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ZZZapraszamy melomanów na koncert holenderskiej gwiazdy Saski Laroo.

   Trębaczce towarzyszą polscy muzycy: Ryszard Krawczuk, Jacek Królik, Łukasz

Adamczyk, Artur Malik.  Projekt jest kompilacją muzyki funk, jazz i hip - hop. Sala kinowo

- widowiskowa MOKSiR w Chełmku - 1 IV 2006 r. godz. 1900. Cena biletu 15 zł.
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ECHO  CHE£MKA

06.01 - na ul. Chrobrego w Che³mku skradzio-

no telefon komórkowy wartoœci 300 z³

12.01 - w Che³mku na pl. Kiliñskiego do-

konano kradzie¿y z w³amaniem. Osza-

cowane straty 7 000 z³

14. 01 - w Che³mku na ul. Mickiewicza

dokonano kradzie¿y roweru wartoœci

360 z³

16.01 - przy ul. Powstañców Œl¹skich do-

konano w³amania do samochodu. Szko-

dy wyceniono na 1 000 z³

16.01 - w Gorzowie na ul. Oœwiêcimskiej

zatrzymano nietrzeŸwego rowerzystê.

1,2 promila.

18.01 - na ul. Przemys³owej dokonano kra-

dzie¿y laptopa z oprogramowaniem

wartoœci 5 000 E

19.01 - w Che³mku z pl. Kiliñskiego skra-

dziono samochód marki citroen warto-

œci 1 700 z³

23.01 -  w Bobrku przy ul. Kolistej niezna-

ni sprawcy w³amali siê do baru Georg.

Straty oszacowano na 1 000 z³

29.01 - w Che³mku na ul. Pi³sudskiego

dokonano w³amania do piwnicy. Skra-

dziono 4 rowery wartoœci 1 900 z³

30. 01 - w Che³mku na ul. Piastowskiej

zatrzymano nietrzeŸwego rowerzystê.

1,3 promila.

Oprac. PW

Apel
W zwi¹zku ze stwierdzonymi przypad-

kami utrudnieñ w prowadzeniu dzia³añ ra-
towniczych polegaj¹cych miêdzy innymi
na braku mo¿liwoœci dojazdu do obiek-
tów, osiedli i przysió³ków, spowodowany-
mi nadmiernymi iloœciami zalegaj¹cego
na drogach œniegu a nawet lodu Pañstwo-
wa Stra¿ Po¿arna w Oœwiêcimiu zwraca siê
z apelem o utrzymanie przejezdnoœci dróg
po¿arowych oraz dostêpu do hydrantów
zewnêtrznych. Jest to szczególnie wa¿ne
w przypadku wszelkich obiektów u¿ytecz-
noœci publicznej. Obowi¹zek utrzymania
dróg po¿arowych w stanie umo¿liwiaj¹-
cym ich wykorzystanie przez pojazdy jed-
nostek ochrony przeciwpo¿arowej (wyni-
kaj¹cy z rozporz¹dzenia w sprawie ochro-
ny przeciwpo¿arowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów) spoczy-
wa na w³aœcicielach lub zarz¹dcach danych
terenów.

Jednoczeœnie z uwagi na prognozy
wyst¹pienia dalszych opadów œniegu po-
nawiamy apel do w³aœcicieli obiektów
budowlanych o bie¿¹ce usuwanie z dachów
œniegu i lodu w trosce o bezpieczeñstwo
ludzi i mienia. Podczas usuwania  œniegu
z dachów nale¿y pamiêtaæ, aby zrzucony
œnieg nie blokowa³ wyjœæ ewakuacyjnych
z obiektów.

m³. kpt. Ryszard Dudek

Komunikat
Urz¹d Miejski w Che³mku infor-

muje o obowi¹zku wymiany dowo-
dów osobistych zgodnie z ustaw¹ z
dnia 12 stycznia 2002 roku.

- w 2006 roku przypada termin
wymiany dowodów osobistych wy-
danych w latach 1992 do 1995 roku,

- w 2007 roku przypada termin
wymiany dowodów osobistych wy-
danych w latach 1996 do 2000 roku.

Po up³ywie wymienionych termi-
nów stare dowody osobiste trac¹
wa¿noœæ.

Szczegó³owe informacje mo¿na
uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w
Che³mku w biurze nr 13 lub w infor-
macji, tel. nr 033 846 12 30.

Inf. UM

Konkursy
W bud¿ecie Gminy Che³mek na 2006

r. zarezerwowano kwotê 250.000,00 z³
przeznaczon¹ na wspó³pracê z organiza-
cjami pozarz¹dowymi.

Stosownie do zapisów ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr
96, poz. 873 z póŸn. zm.) Burmistrz Che³m-
ka og³osi³ otwarty konkurs ofert na realiza-
cjê zadañ publicznych. W 11 obszarach, z
których realizacjê zadañ zamierza wspie-
raæ Gmina Che³mek aktualnie, zosta³o roz-
strzygniêtych 15 zadañ.

Gmina Che³mek przyzna³a w obszarze
Kultura fizyczna i sport kwotê 140.000,00
z³ z czego:
1. Ludowy Klub Sportowy w Bobrku -

kwota: 27.500,00 z³
2.  Ludowy Klub Sportowy GORZÓW -

kwota 28.500,00 z³
3.  Klub Sportowy „Che³mek” w Che³mku

- kwota 66.000,00 z³
4.  Uczniowski Klub Sportowy „Grunwald”

w Che³mku - kwota: 16.000,00 z³
5.  Uczniowski Parafialno-Szkolny Klub

Sportowy w Bobrku - kwota: 2.000,00 z³
Ochrona i Promocja zdrowia:

6.  Polski Zwi¹zek Niewidomych, Ko³o
Powiatowe w Oœwiêcimiu - kwota 500 z³

Dzia³ania na rzecz osób niepe³nospraw-
nych:
7.  Fundacja im. Brata Alberta - kwota 7.500 z³

Nauka, edukacja, oœwiata i wychowanie:
8.  Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, Komen-

da Hufca w Che³mku - kwota 24.000 z³
9. Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w

Che³mku - kwota 10.000 z³
Upowszechnianie kultury, sztuki ochro-
ny dóbr kultury i tradycji:
10. Stowarzyszenie Klub Idei Tomasza

Baty w Che³mku - kwota 1.200 z³
11. Robotnicze Stowarzyszenie Twórców

Kultury w Che³mku - kwota 5.500 z³
Porz¹dek i bezpieczeñstwo publiczne oraz
przeciwdzia³anie patologiom spo³ecznym:
12. Che³meckie Stowarzyszenie TrzeŸwo-

œci Klub „Paprotnik” w Che³mku - kwo-
ta 23.000 z³

13. OSP Che³mek - kwota - 2.500 z³
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci
i m³odzie¿y:
14. Polski Zwi¹zek Emerytów Rencistów i

Inwalidów w Che³mku - kwota 6.500 z³
15. PTTK w Che³mku - kwota 1.500 z³.

Kolejne zadania zostan¹ og³oszone w
terminie póŸniejszym.

Burmistrz Che³mka, Andrzej Saternus
Urz¹d Miejski. Wydzia³ Ogólno-

Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
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Jubileuszowa sesja
9 lutego 2006 r. w sali sesyjnej Urzêdu Miejskiego w Che³mku odby³a siê pierwsza

w tym roku a zarazem jubileuszowa XL sesja Rady Miejskiej w Che³mku.
msza i Wis³a na terenach gmin Che³mek,
Jaworzno i Mys³owice. Realizacja zadania
bêdzie wykonywana w dwóch etapach: wy-
konanie prac studyjno-koncepcyjnych i re-
alizacja projektu inwestycyjnego. Zakres po-
rozumienia obejmuje realizacjê wszystkich
prac studyjno-koncepcyjnych, jakie s¹ zwi¹-

zane z aplikacj¹ o œrodki z Funduszu
Spójnoœci. Wszelkie koszty wykonania
pierwszego i drugiego etapu zadania po-
krywaæ bêd¹ strony porozumienia na za-
sadach uzgodnieñ. Koszty wykonania
wstêpnego studium bêd¹cego elemen-
tem pierwszego etapu pokryje gmina
Jaworzno. Gmina Che³mek i Mys³owice
bêd¹ partycypowaæ w kosztach wykona-
nia wstêpnego studium wykonalnoœci w
kwotach proporcjonalnych do zakresu
projektu realizowanego na ich obszarze.
Wysokoœæ partycypacji zostanie ustalo-
na po okreœleniu zakresu projektu. Ca-
³oœæ zadania  uzyska dofinansowanie z

Funduszu Spójnoœci na poziomie 85% kosz-
tów. Pozosta³e 15% zostanie sfinansowane
ze œrodków beneficjentów porozumienia pro-
porcjonalnie do zakresu, jaki obejmuje po-
szczególne aglomeracje. Z wymienionego
funduszu mog¹ byæ finansowane projekty o
wartoœciach nie mniejszych ni¿ 10 mln EURO.
Radni jednog³oœnie przyjêli ten projekt.

W interpelacjach, zapytaniach i wol-
nych wnioskach radni zajêli siê problemem
komunikacji na czas zamkniêcia mostu na
Wiœle, a szczególnie dopracowania rozk³a-
du jazdy komunikacji zbiorowej - autobu-
sów nr 22 i 32.  Poruszono te¿ temat dofinan-
sowania wyjazdów dzieci na basen, bez-
p³atnych œniadañ i obiadów w szko³ach.

DK,PW

Na wstêpie zaproszona na obrady przedsta-
wicielka kuratorium oœwiaty wrêczy³a nauczy-
cielom zatrudnionym w placówkach oœwiato-
wych naszej gminy akty nadania stopnia na-
uczyciela dyplomowanego. Akty te otrzyma³y
3 nauczycielki, które w ostatnim roku
przesz³y procedurê kwalifikacyjn¹.

Nastêpnie burmistrz, przewodni-
cz¹cy rady oraz radni podziêkowali za
wieloletni¹ pracê komendantowi Po-
licji w Che³mku Stanis³awowi Klai,
który w styczniu odszed³ na emerytu-
rê.  Komendant Stanis³aw Klaja nie
rozstaje siê jednak z nasza gmin¹, bo-
wiem zamierza zasiliæ szeregi OSP.
Radnym przedstawiono nowego ko-
mendanta Policji pana Piotra Grabow-
skiego, który obj¹³ posterunek w dniu
2 lutego 2006 roku. Nowemu komen-
dantowi ¿yczono sukcesów w pracy  i zreali-
zowania wszystkich zamierzeñ, szczególnie
tych maj¹cych wp³yw na podniesienie bez-
pieczeñstwa mieszkañców i skutecznego
dzia³ania policji.

Pierwszym omawianym punktem by³
projekt nowego regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania œcieków w gminie
Che³mek. Po dyskusji stwierdzono, ¿e pro-
jekt zawiera luki i zadecydowano, ¿e nale-
¿y go dopracowaæ i ponownie przedstawiæ
na nastêpnej sesji.

Nastêpnie radni zajêli siê projektem
uchwa³y w sprawie  sprzeda¿y mienia ko-
munalnego lokali u¿ytkowych po³o¿onych
w Che³mku przy ul. Andersa 1. Beskidzka
Energetyka zwróci³a siê do Administracji
Domów Mieszkalnych, zarz¹dcy budyn-
ków wielorodzinnych z propozycj¹ wyku-
pu wynajmowanego pomieszczenia, w któ-
rym zainstalowana zosta³a rozdzielnia elek-
tryczna. Zlecono wykonanie wyceny przed-
miotowego lokalu oraz wykonanie operatu
inwentaryzacji przedmiotowego budynku,
ujawniana zosta³a powierzchnia przedmio-
towej rozdzielni oraz sklepu wielobran¿o-
wego. Uchwa³a przyznaje prawo pierwszeñ-
stwa nabycia lokali dotychczasowym na-
jemcom i zosta³a poparta jednog³oœnie.

W dalszej kolejnoœci radni zajêli siê
projektem w sprawie zmiany statutu MZSiP
w Che³mku. Projekt ten wszed³ pod obrady
w zwi¹zku z przekazaniem od 1 stycznia
2006 r obs³ugi ksiêgowej i p³ac do szko³y
w Bobrku oraz planowanym przejêciem od
tego roku spraw remontowych przez Refe-
rat Budownictwa i Inwestycji Urzêdu Miej-
skiego w Che³mku.Planowane jest te¿  prze-
kazanie ksiêgowoœci i p³ac pozosta³ym szko-
³om, a MZSiP zostanie przekszta³cony w

Kolejny projekt uchwa³y dotyczy³ wy-
ra¿enia zgody na zastaw hipoteczny na nie-
ruchomoœci zabudowanej budynkiem od-
danym w nieodp³atne u¿ytkowanie dla SG
ZOZ w Che³mku celem zaci¹gniêcia  kredy-
tu na realizacjê planu modernizacyjnego i
sprzêtowego wspó³finansowanego ze œrod-
ków Zintegrowanego Planu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego. Wniosek o wyra-
¿enie zgody na zastaw hipoteczny z³o¿y³
dyrektor ZOZ w Che³mku. Wszyscy radni
g³osowali za przyjêciem uchwa³y.

