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Zespó³ Œpiewaczy „Malwy” z Gorzowa uczestniczy³ 10 czerwca
w VII Powiatowym Przegl¹dzie Zespo³ów Artystycznych w Grojcu.
Wykonane przez nich utwory zdoby³y uznanie publicznoœci oraz jury.
Malwy wróci³y z Grojca z zaszczytnym trzecim miejscem. Nale¿y dodaæ,
¿e kilka dni wczeœniej Malwy zosta³y odznaczone medalem
„Zas³u¿ony dla Gminy Che³mek”.
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Informacja na temat planowanego wypoczynku letniego
dla dzieci i m³odzie¿y z Gminy Che³mek w okresie wakacji 2007.
Tradycyjnie jak w latach ubieg³ych rozpoczê³y siê przygotowania do organizacji
wypoczynku letniego dla dzieci i m³odzie¿y
z Gminy Che³mek:
 MOKSiR w Che³mku wzorem lat
poprzednich, zaplanowa³ w miesi¹cach lipiec
i sierpieñ zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y spêdzaj¹cych wakacje w miejscu zamieszkania.
Zajêcia bêd¹ prowadzone przez instruktorów
MOKSiR oraz osoby wspó³pracuj¹ce z oœrodkiem. Znajduj¹ce siê na terenie gminy obiekty
sportowe, rekreacyjne, œwietlice i biblioteki
s³u¿yæ bêd¹ organizacji „akcji”. W ofercie
bêd¹ dominowaæ zajêcia sportowo-rekreacyjne. Nie zabraknie równie¿ dzia³añ artystycznych. Do wspó³pracy zachêcone zosta³y dzia³aj¹ce na terenie gminy organizacje spo³eczne i stowarzyszenia. Aktualnie jest opracowywany wspólnie z RSTK w Che³mku, cykl
plenerowych warsztatów, a z nowopowsta³ym stowarzyszeniem „Miejscówka” oraz
ZHP przygotowywana jest seria zajêæ i gier
terenowych. Szczegó³owy program zajêæ i
imprez zostanie przedstawiony i opublikowany na dwa tygodnie przed zakoñczeniem roku
szkolnego.
 MOPS w Che³mku wyœle 35 dzieci
na koloniê letni¹ w Jaros³awcu, organizowan¹
przez fundacjê „B¹dŸ miêdzy nami” z Lublina w dniach 7-16 sierpnia 2007 r. Istnieje jeszcze mo¿liwoœæ zwiêkszenia liczby dzieci i
m³odzie¿y do 48 os. Na wypoczynek letni planuje siê przeznaczyæ kwotê 24 tys. z³. Ponadto oœrodek, jak w latach ubieg³ych, bêdzie informowa³ na bie¿¹co o wszystkich nap³ywaj¹cych ofertach organizowanych przez fundacje, stowarzyszenia, instytucje wypoczynku
letniego ( kolonie, obozy, wycieczki, wczasy).
Odp³atnoœæ za pobyt dziecka ca³kowit¹ lub
czêœciow¹ pokrywaæ bêd¹ rodzice.
 Kuratorium Oœwiaty w Krakowie,
przeznaczy³o 6 miejsc dla uczniów szko³y podstawowej gimnazjum z terenu gminy Che³mka - koszty pokryje w ca³oœci Kuratorium. Kryterium kwalifikuj¹cym do wyjazdu na kolonie bêdzie kryterium dochodowe pomocy
spo³ecznej tj. 351 z³ na osobê w rodzinie. RozECHO CHE£MKA
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wa¿ona bêdzie mo¿liwoœæ pokrycia kosztów
pobytu na kolonii w formie specjalnego zasi³ku celowego w przypadku rodzin wieloproblemowych.
 Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Hufiec Che³mek w okresie wakacji w miesi¹cu
sierpniu zorganizuje obóz harcerski, dla harcerzy oraz dzieci i m³odzie¿y niezrzeszonej,
w nadmorskiej miejscowoœci Pogorzelica. W
miesi¹cu lipcu œwietlica w Domu Harcerza
bêdzie prowadzi³a zajêcia w poniedzia³ki i
œrody od godz. 10:00 do godz. 13:00. W
dniach, w których bêd¹ organizowane zajêcia w terenie, œwietlica bêdzie pracowa³a do
zakoñczenia zajêæ. Uczestnikami zajêæ bêd¹
dzieci i m³odzie¿ naszej Gminy. Sezon wakacyjny rozpocznie siê od Zlotu Hufca i biwaku w Domu Harcerza w dniach
29.06.2007- 30.06.07 r.
W miesi¹cu lipcu odbêd¹ siê: zajêcia sportowe: gry indywidualne, grupowe, zajêcia
ruchowe, Letnia Olimpiada Sportowa; zajêcia ogólnorozwojowe: aerobik; zajêcia twórcze: plastyczne, techniczne, muzyczne, taneczne wg. metody Klanza, C. Orffa; zajêcia
z terenoznawstwa i pionierki - gra terenowa
„Moje Miasto”; zajêcia komputerowe; oraz
„ Rowerowe lato”- wycieczki rowerowe po
okolicy. Przewidziane s¹ równie¿ wycieczki
autobusowe do Pszczyny, Lipowca, Parku
Niespodzianek w Ustroniu.
 Ludowy Klub Sportowy Gorzów w
okresie: lipiec – sierpieñ zorganizuje coroczny festyn pod nazw¹ „Lato z pi³k¹”. Festyn
odbêdzie siê 24 czerwca lub 1 lipca br. Wspó³organizatorami bêd¹ OSP Gorzów oraz MOKSiR w Che³mku. Festyn po³¹czony bêdzie z
otwarciem budynku zaplecza LKS Gorzów.
Program przewiduje: turniej „mini pi³ki” no¿nej dla dzieci i m³odzie¿y, mecz pi³ki no¿nej,
konkurs wykonywania rzutów karnych, zabawa taneczna na otwartym powietrzu. W sierpniu trener Micha³ Czuch prowadziæ bêdzie treningi pi³ki no¿nej dru¿yny juniorów. Przez ca³y
czas udostêpnione dla dzieci i m³odzie¿y bêdzie boisko treningowe LKS Gorzów wraz z
placem zabaw przy ul. Sportowej.

03.03. – w Che³mku na ul. Krakowskiej zatrzymano nietrzeŸwego kieruj¹cego rowerem - 1,2 ‰;
03.03. – w Gorzowie na ul. Oœwiêcimskiej
skradziono torebkê z pieniêdzmi w kwocie 1 900 z³ oraz dokumentami;
05.03. – w Che³mku na ul. Powstañców Œl¹skich skradziono tablice rejestracyjne
z zaparkowanego samochodu;
06.03.– w Che³mku na ul. Krakowskiej zatrzymano nietrzeŸwego rowerzystê – 1,2‰;
08.03. – w Che³mku na ul. Pi³sudskiego nieznani sprawcy zniszczyli karoseriê samochodu marki SEAT – straty 5 000 z³;
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 Klub Sportowy w Bobrku w miesi¹cach: lipiec, sierpieñ, planuje zajêcia dla
dzieci i m³odzie¿y – tenis ziemny oraz tenis
sto³owy. Zarz¹d klubu podj¹³ siê renowacji
kortu dla lepszych warunków nauki oraz
kszta³towania i doskonalenia nabytych umiejêtnoœci przez uczestników zajêæ.
 Ludowy Klub Sportowy w Bobrku
planuje przeprowadzenie zajêæ dla dzieci i m³odzie¿y z pi³ki no¿nej na poziomie dwóch grup
wiekowych. Do istniej¹cej ju¿ dru¿yny trampkarzy, planuje siê utworzyæ dru¿ynê juniorów.
 Klub Sportowy Che³mek na prze³omie czerwca i lipca zaplanowa³ zabawy dla
dzieci na stadionie sportowym podczas pikniku pi³karskiego. W lipcu i sierpniu odbêd¹
siê: treningi seniorów, treningi juniorów, treningi juniorów m³odszych, treningi ¿aków

Uczniowski Klub Sportowy
„GRUNWALD” w Che³mku. Podczas wakacji zorganizuje nastêpuj¹ce zajêcia: obóz
sportowy do Wis³y Jawornik w dniach 26.06
– 6.07 2007 r. w miesi¹cu sierpieñ, turniej
pi³ki no¿nej w Chrzanowie w miesi¹cach lipiec - sierpieñ, odbêdzie siê 6 meczy kontrolnych w Che³mku oraz okolicznych miejscowoœciach: Jaworzno, Kêty, Krzeszowice, Tychy. zajêcia na sali gimnastycznej przy SZS
w Che³mku w okresie lipiec- sierpieñ

Parafia Mi³osierdzia Bo¿ego w
Che³mku organizuje wypoczynek dla dzieci
i m³odzie¿y nad Morzem Ba³tyckim w £¹cku
k. Jaros³awca w terminie 05-18.08.2007. Wyjazd jest planowany dla 100 uczestników z
terenu Che³mka.

Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Che³mku na letni wypoczynek przeznaczy³a nastêpuj¹ce kwoty:
7.000 z³ na organizacjê zajêæ pn. „Wakacyjne
wêdrówki” dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin patologicznych i dotkniêtych problemami wychowawczymi z terenu Gminy Che³mek. 8.000
z³ na organizacjê zajêæ pn. „Podaruj dzieciom
s³oñce” dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin patologicznych dotkniêtych problemami wychowawczymi z terenu Gminy Che³mek.
09.03. – w Che³mku na ul. Oœwiêcimskiej
zatrzymano nietrzeŸwego kieruj¹cego rowerem – 1,3 ‰;
11.03. – w Che³mku przy Pl. Kiliñskiego dokonano kradzie¿y z warsztatów szkolnych
PZ nr 8 SZiO na kwotê 100 z³. Sprawcê
ujêto, a utracone mienie odzyskano;
11/12.03. – w Che³mku na ul. Krasiñskiego
dokonano kradzie¿y z w³amaniem do budynku gosp. na posesji – straty 3 000 z³;
12.03. – w Che³mku na Pl. Kiliñskiego skradziono rower wartoœci 240 z³;
14.03. – w Che³mku na ul. Jaworznickiej dokonano kradzie¿y z³omu z posesji. Straty
ok. 250 z³;
16.03. –w Che³mku na ul. Przemys³owej
ujawniono sprawcê kradzie¿y aluminium
na szkodê firmy VG Polska. Sprawce zatrzymano;
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VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
1 czerwca 2007 r. w sali sesyjnej Urzêdu Miejskiego w Che³mku odby³a siê VIII sesja V kadencji Rady Miejskiej w Che³mku. Po
przywitaniu radnych i przyby³ych na sesje goœci przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Zofia Urbañczyk zaprosi³a na œrodek sali przyby³e panie
nauczycielki El¿bietê Kubas i Magdalene Firek oraz m³odzie¿ Powiatowego Zespo³u Nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w
Che³mku, laureatów nagrody ogólnopolskiego konkursu „Folklor Mojego Regionu – Historia Ludzi i Miejsc” organizowanego przez
portal edukacyjny Interklasa pod patronatem Parlamentu Europejskiego.
Przewodnicz¹ca wraz z Burmistrzem
Che³mka wrêczyli listy gratulacyjne grupie
m³odzie¿y oraz podziêkowali nauczycielkom
za zajêcie pierwszego miejsca w konkursie,
który jednoczeœnie promowa³ Gminê Che³mek poprzez opracowanie strony internetowej w jêzyku polskim, niemieckim i angielskim. Nagrodê za pracê: „Che³mek – moja
ma³a Ojczyzna” laureaci odbior¹ w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie
w dniu 23 czerwca br.
Nastêpnie radni przyst¹pili do pracy nad
zaplanowanym porz¹dkiem sesji.
Pierwszym punktem by³o odczytanie informacji na temat przygotowania wypoczynku letniego organizowanego przez MOKSiR,
ZHP, MOPS, Kluby Sportowe. W dalszej
czêœci obrad radni przyjêli sprawozdanie z
realizacji Planu gospodarki odpadami dla
Gminy Che³mek w latach 2004 – 2015. Kolejnym punktem by³o przyjêcie regulaminu
w sprawie udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym uczniom zamieszka³ych na terenie Gminy Che³mek i przyjêcie
uchwa³y w sprawie sprzeda¿y mienia komu- nu Cywilnego i powo³ania na tê funkcjê noW dalszej kolejnoœci radni przyjêli pronalnego, nieruchomoœci po³o¿onych przy ul. wych osób. Radni przyjêli uchwa³ê. Nastêp- jekt uchwa³y w sprawie utworzenia ŒwietliW³adys³awa £okietka. Uchwa³a dopuszcza nym punktem by³o powo³anie dwóch zastêp- cy Œrodowiskowej w Che³mku. W wyniku
sprzeda¿ mienia na rzecz osób prywatnych ców kierownika stanu cywilnego w Che³m- kontroli Miejskiego Oœrodka Pomocy Spojako dojazd do posesji przy jednoczesnym ku. Zgodnie z przyjêt¹ procedur¹ i rozpisa- ³ecznej w Che³mku przeprowadzonej przez
ustanowieniu nieodp³atnej s³u¿ebnoœci w celu nym konkursem zastêpcami kierownika sta- inspektorów Ma³opolskiego Urzêdu Wojewykonywania prac remontowych lub konser- nu cywilnego zosta³y panie Agnieszka Rola wódzkiego w Krakowie Gmina Che³mek zowacyjnych urz¹dzeñ podziemnych, tj. kana- oraz Janina Œwierz.
sta³a zobowi¹zana do utworzenia placówki
lizacji i wodoci¹gu. Radni pozytywnie zag³oW dalszej kolejnoœci radni g³osowali pro- opiekuñczo-wychowawczej wsparcia dziensowali za projektem.
jekt w sprawie powo³ania delegata Gminy nego stanowi¹cej formê przekszta³cenia œwieKolejny punkt sesji równie¿ dotyczy³ nie- Che³mek do Stowarzyszenia Gmin i Powia- tlic dzia³aj¹cych w szko³ach na terenie gmiruchomoœci po³o¿onej na terenie dzielnicy tów Ma³opolski. Zgodnie z § 11 statutu Sto- ny. Jest to zadanie obowi¹zkowe dla gminy.
Stare Miasto. Projekt ten dotyczy³ uchwa³y warzyszenia Gmin i Powiatów Ma³opolski, W zwi¹zku z powy¿szym przygotowany zow sprawie nabycia nieruchomoœci oznaczo- do którego Gmina Che³mek nale¿y od 1991 sta³ projekt uchwa³y w sprawie utworzenia z
nej jako dzia³ka ewidencyjna nr 1162/20 ob- roku, wyboru delegata dokonuje Rada Miej- dniem 1 stycznia 2008 r. jednostki bud¿etorêb Che³mek na rzecz Gminy Che³mek. Na ska. W razie braku odrêbnej uchwa³y rady wej – placówki opiekuñczo–wychowawczej
wniosek radnych Starego Miasta oraz miesz- gminy podjêtej w ci¹gu 6 miesiêcy od dnia wsparcia dziennego - Œwietlicy Œrodowiskokañców Gminy Che³mek zamieszka³ych przy rozpoczêcia nowej kadencji przedstawiciela wej w Che³mku, która bêdzie mia³a siedzibê
ul. S³owackiego w Che³mku przyst¹piono do wskazuje Burmistrz po zasiêgniêciu opinii przy ul. Brzozowej 7 w Che³mku.
wykupu nieruchomoœci oznaczonej w ewi- Przewodnicz¹cego Rady. Burmistrz Che³mNa zakoñczenie sesji w interpelacjach,
dencji gruntów jako dzia³ka ewidencyjna nr ka Andrzej Saternus jest delegatem od 1998 zapytaniach i wolnych wnioskach radni dys1162/20 o powierzchni 0.0422 ha przy ul. roku, a w kadencji 2002 – 2006 zosta³ wy- kutowali nad sprawami czystoœci na terenie
Norwida w Che³mku. Nieruchomoœæ stano- brany na cz³onka Zarz¹du Stowarzyszenia gminy, wstrz¹sach powsta³ych w wyniku prac
wi w³asnoœæ osób fizycznych, które wyrazi- Gmin i Powiatów Ma³opolski. Radni jedno- KWK Piast oraz szkód powsta³ych w ich
³y chêæ zbycia w/w dzia³ki z przeznaczeniem g³oœnie przyjêli kandydaturê burmistrza wyniku, a tak¿e o koszeniu i utrzymywaniu
na poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej – ul. Che³mka Andrzeja Saternusa na delegata terenów zielonych bêd¹cych pod adminiNorwida w Che³mku. Radni zag³osowali za Gminy Che³mek do Stowarzyszenia Gmin i stracj¹ gminy.
przyjêciem projektu.
PW
Powiatów Ma³opolski.
Nastêpnie radni g³osowali wniosek w
sprawie odwo³ania z pe³nienia funkcji zastêpcy kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego w
Che³mku. Projekt ten wszed³ do porz¹dku
sesji, poniewa¿ dwie pracownice Urzêdu
Miejskiego w Che³mku, które dotychczas
pe³ni³y funkcjê zastêpcy kierownika stanu
cywilnego w najbli¿szych miesi¹cach przejd¹
na emerytury, w zwi¹zku z powy¿szym zachodzi koniecznoœæ odwo³ania tych osób ze
stanowiska zastêpcy kierownika Urzêdu Sta3
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Zas³u¿eni dla Gminy Che³mek

J

Podczas gali gratulacje oraz podziêkowanie za wieloletni¹ pracê i
50-letni¹ karierê sportow¹ otrzymali dwaj che³meccy tenisiœci - Andrzej Nizio³ek i Tadeusz Jewak.

u¿ od trzech lat w inauguracjê Dni Che³mka Burmistrz Che³mka przyznaje medale Zas³u¿ony dla Gminy Che³mek. Podczas
tegorocznej gali w sali widowiskowo - kinowej Miejskiego Oœrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku ten zaszczytny laur odebrali:
Ks. Tadeusz Isakowicz Zaleski,
Firma Maflow Polska Sp. z o.o.,
Zespó³ Œpiewaczy “Malwa”,
Zespó³ Bobrowianki,
Zespó³ Œpiewaczy “Che³mkowianki”.

Galê w sali widowiskowo – kinowej zakoñczy³ koncert kwartetu
Camerata.
Ks. Tadeusz Isakowicz Zaleski – duchowny katolicki obrz¹dków ormiañskiego i ³aciñskiego, poeta, dzia³acz spo³eczny, opozycjonista w okresie PRL-u, jest przede wszystkim znany z ofiarnoœci jako
spo³ecznik, opiekun niepe³nosprawnych, wspó³pracownik „Tygodnia
Powszechnego”, laureat przyznawanego przez TP Medalu Œw. Jerzego, kawaler Orderu Uœmiechu,
wspó³za³o¿yciel i prezes Funadacji
im. œw. Brata Alberta w Radwanowicach k. Rudawy pod Krakowem,
która powsta³a w maju 1987 r.
Ks. Isakowicz Zaleski realizuje
zadania z wielk¹ pasj¹, anga¿uje siê
w dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z organizowaniem i prowadzeniem domów sta³ego pobytu, zwanych schroniskami
dla niepe³nosprawnych, warsztatów
terapii zajêciowej, domów dziennego pobytu, oœrodków adaptacyjnych,
szkó³ i przedszkoli integracyjnych,
obozów rehabilitacyjnych. Fundacja
obejmuje swoj¹ opiek¹ ok. 1100
osób niepe³nosprawnych i prowadzi
30 placówek, w tym Warsztaty Terapii Zajêciowej w Che³mku.
Warsztaty Terapii Zajêciowej w Che³mku prowadzone s¹ od 1999
r. Obejmuj¹ 78 podopiecznych z Che³mka oraz okolic. Warsztaty
posiadaj¹ równie¿ filie w Przeciszowie Lesie i w Jawiszowicach.
Na dzienne warsztaty uczêszczaj¹ osoby niepe³nosprawne umys³owo, które ukoñczy³y 18 rok ¿ycia.
Od kwietnia 2001 r. prowadzona jest równie¿ Œwietlica Terapeutyczna dla dzieci niepe³nosprawnych fizycznie i intelektualnie,
które nie ukoñczy³y jeszcze 18 roku ¿ycia. Z zajêæ korzysta ok. 30
dzieci z Che³mka, Bobrku, Gorzowa i Oœwiêcimia. Dzieci objête s¹
opiek¹ terapeutyczn¹, psychologiczn¹, logopedyczn¹, pedagogiczn¹,
medyczn¹ oraz rehabilitacyjn¹.
W trakcie zajêæ terapeutycznych osoby niepe³nosprawne ucz¹
siê samodzielnego funkcjonowania, np. prostych prac domowych:
przygotowania posi³ków, utrzymywania czystoœci, czynnoœci manualnych, pielêgnacji roœlin, bezpiecznej obs³ugi narzêdzi technicznych, Maj¹ zapewnion¹ opiekê medyczn¹. Uczestnicz¹ w spotkaniach integracyjnych, wycieczkach, mityngach, konkursach itp.
Dzia³alnoœæ spo³eczno-charytatywna ks. Zaleskiego oraz pe³na
poœwiêcenia praca i trud w³o¿ony w organizowanie opieki nad niepe³nosprawnymi w pe³ni zas³uguj¹ na wyró¿nienie.

Maflow Polska Sp. zoo. - Firma Manuli Auto Polska istnieje w
Polsce od 1999 r. Swoj¹ dzia³alnoœæ rozpoczê³a w Tyskiej Strefie Ekonomicznej. Od 2006 r. dzia³a pod nazw¹ Maflow Polska Sp. zoo.

W³oska spó³ka Maflow Polska to firma bran¿y samochodowej
specjalizuj¹ca siê w produkcji przewodów klimatyzacji, wspomagania kierownicy oraz zawieszenia do samochodów marki m.in.: Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Volvo, Daf, Scania, Saab, Opel, BMW,
Renault, Fiat.
W ci¹gu siedmioletniej dzia³alnoœci firma rozwija³a siê dynamicznie. Uruchomiono trzy zak³ady produkcyjne, zatrudniaj¹c ponad tysi¹c osób - w tym dwa zak³ady w Che³mku. Firma uzyska³a wiele
certyfikatów w tym ISO 19 949 oraz ISO 14 001.
W maju 2003 r. zosta³a podpisana umowa na wydzier¿awienie
pomieszczeñ z ZUT „Technoskór” w Che³mku i od 2004 r. firma
Manuli rozpoczê³a dzia³alnoœæ na terenie naszej Gminy.
Dziêki firmie Manuli - obecnie Maflow - w krótkim czasie wiele
kobiet i mê¿czyzn z Che³mka i okolic znalaz³o zatrudnienie. Od 2004
r. zak³ad w Che³mku systematycznie siê rozwija. W 2006 r. oddano
do u¿ytku drug¹ halê i w dalszym ci¹gu planuje siê rozwój firmy.
Obecnie w Che³mku pracuje ok. 530 osób na stanowiskach pracowników fizycznych i umys³owych.
Zlokalizowanie firmy w strefie przemys³owej naszego miasta
przyczyni³o siê do znacznego o¿ywienia gospodarczego i zniwelowa³o problem bezrobocia w Gminie Che³mek, dlatego w pe³ni zas³uguje na przyznane wyró¿nienie.
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Zespó³ Œpiewaczy “Malwa” powsta³ w 1984 r. Przetrwa³ ponad
20 lat dziêki du¿emu zaanga¿owaniu cz³onkiñ. Wczeœniej zespó³ dzia³a³
pod patronatem GS w Che³mku, Ko³o Gospodyñ Wiejskich.

