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Konkursy

APEL O NIEWYPALANIE TRAW

GMINA CHE£MEK BEZ UPRAW MAKU I KONOPI
Informuje siê u¿ytkowników dzia³ek, ¿e na terenie gminy Che³mek w 2007 roku, podob-

nie jak w latach poprzednich, obowi¹zuje ca³kowity zakaz uprawy maku i konopi na tzw.
„potrzeby w³asne”.

Samorz¹d Gminy Che³mek zwraca siê do
mieszkañców Gminy Che³mek z apelem, aby
w czasie wiosennych porz¹dków  nie pozby-
waæ siê pozimowych zanieczyszczeñ i su-
chych traw przy pomocy ognia, czyli w spo-
sób który jest prawnie zakazany, spo³ecznie
szkodliwy, niejednokrotnie powoduj¹cy ludz-
kie tragedie. Wiosn¹ przyroda budzi siê ze
snu. W³aœciciele posesji, rolnicy i s³u¿by po-
rz¹dkowe przyst¹pi³y do usuwania zanie-
czyszczeñ pozimowych w obrêbie obejœæ do-
mowych, na polach, w parkach, na skwerach
oraz na drogach i ulicach. Niestety dla wielu
bezmyœlnych i nierozwa¿nych osób sprzy-
mierzeñcem w wiosennych porz¹dkach sta³
siê ogieñ. Palenie traw przez doros³ych ne-
gatywnie wp³ywa na œwiadomoœæ dzieci, któ-
re podpalaj¹ trawê, gdy¿ “tak robi¹ doroœli” -
dla nich to atrakcja, coœ siê dzieje.

Nie tylko w naszej gminie, ale w ca³ej
Polsce nad ogródkami, polami, drogami za-
czynaj¹ unosiæ siê k³êby dymu. Wystarczy
s³aby wiatr, aby ogieñ wymkn¹³ siê spod kon-
troli i bardzo szybko rozprzestrzeni³ siê i prze-
istoczy³ w du¿y, czêsto tragiczny po¿ar. Wów-
czas p³on¹ pobliskie lasy, zabudowania
mieszkalne i gospodarcze, nierzadko gin¹
ludzie i zwierzêta.

Wed³ug statystyk 30 % po¿arów traw po-
wstaje przez przypadkowe zaprószenie ognia,
natomiast 70 % po¿arów to celowe podpale-
nia.Z t¹ niechlubn¹ tradycj¹ zmagaj¹ siê od
lat stra¿acy, s³u¿by leœne i ochrony œrodowi-
ska, policjanci. Ekolodzy, naukowcy, przyrod-
nicy i leœnicy  zdecydowanie stwierdzaj¹ , ¿e
wypalanie suchej roœlinnoœci wp³ywa nega-
tywnie na wiele elementów przyrodniczych.

Inf. UM

01.01.2007 – na ul. Krakowskiej w
Che³mku zatrzymano nietrzeŸwego kieruj¹-
cego samochodem Fiat. Badanie alkomatem
wykaza³o 3,2 promila.

01.01.2007 – w Che³mku na ul. Sadowej
dokonano zniszczenia samochodu marki Renault.
Straty oszacowano na 30 000 z³. Sprawcê ujêto.

04.01.2007 – w Che³mku na ul. Chrobre-
go z niezamkniêtej szopy skradziono 2 ro-
wery oraz wózek wartoœci 300 z³.

07.01.2007 – w Che³mku na ul. Ofiar
Faszyzmu dokonano kradzie¿y z w³amaniem
do gara¿u. £upem w³amywacza pad³ radio-
odtwarzacz wartoœci 400 z³.

10.01.2007 – w Che³mku na ul. Krakowskiej
w sklepie Albert dokonano kradzie¿y odtwarza-
cza DVD wartoœci 260 z³. Sprawcê ujêto.

11.01.2007 – w Bobrku na ul. Nadwiœlañ-
skiej skradziono rower wartoœci 400 z³.

17.01.2007 – w Chemku na ul. Chrobrego
skradziono rêkawice bokserskie wart. 150 z³.

18.01.2007 – w Che³mku na ul. Krakow-
skiej zatrzymano nietrzeŸwego kieruj¹cego
samochodem marki Opel. Sprawcê odwiezio-
no na badanie krwi.

19.01.2007 – w Che³mku na ul. Krakow-
skiej zatrzymano nieletniego sprawcê,  przy
którym znaleziono 17 tabletek ekstazy.

20.01.2007 – w Gorzowie na ul. Nowo-
wiejskiej dokonano w³amania do sklepu.
Sprawcy skradli towar wartoœci 3 000 z³.

23.01.2007 – w Che³mku na ul. Jagiel-
loñskiej zatrzymano nietrzeŸwego kieruj¹ce-
go samochodem marki Fiat – 2,6 promila.

27.01.2007 – W Che³mku na ul. Mickie-
wicza dokonano kradzie¿y z w³amaniem do
domu prywatnego. Sprawcy skradli pieni¹-
dze i bi¿uteriê wartoœci 7 000 z³.

02.02.2007 – na ul. Na Ska³ce w Che³m-
ku dokonano kradzie¿y z samochodu. £upem
sprawcy pad³y telefony i notebooki wartoœci
14 000 z³.

W dniu dzisiejszym Burmistrz Che³mka
og³asza konkurs ofert na wsparcie realizacji
zadañ publicznych w roku 2007 w trzech
obszarach wspó³pracy, okreœlonych w Progra-
mie wspó³pracy Gminy Che³mek z organiza-
cjami pozarz¹dowymi w roku 2007, uchwa-
lonym przez Radê Miejsk¹ w Che³mku w
dniu 21 grudnia 2006 r.

Oferty przyjmowane s¹ do 10 maja 2007 r.

Rodzaj zadañ i wysokoœæ œrodków prze-
znaczonych na ich realizacjê:

I. Nauka, edukacja oœwiata i wychowanie:

16. wspieranie rozwoju i dzia³alnoœci
œwietlicy œrodowiskowej dzia³aj¹cej na tere-
nie Osiedla „Nowe Miasto” w Che³mku –
15.000 z³

17. wspieranie rozwoju œwietlicy organi-
zuj¹cej zajêcia o charakterze socjoterapeutycz-
nym dla dzieci i m³odzie¿y zagro¿onych pato-
logiom œrodowiska rodzinnego – 8.000 z³

II. Upowszechnianie kultury, sztuki
ochrony dóbr kultury i tradycji:

18. promocja sztuki twórców profesjonal-
nych i nieprofesjonalnych dzia³aj¹cych na
terenie Gminy Che³mek – kwota 5.000 z³

III. Krajoznawstwo oraz wypoczynek
dzieci i m³odzie¿y

19. organizacja zajêæ pn. Wakacyjne wê-
drówki” dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin pa-
tologicznych i dotkniêtych problemami wy-
chowawczymi z terenu Gminy Che³mek –
7.000 z³

20. organizacja zajêæ pn. „Podaruj dzie-
ciom s³oñce” dla dzieci i m³odzie¿y z rodzi
patologicznych i dotkniêtych problemami
wychowawczymi z terenu Gminy Che³mek
– 8.000 z³

21. organizacja imprez turystycznych i

krajoznawczych dla osób doros³ych, zajmu-
j¹cych siê szerzeniem turystyki i wêdrownic-
twa – kwota 1.500 z³

Pe³ny tekst og³oszenia o konkursie zawie-
raj¹cy: zasady przyznawania dotacji, terminy
i warunki realizacji w/w zadañ, terminy sk³a-
dania ofert, terminy, tryb i kryteria stosowane
przy wyborze oferty, informacjê o zrealizowa-
nych w latach 2005 i 2006 zadaniach publicz-
nych tego samego rodzaju oraz wzór oferty i
innych dokumentów dostêpny jest: w Urzê-
dzie Miejskim w Che³mku, ul. Krakowska 11,
na tablicy og³oszeñ, w pokoju nr 121, na stro-
nie internetowej: www.chelmek.pl

Warunkiem przyst¹pienia do konkursu
jest z³o¿enie oferty zgodnej ze wzorem okre-
œlonym w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i
Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór oferty do-
stêpny jest na stronach internetowych
www.chelmek.pl oraz w Urzêdzie Miejskim
w Che³mku, ul. Krakowska 11, pok. nr 121.

Kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿-
sza od wnioskowanej w ofercie. Burmistrz
zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu
finansowania zadañ w kosztorysie sk³adanej
oferty.

Warunkiem zawarcia umowy jest otwar-
cie wyodrêbnionego rachunku bankowego
dla przyjêcia dotacji.

Zadanie skierowane jest do dzieci, m³odzie-
¿y i osób doros³ych z terenu Gminy Che³mek.

Dodatkowych informacji udziela:

-  Janina Œwierz tel. (0 33) 844 90 20 –
Sekretarz Miejski, - pok. nr 112

-  Agnieszka Rola tel. (033) 844 90 18 -
Wydzia³ Ogólno Organizacyjny i Spraw Oby-
watelskich Urzêdu Miejskiego w Che³mku
pok. nr 121.

Inf. UM
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200 lat dla Pani Heleny

Wybory w so³ectwach
W dniu 11 marca 2007 r. odby³y siê wybory
so³tysów i cz³onków rad so³eckich w Gminie
Che³mek.

SO£ECTWO  Bobrek:
Na 1517 osób uprawnionych w g³osowaniu
wziê³o udzia³ 697 osób.
Kandydaci na so³tysa uzyskali nastêpuj¹c¹
iloœæ g³osów:
1. Pucha³a Krzysztof        191
2. Szewczyk Helena       430
3. ¯muda Roman              70
So³tysem So³ectwa Bobrek zosta³a Helena
Szewczyk
Kandydaci na cz³onka rady so³eckiej  uzy-
skali nastêpuj¹c¹ iloœæ g³osów:
1. Adamaczyk Stanis³aw  283
2. Bucha³a Edward          242   
3. D³ubisz Czes³awa        319
4. Guctwa Dariusz           148
5. Idzik Marek                  290
6. Janiga Honorata          156
7. K¹dzior Stanis³aw        345
8. Kopciewicz £ukasz       272
9. Kowalczyk Artur           146
10. £owczynowski Zbigniew   201
11. Mañka Ma³gorzata     208
12. Stachura Marek         294
13. Zabawski Jaros³aw     332
14. ¯muda Roman           250
Cz³onkami Rady So³eckiej Bobrka zostali:
1. Adamaczyk Stanis³aw       
2. D³ubisz Czes³awa           
3. Idzik Marek               
4. K¹dzior Stanis³aw           
5. Kopciewicz £ukasz           

6. Stachura Marek           
7. Zabawski Jaros³aw           

Atmosfera gminy Che³mek sprzyja d³u-
gowiecznoœci. Na terenie naszej gminy ¿yj¹
ju¿ dwie panie, które przekroczy³y setny rok
¿ycia. 22 marca 2007 roku jubileusz 100 lat
obchodzi³a pani Helena Chylaszek z Bobr-
ku. Uroczyste obchody urodzinowe dostoj-
nej jubilatki mia³y miejsce dwa dni póŸniej.

W sobotê 24 marca odprawiona zosta³a
w bobreckim koœciele p.w. Trójcy Przenaj-
œwiêtszej msza œwiêta, w której wziê³a udzia³
Jubilatka, cz³onkowie jej rodziny, a tak¿e
burmistrz Che³mka Andrzej Saternus oraz
so³tys Bobrku Helena Szewczyk. Po uroczy-
stym nabo¿eñstwie pani Helena Chylaszek
wraz z goœæmi przejecha³a do odnowionej sali
Domu Ludowego w Bobrku, gdzie mia³a
miejsce druga czeœæ jubileuszu. Po odœpie-
waniu ¿yczeñ „200 lat” kwiaty i prezenty z³o-
¿yli dostojnej Jubilatce cz³onkowie rodziny:
dzieci, wnuki, prawnuki, a tak¿e prapra-
wnuczka. Jako ostatni g³os zabra³ burmistrz
Che³mka Andrzej Saternus, który odczyta³
listy gratulacyjne przes³ane Pani Helenie
Chylaszek przez Premiera Rzeczpospolitej
Polskiej Jaros³awa Kaczyñskiego oraz Wo-
jewodê Ma³opolskiego Macieja Klimê. Bur-
mistrz z³o¿y³ równie¿ najserdeczniejsze
¿yczenia oraz list gratulacyjny od siebie, jako
w³odarza gminy, do których do³¹czy³ kwiaty
oraz prezent. W czasie uroczystoœci delega-

cja rodziny z³o¿y³a ¿yczenia pani Helenie i
gor¹ce podziêkowania na rêce wnuczki pani
Ma³gorzaty Mañki, która na co dzieñ opie-
kujê siê pani¹ Helen¹.

Pani Helena Chylaszek urodzi³a siê
22.03.1907 roku. Od urodzenia a¿ do dnia dzi-
siejszego zamieszkuje na terenie so³ectwa Bo-
brek. Pani Helena wychowa³a 4 dzieci, do-
czeka³a siê 15 wnuków, 32 prawnuków, jed-
nej praprawnuczki, a na kolejnych prapra-
wnuków czeka. Jubilatka mimo swojego wie-
ku jest bardzo sprawn¹ osob¹, samodzielnie
przemieszcza siê po domu, a z uwagi na fakt,
¿e w ostatni czasie pogorszy³ siê jej wzrok,

Cz³onkami Rady So³eckiej Gorzowa zostali:
1. Baranowski Sylwester                            
2. Borkowska Ma³gorzata                        
3. Czerw Józef
4. Korycik Andrzej
5. Kumala Henryk                                         
6. Pucha³a Piotr                                                
7. Rybak Andrzej                                          
¯yczymy du¿o sukcesów  oraz owocnej pra-
cy na rzecz so³ectw

bardzo lubi s³uchaæ audycji radiowych. Ulu-
bionym przysmakiem i sekretem d³ugowiecz-
noœci Pani Heleny mo¿e byæ kwaœne mleko,
za którym przepada.

