
Skup sam. za gotówkê 0 606 385 393