Podczas sesji radni zajêli siê te¿ projek-
tem uchwa³y w sprawie zawarcia porozumie-
nia miêdzygminnego dotycz¹cego wspól-
nej realizacji  Projektu „czysta i tania woda”
- uporz¹dkowanie gospodarki wodno - œcie-
kowej w zlewniach rzek Bia³a Przemsza, Prze-

Spotkanie z mieszkañcami
24 stycznia 2006 r. odby³o siê spotkanie w³adz miasta z mieszkañcami osiedla

„Kolonia”.  W zebraniu uczestniczyli mieszkañcy osiedla, radni rady miejskiej oraz
burmistrzowie Che³mka Andrzej Saternus i Andrzej Skrzypiñski.

Spotkanie zosta³o otwarte przez
przewodnicz¹c¹  Zarz¹du Osiedla
„Kolonia” pani¹ Teresê Daniek. Na-
stêpnie g³os zabra³ burmistrz Andrzej
Saternus, który z³o¿y³ obszern¹ infor-
macjê na temat dzia³añ podjêtych
przez Urz¹d Miejski, przeprowadzo-
nych w ubieg³ym roku inwestycji oraz
omówi³ tegoroczny bud¿et wraz z pla-
nowanymi inwestycjami.

W dalszej czêœci pytania do w³adz
samorz¹dowych oraz przedstawicieli Policji
kierowali mieszkañcy osiedla. Dotyczy³y one
przede wszystkim problemów zwi¹zanych z
zamkniêciem na czas remontu mostu w Bobr-
ku i powsta³ych w zwi¹zku z tym utrudnieñ.
Mieszkañcy pytali o mo¿liwoœæ ocieplenia

budynków przy ul. 25 Stycznia i zbudowania
basenu w Che³mku. Wskazywali na koniecz-
noœæ wyznaczenia przejœcia dla pieszych w
okolicach placu targowego w Che³mku oraz
budowy nowych parkingów na osiedlu.

PW

wydzia³ Urzêdu Miejskiego posiadaj¹cy
funkcjê kontroli i nadzoru nad dzia³alno-
œci¹ placówek oœwiatowych. Przy dziewiê-
ciu g³osach za i piêciu wstrzymuj¹cych siê
projekt przyjêto.
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Po prawie dziesiêciu latach przerwy w Che³mku reaktywowa-
³o siê kino „Iluzja”. Uroczyste otwarcie kina, które jest czêœci¹
Regionalnego Oœrodka Szkoleniowego, nast¹pi³o 16.02. 2006 r.
Ceremoniê otwarcia rozpocz¹³ burmistrz Che³mka Andrzej Sa-
ternus, witaj¹c przyby³ych na otwarcie goœci, wœród których
znaleŸli siê przedstawiciele samorz¹dów                         z powiatów
oœwiêcimskiego i chrzanowskiego, radni Rady Miejskiej, przed-
siêbiorcy, dyrektorzy szkó³, przedstawiciele oœrodków kultury,
sportu, przedstawiciele s³u¿b mundurowych oraz zespo³y œpie-
wacze z terenu gminy.

W kilku s³owach burmistrz przedstawi³ historiê budowy ROS,
którego sala kinowa jest czêœci¹, i podziêkowa³ wszystkim, któ-
rzy siê do tego przyczynili.

Po symbolicznym przeciêciu wstêgi przyszed³ czas na wrê-
czenie „Z³otych Sakiewek 2005”, wyró¿nieñ przyznawanych
przedsiêbiorcom oraz instytucjom, którzy wspomagaj¹c finan-
sowo ró¿ne inicjatywy na terenie gminy wp³ywaj¹ poœrednio na
rozwój ca³ej naszej spo³ecznoœci. W tej edycji „Z³ote Sakiewki”
z r¹k burmistrza Andrzeja Saternus odebrali:

1. PZU S.A. -Inspektorat Oœwiêcim
2. Zak³ad Produkcji Obuwia „ANSPOL” - Anna S³otwiñska
3. Spó³dzielcza Kasa Oszczêdnoœciowo Kredytowa - „MY-

S£OWICE”
4. PPHU „STANFORM” - Stanis³aw Mleczek
5. Przedsiêbiorstwo Metali Nie¿elaznych „BOBREK”  Sp. j.
6. ASFOR Poznañski  Sp. j.
Nastêpnie wrêczono statuetki „Lider 2005”. Statuetkami

uhonorowano ludzi, którzy swoj¹ postaw¹ i prac¹ przewodz¹ w
swoich œrodowiskach, d¹¿¹ do s³u¿enia mieszkañcom gminy,
jednoczeœnie podnosz¹ presti¿ miasta. „Liderami 2005” zostali:

1. Adamczyk Stanis³aw
2. Baran Janina

3. Baranowski Sylwester
4. Byrski Piotr

5. Dudzik Otylia
6. Dulêba Bogdan

7. Go³yŸniak Maria
8. Grzywna El¿bieta

9. Jeleñ Zbigniew
10. Jêdrusik Józef
11. Kania Barbara
12. Kulig Tomasz

13. Najda Stanis³aw
14. Palka Marek

15. Rudyk Waldemar
16. Rybak Andrzej

17. Sowa Marek
18. Szewczyk Helena
19. Szymonik Pawe³
20. Urbañczyk Zofia
21. Wilczak Helena

Po wrêczeniu wyró¿nieñ rozpoczê³a siê czêœæ artystyczna
uroczystoœci, w której zaprezentowa³a siê m³odzie¿ z SZS w
Che³mku i SZS w Bobrku.  Ukoronowaniem czêœci artystycznej
by³ wystêp zespo³ów œpiewaczych Che³mkowianek, Bobrowia-
nek oraz Malw z Gorzowa, które podczas wspólnego wystêpu
da³y popis swoich wokalnych mo¿liwoœci.

Nastêpnie goœcie zostali zaproszeni na bankiet i na seans
filmowy. Po ponad 10 letniej przerwie mo¿na by³o zobaczyæ na
du¿ym ekranie film pt. „Sahara”.

 PW

Otwarcie kina
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Pocz¹tki kina w Che³mku
siêgaj¹ lat 30-tych XX wieku.
Czeski przemys³owiec To-
masz Bata, buduj¹c w naszej
miejscowoœci fabrykê obu-
wia, zadba³, by pracownicy i
mieszkañcy mogli ¿yæ i pra-
cowaæ w godziwych warun-
kach - dlatego wybudowa³

now¹ nazwê „Iluzja”. W czerwcu 1996 roku rozpoczê³y siê prace
remontowo-modernizacyjne, których szczêœliwe zakoñczenie
nast¹pi³o w lutym 2006 roku. Po burzliwych dyskusjach i og³o-
szonym konkursie, zdecydowano o  pozostawieniu nazwy „Ilu-
zja”.

Nowa „Iluzja”, choæ zabrzmi to nieskromnie, jest najnowo-
czeœniejszym kinem miêdzy Krakowem a Katowicami. Perfek-
cyjn¹ jakoœæ projekcji zapewniaj¹ dwa w³oskie projektory Cine-
meccanica Victoria 5, cyfrowy procesor dŸwiêku Dolby CP 650,

kino. Pierwszym po zakoñczeniu II wojny œwiatowej wyœwietlo-
nym filmem by³ „Koœciuszko pod Rac³awicami”. Do koñca lat
80-tych XX wieku kino nosi³o nazwê „Pstrowski” na czeœæ i
pami¹tkê  „przodownika  pracy” Wincentego Pstrowskiego.

Du¿ym uznaniem widzów cieszy³ siê Dyskusyjny Klub Fil-
mowy „Szpilka”. Dziêki wielkiemu zaanga¿owaniu i operatyw-
noœci Tadeusza Sawki mieszkañcy Che³mka mogli poznaæ kla-
sykê œwiatowego kina.

26 luty - „Kurczak mały” godz.1700, 77 min. - bez ogranicz.

„Opowieści z Narnii” godz. 1900, 145 min.  - od 7 lat

3 marzec - „Harry Potter i Czara Ognia” godz. 1700,  157 min. - od 10 lat

„Facet z ogłoszenia” godz. 2015, 98 min.  - od 15 lat

4 marzec- „Facet z ogłoszenia”  godz. 1700, 98 min.  - od 15 lat

„Harry Potter i Czara Ognia” godz. 1915,  157 min. - od 10 lat

5 marzec - „Harry Potter i Czara Ognia” godz. 1700,  157 min. - od 10 lat

„Facet z ogłoszenia” godz. 2015, 98 min.  - od 15 lat

10 marzec - „Zakochani widzą słonie” godz. 1700,109 min. - od 15 lat

„Hotel Ruanda” godz. 1930,   121 min. - od 15 lat

11 marzec - Pokaz filmów Jima Jarmuscha: start godzina 1700

„Truposz” 129 min. - od 15 lat

„Kawa i Papierosy” 95 min.  - od 15 lat

„Ghost Dog: droga samuraja” 116 min. - od 15 lat

12 marzec - „Hotel Ruanda” godz. 1700,    109 min. - od 15 lat

"Zakochani widzą słonie” godz. 1945,121 min. od 15 lat

17 marzec - „Dziadek do orzechów i mysi król” godz. 1500,   82 min. - bez ogranicz.

„Tylko mnie kochaj” godz. 1715, 1930   93 min - od 12 lat

18 marzec - „Dziadek do orzechów i mysi król” godz. 1500,   82 min. - bez ogranicz.

„Tylko mnie kochaj” godz. 1715, 1930   93 min - od 12 lat

19 marzec - „Dziadek do orzechów i mysi król” godz. 1500,   82 min. - bez ogranicz.

„Tylko mnie kochaj” godz. 1715, 1930   93 min - od 12 lat

24 marzec - „Jan Paweł II”godz. 1600,  1845, 127 min. - od 12 lat

25 marzec - „Jan Paweł II”godz. 1500, 1745, 2030, 127 min. - od 12 lat

26 marzec - „Jan Paweł II” godz. 1600,  1845, 127 min. - od 12 lat

31 marzec - „Serce nie sługa” godz. 1600 , 105 min. - od 15 lat

   „Underworld: Evolution” godz. 1830, 98 min. - od 15 lat

1 kwiecień - koncert: Funk de Nite & Saskia Laroo: start godz. 1900

2 kwiecień - „Serce nie sługa” godz. 1600 , 105 min. - od 15 lat

   „Underworld: Evolution” godz. 1830, 98 min. - od 15 lat

CENY BILETÓW:

dorośli: 14 pln. Uczniowie, studenci: 12 pln. Bilety grupowe

(min 10 osób): 11 pln. Pokazy, przeglądy, festiwale: 18 pln

Koncert „Funk de Nite & Saskia Laroo”: 15 pln

Od 20 lutego  do 16 marca (od poniedzia³ku do czwartku)
o godz. 17:00 wyswietlane bêd¹ darmowe projekcje

filmów - niespodzianek dla mieszkañców gminy

ekran marki Harkness Hall, 16 g³oœników (3 g³oœniki zaekranowe,
1 g³oœnik superbasowy, 12 g³oœników efektowych).

Ponadto licz¹ca 276 miejsc sala kinowo-widowiskowa po-
siada wysokiej jakoœci system klimatyzacji, wyciszon¹ pod³ogê
i dŸwiêkoch³onny sufit oraz, co najwa¿niejsze, miêkkie, wygod-
ne fotele.

Kino Iluzja

Kalendarz imprez Turystyczno - Krajoznawczych ko³a miejskiego
PTTK i ko³a Przewodników Turystycznych w Che³mku na 2006 rok

4 - 5. 03 - XXII Ogólnopolska Pielgrzymka Przewod. do Czêstochowy na Jasn¹ Górê.
9.03 - Niedziela Palmowa w Tokarni
22.04 - Beskid Œl¹ski - Brenna - „Szukamy œladów Zlotów Turyst. Obuwników i Garbarzy”.
11.06 - 25 Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Jana Paw³a II” w Beskidzie Ma³ym na Groniu Jana Paw³a II
1.07 - Tarnowskie Góry (Sztolnia „Czarnego Pstr¹ga”) i Piekary.
12 - 15. 08 - Wycieczka turystyczna - krajoznawcza ( Podhale, Pieniny, Gorce i Spisz).
16 - 17.09 - Sejmik ko³a miejskiego PTTK i ko³a Przew. Turyst. w Beskidzie Œl¹skim.
7.10 - Beskid Ma³y - „Szukamy œladów Zlotów Turystycznych Obuwników i Garbarzy” inf. PTTK w Che³mku

W 1993 roku nale¿¹cy
do Po³udniowych Zak³a-
dów Przemys³u Skórzane-
go w Che³mku obiekt kina
zosta³ przekazany miastu.
Po kilkuletniej przerwie
nowy u¿ytkownik Miejski
Oœrodek Kultury wznowi³
dzia³alnoœæ kinotechnicz-
n¹. Wybrano równie¿
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Dzieñ wyzwolenia

Che³mka

25 stycznia 2006 r. w rocznicê wyzwolenia naszego miasta
spod okupacji niemieckiej pod pomnikiem Ofiar Faszyzmu w
Che³mku  kwiaty z³o¿yli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych
- burmistrzowie Che³mka Andrzej Saternus i Andrzej Skrzypiñ-
ski, przedstawiciel kombatantów - zastêpca przewodnicz¹cego
miejscowego ko³a Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych pan Roman Borowiec
oraz dyrektor MOKSiR Waldemar Rudyk.

