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ECHO  CHE£MKA

3.06.– w Che³mku na ul. Brzozowej nie-
znany sprawca w³ama³ siê do samocho-
du Hyundai. Straty 200 z³.

6.06. – w Che³mku na pl. Kiliñskiego za-
trzymano nietrzeŸwego rowerzystê – 2‰.

6.06. - w Che³mku na ul. Klonowej zatrzy-
mano nietrzeŸwego kieruj¹cego samo-
chodem Fiat 126p – 2,2 ‰.

 8.06. – w Che³mku na ul. 11 Listopada zatrzy-
mano nietrzeŸwego rowerzystê–1,4‰.

10.06. – w Che³mku na ul. Grunwaldzkiej
dokonano w³amania do samochodu
Peugeot. Straty 3 000 z³.

14.06.– w Che³mku na ul. Brzozowej nie-
znany sprawca dokona³ podpalenia nie-
czynnego kiosku. Straty 1 000 z³.

14.06. – w Che³mku na ul. Piastowskiej za-
trzymano nietrzeŸw¹ rowerzystkê – 1, 2 ‰.

15.06. – w Che³mku na ul. Krakowskiej
zatrzymano nietrzeŸwego kieruj¹cego
samochodem Opel – 1,4 ‰.

17.06. – w Che³mku na ul Andersa zatrzy-
mano nietrzeŸwego kierowcê prowadz¹-
cego samochód marki Skoda – 2,4 ‰.

20.06. – w Che³mku na ul. Brzozowej skra-
dziono saszetkê z dokumentami i tele-
fonem. Straty 650 z³.

21.06. – w Che³mku na ul. Piastowskiej
odnaleziono skradziony w Libi¹¿u sa-
mochód marki Fiat 126p.

21.06. – w Che³mku na ul. Krakowskiej w
sklepie Albert skradziono portfel wraz
z dokumentami wartoœci 150 z³.

22.06. – w Che³mku na ul. D¹browskiej
skradziono telefon wartoœci 1 600 z³.

26.06. – w Che³mku na ul. Powstañców
Œl¹skich dokonano kradzie¿y niezabez-
pieczonego roweru. Straty 550 z³.

26.06 – w Che³mku na ul. Tetmajera ujaw-
niono posiadanie i wprowadzanie do
obrotu nielegalnego alkoholu – 60 litrów.

28.06 – w Gorzowie na ul. Gorzowskiej za-
trzymano nietrzeŸwego rowerzystê 1, 5 ‰.

3.07.– w Che³mku na ul. Ofiar Faszyzmu do-
konano w³amania do gara¿u. Straty 300 z³.

5.07. – w Che³mku na ul. Piastowskiej
zatrzymano nietrzeŸwego kieruj¹cego
samochodem marki Mazda – 2,6 ‰.

7.07. – w Che³mku na ul. Powstañców Œl¹-
skich w sklepie dokonano kradzie¿y kart
telefonicznych – wartoœci 1 105 z³.

11.07. – w Che³mku na ul. 11 Listopada za-
trzymano nietrzeŸwego rowerzystê  - 2,7‰.

20.07. – w Che³mku na ul. Krakowskiej
sprawca usi³owa³ ukraœæ elementy kon-
strukcyjne wartoœci 300 z³ z terenu bu-
dowy hali sportowej. Sprawce ujêto.

24.07. – w Che³mku na ul. Krakowskiej
dokonano w³amania do skrzynki praso-
wej. Straty 230 z³.

24.07.– w Che³mku na ul. Przemys³owej
zatrzymano dwóch mê¿czyzn, przy któ-
rych odkryto œrodki odurzaj¹ce.

Przetarg ustny nieograniczony (licytacja)
Plac Targowy

w sprawie oddania w dzier¿awê na
okres 10-ciu lat fragmentu nieruchomo-
œci gruntowej opisanej poni¿ej:

1. Dzier¿aw¹ zostan¹ objête dwie dzia³-
ki gruntowe ka¿da o pow. 35,00 m2. Przed-
miotowe dzia³ki stanowi¹ czêœæ nierucho-
moœci gruntowej oznaczonej w ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 842/275 obrêb
Che³mek, po³o¿onej w Che³mku przy ul.
Krakowskiej.  Nieruchomoœæ po³o¿onej
jest w centrum miasta i przylega do drogi
wojewódzkiej 780 z Krakowa w kierunku
Œl¹ska. Numer Ksiêgi Wieczystej 28 575.
Oznaczenie nieruchomoœci wed³ug planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Che³mek. Brak planu. Przeznaczenie w
studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Œcis³e cen-
trum miasta (g³ówna przestrzeñ publicz-
na), kszta³towanie g³ównej reprezentacyj-
nej przestrzeni publicznej miasta, koncen-
tracja us³ug œródmiejskich, g³ównie z za-
kresu handlu i gastronomii z udzia³em
zabudowy mieszkaniowej.  Przeznaczenie
nieruchomoœci: Dzia³ki przeznaczone pod
zabudowê obiektami handlowo-us³ugo-
wymi. Nowe obiekty handlowe bêd¹ sta-
nowi³y w³asnoœæ osoby fizycznej powin-
ny byæ jednakowe i zgrane z architekto-
nicznie ju¿ istniej¹cymi obiektami han-
dlowo-us³ugowymi w tym rejonie. Okres
dzier¿awy: Dzier¿awa na okres 10 lat, li-
cz¹c od momentu zawarcia umowy dzier-
¿awy przy czym umowa mo¿e byæ rozwi¹-
zana przez ka¿d¹ ze stron za trzymiesiêcz-
nym okresem wypowiedzenia. Forma usta-
lenia dzier¿awców: W drodze przetargu
ustnego nieograniczonego (licytacja).
Cena wywo³awcza stawki czynszu dzier-
¿awnego za 1m2: 20,00 z³/m2 do wysoko-
œci wylicytowanej stawki czynszu doliczo-
ny zostanie podatek VAT w wysokoœci 22
%. Czynsz p³atny miesiêcznie w terminie
do dnia 10 ka¿dego miesi¹ca. P³atnoœæ
czynszu rozpocznie siê od wzniesienia  i

zg³oszenia obiektu do u¿ytkowania.  Ter-
min zabudowy nieruchomoœci obiektem
handlowo-us³ugowym: W terminie do 12-
miesiêcy licz¹c od momentu zawarcia
umowy dzier¿awy. Zasada aktualizacji
op³at: Mo¿e wzrastaæ jeden raz w roku o
wzrost wskaŸników inflacji artyku³ów kon-
sumpcyjnych og³oszonych przez prezesa
GUS. Wadium w kwocie 700,00 z³ dla
ka¿dej dzia³ki z osobna nale¿y wp³aciæ
najpóŸniej do dnia 15 wrzeœnia 2006 roku
na konto Urzêdu Miejskiego w Che³mku
Nr 34 8123 0000 0000 1283 2000 0030
Bank Spó³dzielczy Oœwiêcim z dopiskiem
„wadium - dzier¿awa na NPT dzia³ka nr 1
lub nr 2”. Wysokoœæ post¹pienia 1,00 z³o-
tych. Przetarg odbêdzie siê w Urzêdzie
Miejskim w Che³mku, ul. Krakowska 11 w
dniu 19 wrzeœnia 2006 roku i bêdzie trwa³
od godz. 15.00 w odstêpach czasu co 15
minut dla poszczególnej dzia³ki.

Warunkiem udzia³u w przetargu jest
okazanie:

1. Dowodu wp³aty wadium.
2. Dowodu to¿samoœci.
3. Aktualnego wypisu z w³aœciwego

rejestru, stosownych pe³nomocnictw, do-
wodów to¿samoœci osób reprezentuj¹cych
podmiot zamierzaj¹cy nabyæ nierucho-
moœæ.

Wp³ata jednego wadium uprawnia do
udzia³u w przetargu na t¹ dzia³kê. W przy-
padku gdy dana osoba zamierza uczestni-
czyæ w przetargu na wiêcej ni¿ jedn¹ dzia³-
kê obowi¹zuje wp³ata wadium na ka¿d¹
dzia³kê z osobna. Wadium wp³acone przez
uczestnika przetargu, który wygra prze-
targ, zostanie zaliczone na poczet nabycia
nieruchomoœci, pozosta³ym uczestnikom
niezw³ocznie zwrócone. Wadium ulega
przepadkowi w razie uchylenia siê uczest-
nika, który wygra³ przetarg od zawarcia
umowy.

W³aœciciel nieruchomoœci zastrzega
sobie prawo do odwo³ania og³oszonego
przetargu lub jego uniewa¿nienia.

Przetarg zostanie przeprowadzony
zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Mini-
strów z 14 wrzeœnia 2004 roku w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzenia przetar-
gów oraz rokowañ na zbycie nieruchomo-
œci (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108
z póŸn. zm.)

Szczegó³owe informacje zwi¹zane z
przetargiem uzyskaæ mo¿na w pok. 14
Urzêdu Miejskiego w Che³mku lub pod nr
tel. 844-90-30 osoba do kontaktu Naczel-
nik Wydzia³u Architektury Geodezji i
Zasobów Komunalnych  S³awomir Kalem-
ba.

Inf. UM
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XLV Sesja Rady Miejskiej w Che³mku
28 czerwca 2006 roku w sali sesyjnej

Urzêdu Miejskiego w Che³mku odby³a siê
XLV sesja Rady Miejskiej. Po rozpoczê-
ciu sesji burmistrz Che³mka wraz z prze-
wodnicz¹cym Rady Miejskiej oraz radny-
mi z³o¿y³ podziêkowania za d³ugoletni¹
pracê odchodz¹cym na emeryturê nauczy-
cielkom - pani dr Irenie Walentyñskiej oraz
pani Hannie Sidorowicz.

Nastêpnie radni rozpoczêli dyskusje i
g³osowania nad projektami uchwa³. Jed-
nym z wa¿niejszych punktów obrad by³a
uchwa³a w sprawie oddania w dzier¿awê
na okres 10 lat fragmentu nieruchomoœci w
obrêbie nowego Placu Targowego w
Che³mku pod zabudowê kioskami handlo-
wo – us³ugowymi. Pozosta³a czêœæ zosta-
nie utwierdzona i przeznaczona pod han-
del obwoŸny.

Kolejnym punktem, nad jakim debato-
wali radni, by³ projekt w sprawie sprzeda-
¿y dawnej remizy OSP wraz z magazynem
po³o¿onej przy ul. Mickiewicza w Che³m-
ku. Po oddaniu do u¿ytku Domu Pamiêci

Baty, w którym mieœci siê nowa remiza
stra¿acka, zasadnym sta³o przeznaczenie
do sprzeda¿y budynku starej remizy. Sprze-
da¿ ma zostaæ przeprowadzona w trybie
przetargowym. Wiêkszoœæ radnych popar-
³a w g³osowaniu tê uchwa³ê.