Pani Helena Chylaszek pragnie podziê-
kowaæ wszystkim cz³onkom rodziny oraz
goœciom, którzy uczestniczyli w jej jubileuszu
100 urodzin. Szczególne podziêkowania sk³a-
da na rêce Premiera RP Jaros³awa Kaczyñ-
skiego, Wojewody Ma³opolskiego Macieja
Klimy oraz burmistrza Che³mka Andrzeja
Saternusa za pamiêæ, listy gratulacyjne oraz
kwiaty i prezenty.

PW

SO£ECTWO  Gorzów:
Na 1403 osoby uprawnione w g³osowaniu
wziê³o udzia³ 500 osób.
Kandydaci na so³tysa uzyskali nastêpuj¹c¹
iloœæ g³osów:
1. Palka Marek               323
2. Skoliñski Ryszard       154
So³tysem So³ectwa Gorzów zosta³ Marek
Palka.
Kandydaci na cz³onka rady so³eckiej  uzyskali
nastêpuj¹c¹ iloœæ g³osów:
1. Baranowski Sylwester 214
2. Borkowska Ma³gorzata  247
3. Czerw Józef                   26
4. Korycik Andrzej              234
5. Kumala Henryk                222
6. Linchard Katarzyna       186
7. Pucha³a Piotr                  272
8. Rybak Andrzej               335
9. Sobczuk Agnieszka        165
10. Œlusarczyk Miros³aw 198

So³tysi: Bobrka Helena Szewczyk
i  Gorzowa Marek Palka
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Wybory do zarz¹dów osiedli
W dniach 14 i 15 marca 2007 r. odby³y
siê wybory Zarz¹dów i Przewodnicz¹-
cych Osiedli „Nowe Miasto”  i „Stare
Miasto” w Gminie Che³mek.
Na ogóln¹ liczbê 42 mieszkañców Osie-
dla „Nowe Miasto” obecnych na zebra-
niu wyborczym g³osowa³o 41 osób.
Kandydaci na Przewodnicz¹cego
uzyskali nastêpuj¹c¹ iloœæ g³osów:
1. Teresa Daniek    4
2. Maria Go³yŸniak  14
3. Pawe³ Legut      20
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla
„Nowe Miasto” zosta³ Pawe³ Legut
Kandydaci do Zarz¹du osiedla uzy-
skali nastêpuj¹c¹ iloœæ g³osów:
1. Ewa Bloch 27
2. Pawe³ Legut              27
3. Edward Matyja           10
4. Piotr Byrski                 13
5. Teresa Daniek            15
6. Maria Go³yŸniak         21
7. Piotr Krzeczkowski       7
8. W³adys³awa Maœlanka  5
9. Andrzej Skrzypiñski     11
10. Przemys³aw Stachura 5
11. Piotr Szyndler           15
12. Wanda Boroñ           18
13. Berta Jugas              16
14. Jolanta Pud³o            14
15. Henryk Wiœniewski   21

Cz³onkami Zarz¹du Osiedla „Nowe Mia-
sto” zostali:
1. Ewa Bloch
2. Pawe³ Legut
3. Teresa Daniek
4. Maria Go³y¿niak
5. Piotr Szyndler
6. Wanda Boroñ
7. Berta Jugas
8. Henryk Wiœniewski
Na ogóln¹ liczbê 63 mieszkañców Osiedla
„Stare Miasto” obecnych na zebraniu wybor-
czym g³osowa³o 58 osób.
Zg³oszony kandydat na Przewodnicz¹cego
Zarz¹du uzyska³ 49 g³ósów, co stanowi po-

pracie 84 % ogó³u g³osuj¹cych.
Na Przewodnicz¹cego Zarz¹du
Osiedla „Stare Miasto” zosta³
wybrany Aleksander Koby³-
czyk”.

Kandydaci do Zarz¹du osiedla
uzyskali nastêpuj¹c¹ iloœæ g³o-
sów:
1. £ukasz Ciszewski       - 43
2. Piotr Figiel                  - 52
3. Robert Gondzik           - 47
4. Aleksander Koby³czyk  - 45
5. Zbigniew Kulczyk          - 40
6. Maciej Mêdela               - 40
7. Maria Smêdzik               - 41

8. Magdalena Stachura    - 28
9. Stanis³aw Waligóra       - 30

Cz³onkami Zarz¹du Osiedla „Stare Mia-
sto” zostali:
1. Piotr Figiel
2. Robert Gondzik
3. Aleksander Koby³czyk
4. £ukasz Ciszewski
5. Maria Smêdzik
6. Maciej Mêdela
7. Zbigniew Kulczyk              
¯yczymy du¿o sukcesów oraz owocnej pra-
cy na rzecz miasta.

Rozstrzygniête przetargi
W zwi¹zku z zakoñczeniem postêpowa-

nia i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej
oferty w postêpowaniu prowadzonym na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.  Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U.
z dnia 14 wrzeœnia  2006 r. nr 164, poz. 1163)
w trybie przetargu nieograniczonego na „Ro-
boty drogowe w Gminie Che³mek” do reali-
zacji przedmiotowego zadania wybrano:

Czêœæ I

Remont kanalizacji w ulicy Rzecznej w
Che³mku.

Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych Ol-
kusz, Aleja Tysi¹clecia 3, 32-300 Olkusz za
kwotê 18.353,34 z³ brutto.

 Czêœæ II

Remont chodnika przy ul. S³owackiego
w Che³mku – strona prawa.

Przedsiêbiorstwo Handlowo Us³ugowe,
Wies³aw Mazgaj, ul. Oœwiêcimska 59, 32-590

Libi¹¿, za kwotê 32.560,08 z³ brutto.

 Czêœæ III

Remont ulicy Dêbowej w Bobrku.

Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych Ol-
kusz, Aleja Tysi¹clecia 3, 32-300 Olkusz za
kwotê 14.300,07 z³ brutto.

 Czêœæ IV

Remont ulicy Polnej w Bobrku.

Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe „RA-
DEX” sp. z o.o., ul. Cegielniana 25, 43-300
Bielsko-Bia³a za kwotê 16.521,63 z³ brutto.

 Czêœæ V

Remont ulicy Akacjowej w Bobrku.

Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych Ol-
kusz, Aleja Tysi¹clecia 3, 32-300 Olkusz za
kwotê 15.481,79 z³ brutto.

 Czêœæ VI

Remont ulicy Kwiatowej w Bobrku.

Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych Ol-
kusz, Aleja Tysi¹clecia 3, 32-300 Olkusz za
kwotê 25.525,92 z³ brutto.

 Czêœæ VII

Remont drogi do k³adki w Che³mku.

Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych Ol-
kusz, Aleja Tysi¹clecia 3, 32-300 Olkusz za
kwotê 7.217,79 z³ brutto.

 Czêœæ VIII

Remont ³¹cznika ulicy Hermana i Wsty-
dliwego w Che³mku.

BERNY & BERNY sp. j., Jankowice ul.
Piaskowa 14, 32-551 Babice za kwo-
tê16.857,19 z³ brutto.

 Czêœæ IX

Remont ulicy Rzecznej w Gorzowie.

Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych Ol-
kusz, Aleja Tysi¹clecia 3, 32-300 Olkusz za
kwotê 21.007,98 z³ brutto.

Zapraszamy WSZYSTKIE KOBIETY BEZROBOTNE I POSZUKUJ¥CE PRACY do uczestniczenia w projekcie

 ” TERAZ POLKA - wyrównywanie szans na rynku pracy”
Oferujemy nieodp³atne:

* kursy zawodowe * pomoc doradcy zawodowego * pomoc poœrednika pracy i aktualn¹ bazê ofert pracy

Wszelkie informacje dostêpne w Centrum Wsparcia Kolping Praca ul.Krakowska 18  Che³mek

tel./ fax 033 /  846-17-10 e-mail: chelmek@kolping.pl

 Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. 
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Wracaj¹ do korzeni
Koniec XIX wieku,  tysi¹ce ludzi z ró¿nych krajów i kontynen-

tów p³ynie statkami do Ameryki, uciekaj¹c od wojen, biedy i g³odu,
p³yn¹ po nowe ¿ycie, mimo roz³¹ki z rodzinami i swoimi ojczyzna-
mi, których to wielu z nich ju¿ nigdy nie mia³o zobaczyæ p³ynêli po
szanse, jak¹ daje im ten kraj dla ludzi odwa¿nych. Na jednym z ta-
kich statków w lecie 1896 do Nowego Jorku przyp³ynê³a m³oda sa-
motna dziewczyna z Polski - Agnieszka

9 marca 2007 roku w Domu Pamiêci Baty w
Che³mku odbywa siê spotkanie rodzinne rodziny
Pactwów, na które przybyli cz³onkowie rodziny z
Che³mka, Libi¹¿a, Gorzowa, Bobrku, Imielina,
Chrzanowa oraz dwie bardzo znacz¹ce postaci - Do-
minik Pactwa, który obecnie mieszka z ¿on¹ ko³o Li-
verpoolu, a tak¿e prof. Anne Pactwa Gurnack z No-
wego Jorku.

To dziêki tej dwójce spotkanie po³¹czy³o ludzi
maj¹cych te same korzenie, ludzi mieszkaj¹cych na
tak odleg³ych od siebie kontynentach.

Jako pierwszy swoich korzeni zacz¹³ szukaæ Do-
minik Pactwa, który odnalaz³ poprzez Internet prof.
Anne Pactwe Gurnack pracuj¹c¹ w University Of Wi-
sconsin – Parkside,  jak siê okaza³o blisko spokrew-
nion¹ z Agnieszk¹,  m³od¹ dziewczyn¹ ze statku przyby³¹ w 1896
roku do Nowego Jorku.

Chêæ poznania korzeni doprowadzi³a Dominika do kronik koœciel-
nych z Libi¹¿a, Bobrku i Che³mka. Jak siê okaza³o, to st¹d pochodz¹
protoplaœci rodu Pactwów, rodziny na d³ugie lata rozdzielonej przez
Ocean Atlantycki.

Nastêpnie Anne Pactwa Gurnack odnajduje w Internecie adres
Bo¿eny Pactwy, socjolog - pracownika naukowego Uniwersytetu Œl¹-
skiego i  Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania i Nauk Spo³ecznych w Ty-
chach, mieszkanki Che³mka.

- Jeœli chodzi o sprawy poszukiwañ rodzinnych, to dla mnie
wszystko zaczê³o siê dok³adnie 17 listopada 2002 roku, kiedy w swo-
jej s³u¿bowej skrzynce e-mail przeczyta³am list zatytu³owany „Pac-
twa Family”. Jego treœæ bardzo mnie zaskoczy³a. Autorka, która
przedstawi³a siê jako Anne Gurnack, profesor Uniwerystetu Wiscon-
sin, pisa³a, ¿e razem z m³odym cz³owiekiem, który nazywa siê Do-
minik Pactwa, prowadzi badania rodzinne, ¿e jej dziadek Wincenty
wyemigrowa³ z Polski w 1906 roku z Che³mka niedaleko Krako-
wa i  ¿e w grudniu przylatuje do Polski, aby porozmawiaæ z cz³on-
kami rodziny. (Wczeœniej Dominik odnalaz³ z Polsce pani¹ Rozaliê
Matyja, która opowiedzia³a mu historiê swojej ciotki Agnieszki Ksiê-
¿arczyk).  Przyznam szczerze, ¿e pocz¹tkowo myœla³am, ¿e ktoœ robi
sobie ze mnie ¿arty. Wpisa³am nazwisko do Google i ... rzeczywi-
œcie, jest taka Pani Profesor. Odpisa³am szybko,  przedstawiaj¹c
siebie i swoj¹ rodzinê, zaznaczaj¹c przy tym, ¿e nazwisko Pactwa
noszê po mê¿u (z domu Syska). Napisa³am tak¿e, ¿e nazwisko Pac-
twa jest bardzo popularne w mojej okolicy i moja prababka Maria
tak¿e z domu nazywa³a siê Pactwa. Postanowi³am jednak¿e zapytaæ
moich bliskich, czy s³yszeli kiedykolwiek o Wincentym Pactwa. O
dziwo, mój tata, Stanis³aw Syska, nie bêd¹c wprawdzie do koñca

pewien, powiedzia³ mi, ¿e ów Wincenty to najprawdopodobniej wuj
jego ojca, a mojego dziadka Konrada, czyli brat mojej prababki
Marii (w³aœnie tej z domu Pactwa). Ojciec powiedzia³ mi tak¿e, ¿e
ów wuj Wincenty pamiêta³ o rodzinie, przys³a³ zdjêcie, które mój
dziadek Konrad, czyli jego siostrzeniec przechowywa³ z du¿¹ czci¹.
Postanowi³am odnaleŸæ to zdjêcie w domu dziadków. Okaza³o siê to

niezbyt trudne, poniewa¿ moja kuzynka Ania, ar-
chitekt z wykszta³cenia, osoba o wra¿liwej arty-
stycznej duszy znalaz³a kiedyœ owo zdjêcie, bar-
dzo jej siê spodoba³a stara fotografia w kolorze
sephii i umieœci³a je w swoim pokoju. Po¿yczy-
³am od Ani rodzinn¹ fotografiê, zeskanowa³am i
pos³a³am Anne. Nie musia³am d³ugo czekaæ na
odpowiedŸ, która brzmia³a „Oh my God!  We
are the same family! ( O mój Bo¿e, jesteœmy t¹
sam¹ rodzin¹!) Okaza³o siê bowiem, ¿e na zdjê-
ciu s¹ dziadkowie Anne, ów Wincenty z ¿on¹ i
ich dwie córki: mama i ciocia Anne. – mówi
Bo¿ena Pactwa.

PóŸniej ju¿ wszystko potoczy³o siê jak lawi-
na, dawne rodziny zaczê³y odnawiaæ kontakty, zdo-
bywaæ wiêcej informacji o ca³ymj rodzie, co za-

owocowa³o tym du¿ym zjazdem w Che³mku.