Wdziêczni  za wszelka pomoc, jaka otrzymaliœmy od
spo³ecznoœci naszej Gminy w trakcie ponad 12-to miesiêcz-
nej walki z chorob¹ nowotworow¹ naszej córki,

w³adzom Gminy, wspólnotom parafialnym, œrodowisku
nauczycielskiemu, uczniowskiemu, zak³adom pracy oraz

wszystkim ludziom dobrej woli pragniemy serdecznie
podziêkowaæ za wsparcie duchowe oraz pomoc material-

n¹, które pomog³y mam przetrwaæ ten trudny okres.
Z wyrazami wdziêcznoœci

rodzice i rodzeñstwo

œp. Barbary Mêdeli

OBJAZDY
W zwi¹zku z z³ym stanem technicznym, który zagra¿a³ bez-

pieczeñstwu ruchu drogowego, Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w
Krakowie podj¹³ decyzjê o ca³kowitym zamkniêciu mostu na
Wiœle w Bobrku. W tej sytuacji mieszkañcy gminy Che³mek
znów musz¹ korzystaæ z objazdów, by dojechaæ do Oœwiêcimia.
Trasa objazdu prowadzi przez Kopciowice i Bieruñ. Taka sytu-
acja bêdzie trwa³a prawdopodobnie do koñca maja.

Przygotowuj¹c siê do tych utrudnieñ, w³adze samorz¹dowe
gmin dotkniêtych problemami komunikacyjnymi uzgodni³y z
MZK i PKSiS Oœwiêcim zmiany w kursowaniu autobusów ko-
munikacji zbiorowej w ten sposób, aby mieszkañcy jak naj-
mniej odczuli niedogodnoœci.

W Che³mku burmistrz Andrzej Saternus przed zamkniêciem
mostu w Bobrku zorganizowa³ spotkanie w³adz miasta ze s³u¿-
bami porz¹dkowymi, ratunkowymi oraz przedstawicielami przed-
siêbiorstw komunikacyjnych, aby uzgodniæ jak najlepsz¹ koor-
dynacjê s³u¿b ratowniczych (stra¿y po¿arnej,  pogotowia ratun-
kowego) i zapewniæ odpowiedni poziom œwiadczenia us³ug w
trakcie trwania prac modernizacyjnych mostu.

Szczegó³owe rozk³ady jazdy autobusów MZK linii 22, 32,
PKSiS, PKP oraz minibusów wraz z map¹ objazdów mo¿na zna-
leŸæ na stronie www.chelmek.pl     PW

BecikoweBecikoweBecikoweBecikoweBecikowe
W zwi¹zku ze zmian¹ ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o

œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z póŸn.
zm.) z tytu³u urodzenia dziecka ¿ywego przys³uguje:

- dodatek do zasi³ku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka,
- jednorazowa zapomoga z tytu³u urodzenia siê dziecka.
Dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka

przys³uguje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziec-
ka, je¿eli dochód rodziny w przeliczeniu na osobê nie przekra-
cza kwoty 504 z³. Dodatek przys³uguje opiekunowi faktyczne-
mu dziecka w wieku do ukoñczenia przez dziecko pierwszego
roku ¿ycia, je¿eli nie zosta³ przyznany rodzicom lub opiekuno-
wi prawnemu dziecka. Dodatek przys³uguje jednorazowo w
wysokoœci 1000 z³.

Jednorazowa zapomoga z tytu³u urodzenia siê dziecka
¿ywego przys³uguje matce lub ojcu albo opiekunowi prawne-
mu dziecka niezale¿nie od dochodów rodziny w wysokoœci
1000 z³ na jedno dziecko. Wniosek o wyp³atê zapomogi sk³ada
siê w terminie 3. miesiêcy od dnia narodzin dziecka.

W Gminie Che³mek wnioski o œwiadczenia rodzinne, w
tym równie¿ o jednorazow¹ zapomogê z tytu³u urodzenia siê
dziecka, przyjmuje Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, ul.
Staicha 1, pokój 2/17. Inf. MOPS

Zatorskie Towarzystwo Wêdkarskie
zaprasza do

Doliny Karpia
     - Zator

Zapraszamy na nasze ³owiska licencyjne - komercyjne.
Posiadamy instruktorów wêdkarskich oraz wypo¿yczalniê

sprzêtu wêdkarskiego na ³owisku.
GWARANTOWANY SUKCES, ATRAKCYJNE CENY

I DOBRY WYPOCZYNEK.

Kontakt tel. 033/841-00-41, 0506146777
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Oœrodek Integracji

Spo³ecznej
Od dnia 2 stycznia 2006 roku w struk-

turze Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej w Che³mku dzia³a Oœrodek Inte-
gracji Spo³ecznej. Dzia³alnoœæ Oœrodka jest
kontynuacj¹ pracy prowadzonej z osoba-
mi bezrobotnymi w Punkcie Informacyj-
nym dla osób bezrobotnych w 2003 roku
oraz w Gminnym Centrum Informacji w
latach 2004 - 2005.

G³ównym zadaniem Oœrodka Integra-
cji Spo³ecznej jest rozpoznanie lokalnego
rynku pracy pod k¹tem mo¿liwoœci zatrud-
nienia bezrobotnych mieszkañców gmi-
ny, aktywizacja zawodowa osób bezrobot-
nych,  reintegracja zawodowa i spo³eczna
osób d³ugotrwale bezrobotnych, wyklu-
czonych lub zagro¿onych wykluczeniem
spo³ecznym, organizowanie robót publicz-
nych oraz prac spo³ecznie u¿ytecznych.

Celem jest przeciwdzia³anie negatyw-
nym zjawiskom zwi¹zanym z bezrobociem
oraz poprawa funkcjonowania osób bezro-
botnych i ich rodzin, usamodzielnienie
rodziny. Oœrodek Integracji Spo³ecznej ob-
s³ugiwany jest przez dwóch doradców za-
wodowych i socjologa z uprawnieniami pra-
cownika socjalnego.  W OIS  mo¿na uzy-
skaæ pomoc oraz informacje w zakresie:
- doradztwa zawodowego,
- sytuacji na lokalnym rynku pracy,
- metod aktywnego poszukiwania pracy tj.

osobistego kontaktu z pracodawc¹ i sk³a-
dania dokumentów aplikacyjnych,

- wolnych miejsc pracy w kraju i za granic¹,
- mo¿liwoœci zatrudnienia w ramach robót

publ. i prac spo³. u¿ytecznych na ter.  gminy,
- mo¿liwoœci nabycia i podnoszenia kwali-

fikacji zaw. oraz przekwalifikowania zaw.,
- dzia³alnoœci placówek œwiadcz¹cych

pomoc bezrobotnym i dzia³aj¹cych na
rzecz osób bezrobotnych,

- szkoleñ organizowanych przez PUP w
Oœwiêcimiu i inne instytucje,

- adresów internetowych zwi¹zanych z
rynkiem pracy,

- form pomocy wynikaj¹cych z ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instyt. rynku pracy.

Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ wyszuki-
wania ofert pracy w Internecie.

W miesi¹cu marcu 2006 roku rozpocz-
nie dzia³alnoœæ Klub Integracji Spo³ecz-
nej, w którym prowadzone bêd¹ zajêcia
warsztatowe dotycz¹ce problematyki bez-
robocia (m.in. warsztaty aktywnego po-
szukiwania pracy) oraz szkolenia.

Do korzystania z us³ug OIS serdecznie
zapraszamy: bezrobotnych, osoby planu-
j¹ce zmianê miejsca pracy, zawodu, pod-
niesienie swoich kwalifikacji, pracodaw-
ców w celu pozyskiwania pracowników w
dniach: pon., œr., czw., pt. - od godz. 800 do
godz. 16.00, wt.  - od godz. 900 do godz. 1700.
MOPS w Che³mku. OIS. Siedziba: Plac Ki-
liñskiego 3 (budynek MOKSiR) Tel.  033/
846-43-42 Inf. MOPS

MIEJSKI OŒRODEK POMOCY SPO£ECZNEJMIEJSKI OŒRODEK POMOCY SPO£ECZNEJMIEJSKI OŒRODEK POMOCY SPO£ECZNEJMIEJSKI OŒRODEK POMOCY SPO£ECZNEJMIEJSKI OŒRODEK POMOCY SPO£ECZNEJ
W CHE£MKU INFORMUJE   ...W CHE£MKU INFORMUJE   ...W CHE£MKU INFORMUJE   ...W CHE£MKU INFORMUJE   ...W CHE£MKU INFORMUJE   ...

W Gminie Che³mek realizowany jest program „Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywia-
nia”. Program jest programem wieloletnim i realizowany bêdzie w latach 2006 - 2009.

Celem Programu jest:
- wsparcie gmin w wype³nianiu zadañ

w³asnych o charakterze obowi¹zkowym w
zakresie do¿ywiania dzieci oraz zapew-
nienia posi³ku osobom jego pozbawionym,
ze szczególnym uwzglêdnieniem osób  z
terenów objêtych wysokim poziomem bez-
robocia i ze œrodowisk wiejskich,

- d³ugofalowe dzia³anie w zakresie po-
prawy stanu zdrowia dzieci i m³odzie¿y
poprzez ograniczenie zjawiska niedo¿y-
wienia, w szczególnoœci wœród dzieci do 7
roku ¿ycia, uczniów do czasu ukoñczenia
szko³y ponadgimnazjalnej, osób z gospo-
darstw o najni¿szych dochodach i znajdu-
j¹cych siê w szczególnie trudnej sytuacji,
osób samotnych, w podesz³ym wieku, cho-
rych lub niepe³nosprawnych,

- upowszechnianie zdrowego stylu
¿ywienia,

- poprawa poziomu ¿ycia osób i rodzin
o niskich dochodach,

- rozwój w gminach bazy ¿ywieniowej,
ze szczególnym uwzglêdnieniem potrzeb
dzieci i m³odzie¿y.

Program realizowany jest na podsta-
wie ustawy o pomocy spo³ecznej oraz usta-
wy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowie-
niu programu wieloletniego „Pomoc pañ-
stwa w zakresie do¿ywiania” ( Dz. U. Nr
267, poz. 2259 ).

Pomoc w formie posi³ku, ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem posi³ku gor¹cego,
mo¿e byæ przyznana nieodp³atnie, je¿eli
dochód osoby samotnie gospodaruj¹cej lub
dochód na osobê w rodzinie nie przekracza
150 % kryterium dochodowego, okreœlo-
nego w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej tj. kwoty
691,50 dla osoby samotnie gospodaruj¹cej
oraz kwoty 474 z³ dla osoby w rodzinie.

Œrodki finansowe zaplanowane na re-
alizacjê Programu w 2006 roku wynosz¹
83. 900 z³, w tym œrodki w³asne gminy 33.
560 z³. Gmina Che³mek ubiega siê o dota-
cjê z bud¿etu pañstwa na realizacjê Progra-
mu w wysokoœci 50. 340 z³, w tym na po-
krycie kosztów ¿ywienia 42. 340 z³ oraz
doposa¿enie istniej¹cego punktu przygo-
towywania i wydawania posi³ków w Bobr-
ku - 8. 000 z³.

Sytuacja finansowa wielu rodzin na
terenie Gminy jest trudna i nale¿y przede
wszystkim obj¹æ pomoc¹ te osoby i rodzi-
ny, których dochód jest poni¿ej podanych
kwot. Planuje siê, ¿e osoby które nie bêd¹
spe³niaæ kryterium dochodowego, a któ-
rym pomoc w formie posi³ków zostanie

przyznana, zobowi¹zane bêd¹ do zwrotu
poniesionych na ten cel wydatków.