W dalszej kolejnoœci radni przyjêli te¿
uchwa³ê w sprawie zagospodarowania ul.
Piastowskiej w Che³mku oraz ul. Krakow-
skiej w Bobrku, a tak¿e regulamin utrzy-
mania czystoœci i porz¹dku na terenie
gminy Che³mek. DK,PW

KOMUNIKAT KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI W CHE£MKU spe³niaj¹c ich proœbê, pozostawmy ich na
zewn¹trz. Tê uwagê kierujê szczególnie
do osób starszych, które najczêœciej pada-
j¹ ofiar¹ tego typu przestêpstw.

IV. Miejsca najbardziej zagro¿one
przestêpstwami. Miejsca te, to w znacznej
mierze parkingi samochodowe (szczegól-
nie parking przed cmentarzem w Che³mku
), rejony sklepów, placów targowych, przy-
stanki autobusowe, autobusy.

V. Przedmioty najczêœciej kradzione.
Oprócz wymienionych ju¿ rzeczy, szcze-
gólnie w okresie letnim, przedmiotem prze-
stêpstw staj¹ siê rowery i telefony komórko-
we. Prosimy o szczególn¹ dba³oœæ przy ich
zabezpieczaniu i przechowywaniu.

Koñcz¹c, kierujê do Pañstwa apel o
¿yczliwoœæ i pomoc s¹siedzk¹, szczegól-
nie w czasie wakacji. Dbajmy wzajemnie o
nasze bezpieczeñstwo, obserwuj¹c np.
mieszkania s¹siadów, którzy wyjechali na
wakacje. W wypadku zauwa¿enia czegoœ
niepokoj¹cego proszê niezw³ocznie po-
wiadamiaæ o tym Policjê - proszê nie oba-
wiaæ sie telefonów na Policje! Ufam, i¿
Pañstwa rozwaga i pomoc z pewnoœci¹
przyczyni siê do zwalczania przestêpczo-
œci, a w szczególnoœci do jej zapobiegania.
Z mojej strony pragnê zapewniæ, i¿ wspól-
nie z podleg³ymi mi policjantami podej-
mujemy ci¹g³e dzia³ania zmierzaj¹ce do
poprawy bezpieczeñstwa  i porz¹dku pu-
blicznego. Czynimy wszystko, by miesz-
kañcy Miasta i Gminy Che³mek odczuli to
w ¿yciu codziennym.

Komendant KP w Che³mku
nadkom. mgr Piotr Grabowski

Szanowni Pañstwo!

Minie wkrótce pó³
roku od momentu objê-
cia przeze mnie stano-
wiska komendanta Ko-
misariatu Policji w
Che³mku. Ten czas po-
zwoli³ mi na rozpozna-
nie sytuacji na podle-

g³ym terenie. Z przeprowadzonej analizy
wynika, i¿ teren Miasta i Gminy Che³mek
jest miejscem stosunkowo bezpiecznym,
ale nêkanym przypadkami pospolitej prze-
stêpczoœci. Przestêpczoœæ ta jest szczegól-
nie uci¹¿liwa dla przeciêtnego obywatela.
Niestety, do czynów tych dochodzi w wiêk-
szoœci przypadków przez nieuwagê, lek-
komyœlnoœæ i brak ostro¿noœci samych po-
krzywdzonych. W trosce o bezpieczeñstwo
mieszkañców terenów podleg³ych dzia³a-
niu Komisariatu Policji w Che³mku pra-
gnê zwróciæ Pañstwa uwagê na nastêpuj¹-
ce problemy.

I. Kradzie¿e z w³amaniem do samo-
chodów. Do tego typu przestêpstw docho-
dzi najczêœciej wtedy, gdy pokrzywdzony
pozostawia w samochodzie, w widocznym
miejscu torbê,saszetkê,odzie¿ itp. Proszê
dla bezpieczeñstwa zabieraæ te przedmio-
ty z samochodu, szczególnie gdy oddala-
cie siê Pañstwo od pojazdu w taki sposób,
¿e tracicie go z pola widzenia.

II. Kradzie¿e kart bankomatowych.
Zdarza siê, i¿ w wyniku przestêpstw spraw-
ca wchodzi w posiadanie kart bankomato-

wych. W takiej sytuacji w³aœciciel karty, w
pierwszej kolejnoœci winien zastrzec  kartê
w swoim Banku. Policja nie ma uprawnieñ
do zastrzegania tego dokumentu. Niestety
w wielu przypadkach dzieje siê tak, ¿e
sprawca korzystaj¹c ze skradzionej karty
pobiera pieni¹dze z bankomatu. Zwykle
sam pokrzywdzony u³atwia mu zadanie,
zapisuj¹c nr PIN, b¹dz to na samej karcie
bankomatowej, b¹dz na jakimkolwiek in-
nym dokumencie znajduj¹cym siê w skra-
dzionym portfelu. Proszê zatem unikaæ tego
typu praktyki, by nie stwarzaæ z³odziejowi
okazji do uczynienia jeszcze wiêkszej szko-
dy. Bywa równie¿ tak, ¿e w³aœciciel karty
wybiera jako nr PIN datê swojego urodze-
nia. wówczas nie zapisuje go nigdzie, bo
jest ³atwy do zapamiêtania.  Niestety, spraw-
cy kradzie¿y kart bankomatowych znaj¹
te praktyki, a jako, ¿e razem z kart¹ banko-
matow¹  kradn¹ zwykle znajduj¹ce siê w
portfelu  dokumenty  to¿samoœci, to maj¹
kolejn¹ okazjê do uczynienia jeszcze wiêk-
szej szkody.

III. Kradzie¿e mieszkaniowe. Do tego
typu przestêpstw dochodzi, gdy wpusz-
czamy do mieszkania osoby, których nie
znamy. Zwykle s¹ to ludzie, którzy oferuj¹
coœ do sprzeda¿y, b¹dŸ podaj¹ siê za przed-
stawicieli ró¿nych instytucji, np. ZUS-u,
Pomocy Spo³ecznej itp. Osoby te potrafi¹
tak skutecznie odwróciæ nasz¹ uwagê, ¿e
okradaj¹ nam jednoczeœnie mieszkania.
Proszê byæ krytycznym wobec nieznanych
nam osób. Starajmy siê nie wpuszczaæ ich
do mieszkania. Gdy prosz¹ np. o wodê, to
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Odnowione szko³y
Okres wakacyjny sprzyja przeprowadzeniu w placówkach

szkolnych niezbêdnych remontów. W tym roku remonty w szko-
³ach objê³y:

-wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku Szko³y
Podstawowej  przy ul. Brzozowej 7-9  w Che³mku: zerwanie
starych warstw papy, rozbiórka istniej¹cych obróbek blachar-
skich kominów, wymiana rynien i pasa nadrynnowego, dwukrot-
ne malowanie  rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich
gzymsów, remont ubytków tynków kominów, demonta¿ i po-
nowny monta¿ i badanie instalacji odgromowej, dwukrotne
pokrycie dachu  papa termozgrzewaln¹

-odnowienie elewacji sali gimnastycznej i zaplecza Gimna-
zjum nr 2 w Che³mku: uzupe³nienie tynków, przetarcie czêœci
tynków, przekropienie i pomalowanie tynków farb¹ elewacyjn¹
akrylow¹, czêœciowa wymiana i naprawa, oraz malowanie rynien
i rur spustowych

Przedmiot zamówienia obejmuje poni¿szy zakres robót:
-odnowienie elewacji budynku SZS im. Adama Mickiewicza

ul. Chrobrego 9 w Che³mku: odbicie spêkanych tynków – 317,32
m2, uzupe³nienie brakuj¹cych tynków – 474,25  m2, demonta¿ rur
spustowych – 117,40 m, czêœciowe przetarcie istniej¹cych tyn-
ków – 97,86 m2., wykonanie tynku nakrapianago cementowo –
2 054,76 m2, wykonanie rusztowañ – 1 928,50 m2, dwukrotne
malowanie tynków œcian farbami elewacyjnymi – 1 269,27 m2,
dwukrotne malowanie drzwi stalowych  i balustrad, dwukrotne
malowanie w rynien i rur spustowych – 297,54 m.

-roboty remontowe – wewnêtrzne: naprawa tynków i malo-
wanie œcian i sufitów sal i korytarzy - ok. 355,00 m2, rozebranie
posadzek z p³ytek z kamieni sztucznych na zaprawie i kleju –
12,00 m2, u³o¿enie posadzki z p³ytek kamionkowych GRES -
12,00 m2.

Poza tym SZS nr 1 w Che³mku wzbogaci³ siê o 4 nowoczesne
zestawy komputerowe oraz urz¹dzenie wielofunkcyjne. Zesta-
wy te uda³o siê pozyskaæ ze œrodków pomocowych UE z dzia³u
„Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach
szkolnych i pedagogicznych”.  Koszt sprzêtu to 14 500 z³.

Wykonanie remontu budynku  Przedszkola Samorz¹dowego
nr 1 w Che³mku polega³o na:

-wymiana okien: wymiana okien drewnianych na PCV, wy-
miana œcianki stalowej z drzwiami wejœcia g³ównego na analo-
giczn¹ œciankê z  PCV, wymiana drzwi wewnêtrznych w przed-
sionku wejœcia g³ównego.

-remont sanitariatów: rozbiórka œcianek dzia³owych drew-
nianych, wykonanie œcianek dzia³owych z ceg³y, wy³o¿enie œcian
i posadzek p³ytkami kamionkowymi, wymiana drzwi wewnêtrz-
nych do sanitariatów, wymiana osprzêtu sanitarnego, wymiana
instalacji elektrycznej.

Pani Dyrektor SZS nr 1 Lucyna Kuligowska oraz pani Dorota

Orzana przy nowo zakupionych komputerach

Wyremontowana ulica Jaworznicka
W gminie Che³mek oddano kolejny

wyremontowany odcinek drogi. Tym ra-
zem dotyczy to ulicy Jaworznickiej. Inwe-
stycja zosta³a przeprowadzona przy wspó³-
pracy gminy Che³mek z powiatem oœwiê-

cimskim. £¹czny koszt inwestycji to pra-
wie 1 000 000 z³, z czego gmina Che³mek
przeznaczy³a 366 tys. z³, powiat oœwiê-
cimski 202 tys. z³, a 395 tys. z³ przekazano
z Zintegrowanego Programu £agodzenia

Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hut-
nictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej
na terenie województwa ma³opolskiego.