Zespó³ Œpiewaczy “Che³mkowianki” powsta³ przy Kole Gospodyñ Wiejskich w Che³mku w 2000 roku i wystêpuje pod patronatem Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Liczy 16
osób. Kierownikiem zespo³u jest pani Janina Baran, a kierownikiem
muzycznym pan Krzysztof D³ubisz.
Chocia¿ zespó³ dzia³a bardzo krótko, ma bardzo bogaty dorobek artystyczny, aktywnie uczestniczy w ¿yciu kulturalnym miasta
i regionu. Panie œpiewaj¹ na wielu imprezach folklorystycznych na
terenie gminy, a na swoim koncie maj¹ wiele wyró¿nieñ i dyplomów.

Obecnie zespó³ pracuje pod patronatem Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku. Liczy obecnie 16 osób. Kierownikiem Zespo³u jest pani Otylia Dudzik, a kierownikiem muzycznym
pan Marek Regu³a. Swoimi wystêpami “Malwy” uœwietniaj¹ okolicznoœciowe uroczystoœci, œpiewaj¹c pieœni zwi¹zane z regionem i miejscem zamieszkania. Bior¹ udzia³ w wielu wystêpach goœcinnych, konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
Na przestrzeni 23 lat zespó³ zaprezentowa³ siê 113 razy, wystêpuj¹c na scenie w Brennej podczas Przegl¹dów Wiejskich Zespo³ów Artystycznych, w Bielsko-Bia³ej, w Milówce, w Kêtach, w Czeskim Cieszynie - na œwiêcie „ Trzech Braci”, w Cieszynie, w Skansenie w Lipowcu, w Radio Kraków podczas Festiwalu Muzyki Tradycyjnej „Rozstaje 2001”, w Zawoi, w Bobrku - podczas Powiatowego Przegl¹du Ludowych Zespo³ów Artystycznych, Zatorze, w
Libi¹¿u - podczas Libi¹skich Jarmarków i Dni Libi¹¿a, w Bieruniu,
w Krzeszowicach, w Jastrzêbiu, w Grojcu, w Lipowej. Zespó³ uœwietnia równie¿ corocznie obchodzone “Dni Che³mka”. Zespó³ œpiewaczy bra³ udzia³ w Konkursie Kapel, Instrumentalistów, Œpiewaków i
Gawêdziarzy Ludowych „Wst¹¿ka Krakowska”. Z wystêpów i konkurów „Malwa” posiada wiele nagród, pami¹tek i dyplomów.
“Malwy” od wielu lat uczestnicz¹ w „Folklorystycznych Spotkaniach nad Przemsz¹” w Che³mku, prezentuj¹c pieœni i obrzêdy
ludowe, obyczaje, tradycje i okolicznoœciowe przyœpiewki. W swoim repertuarze maj¹ równie¿ kolêdy i pastora³ki. Dla zespo³u pisze
piosenki cz³onkini pani W³adys³awa Bo¿ek, która jest równie¿ autork¹ wielu piêknych wierszy.
Oprócz licznych “wyœpiewanych” sukcesów zespó³ otrzyma³
równie¿ wiele nagród za wieñce do¿ynkowe: 2004 r. - I miejsce, w
2005 r. - II miejsce i w 2006 r. - III miejsce. Dzia³alnoœæ artystyczna
zespo³u oraz kultywacja ludowych tradycji jest prawdziw¹ skarbnic¹ kultury i w pe³ni zas³uguje na wyró¿nienie.

„Che³mkowianki” bra³y udzia³ w: „Przegl¹dach Ludowych Zespo³ów Artystycznych”, Konkursach Kapel, Instrumentalistów, Œpiewaków i Gawêdziarzy Ludowych „Wst¹¿ka Krakowska”, rokrocznie uczestniczy w „Folklorystycznych Spotkaniach nad Przemsz¹”,
Wojewódzkich Do¿ynkach w M³oszowej, a tak¿e w do¿ynkach
gminnych i powiatowych. Bra³y udzia³ w konkursie “Sto³y Wielkanocne”, gdzie zdoby³y nagrodê pieniê¿n¹. Zespó³ uœwietnia równie¿ corocznie obchodzone “Dni Che³mka”.
W swoim repertuarze posiadaj¹ piosenki do¿ynkowe, biesiadne ludowe, a tak¿e kolêdy i pastora³ki. Specjalnoœci¹ zespo³u s¹
weso³e i dowcipne inscenizacje z ¿ycia miejscowoœci i jej mieszkañców. Dla zespo³u pisze równie¿ piosenki jedna z cz³onkiñ pani
Helena Mrowca.
Obok dzia³alnoœci wokalno - muzycznych dbaj¹ i pielêgnuj¹
dawne obrzêdy i zwyczaje. Szczególne uznanie budzi kunszt wykonywania tradycyjnych wieñców do¿ynkowych. Corocznie
wieñce z naszej Gminy zdobywaj¹ uznanie i nagrody na do¿ynkach i przegl¹dach.
Zespó³ Œpiewaczy “Che³mkowianki” jest prawdziw¹ skarbnic¹ i ostoj¹ naszych ludowych tradycji i w pe³ni zas³uguje na
wyró¿nienie.

mieszkania. Bior¹ udzia³ w wielu wystêpach goœcinnych i konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich zdobywaj¹c przy tym
znacz¹ce nagrody i uznanie publicznoœci.
“Bobrowianki” wystêpowa³y podczas: „Do¿ynek Województwa
Ma³opolskiego”, w Stryszowie, w £¹cku, w Polance Wielkiej. Od
wielu lat uczestnicz¹ w „Folklorystycznych Spotkaniach nad Przemsz¹” w Che³mku i uroczystoœciach do¿ynkowych w gminie oraz
bior¹ udzia³ w Przegl¹dach Ludowych Zespo³ów Artystycznych, w
Wojewódzkich Do¿ynkach w M³oszowej. Od wielu lat zespó³ bierze udzia³ w Konkursie Kapel, Instrumentalistów, Œpiewaków i Gawêdziarzy Ludowych „ Wst¹¿ka Krakowska”. W Targowisku „Bobrowianki” zdoby³y nagrodê g³ówn¹ - „Wst¹¿kê Krakowsk¹”. W
swoim repertuarze maj¹ piosenki ludowe, biesiadne, obrzêdy do¿ynkowe, okazjonalne, kolêdy i pastora³ki. Teksty piosenek pisze
równie¿ cz³onkini zespo³u pani Helena Sowa.
Prawie pieædziesiêcioletnia dzia³alnoœæ zespo³u przynios³a bogaty dorobek kulturalny dla So³ectwa Bobrek i Gminy Che³mek.
Krzewienie kultury ludowej i przekazywanie m³odszym pokoleniom
tradycji, obyczajów, pieœni i przyœpiewek przez Zespó³ “Bobrowianki” w pe³ni zas³uguje na wyró¿nienie.

Zespó³ Bobrowianki powsta³ z istniej¹cego od 1958 roku Ko³a
Gospodyñ Wiejskich w Bobrku, a od 2001 r. dzia³a pod patronatem
Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku.
Kierownikiem zespo³u jest pani Helena Sowa, a kierownikiem
muzycznym pan Krzysztof D³ubisz.Obecnie zespó³ liczy 13 osób i
bierze czynny udzia³ w ¿yciu kulturalnym naszej Gminy. Swoimi
wystêpami uœwietnia okolicznoœciowe uroczystoœci gminne i nie
tylko œpiewaj¹c pieœni zwi¹zane ze swoim regionem i miejscem za-
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Rocznica zakoñczenia wojny

INFORMACJA DOTYCZ¥CA WYBORÓW
£AWNIKÓW W ROKU 2007

W 62 rocznicê zakoñczenia II wojny œwiatowej pod pomnikiem
Ofiar Faszyzmu w Che³mku zorganizowano uroczystoœci upamiêtniaj¹ce poleg³ych w tym krwawym konflikcie.

1. Warunki, które winien spe³niaæ kandydat:
£awnikiem mo¿e byæ wybrany ten, kto:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe³ni praw cywilnych i
obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukoñczy³ 30 lat,
- jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
- nie przekroczy³ 70 lat,
- jest zdolny, ze wzglêdu na stan zdrowia, do pe³nienia obowi¹zków
³awnika,
- posiada co najmniej wykszta³cenie œrednie
£awnikami nie mog¹ byæ:
- osoby zatrudnione w s¹dach powszechnych i innych s¹dach oraz w
prokuraturze,
- osoby wchodz¹ce w sk³ad organów, do których orzeczenia mo¿na
¿¹daæ skierowania sprawy na drogê postêpowania s¹dowego,
- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuj¹ce stanowiska zwi¹zane ze œciganiem przestêpstw i wykroczeñ,
- adwokaci i aplikanci adwokaccy,
- radcy prawni oraz aplikanci radcowscy,
- duchowni,
- ¿o³nierze w czynnej s³u¿bie wojskowej,
- funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej,
- radni gminy, której rada dokonuje wyboru ³awników.
Nie mo¿na byæ ³awnikiem jednoczeœnie w wiêcej ni¿ jednym s¹dzie.
2. Wyborów ³awników do s¹dów okrêgowych i rejonowych
dokonuj¹ rady gmin, których obszar jest objêty w³aœciwoœci¹ tych
s¹dów.
3. Zg³aszanie kandydatów:
a) Kandydatów na ³awników zg³aszaj¹ radom gmin prezesi s¹dów,
stowarzyszenia, organizacje zwi¹zkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wy³¹czeniem partii politycznych oraz co najmniej 25
obywateli maj¹cych czynne prawo wyborcze, zamieszkuj¹cych
stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego
roku kadencji.
b) Zg³oszenie kandydata na ³awnika sk³ada siê do rady gminy, na
obszarze której kandydat zamieszkuje lub jest zatrudniony.
c) Kandydatów na ³awników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zg³aszaj¹ zwi¹zki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
d) Do zg³oszenia kandydata na ³awnika za³¹cza siê informacjê z Krajowego Rejestru Karnego, oœwiadczenie kandydata, ¿e nie toczy siê
przeciwko niemu postêpowanie karne oraz zaœwiadczenie lekarskie
o stanie zdrowia. Do karty winny byæ do³¹czone 3 zdjêcia o wymogach jak do dowodów osobistych. Koszt op³aty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz op³aty za badania poprzedzaj¹ce zaœwiadczenie lekarskie ponosi kandydat na ³awnika.

8 maja pod pomnikiem z³o¿yli wieñce i zapalili znicze: burmistrz
Che³mka Andrzej Saternus, przedstawiciele che³meckiego Zwi¹zku
Kombatantów, Stra¿acy z OSP Che³mek, harcerze oraz uczniowie
Gimnazjum nr 2 w Che³mku.