Pomoc w formie posi³ków dla dzieci i
m³odzie¿y z terenu Gminy Che³mek reali-
zowana jest we wszystkich szko³ach pod-
stawowych i gimnazjalnych na terenie
Gminy oraz dla dzieci i m³odzie¿y niepe³-
nosprawnej w Specjalnym Oœrodku Szkol-
no - Wychowawczym w Oœwiêcimiu, Spe-
cjalnym Oœrodku Szkolno - Wychowaw-
czym w Chrzanowie, dla dzieci przedszkol-
nych w Przedszkolach Samorz¹dowych Nr
1 i Nr 2 w Che³mku. Liczba punktów wy-
dawania posi³ków jest wystarczaj¹ca i nie
przewiduje siê uruchomienia nowych, nie
we wszystkich jednak wydawane s¹ gor¹-
ce posi³ki - obiady.

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Che³m-
ku oraz w Samorz¹dowym Zespole Szkó³
w Che³mku dzieciom i m³odzie¿y wyda-
wane s¹ œniadania oraz obiady, w Gimna-
zjum Publicznym Nr 2 w Che³mku obiady,
w pozosta³ych szko³ach na terenie Gminy
œniadania.

W 2005 roku przyznano pomoc w for-
mie posi³ków :
- obiady 54 uczniom z 39 rodzin w SP Nr

2 w Che³mku,
- œniadania 14 uczniom z 11 rodzin w SP Nr

2 w Che³mku,
- obiady 30 uczniom z 19 rodzin w Publicz-

nym Gimnazjum Nr 2 w Che³mku,
- œniadania 13 uczniom z 9 rodzin w SZS w

Che³mku,
- obiady 11 uczniom z 9 rodzin w SZS w

Che³mku,
- œniadania 16 uczniom z 7 rodzin w SZS w

Bobrku,
- œniadania 4 uczniom z 3 rodzin w SZS w

Gorzowie,
- obiady 3 uczniom z 3 rodzin w SOS-W w

Oœwiêcimiu,
- obiady 1 uczniowi w  SOS-W w Chrzano-

wie,
- obiady 1 uczniowi w Gimnazjum w Raj-

sku,
- posi³ki 14 dzieciom z 10 rodzin w PS Nr 2

w Che³mku,
- obiady 1 dziecku w PS Nr 1 w Che³mku.

Osoby zainteresowane pomoc¹ w for-
mie posi³ków dla dzieci i m³odzie¿y, spe³-
niaj¹ce kryterium dochodowe - dochód na
osobê w rodzinie poni¿ej kwoty 474 z³ -
mog¹ sk³adaæ wnioski w Miejskim Oœrod-
ku Pomocy Spo³ecznej w Che³mku, ul.
Staicha 1. tel. 033/ 846-13-39.

Inf. MOPS



8

2/20062/20062/20062/20062/2006

Nowy komendantNowy komendantNowy komendantNowy komendantNowy komendant
Policji w Che³mkuPolicji w Che³mkuPolicji w Che³mkuPolicji w Che³mkuPolicji w Che³mku

Nadkom. Piotr Grabowski. Lat 38. W
Policji pracuje od 1990 roku. Do tej pory
s³u¿y³ w oœwiêcimskiej drogówce, gdzie
przeszed³ wszystkie szczeble kariery - od
zwyk³ego kontrolera drogowego, po prace
przy wypadkach drogowych i nietrzeŸwych
kieruj¹cych. W 1997 roku ukoñczy³ Wy-
¿sz¹ Szko³ê Policyjn¹ w Szczytnie i  otrzy-
ma³ stopieñ oficerski. Ukoñczy³ te¿ cywil-
ne studia. Zdoby³ tytu³ magistra w Wy-
¿szej Szkole Pedagogicznej w Kielcach na
kierunku politologia i polityka spo³ecz-
na. Z dniem 1.02.2006 r. nadkom Piotr
Grabowski zosta³ komendantem posterun-
ku Policji w Che³mku.

Jak zapowiada nowy komendant, jego
priorytetem bêdzie reorganizacja pracy
komisariatu.

- Bêdê d¹¿y³ do tego, aby policjantów
wiêcej by³o widaæ na ulicach naszej gmi-
ny, wiêcej patroli, a jednoczeœnie odci¹¿e-
nie policjantów od pracy biurowej. Do
zadañ zwi¹zanych z „wype³nianiem pa-
pierów” bêd¹ oddelegowani dwaj funk-
cjonariusze. Je¿eli chodzi o dzielnicowych,
to równie¿ chcia³bym, aby byli bardziej
rozpoznawani na swoich dzielnicach, aby
aktywnie dzia³ali w ¿yciu mieszkañców
podleg³ych im terenów, pomagali ludziom,
a jednoczeœnie rozpoznawali wczeœniej
niebezpieczeñstwa zagra¿aj¹ce mieszkañ-
com. Przez takie dzia³ania chcia³bym za-
chêciæ mieszkañców gminy do wiêkszej
wspó³pracy z komisariatem Policji, bowiem
informowanie o ró¿nych dzia³aniach no-
sz¹cych znamiona przestêpstwa czy te¿ ko-
liduj¹cych z prawem zwiêksza bezpieczeñ-
stwo wszystkich mieszkañców, a jednocze-
œnie pozwala policjantom na skuteczniej-
sze dzia³ania. Ze swojej strony chcia³bym
podkreœliæ, ¿e bêdê siê stara³ braæ czynny
udzia³ w ¿yciu gminy. Je¿eli to tylko bêdzie
mo¿liwe, bêdê uczestniczy³ w sesjach rady
miejskiej, posiedzeniach komisji RM oraz w
spotkaniach z w³adzami samorz¹dowymi
jak i w zebraniach mieszkañców. Jako ko-
mendant bêdê wykazywa³ siê aktywnoœci¹,
dzieli³ siê z w³adzami miasta spostrze¿enia-
mi na temat bezpieczeñstwa i uwagami o
zagro¿eniach czyhaj¹cych na mieszkañców.

PW

Nowy dyrektor SG ZOZ
Janusz Betlej. Lekarz specjalista  pe-

diatra, specjalista medycyny rodzinnej.
Absolwent Wydzia³u Lekarskiego Akade-
mii Medycznej w Krakowie. Od pocz¹tku
pracy zawodowej zwi¹zany z naszym tere-
nem. W Che³mku mieszka i pracuje od 1983
r. Od pocz¹tku istnienia Beskidzkiej Izby
Lekarskiej aktywnie dzia³a w samorz¹dzie
zawodowym. W obecnej  kadencji jest
cz³onkiem Rady Okrêgowej BIL, przewod-
niczy  Lekarskiej Kasie Pomocy. Janusz
Betlej czynnie uczestniczy³ w pracach
samorz¹du lokalnego. By³ radnym Rady
Miejskiej  w Che³mku  I i III kadencji,
przewodniczy³ wtedy komisji zdrowia.

Nowy dyrektor SG ZOZ mówi:
Przed SG ZOZ  w 2006 roku moderni-

zacja budynków przychodni oraz zakup
nowoczesnego sprzêtu medycznego. Je¿e-
li wszystkie dzia³ania podejmowane w tym
celu zakoñcz¹ siê sukcesem,  bêdziemy mieli
odnowiony  i dobrze wyposa¿ony  oœrodek
zdrowia.

W naszej przychodni  pracuj¹ wykwa-
lifikowane i doœwiadczone pielêgniarki.
Poradnie specjalistyczne prowadzone s¹

przewa¿nie przez lekarzy posiadaj¹cych II
stopieñ  specjalizacji. W podstawowej
opiece zdrowotnej pracuje trzech lekarzy
specjalistów  medycyny rodzinnej, a jeden
jest w trakcie specjalizacji. Posiadanie tak
wyszkolonej kadry powoduje, ¿e to w na-
szej przychodni  s¹ szkoleni wszyscy leka-
rze sta¿yœci zatrudnieni póŸniej w ZOZ-ie
w Oœwiêcimiu.

W so³ectwie Bobrek planujemy utwo-
rzenie punktu medycznego.

KOMUNIKAKOMUNIKAKOMUNIKAKOMUNIKAKOMUNIKATTTTT

Nazywam siê Bo¿ena Kubiñska. Od
1 stycznia 2006 r. rozpoczê³am pracê w
SG ZOZ w Che³mku jako po³o¿na œrodo-
wiskowa rodzinna.

Zgodnie z wymaganiami NFZ proszê
wszystkie mieszkanki Che³mka, Gorzo-
wa i Bobrku o sk³adanie deklaracji do
po³o¿nej œrodowiskowej. Deklaracje te
s¹ niezbêdne do funkcjonowania po³o¿-
nej na terenie naszego miasta i gminy.

Zadeklarowanie siê nie wi¹¿e siê z
¿adnymi dodatkowymi kosztami.

inf. SG ZOZ

KOMUNIKAKOMUNIKAKOMUNIKAKOMUNIKAKOMUNIKATTTTT
Urz¹d Miejski w Che³mku poda-

je poni¿ej informacjê Powiatowe-
go Lekarza Weterynarii  w Oœwiê-
cimiu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w

Oœwiêcimiu przypomina, ¿e z dniem 01

stycznia 2006 r. wesz³o      w ¿ycie Roz-

porz¹dzenie (WE) NR 183/2005 Parla-

mentu Europejskiego i Rady z dnia 12

stycznia 2005 r. ustanawiaj¹ce wymaga-

nia dotycz¹ce higieny pasz. Z rozporz¹-

dzenia tego wynika obowi¹zek dla ka¿-

dego prowadz¹cego produkcjê roln¹

(zbo¿a, okopowe itp.), produkcjê pasz

(tak¿e na w³asny u¿ytek), produkcjê zwie-

rzêc¹  (zwierzêta rzeŸne do uboju, jaja,

mleko, itp.) rejestracji w/w dzia³alnoœci

w biurze Powiatowego Lekarza Wetery-

narii w Oœwiêcimiu (osobiœcie lub pocz-

t¹). Zg³oszenie nie poci¹ga za sob¹ ¿ad-

nych kosztów finansowych.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzy-

skaæ pod nr tel. 843-29-95.

Wzór zg³oszenia na stronie interne-

towej Urzêdu Miejskiego w Che³mku:

www.chelmek.pl

Inf. UM

Sprzedam gara¿Sprzedam gara¿Sprzedam gara¿Sprzedam gara¿Sprzedam gara¿
TTTTTel. 607 331 410el. 607 331 410el. 607 331 410el. 607 331 410el. 607 331 410
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Jubileusz szko³y
W tym roku Powiatowy Zespó³ nr 8 Szkó³ Zawodowych i

Ogólnokszta³c¹cych w Che³mku obchodzi jubileusz 60 lecia
istnienia. Obchody zapocz¹tkowano 25 stycznia 2006 r. w dniu
symbolicznym dla Che³mka, tego dnia w 1945 roku nast¹pi³o
wyzwolenie Che³mka.

Uroczystoœci rozpoczê³a msza œw. odprawiona w koœciele pw
Mi³osierdzia Bo¿ego w Che³mku. Nastêpnie zaproszeni na uro-
czystoœci goœcie wœród których znaleŸli przedstawiciele w³adz
powiatu oœwiêcimskiego, burmistrz  Che³meka, przedstawiciele
Ma³opolskiego Kuratorium Oœwiaty, dyrektorzy che³meckich
szkó³ oraz byli nauczyciele i dyrektorzy szko³y im Kiliñskiego
przeszli do budynku szko³y gdzie dyrektor Micha³ Kaczmar-
czyk w krótkim wyst¹pieniu przedstawi³ historiê szko³y. Goœci
przywita³ obecny dyrektor Micha³ Kaczmarczyk, który przybli-
¿y³ zaproszonym goœciom historie szko³y.

Placówka powsta³a w 1946 roku jako Szko³a Przemys³owa Fa-
bryki „Bata” i w pierwszym roku kszta³ci³a 72 uczniów. Obecnie
PZnr 8 SZiO w Che³mku dysponuje kadr¹ 56 nauczycieli, którzy
kszta³c¹ ponad 600 uczniów. Szko³a mo¿e pochwaliæ siê  bardzo
nowoczesn¹ sal¹ multimedialna oraz pracowniami komputerowy-
mi. W najnowszej pracowni otwartej na inauguracjê roku jubile-
uszowego znajduje siê 15 stanowisk komputerowych eMac oraz
Ibook oraz dodatkowe wyposa¿enie.  Koszt pracowni zamkn¹³ siê
kwot¹ 97 353 z³. Kwotê t¹ pozyskano z dotacji MEN oraz œrodków
UE. Szko³a ponios³a jedynie koszty wykonania instalacji elektrycz-

nej oraz zakupu krzese³ i biurek, na co wydano 7 500 z³. Jednak
najwiêksz¹ inwestycj¹ maj¹c¹  rozpocz¹æ  siê w roku jubileuszo-
wym w PZ nr  8 ma byæ budowa nowoczesnej hali sportowej. W
inwestycji tej oprócz œrodków ze Starostwa Powiatowego w
Oœwiêcimiu ma uczestniczyæ Gmina Che³mek oraz Totalizator
Sportowy.