Podczas spotkania prof. Anne Pactwa Gurnack wyg³osi³a obszer-
ny wyk³ad o historii rodziny Pactwa w Stanach Zjednoczonych, o
pierwszej z rodziny Agnieszce, która przyby³a do Ameryki w 1896
roku,  a nastêpnie w 1906 œci¹gnê³a do Stanów swoich siostrzeñców
Wincentego (dziadka Anne Pactwa Gurnack) oraz Józefa. Interesuj¹-
cy wyk³ad Anne wzbogaci³o mnóstwo zdjêæ rodzinnych i opowieœci
o oddzielnych losach cz³onków tej polskiej rodziny na amerykañ-
skiej ziemi. Swój wyk³ad o historii rodu Pactwa w Polsce przedstawi³
równie¿ Dominik Pactwa.

Dalsza czêœæ spotkania w Domu Pamiêci Baty obejmowa³a wspól-
ne rozmowy rodzinne przy przygotowanym poczêstunku, mo¿liwoœæ
spotkania z dawno nie widzianymi cz³onkami rodu, ogl¹daniu zdjêæ
czy odszukaniu siê na starannie przygotowanym drzewie genealo-
gicznym rodu Pactwa.

        PW

Anne Pactwa Gurnack
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      Apel Stra¿y Po¿arnej
W zwi¹zku z ostatnimi przypadkami po¿arów, spowodowanych

wybuchem gazu w mieszkaniach, skutkuj¹cych niejednokrotnie ofia-
rami œmiertelnymi, Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej w Oœwiêcimiu zwraca siê z apelem do wszystkich u¿ytkowników
instalacji gazowych o przestrzeganie podstawowych zasad bezpiecz-
nego u¿ytkowania urz¹dzeñ gazowych oraz stosowanie siê do wyma-
gañ przepisów w zakresie przeprowadzania terminowych kontroli sta-
nu technicznego instalacji. Zdarza siê, ¿e Ÿród³em niebezpiecznych
zdarzeñ jest nielegalny pobór gazu z sieci, co stwarza zagro¿enie dla
wszystkich u¿ytkowników budynku, poniewa¿ energia wybuchu na-
ruszyæ mo¿e konstrukcjê obiektu.

Przypomina siê, ¿e w myœl § 4 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów bu-
dowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. nr 80, poz. 563) „w obiektach
oraz na terenach przyleg³ych do nich jest zabronione wykonywanie
czynnoœci, które mog¹ spowodowaæ po¿ar, jego rozprzestrzenianie
siê, utrudnienie prowadzenia dzia³ania ratowniczego lub ewakuacji”.
Jako jeden z przyk³adów takiego dzia³ania rozumie siê: u¿ytkowanie
instalacji, urz¹dzeñ i narzêdzi niesprawnych technicznie lub w spo-
sób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreœlonymi przez
producenta b¹dŸ niepoddawanych okresowym kontrolom. Zakres i
czêstotliwoœæ kontroli definiuj¹ przepisy ustawy Prawo budowlane:
„obiekty powinny byæ w czasie ich u¿ytkowania poddawane przez
w³aœciciela lub zarz¹dcê okresowej kontroli, co najmniej raz w roku,
polegaj¹cej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych
oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentyla-
cyjnych) - art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane –
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118, nr 170, poz. 1217.

Nale¿y zapewniæ, aby kontrolê stanu technicznego instalacji ga-
zowych, przeprowadza³y osoby posiadaj¹ce kwalifikacje wymagane

przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacj¹ urz¹dzeñ, instalacji oraz
sieci gazowych. Do kontroli stanu technicznego przewodów komi-
nowych uprawnione s¹ osoby, posiadaj¹ce kwalifikacje mistrza w rze-
mioœle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz
grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych.

Ponadto apeluje siê o zapewnienie dro¿noœci kratek i przewodów
wentylacyjnych, gdy¿ jest to warunek konieczny prawid³owego funk-
cjonowania instalacji gazowych. Niezapewnienie odpowiedniego
przekroju przewodów wentylacyjnych powoduje ograniczenie wy-
miany powietrza w pomieszczeniach, co bezpoœrednio prowadzi do
zagro¿enia wybuchem gazu w budynku, jak równie¿ powodowaæ mo¿e
zatrucia produktami spalania z urz¹dzeñ zasilanych gazem. W myœl
§ 30 ust 1. wspomnianego rozporz¹dzenia  „w obiektach, w których
odbywa siê proces spalania paliwa sta³ego, ciek³ego lub gazowego
(...) usuwa siê zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co
najmniej raz w roku, je¿eli wiêksza czêstotliwoœæ nie wynika z wa-
runków u¿ytkowych”. Czêstotliwoœæ kontroli dro¿noœci przewodów
dymowych i spalinowych zale¿y od rodzaju paliwa. Przy stosowaniu
paliwa p³ynnego (np. olej opa³owy) i gazowego wymaga siê kontroli
co najmniej 2 razy  w roku, przy paliwie sta³ym (wêgiel, koks, drew-
no) – co najmniej 4 razy w roku.

W zak³adach zbiorowego ¿ywienia i us³ug gastronomicznych za-
nieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych usuwane po-
winny byæ co najmniej raz w miesi¹cu, chyba ¿e przepisy miejscowe
stanowi¹ inaczej.

Bli¿sze informacje na temat bezpiecznego u¿ytkowania instalacji
gazowych, znaleŸæ mo¿na na stronie internetowej Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej w Oœwiêcimiu: www.psposwiecim.pl.

m³. kpt. Ryszard Dudek
M³. Specjalista w Sekcji ds. kontrolno - rozpoznawczych

Zebranie OSP Che³mek
W nowej remizie w lutym 2007 roku odby³o siê spotkanie spra-

wozdawcze cz³onków  OSP Che³mek. Na spotkaniu oprócz cz³on-
ków zarz¹du OSP, stra¿aków oraz najm³odszych kandydatów na stra-
¿aków przybyli: burmistrz Che³mka Andrzej Saternus oraz cz³onek
Zarz¹du Powiatowego a zarazem prezes OSP Bobrek  Stanis³aw
Adamczyk.  Podczas zebrania prezes OSP Che³mek Krzysztof G¹ska
podziêkowa³ za pracê dotychczasowemu prezesowi Józefowi Jêdru-
sikowi, który zrezygnowa³ z funkcji z powodów zdrowotnych. Obec-
ny prezes przedstawi³ obszerne sprawozdanie z dzia³alnoœci OSP
Che³mek, zaraz za nim swoje sprawozdania z³o¿y³ skarbnik oraz cz³on-
kowie komisji rewizyjnêj.

Wszyscy druhowie byli zgodni, ¿e najwiêkszym osi¹gniêciem w
2006 roku by³o przeniesienie siê do nowej remizy, pierwszego w dzie-
jach che³meckiej Stra¿y Po¿arnej budynku, który spe³nia wszystkie stan-
dardy siedziby OSP. Nowa remiza, w której mieœci siê równie¿ sala
poœwiêcona pamiêci Tomasza Baty oraz sala balowa, zosta³a wybudo-
wana dziêki pozyskanym przez Gminê Che³mek œrodkom z Unii Euro-
pejskiej. Za tê pomoc stra¿acy podziêkowali burmistrzowi Andrzejowi
Saternusowi. Jednak przeprowadzka ³¹czy³a siê równie¿ z du¿ym wy-
si³kiem organizacyjnym oraz pozyskaniem œrodków na wyposa¿enie.
Tutaj du¿¹ pracê wykona³ zarz¹d, który pozyska³ znacz¹ce pieni¹dze

na wyposa¿enie g³ównej sali OSP, kuchni oraz wyposa¿enia w sprzêt
agd oraz zastawy sto³owe i naczynia do kuchni przy sali balowej. W
planach na przysz³e lata, poza celami statutowymi, zarz¹d OSP zamie-
rza rozwijaæ dru¿ynê m³odzie¿ow¹ oraz orkiestrê dêt¹ OSP.        PW

Wieœci z remizy

W minionym  roku  stra¿acy z OSP Che³-
mek uczestniczyli w 85 akcjach ratowniczo
– gaœniczych, a  w obecnym wyje¿d¿ali ju¿ 6
razy.
06.11.2006 – po¿ar mieszkania przy ul. Woj-
ska Polskiego. W akcji gaœniczej wziê³o
udzia³ 6 samochodów stra¿ackich i 23 stra-
¿aków.
15.01.2007 – po¿ar traw przy ul. Brzozowej
– uczestniczy³ 1 samochód i 3 stra¿aków.
18.01.2007 – uwolnienie psa uwi¹zanego pod

starym mostem w nocy o 23.00 – 00.15. W
akcji uczestniczy³ 1 samochód i 4 stra¿aków.
19.01.2007 – usuwanie powalonych przez
huragan drzew przy ul. Jaworznickiej.
Uczestniczy³ 1 samochód i 7 stra¿aków.
22.01.2007 – po¿ar kontenera przy ul. Klono-
wej, uczestniczy³ 1 samochód i 4 stra¿aków
05.02.2007 – po¿ar traw przy ul. Oœwiêcim-
skiej – uczestniczy³ 1 samochód i 4 stra¿aków.
06.02.2007 – po¿ar kontenera przy ul. Klono-
wej – uczestniczy³ 1 samochód i 3 stra¿aków

Z wyrazami ¿alu zawiadamiamy,
 i¿ w dniu 30 marca 2007 roku

odszed³ od nas

Œp. Jerzy Jeleñ
Wieloletni pracownik PZPS

w Che³mku oraz dzia³acz sportowy.
Na rêce rodziny szczere kondolencje

sk³adaj¹
Burmistrz Che³mka

Radni Rady Miejskiej
Pracownicy MOKSiR
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KOMUNIKAT KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI W CHE£MKU
Szanowni Pañstwo!

Z uwagi na zbli¿aj¹cy siê czas Œwi¹t Wielkanocnych pragnê zwró-
ciæ Pañstwa uwagê na zagro¿enia zwi¹zane z tym okresem.

I. Kradzie¿e.

Czas œwi¹t jest, niestety, „rajem” dla kieszonkowców. Proszê o
zachowanie ostro¿noœci szczególnie w trakcie robienia zakupów, w
œrodkach komunikacji zbiorowej, na przystankach i dworcach.

Z³odzieje w tych miejscach wykorzystuj¹ beztroskê potencjalnych
pokrzywdzonych.  Osoby te czêsto u³atwiaj¹ sprawcom mo¿liwoœæ
dokonania kradzie¿y. Dzieje siê tak w przypadku, gdy portfele wk³a-
dane s¹ do zewnêtrznych kieszeni odzie¿y lub do torebek, ale nie s¹
dodatkowo przez w³aœcicieli „pilnowane”.Zabezpieczenie portfela
poprzez w³o¿enie go do torebki nie przyniesie efektu w sytuacji, gdy
torebka bêdzie beztrosko przewieszona przez ramiê.

Pamiêtajmy, ¿e z³odzieje wykorzystuj¹ t³ok w przejœciach, przy
stoiskach, przy wejœciach do autobusów lub poci¹gów. Potrafi¹ stwo-
rzyæ „sztuczny t³ok”, tak, by u³atwiæ sobie zadanie. W celu minimali-
zacji skutków ewentualnej kradzie¿y apelujê o zabieranie ze sob¹ tylko
niezbêdnej iloœci pieniêdzy, niezbêdnych dokumentów. W celu zapo-
bie¿enia tego rodzaju przestêpstwom wiele zale¿y od nas samych.

II. Kradzie¿e z w³amaniem do samochodów.

Do tego typy przestêpstw dochodzi praktycznie wszêdzie, ale miej-
scami najbardziej zagro¿onymi s¹ parkingi przed supermarketami –
szczególnie w okresie przedœwi¹tecznym. W celu minimalizacji mo¿-
liwoœci stania siê ofiar¹ takiego zdarzenia nale¿y bezwzglêdnie nie
pozostawiaæ w samochodzie, na widoku,  ¿adnych rzeczy. Jeœli pozo-
stawiamy pust¹ reklamówkê na tylnym siedzeniu, to tylko my o tym
wiemy, ¿e ona jest pusta. Z³odziej ma nadziejê, ¿e s¹ w niej jakieœ rze-
czy. Po to , by po ni¹ siêgn¹æ, wybije szybê. Tak samo dzieje siê, jeœli
zostawiamy w samochodzie baga¿ „tylko na chwilkê”. Z³odziej wyko-
rzysta momenet naszej nieuwagi lub nieobecnoœci. Dlatego proszê, o
stosowanie siê do powy¿szych wskazówek.  Z ca³¹ pewnoœci¹ nie uchro-
ni¹ one wszystkich od przykrych zdarzeñ, ale na pewno zmniejsz¹ ry-
zyko zaistnienia kradzie¿y z w³amaniem do samochodu.

III. Kradzie¿e z w³amaniem do mieszkañ i domów prywatnych.

W czasie œwi¹tecznym z³odzieje wykorzystuj¹ nieobecnoœæ do-
mowników spowodowan¹ wyjazdami na zakupy, uczestnictwem w
uroczystoœciach koœcielnych i d³u¿szymi wyjazdami. Praktycznie nie
istniej¹ stuprocentowe zabezpieczenia chroni¹ce przed w³amaniem.
Dlatego w celu unikniêcia tego typu zdarzeñ najlepszym zabezpie-
czeniem jest pomoc s¹siedzka. Winna ona polegaæ na wzajemnym
dozorowaniu domów i mieszkañ. Jeœli ktoœ z Pañstwa zauwa¿y „po-

dejrzane osoby” wokó³ domów, bloku lub na klatce schodowej wi-
nien siê tym zainteresowaæ. W takiej sytuacji proszê niezw³ocznie
telefonicznie poinformowaæ o tym Policjê (tel. 997 lub 112).