Prace objê³y 400 mb drogi, a w ich
ramach wybudowano kanalizacjê sanitar-
n¹ drogi z przy³¹czami i studzienkami,
a tak¿e kanalizacjê deszczow¹ wraz ze
studniami rewizyjnymi o ³¹cznej d³ugo-
œci 251 m. Prace brukarskie objê³y u³o¿e-
nie nowych krawê¿ników, chodników z
kostki betonowej wraz z obrze¿ami chod-
nikowymi i wjazdami na posesje. Prace
na samej jezdni polega³y na wykonanie
odwodnienia, podbudowy z t³ucznia i po-
³o¿enie nawierzchni z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych, sk³adaj¹cych siê
z warstwy podbudowy wi¹¿¹cej i warstwy
mineralnej. Ogó³em po³o¿ono 2482 m2

nawierzchni.
Dodatkowo w trakcie realizowanego

zadania gmina Che³mek oraz Miejski Za-
k³ad Gospodarki Komunalnej w Che³mku
przyst¹pi³y do wykonania robót towarzy-
sz¹cych. Polega³y one na po³o¿eniu nowe-
go wodoci¹gu na d³ugoœci remontowane-
go odcinka ulicy Jaworznickiej.

Oprac.PW
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Malwy wyró¿nione
2 lipca 2006 zespo³y œpiewacze z gminy Che³mek wziê³y

udzia³ w   VI Powiatowym Przegl¹dzie Ludowych  Zespo³ów
Artystycznych Przeciszów  2006. Honorowy patronat nad kon-
kursem obj¹³ Józef Ka³a, starosta oœwiêcimski.

W konkursie  uczestniczy³o 12 zespo³ów w 2 kategoriach. W
kategorii chórów i zespo³ów œpiewaczych zaprezentowa³y siê
zespo³y: ,,Che³mkowianki” z Che³mka,  ,,Bobrowianki” z Bobr-
ka, ,, Dworzanie” z Oœwiêcimia (Dwory I), ,,Same Swoje” z Prze-
ciszowa, ,,Nowowsianki” z Nowej Wsi, chór ,,Osieczanie” z
Osieka, ,,Malwa” z Gorzowa, ,,Broszkowianki” z Broszkowic
oraz chór ,,Wrzos” z  G³êbowic. W kategorii zespo³ów tanecz-
nych wzi¹³ udzia³: Zespó³ Pieœni i Tañca  ,,Kêty Cepelia” z Kêt,
Zespó³ Pieœni i Tañca ,,Polancza” z Polanki Wielkiej oraz Zespó³
Pieœni i Tañca ,,Hajduki” z Oœwiêcimia.

Wyró¿nienie oraz nagrodê pieniê¿n¹ przyznano zespo³owi
,,Malwa” z Gorzowa oraz zespo³owi ,,Dworzanie” z Oœwiêcimia
(Dwory I).

W kategorii chórów i zespo³ów œpiewaczych I miejsce zdoby³
zespó³ ,,Same Swoje” z Przeciszowa, II miejsce - chór ,,Wrzos” z

Pochodz¹ca z prze³omu lat piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹-
tych fotografia ukazuje dru¿ynê che³meckich stra¿aków. Redak-
cyjne grono rozpozna³o jedynie druha Emanuela Sworzenia (stoi
pierwszy po prawej stronie). Bêdziemy wdziêczni czytelnikom
za wszelkie informacje o uwiecznionych na zdjêciu osobach i
okolicznoœciach. Fotografia pochodzi z powstaj¹cego w MOK-
SiR archiwum. Znalaz³a siê równie¿ wœród 167 zdjêæ dokumen-
tuj¹cych przesz³oœæ Ziemi Oœwiêcimskiej w internetowym por-
talu www.kasztelania.pl  (dzia³ Galeria XX wieku).

Konkurs rozstrzygniêty
Lista laureatów konkursu na najpiêkniejszy ogród lub bal-

kon w Gminie Che³mek w roku 2006
1. Rejon BOBREK:
- miejsce I: Stefania Jakubowska – nagroda o wartoœci 200 z³
- miejsce II: El¿bieta Mitkowska – nagroda o wartoœci 150 z³
- miejsce III: Stanis³awa Buchta – nagroda o wartoœci 100 z³
2. Rejon Gorzów:
- miejsce I: Miros³aw Ksiê¿arczyk – nagroda o wartoœci 200 z³
- miejsce II: Dorota Walus – nagroda o wartoœci 150 z³
- miejsce III: W³adys³awa Szewczyk – nagroda o wartoœci 100 z³
3. Rejon Che³mek Nowopole:
- miejsce I: Anna i Czes³aw Rusin – nagroda o wartoœci 200 z³
- miejsce II: Anna i Czes³aw Rosó³ – nagroda o wartoœci 150 z³
- miejsce III: Bernadetta i Stanis³aw £azar – nagroda o war-

toœci 100 z³
4. Rejon Che³mek Kolonia:
- miejsce I: W³adys³aw Toczek – nagroda o wartoœci 200 z³
- miejsce II: Leszek Ficek i Tadeusz Bebak -  nagroda o

wartoœci 150 z³
- miejsce III: Gra¿yna Danielkis – nagroda o wartoœci 100 z³
5. Rejon Che³mek Stare Miasto:
- miejsce I: Barbara i Bernard Uciecha – nagroda o wart. 200 z³
- miejsce II: Jadwiga i Andrzej Matyja - nagroda o wart. 150 z³
- miejsce III: Agnieszka i Tomasz G¹dzik - nagroda o wart. 100 z³
Lista osób wyró¿nionych w konkursie na najpiêkniejszy

ogród lub balkon w Gminie Che³mek w roku 2006
1. Rejon BOBREK: Janina Saternus, Honorata Janiga, Bogu-

s³awa Stroik
2. Rejon Gorzów: komisja nie przyzna³a wyró¿nieñ
3. Rejon Che³mek Nowopole: Stanis³awa i Walerian Inglot,

Maria i Stanis³aw Waleñ, Krystyna Szyd³o
4. Rejon Che³mek Kolonia: Halina Oleœ, Ewa K³usek, Józefa

Kie³basa i Stanis³awa Boroñ, Maria Ryœko, Janina Filipek, Hen-
ryk Chrz¹szczyk, Zbigniew Krawczyk, Zbigniew Skoczylas,
Katarzyna Szczepañska.

G³êbowic, III miejsce - ,,Broszkowianki” z Broszkowic. W kate-
gorii zespo³ów tanecznych przyznano dwa równorzêdne I miej-
sca: zespo³owi ,,Hajduki” z Oœwiêcimia oraz zespo³owi ,,Polan-
cza” z Polanki Wielkiej. II miejsce zdoby³ zespó³ ,,Kêty Cepelia”
z Kêt.

Spotkaniom towarzyszy³a piêkna, s³oneczna pogoda oraz
mi³a i rodzinna atmosfera.

Zachêcamy Pañstwa do dzielenia siê z nami zbiorami ukazu-
j¹cymi historiê naszej gminy. Obecna technika pozwala na szyb-
k¹ i bardzo wiern¹ reprodukcjê i, co najwa¿niejsze, nie niszczy
orygina³ów.

Sprzedam gara¿ i altanê tel. 0607 331 410

PodziêkowaniaPodziêkowaniaPodziêkowaniaPodziêkowaniaPodziêkowania
Komenda Hufca ZHP w Che³mku serdecznie dziêkuje

tym mieszkañcom Che³mka, Gorzowa, Bobrku i Oœwiêci-
mia, którzy 1% swoich dochodów odpisali na rzecz dzia³a-
j¹cych dru¿yn zuchowych i harcerskich w naszym Hufcu.

Kwota ta wynosi 1 276,65 i pomo¿e w realizacji twór-
czych marzeñ zuchów, harcerzy i instruktorów.

Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!

Komendantka Hufca ZHP
im. Bohaterów Westerplatte w Che³mku

hm. Barbara Kania
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STA¯
Jedn¹ z form pomocy realizowan¹ przez

Powiatowe Urzêdy Pracy, umo¿liwiaj¹c¹
m³odym zdobycie pierwszego doœwiadcze-
nia zawodowego oraz nabycie kwalifika-
cji i umiejêtnoœci praktycznych, jest STA¯.

Sta¿e umo¿liwiaj¹ nabywanie umiejêt-
noœci praktycznych do wykonywania pra-
cy przez wykonywanie zadañ w miejscu
pracy bez nawi¹zania stosunku pracy z
pracodawc¹.

Kto mo¿e otrzymaæ skierowanie na
sta¿?

Skierowanie na sta¿ mo¿e otrzymaæ
osoba bezrobotna, która:

- nie ukoñczy³a 25 roku ¿ycia lub
- nie ukoñczy³a 27 roku ¿ycia, zareje-

strowana w Powiatowym Urzêdzie pracy w
okresie do up³ywu 12 miesiêcy od dnia
okreœlonego w dyplomie, œwiadectwie lub
innym dokumencie poœwiadczaj¹cym
ukoñczenie szko³y wy¿szej.

Warunkiem skierowania do odbycia
sta¿u jest brak doœwiadczenia zawodowe-
go w miejscu pracy. Sta¿ mo¿e trwaæ od 3
do 12 miesiêcy.

Pracodawca w trakcie odbywania sta¿u
przez bezrobotnego ma mo¿liwoœæ spraw-
dzania jego przydatnoœci zawodowej pod
k¹tem sta³ego zatrudnienia po zakoñcze-
niu sta¿u lub przygotowania zawodowego.
Bezrobotny ma okazjê do zaprezentowania
swoich umiejêtnoœci, a pozyskuj¹c do-
œwiadczenie zawodowe staje siê pe³nowar-
toœciowym kandydatem do pracy.

Podstawa: art. 53 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (tekst jednolity:
Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001 z póŸn.
zm.) oraz Rozporz¹dzenie MGiP z dnia 24
sierpnia 2004r. w sprawie szczegó³owych
warunków odbywania sta¿u oraz przygo-
towania zawodowego w miejscu pracy (Dz.
U. z 2004r. Nr 185, poz. 1912).

Osoba bezrobotna, która odmówi³a
udzia³u w sta¿u, zostaje pozbawiona statu-
su bezrobotnego na okres 90 dni. Przerwa-
nie sta¿u z w³asnej winy powoduje tak¿e
utratê statusu bezrobotnego na okres 90 dni.

Pracodawca organizuj¹cy sta¿ dla bez-
robotnych sk³ada do w³aœciwego starosty
wniosek o zawarcie umowy o zorganizo-
wanie sta¿u. Pracodawca mo¿e we wnio-
sku wskazaæ imiê i nazwisko bezrobotne-
go, którego przyjmuje na sta¿.

Starosta w terminie jednego miesi¹ca
od dnia otrzymania wniosku od pracodaw-
cy informuje wnioskodawcê o sposobie roz-
patrzenia wniosku. Po pozytywnym rozpa-
trzeniu wniosku o zorganizowanie sta¿u lub
przygotowania zawodowego z³o¿onego
przez pracodawcê w urzêdzie pracy nastê-

puje podpisanie umowy pomiêdzy starost¹
a pracodawc¹ o organizacjê sta¿u.