Uroczystoœci zapocz¹tkowane w szkole 25 stycznia by³ pierw-
szymi z serii spotkañ. Kolejne przewidziano na wiosnê, to pod-
czas spotkania w rocznicê Insurekcji Koœciuszkowskiej obok
szko³y zostanie posadzony jesion. Natomiast g³ówne uroczysto-
œci jubileuszowe odbêd¹ siê jesieni¹.      Oprac. PW

Wizyta w urzêdzieWizyta w urzêdzieWizyta w urzêdzieWizyta w urzêdzieWizyta w urzêdzie
Niecodzienna lekcjê przysposobienia obronnego odbyli

uczniowie z Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ nr 1 w Che³mku. 1
lutego gimnazjaliœci z „Jedynki” wraz z pani¹ Zofi¹ Urbañczyk
przybyli do Urzêdu Miejskiego  na spotkanie z burmistrzem
Che³mka Andrzejem Saternusem.

Spotkanie rozpoczê³o siê minut¹ ciszy poœwiecon¹ pamiêci
ofiar katowickiej katastrofy budowlanej. Spotkanie, które mia³o
przybli¿yæ uczniom dzia³alnoœæ samorz¹du gminnego, burmistrz
rozpocz¹³ od wspomnienia tragedii, która rozegra³a siê zaledwie
kilka dni wczeœniej na terenie hali Miêdzynarodowych Targów
Katowickich i na jej przyk³adzie wyjaœni³ dzia³alnoœæ i obowi¹z-
ki obronny cywilnej na terenie gminy.

Nastêpnie uczniowie zapoznali siê z pracami poszczegól-
nych wydzia³ów Urzêdu Miasta, zadaniami burmistrza i radnych
Rady Miejskiej. Burmistrz przedstawi³ te¿ plany inwestycyjne
na 2006 rok, wœród  których jest te¿ dokoñczenie sali gimna-
stycznej przy SZS nr 1 w Che³mku.

Po spotkaniu z burmistrzem uczniowie mogli zwiedziæ po-
szczególne wydzia³y UM i zobaczyæ urzêdników podczas ich
codziennych zajêæ.

PW

ŒWIÊTO PŒWIÊTO PŒWIÊTO PŒWIÊTO PŒWIÊTO PAAAAATRONA SZKO£TRONA SZKO£TRONA SZKO£TRONA SZKO£TRONA SZKO£YYYYY
W dniu 16 grudnia 2005 r. w SZS w Che³mku im. A. Mickie-

wicza odby³ siê konkurs recytatorski zwi¹zany z twórczoœci¹
patrona szko³y - Adama Mickiewicza.  Wziêli w nim udzia³
uczniowie klas IV-VI szko³y podstawowej oraz klas I-III gimna-
zjum. Konkurs nawi¹zuj¹cy do 150. rocznicy œmierci poety (przy-
padaj¹cej na dzieñ 26 listopada 2005 r.) by³ równoczeœnie okazj¹
do przybli¿enia uczniom sylwetki wieszcza narodowego. Niepo-
wtarzalne t³o uroczystoœci stanowi³y prace plastyczne wykona-
ne przez uczniów klas I-III szko³y podstawowej, które ilustrowa-
³y  bajki Mickiewicza.

W konkursie recytatorskim  g³ówne miejsca zajêli:  Szko³a
podstawowa: I miejsce - Maja Janaszek, kl. V;  II miejsce - Joanna
Kiwadowicz, kl. VI; III miejsce - And¿elika Waligórska, kl. V.
Gimnazjum: I miejsce - Iga Bunalska, kl. I;  II miejsce - Katarzyna
Ganobis, kl. II; III miejsce - Agnieszka Sojka, kl. II, wyró¿nienie
- Wojciech Krzyka³a, kl. II.

Zwyciêzcy otrzymali dyplomy oraz ksi¹¿ki Adama Mickie-
wicza. Wszystkim laureatom gratulujemy! A.K-K

KomunikatKomunikatKomunikatKomunikatKomunikat
W zwi¹zku z pismem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

w Krakowie dnia 14 lutego 2006r. ( nr: WIW - CHZ - 6238 - 14/
16/06), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oœwiêcimiu przekazu-
je aktualne dane tele - adresowe, na które nale¿y zg³aszaæ ewen-
tualne podejrzenia wyst¹pienia choroby zakaŸnej ( w tym wyso-
ce zjadliwej grypy ptaków) - HPAI), np. wzbudzaj¹ce podejrze-
nia padniêcia ptactwa.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oœwiêcimiu. ul. Nidec-
kiego 26, Oœwiêcim. tel. 0/33 843-29-95, fax: 033/844-04-50

W/w zg³oszenia nale¿y kierowaæ na numer biura do godziny
15.30, a po tej godzinie na numer telefonów komórkowych:
- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oœwiêcimiu 0660477163
- Inspektor ds. zwalczania chorób zak. zwierz¹t 0 696065139

Inf. PIW w Oœwiêcimiu
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Poezja bez granic
Twoje oczy - wierszu

„W tysi¹cach okien œwiat³o

nad tysi¹cem sto³ów

poeci mozol¹ siê

pisz¹c swój mo¿e najwa¿niejszy wiersz

schodz¹ w g³¹b siebie i wynosz¹

jak¹œ drobinkê któr¹ cuc¹ s³owem

ogrzewaj¹ oddechem

sprawdzaj¹ czy mo¿e ju¿ ¿yæ w³asnym
¿yciem.

Uka¿ siê wierszu

poka¿ czy w twoich w¹skich oczach

jest ju¿ œwiat³o

czy twoje rêce potrafi¹ utrzymaæ broñ

Objawiaj siê wierszu - poka¿

czy masz ju¿ dobrze postawiony g³os

Nie krzycz - mów doroœle

wyprostuj siê

chcia³bym zobaczyæ twoje oczy wierszu.

Tadeusz Œliwiak
Tymi s³owami rozpocz¹³ podsumowa-

nie VII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyc-
kiego dla Dzieci i M³odzie¿y „BEZ GRA-
NIC” poeta Antoni Dobrowolski. Spotka-
nie laureatów odby³o siê jak co roku w
Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekre-
acji w Chrzanowie dnia 6 lutego 2006 roku.
Na konkurs wp³ynê³o ok. 400 wierszy z ca³ej
Polski, które ocenia³o jury w sk³adzie :
Lucyna Szubel - poetka, Magdalena Bia³as
- poetka, Antoni Dobrowolski - poeta.

W II kategorii, czyli poezja gimnazja-
listów, jury nagrodzi³o za zestawy wierszy
nastêpuj¹cych m³odych poetów: I miejsce
- Iwetta Musia³ z Che³mka,  II miejsce -
Marta Kapa³a z Czêstochowy, Katarzyna
Kruczek ze S³awkowa,  III miejsce - Nina
Wierki³owicz z Radkowa. Wyró¿nienia
przyznano: DominiceTopolskiej z Chrza-
nowa, Karolinie Niedzielskiej Chrzanowa,
Mateuszowi  Mazurowi  z Chrzanowa,
Joannie Szary z Bielska Bia³ej, Dawidowi
Jurczykowi z Boles³awca.

Iwetta Musia³ jest uczennic¹ Publiczne-
go Gimnazjum nr 2 w Che³mku. W konkursie
„BEZ GRANIC” bra³a udzia³ ju¿ po raz czwar-
ty i za ka¿dym razem jej wiersze by³y nagra-
dzane. W tym roku zdoby³a I miejsce. Po

prezentacji jednego z wierszy m³oda poetka
zosta³a zapytana przez przewodnicz¹cego
jury, Antoniego Dobrowolskiego, czy po tylu
wygranych czuje siê poetk¹. Iwetta odpo-
wiedzia³a: Ka¿dy z nas ma w sobie coœ z
poety. Poeta to cz³owiek, który uchyla skra-
wek swojego wewnêtrznego œwiata po to, by
stworzyæ coœ piêknego i sk³oniæ innych do
refleksji nad pytaniami, które nas drêcz¹,
daj¹c niepe³ne odpowiedzi.

(jeden z nagrodzonych wierszy)

niewidzialniniewidzialniniewidzialniniewidzialniniewidzialni
schowani pod parasolem

odrapanych sufitów

umieraj¹ powoli

w towarzystwie zepsutych zegarów

wypijaj¹ czarn¹ herbatê

z wyszczerbionych fili¿anek

wlepieni przypadkowo w ¿ycie

w œwiecie bez barw

szukaj¹ kolorów

by pomalowaæ w³asne cienie

staæ siê kropk¹

w elaboracie istnieñ

 Iwetta Musia³
Du¿¹ radoœci¹ dla Iwetty Musia³ by³o

te¿ zdobycie I miejsca w XIV Ogólnopol-
skim Konkursie „SERDUSZKOWY
WIERSZ” organizowanym przez MOK w
Rabce. Wyniki tego konkursu og³oszone
zosta³y 14.02.2006 roku w dniu patrona
zakochanych.

( jeden z nagrodzonych wierszy)

kuszenie adriatykukuszenie adriatykukuszenie adriatykukuszenie adriatykukuszenie adriatyku
na lazurowej tkaninie nieba

dogasa smuga rozrzedzonego mroku

w bukiecie czerwonego wina

ju¿ zasnê³o s³oñce

s³yszysz

ocean zielon¹ ko³ysank¹

unosi zapachy marzeñ

a wiatr pl¹cze myœli

tulê w d³oniach zaczarowane chwile

ws³uchana w szept wczorajszej rozmowy

b³êkit wspomnieñ rozbudza têsknotê

Iwetta Musia³

Europejskie

kolêdowanie
Na zakoñczenie okresu zwi¹zanego ze

œwiêtami Bo¿ego Narodzenia odby³a siê w
PZ 8 prezentacja przedsiêwziêcia pod na-
zw¹ Europejskie kolêdowanie, w czasie któ-
rego m³odzie¿ szko³y wspólnie z kole¿an-
kami i kolegami z gimnazjum nr 1 i 2, cz³on-
kami Rodziny Kolpinga zaœpiewa³a najbar-
dziej znane kolêdy i pastora³ki w jêzyku
polskim, niemieckim, angielskim i czeskim

S³owami wiersza niemieckiego poety
Josepha von Eichendorfa „Kolêd dŸwiêki
niech ciê wskrzesz¹, czasie pe³en Bo¿ych
³ask” (w t³umaczeniu ks. J. Szymika) roz-
poczê³a m³odzie¿ prawdziwie europejskie
kolêdowanie, w którym uczestniczyli
przedstawiciele prawie wszystkich che³-
meckich szkó³. Kolêdowanie przeplatane
by³o recytacj¹ wzruszaj¹cych wierszy o
tematyce œwi¹tecznej i zimowej znanych
europejskich poetów. Starano siê w ten
sposób przywo³aæ atmosferê piêknych,
rodzinnych œwi¹t. Cieszê siê, ¿e w tym
przedsiêwziêciu, które jest tak¿e niezwy-
k³¹ nauk¹ jêzyków obcych i przybli¿a
m³odzie¿y kulturê krajów, których jêzyka
siê ucz¹, bierze z roku na rok coraz wiêksza
liczba uczniów- mówi El¿bieta Kubas,
pomys³odawca  kolêdowych spotkañ.
Warto wspomnieæ, ¿e tego typu wieczory
organizowane s¹  w PZ8 od wielu lat i ju¿
na trwa³e wpisa³y siê w kalendarz szkol-
nych uroczystoœci.

M³odzie¿ wyst¹pi³a dwukrotnie - na
pierwsze spotkanie zaprosi³a swoich ro-
dziców, wychowawców oraz dyrektorów
szkó³. Goœcie, a wœród nich dyrektor Gim-
nazjum nr 2 Renata Banaœ otrzymali  piêk-
ne karty z ¿yczeniami i podziêkowaniami
wykonane przez ko³o plastyczne przy
Rodzinie Kolpinga pod kierunkiem Alek-
sandry Pisarek. Dyrektor PZ  8 Micha³
Kaczmarczyk, który tradycyjnie ju¿ na
zakoñczenie sam zaœpiewa³ Oj maluœki,
maluœki, podkreœli³, ¿e bardzo sobie ceni
obecnoœæ wszystkich goœci oraz ¿yczliwoœæ
i wspó³pracê ze wszystkimi szko³ami.

Po raz drugi uczniowie wyst¹pili przed
swoimi szkolnymi kole¿ankami i kolega-
mi. Niezwykle wzruszaj¹c¹ by³a lekcja hi-
storii, jakiej udzieli³a uczniom Aleksandra
Pisarek, opowiadaj¹c o jednym ze œwi¹t
swojej rodziny w czasach okupacji. Opo-
wieœci poparte autentycznymi dokumenta-
mi (listy do i od jednego z cz³onków rodzi-
ny przebywaj¹cego w czasie œwi¹t w obozie
koncentracyjnym) i fotografiami wywar³y
na m³odych ludziach du¿e wra¿enie.