IV. Bezpieczeñstwo w komunikacji.

Okres Œwi¹t Wielkanocnych w naszej tradycji jest czasem spo-
tkañ z rodzin¹. Ze statystyk policyjnych wynika, ¿e ten okres jest
jednym z najbardziej niebezpiecznych pod wzglêdem liczby wypad-
ków drogowych. Czêsto sprawcami wypadków s¹ nietrzeŸwi uczest-
nicy ruchu drogowego – zarówno kieruj¹cy pojazdami jak i piesi.
Dodatkowe zagro¿enie stanowi¹ tzw. „niedzielni kierowcy”, wzmo-
¿ony ruch na drogach,zmienna  w tym okresie pogoda. Te czynniki
stanowi¹ o realnym niebezpieczeñstwie.

Apelujê do Pañstwa o rozwagê i rozs¹dek na drodze. Spowodowa-
nie wypadku drogowego staje siê niejednokrotnie tragedi¹ ¿yciow¹ nie
tylko dla pokrzywdzonego i jego rodziny, ale równie¿ dla samego spraw-
cy zdarzenia. Sprawc¹ wypadku mo¿e byæ bowiem ka¿dy. Lekkomyœl-
noœæ, chwilowy brak wyobraŸni lub brawura niejednokrotnie przekre-
œlaj¹ plany ¿yciowe i staj¹ siê przyczyn¹ wyrzutów sumienia odczuwa-
nych przez ca³e ¿ycie. Nie grajmy z ¿yciem w ruletkê wsiadaj¹c do
samochodu po kieliszku. Nie tyczy siê to tylko kierowców, ale równie¿
osób, które na to przyzwalaj¹. Wzmo¿one kontrole na drogach s¹ prze-
prowadzane z myœl¹ o Pañstwa bezpieczeñstwie, a nie w celu utrudnie-
nia  ¿ycia u¿ytkownikom drogi. Maj¹ za zadanie wyeliminowanie tych
uczestników ruchu, którzy stwarzaj¹ potencjalne zagro¿enie.

Od 12 marca 2007r. wdro¿ony zosta³ w postêpowaniu karnym tryb
przyspieszony. Stosowany jest równie¿ w sprawach przeciwko nietrzeŸ-
wym kieruj¹cym. Tak wiêc osoba ujêta przez Policjê na gor¹cym uczyn-
ku kierowania pojazdem w stanie nietrzeŸwoœci winna byæ zatrzymana
i doprowadzona w okreœlonym trybie do S¹du. Zatem, jeœli ktoœ, bêd¹c
nietrzeŸwym kieruj¹cym  wraca  z rodzin¹ do Che³mka i zostanie ujêty
gdzieœ w Polsce przez Policjê, zostanie zatrzymany i doprowadzony do
S¹du w tej miejscowoœci, gdzie zosta³ zatrzymany. Oprócz tej dolegli-
woœci k³opoty bêdzie mia³a rodzina pozbawionakierowcy. Nadto sa-
mochód mo¿e zostaæ zholowany na parking strze¿ony i zabezpieczony
na poczet przysz³ej grzywny. Obligatoryjnie nietrzeŸwemu kierowcy
zatrzymywane jest prawo jazdy a S¹d  wydaje zakaz prowadzenia po-
jazdów na okres co najmniej 1 roku.  Do tego dochodz¹ koszta procesu,
grzywna, op³ata za holowanie i ewentualne podanie wizerunku osoby
do publicznej wiadomoœci.

W swoim imieniu i w imieniu policjantów Komisariatu Policji w
Che³mku ¿yczê Pañstwu  spokojnych, radosnych i bezpiecznych Œwi¹t
Wielkanocnych.

z powa¿aniem Komendant Komisariatu Policji w Che³mku
nadkom. mgr Piotr Grabowski

Kolping Praca dla kobiet
Centrum Wsparcia Kolping Praca prowdzi projekt skiero-

wany dla bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy kobiet. W pro-
jekcie wziê³o udzia³ juz oko³o 50 kobiet z terenu g³ównie Che³m-
ka. Podnios³y one swoje kwalifikacje na proponowanych be-
p³atnych warsztatach aktywizuj¹cych, kursach zawodowych.
Zakoñczy³y siê kursy dla sprzedawców z obs³ug¹ kasy fiskal-
nej, Ksiegowoœæ komputerowa z programami P³atnik i Symfo-
nia. Trwa obecnie kurs Opiekunka dla dziecka i osoby starszej
z jêzykiem angielskim. W kwietniu planujemy rozpoczêcie
dwóch kolejnych kursów: Wiza¿ i stylizacja z jêzykiem angiel-
skim i Florystryka z elementami dekoracji sto³ów wnêtrz. Po-
siadamy altualn¹ bazê ofert pracy. Dziêki Centrum Wsparcia
Kolping Praca zatrudnienie znalaz³o ju¿ wiele osób.

Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Urszula Trojañska - kierownik biura dla bezrobotnych
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Dzieñ Kobiet w Gorzowie
8 marca cz³onkinie Ko³a Emerytów i Rencistów w Gorzowie spo-

tka³y siê w sali Domu Ludowego z okazji tradycyjnie ju¿ obchodzo-
nego Dnia Kobiet.

Spotkanie rozpoczê³y wystêpy dzieci z miejscowego Przedszko-
la oraz dzieci ze œwietlicy œrodowiskowej MOKSiR w Gorzowie. Piêk-
ny uk³ad taneczny wykona³y tak¿e dziewczêta z Bobrku. Wszystkie
wystêpy zosta³y nagrodzone gromkimi brawami zebranych mam
 i babæ, a wykonana przez przedszkolaka, „ma³ego Kiepurê”, piosen-
ka „Brunetki, blondynki” wzbudzi³a nie tylko podziw, ale tak¿e wzru-
szy³a zebranych. Wychowawcy i opiekunowie dzieci otrzymali od
Zarz¹du Ko³a serdeczne podziêkowania, a dzieci za swoje wystêpy
trochê s³odkoœci.

Œwiêto wiosny w Gorzowie
Tegoroczny pocz¹tek astronomicznej wiosny powita³ nas padaj¹-

cym œniegiem z deszczem oraz ch³odnym przenikliwym wiatrem. By³
to jednak wymarzony dzieñ do przeprowadzenia konkursu na naj³ad-
niej wykonan¹ Marzanne w gorzowskim przedszkolu. Do konkursu
wystawiono 30 Marzann, wykonanych w przeró¿nych technikach, od
tradycyjnych s³omianych, poprzez miniaturki a¿ do nowoczesnych
np.: Marzanna – robot. Marzanny wystawione w konkursie zosta³y
zrobione przez dzieci z grup Maluszków, 5 – latków, 6 – latków oraz
klas 1 SP z du¿¹ pomoc¹ rodziców. Jury konkursu mia³o twardy orzech
do zgryzienia, poniewa¿ jak w ka¿dym konkursie nagrody przyzna-
wane s¹ za trzy najwy¿sze miejsca, a w tym przypadku g³ówne na-
grody za wygl¹d i pomys³owoœæ mo¿na by przyznaæ wszystkim dzie-
ciom. Po naradzie jury jednak musia³o zdecydowaæ siê na wybór trzech
naj³adniejszych Marzann w ka¿dej kategorii wiekowej oraz na przy-
znanie wyró¿nieñ.

Nagrodzeni zostali:

W grupie „paluszków”: Lidzia Klima, Patryk Piotrkowski, Oli-
wia Suder

Grupa „Starszaki”: Szymon Szpytek, Konrad Piwowarczyk, Re-
migiusz Knapczyk

Grupa „Zerówka”: Patrycja Banasiak, Amelia Bu¿yk, Daria Cis³o

I Klasa SP:  Filip Urban, Angelika Sojka, Ola Baran

Organizatork¹ konkursu by³a nauczycielka przedszkolna Krysty-
na Ryszka a nagrody w postaci ksi¹¿ek oraz maskotek zosta³y ufun-
dowane przez Przedsiêbiorstwo Metali Nie¿elaznych w Bobrku oraz
Urz¹d Miejski w Che³mku.

Ireneusz Krosny Show
Na deskach sceny w che³meckim kinie Iluzja 16 marca wyst¹pi³

najbardziej znany polski mim i sta³y goœæ programów kabaretowych
Ireneusz Krosny. Mistrz „mowy cia³a” zaprezentowa³ zgromadzonym
widzom prawie pó³torej godzinny show, w którym mo¿na by³o zoba-
czyæ dobrze znane scenki i zupe³nie premierowe prezentacje jego ta-
lentu. Wystêp co chwilê przerywany by³ salwami œmiechu oraz grom-
kimi brawami, których apogeum nast¹pi³o podczas skeczu dyrygent, w
którym mim zaprosi³ do wspó³pracy ca³¹ zgromadzan¹ widowniê. Po
wystêpie Ireneusz Krosny rozdawa³ autografy oraz pozowa³ do zdjêæ,
a tak¿e, co siê rzadko zdarza, mówi³ o swoich nowych skeczach oraz
zademonstrowa³ kilka æwiczeñ ruchowych niezbêdnych w pracy mima.

PW

W drugiej czêœci, ju¿ bardziej oficjalnej, ¿yczenia wszystkim ko-
bietom z³o¿y³ so³tys Gorzowa p. Marek Palka oraz przewodnicz¹ca
Zarz¹du Rejonowego p. Maria Go³yŸniak. Przy kawie, s³odyczach
 i lampce wina prawie 100 pañ mi³o spêdzi³o wieczór, wspominaj¹c
g³ównie, jak to dawniej obchodzono Dzieñ Kobiet. Wiêkszoœæ pañ
twierdzi³a, ¿e kiedyœ w tym dniu tak naprawdê œwiêtowali panowie,
a teraz panie biesiaduj¹ za sto³em do póŸnych godzin wieczornych,
a panowie zajmuj¹ siê wnukami i przygotowaniem kolacji. No có¿,
panowie, takie czasy nasta³y!

Halina Klima

Nagrodzone Marzanny trafi³y z Przedszkola do Biblioteki w Go-
rzowie, gdzie mogli je podziwiaæ wszyscy mieszkañcy so³ectwa.
Pierwszy dzieñ wiosny uroczyœcie obchodzono równie¿ w  Samorz¹-
dowym Zespole Szkó³ w Gorzowie. W klasach I i III odby³y siê wspól-
ne zajêcia plastyczne, dzieci wykona³y kwitn¹ce ga³¹zki jab³oni oraz
wiosenne motyle. Zajêcia zosta³y uwieñczone wspólnym spacerem z
Marzann¹. Klasy IV i VI przygotowa³y rywalizacje sportowe, quiz -
naukowo artystyczny. Na zakoñczenie przedstawione zosta³y paro-
die wybranych utworów muzycznych. Uczniowie gimnazjum przy-
gotowali parodie wybranego utworu muzycznego oraz uk³adu tanecz-
nego, uczestniczyli w konkursie fryzjerskim ,, Wiosenna fryzura”,
brali równie¿ udzia³ w konkursach sportowych.

PW

Teatralne

powitanie wiosny
W pierwszy dzieñ wiosny, którego aura by³a raczej zimowa, ra-

dosne i prawdziwie wiosenne klimaty panowa³y na scenie che³mec-
kiego MOKSiR, gdzie prezentowa³y siê zespo³y teatralne Warszta-
tów Terapii Zajêciowej Fundacji im. Œw. Brata Alberta oraz „Miêdzy
Innymi” z Powiatowego Zespo³u nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólno-
kszta³c¹cych w Che³mku.

      Imprezê rozpocz¹³ zespó³ „Pere³ki” z Chrzanowa dynamicz-
nym uk³adem tanecznym „Baby Superstar” z popisami solowymi ty-
tu³owego „Baby”. W drugim punkcie programu podopieczni chrza-
nowskich Warsztatów zaprezentowali sceniczn¹ wersjê uroczej pio-
senki „Ach, œpij kochanie”. Nagrodzeni gromkimi brawami artyœci w
wiosennych humorach pozdrawiali widowniê.

      W baœniowy nastrój wprowadzi³ widzów zespó³ „¯ó³ta Ci-
¿emka”, który przedstawi³ balladê „Œwitezianka”. Œwiat³o, muzyka i
elementy scenografii tworzy³y niepowtarzalny klimat tajemniczych
wydarzeñ, jakie sta³y siê udzia³em bohaterów. Sugestywn¹ gr¹ arty-
œci udowodnili, ¿e II nagroda, jak¹ zespó³ zdoby³ na tegorocznym
Festiwalu „Albertiana”, by³a w pe³ni zas³u¿ona.

      Ostatni punkt teatralnego programu - spektakl „Ukryta moc
polnych kamieni”, zaprezentowany zosta³ przez podopiecznych che³-
meckich Warsztatów oraz grupê „Miêdzy Innymi”, któr¹ tworz¹
uczniowie PZ 8 w Che³mku. Koñcowe przes³anie: „razem mo¿emy
zmieniæ œwiat, choæbyœmy byli tylko kamieniami”, sta³o siê symbo-
licznym mottem wspólnego, radosnego powitania wiosny.
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Che³mek ul. Brzozowa 6

tel. 033/ 846-22-11

Edukacja w PZ 8 – inwestycja na przysz³oœæ
T³um m³odzie¿y gimnazjalnej, rodziców, nauczycieli… to obraz

VIII Powiatowych Targów Edukacyjnych, które odby³y siê w Oœwiê-
cimskim Centrum Kultury. Stoiska szkó³ z powiatu oœwiêcimskiego
mo¿na by³o odwiedzaæ 13 i 14 marca.