Starosta przed skierowaniem bezrobot-
nego do odbycia sta¿u mo¿e skierowaæ go
na badania lekarskie. Starosta zawiera z
pracodawc¹ umowê na organizacjê sta¿u.

Sta¿ odbywa siê wed³ug programu
okreœlonego w umowie. Przy ustalaniu
programu powinny byæ uwzglêdnione pre-
dyspozycje psycho-fizyczne i zdrowotne,
poziom wykszta³cenia oraz dotychczaso-
we kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.

Program powinien okreœliæ:
* nazwê zawodu lub specjalnoœci, któ-

rej program dotyczy,
* zakres zadañ wykonywanych przez

bezrobotnego,
* rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub

umiejêtnoœci zawodowych,
* sposób potwierdzenia nabytych kwa-

lifikacji lub umiejêtnoœci zawodowych,
* opiekuna osoby objêtej programem

sta¿u.
Starosta na wniosek bezrobotnego

odbywaj¹cego sta¿ mo¿e rozwi¹zaæ z pra-
codawc¹ umowê o odbycie sta¿u w przy-
padku niezrealizowania przez pracodaw-
cê warunków odbycia sta¿u po wys³ucha-
niu pracodawcy. Starosta na wniosek pra-
codawcy lub z urzêdu, po zasiêgniêciu
opinii pracodawcy, mo¿e pozbawiæ bezro-
botnego mo¿liwoœci kontynuowania sta-
¿u w przypadku:

-nieusprawiedliwionej nieobecnoœci
podczas wiêcej ni¿ jednego dnia pracy;

-naruszenia podstawowych obowi¹z-
ków okreœlonych w regulaminie pracy, w
szczególnoœci stawienia siê do pracy w sta-
nie wskazuj¹cym na spo¿ycie alkoholu,
narkotyków lub œrodków psychotropowych
lub spo¿ywania na stanowisku pracy alko-
holu, narkotyków lub œrodków psychotro-
powych. Nadzór nad odbywaniem sta¿u spra-
wuje starosta. Pracodawca po zakoñczeniu
sta¿u wydaje opiniê zawieraj¹c¹ informacje
o zadaniach realizowanych przez bezrobot-
nego i umiejêtnoœciach praktycznych pozy-
skanych w trakcie sta¿u. Starosta wydaje
bezrobotnemu zaœwiadczenie o odbyciu sta-
¿u. Bezrobotnemu w okresie odbywania sta-
¿u przys³uguje stypendium w wysokoœci
zasi³ku wyp³acane przez starostê. Na wnio-
sek bezrobotnego odbywaj¹cego sta¿ pra-
codawca jest obowi¹zany do udzielenia dni
wolnych w wymiarze 2 dni za ka¿de 30 dni
kalendarzowych odbywania sta¿u. Za dni
wolne przys³uguje stypendium.

Szczegó³owych informacji udziela
Powiatowy Urz¹d Pracy w Oœwiecimiu.

Inf. OIS

WYKAZ NIERUCHOMOŒCI
PRZEZNACZONYCH

DO SPRZEDA¯Y
Burmistrz Che³mka, dzia³aj¹c na pod-

stawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21.08.1997 roku o gospodarce nierucho-
moœciami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz.
2603 z póŸn. zm.) oraz na podstawie uchwa-
³y Nr XXXIV/263/2005 Rady Miejskiej w
Che³mku z dnia 30.08.2005 r., przeznacza
do sprzeda¿y nieruchomoœæ gruntow¹
oznaczon¹ jako dzia³ka nr 789/73 o pow.
0.2104 ha po³o¿on¹ w Gorzowie przy ul.
Wrzosowej, stanowi¹c¹ w³asnoœæ Gminy
Che³mek za cenê  26.847,00 z³. + 22 %
VAT tj. 5.906,34 z³. Razem 32.753,34 z³.
+ 915,00 z³otych. £¹cznie 33.668,34 z³.

Cena nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y zosta³a ustalona przez upraw-
nionego rzeczoznawcê w zakresie szaco-
wania nieruchomoœci i przedstawiona w
postaci operatu szacunkowego z dnia
1.08.2006 r. Do ceny w/w nieruchomoœci
doliczona zosta³a kwota w wysokoœci
915,00 z³. Jest to kwota za wykonanie prac
geodezyjnych oraz wykonanie operatu
wyceny. Dla przedmiotowych nierucho-
moœci prowadzona jest przez S¹d Rejono-
wy w Oœwiêcimiu, Wydzia³ V Ksi¹g Wie-
czystych KW Nr 45 238.

Zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego Che³mek-
Gorzów, uchwalonego Uchwa³¹ Nr XXVIII/
229/2005 Rady Miejskiej w Che³mku z
dnia 14.04.2005r. przedmiotowa nierucho-
moœæ znajduje siê na terenach oznaczo-
nych symbolem: MN - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu nieruchomoœci na podsta-
wie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomoœciami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261,
poz. 2603 z póŸn. zm.), mog¹ w terminie 6
tygodni od dnia wywieszenia niniejszego
wykazu tj. od dnia 02 sierpnia 2006 roku
do dnia 13 wrzeœnia 2006 roku sk³adaæ
wnioski o nabycie przedmiotowej nieru-
chomoœci.

Niniejszy wykaz zosta³ wywieszony w
siedzibie Urzêdu Miejskiego w Che³mku
oraz na tablicach og³oszeñ na terenie ca³ej
gminy na okres 21 dni tj. w terminie od
dnia 2.08.2006r. do dnia 22.08.2006r.

Ponadto informacja o wywieszeniu
wykazu zosta³a podana do publicznej wia-
domoœci w sposób miejscowo przyjêty.

Bli¿szych informacji w sprawie sprze-
da¿y w/w nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ
w pok. nr 14 Urzêdu Miejskiego w Che³m-
ku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod
numerem telefonu 844-90-33.

Inf.UM
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Wyprawa na koœcieln¹ wie¿ê
W s³oneczny poranek 8 sierpnia 2006 roku grupa pasjonatów

historii, wœród których znaleŸli siê m.in. historycy, dziennikarze,
nauczyciele, uda³a siê do Bobrku, aby poznaæ najstarsze zak¹tki
tego urokliwego so³ectwa.

Celem wyprawy zorganizowanej przez proboszcza bobrec-
kiej parafii ks. Stanis³awa Maœlankê, prezesa stowarzyszenia
„Spichlerz” Adama £êkawê oraz dyrektora Miejskiego Oœrodka
Kultury Sportu  Rekreacji w Che³mku by³o otwarcie dla zwiedza-
j¹cych wie¿y koœcio³a w Bobrku.

Na przykoœcielnym placu zwiedzaj¹cych przywita³ ks. Pro-
boszcz, który przybli¿y³ historiê tej ju¿ 206 letniej œwi¹tyni.
Nastêpnie wszyscy weszli do koœcio³a, gdzie zwiedzanie rozpo-
czêto od sztuki sakralnej, rzeŸb i o³tarza, nastêpnie goœcie mogli
z bliska zobaczyæ organy. Kulminacj¹ by³o wyjœcie na koœcieln¹
wie¿ê, gdzie oprócz  zabytkowych dzwonów ogl¹dniêto mister-
nie wykonan¹ przez niegdysiejszych stolarzy wiêŸbê dachow¹.

Po zwiedzaniu koœcio³a grupa uda³a siê do czworaków, w
których obecny w³aœciciel, pan Miros³aw Klimowicz, urz¹dzi³
swoiste muzeum. Twórca wystawy jest zarazem wielkim mi³oœni-
kiem historii,  poœwiêca wiele wysi³ku i czasu, poszukuj¹c no-
wych eksponatów do tego niecodziennego zbioru. Dziêki temu
narzêdzia oraz rzeczy codziennego u¿ytku, wykorzystywane w
ubieg³ych stuleciach przypominaj¹ o przesz³oœci Bobrku i jego
by³ych w³aœcicielach.

Zakoñczeniem wyprawy by³a wizyta w bobreckim spichle-
rzu, budowli unikalnej maj¹cej ju¿ ponad dwieœcie lat. Niestety
zabytek wprost bezcenny, z historycznego punktu widzenia,
niszczeje. Dla jego ratowania grupa mi³oœników historii powo-
³a³a stowarzyszenie „Spichlerz”. Stowarzyszenie pod przewod-
nictwem Adama £êkawy zajmuje siê te¿ propagowaniem historii
so³ectwa.

Oprac. PW
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Do¿ynk
Tegoroczne Œwiêto Plonów w gminie Che³mek obchodzone by³y w d

      Go
Inauguracj¹ tegorocznych do¿ynek w gminie Che³mek by³o Œwiê-

to Plonów w so³ectwie Gorzów. Do¿ynki rozpoczê³a tradycyjna msza
dziêkczynna, podczas której poœwiêcony zosta³ wieniec do¿ynkowy
oraz przyniesione przez gospodarzy plony. Po mszy kondukt do¿yn-
kowy przeszed³ do szko³y w Gorzowie, gdzie odby³a siê œwieck¹ czêœæ
imprezy. Tam gospodarze do¿ynek uroczyœcie przekazali burmistrzo-

Bobrek

Do¿ynki w Bobrku odby³y sie w dniu Wniebowziêcia NMP. Parafia
p.w. Trójcy Przenajœwiêtszej obejmuje so³ectwa Bobrek i Gromiec, dla-
tego wœród gospodarzy pojawi³ siê burmistrz Che³mka Andrzej Saternus
oraz wice burmistrz Libi¹¿a Jacek Latko.