Nad przygotowaniami m³odzie¿y do
wystêpów czuwa³y nauczycielki: Magda-
lena Firek, Ma³gorzata Cudak, Ma³gorza-
ta Piwowarczyk  i El¿bieta Kubas.      EK
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Konkurs ortograficznyKonkurs ortograficznyKonkurs ortograficznyKonkurs ortograficznyKonkurs ortograficzny
Dnia 2.02.2006r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Che³mku

odby³ siê etap gminny II edycji Powiatowego Konkursu Ortogra-
ficznego „Ortograficzna Corrida”, którego koordynatorem by³a
mgr Barbara Kania.

Bal z babci¹ i dziadkiemBal z babci¹ i dziadkiemBal z babci¹ i dziadkiemBal z babci¹ i dziadkiemBal z babci¹ i dziadkiem
Dla uczczenia œwiêta babæ i dziadków przedszkole w Gorzo-

wie zorganizowa³o 24 stycznia 2006 roku Bal z babci¹ i dziad-
kiem. Bal zosta³ zorganizowany przez nauczycielki, Ma³gorzatê
Borkowsk¹, Alicjê Ma³eck¹ i Krystynê Ryszkê.

Spotkanie odby³o siê w remizie OSP w Gorzowie, a ca³¹ salê
tego dnia wype³ni³y babcie, dziadkowie, rodzice oraz przed-
szkolaki, które wyst¹pi³y w ró¿nych, wymyœlnych przebraniach.

Impreza podzielona zosta³a na kilka czêœci. W pierwszej by³
koncert ¿yczeñ dla babæ  i dziadków. Po wys³uchaniu s³ów p³y-
n¹cych z ma³ych serduszek odby³a siê pierwsza czêœæ balu, w
którym uczestniczyli przybyli na spotkanie. Po tej czêœci zapro-
szono wszystkich na s³odki poczêstunek, a nastêpnie mo¿na
by³o zobaczyæ wystêp teatrzyku „Skrzat” z Krakowa, który przed-
stawi³ „Przygody Okruszka”. PóŸniej odby³a siê druga czêœæ
balu, a wszyscy bawili siê wyœmienicie!      PW

W konkursie bra³o udzia³ 29 uczniów z Samorz¹dowego
Zespo³u Szkó³ w Che³mku, Szko³y Podstawowej nr 2 w Che³mku
oraz Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Gorzowie.

Mistrzami Ortografii w gminie zostali: Wioletta Matyja - SZS
w Che³mku, Dominika Radziun - SP nr 2 w Che³mku, Marta
Hebda b- SZS w Che³mku, Patrycja Bunalska - SZS w Che³mku,
Gabriela Ponikowska - SP nr 2 w Che³mku.

W pracach komisji bra³y udzia³ panie: mgr Agnieszka Krzy-
œciak - Kalemba, mgr Barbara Nowakowska, mgr Barbara Kania.

Koordynatorka konkursu serdecznie dziêkuje Radzie Szko-
³y Podstawowej nr 2 w Che³mku za zorganizowanie poczêstunku
dla uczestników.         R

Zwierzêta w wierszu i piosenceZwierzêta w wierszu i piosenceZwierzêta w wierszu i piosenceZwierzêta w wierszu i piosenceZwierzêta w wierszu i piosence
W dniu 21.01.2006 r. w Przedszkolu Samorz¹dowym nr 2 w

Che³mku mia³o miejsce rozstrzygniêcie  konkursu dla dzieci 3 –
6 letnich pt. „Zwierzêta w wierszu i piosence”. O godzinie 15.00
w pierwszych rzêdach widowni zasiad³y przejête dzieci piêknie
przebrane w stroje wykonane przez rodziców. Opiekunowie z
niepokojem i nie mniejsz¹ od dzieci trem¹ oczekiwali wystêpu
swoich pociech. Prezentacje obserwowa³a komisja konkursowa
w sk³adzie: Lucyna El¿bieciak – dyrektor , Urszula Guja – na-
uczyciel polonista, muzyk, Bogus³awa Cygan – bibliotekarka.

Komisja konkursowa wyró¿ni³a spoœród 46 uczestników lau-
reatów w poszczególnych grupach wiekowych: 3 – latki za
wiersz: Janusz Szypulski, Dominik Sworzeñ, Wiktoria Wilczak.
4 – latki: Pola Chylaszek – wiersz, Miko³aj Jarosz – wiersz,
Wiktoria Wardak – piosenka,  Julia Niemczyk – wiersz. 5 – latki:
Eryk Ka³a – wiersz, Bart³omiej Chudy – wiersz, Weronika Œnia-
dek – piosenka. 6 – latki: Jakub Piêkny – piosenka, Daria Szka-
tu³a i Julia Dyl¹g – inscenizacja, Aleksandra Górak – wiersz

Niepowtarzalnego uroku wystêpom dzieci dodawa³y piêkne
stroje i rekwizyty przygotowane przez rodziców oraz scenografia.
Za wspania³y wystêp oprócz gromkich braw mali aktorzy zostali
obdarowani dyplomami, ksi¹¿eczkami, s³odyczami. Laureaci
otrzymali dodatkowo gry.  Pomys³odawczynie i organizatorki
konkursu sk³adaj¹ podziêkowania sponsorom nagród, tj. Urzêdo-
wi Miejskiemu w Che³mku, pani Beacie Mleczek oraz pani Ma³-
gorzacie Ga³êziowskiej za pomoc w wykonaniu dekoracji.
Organizatorki: Dorota Pawlak, Wioletta Suska, Jolanta Wolna

Noc z Andersenem 2006Noc z Andersenem 2006Noc z Andersenem 2006Noc z Andersenem 2006Noc z Andersenem 2006
Kochane Dzieci !  Czy s³yszeliœcie ju¿ o  baœniowej nocy w

bibliotece? Czy wiecie, co robi¹ ksi¹¿ki noc¹?
Chcemy zaprosiæ  Was, Drogie Dzieci, do udzia³u w baœnio-

wym wieczorze, który ju¿ po raz trzeci prze¿yj¹ Wasi rówieœnicy
w Republice Czeskiej i po raz drugi czytelnicy Biblioteki Pu-
blicznej w Che³mku. W pi¹tek 31.03.2006 r. odbêdzie siê w wielu
czeskich i polskich miastach i wioskach Noc z Andersenem -
czyli wszêdzie tam, gdzie pomys³owe bibliotekarki, chêtne na-
uczycielki czy wychowawcy przygotuj¹ dla najm³odszych czy-
telników ciekawy program z nocnym czytaniem bajek.

Ta wspólna miêdzynarodowa impreza Klubu bibliotek dzie-
ciêcych SKIP (Zwi¹zek Bibliotekarzy i Pracowników Informa-
cji) jest organizowana dla upamiêtnienia dnia urodzenia duñ-
skiego baœniopisarza Hansa Christiana Andersena. Organizato-
rzy chc¹ równoczeœnie przypomnieæ œwiêto ksi¹¿ki dzieciêcej.

 Chêtne do udzia³u dzieci w wieku od 10 do 13 lat
prosimy o zapisywanie siê w Bibliotece Publicznej
przy ul. Topolowej 8 w Che³mku w terminie do 14
marca br. Ze wzglêdu na warunki lokalowe biblio-
teki ograniczamy iloœæ uczestników do 20 osób.
Wiêcej informacji na temat Nocy z Andersenem

2006 mo¿na uzyskaæ w bibliotece lub po nr tel. 0 33 846 13 36.
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Bal noworoczny
Polski Zwi¹zek Emerytów Rencistów

i Inwalidów w Che³mku jak ka¿dego roku
w okresie karnawa³u zorganizowa³ Spo-
tkania Noworoczne.

Spotkanie odby³o siê 4 lutego w sie-
dzibie Miejskiego Oœrodka Kultury Spor-
tu  i Rekreacji w Che³mku i tradycyjnie
cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem ze
strony seniorów.

grzymki, wyjazdy do te-
atru oraz spotkania. W tym
miejscu chcia³abym po-
dziêkowaæ panu burmi-
strzowi Andrzejowi Sater-
nusowi, który zawsze o nas
pamiêta i wspiera.  Jak to
by³o w poprzednich latach
tak i w tym roku otrzyma-
liœmy dofinansowanie z
Urzêdu Miasta do naszych
wyjazdów. Podziêkowa-
nia nale¿¹ siê równie¿
panu dyrektorowi MOK-

SiR Waldemarowi Rudykowi, który udzie-
la nam pomocy i goœciny podczas organi-
zowanych  imprez - doda³a pani prezes.

Po tym wyst¹pieniu  zgromadzeni na
sali seniorzy mieli okazjê podziwiaæ wy-
stêp  m³odzie¿y z Gimnazjum nr 2 w Che³m-
ku przygotowany pod kierownictwem pani
Urszuli Jod³owskiej - Jeziorowskiej.

Po czêœci oficjalnej rozpoczê³a siê za-
bawa taneczna, która trwa³a do póŸnych
godzin nocnych, a seniorzy udowodnili,
¿e maj¹ dobr¹ kondycjê i wysokie umiejêt-
noœci taneczne.   PW

Rozpoczê³a je przewodnicz¹ca  che³-
meckiego ko³a pani Maria Go³yŸniak, któ-
ra przywita³a wszystkich przyby³ych go-
œci oraz dokona³a podsumowania dzia³al-

Op³atek u seniorOp³atek u seniorOp³atek u seniorOp³atek u seniorOp³atek u seniorów w Gorzowieów w Gorzowieów w Gorzowieów w Gorzowieów w Gorzowie
7 stycznia 2006 roku cz³onkowie Ko³a Emerytów i Renci-

stów spotkali siê w sali Domu Ludowego w Gorzowie na trady-
cyjnym spotkaniu op³atkowym.

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od wystêpu dzieci z miejscowego
przedszkola, które z wielkim przejêciem przedstawi³y „Jase³ka”.
Maluchy zosta³y nagrodzone ogromnymi brawami, a babciom,
które ogl¹da³y swoje wnuki, oczy wype³ni³y siê ³zami wzrusze-
nia. Du¿e brawa i uznanie zebranych otrzyma³ równie¿ gorzow-
ski Zespó³ Œpiewaczy Malwa, który kolêdami i pastora³kami
uœwietni³ op³atkowe spotkanie.

Spotkanie op³atkowe w BobrkuSpotkanie op³atkowe w BobrkuSpotkanie op³atkowe w BobrkuSpotkanie op³atkowe w BobrkuSpotkanie op³atkowe w Bobrku
Polski Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów Ko³o w

Bobrku wraz z Rad¹ So³eck¹ 21 stycznia 2006 r. zorganizowa-
³o spotkanie op³atkowe.

Na spotkanie, które odby³o siê w Samorz¹dowym Zespole
Szkó³ w Bobrku, przyby³o wielu mieszkañców so³ectwa oraz za-
proszonych goœci, wœród których byli: burmistrz Che³mka An-
drzej Saternus, wice-burmistrz Libi¹¿a Maria Siuda, so³tysi Bobr-
ku i Gorzowa, radni Rady Miejskiej w Che³mku i proboszcz bo-
breckiej parafii Stanis³aw Maœlanka. Wieczór op³atkowy urozma-
ici³y dzieci z przedszkola w Bobrku oraz m³odzie¿ szkolna. Zespo-
³y zaprezentowa³y goœciom ciekawie przygotowany program ar-
tystyczny. Podczas spotkania g³os zabrali burmistrzowie Che³m-
ka oraz Libi¹¿a, a nastêpnie proboszcz Stanis³aw Maœlanka. Po
przemówieniach wszyscy zebrani po³amali siê op³atkiem i z³o¿yli
sobie ¿yczenia. Wieczór by³  okazj¹ do wspólnych rozmów i
wspomnieñ, a tak¿e wspania³ej zabawy.

Spotkanie op³atkowe jest dla nas okazj¹ od wspólnych spo-
tkañ i zabawy, a du¿a w tym zas³uga pana dyrektora szko³y
Adama £êkawy, który zawsze chêtnie nas goœci w swojej placów-
ce -  podkreœli³y seniorki organizuj¹ce spotkanie.      PW

noœci ko³a w roku ubieg³ym, a tak-
¿e zapowiedzia³a atrakcje, które
czekaj¹ seniorów w tym roku.

- Znów mamy okazjê spotkaæ siê
razem, aby cieszyæ siê z nadejœcia
nowego roku i z sukcesów naszego
zwi¹zku, który ca³y czas zdobywa
nowych cz³onków. Obecnie  liczy
ju¿ 400 osób - powiedzia³a Maria
Go³yŸniak.