Konkurs
Burmistrz Che³mka wraz z Zarz¹dami Osiedli oraz Radami So³eckimi og³asza konkurs na najpiêkniejszy ogród lub balkon.
Konkurs zosta³ podzielony na 4 rejony: Osiedle Nowe Miasto,
Osiedle Stare Miasto, Gorzów i Bobrek. Organizacj¹, opracowaniem
regulaminu i przeprowadzeniem konkursu zajmowaæ siê bêd¹ komisje powo³ane przez Zarz¹dy Osiedli oraz Rady So³eckie.
W rejonie Osiedla Nowe Miasto wy³onionych zostanie trzech laureatów w dwóch kategoriach: najpiêkniejszy ogród i najpiêkniejszy
balkon. W pozosta³ych rejonach nagrody i dyplomy otrzymaj¹ w³aœciciele trzech najpiêkniejszych ogrodów. Nagrody wrêczone zostan¹
przy okazji obchodów uroczystoœci do¿ynkowych.

GABINET STOMATOLOGICZNY
PE£NY ZAKRES US£UG
-

stomatologia zachowawcza
kosmetyka i higiena
protetyka
chirurgia
leczenie aparatami sta³ymi i ruchomymi

Che³mek pl. Kiliñskiego 2 ( I piêtro)
Tel. ( 0 -33 ) 846 13 65

Uwaga!
Urz¹d Miejski w Che³mku przypomina, i¿ termin obowi¹zkowej wymiany ksi¹¿eczek dowodów osobistych up³ywa w dniu 31
grudnia 2007 roku.
Z dniem 1 stycznia 2008 roku wszystkie ksi¹¿eczkowe dowody osobiste trac¹ wa¿noœæ, co uniemo¿liwi obywatelom za³atwienie spraw urzêdowych.
Ustawowy termin oczekiwania na wydanie dowodów osobistych wynosz¹cy 30 dni pod koniec 2007 roku mo¿e siê znacznie
wyd³u¿yæ.
Chc¹c wiêc unikn¹æ k³opotów przy za³atwianiu spraw urzêdowych, prosimy o zg³aszanie siê do Urzêdu Miejskiego w Che³mku
celem wymiany dowodu.

Wszelkich informacji w Urzêdzie Miejskim w Che³mku udziela
Sekretarz Miejski Janina Œwierz - pok. 112, tel. 0 33/ 844 90 26.
Druk karty zg³oszenia kandydata na ³awnika jest dostêpny w biurze Rady Miejskiej w Urzêdzie Miejskim w Che³mku pok. 121 lub na
stronach internetowych: www.ms.gov.pl
Termin sk³adnia zg³oszeñ kandydatów mija 30 czerwca 2007 r.
Sekretarz Miejski
Janina Œwierz
6

5/2007

Rewitalizacja gminy Che³mek
Gmina Che³mek przyst¹pi³a do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Che³mek. Zosta³ powo³any Zespó³ Zadaniowy, którego celem jest przygotowanie
przedmiotowego dokumentu. Program Rewitalizacji powstanie do koñca czerwca 2007
roku i nastêpnie zostanie przyjêty uchwa³¹
Rady Miejskiej w Che³mku.

Rewitalizacja to kompleksowy program remontów, modernizacji zabudowy
i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji
zabytków na wybranym obszarze, najczęściej dawnej dzielnicy miasta, w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i
społecznym. Rewitalizacja to połączenie
działań technicznych z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na
rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących na tych obszarach:
bezrobocie, przestępczość, brak równowagi demograficznej.
Posiadanie przez Gminê Programu Rewitalizacji jest warunkiem koniecznym
przy aplikowaniu o œrodki strukturalne Unii
Europejskiej. Gmina Che³mek zamierza
zg³osiæ wnioski o dofinansowanie w ramach m.in. Ma³opolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 –
2013, do których nierozerwalnym za³¹cznikiem bêdzie Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Che³mek. Konkursy bêd¹ prowadzone przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego i maj¹ siê rozpocz¹æ najwczeœniej w III kwartale br.
Dla lepszego zaznajomienia siê z problemami i potrzebami wynikaj¹cymi z rewitalizacji zosta³y ustalone trzy terminy spotkañ
zespo³u ds. rewitalizacji w sk³ad, którego
wchodzili radni Rady Miejskiej w Che³mku,
dyrektorzy i kierownicy jednostek administracyjnych gminy, przedstawiciele stowarzyszeñ
dzia³aj¹cych na terenie gminy Che³mek a tak¿e naczelnicy wydzia³ów UM w Che³mku.

Pierwsze spotkanie robocze Zespo³u ds.
Rewitalizacji obejmowa³o:
* prezentacje idei rewitalizacji i mo¿liwoœci finansowania dzia³añ w ramach rewitalizacji,
* zatwierdzenie obszaru Miasta objêtego
procesem rewitalizacji,
* przeprowadzenie analizy SWOT obszaru Miasta objêtego procesem rewitalizacji
(silne i s³abe strony, zewnêtrzne szanse i zagro¿enia), identyfikacja problemów,
* identyfikacje celów procesu rewitalizacji w wybranym obszarze Miasta,
* identyfikacje partnerów (beneficjentów)
Lokalnego Programu Rewitalizacji – lista
adresatów, do których wys³ane zostan¹ formularze karty zadania.

Kolejne spotkania dotyczy³y:
* analiz zebranych danych i informacji
niezbêdnych do uzasadnienia wyboru obszaru Miasta objêtego procesem rewitalizacji,
* identyfikacji i opisu niezbêdnych zadañ
na obszarze objêtym procesem rewitalizacji,
* omówienia zadañ do Lokalnego Programu Rewitalizacji nap³ywaj¹cych od partnerów z obszaru Miasta objêtego procesem rewitalizacji, a tak¿e
* hierarchizacji zadañ do Lokalnego Programu Rewitalizacji,
* okreœlenia „monta¿u” finansowego zadañ Lokalnego Programu Rewitalizacji,
* okreœlenia zasad wdra¿ania, monitorowania i public relations Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Zestawienie wyników zawodów sportowych organizowanych
w czasie Dni Che³mka 2007
Spartakiada m³odzie¿owa
1. Szko³a Podstawowa nr 2 w Che³mku +
Gimnazjum nr 2
2. Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Bobrku
3. Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Gorzowie
Mecz pi³ki no¿nej
Nauczyciele – Uczniowie 1 – 2
KS Che³mek – Wis³a Kraków 0 – 4
Zawody wêdkarskie o Puchar Burmistrza
1. Stefan Dubiel
2. Adam Kowalczyk
3. Ireneusz Musia³
Zawody wêdkarskie – m³odzie¿
1. Justyna Gworek

2. Sebastian Kowalczyk
3. Kamil Kaczor

2. Grzegorz Rych³owski
3. Witold Baran

Zawody wêdkarskie – dzieci
1. Karolina Kruk
2. Pawe³ Rola
3. Kordian Moskalik

Turniej Tenisowy Skrzatów
Grupa Skrzatów-dziewczêta
I – Bêbenek Aleksandra–Llibi¹¿
II -Galc Daria-Gorzów
III -Karolina Mleczek-Llibi¹¿
Grupa Skrzatów-ch³opcy:
I -Mi³osz Zabawski-Gorzów
II -Daniel Wandas-Che³mek
III -Bêbenek Micha³-Llibi¹¿
Grupa m³odzików:
I -Micha³ Duda-Jaworzno
II -Jamrowska Ola-Gorzów
III -Artur Rych³owski-Che³mek

Pokaz sprawnoœci bojowej jednostek OSP
1. OSP Gorzów
2. OSP Che³mek
3. OSP Bobrek
Turniej Tenisa dedykowany Andrzejowi
Nizio³kowi i Tadeuszowi Jewakowi
1. Pawe³ Fidyt
7
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SZLAKIEM ŒL¥SKIEJ ARCHITEKTURY
D³ugie i w¹skie podziemne korytarze, przejazd kolejk¹ podziemn¹,
mo¿liwoœæ zobaczenia jedynej w Europie maszyny parowej, zwiedzanie muzeów górnictwa i zabytkowych pojazdów to tylko niektóre
atrakcje, jakie mogli podziwiaæ uczestnicy wyjazdu z cyklu „Kultura
materialna i sztuka Œl¹ska oraz Ma³opolski”. Ca³e przedsiêwziêcie
zosta³o zorganizowane przez Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Che³mku oraz pani¹ Annê Syskê, znawczynie tradycji i architektury Œl¹ska, która równie¿ pe³ni³a rolê przewodnika po zabrzañskich zabytkach techniki.

Schodz¹c osiemnaœcie metrów w dó³, da³o siê odczuæ ni¿sz¹ temperaturê ni¿ na zewn¹trz – opowiada Ewelina Woszczyk – Najbardziej
spodoba³a mi siê przeja¿d¿ka kolejk¹, któr¹ górnicy udawali siê na
szychtê. Ma³e i ciasne wagoniki dostarczy³y wiele radoœci, a œmiech
by³ nieod³¹cznym elementem ca³ej naszej wyprawy.
Podziemia kopalni „Królowa Luzia” pe³n¹ równie¿ funkcje kulturalne. Czêsto odbywaj¹ siê tam przedstawienia teatralne oraz koncerty, a i ich specyficzna sceneria pomaga wytworzyæ romantyczny
nastrój.
Po wyczerpuj¹cym „spacerze” wszyscy udali siê na pyszny, tradycyjny œl¹ski ¿urek.
Ostatnimi etapem podró¿y by³o zwiedzanie Muzeum Górnictwa
Wêglowego oraz Kolonii Piaskowej, dzielnicy, która zosta³a wybudowana jeszcze przed wojn¹ i zachowa³a siê w autentycznym stanie
do dzisiaj. Rzêdy budynków, które zamieszkuj¹ zabrzanie, kryj¹ w
sobie wiele historii i s¹ „niez³ym k¹skiem” dla mi³oœników architektury.
W drodze powrotnej mi³oœnicy sztuki mieli okazjê podziwiaæ wystawê „Przestrzenie wewnêtrzne. Sztuka w³ókna na Œl¹sku”, która
zosta³a zainstalowana w Szybie Wilsona w Katowicach.
Agata Pik

Pierwszym punktem programu by³o zwiedzanie Szybu „Maciej”,
który zosta³ przekszta³cony w studniê g³êbinow¹ i pochodzi z I po³owy XX wieku. Ka¿dy móg³ wyjœæ na sam¹ górê dwudziestopiêciometrowego obiektu i podziwiaæ panoramê okolicy. Nastêpnie przez
parê godzin wycieczkowicze zwiedzali skansen górniczy „Królowa
Luzia”, który sk³ada siê z dwóch czêœci - powierzchniowej i podziemnej. W pierwszej z nich mo¿na zobaczyæ urz¹dzenia szybowe
i ³¹cznoœci sygnalizacyjnej, a wielkie wra¿enie robi pokaz dzia³ania
maszyny parowej. Natomiast czeœæ podziemna uzmys³awia i pokazuje, jak ciê¿ka i niebezpieczna jest praca przy wydobyciu wêgla,
czêsto wykonywana przez naszych dziadków i ojców. Mogliœmy siê
poczuæ jak prawdziwi górnicy, przed wejœciem do kopalni musieliœmy ubraæ na g³owê zabezpieczaj¹ce kaski oraz zielone kurtki.