Uroczyst¹ mszê w bobreckim koœciele zakoñczy³o poœwiêcenie przy-
niesionych przez rolników plonów. Po mszy zaproszeni goœcie przeszli
na cmentarz, gdzie wraz z przedstawicielami jednostki wojskowej z
Libi¹¿a z³o¿yli kwiaty i zapalili znicze na grobie dwóch nieznanych

¿o³n
szyc
do¿y
czêœ
prze
rocz
wk³a
noœc
uroc

Che³me

Do¿ynki w Che³mku koñczy³y uroczystoœci dziêkczynne za te-
goroczne zbiory. Kondukt do¿ynkowy na mszê do koœcio³a p.w.
Matki Bo¿ej Królowej Polski poprowadzi³ konno pan Robert Babich
wraz ze swoj¹ œwit¹. JeŸdŸcy dodali niezwyk³ego kolorytu temu
wydarzeniu. Po mszy œwiêtej dziêkczynnej korowód do¿ynkowy
powróci³ pod Dom Pamiêci Baty, gdzie odby³a siê dalsza czêœæ.
Gospodarze przekazali na rêce burmistrza Andrzeja Saternusa bo-

c
g
w
k
n
S
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w
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ki 2006
dniach 13, 15 oraz 20 sierpnia 2006 roku.

rzów
wi Che³mka Andrzejowi Saternusowi bochen chleba oraz kosz z plo-
nami z tegorocznych zbiorów. W dalszej czêœci imprezy licznie zgro-
madzeni goœcie mieli okazjê zobaczyæ wystêpy zespo³ów œpiewa-
czych oraz skosztowaæ przygotowanego przez organizatorów poczê-
stunku. Imprezê w Gorzowie zakoñczy³a zabawa taneczna po³¹czona
z pokazem ogni sztucznych.

nierzy polskich, którzy polegli na terenie gminy Che³mek w pierw-
ch dniach wrzeœnia 1939 r. Po uroczystoœciach na cmentarzu kondukt
ynkowy uda³ siê pod szko³ê w Bobrku, gdzie odby³a siê œwiecka
œæ obchodów Œwiêta Plonów. Imprezê pod szko³¹ zapocz¹tkowa³o
ekazanie burmistrzom Che³mka i Libi¹¿a chleba oraz plonów z tego-
znych zbiorów. Burmistrz Che³mka podziêkowa³ rolnikom za trud
adany w prace na roli. W dalszej czêœci przed licznie zebran¹ publicz-
ci¹ wyst¹pi³y zespo³y œpiewacze z Che³mka i Libi¹¿a. Tradycyjnie
czystoœci do¿ynkowe zakoñczy³ festyn i pokaz ogni sztucznych.

ek

chen chleba oraz kosz z plonami. Nastêpnie przybyli na do¿ynki
goœcie wys³uchali wokalnych popisów miejscowych zespo³ów œpie-
waczych. Do innych atrakcji tego dnia nale¿y zaliczyæ pokaz jazdy
konnej, w którym udzia³ wziêli: burmistrza Che³mka Andrzej Sater-
nus, zastêpcy burmistrza Andrzej Skrzypiñski oraz dyrektora MOK-
SiR – u Waldemar Rudyka oraz wystêp m³odej utalentowanej woka-
istki z Che³mka Weroniki Wronki, która ma ju¿ za sob¹ m.in. udzia³

w telewizyjnej „Szansie na sukces”.
      PW
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ŒDS w Zakopanem
W dniach od 22-26 maja 2006 przebywaliœmy na wycieczce

w Zakopanem. Wyjechaliœmy z Che³mka  o godz, 8.00 w dniu 22
i po drodze zatrzymaliœmy siê w Suchej Beskidzkiej i w skanse-
nie  w Zubrzycy, a potem jechaliœmy
przez Czarny Dunajec do Doliny Ko-
œcieliskiej. Czêœæ uczestników jecha³a
bryczk¹, a reszta sz³a pieszo, podziwia-
j¹c piêkne widoki. Po zwiedzeniu Do-
liny Koœcieliskiej  pojechaliœmy do
Zakopanego, gdzie dostaliœmy pokoje
w Domu Turysty.

W drugim dniu pobytu czêœæ wy-
cieczkowiczów pojecha³a tramwajem
konnym do Morskiego Oka, a czêœæ
sz³a pieszo, po drodze zatrzymuj¹c siê
przy Wodogrzmotach Mickiewicza.
Tego dnia Morskie Oko otoczone by³o mg³¹, która powoli zaczê-
³a siê unosiæ i oczom uczestników wyprawy ukaza³y siê piêkne
widoki. Zrobiliœmy nad Morskim Okiem wiele zdjêæ, które zo-
stan¹ mi³¹ pami¹tk¹.

W trzecim dniu pobytu zwiedziliœmy cmentarz na Pêksowym
Brysku, koœció³ek drewniany na cmentarzu oraz Muzeum Ta-

trzañskie im. T. Cha³ubiñskiego. Zwiedziliœmy tak¿e Sanktu-
arium Matki Boskiej Fatimskiej wybudowane jako votum
wdziêcznoœci za uratowanie ¿ycia naszego Papie¿a Jana Paw³a

II w 1981 roku. Sanktuarium to zo-
sta³o powsta³o z darów pieniê¿nych
górali i sponsorów.

W czwartym dniu przed po³u-
dniem wyjechaliœmy kolejk¹ na Gu-
ba³ówkê, sk¹d podziwialiœmy piêkn¹
panoramê Tatr, a po po³udniu poje-
chaliœmy do Doliny Chocho³owskiej.
Czêœæ drogi odbyliœmy wagonikami,
a póŸniej szliœmy pieszo do schroni-
ska. W Dolinie Chocho³owskiej od-
wiedziliœmy koœció³ek, w którym Ja-
nosik z Maryn¹ brali œlub.  W pi¹tym

dniu wracaliœmy ju¿ do  Che³mka. Po drodze zwiedziliœmy koœció³
Ojców Paulinów na Bachledówce i Bazylikê Królowej Podhala w
LudŸmierzu. Jad¹c dalej, zatrzymaliœmy siê w Wadowicach, gdzie
trwa³y ju¿ przygotowania do wizyty Ojca Œw. Benedykta XVI.
Oczywiœcie nie zapomnieliœmy skosztowaæ s³ynnych kremówek.
Wycieczka sprawi³a nam wiele radoœci.

Wiosna i lato w „PaprWiosna i lato w „PaprWiosna i lato w „PaprWiosna i lato w „PaprWiosna i lato w „Paprotniku”otniku”otniku”otniku”otniku”
Cz³onkowie TrzeŸwoœciowego Klubu „Paprotnik” w Che³mku

ju¿ po raz kolejny udowodnili, ¿e w organizacji imprez integracyj-
nych ma³o kto mo¿e siê z nimi równaæ. W ostatnich miesi¹ca zapew-
nili swoim cz³onkom oraz ich rodzinom kolejne atrakcjê. Pierw-
szym niew¹tpliwie by³ Turniej Rodzinny, w którym oprócz cz³on-
ków stowarzyszenia z Che³mka wziê³y te¿ udzia³ osoby z klubów
z Bierunia, Osieka i Oœwiêcimia. 54 zawodników uczestniczy³o w
rozgrywkach tenisa sto³owego, bilarda oraz remika. Impreza zakoñ-
czy³a siê zabaw¹ przy ognisku wspólnymi pra¿onymi.

Kolejn¹ okazj¹ do dobrej zabawy by³ zorganizowany przez
Klub „Paprotnik” rajd rowerowy. Tutaj te¿ ca³e rodziny przemie-
rza³y na rowerach trasê prowadz¹c¹ z Che³mku nad  zalew Gam-
rot. Obecnie klubowicze szykuj¹ siê ju¿ do kolejnego wyjazdu.
Tym razem bêdzie to 3 - dniowa wycieczka do Szczawnicy.

Poza turniejami i wyjazdami Klub „Paprotnik” spe³nia swoje
statutowe obowi¹zki. Siedziba klubu jest otwarta codziennie w
godzinach 17.00 -20.00 i zaprasza wszystkich potrzebuj¹cych.
W ostatnim czasie do klubu wst¹pi³o kilka nowych osób,  ale czy
porzuc¹ ju¿ na dobre swój na³óg, to jeszcze trudno powiedzieæ,
my  zrobimy wszystko, aby im w tym pomóc – mówi pani prezes
klubu „Paprotnik – jesteœmy otwarci na wszystkich,  staramy siê
pomagaæ, u nas nikt nie zostanie sam ze swoimi problemami,
mo¿e liczyæ na pomocn¹ d³oñ – koñczy pani prezes.

 „Nie zabijaj” po raz pi¹ty „Nie zabijaj” po raz pi¹ty „Nie zabijaj” po raz pi¹ty „Nie zabijaj” po raz pi¹ty „Nie zabijaj” po raz pi¹ty
Ponad 30 zespo³ów  (m.in. Farben Lehre, Daab, Hurt, Orkie-

stra Na Zdrowie, Habakuk oraz che³mecki zespó³ Bongo Bliss)
wyst¹pi³o w Jastrzygowicach (woj. opolskiego, powiat oleski)
na plenerowym festiwalu reggae, którego tegorocznym has³em
by³o: „Nie zabijaj tolerancji”. Wœród ponad 5 tysiêcy uczestni-
cz¹cych w koncercie m³odych ludzi wziê³o udzia³ kilkunastu
che³mkowian.

Na dowód otwartoœci w klubie powsta³ telefon pomocowy dla
ludzi, którzy bêd¹ potrzebowali pomocy czy rozmowy w godzi-
nach, kiedy siedziba klubu jest zamkniêta. Numer telefonu pomo-
cowego jest wywieszony na drzwiach siedziby  Klubu „Paprotnik”.

Oprac.PW

Festiwal odbywa³ siê jednoczeœnie na 3 scenach. Zorganizo-
wano te¿ warsztaty bêbniarskie. Koncertowi  towarzyszy³o pro-
pagowanie wegetariañskiego jedzenia, bowiem festiwalowi, jako
„najwiêkszej reggae’owej wegetariañskiej imprezie w Polsce”,
patronuje Viva - Akcja dla Zwierz¹t.

Festiwal ten jest fajn¹ imprez¹ jak¿e inn¹ od rozdmuchane-
go kolosa, jakim jest Przystanek Woodstock. Nie ma tam takiej
masy ludzi, a koncerty wcale nie s¹ gorsze. W tym roku zagra³y
niez³e kapele na wszystkich trzech scenach. Wêdruj¹c od sceny
do sceny,  mo¿na by³o sobie wybraæ, czego pos³uchaæ. General-
nie fajna okazja na niez³¹ zabawê, œwietna muzyka, ³adna oko-
lica i stosunkowo niedaleko Che³mka. Szkoda, ¿e festiwal trwa³
tylko jeden dzieñ. Mam nadziejê, ¿e w Polsce bêdzie wiêcej takich
festiwali – przynajmniej tyle co w Czechach. Byæ mo¿e na prze-
³omie wrzeœnia i paŸdziernika w Che³mku te¿ bêdziemy mieæ
niez³y festiwal. Wiêcej informacji w stowarzyszeniu  metroSta-
cja Che³mek. - podsumowa³ Damian uczestnik koncertu.    PW
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Kolejna prapremiera teatralna w che³mkowskim WTZ

Wzruszyæ „Œwiteziank¹”
Mi³oœæ i zdrada, przysiêga i kara za niewiernoœæ – to w¹tki  najnowszego spektaklu

przygotowanego przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajêciowej Fundacji im.
Brata Alberta w Che³mku. Tym razem niepe³nosprawni aktorzy zmierzyli siê z tekstem
mickiewiczowskiej ballady „Œwitezianka”. D³ugow³ose rusa³ki, figlarne chochliki, „ga-
daj¹ce” drzewa pojawi³y siê na podium, by opowiedzieæ tragiczn¹ historiê dziewczyny
i niewiernego strzelca. Na przemienionej w wodn¹ g³êbinê scenie pada³y ¿arliwe wyzna-
nia, z³owrogie ostrze¿enia...