- Naszym cz³onkom jesteœmy w stanie
zaproponowaæ bardzo interesuj¹c¹ ofer-
tê, na któr¹ sk³adaj¹ siê wycieczki, piel-

Nastêpnie, zgodnie ju¿ z tradycj¹, ¿yczenia noworoczne z³o-
¿yli zebranym przybyli na spotkanie ksiê¿a: proboszcz gorzow-
skiej parafii ks. Ryszard Gawe³ i proboszcz z parafii Bobrek ks.
Stanis³aw Maœlanka. ¯yczenia z³o¿y³ równie¿ uczestnicz¹cy w
spotkaniu burmistrz Che³mka Andrzej Saternus oraz przedstawi-
ciele w³adz lokalnych z so³tysem wsi na czele.

Po po³amaniu siê op³atkiem i z³o¿eniu ¿yczeñ rozpoczê³a siê
zabawa karnawa³owa, która trwa³a prawie do rana.

Halina Klima
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W wid³ach Wis³y i Przemszy (23)

Che³mek w czasie I wojny œwiatowej (13)
Po zawirowaniach politycznych w Eu-

ropie i zabójstwie nastêpcy tronu austriac-
kiego w Sarajewie, co sta³o siê pretekstem
konfliktu wybuch³a  I wojna œwiatowa.

Wczeœniej, w 1913 roku nasi zaborcy
znaleŸli siê w ró¿nych blokach i sojuszach
(Pañstwa Centralne - Niemcy, Austro - Wêgry,
W³ochy - tworzy³y trójprzymierze, a Rosja,
Francja i Anglia - trójporozumienie - Ententa)
co, jak Polacy mieli nadziejê, mog³o dopro-
wadziæ do wojny i odzyskania po 120 latach
naszej Ojczyzny.

Przed rozpoczêciem wojny polscy pa-
trioci uznali, ¿e trzeba wykorzystaæ tê oka-
zjê, aby wskrzesiæ Polskê. Baz¹ dzia³añ wol-
noœciowych w Galicji by³ utworzony w 1908
roku tajny Zwi¹zek Walki Czynnej, które-
go cz³onkowie, wykorzystuj¹c austriack¹
ustawê zezwalaj¹c¹ na tworzenie organiza-
cji strzeleckich przysposabiaj¹cych m³o-
dzie¿ do s³u¿by wojskowej, za³o¿yli w 1910
roku tak¹ w³aœnie organizacjê. Powsta³
„Zwi¹zek Strzelecki” we Lwowie i „Towa-
rzystwo Strzeleckie” w Krakowie, na czele
których stan¹³ Komendant G³ówny Józef
Pi³sudski.

Z oddzia³ów strzeleckich, dziêki dzia-
³aniom polityków galicyjskich, 27 sierp-
nia 1914 roku powo³ano do ¿ycia Legiony
Polskie, za którymi opowiedzia³a siê pra-
wie ca³a polska opinia publiczna w tym
zaborze.

Organizowa³y siê one b³yskawicznie na
terenie Galicji, miêdzy innymi w powiecie
chrzanowskim, do którego Che³mek, Bobrek
i Gorzów nale¿a³y, w ci¹gu kilku miesiêcy
wst¹pi³o do nich 650 m³odych ludzi. W Le-
gionach obowi¹zywa³a polska komenda, a
na czapkach zwanych maciejówkami znaj-
dowa³y siê polskie orze³ki.

W archiwach jednej z rodzin che³mec-
kich zachowa³a siê kartka z pozdrowienia-
mi z frontu (nie podano sk¹d i kiedy wys³a-
na). Przedstawia³a ona naszego che³mec-
kiego legionistê Walentego Opitka w pe³-
nym rynsztunku.

Legiony polskie - Kuchnia
polowa

Polacy zmobilizowani w czasie wojny
przez zaborców walcz¹c w ich armiach,
czêsto ginêli z r¹k rodaków. Trudno orzec,
czy byli œwiadomi w³aœciwej roli w tej woj-
nie, swej tragicznej sytuacji, o której tak
pisze poeta, ¿o³nierz Legionów Edward
S³oñski w wierszu pt: „Ta co nie zginê³a”.

Rozdzieli³ nas mój bracie,
z³y los i trzyma stra¿-
w dwóch wrogich sobie szañcach
patrzymy sobie w twarz
..............

A gdy mnie z dala ujrzysz
od razu bierz na cel
i do polskiego serca
moskiewsk¹ kul¹ strzel.

Bo wci¹¿ na jawie widzê
i co noc mi siê œni,
¿e Ta co nie zginê³a
wyroœnie z naszej krwi.

     Bardzo trudno jest odtworzyæ atmos-
ferê panuj¹c¹ w Che³mku podczas wojny -
minê³o 90 lat - ludzie bior¹cy udzia³ w tych
zdarzeniach nie ¿yj¹, pamiêæ tych, którzy
mo¿e o nich s³yszeli -  ulotna, dokumenty,
które mog³y znajdowaæ siê w Urzêdzie
Gminnym - sp³onê³y w 1939 roku, a prze-
kazów pisemnych mieszkañców Che³mka
o tych wydarzeniach trudno siê spodzie-
waæ - niezbyt chêtnie chwytali za pióro.

Jedynym pisemnym Ÿród³em z tych lat
okaza³a siê kronika szko³y w Bobrku, na
podstawie której mo¿na poznaæ nieco at-
mosferê panuj¹c¹ podczas wojny i pierw-
sze chwile po odzyskaniu niepodleg³oœci

     Pi³sudski zdawa³ sobie sprawê, ¿e o
niepodleg³oœci nie zadecyduj¹ miliony
¿o³nierzy - Polaków w armiach pañstw za-
borczych, lecz oddzia³y polskie, które w
odpowiednim momencie wejd¹ do walki.
Dlatego te¿, jako Komendant G³ówny or-
ganizacji strzeleckich og³osi³ ich mobili-
zacjê, tworz¹c Pierwsz¹ Kompaniê Kadro-
w¹, pierwszy od czasów powstania stycz-
niowego oddzia³ polski.

Umundurowanie Legionów w 1914r. Od

lewej legioniści: w czapce strzeleckiej, w

rogatywce Drużyn Bartoszowych, w kape-

luszu polowych drużyn „Sokoła”, w przepi-

sowej rogatywce II Brygady.

w tej wiejskiej szkole.

         Rok szkolny 1914-15
Rok szkolny rozpoczêto nabo¿eñ-

stwem w koœciele.
„I rozpoczêto naukê wœród burzy wiel-

kiej - burzy œwiatowej - wœród krwawej
wojny. Nauka trwa³a do 20 wrzeœnia, od
tego dnia dziatwa uwolniona by³a  od na-
uki do wykoñczenia pilnych robót polo-
wych.

Naukê rozpoczêto znowu 16 paŸdzier-
nika, wznowiono j¹ - lecz uczono wœród
straszliwego huku armat - wœród dŸwiêcze-
nia szyb w oknach i wœród dr¿enia serc o los
ukochanych, powo³anych pod broñ. Nie
da³o siê siaæ ziarna wiedzy dalej - sala, w
której dziatwa pobiera³a naukê, przezna-
czona zosta³a dla wojska. A od 11 listopa-
da nast¹pi³a przerwa w nauce - sale szkolne
zajête by³y przez szpital polowy”. „Bóg
da³ - uspokoi³o siê nieco - polecono rozpo-
cz¹æ naukê”.

     Po zakoñczeniu zajêæ w roku szkol-
nym 1915 - 16 w kronice szkolnej zapisa-
no: „Dzieci wykrzykiwa³y „niech ¿yje ce-
sarz Franciszek Józef I” a póŸniej odœpie-
wano 3 zwrotki „Hymnu Ludów”, a pierw-
sza jego zwrotka brzmia³a tak:

Bo¿e wspieraj, Bo¿e ochroñ
nam Cesarza i nasz kraj,
rz¹dy jego Panie os³oñ,
Pañstwu jego si³y daj.

Odtworzy³a j¹ teraz po wielu latach pani
Maria Klimas - nauczy³a siê jej w latach
dzieciêcych od starszej kole¿anki uczêsz-
czaj¹cej ju¿ wtedy do szko³y che³meckiej.

         Rok 1916 - 17
     „Wœród ci¹gle jeszcze trwaj¹cej krwa-

wej wojny, dnia 5 listopada 1916 roku tele-
graf rozniós³ po ca³ym œwiecie, ¿e Polska
powstaje, ¿e proklamuj¹ odbudowanie Pañ-
stwa Polskiego dwaj monarchowie pañstw
centralnych. Historyczna ta chwila przejê³a
do g³êbi wszystkich, nape³ni³a ich serca pe³-
ni¹ radoœci, ¿e zmartwychwstaje samoistna,
wolna, niepodleg³a Polska, z w³asnym dzie-
dzicznym królem, rz¹dem i wojskiem. Na
budynku szkolnym wywieszano przez ca³y
tydzieñ chor¹giew o barwach narodowych,
aby zamanifestowaæ - jeszcze Polska nie zgi-
nê³a”.

„22 listopada 1916 roku cesarz Franciszek
Józef I zasn¹³ w Panu. Tron obj¹³ arcyksi¹¿ê
Karol Franciszek Józef, Cesarz Karol I”.

         Rok szkolny 1918 - 19
 „Dnia 1 listopada 1918 roku nast¹pi³

przewrót polityczny, a na gruzach dawnej
Monarchii Austro-Wêgierskiej powsta³y
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nowe samodzielne pañstwa, a miêdzy inny-
mi  powsta³a wolna, niepodleg³a, zjedno-
czona Polska. Ze szko³y tutejszej usuniêto
zaraz god³o pañstwa austriackiego, a na jego
miejscu umieszczono Or³a Bia³ego. Nauczy-
cielstwo miejscowe objaœnia³o dzieciom
szkolnym o tej chwili dziejowej i o zmar-
twychwstaniu Polski”. W latach I wojny
œwiatowej, przys³owiowa „bieda galicyjska”
jeszcze siê nasili³a, co by³o zrozumia³e „
...gdy du¿¹ iloœæ mê¿czyzn zmobilizowa-
no, wcielaj¹c ich do armii austriackiej, a
czêœæ m³odszych zaci¹gnê³a siê  do legio-
nów”. Zosta³y kobiety czêsto z gromadk¹
dzieci, a szalej¹ca dro¿yzna nie pozwala³a
na zakupienie ¿ywnoœci i najpotrzebniej-
szych rzeczy, uprawa roli i hodowla, bêd¹ca
g³ównym Ÿród³em utrzymania wiêkszoœci
rodzin by³a prawie niemo¿liwa - brak mê¿-
czyzn, brak narzêdzi do pracy i si³y do jej
wykonywania, szczególnie wtedy gdy dzie-
ci by³y jeszcze ma³e. W opowiadaniach o
tamtych czasach zachowa³y siê wspomnie-
nia kobiet spiesz¹cych do Olkusza, a nawet
w s¹deckie, aby w chustach na plecach przy-
nieœæ ziarno na chleb dla dzieci. Biedê po-
têgowa³o jeszcze rekwirowanie przez ¿o³-
nierzy austriackich zbo¿a, ziemniaków i
zwierz¹t. W tych latach powsta³ zwyczaj
wydzielania dzieciom kromki chleba i za-
mykanie go na k³ódkê, utrzymuj¹cego siê
jeszcze d³ugo po wyzwoleniu.

Che³mek, jak wiele innych miejsco-
woœci, przygotowa³ siê przed wojn¹ do jej
dzia³añ. Uznano, ¿e najbardziej strategicz-
nym miejscem mo¿e byæ Ska³a. Ca³e wzgó-
rze w górnej jego czêœci pokryte zosta³o

okopami. Okaza³o siê jednak, ¿e szczêœli-
wie nie zosta³y one wykorzystane - przez
Che³mek i okoliczne miejscowoœci nie prze-
toczy³a siê machina wojny. Dzia³ania wo-
jenne bezpoœrednio go nie dotknê³y, by³y
to tereny przemieszczania siê wojsk oraz
przewo¿enia rannych, jeñców i zaopatrze-
nia wojska. W 1916 roku mia³a miejsce
powa¿na katastrofa kolejowa na moœcie
miêdzy Oœwiêcimiem a Che³mkiem, zginê-
³o w niej wielu ¿o³nierzy. Bilans strat I wojny
œwiatowej by³ straszliwy, w 1916 roku
walcz¹ce ze sob¹ armie liczy³y 14 milio-
nów ¿o³nierzy, a w 1918 by³o ich ju¿ 25
milionów. Walki pozy-
cyjne spowodowa³y
ogromne straty walcz¹-
cych po obu stronach,
liczba poleg³ych po
stronie Ententy prze-
kroczy³a 3,5 mln i 750
tys. zmar³ych od ran, a
po stronie pañstw cen-
tralnych poleg³o oko-
³o 2,5 mln ¿o³nierzy, a
od ran zmar³o ich 571
tys. W Galicji zginê³o
kilkadziesi¹t tysiêcy
¿o³nierzy, a w tej licz-
bie sporo Polaków. W
walkach na froncie I wojny œwiatowej zgi-
nê³o 22. ¿o³nierzy z Che³mka, co zaœwiad-
cza tablica w koœciele bobreckim z zamiesz-
czonymi  na niej nazwiskami poleg³ych.