BARDZO POWOLI
S£OWO WNIKA
W STRUKTURÊ
G£OWY I CHODNIKA
Ten krótki wiersz Micha³a Zab³ockiego
pojawi³ siê na chodnikach naszego miasta 24
maja. W tym roku odby³a siê szósta edycja
akcji „Wiersze chodnikowe”, do której przy³¹czy³o siê równie¿ nasze miasto.
25 maja rano mieszkañcy 36 miast Polski przeczytali na chodnikach krótki wiersz
Micha³a Zab³ockiego, krakowskiego poety
znanego szerokiej publicznoœci autor a tekstów piosenek z repertuaru artystów zwi¹zanych z Piwnic¹ pod Baranami, g³ównie Grzegorza Turnaua. Micha³ Zab³ocki obecnie
zwi¹zany jest z „Alchemi¹” na krakowskim
Kazimierzu.
Micha³ Zab³ocki jest równie¿ autorem
Programu Rewolucji Poetyckiej „Mulipoezja” przebudowuj¹cej sposoby funkcjonowania poezji we wspó³czesnym œwiecie.
Treœæ tegorocznego wiersza by³a dowcipnym
i przekornym komentarzem do poetyckiej
chodnikowej inicjatywy i odbiega³a nieco od
tradycji lat poprzednich, bo nie nawi¹zywa³a

do aktualnych wydarzeñ spo³ecznych. Artystyczny performance mia³ na celu zachêciæ
do tworzenia i prze¿ywania literatury, do czytania wierszy i do obcowania z poezj¹.
Inicjatorami przedsiêwziêcia w Che³mku
by³a m³odzie¿ oraz Miejski Oœrodek Kultu8

ry, Sportu i Rekreacji. Wielu mieszkañców
zatrzymywa³o siê i z uœmiechem na ustach
czyta³o bia³e litery na powierzchni drogi.
Dziêki temu nieœwiadomie sk³aniali siê do
refleksji i kto wie, mo¿e siêgn¹ po zapomniane wiersze i „odkurz¹” tomiki poezji.
Agata Pik
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MARATON EKOLOGICZNY
24.04.2007 r. w siedzibie MOKSiR odby³a siê VI edycja powiatowego Maratonu Ekologicznego, w którym wziê³y udzia³ dzieci 5- i
6-letnie z przedszkoli z Che³mka, Libi¹¿a, Bobrka i Oœwiêcimia.
Gospodarzem Maratonu Ekologicznego by³a grupa 5-latków „Biedronki” prowadzona przez Violettê £opuszyñskê i Barbarê Musia³ z
Przedszkola Samorz¹dowego nr 2 w Che³mku. Grupa „Biedronki”
na rozpoczêcie Maratonu zaprezentowa³a przedstawienie pt. „Jaœ i
Ma³gosia w wersji proekologicznej”.
Nauczyciele wraz z dzieæmi przygotowali zbiorow¹ pracê konkursow¹ w formie plakatu na temat „Kochamy nasz¹ planetê Ziemiê” wykonan¹ z surowców wtórnych. Dzieci zaprezentowa³y program o tematyce ekologicznej, na który sk³ada³y siê wiersze, piosenki lub krótkie inscenizacje. Za udzia³ w Maratonie Ekologicznym
wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i zostali nagrodzeni gromki-

mi brawami. W konkursie na plakat o tematyce ekologicznej wyró¿nione zosta³y prace wykonane przez dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego nr 2 w Che³mku „Zielone ¯abki” i dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 18 w Oœwiêcimiu.
Poprzez przygotowanie plakatu i prezentacjê programu o tematyce ekologicznej przedszkolaki uczci³y obchody Miêdzynarodowego
Dnia Ziemi. Maraton Ekologiczny jest jednym z cyklu przedsiêwziêæ
organizowanych przez Przedszkole Samorz¹dowe nr 2 w Che³mku,
których celem jest kszta³towanie œwiadomoœci ekologicznej u dzieci
w wieku przedszkolnym i poznanie sposobów ochrony œrodowiska.
Joanna Wójcik, Przedszkole Samorz¹dowe nr 2 w Che³mku

Dzieñ Ziemi w Szkole Podstawowej nr 2 w Che³mku
akcji uda³o siê zgromadziæ 1500 kg tego
surowca. Ca³kowity dochód zosta³ przekazany na akcjê „Ratujmy zwierzêta” prowadzon¹ przez Stowarzyszenie Ekologiczno –
Kulturalne Klubu Gaja.
W tym dniu, tj. 27. IV uczniowie klas
czwartych, pi¹tych i szóstych aktywnie
uczestniczyli w dbaniu o czystoœæ naszej
miejscowoœci, zbieraj¹c œmieci na wyznaczonym terenie.
Pragnieniem wszystkich jest, aby takie akcje nie trwa³y tylko jeden dzieñ w
roku, a promowa³y w³aœciwe postawy ekologiczne.
Program obchodów Dnia Ziemi przygotowali nauczyciele: E. Rola, E. Raczek, U.
Kowalska, E. Wêdzina, J. Karweta.

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi up³ynê³y pod has³em: „Piêkna Ziemia, piêkny
œwiat”. Uczniowie wziêli udzia³ w spotkaniu
ekologicznym, podczas którego odby³ siê pokaz filmu przyrodniczego. Przybli¿y³ on
m³odym widzom ¿ycie mieszkañców ³¹ki,
g³ównie owadów. Tu¿ po projekcji odby³ siê
quiz przyrodniczy, dotycz¹cy wiedzy przedstawionej w filmie.
Spotkanie ekologiczne koñczy³ pokaz
„Œmieciomody” zorganizowany przez
uczniów klasy V i VI. W ¿artobliwy sposób podkreœlano rolê segregacji odpadów
i zachêcano do dbania o czystoœæ naszego
otoczenia.
Podczas spotkania podsumowano zbiórkê makulatury. Klasy, które zebra³y najwiêksz¹ iloœæ makulatury, otrzyma³y dyplomy
i drobne nagrody. Podczas dwutygodniowej

Dzieñ Matki
Dnia 23 marca b.r. w Œwietlicy Terapeutycznej im. Brata Alberta
w Che³mku odby³ siê uroczysty Dzieñ Matki. Imprezê zorganizowa³y dzieci wraz z terapeutkami. Na pocz¹tku spotkania dzieci przywita³y wyj¹tkowych goœci, recytuj¹c dla nich krótkie wiersze, wrêczy³y mamom serduszka wykonane w³asnorêcznie, a potem bra³y udzia³
we wspólnej zabawie.
By³o malowanie rysunków na temat: „Jak spêdzamy wolny czas?”,
nastêpnie mamy z dzieæmi uk³ada³y puzzle. Ka¿da konkurencja nagradzana by³a s³odki upominkiem. Na zakoñczenie zjedzono pyszne
kie³baski z grilla.
Wszyscy cieszyli siê, ¿e mogli spêdziæ czas razem ze swymi pociechami.
Wiola Kosowska Maca
9
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„EURODWÓJKA” W WARSZAWIE
12 maja o godzinie 5.30 spod Szko³y Podstawowej nr 2 w Che³mku wyruszy³ autokar z 44 euroentuzjastami i ich opiekunami – panem
Markiem Idzikiem, organizatorem wycieczki i za³o¿ycielem SKE „Eurodwójka”, pani¹ Joann¹ Czarnot¹, Ma³gorzat¹ Smó³k¹, El¿biet¹ ¯o³n¹
i panem £ukaszem Hobor¹. Celem wyprawy by³a Parada Schumana
w Warszawie – wielka, radosna manifestacja pogl¹dów i dumy ze
Zjednoczonej Europy.

Wœród barwnego t³umu nietrudno by³o rozpoznaæ Kluby Europejskie, które zjecha³y siê ze wszystkich stron naszego kraju. Jednym
z Klubów by³a nasza „Eurodwójka”.
Wszystkie Kluby Europejskie mog³y bawiæ siê, rozwi¹zywaæ
quizy i braæ udzia³ w konkursach w Miasteczku Europejskim. Wielu
m³odych Europejczyków zosta³o obdarowanych materia³ami europejskimi, czyli ksi¹¿kami, plakatami i mapami.
Po Paradzie udano siê do autokaru, jednoczeœnie podziwiaj¹c wiele
s³ynnych miejsc – Zamek Królewski, Pomnik Nieznanego ¯o³nierza
oraz Pa³ac Prezydencki.
Zakoñczeniem Parady Schumana by³ Koncert Kasi Kowalskiej –
znanej polskiej wokalistki. Wszystkie piosenki zdoby³y uznanie licznej publicznoœci.
„Eurodwójka” wróci³a do Che³mka po godzinie 23.00.
Mam nadziejê, ¿e na kolejn¹ Paradê Schumana pojedzie nie jeden, a dwa autokary z m³odymi eurozentuzjastami.
Dominika Radziun

W samo po³udnie z Placu Bankowego Parada ruszy³a. Ju¿ wtedy
mo¿na by³o zanosiæ zabawki dla dzieci czeczeñskich do specjalnego
stoiska. Barwny pochód (przewa¿a³ ¿ó³ty i niebieski – kolory UE)
przeszed³ ulicami stolicy, utwierdzaj¹c w przekonaniu, ¿e „Europa
jest tu!”.
Oczywiœcie nie ma Europy bez Europejek – Paradê Schumana
uœwietni³y swoj¹ obecnoœci¹ s³ynne Polki – Danuta Hübner, Hanna
Gronkiewicz-Waltz i Ró¿a Thun. Mo¿na by³o tak¿e zobaczyæ znanych dziennikarzy i osoby publiczne. Nie mog³o zabrakn¹æ tak¿e eurodeputowanych, którzy w jasny sposób przybli¿yli, co to jest Parlament Europejski i na jakich zasadach dzia³a.

„II Europejski Piknik Rodzinny”
W dniu 24 maja 2007 r. dzia³aj¹ca przy Szkole Podstawowej nr 2 w
Che³mku Rada Szko³y oraz Szkolny Klub Europejski „Eurodwójka”
byli organizatorami II Europejskiego Pikniku Rodzinnego. Motywem
przewodnim tegorocznego rodzinnego œwiêta by³a 50 – rocznica uchwalenia Traktatów Rzymskich, które by³y zacz¹tkiem dzisiejszej Unii
Europejskiej. Po wys³uchaniu „Ody do radoœci” w poczet honorowych
cz³onków klubu przyjêto: Andrzeja Skrzypiñskiego, Zofiê Urbañczyk,
Janinê Œwierz, Rafa³a i Marka Poznañskich, Joannê Czarnotê, Waldemara Rudyka oraz Joannê Baran. Osoby te w ostatnim roku wspiera³y
dzia³ania klubu promuj¹ce edukacjê europejsk¹.
Po czêœci oficjalnej uczestnikom pikniku zaoferowano wiele atrakcji – wystêpy artystyczne dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego nr 2
w Che³mku, pokaz tañca latynoamerykañskiego w wykonaniu formacji „AS”, koncert rockowy zespo³u z gimnazjum.
Odby³y siê równie¿ mecze siatkarskie, w których rodzice zremisowali z uczniami, a nauczycieli odnieœli zwyciêstwo nad dru¿yn¹
ch³opców. Sporo goœci odwiedzi³o stoisko europejskie, gdzie mo¿na
by³o spróbowaæ swoich si³ w quizie europejskim, czy zobaczyæ publikacje na temat „zjednoczonej w swojej ró¿norodnoœci” Unii Europejskiej. Zaprezentowana zosta³a wystawa zdjêæ z Parady Schumana
w Warszawie.
Du¿ym zainteresowaniem piknikowiczów cieszy³ siê grill, a tak¿e zaopatrzony w „europejskie” ciasto bufet. M³odsi uczestnicy pikniku mogli spróbowaæ swoich si³ w konkursach zrêcznoœciowych,
starsi w przeci¹ganiu liny.
Najwiêksze emocje towarzyszy³y losowaniu nagród loterii fantowej. Szczêœliwcy odebrali m.in. wie¿ê stereofoniczn¹, odtwarzacze
MP 3 i sprzêt sportowy. Ca³oœæ zakoñczy³a europejska dyskoteka.