Jak co roku goœci³a na Targach równie¿ reprezentacja naszej szko³y
– Powiatowego Zespo³u nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹-
cych im. Jana Kiliñskiego w Che³mku. Przedstawiciele nauczycieli i
uczniów rozdawali zainteresowanym ulotki informuj¹ce o bogatej
ofercie edukacyjnej naszej placówki. Kamila Lelito, Dagmara Bzib-
ziak, Joanna Sibik i Marlena Bryniak odpowiada³y na pytania gimna-
zjalistów, dotycz¹ce atmosfery panuj¹cej w szkole, nauczycieli, ro-
dzajów zajêæ pozalekcyjnych. Grzegorz Dzi¹ba, Kacper Wilczak
i Piotr Rzeszowski prezentowali mo¿liwoœci komputerów typu Ma-
cintosh, na których pracuj¹ jako technicy informatycy. Stoisko szko-
³y zdobi³y torebki, portfele, kosmetyczki uszyte przez uczennice
z klasy kaletniczej oraz puchary zdobyte w zawodach strzeleckich
i sportowych.

Zainteresowanie ofert¹ edukacyjn¹ PZ 8 by³o du¿e. Atrakcyjnoœæ
szko³y podnosi imponuj¹cych rozmiarów hala widowiskowo – spor-
towa, której budowa wspó³finansowana przez Gminê Che³mek i Po-
wiat Oœwiêcimski ma byæ niebawem zakoñczona.

Dziêkujemy tym, którzy odwiedzili nasze stoisko! Ju¿ w kwiet-
niu zapraszamy na Dzieñ Otwarty!

I.S.

Kalendarzowa wiosna rozpoczyna siê 21
marca. Przyroda budzi siê z d³ugiego snu,
uczniowie id¹ na wagary…

WAGARY!?

TO NIE DLA NAS!
Œwiêto wiosny by³o dniem radoœci! To,

co dzia³o siê w Powiatowym Zespole nr 8
Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w
Che³mku, znacz¹co odbiega³o od codzienno-
œci. Wed³ug prastarej szkolnej tradycji królo-
wa³a zabawa i szkolna rywalizacja. O  9.30
rozpocz¹³ siê Szkolny Turniej Sprawnoœci
Intelektualnej i Fizycznej. Impreza mia³a cha-
rakter konkursu dru¿ynowego, do którego
zadania matematyczne przygotowa³a p. Pa-
trycja Kie³basa, a sprawnoœciowe – p. El¿-
bieta Poznañska – Gondek. Wygra³a dru¿yna
z³o¿ona z przedstawicieli uczniów klasy II
Technikum i II a Zasadniczej Szko³y Zawo-
dowej. W tañcu nowoczesnym, sudoku i rzu-
cie pi³eczk¹ do celu okazali siê doskonali.
Drugie miejsce na podium zajê³a klasa I a
Zasadniczej Szko³y Zawodowej, trzecie –
klasa IV Technikum. Publicznoœæ g³oœnymi i
d³ugimi brawami dziêkowa³a dru¿ynom za
emocjonuj¹c¹ rywalizacjê. Nie mniejszym
zainteresowaniem cieszy³o siê spotkanie zor-
ganizowane przez M³odzie¿ow¹ Grupê „Miê-
dzy Innymi”, dzia³aj¹c¹ przy szkole oraz
Warsztaty Terapii Zajêciowej Fundacji im.
Œw. Brata Alberta w Che³mku. Teatralne Po-
witanie Wiosny rozpoczê³o siê w sali kino-
wej MOKSiR–u w Che³mku o godzinie 11.00
przedstawieniem „Baby Superstar” w wyko-
naniu Zespo³u Teatralnego Warsztatów Tera-
pii Zajêciowej w Chrzanowie. Balladê „Œwi-
tezianka” przypomnia³ zgromadzonym zespó³
Warsztatów Terapii Zajêciowej „¯ó³ta Ci¿em-
ka”. Grupy „Miêdzy Innymi” i „¯ó³ta Ci¿em-
ka” zamknê³y widowisko mistyczn¹ etiud¹ o
tytule „Ukryta moc polnych kamieni”.

Wiosna powita³a nas œniegiem, ale nie znie-
chêci³a ani do radosnej zabawy, ani do zadumy
nad m³odoœci¹ i budz¹c¹ siê do ¿ycia przyrod¹.
Du¿a frekwencja m³odzie¿y to znak dla szko³y,
¿e nie jest ona dla uczniów nudnym przymu-
sem, tylko miejscem, gdzie mo¿na mi³o spê-
dziæ czas. Tak¿e w dni wolne od nauki.

TARGI PRACY W OŒWIÊCIMIU
Szukasz pracy? PrzyjdŸ 17 kwietnia 2007r. (wtorek) w godz. 10 00 – 14 00  na TARGI

PRACY, organizowane przez Powiatowy Urz¹d Pracy w Oœwiêcimiu, które odbêd¹ siê w
Oœwiêcimskim Centrum Kultury (ul. Œniadeckiego 24). Celem organizowanych Targów Pra-
cy jest umo¿liwienie nawi¹zania bezpoœrednich kontaktów osób poszukuj¹cych pracy z pra-
codawcami jak i instytucjami wspieraj¹cymi rozwój lokalnego rynku pracy oraz przedstawie-
nie aktualnych ofert pracy. Na Targach swoj¹ ofertê zaprezentuj¹ lokalni pracodawcy oraz
urzêdy pracy  w Chrzanowie, Tychach i Olkuszu. Swoje oferty pracy przedstawi ³¹cznie ok.
30 firm  i instytucji. Goœciem specjalnym targów bêdzie prof. Mieczys³aw Kabaj wybitny
specjalista  w dziedzinie problematyki rynku pracy. Bli¿sze informacje o Targach Pracy mo¿-
na uzyskaæ w Powiatowym Urzêdzie Pracy  w Oœwiêcimiu, tel. 033 842 49 07.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspó³pracy oraz udzia³u w Tar-
gach Pracy.

      Z powa¿aniem   Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy  w Oœwiêcimiu
mgr Wies³awa Drabek-Polek
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Praca - ankietowanie popo³udniami.
Dla starszych i m³odszych

Na terenie gminy Che³mek.
Tel. 509 – 542 – 297

„Miêdzy Innymi”- wœród swoich
M³odzie¿owa Grupa Liderów „Miêdzy Innymi” to entuzjaœci aktywnego, twórczego

podejœcia do ¿ycia – uczniowie che³meckiego Powiatowego Zespo³u nr 8 Szkó³ Zawodo-
wych  i Ogólnokszta³c¹cych – m³odzi ludzie, którym „chce siê chcieæ”. O sobie mówi¹:
Istniejemy od niedawna – na koncie ¿ycia usk³adaliœmy 16-17 lat, na koncie marzeñ –
milion planów, z czego wiele ju¿ zrealizowanych, a mnóstwo w kolejce do realizacji. W
grupie „Miêdzy Innymi” stawiamy pierwsze odwa¿ne kroki, mimo niemowlêcego - bo
dwumiesiêcznego -  sta¿u.

 Sk¹d nazwa? Dlaczego „Miêdzy Inny-
mi”? Poniewa¿ chc¹ robiæ wiele ró¿nych rze-
czy, miêdzy innymi organizowaæ imprezy i
spotkania, wspó³pracowaæ z istniej¹cymi na
terenie miasta organizacjami, miêdzy inny-
mi ze stowarzyszeniami oraz nieformalnymi
grupami, jakie  istniej¹ w naszych szko³ach.
Dos³ownie – chc¹ byæ miêdzy innymi ludŸ-
mi, by tworzyæ razem przyjazne dla wszyst-
kich miejsca. Chcemy byæ wszêdzie, pozna-
waæ œwiat, inne sfery ¿ycia, innych ludzi. To
miêdzy nimi, poœród nich mo¿emy kszta³to-
waæ siebie, czerpi¹c z ich doœwiadczeñ, m¹-
droœci, radoœci. Doskonale znamy ju¿ drogê
od domu do szko³y – pragniemy nowych œcie-
¿ek, miêdzy innymi tak¿e wyboistych, krê-
tych, zaroœniêtych, ale ciekawych, stawiaj¹-
cych przed nami wyzwania. Lubimy poko-
nywaæ przeszkody, czuæ smak zwyciêstwa,
czasem mo¿e pora¿ki – wa¿ne, aby siê nie
nudziæ i aby inni, patrz¹c na nas, uwierzyli,
¿e m³odzi ludzie potrafi¹ stworzyæ wiele do-
brego – st¹d „miêdzy innymi” pomys³ na
pierwsze przedsiêwziêcie – pokazanie w na-
szym œrodowisku, ¿e jak siê chce, to wszyst-
ko (a przynajmniej wiele) mo¿na osi¹gn¹æ!

Grupê tworz¹: Patrycja Koczwara, Anna
Stelmach, Aneta Ziajka (wszystkie z klasy I

LO) oraz Grzegorz Dzi¹ba i Grzegorz Paw-
lak (klasa II Technikum Informatycznego).
Zainspirowani s³owami Cz. Mi³osza: „a choæ-
byœ by³ jak kamieñ polny/ lawina bieg od tego
zmienia/ po jakich toczy siê kamieniach” -
stworzyli scenariusz przedstawienia, do re-
alizacji którego zaprosili podopiecznych
Warsztatów Terapii Zajêciowej Fundacji im.
Brata Alberta. Nie ukrywaj¹, ¿e wybór nie
by³ przypadkowy – artyœci z Fundacji maj¹
spore doœwiadczenie teatralne, a o ich umie-
jêtnoœciach œwiadczy tegoroczny sukces -
zdobycie II nagrody w Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Form Teatralnych i Muzycznych
Osób Niepe³nosprawnych  „Albertiana” i za-
szczyt wyst¹pienia na Festiwalu „Zaczarowa-
ne Piosenki”, organizowanym przez Funda-
cjê Anny Dymnej  w Krakowie! Zespo³em
kieruje Anna Kasprzyk, która z wielkim za-
anga¿owaniem podjê³a wspó³pracê. W trak-
cie prób, „na gor¹co”, dziêki pomys³om
wszystkich uczestników, stworzony zosta³
spektakl „Ukryta moc polnych kamieni”, któ-
rego premiera, przypadaj¹ca w pierwszy
dzieñ wiosny, stanowiæ bêdzie artystyczny
pocz¹tek dzia³alnoœci grupy. W teatralnym
programie na powitanie wiosny wyst¹pi te¿
zespó³ „Pere³ki” Warsztatów Terapii Zajêcio-

wej z Chrzanowa, kierowany przez Annê
Porz¹dnick¹. Zaprezentuje on  spektakl
„Baby Superstar”.

Na oficjalne, twórcze spotkanie wszyst-
kich, którym nie s¹ obojêtne problemy wy-
chowania m³odzie¿y, zaproszenie przyjêli:
Maria Schejbal z Bielskiego Stowarzyszenia
„Teatr Grodzki” oraz ks. Andrzej Augustyñ-
ski – dyrektor krakowskiego Stowarzyszenia
„U Siemachy”. Przybli¿¹ oni zebranym go-
œciom sprawdzone metody pracy z m³odzie¿¹
oraz zasady funkcjonowania oœrodków, œwie-
tlic, klubów zainteresowañ . Spotkanie, któ-
re otworz¹ przygotowane spektakle, odbêdzie
siê w œrodê 28 marca o godz. 16.00 w sali
kinowej che³meckiego MOKSiR. Nad ca³o-
œci¹ organizowanej imprezy czuwa polonist-
ka z PZ 8 – Urszula Guja – tymczasowy opie-
kun „Miêdzy Innymi” do czasu, jak mówi,
ich pe³noletnioœci. Wspieranie tych wspania-
³ych m³odych ludzi jest szans¹ na zachowa-
nie w³asnej m³odoœci, a poniewa¿ znam siê
trochê na interpunkcji, mogê podpowiedzieæ,
kiedy zastosowaæ pauzê na oddech, a kiedy
postawiæ kropkê (nad i). Oczywiœcie, jeœli
zechc¹ tego wys³uchaæ…:)

W Che³mku jest wiele osób, twórczo i
aktywnie kszta³tuj¹cych ¿ycie œrodowiska.
Wspólne dzia³ania z pewnoœci¹ zaowocuj¹
stworzeniem ciekawego programu kultural-
nego, wychowawczego, edukacyjnego, a
m³odzi ludzie uwierz¹, ¿e od nich te¿ zale¿y
kszta³t  tworzonej rzeczywistoœci. Warto pod-
j¹æ to wyzwanie!

KOLEJNE SPOTKANIE UCZNIÓW KLAS 2 i 3 NA KONKURSIE GMINNYM

„MA£Y MISTRZ ORTOGRAFII”
Dnia 28 lutego w Samorz¹dowym Zespole Szkó³ w Bobrku odby³

siê gminny konkurs „Ma³y mistrz ortografii adresowany do  klas 2 i
3” nauczania zintegrowanego. Konkurs zosta³ zorganizowany przez
SZS w Bobrku (przy wspó³udziale i pomocy MOKSiR w Che³mku).
W konkursie wziê³o udzia³ 27 najlepszych uczniów wy³onionych w
etapie szkolnym. Reprezentowali oni  swoje placówki w  kolejnym
etapie konkursowych zmagañ. Do etapu powiatowego zakwalifiko-
wali siê nastêpuj¹cy uczniowie z klas drugich: Karolina Kruk z SP nr
2 w Che³mku, Natalia Piotrowicz z SZS w Gorzowie, Anna Kasper-
czyk z SP nr2 w Che³mku, Aleksandra Gadocha z SZS w Che³mku,
Agata Szyjka z SP nr2 w Che³mku.

Klasy trzecie na szczeblu powiatowym reprezentowaæ bêd¹ nastê-
puj¹cy uczniowie: Partycja Mañkut z SZS w Bobrku, Gabriela Gucwa
z SZS w Bobrku, Kamila Skotarska z SZS w Gorzowie, Partycja Bo-

gudziñska z SZS w Bobrku, Jakub Zajas z SP nr 2 w Che³mku. Wszyst-
kim uczestnikom i zakwalifikowanym do nastêpnego etapu GRATU-
LUJEMY!