Tablica z koœcio³a bobreckiego
Dopala³a siê po¿oga tej straszliwej woj-

ny, która toczy³a siê w 80% na terenach Pol-

Dom LudowyDom LudowyDom LudowyDom LudowyDom Ludowy
Miejskiego Oœrodka Kultury,Miejskiego Oœrodka Kultury,Miejskiego Oœrodka Kultury,Miejskiego Oœrodka Kultury,Miejskiego Oœrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Che³mkuSportu i Rekreacji w Che³mkuSportu i Rekreacji w Che³mkuSportu i Rekreacji w Che³mkuSportu i Rekreacji w Che³mku

/ul. Chrobrego 77//ul. Chrobrego 77//ul. Chrobrego 77//ul. Chrobrego 77//ul. Chrobrego 77/
Serdecznie zaprasza wszystkich
chêtnych do przy³¹czenia siê

do wtorkowych

„Wieczorów
z Rêkodzie³em
Artystycznym”
Chêtnie obejrzymy: hafty, koronki,

kilimy, wyroby na drutach, szyde³ku, ma-
lowanie na szkle itp. - w trakcie pracy.

Ka¿dy z uczestników ma okazjê i mo¿-
liwoœæ wymiany doœwiadczeñ z innymi
jak równie¿ nauki nowych form sztuki.

Zajêcia odbywaj¹ siê w godzinach:
17.00-20.00

WSTÊP WOLNY !!!
Informacji udziela st. instr. Ewa Miszuta tel.
033/846-31-43  (Dom Lud.)

By³o zimno, bia³o, ale cudownie...By³o zimno, bia³o, ale cudownie...By³o zimno, bia³o, ale cudownie...By³o zimno, bia³o, ale cudownie...By³o zimno, bia³o, ale cudownie...
Mróz, œniegu po pas i wszechobecne

bia³e p³atki... S³owem - zima! W takiej
œnie¿nej scenerii cz³onkowie Rady Przy-
jació³ Harcerzy przy Komendzie Hufca
w Che³mku  spotkali siê dwa razy.

Pierwsza „zbiórka” mia³a miejsce
19.11.2005 r. w oœrodku w Brennej - Jawor-
niku. Goœcinni gospodarze pensjonatu „Ja-
wor” pozwolili na zorganizowanie harcer-
skiego kominka. Œpiewom i wspomnieniom,
jak w harcerskiej piosence: Czy pamiêtasz,
druhu, jak przy ognisku...,  nie by³o koñca.

Druga „zbiórka” odby³a siê 12.02.2006
r. Mimo niepokoj¹cych komunikatów
meteorologicznych na wyznaczonych
miejscach spotkania stawili siê najbardziej
wytrwali, by wzi¹æ udzia³ w harcerskim
kuligu. Jedna grupa  ruszy³a z ulicy Leœnej,
a do nich pod leœniczówk¹ do³¹czy³a dru-
ga grupa. Przy woŸnicy na saniach usiad³o
niewielu, wiêkszoœæ wola³a na ma³ych san-
kach sun¹æ po ubitym œniegu i czuæ sma-
ganie zmro¿onego powietrza. Poniewa¿
woŸnicy nie brakowa³o humoru, byli tacy,
którzy gonili kulig i mieli mocno poobija-

ne „boczki”.  Po kuligowych wyczynach w
„Chatce Bogusi” u pana Szyjki by³ czas na
nabranie si³y do drogi powrotnej. Gospo-
darz przygotowa³ siê na spotkanie z daw-
nymi harcerzami  i z magnetofonu p³ynê³y
melodie bliskie sercu.

Uczestnicy kuligu zaprawieni w poko-
nywaniu ró¿nych harcerskich szlaków dro-
gê powrotn¹ odbyli pieszo. Wœród uczest-
ników zimowej wyprawy do lasu nie za-
brak³o Lucjana i Heleny Firek, druhów
ca³ym sercem oddanych che³meckiemu
harcerstwu.

Cz³onkowie Rady Przyjació³ Harcerzy
zwracaj¹ siê do wszystkich sympatyków
harcerstwa o przekazanie 1% podatku na
wsparcie dzia³alnoœci tej organizacji (kon-
to: 69 1060 0076 0000 3300 0011 6590 z
dopiskiem: ZHP Hufiec Che³mek) . Dziêki
pozyskanym w ten sposób pieni¹dzom mo¿-
na bêdzie otoczyæ opiek¹ wiêksz¹ liczbê
dzieci, organizowaæ letni wypoczynek na
obozach w górach lub nad morzem, a tak¿e
rozszerzyæ ofertê zajêæ w Domu Harcerza.

DK

ski - we wszystkich zaborach, wszystkie
wojska by³y wrogie tote¿ ³upi³y i niszczy³y
nasz nieszczêsny kraj i jego ludnoœæ.  3 czerw-
ca 1918 roku podpisano deklaracjê miêdzy-
sojusznicz¹, stwierdzaj¹c¹, ¿e: „Utworzenie
Polski zjednoczonej, niepodleg³ej, z dostê-
pem do morza stanowi jeden z warunków
trwa³ego pokoju oraz przywrócenia promo-
wania prawa w Europie”.

29 paŸdziernika 1918 roku powsta³a
Polska Komisja Likwidacyjna dla Galicji,
która og³osi³a, ¿e „ziemie polskie w obrê-
bie monarchii austro -wêgierskiej nale¿¹
ju¿ do Pañstwa Polskiego”. Dwa dni póŸ-

niej rozbrojono oddzia³y austriackie w
Krakowie i na prowincji. Wtedy i Che³mek
sta³ siê wolny.

14 listopada 1918 roku Rada Regen-
cyjna przekaza³a ca³kowit¹ w³adzê woj-
skow¹ i cywiln¹ Józefowi Pi³sudskiemu.

Hah
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PI£KA PO EUROPEJSKU
W dniu 15 lutego 2006 dzia³aj¹cy przy Szkole Podstawowej

nr 2 Szkolny Klub Europejski „Eurodwójka” zorganizowa³ I
Europejski Turniej Pi³karski. W halowych rozgrywkach uczest-
niczy³y zespo³y piêcioosobowe, które przybra³y nazwy pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej. Ponadto uczniowie wykonali
flagi wybranych przez siebie krajów UE.  Do rozgrywek przyst¹-
pi³o siedem dru¿yn: Hiszpania, Holandia, Wielka Brytania, Polska,
Czechy, Francja oraz Szwecja. Zespo³y podzielone zosta³y na
dwie grupy.

TABELA PO ROZGRYWKACH GRUPOWYCH
GRUPA A
POLSKA 3 6 12 : 0
WIELKA BRYTANIA 3 4   9 : 2
FRANCJA 3 2   3 : 7
SZWECJA 3 0   1 : 16
GRUPA  B
HISZPANIA 2 4 3 : 1
CZECHY 2 2 3 : 3
HOLANDIA 2 0 3 : 5
PÓ£FINA£Y
WIELKA BRYTANIA - HISZPANIA - 2 : 1
POLSKA - CZECHY - 3 : 1
MECZ O TRZECIE MIEJSCE
HISZPANIA - CZECHY - 4 : 3 ( po dogrywce )
FINA£
POLSKA - WIELKA BRYTANIA - 5 - 1

Zwyciêski zespó³ wyst¹pi³ w sk³adzie: Jakub Fidyt, Robert
Piwowarczyk, Micha³ Kysiak, Adrian Wandas i Konrad Gil.
Najlepszym strzelcem turnieju zosta³ Micha³ Kysiak (Polska),
który 12 razy trafi³ do bramki przeciwników. Za najlepszego
bramkarza uznano Rene Koczwarê (Czechy). Wystêpy sportowe
uœwietni³y szkolne cheerleaderki, które tañcem zagrzewa³y ze-
spo³y do sportowej i prowadzonej fair rywalizacji. Sekretariat
zawodów wzorowo poprowadzi³y: przewodnicz¹ca SKE „Euro-
dwójka” - Ma³gorzata Radecka oraz Wioletta Karaœ. Wszystkim
uczestnikom turnieju s³odkie nagrody wrêczy³a przewodnicz¹-
ca Rady Szko³y - p. Jolanta Pud³o.

 Opiekun SKE „Eurodwójka”, mgr Marek Idzik

UKS „GRUNWUKS „GRUNWUKS „GRUNWUKS „GRUNWUKS „GRUNWALD”ALD”ALD”ALD”ALD”
przedprzedprzedprzedprzed

nowym sezonemnowym sezonemnowym sezonemnowym sezonemnowym sezonem
Trwa kolejny sezon dla Uczniowskie-

go Klubu Sportowego ,,Grunwald’’. W tym
roku treningi podjê³a rekordowa liczba
dziewcz¹t. W „Grunwaldzie” trenuj¹
dziewczyny z Bobrku, Oœwiêcimia, a na-
wet z Brzeszcz, jednak trzon zespo³u sta-
nowi¹ zawodniczki z miejscowych szkó³ .

Po przygotowaniach na obozie sporto-
wym w Wiœle i serii sparingów do rywali-
zacji o ligowe punkty przyst¹pi³y zespo³y
seniorek i m³odziczek.

Oprócz rozgrywek ligowych trwa ry-
walizacja w zawodach miêdzyszkolnych,
w których  dziewczyny z SP nr 1 w Che³m-
ku reprezentuj¹ce nasz¹ gminê dotar³y
ju¿ do trzeciego etapu  rozgrywek,  pew-
nie wygrywaj¹c (bez pora¿ki ) turniej w
Osieku.

O  wynikach kolejnych zawodów po-
informujemy.

Z przyjemnoœci¹ informujemy, i¿ na-
sza zawodniczka  - uczennica SP nr 2 w
Che³mku Gabriela Ponikowska  uzyska³a
kwalifikacje do kadry województwa ma-
³opolskiego. M. Janik, A. K-K

XII Otwarte Mistrzostwa Che³mka w SzachachXII Otwarte Mistrzostwa Che³mka w SzachachXII Otwarte Mistrzostwa Che³mka w SzachachXII Otwarte Mistrzostwa Che³mka w SzachachXII Otwarte Mistrzostwa Che³mka w Szachach

IV NoworIV NoworIV NoworIV NoworIV Noworoczny Halowy Toczny Halowy Toczny Halowy Toczny Halowy Toczny Halowy Turniej Pi³ki No¿nejurniej Pi³ki No¿nejurniej Pi³ki No¿nejurniej Pi³ki No¿nejurniej Pi³ki No¿nej

W dniach 28 - 29 stycznia 2006 roku
w Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Re-
kreacji w Che³mku odby³y siê XII Otwarte
Mistrzostwa Che³mka w Szachach.

W mistrzostwach wziê³o udzia³ 28 za-
wodników, 20 w turnieju dla doros³ych
oraz 8 dla m³odzie¿y, reprezentuj¹cych
miasta: Lwów (Ukraina), Bielsko - Bia³a,
Brzeszcze, Che³mek, Chrzanów, Imielin,
Kety, Oœwiêcim, Przecieszyn, Rajsko, ¯ar-
ki. Turniej rozgrywano w systemie p - 20
(doroœli) oraz p - 15 m³odzie¿.

Fina³ dla m³odzie¿y rozgrywano
w sobotê 28.I. doros³ych w niedzielê 29.I

Zwyciêzcy doroœli:
1. Jaros³aw B³a¿owski - Lwów
2. Jan Karweta - Che³mek
3. Andrzej Mól - Chrzanów
Zwyciêzcy m³odzie¿:
1. Marcin Jachymczyk - Rajsko
2. Marek Majcherek - Kêty
3. Patryk Kurdziel - Che³mek

PW

28 stycznia 2006 w so³ectwie Gorzów
rozegrano IV Noworoczny Halowy Tur-
niej Pi³ki No¿nej. Turniej zosta³ zorgani-
zowany przez Miejski Oœrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Che³mku, LKS Go-
rzów oraz Radê So³eck¹ z Gorzowa. W
zawodach wziê³o udzia³ 5 zespo³ów (se-

niorzy) z: Gorzowa, Bobrku, Gromca oraz
2 z Che³mka.

Zwyciêzcy turnieju:
1. Huragan Bobrek 9 pkt.  20:12
2. £ogry Gromiec 9 pkt. 19 :6
3. Galactikos Che³mek 6 pkt. 13:14

PW

Uwaga internauci

je¿eli chcecie pañstwo otrzymywaæ program MOKSiR
i kina „Iluzja” wyœlijcie wiadomoœæ na adres:

moksir@op.pl
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Historia przebudowy kina IluzjaHistoria przebudowy kina Iluzja