Myœlê, ¿e uczestnicy pikniku w dobrych nastrojach wracali do domów i ka¿dy znalaz³ coœ interesuj¹cego dla siebie. Piknik pokaza³ równie¿, ¿e dobrze, weso³o i bezpiecznie mog¹ spêdzaæ czas przedszkolaki, uczniowie szko³y oraz gimnazjaliœci. To dobry prognostyk przed
zbli¿aj¹cym siê po³¹czeniem tych trzech placówek w jeden zespó³.
Serdecznie dziêkujê wszystkim, którzy wsparli dzia³ania organizacyjne pikniku – Radzie Szko³y, rodzicom uczniów, sponsorom,
uczniom za œwietn¹ i kulturaln¹ zabawê.
Wyra¿am g³êbokie przekonanie, ¿e impreza na sta³e wpisze siê
do katalogu kulturalnych wydarzeñ naszego miasta i spotkamy siê
znowu za rok.
Z europejskim pozdrowieniem Marek Idzik, Opiekun SKE „Eurodwójka”
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Ko³o plastyczne „Stowarzyszenie Rodzina Kolping w Che³mku”
Informacja o dzia³alnoœci Ko³a Plastycznego
Zajêcia Ko³a Plastycznego s¹ bogate w treœci i formy. W pracy z
dzieæmi wykonujemy nastêpuj¹ce techniki plastyczne:
- sk³adanie papieru wed³ug sztuki origami,
- wycinanki a¿urowe,
- wycinanki kola¿ i origami,
- prace z plastelin¹ i modelin¹,
- prace z mas¹ soln¹,
- wykonywanie ozdób choinkowych,
- wykonywanie pisanek ró¿nymi technikami.
Na zajêcia uczêszczaj¹ dzieci w wieku 7-13 lat oraz m³odzie¿
18 lat.

Prowadzimy na bie¿¹co aktualizacjê gazetki z pracami dzieci,
organizujemy wystawy prac. Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i
Wielkanocy zorganizowaliœmy dwa kiermasze, by³y na nich pocztówki i pisanki. Pieni¹dze ze sprzeda¿y przeznaczamy na zakup owoców, herbaty i drobnych materia³ów, np. kartonu, bibu³y, kleju.
Zorganizowaliœmy upominki Miko³ajkowe oraz spotkanie wigilijne, na którym przeprowadzony zosta³ konkurs na wystrój choinki.
Wyró¿nione prace zosta³y nagrodzone s³odyczami i drobnymi
upominkami. Zajêcia z dzieæmi prowadz¹ wolontariusze w osobach:
Beata Babich, Emilii i Piotr Kalita oraz Aleksandra Pisarek.
Prace dzieci i opiekunów zosta³y zaprezentowane na II Przegl¹dzie Rêkodzie³a Artystycznego „Niæ – W³ókna-Materia” w Domu
Ludowym w Che³mku.
Aleksandra Pisarek, opiekun Ko³a Plastycznego

Skarbnic¹ naszych dziejów
jest nasza historia

Teraz Polka
W dniu 31 maja 2007 zakoñczy³ siê kolejny ju¿ kurs w projekcie
Teraz Polka-wyrównywanie szans na rynku pracy, wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego. W miesi¹cu czerwcu rozpocznie siê kurs ksiêgowoœæ
komputerowa, kasa fiskalna. Jestem przekonana, ¿e wszystkie kursy,
które odbywaj¹ siê, dziêki projektom wspó³finansowanym ze œrodków unijnych, dadz¹ szanse na podjêcie pracy osobom bezrobotnym.
Warsztaty aktywizuj¹co - doradcze maj¹ na celu zmotywowanie do
podjêcia zatrudnienia, prze³amuj¹ lêki i w¹tpliwoœci. Podczas trwania projektu Teraz Polka-wyrównywanie szans na rynku pracy juz
ponad 30 osób znalaz³o zatrudnienie.
Urszula Trojañska

Dnia 9 maja 2007 r.
odby³o siê kolejne spotkanie zorganizowane
przez Stowarzyszenie
Rodzina Kolpinga w
Che³mku. Goœciem honorowym „spotkania
pokoleñ” by³a zas³u¿ona w wielu dziedzinach
¿ycia spo³ecznego i
kulturalnego Che³mka
mgr Halina Hebda.
Tematem przewodnim prelekcji by³y„Zabytki sakralne gminy
Che³mek”, a co siê z
tym wi¹¿e tak¿e ich historia. Nie mo¿na mówiæ na przyk³ad o koœciele pod wezwaniem Trójcy Przenajœwiêtszej
w Bobrku, nie wspominaj¹c o za³o¿ycielach i szacownych rodach,
które tworzy³y tê historiê - mówi³a Halina Hebda.
M³odzie¿ uwa¿nie s³ucha³a opowieœci przedstawionej w ciekawej i interesuj¹cej formie. Ka¿dy uczestnik spotkania czu³ niedosyt,
gdy dobieg³o ono koñca.
By³a to wspania³a lekcja historii, przeplatana anegdotami i opowieœciami dotycz¹cymi dawnych dziejów Che³mka. Oprawê spotkania stanowi³y zdjêcia z dawnych lat dokumentuj¹ce nasz¹ historiê.
Wioletta Kosowska Maca

Kupiê mieszkanie na terenie Che³mka
- mo¿e byæ zad³u¿one. Tel. 515 134 717
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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Che³mek w latach okupacji (23)
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych wracali z tu³aczki utrudzeni che³mkowianie, i jak¿e czêsto zastawali spalane domostwa lub ograbione nie
wiadomo przez kogo. Wiele rodzin nie mia³o siê gdzie schroniæ i wtedy
okaza³a siê wielkoœæ serca wiêkszoœci mieszkañców wsi zabieraj¹cych,
do czêsto bardzo skromnych i przeludnionych izb, nawet po kilkanaœcie
osób. Poszkodowani przez wojnê z ogromnym wysi³kiem odbudowywali swe zniszczone domy mimo wielkiej biedy, braku materia³ów, a
czêsto nawet i r¹k do pracy. 14 domów o wy¿szym standardzie (murowane) zosta³o odebrane ich w³aœcicielom i przedzielone Niemcom, a
Polaków przesiedlano najczêœciej do domów opuszczonych przez ¯ydów.
Taka sytuacja spotka³a tak¿e moj¹ rodzinê – zamieszkaliœmy w dwóch
ma³ych pomieszczeniach w du¿ym domu Mehla (najbogatszego ¯yda w
Che³mku) z widokiem na chlewy mehlowskie, a g³ówne pomieszczenia
zajmowa³ kolonista niemiecki „bauer” wraz z ¿on¹ i synem. Uprawia³ on
pola pozostawione przez ¯ydów, zajmowa³ siê te¿ obowi¹zkowymi dostawami zbo¿a i ziemniaków od rolników. Obok tego domu sta³y wypalone ruiny Domu Ludowego ze stercz¹cymi kominami, w których gnieŸdzi³y siê kawki, umilaj¹ce ¿ycie swym krakaniem.
Przez ca³y okres okupacji Polacy walczyli z najeŸdŸc¹ na wszystkich frontach œwiata i w kraju w dzia³aniach Ruchu Oporu - ju¿ od
pocz¹tku roku 1940 w Zwi¹zku Walki Zbrojnej przemianowanym w
1942 roku na Armiê Krajow¹, a póŸniej w³¹czy³y siê – Armia Ludowa i Gwardia Ludowa. Wszystkie one walczy³y na naszym terenie.
Najwy¿sz¹ form¹ walki z okupantem, jak¹ stosowa³ Ruch Oporu,
by³a walka zbrojna maj¹ca na celu wi¹zanie nieprzyjacielskich si³
wojskowych na zajêtych przez nich terenach – niszczenie transportów wojskowych na ty³ach frontowych, dezorganizowanie ¿ycia gospodarczego przez zak³ócanie ruchu kolejowego i przerywanie sieci
wysokiego napiêcia w celu wstrzymania dop³ywu pr¹du do zak³adów przemys³owych.
W Che³mku, podobnie jak innych miejscowoœciach, po czêstych
„podcinaniach s³upów” Niemcy wprowadzili obowi¹zkowe ich pilnowanie przez rodziny polskie, z wyznaczon¹ jedn¹ osob¹ kieruj¹c¹ tym
dzia³aniem i odpowiedzialn¹ za ewentualne zniszczenie s³upów – w
takim przypadku grozi³a tej osobie nawet œmieræ. Najtrudniej by³o pilnowaæ s³upów zim¹ przy du¿ych mrozach, wtedy stawiano prymitywne drewniane szopy, z „koz¹” opalane przyniesionym drewnem, przy
której ogrzewali siê na zmianê pilnuj¹cy. Zabronione by³o te¿, pod powa¿n¹ kar¹, przechodzenie w pobli¿u nasypu kolejowego, co by³o bardzo uci¹¿liwe dla osób spiesz¹cych z okolicy do pracy w fabryce.
¯ycie che³mkowian w czasie okupacji toczy³o siê w bliskiej odleg³oœci (8 km) od jednego z najstraszniejszych obozów œmierci, którego tragizm jest niewyobra¿alny dla wspó³czesnego cz³owieka. Obóz
ten istnia³ od maja 1940 roku, a ju¿ 14 czerwca przywieziono pierwszy transport Polaków z Tarnowa, póŸniej dalsze – g³ównie polskich
przywódców narodowych, inteligencjê, duchowieñstwo, ludzi nauki
i kultury, uczestników Ruchu Oporu, oficerów.
W 1942 roku istnia³y ju¿ 3 czêœci obozu: „Konzentrationslager
Auschwitz” – w Oœwiêcimiu, Brzezince i Monowicach. Od 1942 roku
jako wiêŸniów zaczêto równie¿ rejestrowaæ ¯ydów (ale tylko tych,
których podczas selekcji uznano za zdolnych do pracy). PóŸniej KL
Auschwitz sta³ siê masowym oœrodkiem zag³ady ¯ydów i oko³o 20
innych narodów. Po przywiezieniu poddawano ludzi selekcji na rampie kolejowej – zdolni do pracy byli rejestrowani do KL jako wiêŸniowie, a reszta by³a kierowana bezpoœrednio na œmieræ.
Pod nazw¹ KL Auschwitz od 1942 roku tworzono filie obozu zwane podobozami (Aussenkomando – komando zewnêtrzne), których by³o
ponad 40, przy hutach, kopalniach i innych zak³adach). Tego rodzaju
obóz znajdowa³ siê tak¿e w Che³mku, w przysió³ku Paprotnik.
Po zajêciu Che³mka przez okupanta jego administracja uruchomi³a fabrykê, która podczas dzia³añ wojennych nie dozna³a powa¿nego uszczerbku, wykorzystuj¹c znajduj¹ce siê w magazynach materia³y, maszyny i urz¹dzenia, których nie wywieziono, a si³y roboczej
nie brakowa³o w zwi¹zku z ustaleniem obowi¹zku pracy dla Polaków od 16 do 60 lat, pod kar¹ wywiezienia na przymusowe roboty do
Niemiec.