Znowu najlepsi
Ju¿ po raz czwarty szkolne pismo „Hermes” wydawane w Gim-

nazjum nr 2 w Che³mku zwyciê¿y³o w powiatowym konkursie na
najlepsz¹ szkoln¹ gazetkê. Patronat nad tegorocznym konkursem
objê³o Starostwo w Oœwiêcimiu, a organizatorami by³ „Dziennik
Polski” oraz Pedagogiczna Biblioteka w Oœwiêcimiu.

 „Kolejne sukcesy tylko dopinguj¹ nas do dalszej pracy. Sta-
ramy siê wzbogacaæ nasz warsztat dziennikarski, aby szkolne
pismo by³o dobr¹ wizytówk¹ gimnazjum, bo na ³amach „Herme-
sa” piszemy o wydarzeniach z ¿ycia szko³y – mówi pani Mariola
Krzeczkowska, opiekun gazetki. - Zamieszczamy tu informacje o
konkursach, uroczystoœciach i imprezach szkolnych. Tutaj umiesz-
czamy nazwiska tych uczniów, którzy odnosz¹ sukcesy. Uwa¿am,
¿e to doskona³a forma promocjiosi¹gniêæ uczniów i nauczycieli.
Dzielimy siê z naszymi czytelnikami te¿ spostrze¿eniami na temat
obejrzanej sztuki teatralnej czy kinowego przeboju.”

Na pytanie, co przyczynia siê do corocznego zwyciêstwa,
pani Krzeczkowska odpowiada bez zastanowienia: „Zespó³ re-
dakcyjny. Bo przecie¿ praca poszczególnych redaktorów decy-
duje o ostatecznym kszta³cie pisma. M³odzie¿ pisze artyku³y,
których tematykê uzgadniamy wczeœniej podczas spotkañ ko³a
dziennikarskiego, a potem dokonujemy korekty i sk³adamy ga-
zetkê.”

Sk³ad redakcyjny ka¿dego roku zmienia siê. Nie trzeba
jednak specjalnie mobilizowaæ m³odzie¿ do tej pracy. Chêt-

nych jest wielu i ka¿dy mo¿e zaj¹æ siê ulubion¹ dziedzin¹:
wywiadem, reporta¿em, recenzj¹, sprawozdaniem czy po pro-
stu zadebiutowaæ literacko na ³amach pisma. Warto wymieniæ
tych, którzy przyczynili siê do tegorocznego sukcesu gazet-
ki: redaktor naczelny -  Przemys³aw Zych, redaktorzy: Kata-
rzyna Kustra, Katarzyna Kubas, Beata Maœlanka, Marta Do-
maga³a, Marlena Bryniak, Kamil Youssef, Kamil Krzeczkow-
ski, Maciej Szczurek, Iweta Musia³, Beata Zieliñska.

Dramatyzm inscenizacji potêgowa³a
muzyka, przechodz¹c od koj¹cych melodii
do akcentów coraz bardziej niespokojnych
i burzliwych. W przedstawieniu wyst¹pili:
Krzysztof  Bochenek, Józef Buras, Zbigniew
Dworakowski, Katarzyna Dworniczek, Do-
rota Fyda, Janina Kajm, Krzysztofa Kowal-
czyk, Paulina Martowicz, El¿bieta Piek³ow-
ska, Ma³gorzata Ryszka. Funkcja asystenta
re¿ysera przypad³a Jaros³awowi Mi³kow-
skiemu, który pracowa³ równie¿ nad ada-
ptacj¹ nie³atwego tekstu ballady do kano-
nów wspó³czesnego jêzyka.

Nad realizacj¹ spektaklu czuwali tera-
peuci. Podopieczni z pracowni ogrodni-
czej pod opiek¹ Joanny Czeszek wykonali
kwiatowe elementy dekoracji i kostiumów.
Pracownia krawiecka pod okiem Anety
Gomó³ki uszy³a efektowne kostiumy. Rola
inspicjenta przypad³a Karolinie Piêtoñ
bêdacej równie¿ autork¹ uk³adu choreogra-
ficznego tañca rusa³ek. Re¿yseri¹ i wyko-
naniem scenografii zajê³a siê Anna Ka-
sprzyk. Na efekt wizualny inscenizacji
wp³ynê³a charakteryzacja aktorów.

Czy niepe³nosprawnym uda³o siê wzru-
szyæ publicznoœæ? Najlepsz¹ ocenê wysta-

wi³a aktorom m³odzie¿ z Powiatowego
Zespo³u nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólno-
kszta³c¹cych im. Jan Kiliñskiego w Che³m-
ku. Drugoklasiœci z liceum socjalnego wraz
z nauczycielk¹ Sylwi¹ Sajak zawitali na
próbê generaln¹ spektaklu. Kilkunastomi-
nutowe widowisko obejrzeli z du¿ym zain-
teresowaniem. Podoba³o nam siê to przed-
stawienie. £adne kostiumy. Ciekawa sce-

nografia. Mo¿e kiedyœ uda nam siê zrobiæ
coœ wspólnie – wysz³a z inicjtyw¹ licealist-
ka Sylwia £aciok.  Papremiera spektaklu
odby³a siê jednak kilka dni póŸniej. Obej-
rzeli j¹ goœcie z WTZ w Przeciszowie i Jawi-
szowicach, którzy wspólnie z podopiecz-
nymi z Che³mka œwiêtowali Dzieñ Dziecka.
Na uroczystoœci obecni byli równie¿ rodzi-
ce niepe³nosprawnych.

Kierownictwo WTZ Che³mek, instruk-
torzy oraz niepe³nosprawni pragn¹ podziê-
kowaæ firmie Dela Cosmetics z Krakowa za
ufundowanie kosmetyków do charaktery-
zacji oraz Waldemarowi Rudykowi, dy-
rektorowi MOKSiR-u w Che³mku za udo-
stêpnienie elementów scenografii.

Anna Kasprzyk
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W wid³ach Wis³y i Przemszy (27)
Che³mek w latach 30-tych XX w. (16)

 Lata 30. okresu miêdzywojennego s¹ szczególnie wa¿ne dla
rozwoju Che³mka. Wtedy to, szczêœliwym trafem, powsta³ w³a-
œnie tu pierwszy w Polsce zak³ad mechanicznej produkcji obu-
wia. To on sta³ siê, w miarê up³ywu lat, czynnikiem miastotwór-
czym, a nazwa naszej miejscowoœci znana w Polsce i za granic¹.

Sta³o siê to za spraw¹ czeskiego fabrykanta Tomasza Baty,
zwanego ju¿ wówczas „królem obuwia”, którego pierwszym
dzie³em by³o wybudowanie w Zlinie najwiêkszej w Europie
fabryki obuwia, póŸniej zaœ zorganizowanie dalszych w innych
krajach europejskich i na innych kontynentach. On to postano-
wi³ za³o¿yæ nastêpn¹ fabrykê obuwia, tym razem w Polsce.

W ostatnich dniach grudnia 1929 roku przyst¹piono do zorga-
nizowania Polskiej Spó³ki Obuwniczej Bata, Spó³ka Akcyjna w
Krakowie, której statut ustala³, ¿e „przedmiotem jej dzia³ania jest
fabrykacja, kupno i sprzeda¿ obuwia wszelkiego rodzaju oraz
materia³ów  i surowców potrzebnych do fabrykacji obuwia, wy-
twarzanie i sprzeda¿ maszyn do wyrobu obuwia oraz utrzymanie
warsztatów do naprawy obuwia i zak³adów ortopedycznych. Spó³-
ka upowa¿niona jest zak³adaæ filie i sklepy na terenie obszaru
Pañstwa Polskiego jak te¿ za granic¹”. Po utworzeniu spó³ki To-
masz Bata wraz ze swoimi doradcami zacz¹³ zastanawiaæ siê nad
miejscem, gdzie mia³aby powstaæ fabryka, bior¹c pod uwagê ró¿-
norodne aspekty takiej decyzji. Spoœród kilku zaproponowanych
miejscowoœci wybrano, szczêœliwie dla nas, ma³¹, biedn¹, rolnicz¹
wieœ Che³mek, po³o¿on¹ na obrze¿u województwa krakowskiego.

Co o tym zadecydowa³o?
1. Dogodne po³o¿enie geograficzne: w pobli¿u Œl¹ska, prze-

biegaj¹ca tu linia kolejowa ³¹cz¹ca Wiedeñ ze Lwowem, przy
trakcie prowadz¹cym z Krakowa na Œl¹sk, znajduj¹ce siê w po-
bli¿u dwie sp³awne rzeki – Przemsza i Wis³a.

2.  Dogodne dla organizuj¹cych zak³ad warunki ekonomicz-
ne: wielka liczba wolnych r¹k do pracy w Che³mku i jego okolicy
zwi¹zane z typowo rolniczym œrodowiskiem, szalej¹cy ju¿ wte-
dy ogólnoœwiatowy kryzys gospodarczy zmniejszaj¹cy zatrud-
nienie w okolicznych zak³adach, hutach, kopalniach i zwi¹zane
z tym bezrobocie, niezaspokojony rynek zbytu obuwia w tej
czêœci Polski, mo¿liwoœæ zakupienia po przystêpnej cenie od
ksiêcia Adama Zygmunta Sapiehy stosunkowo du¿ego, nieza-
budowanego, czêœciowo tylko zalesionego terenu niezbêdnego
do wybudowania zak³adu i planowanej kolonii dla pracowni-
ków oraz ewentualnego ich rozbudowania w przysz³oœci.

Ju¿ w pierwszych miesi¹cach 1930 roku przedstawiciele
spó³ki rozpoczêli rozmowy z w³aœcicielem terenów ksiêciem
Sapieh¹, z którym doszli do porozumienia, zakupuj¹c 986 ha
area³ ziemi. Tereny te znajdowa³y siê w Che³mku, w czêœci za-
chodniej od torów, gdzie mia³a stan¹æ fabryka, by³y s³abo zale-
sione, podmok³e, niezabudowane, z pastwiskiem gromadzkim
stanowi¹cym pewien problem, rozwi¹zany jednak przez zamia-
nê jego obszaru na teren „Gruszka” nale¿¹cy do ksiêcia. Druga
czêœæ zakupionego terenu usytuowana by³a na wschód od torów,
zalesiona w du¿ej czêœci starodrzewem, z niewielk¹ gajówk¹,
przeznaczona zosta³a na wybudowanie osiedla mieszkaniowego
dla pracowników fabryki.

W okresie poprzedzaj¹cym budowanie zak³adu, m¹dry orga-
nizator Tomasz Bata zatroszczy³ siê o zbyt wyprodukowanego
obuwia, organizuj¹c nowoczesn¹, jak na tamte czasy, reklamê i
otwieraj¹c ponad 150 sklepów firmowych „Bata”, w których po-
cz¹tkowo sprzedawano obuwie produkowane  w Zlinie. Wkrótce
rozpoczêto wiercenia geologiczne i wstêpne badania terenu, prze-
prowadzono drogi dojazdowe i przyst¹piono do budowy pierw-
szych hal fabrycznych, a równoczeœnie po drugiej stronie torów w

pewnej od nich odleg³oœci zaczêto wyr¹bywaæ las pod budowê
domów mieszkalnych dla przysz³ych pracowników („kolonia”).