Dziêkujemy wszystkim nauczycielom, którzy przyczynili siê do
tego, aby ten konkurs móg³ siê odbyæ i którzy wytrwale pracowali i
czuwali  nad prawid³ow¹ organizacj¹ i sprawnym przebiegiem kon-
kursu. Zaanga¿owani w przygotowanie podopiecznych do konkursu
pedagodzy to mgr Agata Dulêba,  mgr Urszula Palka, mgr Ewa Rola,
mgr Ewa Raczek,  mgr Katarzyna Wojtyczko,  mgr Zofia Cichy,  mgr
Lucyna Gontko. Dziêkujemy równie¿ nauczycielom mgr Zofii Cichy
i mgr Annie Szel¹g , mgr Urszuli Palce, mgr Katarzynie Wojtyczko,
mgr Magdalenie Grygiel, mgr Agacie Dulêbie,  mgr Lucynie Gontko
za pomoc w pracy komisji podczas sprawdzania prac.

 mgr Lucyna Gontko,  mgr Urszula Palka

Kurs koronkarstwa - frywolitki
Zapraszamy na kolejn¹ edycjê kursy koronkarstwa - frywolitki, który od-

bywaæ siê bêdzie w DOMU LUDOWYM w Che³mku
przy ul. B.CHROBREGO 77.

Cena kursu – 60 z³. od osoby, czas trwania kursu - 32 godziny]

Materia³y we w³asnym zakresie: szyde³ko , 2 czó³enka ,nici  

Rozpoczêcie kursu - po zamkniêciu listy.

Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu:846-31-43 w godz.14:00-20:00

Uwaga! Ograniczona liczba miejsc

Miejski Oœrodek
 Kultury Sportu i Rekreacji

w Che³mku zaprasza
do odwiedzania  nowej strony

internetowej oœrodka.
www.moksir.chelmek.pl

Miejski Oœrodek
 Kultury Sportu i Rekreacji

w Che³mku zaprasza
do odwiedzania  nowej strony

internetowej oœrodka.
www.moksir.chelmek.pl
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 Odkrywaj¹ moc polnych kamieni
„Ukryta moc polnych kamieni” to tytu³ spotkania, poœwiêconego

problemom wychowania m³odzie¿y, jakie zosta³o zorganizowane w
MOKSiR w Che³mku z inspiracji M³odzie¿owej Grupy „Miêdzy In-
nymi”, dzia³aj¹cej w Powiatowym Zespole nr 8 Szkó³ Zawodowych i
Ogólnokszta³c¹cych pod opiek¹ polonistki Urszuli Gui.  Zaproszenie
do udzia³u w spotkaniu przyjêli: Maria Schejbal /teatrolog, instruk-
tor  teatralny. W l. 1997-2000 Asystent Dyrektora ds. Edukacji w
Teatrze „Banialuka” w Bielsku-Bia³ej. Od 1996 r. prowadzi zajêcia
teatralne w bielskim Katolickim Oœrodku Resocjalizacji i Wychowa-
nia M³odzie¿y Fundacji „Nadzieja”. Od 2000 r. pracuje w Bielskim
Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki, wspó³tworz¹c i koor-
dynuj¹c programy artystyczne i edukacyjne na rzecz œrodowisk za-
gro¿onych spo³eczn¹ marginalizacj¹. Jest cz³onkiem Ashoki (Inno-
watorzy dla dobra spo³ecznego), autork¹ publikacji Teatru Grodzkie-
go, poœwiêconych teatralnej pracy warsztatowej (Poka¿ê Ci œwiat,
Teatralna mapa Europy, Teatr i Terapia), oraz ks. Andrzej Augu-
styñski. /misjonarz œw. Wincentego a Paulo, wychowawca, Dyrektor
Generalny Stowarzyszenia „U Siemachy”, prowadz¹cego placówki
opiekuñczo-wychowawcze oraz  placówki poradnictwa i terapii, a
tak¿e realizuj¹cego liczne projekty o ró¿norodnej tematyce.  Od 1998
cz³onek zespo³u przy Sejmowej Komisji Administracji i Spraw We-
wnêtrznych, od 2000  wspó³twórca i koordynator Miejskiego Progra-
mu Przeciwdzia³ania Przestêpczoœci M³odzie¿y w Krakowie, od 2001
przewodnicz¹cy Komisji ds. Charytatywnych Rady Duszpasterskiej
Archidiecezji Krakowskiej, od 2003 koordynator europejskiego pro-
jektu „Demos” w Krakowie. Cz³onek licznych zespo³ów opracowu-
j¹cych programy poprawy bezpieczeñstwa i przeciwdzia³ania prze-
stêpczoœci i demoralizacji m³odzie¿y, laureat nagrody im. Ks. Józefa
Tischnera w kategorii inicjatyw duszpasterskich i spo³ecznych, wspó³-

tworz¹cych polski kszta³t dialogu - 2003 r. oraz Pierwszej Nagrody
Gazety Wyborczej Œladem Cz³owieka’ 98 r.
W swoich wyst¹pieniach goœcie zaprezentowali sprawdzone przez
siebie i realizowane z powodzeniem projekty pracy z m³odzie¿¹ i spo-
soby przeciwdzia³ania zagro¿eniom wspó³czesnego œwiata, z jakimi
stykaj¹ siê m³odzi ludzie. Efekty dzia³añ oœrodków  w Krakowie oraz
Bielsku – Bia³ej  pokazuj¹, ¿e warto podejmowaæ trud pracy z m³o-
dzie¿¹, proponowaæ atrakcyjne dzia³ania i umo¿liwiaæ ich realizacjê,
aktywizuj¹c wszystkie organizacje, kluby, œwietlice, szko³y, stowa-
rzyszenia oraz w³adze samorz¹dowe.

Spotkanie rozpoczê³a czêœæ artystyczna, na któr¹ z³o¿y³y siê dwa
spektakle: „Œwitezianka” – zaprezentowana przez podopiecznych
Warsztatów Terapii Zajêciowej Fundacji im. Œw. Brata Alberta w
Che³mku pod opiek¹ Anny Kasprzyk oraz „Ukryta moc polnych ka-
mieni” – przedstawienie, przygotowane wspólnie przez m³odzie¿ PZ
8 oraz Warsztaty Terapii Zajêciowej. G³ówna myœl spektaklu: „ra-
zem  mo¿emy zmieniæ œwiat, choæbyœmy byli tylko kamieniami”, od-
zwierciedli³a ukryte czêsto pragnienia, zwi¹zane z kszta³towaniem
indywidualnych pomys³ów na ¿ycie w spo³eczeñstwie. Przeciwsta-
wianie siê poczuciu bezradnoœci i pobudzanie do radosnego, twór-
czego istnienia wydaje siê byæ podstawowym wyzwaniem wspó³cze-
snego œwiata. Jak temu wyzwaniu sprostaæ, zastanawiali siê w czasie
dyskusji w drugiej czêœci spotkania przybyli na nie pedagodzy, sa-
morz¹dowcy, przedstawiciele stowarzyszeñ, organizacji spo³ecznych
oraz wszyscy, którym problemy wychowania nie s¹ obojêtne. Entu-
zjastyczne wypowiedzi i szczera refleksja oraz autentyczne zaanga-
¿owanie pozwalaj¹ mieæ nadziejê na  wymierne efekty dzia³añ w two-
rzeniu wspólnego dobra.

Zabawki z dusz¹
Cyrk obwoŸny, samochody wachlarze, lalki honolutus, wytrzesz-

cze i je¿aki czy gumoczki to tylko niektóre z prac wykonanych przez
uczniów Pañstwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Na³êczowie.
Wystawê „W œwiecie zabawek” mo¿na by³o podziwiaæ w bibliotece
Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku do 2
marca. Jej opiekunami by³y panie: Bogus³awa Cygan i Sabina Su-
kiennik

- Zabawki, które by³y prezentowane na wystawie, by³y „inne” ni¿
te , które mo¿emy kupiæ i zobaczyæ w sklepie, one mia³y dusze – opo-
wiada Bogus³awa Cygan - wykonane by³y z pluszu, p³ócien, sztucz-
nych futerek i z drewna. Te ostatnie cieszy³y siê  najwiêkszym zainte-
resowaniem dzieci.

Zabawki takie przyci¹gaj¹ uwagê odbiorcy swoj¹ oryginalnoœci¹,
kolorowoœci¹ i pobudzaj¹ wyobraŸniê dziecka, która w dzisiejszych
czasach jest zaœmiecona przez plastikowe roboty i gumowe Barbie.

                                                                                      Agata Pik

1 kwiecieñ - "Œwiadek koronny" - godz. 17:00, 19:30

14 kwiecieñ - Prezes Ochódzki w Che³mku

- Barejada od godz. 18:00

Brunet wieczorow¹ por¹,

Poszukiwany, poszukiwana",

Miœ

15 kwiecieñ - "Ryœ"godz. 18:00

21 kwiecieñ - "Tryptyk rzymski"- godz. 17:00, 18:30

22 kwiecieñ - "Tryptyk rzymski" - godz. 17:00, 18:30

28 kwiecieñ - "Noc w muzeum" -godz. 16:00

"Pachnid³o" -  godz. 18:30

29 kwiecieñ - "Noc w muzeum" -  godz. 16:00

"Pachnid³o" -  godz. 18:30

Bilet: 12 z³

Barejada: 10 z³
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Wyzwoliæ entuzjazm

Dni otwarte w  oœwiêcimskiej uczelni
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w

Oœwiêcimiu otwiera swoje podwoje i  w
dniach 13-14 kwietnia 2007 organizuje Dni
Otwarte Uczelni. Celem nadrzêdnym Dni
Otwartych organizowanych w PWSZ w
Oœwiêcimiu  jest promocja nauki, potrzeby
uczenia siê, chêci  podnoszenia swoich kwa-
lifikacji, poznawania i odkrywania nowych
œcie¿ek. Jest to szczególnie istotne dla m³o-
dzie¿y klas maturalnych, która stoi w
przededniu wa¿nego wyboru - wyboru swo-
jej przysz³oœci edukacyjnej, a tym samym -
zawodowej. Dni Otwarte, organizowane w
Oœwiêcimskiej  Uczelni po raz pierwszy, maj¹
pomóc w dokonaniu tego wyboru.

13 kwietnia, w pi¹tek w godz. 10.00-
15.00 zapraszamy wszystkich maturzystów
z naszego Regionu , by mogli zwiedziæ Uczel-
niê i zapoznaæ siê z pe³n¹ ofert¹ PWSZ. O
tym: jaki kierunek studiów wybraæ, jakie kry-
teria trzeba spe³niæ, by dostaæ siê na wyma-
rzony kierunek studiów,  jakie stypendia
mo¿na otrzymaæ w PWSZ Oœwiêcim, a tak-
¿e jak studiuj¹c realizowaæ swoje pasje i w
jakich miejscach odbywaæ praktyki zawodo-
we, opowiedz¹ gospodarze Dni Otwartych -
studenci PWSZ w Oœwiêcimiu.

W sobotê, 14 kwietnia w godz. 9.00-12.00
do odwiedzenia siedziby Szko³y zapraszamy
Rodziców oraz wszystkich Mieszkañców,
którzy chc¹ bli¿ej poznaæ nasz¹ placówkê.
Wszyscy odwiedzaj¹cy szko³ê obejrz¹ przy-
gotowan¹ przez studentów prezentacjê mul-
timedialn¹ oraz film o Uczelni, a tak¿e ró¿-
norodne materia³y promocyjne (ulotki, fol-
dery) oraz s³odkie upominki. Patronat nad
Dniami Otwartymi sprawuj¹: TV Lokalna
Oœwiêcim, Gazeta Krakowska, G³os Ziemi
Oœwiêcimskiej, Odg³osy Brzeszcz, Kêczanin,
portal oœwiêcimskie24.pl

S³owo Rektora

Zapraszam do studiowania w Pañstwowej
Wy¿szej Szkole Zawodowej w Oœwiêcimiu.
Jesteœmy m³od¹ uczelni¹, ale od pierwszych
zajêæ nasz¹ ambicj¹ jest, by nauczanie w
oœwiêcimskiej Uczelni sta³o na wysokim po-
ziomie merytorycznym, by w toku nauki sto-

sowano nowoczesne œrodki i metody dydak-
tyczne. Zajêcia odbywaj¹ siê w nowym, wy-
remontowanym w 2005 roku, budynku, a sale
dydaktyczne wyposa¿one s¹ w najnowocze-
œniejszy sprzêt multimedialny.  Nasza kadra
to wykwalifikowani pracownicy Uniwersy-
tetów: Jagielloñskiego i Œl¹skiego. Patronat
nad nasz¹ m³od¹ oœwiêcimsk¹ PWSZ – spra-
wuje najstarsza Alma Mater - Uniwersytet
Jagielloñski. Nasi studenci mog¹ tam w³aœnie,
jak równie¿ w innych polskich uczelniach,
kontynuowaæ swoj¹ naukê na studiach uzu-
pe³niaj¹cych. Jako Oœwiêcimianin z urodze-
nia lubiê powtarzaæ s³owa dawnego history-
ka, który napisa³ – Oœwiêcim wyró¿nia³ siê
na pocz¹tku XVI wieku wœród innych miast
Rzeczypospolitej sk³onnoœci¹ swych miesz-
kañców ku oœwieceniu. S³owa te nadal s¹
aktualne, ich prawdziwoœæ zaœwiadczaj¹ nasi
s³uchacze. Jest ich ju¿ prawie tysi¹c, a bê-
dzie jeszcze wiêcej. Zapraszam, by do³¹czyæ
do grona ludzi œwiat³ych, do rozpoczêcia edu-
kacji w oœwiêcimskiej uczelni wy¿szej. Po-
mo¿emy naszym s³uchaczom, by rozwijali siê
zgodnie ze swoimi mo¿liwoœciami i zainte-
resowaniami, by odbywaj¹ce siê w PWSZ
zajêcia dydaktyczne: wyk³ady, æwiczenia,
konwersatoria – by³y nie tylko obowi¹zkiem,
ale prawdziw¹ przyjemnoœci¹.
Rektor PWSZ  Prof. dr hab. Lucjan Suchanek

DLACZEGO warto u nas studiowaæ?