W po³owie wrzeœnia 1939 roku sytuacja Polski sta³a siê krytyczna, chocia¿ na wschodnich terenach pañstwa istnia³a jeszcze prawie
po³owa zdolnego do walki polskiego wojska walcz¹cego z Niemcami. Jednak wkroczenie 17 wrzeœnia Armii Czerwonej w granice pañstwa polskiego – bez wypowiedzenia wojny – przes¹dzi³o ostatecznie o klêsce ca³ej kampanii wrzeœniowej. Straty tej kampanii wynosi³y oko³o 70 000 poleg³ych i 133 000 rannych, zaœ do niewoli niemieckiej dosta³o siê oko³o 400 000 ¿o³nierzy i oficerów, a do radzieckiej –
³¹cznie z póŸniej z³apanymi – oko³o 230 000.
Rozpocz¹³ siê jeden z najtragiczniejszych okresów w historii naszej Ojczyzny – okupacja niemiecka.
Od pierwszej chwili najazdu na Polskê hitleryzm podj¹³ walkê przeciwko narodowi polskiemu, zarówno na terenach w³¹czonych do Rzeszy, jak te¿ w Generalnym Gubernatorstwie. Che³mek nale¿a³ do
wschodniej czêœci regencji katowickiej, do tzw. „Nowej Rzeszy”, tj. do
tej czêœci województwa krakowskiego, która stanowi³a zachodni¹ czêœæ
powiatu chrzanowskiego, tê bardziej uprzemys³owion¹ – kopalnie, huty,
fabryki, m.in. parowozownia w Chrzanowie i zak³ad obuwniczy w
Che³mku, sk³adaj¹ce siê na militarny potencja³ III Rzeszy.
W „Nowej Rzeszy”, przeciwnie jak w Rzeszy, nie powo³ywano
mê¿czyzn do wojska niemieckiego, nie obowi¹zywa³a „volkslista”,
mieszkañcy mogli mówiæ po polsku, wprowadzono tak¹ sam¹ walutê
jak w Niemczech, p³ace by³y nieco wy¿sze ni¿ w Generalnym Gubernatorstwie, dzieci uczy³y siê po polsku i korespondencja urzêdowa
by³a prowadzona po polsku. Te „przywileje” nie dotyczy³y praw politycznych obywateli narodowoœci polskiej. Ludnoœæ polsk¹ objê³a
jednak dyskryminacja – zastosowano akcjê regermanizacji, potr¹cano 15% zarobków z tytu³u przynale¿noœci do narodowoœci polskiej, a
przydzia³ na kartki ¿ywnoœciowe otrzymywano o po³owê mniejszy.
Obni¿ono stopnie organizacyjne szkó³ podstawowych, likwidowano
polskie szko³y œrednie, niszczono biblioteki i podrêczniki szkolne.
Zniszczeniu uleg³ tak¿e maj¹tek polskich organizacji spo³ecznych.

Kenkarta (dowód osobisty) mieszkañca Che³mka z roku 1944
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Niemiecki zarz¹d fabryki postanowi³ skorzystaæ z mo¿liwoœci
darmowej si³y roboczej poprzez utworzenie w Che³mku – Paprotniku filii obozu KL Auschwitz. Trudno ustaliæ, jaka by³a dok³adna data
jego utworzenia, ale z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿na jednak twierdziæ, ¿e
powsta³a nie póŸniej ni¿ w paŸdzierniku 1942 r., m.in. na podstawie
wpisów w obozowej ksiêdze kostnicy, gdzie z pocz¹tkiem listopada
odnotowano 8 numerów obozowych wiêŸniów zmar³ych w Che³mku, a w specjalnym rozkazie komendantury obozu z dna 2. listopada
wymieniono ju¿ komando Che³mek. Liczy³o ono oko³o 150 osób,
najprawdopodobniej wiêkszoœæ stanowili ¯ydzi przywiezieni z Belgii, Francji, Holandii i Jugos³awii. Znalaz³ siê tu te¿ ¯yd z Che³mka o
nazwisku Hanek, do którego przed wojn¹ nale¿a³a koszerna rzeŸnia
w przysió³ku Wygie³zów. Pracowa³ przy czyszczaniu stawu. Gdy
Niemcy zorientowali siê, ¿e pochodzi z tego terenu, odwieŸli go do
KL Auschwitz, gdzie zgin¹³ wraz z dwoma synami.
Pierwsz¹ partiê wiêŸniów w liczbie 100 osób przywieziono z obozu samochodami ciê¿arowymi do zakoñczenia budowy ulicy (obecnie Koœciuszki), a póŸniej SS-mani przepêdzali ich przez g³êboki w
tym czasie rów. Jeden z wiêŸniów wpad³ do wody i SS-man go zastrzeli³. To pierwsze spotkanie z tak nieludzkim traktowaniem cz³owieka by³o straszne dla ludzi, którzy mieszkali bardzo blisko obozu
(oko³o 250 metrów). Mimo niewielkiej odleg³oœci ludnoœæ cywilna
nie mog³a udzieliæ wiêŸniom ¿adnej pomocy – podobóz by³ po³o¿ony na p³askim i otwartym terenie, a w czasie przywo¿enia i wywo¿enia wiêŸniów najbli¿sze domy by³y otoczone szczelnie stra¿¹ dodatkowych posterunków.
Funkcje komandofûrerów pe³nili na zmianê dwaj SS-mani, a
oprócz nich by³o jeszcze szeœciu, a do pomocy mieli psy. Teren obozu by³ otoczony drutem kolczastym, rozpiêtym na drewnianych s³upach. Wewn¹trz ogrodzenia znajdowa³ siê prymitywny budynek –
dawna parowozownia kolejki w¹skotorowej (z Jazdówki do stacji
Che³mek), nie dawa³ on jednak ochrony przed zimnem, podobnie jak
piec trocinowy. WiêŸniowie spali na trzypiêtrowych pryczach pod
cienkimi kocami, których dla wielu nie starcza³o. Obok budynku znajdowa³a siê kostnica i blaszana rynna z kranami z ciekn¹c¹ zimn¹ wod¹
z pobliskiego rowu.
Komando w Che³mku utworzone by³o dla oczyszczenia stawów
che³meckich, z których mia³a byæ czerpana woda dla potrzeb przemys³owych fabryki obuwia „Bata”, aby zmniejszyæ dotychczasowe

Pomnik w Paprotniku
koszty pobierania wody z Przemszy. Rozpoczêto pracê od pierwszego stawu le¿¹cego najbli¿ej fabryki. Po jego odwodnieniu wiêŸniowie wykonywali sw¹ kator¿nicz¹ pracê – usuwali z dna mu³ i szuwary oraz karczowali korzenie drzew. Mu³u i b³ota u¿ywali do wzmocnienia okalaj¹cej brzeg grobli, a resztê wywo¿ono kolejk¹. Groblê tê
umacniano te¿ kamieniem przywo¿onym z kamienio³omu „Jazdówka”, gdzie równie¿ pracowali wiêŸniowie. W po³udniowej stronie stawu sta³ ma³y parterowy domek, w którym w okresie miêdzywojennym mieœci³a siê stacja pomp nale¿¹ca do fabryki „Bata”, teraz s³u¿y³a do sk³adowania narzêdzi. WiêŸniowie pog³êbiali te¿ i „faszynowali” rów doprowadzaj¹cy wodê z Libi¹¿a do stawów. ¯ywnoœæ dla
tak ciê¿ko pracuj¹cych ludzi sk³ada³a siê z 1 litra czarnej kawy, ? litra
zupy (rozgotowana w wodzie kapusta) i kawa³ka suchego chleba na
dobê. G³ód i ciê¿ka praca wiêŸniów bardzo czêsto prowadzi³y do
choroby i œmierci.
W ci¹gu tylko ponad jednomiesiêcznego istnienia podobozu Che³mek w ksiêdze zgonów zanotowano 47 zw³ok z komanda w Che³mku,
a ci, którzy byli zabierani jako chorzy, mieli tak¿e ma³¹ szansê prze¿ycia. Komando Che³mek zlikwidowano 9 grudnia 1942 roku, pomimo
nieukoñczenia oczyszczania pierwszego stawu, trudno ustaliæ, jaki by³
powód (Zeszyty Oœwiêcimskie [12] rok 1970).
Ju¿ po wojnie dowiedzieliœmy siê, ¿e ks. Eugeniusz Wcis³o wraz
z grup¹ parafian zorganizowa³ poprzez volksdeutschera – piekarza
potajemn¹ dostawê chleba dla wiêŸniów pracuj¹cych na stawach.
W dowód pamiêci o ofiarach podobozu KL Auschwitz mieszkañcy Che³mka wybudowali pomnik ods³oniêty 5 paŸdziernika 1969
roku. Znajduje siê on w pobli¿u dawnego podobozu.
Hah

22.06 "Sposób na rekina" - godz. 18:00
23.06 "Sposób na rekina" - godz. 18:00
24.06 "Sposób na rekina" - godz. 18:00
29.06 "Piraci z Karaibów: Na krañcu œwiata" - godz. 20:00
30.06 "Piraci z Karaibów: Na krañcu œwiata" - godz. 20:00
1.07 "Piraci z Karaibów: Na krañcu œwiata" - godz.20:00
Bilet: 10 z³

Kino Familijne w wakacje
Kino Iluzja zaprasza na „Familijne Kino w wakacje”.
14 – 15 Lipca – godz 18.00 „Stefan Malutki”
21 – 22 Lipca – godz. 18.00 „ Happy Wkrêt”
Bilety w cenie 5 z³
Oba filmy s¹ w polskiej wersji jêzykowej.

Rozkaz wyjazdu samochodu z KL Auschwitz po chorych wiêŸniów z Che³mka.
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ROŒNIE ŒWIADOMOŒÆ PRZECIWPO¯AROWA
NASZEJ M£ODZIE¯Y
SZiO w Che³mku, Ewa Wêdzina ze Szko³y Podstawowej nr 2 w
Che³mku, Anna Matejek z SZS z Gorzowa oraz pan Zbigniew Krawczyk z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Che³mku.
Komisja Turnieju, w sk³ad której weszli w/w opiekunowie oraz
z ramienia Zarz¹du Oddzia³u Gminnego innego Zwi¹zku OSP RP
druhowie: Roman Witkowski- prezes ZOG, Stanis³aw Adamczykcz³onek Zarz¹du Powiatowego Zwi¹zku OSP RP oraz Andrzej Sarna
- komendant gminny, wy³oni³a po dwóch zwyciêzców z ka¿dej grupy
wiekowej, którzy zdobyli najwiêksz¹ iloœæ
punków, a zostali nimi: w grupie I- Konrad Gil i Agnieszka Sarna, w grupie IIMateusz Sarna i Karol Michalski oraz w
grupie III- Andrzej Mañkut i Dawid Bo¿ek
Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali dyplomy i zapewnili sobie udzia³ w
wycieczce do Centralnego Muzeum Po¿arnictwa w Mys³owicach, a zwyciêzcy
dodatkowo otrzymali wartoœciowe
ksi¹¿ki.
Ponadto 14 kwietnia br. w OSP w Skidzinie odby³ siê Powiatowy Turniej Wiedzy Po¿arniczej, w którym uczestniczyli
zwyciêzcy naszego Gminnego Turnieju.
Spoœród naszych uczestników Agnieszka Sarna zajê³a III miejsce w
grupie I, a Mateusz Sarna zaj¹³ III miejsce w grupie II. Dodaæ nale¿y,
¿e w ka¿dej grupie wiekowej startowa³o po 16 osób.
Gratulujemy naszym przedstawicielom wysokiej lokaty, a wszystkim uczestnikom dziêkujemy za udzia³ w Turnieju i zachêcamy do
udzia³u TWP w przysz³ym roku.
Prezes ZOG Zw. OSP RP, R. Witkowski