Plac budowy i pierwsze zabudowania fabryki

Obszar leœny przygotowywany pod zabudowê kolonii
Wiosn¹ 1932 roku wybudowano pierwsz¹ halê produkcyjn¹

i kot³owniê,  a w lesie nad pierwszym stawem  pompowniê  do-
starczaj¹c¹ wodê do fabryki, z domkiem dla dozorcy istniej¹cym
do dzisiaj. Równoczeœnie przed terenem samej fabryki stan¹³
jednopiêtrowy budynek  z  pomieszczeniami biurowymi.

Po kilku miesi¹cach rozpoczêto produkcjê obuwia gumowego
i tekstylno – gumowego (kalosze, œniegowce, genera³ki, buty rybac-
kie, tenisówki i trampki). Produkcja ta wzorowana by³a na osi¹gniê-
ciach technologicznych i organizacyjnych zak³adu Baty w Zlinie,
odbywa³a siê na taœmie transportowej, z zastosowaniem aluminio-
wych kopyt, a wulkanizowano obuwie w specjalnych kot³ach.

Obuwie gumowe cieszy³o siê w tym czasie du¿ym popytem
– jako ochrona przed niepogod¹, zabezpieczenie podczas wyko-
nywania wielu prac w rolnictwie i przemyœle, a tak¿e przy upra-
wianiu sportów. W tej pierwszej hali mieœci³y siê te¿ magazyny
materia³ów potrzebnych do produkcji, maszyny i urz¹dzenia
sprowadzane najczêœciej ze Zlina i warsztat mechaniczny.

Nastêpne hale powstawa³y w szybkim tempie dziêki ¿elaznej
dyscyplinie i wysokiemu zsynchronizowaniu zaplanowanych
prac, co u „Baty” w ka¿dej dzia³alnoœci by³o najwa¿niejsze. Hale
produkcyjne, jak widzimy na zdjêciach, by³y niskie, o wentyla-
cji z prawdziwego zdarzenia trudno by³o mówiæ, zagêszczenie
maszyn i urz¹dzeñ bardzo du¿e, jeœli dodamy jeszcze uci¹¿liwy
system produkcyjny (np. gumownia), to praca w takich warun-
kach stawa³a siê bardzo ciê¿ka.

Wkrótce w nowych halach rozpoczêto produkcjê obuwia
skórzanego sposobem zmechanizowanym przy taœmie transpor-
towej, systemem przeszywanym, ko³kowanym i dublowanym.
Taka produkcja wymaga³a wysokich kwalifikacji, wysi³ku i du¿ej
odpowiedzialnoœci  robotnika.
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Ogólny widok zak³adu w drugiej po³owie lat 30.
Wraz z budow¹ fabryki Zarz¹d Spó³ki zaj¹³ siê rozwi¹zaniem

nale¿ytego ulokowania swoich pracowników, którego na wsi,
jak¹ wówczas by³ Che³mek, nie mo¿na by³o zapewniæ. Dlatego
te¿ natychmiast przyst¹piono do budowy kolonii pracowniczej.
Ju¿ w pierwszym roku istnienia zak³adu zbudowano  3 piêkne
domy, jeden wy³¹cznie dla kawalerów i dwa tzw. rodzinne.

Pierwsze budynki na kolonii (zdjêcie z 1934 r.)
W 1938 roku kolonia by³a ju¿ „ma³ym miasteczkiem” zadba-

nym i ukwieconym, sk³adaj¹cym siê z 3 domów dla samotnych
kobiet i mê¿czyzn i 16 domów rodzinnych (w tym 6 budynków
– bloków oœmiorodzinnych). Wszystkie mieszkania by³y nowo-
czeœnie (widne, obszerne i z ubikacjami).

Wraz z budow¹ fabryki zaczêto przyjmowaæ do pracy nie-
wielk¹ jeszcze grupê pracowników, z której wybrano najzdol-
niejszych 36 mê¿czyzn i wys³ano ich ju¿ w grudniu 1931 roku
na przeszkolenie do zak³adów Baty w Zlinie. Stali siê oni wkrót-
ce, po powrocie do naszej fabryki, instruktorami produkcji.
Wiosn¹ 1932 roku wyjecha³a tam te¿ pierwsza grupa kobiet,
które przyuczano do szycia cholewek. W listopadzie wyprawio-
no pierwsz¹ grupê 14-15 letnich ch³opców, g³ównie z Che³mka,
ale te¿ i z innych miejscowoœci w Polsce na kszta³cenie w Batow-
skiej Szkole Pracy w Zlinie, za³o¿onej ju¿ w roku 1925. W szkole
tej Tomasz Bata wprowadzi³ oryginalny system szkolenia m³o-
dych ludzi ³¹cznie z nowymi metodami wychowawczymi. PóŸ-
niej ju¿ co roku dyrektorzy wyznaczali m³odych i zdrowych

ch³opców do tej niezwyk³ej, jak na
tamte czasy szko³y, na miarê „Szewca
Œwiata”, jak nazywano Tomasza Batê.

Ca³e jego ¿ycie – jak powiedzia³
– „by³o nieprzerwanym kszta³ceniem
sumienia i tworzeniem charakteru
swego i innych”. G³ównym jego mot-
tem odnosz¹cym siê do kszta³cenia i
wychowania by³o: „Pracuj wytrwale
nad swym wychowaniem i ducho-
wym rozwojem, rozszerzaj sw¹ wie-
dzê  i uprawiaj sporty”.

Oprócz kszta³cenia i kszta³towa-
Tomasz Bata

(3 IV 1876 – 12 VII 1932)

skiej szkole: Jako nauczyciel - „b¹dŸ przyk³adem”, a jako uczeñ
– „spróbuj i wykonaj”. Szkolenie i wychowanie w Batowskiej
Szkole Pracy przygotowywa³o m³odzie¿ do pracy w Zak³adach
Baty w wielu krajach i do ¿ycia spo³ecznego. Uczniowie w ka¿dy
dzieñ tygodnia mieli zajêcia praktyczne na produkcji w zak³adzie
lub w innych jego dzia³ach. Za tê pracê w zak³adzie dostawali
wynagrodzenie – do rêki tylko kieszonkowe, a reszta pieniêdzy
trafia³a na oprocentowane (10%) konto, z którego mogli pobieraæ
kwoty przeznaczane na powa¿niejsze zakupy. W szkole oprócz
przekazywania wiedzy teoretycznej dotycz¹cej zawodu i przed-
miotów ogólnych uczyli siê tak¿e jêzyków obcych – jêzyk nie-
miecki i angielski. Zwracano tam te¿ wielk¹ uwagê na wygl¹d
zewnêtrzny, zachowanie, dobór s³ownictwa, a picie alkoholu lub
palenie papierosów by³o zabronione pod rygorem wydalenia ze
szko³y. Wszyscy uczniowie musieli nale¿eæ do wybranej przez
nich sekcji sportowej, a¿ do wioœlarstwa i szybownictwa w³¹cznie.
Zajêcia sportowe odbywa³y siê w niedzielê. Tak¹ to szko³ê ukoñ-
czy³o w okresie miêdzywojennym 120 Polaków.

W zwi¹zku z zadra¿nieniami politycznymi miêdzy Czecho-
s³owacj¹ a Polsk¹ w 1938 roku nasi uczniowie zostali odes³ani
ze Zlina do Che³mka, gdzie  ich 100 osobowa grupa kontynu-
owa³a naukê na zasadach zbli¿onych do szko³y zliñskiej. Szko-
lenie praktyczne odbywa³o siê w fabryce przed po³udniem – by³o
p³atne, a teoretyczne po po³udniu. Wszyscy wychowankowie
przebywali w specjalnie dla nich otwartym internacie.

KSI¥¯KA  TELEFONICZNA
W archiwalnym numerze „Echa Che³mka” z 11 grudnia 1938

roku (nr 48) znaleziono artyku³ o modernizacji Urzêdu Pocztowe-
go w Che³mku. Autor tekstu, Leon Pochowski, informuje, ¿e na
poczcie zainstalowany zosta³ aparat telefoniczny. Redaktor nad-
mienia o  niedogodnoœæ innowacji - g³oœnie rozmowy telefonicz-
ne utrudniaj¹ pracê urzêdnikom. Tê niedogodnoœæ ma rozwi¹zaæ
budowa „rozmównicy”. Niew¹tpliwym powodem do dumy by³a
rosn¹ca statystyka. Aparat by³ ósmym z kolei telefonem w Che³m-
ku! Ówczesna ksi¹¿ka telefoniczna zawiera numery nastêpuj¹-
cych abonentów:  nr 1 – Firma Bata, nr 2 – p. Buch, nr 3 – p. Reifer,
nr 4 – p. Samuel Mandelbaum, nr 5 – Urz¹d Gminy, nr 6 – p. Dawid
Mandelbaum, nr 7 – p. Wojciech Opitek. Koszt zainstalowania
telefonu wynosi³ 55 z³, miesiêczny abonament dla osób prywat-
nych 5 z³, a dla handlu i przemys³u 8 z³. Dla porównania relacji
cenowych obiad w sto³ówce fabryki Bata kosztowa³ 1 z³.      wr

nia podczas pracy w zak³adach ludzi dojrza³ych, zwraca³ siê Bata
do nauczycieli i m³odzie¿y takim to has³em, zawieszonym w zliñ-

Wychowankowie szko³y che³meckiej na wycieczce w Krakowie.
Hah

GABINET STOMATOLOGICZNY

PE£NY ZAKRES US£UG
�� stomatologia zachowawcza �� kosmetyka i higiena

�� protetyka ��  chirurgia
ORTODONCJA - leczenie aparatami sta³ymi i ruchomymi
Che³mek pl. Kiliñskiego 2 ( I piêtro), tel. (033) 846 13 65
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Do ludzi trzeba iœæ z otwartym sercem i radoœci¹ w oczach. Nie wiem sk¹d znajdujê w sobie tyle si³y. Nigdy nie by³o i nie jest mi
ciê¿ko. Tyle jeszcze przecie¿ mogê zrobiæ – mówi lekarz medycyny Maria Srebro- Przyby³owska.

Pracê mam w genach
Od dziecka przejawia³a Pani zainte-

resowanie medycyn¹?
Nie wiem sk¹d wziê³o siê u mnie takie

zami³owanie. Byæ mo¿e narodzi³o siê, gdy
by³am w czwartej klasie szko³y podsta-
wowej. Wys³ano mnie wówczas na kurs
pierwszej pomocy PCK. Bardzo siê do
tego garnê³am. Decyzja o zdawaniu na
Akademiê Medyczn¹ w Krakowie by³a dla
mnie czymœ naturalnym. Wiedzia³am, ¿e
tylko tam chcê studiowaæ.