- nie organizujemy egzaminów wstêpnych,
o przyjêciu na studia decyduj¹ oceny na œwia-
dectwie maturalnym i kolejnoœæ g³oszeñ,

- w PWSZ Oœwiêcim mo¿na studiowaæ
za darmo! (studia dzienne s¹ nieodp³atne),

- nasi studenci otrzymuj¹ wysokie stypen-
dia naukowe, socjalne, mieszkaniowe, na
wy¿ywienie i dla osób niepe³nosprawnych,

- nasza kadra to wykwalifikowani pra-
cownicy Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz
Uniwersytetu Œl¹skiego- zdjêcie np. senatu,

- gwarantujemy wysoki poziom naucza-
nia oraz ciekawy program studiów (dodatko-
we zajêcia dziennikarskie, interdyscyplinarny
kurs „Pamiêæ po Auschwitz”, studium peda-

gogiczne (w planach), studium podyplomowe-
Projektowanie i zarz¹dzanie funduszami eu-
ropejskimi oraz kursy jêzykowe ( w planach),

- organizujemy ciekawe sympozja i konfe-
rencje – w ubieg³ym roku konferencja ogólno-
polska pt. „Czy zmierzch terroryzmu” , „Praw-
da w Polityce” w ramach Dni Jana Paw³a II,

- nasi studenci bior¹ udzia³ w programach
i wymianach miêdzynarodowych, organizuj¹
spotkania z politykami, wycieczki naukowe
i turystyczne (goœcili w Niemczech, Rosji, w
tym roku planuj¹ wyjazd do Brukseli),

- nasi studenci  odbywaj¹ atrakcyjne prak-
tyki zawodowe,

- planujemy otwarcie w roku akademic-
kim 2007/2008 nowego kierunku studiów
agroturystyki, a w kolejnych latach chcemy
otworzyæ wychowanie fizyczne oraz pielê-
gniarstwo,

- w PWSZ dzia³a Samorz¹d Studencki,
Ko³o Naukowe Politologów, Ko³o Naukowe
Rosjoznawców, Ko³o Turystyczne „Watra”,
Akademicki Zwi¹zek Sportowy oraz Ko³o
filmowe i kabaretowe

O nas

- posiadamy nowoczesny, oddany do
u¿ytku w 2006 roku, budynek Uczelni- w pla-
nach adaptacja kolejnego budynku, docelo-
wo kampus sk³adaæ siê bêdzie z kompleksu
3 budynków,

- nasi studenci mog¹ korzystaæ z bogato
zaopatrzonej skomputeryzowanej biblioteki
(ponad 4,5 tys. woluminów) oraz czytelni
multimedialnej,

 - dysponujemy audytoriami oraz salami
wyposa¿onymi w najnowszej generacji sprzêt
multimedialny,

 - nasi studenci maj¹ do dyspozycji w
budynku Uczelni studencki bufet oraz komer-
cyjny punkt ksero,

- otrzymaliœmy tytu³ LIDERA MA£O-
POLSKI 2005

- dzia³amy pod patronatem UJ i Akade-
mii Rolniczej w Krakowie

Mia³o byæ zabawnie. I by³o. Mia³o byæ lirycznie. I by³o. A wszystko
to dziêki popisom kabaretowym zespo³u „¯ó³ta Ci¿emka” z Warszta-
tów Terapii Zajêciowej Fundacji im. Brata Alberta w Che³mku. Przed
publicznoœci¹ wyst¹pili: Grzegorz Drewniak, Ryszard Fr¹czek, Ka-
tarzyna Dworniczek, Agnieszka Nowak, Patryk Szpak, Joanna Wój-
cik. Prócz dowcipnych tekstów publicznoœæ wys³ucha³a piosenek w
wykonaniu Katarzyny i Patryka. By³ to wystêp ca³kowicie inny od
dotychczasowych. Inny, gdy¿ autorami programu kabaretowego byli
wy³¹cznie niepe³nosprawni aktorzy. Rola instruktora ograniczy³a siê
tylko na dostarczeniu pliku tekstów, na bazie których uczestnicy tera-
pii teatralnej stworzyli scenariusz. Najbardziej przypad³y im do gu-
stu przewrotne limeryki Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego. To w
oparciu o nie powsta³ spektakl bêd¹cy mieszanin¹ absurdalnego hu-
moru i refleksji. Próby inscenizacyjne zmieni³y siê w pe³n¹ sponta-
nicznoœci „burzê mózgów”. Niepe³nosprawni podopieczni WTZ prze-
œcigali siê w propozycjach dotycz¹cych gestu i ruchu scenicznego.
Wytrwale æwiczyli recytacje i partie wokalne. Wysi³ek zwieñczony
zosta³ sukcesem, gdy¿ widzowie z Przeciszowa i Jawiszowic nie szczê-
dzili aktorom oklasków. Anna Kasprzyk
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W wid³ach Wis³y i Przemszy (32)

 Che³mek w ostatnich latach 30- tych XX wieku (21)
Koniec lat trzydziestych to czas wyraŸnego rozwoju i stabilizacji

w naszej OjczyŸnie, rozkwitu zak³adu i wsi. Równoczeœnie, co œwia-
tlejsi i patriotycznie nastawieni Polacy, zdawali sobie sprawê ze zbli-
¿aj¹cego siê do naszego kraju œmiertelnego niebezpieczeñstwa.

W 1935 r. pracownicy fabryki Bata i mieszkañcy Che³mka zostali
poinformowani w „Echo Che³mka”, ¿e w Rzeszy Niemieckiej, wbrew
umowom miêdzynarodowym, jest tworzona armia – odtworzono lot-
nictwo wojskowe, przyst¹piono do organizowania floty wojennej i
przemys³u zbrojeniowego. Zdawaliœmy sobie sprawê z zagro¿eñ, ja-
kie mog³y wynikaæ z takich dzia³añ dla naszego kraju, a mieszkañcy
Che³mka i okolicy mieli dodatkowy powód do obawy wynikaj¹cy z
po³o¿enia nad Przemsz¹, za któr¹ w niewielkiej odleg³oœci znajdowa³
siê Górny Œl¹sk, a póŸniej ju¿ Rzesza Niemiecka.

Zaczêto wiêc intensyfikowaæ æwiczenia cz³onków Zwi¹zku Strze-
leckiego  i „Soko³a”, a na terenie fabryki organizowaæ zajêcia przy-
sposobienia wojskowego wœród uczniów i m³odych kobiet tu pracu-
j¹cych.

W czerwcu 1938 r. za³oga fabryki „Bata”, daj¹c wyraz patrio-
tycznej postawy, postanowi³a w³¹czyæ siê w akcjê dozbrajania armii
polskiej. Dzia³anie to zosta³o gor¹co przyjête przez robotników, pra-
cowników umys³owych zak³adu, kierowników sklepów „Bata” oraz
kierownictwo firmy. „Echo Che³mka”, „Sprzedawca” i rozg³oœnia za-
k³adowa w decyduj¹cym stopniu przyczyni³y siê do utworzenia „³añ-
cucha ofiar” na konto gromadz¹ce œrodki potrzebne do zakupienia
dla Wojska Polskiego samolotu sanitarnego typu RWD – 13 i kilku
karabinów maszynowych. Samoloty te nale¿a³y do najlepszych sa-
molotów turystycznych rozs³awiaj¹cych imiê Polski  w miêdzynaro-
dowych konkursach.

Taki to samolot  - konstrukcji metalowo – drewnianej, z miejsca-
mi dla 3. osób, o szybkoœci 210 km/godz. – zosta³ zakupiony przez
firmê. Na jego skrzydle znajdowa³ siê napis g³osz¹cy, ¿e zosta³ ufun-
dowany przez pracowników firmy „Bata”.

Uroczyste przekazanie samolotu odby³o siê 2 paŸdziernika 1938
r. na ³¹ce za koloni¹, w pewnej odleg³oœci od nasypu kolejowego i
„mostka”, w miejscu nazywanym przez ludnoœæ Che³mka  Koszow-
cem i nale¿¹cym do Libi¹¿a.

kuj¹cych samoloty, stal, broñ, œrodki chemiczne i kauczuk syntetycz-
ny. W sumie uruchomiono ponad 100 zak³adów przemys³owych. Pla-
nowano i przygotowano do otwarcia dalszych 300. Wzniesiono te¿
liczne linie energetyczne i zbudowano elektrownie wodne,  m.in. w
Ro¿nowie.

Che³mek tak¿e mia³ swój udzia³ w tych przedsiêwziêciach, do-
starczaj¹c galarami kamieñ „³amany” na Skale przeznaczany do bu-
dowy dróg.

W zwi¹zku z powy¿szymi  dzia³aniami tak¿e „Bata” podejmuje
realizacjê swoich w³asnych planów zwi¹zanych z przeniesieniem fa-
bryki w Che³mku do Centralnego Okrêgu Przemys³owego. W 1938 r.
zakupiono budynki po likwidowanej fabryce mebli giêtych w Rado-
miu, gdzie istnia³y ju¿ wczeœniej zak³ady garbarskie. Zorganizowano
tam warsztaty szkoleniowe produkcji obuwia i magazyny wyrobów
gotowych. Przygotowywano równoczeœnie kadrê niezbêdn¹ do uru-
chomienia nowego zak³adu obuwniczego, którego budowê rozpoczêto
nad Wis³¹ w Wólce Go³êbiowskiej ko³o Pu³aw.

Do realizacji tych za³o¿eñ delegowano do Radomia i Wólki grupê
fachowców z Che³mka, aby przygotowali warunki do rozpoczêcia
produkcji. Jednak fabryki w Wólce Go³êbiowskiej nie uda³o siê uru-
chomiæ do wybuchu wojny, a Wis³a nie potrafi³a zatrzymaæ, jak prze-
widywano, nawa³y hitlerowskiej. Zak³ad w Radomiu istnia³ przez ca³y
okres okupacji niemieckiej, a po wojnie sta³ siê zal¹¿kiem „Radoskó-
ru”, jednego z wa¿niejszych zak³adów obuwniczych w Polsce.

Po napadzie Niemiec na Polskê w dniu 1 wrzeœnia 1939 roku przed
po³udniem praca w fabryce zamar³a. Pracownicy zamiejscowi wyje-
chali lub udali siê pieszo do swoich domów, zaœ pracownicy che³-
meccy zostali zaanga¿owani do ³adowania maszyn, urz¹dzeñ i mate-
ria³ów na podstawiony dwa dni wczeœniej poci¹g towarowy, który
mia³ zawieŸæ je do Pu³aw, a stamt¹d do Wólki Go³êbiowskiej. Czêœæ
³adunku postanowiono przewieŸæ galarami Przemsz¹ i Wis³¹, zak³a-
daj¹c, ¿e front w najgorszym wypadku ustabilizuje siê na linii Wis³y.

Rozmontowanie maszyn i urz¹dzeñ wymaga³o sporo czasu, po-
dobnie jak za³adowanie ich na wagony, a front bardzo szybko zbli¿a³
siê w stronê Che³mka, w dodatku trakcje kolejowe zosta³y zbombar-
dowane, m. in. ju¿ 1 wrzeœnia stacja w Trzebini, co w efekcie spowo-
dowa³o, ¿e „poci¹g ten nigdy nie odjecha³”.  Uda³o siê natomiast przy-
gotowaæ przewóz i za³adowaæ na czekaj¹ce na Przemszy galary nie-
wielk¹ czêœæ maszyn i urz¹dzeñ (g³ównie z gumowni), i  materia³ów,
a nawet co lepszy dobytek pracowników organizuj¹cych ewakuacjê
oraz tych, którzy pracowali ju¿  w Radomiu i przy budowie Wólki.

Przekazanie samolotu gen. Mondowi
 W uroczystoœci wziê³a udzia³ rzesza che³mkowian wraz z m³o-

dzie¿¹ szkoln¹, pracownikami zak³adu z dyrekcj¹ na czele, w³adze
gminy i g³ówna osobistoœæ - genera³ dywizji Mond z asyst¹. Odby³a
siê Msza œw., poœwiêcenie samolotu przez ksiêdza Eugeniusza Wci-
s³ê i przekazanie go  genera³owi dla potrzeb Wojska Polskiego.

Zagro¿ona przez w³adze Niemiec pod wodz¹ Hitlera Polska zo-
sta³a zmuszona do przyspieszenia rozwoju ekonomicznego ju¿ od 1937
roku. Wtedy to powsta³ Centralny Okrêg Przemys³owy (COP) le¿¹cy
w tzw. trójk¹cie bezpieczeñstwa naszego pañstwa – w wid³ach rzek
Wis³y, Sanu i Dunajca, a równoczeœnie oddalonego od granicy wschod-
niej i zachodniej. Tempo zaplanowanych inwestycji by³o ogromne.
Jeszcze przed wrzeœniem 1939 roku zd¹¿ono wybudowaæ szereg bar-
dzo wa¿nych dla obronnoœci kraju nowoczesnych zak³adów produ-

Za³adunek galarów przy moœcie
Galary te odp³ynê³y rankiem 3 wrzeœnia „przy akompaniamencie

dzia³ i granatów z bliskiej ju¿ linii frontu”. Zd¹¿y³y dop³yn¹æ tylko
pod Kraków, gdzie zosta³y zbombardowane, czêœæ z nich zosta³a za-
topiona razem z ³adunkiem, a reszta rozkradziona, ¿aden z nich nie
dop³yn¹³ do Pu³aw.

Jak napisa³ pan Roman Liszka: „dyrektor Alozy Gabesam przez
pierwsze dwa dni dodawa³ ducha i uspakaja³ pracowników. Kiedy
Niemcy zbli¿ali siê do Che³mka, wyjecha³ do Wólki, gdzie mia³ po-
wstaæ zak³ad garbarsko – obuwniczy”.
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Ostatni pracownicy opuœcili fabrykê rano 3 wrzeœnia, gdy front

zbli¿a³ siê do Przemszy.