Uda³o siê Pani przejœæ przez sito eg-
zaminów wstêpnych za pierwszym po-
dejœciem?

- Tak. Ukoñczy³am znakomit¹ szko³ê
œredni¹. By³a to ¿eñska szko³a Sióstr Ur-
szulanek w Tarnowie. Siostry uczy³y nas
wszystkiego. Tam pozna³am jêzyki fran-
cuski i ³aciñski, które potem na studiach
by³ niezbêdny.

O studiach medycznych kr¹¿¹ mity.
¯e trudne...Stresuj¹ce...Podwinê³a siê
Pani noga na jakimœ egzaminie?

- By³am dobr¹ i pracowit¹ studentk¹.
Zdawa³am ka¿dy egzamin za pierwszym
podejœciem.  Ju¿ na czwartym roku stu-
diów podjê³am pracê w Zak³adzie Mikro-
biologii przy Akademii Medycznej. Tak¹
szansê mieli tylko najlepsi studenci.

A pamiêta Pani mo¿e jakiœ szczegól-
nie trudny egzamin?

- Najbardziej utkwi³a mi w pamiêci
medycyna wojskowa. By³ to egzamin ty-
powo sprawnoœciowy. My, drobne kobie-
ty, dosta³yœmy mundury szyte chyba na
dwumetrowych mê¿czyzn i musia³yœmy
siê w nich czo³gaæ. Pamiêtam jak dziœ, gdy
zdesperowane podwija³yœmy rêkawy i
nogawki. Zda³am ten nieszczêsny egza-
min, uzyskuj¹c stopieñ podporucznika.

Na zakoñczenie studiów sk³ada³a
Pani, jak wszyscy m³odzi lekarze,  Przy-
siêgê Hipokratesa. Który jej fragment
jest w niej dla Pani szczególnie wa¿ny?

- Ten, który mówi o s³u¿bie chorym
ludziom. Niektórzy twierdz¹, ¿e, aby byæ
lekarzem, trzeba odkryæ w sobie powo³a-
nie. A przecie¿ powo³anie to dar. Dla mnie
natomiast byæ lekarzem, to s³u¿yæ chore-
mu. Mam mieæ w sobie poczucie obowi¹z-
ku, które ka¿e mi pomóc cierpi¹cemu cz³o-
wiekowi.

Tego nauczyli Pani¹ rodzice?
- Mamy nie dane mi by³o dobrze po-

znaæ. Zmar³a tu¿ przed wojn¹, gdy mia³am
zaledwie cztery lata. Mnie i m³odsz¹ sio-
strê wychowa³ w³aœciwie ojciec. By³ wspa-
nia³ym cz³owiekiem, nies³ychanie praco-

witym, s³ownym i odwa¿nym. Nie by³o mu
³atwo. Ciê¿ko pracowa³, by zapewniæ nam
wykszta³cenie. Wszystko mam po tacie.
Jeœli coœ zacznê, musi to byæ zrobione od
A do Z. Jeœli coœ obiecam, spe³niê obietni-
cê. Ojciec nauczy³ mnie dzieliæ siê tym, co
mam. To on pokaza³, ¿e do ludzi trzeba iœæ
z otwartym sercem.

Stworzy³a Pani fundamenty opieki
medycznej w Che³mku...

- By³am kierownikiem tutejszej przy-
chodni zdrowia od 1968 do 1995. Do
Che³mka trafi³am trochê przez przypadek.
Po skoñczeniu studiów rozpoczê³am pra-
cê w szpitalu w Chrzanowie. W latach
szeœædziesi¹tych Che³mek by³ jeszcze
czêœci¹ powiatu chrzanowskiego. Zaist-
nia³a wówczas potrzeba stworzenia tu s³u¿-
by zdrowia, przychodni. Zaproponowa-
no mi pracê w Che³mku. Przyjê³am j¹.
Pocz¹tkowo funkcjonowa³ jeden gabinet

lekarski na terenie Po³udniowych Zak³a-
dów Przemys³u Skórzanego. Istnia³ te¿
gabinet na osiedlu Kolonia. Potem naro-
dzi³a siê myœl utworzenia przychodni przy
zespole pomieszczeñ gospodarczych i
socjalnych PZPS Che³mek. W miarê up³y-
wu lat przybywa³o za³ogi zak³adów obuw-
niczych i zdecydowano o budowie przy-
chodni z prawdziwego zdarzenia. Ukoñ-
czono j¹ w 1979 roku. Obiekt zosta³ wypo-
sa¿ony  w nowoczesny sprzêt i aparaturê
medyczn¹. Przychodnia by³a czynna ca³¹
dobê z wyj¹tkiem niedziel i œwi¹t.

Obecnie wci¹¿ Pani pracuje zawodo-
wo. Dodatkowo jest Pani dobrym duchem
Warsztatów Terapii Zajêciowej Funda-
cji im. Brata Alberta w Che³mku. Chary-
tatywnie pomaga Pani osobom niepe³no-
sprawnym... Nie czuje siê Pani zmêczo-
na?

- Ale¿ sk¹d! Nie wiem sk¹d znajduje w
sobie tyle si³y. Tyle jeszcze przecie¿ mogê
zrobiæ. Pracê spo³eczn¹ mam we krwi. Stwo-
rzy³am  w Che³mku Klub Honorowych
Dawców Krwi PCK. Uczestniczy³am w
zak³adaniu Klubu „Nadzieja”, gdzie bez-
pieczny k¹t znajdowa³y osoby zagro¿one
wykluczeniem spo³ecznym. Czujê siê
zwi¹zana z Fundacj¹ Brata Alberta. Zale-
¿a³o mi, by w³aœnie w Che³mku powsta³a
kolejna jej filia. Nigdy nie by³o i nie jest mi
ciê¿ko.

A co Pani robi w wolnym czasie?
- Czy ja mam jakiœ wolny czas?

(Uœmiech)
Dziekujê za rozmowê.

Anna Kasprzyk

     Miejski Oœrodek Kultury,   Powiatowy Zespó³ nr8 Szkó³        Starostwo Powiatowe
Sportu i Rekreacji w Che³mku Zawodowych          w Oœwiêcimiu

i  Ogólnokszta³cacych
w Che³mku
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     III PIKNIK PI£KARSKI W CHE£MKU
     W sobotê 1 lipca odby³ siê ju¿ III piknik pi³karski zorga-

nizowany przez  Klub Sportowy Che³mek. W tym roku goœcili-
œmy pracowników z siedmiu firm z terenu Che³mka, oraz goœci
z Siemianowic Œl¹skich. Zespo³y po losowaniu podzieli³y siê na
dwie grupy: pierwsza – Wizopol, Dermex, Bobrek, P&T, druga
– Gumipol, Huhtamaki, VG Polska, Asfor.

Choæ w tym roku pogoda nie sprzyja³a, rozgrywki w grupach
by³y równie zaciête jak w latach poprzednich. A¿ chcia³o siê
patrzeæ jak ludzie, którzy jeszcze wczoraj pracowali w swoich
zak³adach pracy, œwietnie bawili siê. Do pó³fina³ów awansowa³y
z pierwszej grupy Wizopol i Dermex, z drugiej Asfor i VG Polska.

WSZYSCY ZA JEDNEGO
„Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego” to motto przy-

œwieca³o zawodnikom LKS Bobrek, którzy 23 lipca zagrali mecz
charytatywny z Nadwiœlaninem Gromiec. Mecz ten rozgrywany
by³ dla Daniela Bujaka, pi³karza LKS Bobrek czêœciowo spara-
li¿owanego po wypadku samochodowym.

Na meczu pojawi³ siê sam Daniel, który przed spotkaniem
d³ugo rozmawia³ ze swoimi kolegami z dru¿yny, a póŸniej wraz

z kilkuset osobami ogl¹da³ mecz. A na boisku by³o co ogl¹daæ.
Obie dru¿yny da³y z siebie wszystko i mecz, chocia¿ zaciêty,
prowadzony by³ duchu fair play. Spotkanie zakoñczy³o siê remi-
sem 1:1, ale nie by³o w¹tpliwoœci, ¿e wygranym tego meczu by³
Daniel. Pieni¹dze, które uda³o siê zebraæ podczas meczu oraz
póŸniejszego festynu, w sumie ok. 4 000 z³, pomog¹ w finanso-
waniu jego kosztownej rehabilitacji.

W miêdzyczasie odby³ siê konkurs rzutów karnych. W bramce
na przemian stali bramkarze z Dermexu, Wizopolu i Huhtamaki.
Spoœród 16 strzelaj¹cych najlepszym okaza³ siê Æwiel¹g Woj-
ciech. W pierwszym meczu pó³fina³owym Wizopol wygra³ 3-0z
Asfor a w drugim  VG Polska pokona³  Dermex 7-3. W tym roku tak
jak w roku poprzednim wygra³ Wizopol. W finale po najlepszym
meczu turnieju minimalnie wygra³ z 4-3 z VG Polska. W meczu o
trzecie miejsce zwyciêzca I edycji Dermex pokona³ Asfor 7-2

Najlepszym strzelcem turnieju zosta³ Æwiel¹g Wojciech z
Wizopolu, najlepszym zawodnikiem Bart³omiej Skita³ z VG
Polska a bramkarzem Robert Derlaga z Wizopolu. Warto nadmie-
niæ, ¿e zabawê œwietnie sêdziowali trzej pi³karze z klubu sporto-
wego: Marek Dulêba, Tomasz Wójcik i Jakub Zawadzki. Pomi-
mo kiepskiej pogody mam nadziejê, ¿e uczestnikom i kibicom

zabawa przypad³a do gustu i wszyscy dobrze bawili siê.
Z tego miejsca chcia³em podziêkowaæ wszystkim, którzy

pomogli w organizacji pikniku, a przede wszystkim: Paw³owi
Legutowi, Wojtkowi Waligórze, Zygmuntowi Zawadzkiemu,
Stanis³awowi Stok³osie, a szczególnie Olkowi Wierzbie i preze-
sowi Andrzejowi Skrzypiñskiemu oraz innym nie wymienio-
nym. Dziêki.
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INWESTYCJE W GMINIEINWESTYCJE W GMINIE

REMONTOWANA UL. BATYREMONTOWANA UL. BATY

OCIEPLANE BUDYNKI ADMOCIEPLANE BUDYNKI ADM

BUDOWANA HALA SPORTOWA PRZY PZNR8SZIOBUDOWANA HALA SPORTOWA PRZY PZNR8SZIO

ODNAWIANY BUDYNEK DOMU LUDOWEGO W CHE£MKUODNAWIANY BUDYNEK DOMU LUDOWEGO W CHE£MKU