Nadci¹ga³a nawa³nica hitlerowska, da³o siê to odczuæ ju¿ wcze-
œniej w zak³adzie i w naszej wsi, pogarsza³y siê stosunki s¹siedzkie z
tymi zza Przemszy, zjawiali siê nas³ani niemieccy szpiedzy nak³ania-
j¹cy do ucieczki, wzbudzaj¹c strach okrutnymi historiami  o dzia³al-
noœci wroga. Gdy nasta³ tragiczny 1 wrzeœnia, che³mkowianie z tru-
dem godzili siê z koniecznoœci¹ opuszczenia swych domostw, dorob-
ku ca³ego ¿ycia, by uciekaæ, nie wiedz¹c gdzie i czy jeszcze tu wróc¹.
Gdy jednak da³ siê s³yszeæ huk nadci¹gaj¹cej armii niemieckiej, zde-
cydowano siê na ucieczkê (2 i 3 wrzeœnia). Zamykano skromne domy

na klucz, zostawiaj¹c go nad drzwiami, a po powrocie z tu³aczki prze-
wa¿nie domu ju¿ nie by³o. Jak¿e tragicznie wygl¹da³a ta ucieczka!
Furmankami, na których umieszczano ludzi starszych, chorych oraz
dzieci, czêsto niemowlêta. Zabierano trochê niezbêdnych przedmio-
tów, ¿ywnoœci dla ludzi i karmy dla zwierz¹t. Do wozu przywi¹zy-
wano krowê, której mleko ratowa³o czêsto ¿ycie ludzkie od œmierci
g³odowej. Niewielu jecha³o na rowerach – na zmianê, a wszyscy inni
szli – nierzadko boso. Wêdrowali wiele dni, pod obstrza³em niemiec-
kich samolotów, wœród zabitych polskich ¿o³nierzy i ich koni.

Najwiêcej mieszkañców Che³mka dosz³o do Ojcowa, ale byli i
tacy, którzy znaleŸli siê daleko za Krakowem.

 Hah

Nowy prezes RSTK

Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji Che³mku pragnie gor¹co podziêkowaæ panu prezesowi Sta-
nis³awowi Najdzie za wieloletni¹ przyjaŸñ i owocn¹ wspó³pracê. Dziêki pana ¿yczliwoœci, pasji, poœwiêce-
niu i niezwyk³ej energii uda³o siê zrealizowaæ wiele artystycznych przedsiêwziêæ.

Jeszcze raz serdecznie dziêkujemy.

W ostatnich dniach marca walne zebra-
nie che³meckich artystów podjê³o uchwa³ê o
wyborze nowego prezesa. Pan Stanis³aw Naj-
da, po wieloletniej owocnej misji kierowa-
nia stowarzyszeniem postanowi³ zrezygno-
waæ z funkcji. W czasie jego kadencji uda³o
siê reaktywowaæ i wspaniale rozwin¹æ dzia-
³alnoœæ Robotniczego Stowarzyszenia Twór-
ców Kultury w Che³mku. Dorobek twórców
w trakcie ostatnich dwóch kadencji jest im-
ponuj¹cy.

Dziesi¹tki wystaw, miêdzynarodowe ple-
nery, setki powsta³ych prac, nagrody i wy-
ró¿nienia dla che³meckich plastyków, unika-
towe katalogi i opracowania, to w najwiêk-
szym skrócie plon niezwyk³ej pasji i zaanga-
¿owania kierowanego przez Stanis³awa Naj-
dê stowarzyszenia.

Zgromadzeni na walnym zebraniu twór-
cy oraz przybyli goœcie gromkimi brawami
podziêkowali panu prezesowi. Zastêpca bur-
mistrza Che³mka Andrzej Skrzypiñski, ser-
decznie podziêkowa³ w imieniu w³adz samo-
rz¹dowych za ogromy wk³ad w rozwój kul-
tury i promocje gminy. Prezes solenie wszyst-
kim obieca³, ¿e mimo rezygnacji z funkcji
pozostanie aktywnym animatorem i twórc¹.

Nowym prezesem RSTK zosta³a pani
Teresa Daniek, jej kandydatura zosta³a jed-
nog³oœnie przyjêta. Pani Teresa Daniek wy-
razi³a wolê kontynuacji stworzonej przez Sta-

KOLEJNE ZMAGANIA UCZNIÓW W GMINNYM KONKURSIE-

„ASY Z TRZECIEJ KLASY”
DLA UCZNIÓW NAUCZANIA ZINTEGROWANE

Z MIASTA I GMINNY CHE£MEK
Dnia 29 marca 2007 roku w Samorz¹dowym Zespole Szkó³ w Bobrku, odby³ siê II etap

miêdzyszkolnego konkursu „Asy z trzeciej klasy”, którego wspó³organizatorem jest MSK-
SiR w Che³mku, a organizatorem jest pani mgr Lucyna Gontko, która po raz kolejny przepro-
wadzi³a ten konkurs w swojej placówce.

W konkursie wziê³o udzia³ 20 uczniów z miasta i gminny Che³mek, z klasy trzeciej-
nauczania zintegrowanego. Konkurs ma za zadanie wy³onienie najlepszych uczniów, którzy
bêd¹ reprezentowaæ miasto i gminê Che³mek na szczeblu powiatowym w Brzeszczach, jesz-
cze nie znamy laureatów, etapu III, jeœli tylko zostan¹ wy³onieni, to w prasie lokalnej uka¿e
siê informacja, kto z uczniów z II etapu by³ najlepszy.

My ju¿ wszystkim, gratulujemy, gdy¿ sam fakt, ¿e dzieci dosta³y siê do etapu Iii reprezen-
towa³y szko³ê jest ju¿ wielkim sukcesem! Jeszcze raz gratulujemy!

nis³awa Najdê wizji stowarzyszenia. Nowej
pani prezes oraz twórcom ¿yczymy wielu
sukcesów.

redakcja

Z  ¿alem zawiadamiamy,
¿e w dniu 26 marca 2007 odszed³ od nas

 Œp. Tadeusz Krupa
 Wieloletni pracownik PZPS w Che³mku,
cz³owiek zas³u¿ony dla naszej spo³ecznoœci.

Wyrazy wspó³czucia na rêce rodziny
i najbli¿szych sk³adaj¹.

Burmistrz Che³mka
Radni Rady Miejskiej

Pracownicy Urzêdu Miejskiego oraz
MOKSiR w Che³mku

Serdeczne podziêkowanie
dla wszystkich, którzy wziêli udzia³

w ostatniej drodze

Œp. Tadeusza Krupy
Sk³ada pogr¹¿ona w ¿alu Rodzina
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Uwaga!  Wakacje!!!
Komenda Hufca ZHP w Che³mku

organizuje obóz harcerski w nadmorskiej
miejscowoœci Pogorzelica

Jest to baza po³o¿ona ko³o Niechorza, zaledwie 300 m od piasz-
czystej pla¿y.

Termin: 01.08 – 15.08 2007 r.

Koszt obozu: 630,- z³

Wiek uczestników: 9 – 17 lat

Wpisowe: 24,- z³

Wp³aty mo¿na dokonaæ u dh Barbary Kani w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Che³mku lub w Domu Harcerza w Che³mku w pi¹tek w
godz. od 17,00 do 18,00

W poszukiwaniu wiosny
W tym roku odby³a siê ju¿ IX edycja Biegu Poszukiwaczy Wio-

sny. Ten organizowany przez Zespó³ nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogól-
nokszta³c¹cych wraz Miejskim Oœrodkiem Kultury Sportu i Rekre-
acji w Che³mku bieg cieszy siê nies³abn¹cym powodzeniem m³odzie¿y
z terenu województwa ma³opolskiego.

W tym roku rywalizacja odbywa³a siê w wybitnie wczesnowio-
sennej aurze, w strugach deszczu i powiewach zimnego wiatru, to
jednak nie odstraszy³o m³odych zawodników, których na starcie po-
jawi³o siê a¿ 73 - z Czechowic-Dziedzic, Ligoty, Libi¹¿a, Zatora,
Zabrzega, Pisarzowi oraz I³owic oraz Che³mka.

Trasa biegu podzielona by³a na dwa dystanse. Dziewczêta mia³y
do pokonania dystans 2,4 km, natomiast ch³opcy rywalizowali na tra-
sie o d³ugoœci 3,3 km. Podzia³ dotyczy³ równie¿ grup wiekowych,
zawodnicy startowali w grupie m³odzie¿y gimnazjalnej oraz szkó³
œrednich.

W trudnych warunkach pogodowych w kategorii dziewczêta –
gimnazjum najlepiej poradzi³a sobie Angelika Kolasa z Zatora i ona
zajê³a I miejsce,  nastêpne miejsca zajê³a Agata Chrzanowska,  a trze-
cie Honorata Sapota. Obie dziewczêta reprezentowa³y Czechowice –
Dziedzice.

W kategorii dziewczêta - szko³y œrednie linie mety przekroczy³yi
zajê³y:

I miejsce - Monika Szczygielska – Czechowice – Dziedzice

II miejsce - Katarzyna Kumor – Libia¿

III miejsce - Barbara Stroñska – Ligota

W kategorii ch³opców z gimnazjum honor Che³mka uratowa³ Se-
bastian Majcherek, który jako pierwszy zameldowa³ siê na mecie bie-

gu, za nim przebiegli: Marcin Londzin – Czechowice-Dziedzice - II
miejsce oraz Mateusz Pisarek – Zabrzeg - III miejsce.

W kategorii szkó³ œrednich trzy pierwsze miejsca zajêli reprezen-
tanci Czechowic – Dziedzic:

I miejsce : Marcin Gola

II miejsce : £ukasz Wardas

III miejsce: £ukasz Nycz

Nagrody rzeczowe oraz dyplomy zwyciêzcom wrêczy³ burmistrz
Che³mka Andrzej Saternus.

PW

Termin wp³at: I rata – do 30.04.2007 r

                         II rata – do 31.05.2007 r.

                         III rata – do 30.06.2007 r.

Wp³aty za obóz nale¿y dokonaæ na konto:

BPH O/Che³mek Komenda Hufca ZHP Che³mek

48 1060 0076 0000 3300 0048 4598  z dopiskiem “PRZEP£ATA
NA OBÓZ”

ZAPEWNIAMY:

* pe³ne wy¿ywienie: 4 posi³ki dziennie,

* wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹, ,

* opiekê medyczn¹,

* ratownika,

* wycieczki
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Powia³o wiosn¹
W pi¹tkowy wieczór w Galerii Epicentrum w Miejskim Oœrodku

Kultury, Sportu  i Rekreacji w Che³mku rozpocz¹³ siê kolejnyWio-
senny  Przegl¹d Sztuki Nieprofesjonalnej. Ju¿ po raz VIII trzydziestu
dziewiêciu artystów z terenu powiatu oœwiêcimskiego i chrzanow-
skiego zaprezentowa³o swoje prace, które bêdzie mo¿na podziwiaæ
przez najbli¿szy miesi¹c. Najwiêksze zainteresowanie wzbudzi³y
obrazy najm³odszej uczestniczki Magdaleny Skóry z Jaworzna, która

Lista uczestników
1.Skuczyñska Danuta -Libi¹¿

2.Urbañczyk Barbara - Che³mek

3.Skuczyñski Leszek - Libi¹¿

4.Mayerberg Urszula - Che³mek

5.Gawe³ Józef  - Libi¹¿

6.Wesecka Genowefa - Che³mek

7.Koneczny Wies³aw - Libi¹¿

8.Koneczna Genowefa - Libi¹¿

9.Pawlik Józef - Che³mek

10.Majkut Marian - Oœwiêcim

11.Tomaszkiewicz Zofia - Chrzanów

12.Radzicka Halina - Che³mek

13.Pilarczyk Marek - Che³mek

14.Wcis³o Anna - Che³mek

15.Iwanek Walentyna - Che³mek

16.Bursztyñski Zdzis³aw - Che³mek

17.Pustelnik Gra¿yna - Che³mek

18.Krawczyk El¿bieta - Babice

19.Borycka Anna - Chrzanów

20.Jurek Zdzis³aw - Chrzanów

21.Radzki Andrzej - Chrzanów

22.Sucherek Wanda - Libi¹¿

23.Nowak Danuta - Che³mek

24.Toma Janusz - Oœwiêcim

25.M³otecka Janina - Chrzanów

26.Witkowski Tomasz - Libi¹¿

27.Gondek Ryszard - Che³mek

28.Nosal-Tobiasz Anna - Oœwiêcim

29.Skóra Magdalena - Jaworzno

30.£abza Stanis³aw - Przeciszów

31.Tomaszkiewicz Mariusz - Chrzanów

32.Ostrowski Janusz - Chrzanów

33.Szuszczewicz Kazimierz - Libi¹¿

34.Matyja Mieczys³aw - Che³mek

35.Korycik Antoni - Che³mek

36.Rudyk Aurelia - Che³mek

37.Ptasiñska Halina – Che³mek

38.Drzy¿d¿yk Andrzej – Podolsze

39.Najda Stanis³aw - Che³mek

ju¿ w wieku trzynastu lat odznacza siê wielkim talentem i wyobraŸ-
ni¹. Dziewczyna otrzyma³a stypendium od prezydenta miasta Jaworz-
na i zyska³a uznanie wybitnych profesorów z Akademii Sztuk Piêk-
nych w Krakowie.  Dzie³a wystawione na przegl¹dzie maj¹ ró¿no-
rodny charakter. Dominuj¹ obrazy, mo¿na podziwiaæ równie¿ rzeŸby
oraz zdjêcia z najdalszych zak¹tków naszego kontynentu. G³ówn¹
tematyk¹ wystawianych prac jest martwa natura oraz pejza¿e.

Lista uczestników