Rok rocznie w okresie wiosennym odbywaj¹ siê w ca³ym kraju
Turnieje Wiedzy Po¿arniczej dla m³odzie¿y szkolnej w trzech grupach wiekowych: I grupa szko³y podstawowej, II grupa- szko³y gimnazjalne i III grupa szko³y ponadgimnazjalne.
Turniej poprzedzaj¹ eliminacje dotycz¹ce wiedzy o tematyce przeciwpo¿arowej w szko³ach, które zg³aszaj¹ swój udzia³ w turnieju na
szczeblu Gminy. Ich organizatorem na tym szczeblu samorz¹dowym
jest Zarz¹d Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku OSP RP w Che³mku.
Przygotowania do Turnieju prowadz¹
w ka¿dej szkole opiekunowie, którzy
przyjmuj¹ zg³oszenia m³odzie¿y, udostêpniaj¹ odpowiednie materia³y i udzielaj¹ wszelkiej pomocy.
W bie¿¹cym roku udzia³ do Turnieju
zg³osi³y szko³y: w grupie I- Szko³a Podstawowa nr 2 w Che³mku, SZS w Bobrku i Gorzowie, w grupie II- Gimnazjum
Publiczne nr 2 w Che³mku, SZS w Bobrku i Gorzowie oraz w grupie III- Zespó³
Powiatowy nr 8 Szkó³ Zawodowych i
Ogólnokszta³c¹cych w Che³mku.
W sumie wy³oniono w eliminacjach
24 kandydatów (po 6 z ka¿dej szko³y) na
Turniej Wiedzy Po¿arniczej Gminy Che³mek, który odby³ siê w stra¿nicy OSP w Che³mku w dniu 15 marca 2007 r.
M³odzie¿ zaprezentowa³a wysoki poziom wiedzy po¿arniczej, zarówno ten dotycz¹cy zagro¿eñ i ratownictwa, œrodków zapobiegaj¹cym po¿arom, organizacji s³u¿b ratowniczych oraz historii ruchu stra¿actwa ochotniczego w Polsce. Du¿a w tym zas³uga opiekunów szkolnych, którymi w tym roku byli: panie Ma³gorzata Huczek z PZ nr 8

XV Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Niepe³nosprawnych

Z pielgrzymk¹ u GaŸdziny Podhala
Ponad 90 osób z Warsztatów Terapii Zajêciowej w Fundacji im.
Brata Alberta w Che³mku, Przeciszowie i Jawiszowicach przyby³o
do Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Podhala w LudŸmierzu.
Ka¿dy po swojemu rozmawia³ z LudŸmiersk¹ Madonn¹ o sprawach
dla siebie najwa¿niejszych. Ka¿dy zostawi³ u Niej okruch swego
serca.
Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Niepe³nosprawnych jest jedn¹
z najwiêkszych uroczystoœci organizowanych przez Fundacjê im. Brata
Alberta. Odbywa siê w Sanktuariach Maryjnych ca³ej Polski. W tym
roku œrodowiska osób niepe³nosprawnych spotka³y siê po raz piêtnasty. Tym razem spotkanie odby³o siê w niewielkiej podhalañskiej wsi
le¿¹cej na brzegu Czarnego Dunajca. G³ównym organizatorem tegorocznej pielgrzymki by³ Warsztat Terapii Zajêciowej w Sosnowcu. .
Uroczystoœci pielgrzymkowe rozpoczê³a Msza Œw. celebrowana
przez ks. Tadeusza Isakowicza- Zaleskiego, prezesa Fundacji im. Brata
Alberta. Oprawê wokaln¹ mszy zapewni³ chór m³odzie¿y z Przeciszowa „Œpiewaj¹ce Jeziora”. Podczas kazania ksi¹dz prezes siêgn¹³
pamiêci¹ do historii Fundacji, wspomnia³ o jej za³o¿ycielach - œp.
Zofii Tetelowskiej i Stanis³awie Pruszyñskim. Mówi³ te¿ o przypadaj¹cym na ten rok jubileuszu 20- leciu istnienia fundacji.
Szczególnie piêknie i dobitnie zabrzmia³y s³owa o POWO£ANIU: powo³aniu do bycia dobrym, powo³aniu do mi³oœci do drugiego
cz³owieka, do wra¿liwoœci na potrzeby innych wzorem patrona Fundacji œw. Brata Alberta.
Po Mszy Œw. nadszed³ czas wystêpów. Niepe³nosprawni uczestnicy pielgrzymki z ogromnym zaanga¿owaniem w³¹czyli siê w popisy wokalne. Po raz kolejny pokazali, ¿e potrafi¹ cieszyæ siê i bawiæ
ca³ymi sob¹. U stóp polowego o³tarza tañczono, œpiewano, klaskano.
Przed publicznoœci¹ wyst¹pi³y zespo³y z Warsztatów Terapii Zajêciowej w Libi¹¿u, Che³mku, Chrzanowie, £odzi oraz radwanowic-

kiego schroniska. Che³mek reprezentowali : Grzegorz Drewniak,
Gra¿yna Grafowska, Joanna Wójcik oraz Patryk Szpak. GwoŸdziem
programu okaza³y siê popisy „Bajerantów”, góralskiej kapeli z Zakopanego. Ogniste, dynamiczne szlagiery wci¹gnê³y publicznoœæ w
¿ywio³ spontanicznej zabawy.
Pielgrzymka da³a mi du¿o. Mog³am siê pomodliæ i zabawiæ. By³
to dla mnie bardzo radosny wyjazd. Modli³am siê o zdrowie swoje i
ca³ej rodziny. Mama by³a wzruszona, widz¹c tyle niepe³nosprawnych
osób – oceni³a Agnieszka Nowak z Warsztatu Terapii Zajêciowej
w Che³mku.
By³o piêknie. Cudowne okolice i wspania³e Sanktuarium. Szczególnie pamiêtam czêœæ kazania ksiêdza prezesa o powo³aniu. To s³owa skierowane jednoczeœnie do instruktorów, osób niepe³nosprawnych i ich rodzin – wspomina³a Gra¿yna Grafowska, uczestniczka
che³mkowskich WTZ.
Anna Kasprzyk
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Z³oty miesi¹c UKS „Grunwald” Che³mek
Widomoœæ z 13 kwietnia nie by³a informacj¹ „prima a prylisow¹”
tylko faktem. Zawodniczki UKS Grunwald zdoby³y po raz trzeci
Mistrzostwo Powiat Oœwiêcimskiego Ligi Kobiet. W meczu fina³owym pokona³y zespó³ z Piotrowic, nie oddaj¹c ¿adnego seta.
3-miejsce zaj¹³ zespo³u UKS „Gilowice”, zwyciê¿aj¹c zespó³ LO
Konar.
Fina³ odby³ siê przy pe³nej widowni na nowo wybudowanej Hal
Sportowej Chemika. Zaszczyci³y go sw¹ obecnoœci¹ w³adze Powiatu
Oœwiêcimskiego. Puchar zwyciêskiemu zespo³owi Che³mka na rêce
kapitana Joanny Jag³a wrêczy³ Dyrektor MOKSiR Oœwiêcim pan
Krzysztof Martowicz.
Miesi¹c kwiecieñ zakoñczy³ siê sukcesem dru¿yny m³odziczek w
silnie obsadzonym turnieju pi³ki siatkowej w miejscowoœci Kozy ko³o
Bielska. W turnieju uczestniczy³y 4 zespo³y z ligi Œl¹skiego Zwi¹zku
Pi³ki Siatkowej, w tym „narybki” II ligowego zespo³u z Kóz. W finale spotka³y siê 2 najlepsze zespo³y turnieju, a po zaciêtym meczu w 3
setach wygra³y nasze zawodniczki. Gratulujemy udanych meczów i
prosimy o jeszcze!
Z nieoficjalnych Ÿróde³ wiemy, ¿e UKS zg³asza do rozgrywek
MZPS w Krakowie dwa zespo³y: m³odziczki oraz juniorki m³odsze.

O terminach rozgrywek w sezonie 2007/2008 bêdziemy pisaæ w nastêpnych artyku³ach.

Wis³a w Che³mku

Derby dla Bobrka
Na boisku LKS BOBREK odby³ siê mecz pi³karski pomiêdzy LKS
Bobrek, a LKS Gorzów. Debry gminy Che³mek zdecydowanie, bo a¿
5:0 wygrali pi³karze z Bobrka. Przewaga nale¿a³a do gospodarzy, jednak goœcie wypowiadali groŸne kontakty. Jednak po przerwie przewaga zosta³a udokumentowana czterema bramkami i dobr¹ gr¹. Tydzieñ póŸniej LKS Bobrek 10.06.2007 gra³ mecz na wyjeŸdzie z liderem w Zatorze. Po bardzo dobrym, zaciêtym meczu, Bobrek wygra³
1: 0 i dalej walczy o awans do A klasy.
- Naszym celem jest w tym sezonie jest awans do klasy A. Nasze
zaplecze (nowa murawa, nowo postawiony funkcjonalny budynek)
spokojnie pozwala nam na grê w tej klasie rozgrywkowej.
Moja dru¿yna to m³odoœæ i doœwiadczenie. M³odzi, zdolni, chêtni
gry zawodnicy, wspomagani przez kilku doœwiadczonych graczy tworzona boisku monolit, który sukcesywnie przynosi zdobycze punktowe. Oprócz punktów licz¹ siê te¿ wra¿enia estetyczne. A moja dru¿yna gra widowiskowy futbol, podobaj¹cy siê licznie zgromadzonym
kibicom.

Sportowa czêœæ Dni Che³mka dostarczy³a kibicom wielu wra¿eñ.
Jednak spoœród sportowych atrakcji najwa¿niejszym wydarzeniem
by³ mecz pi³ki no¿nej oldboyów Wis³a Kraków – KS Che³mek. Na
boisku KS Che³mek zaroi³o siê od gwiazd – bowiem po stronie goœci
zagrali m. in. Marek KoŸmiñski, Marcin Ja³ocha, Grzegorz Lewandowski, Dariusz Marzec. Mecz uda³o siê zorganizowaæ przez starania Jacka Matyi, wychowanka KS Che³mek, który przez szeœæ sezonów broni³ barw Wis³y Kraków.
Spotkanie obfitowa³o w wiele nieszablonowych zagrañ oraz akcji, które zachwyca³y zgromadzonych na trybunach widzów.
Spotkanie zakoñczy³o siê wynikiem 4 – 0 dla goœci – hat-tricka
zapisa³ na swoim koncie Zdzis³aw Janik, jednego gola zdoby³ Jacek
Matyja. Po stronie zawodników KS wyró¿nili siê Jan Chylaszek, który kilkakrotnie „postraszy³” obronê Wis³y oraz Robert Saternus, który skutecznie powstrzymywa³ Marka KoŸmiñskiego.
- To s¹ nietuzinkowi gracze, a techniki siê nie zapomina. Przeciwko zespo³owi a¿ tak naszpikowanymi pi³karzami „ z nazwiskami” nie
mia³em okazji jeszcze graæ. Widaæ, ¿e oldboye Wis³y czêsto ze sob¹
graj¹. Nam brakowa³o nie tylko zgrania. Dla wiêkszoœci zawodników
naszej dru¿yny by³ to pierwszy kontakt z pi³k¹ po d³ugiej przerwie.
Nie chodzi³o jednak o wynik. To du¿a sprawa dla Che³mka, ¿e klub
móg³ goœciæ taka firmê. Wis³a to zawsze Wis³a. Ja jestem wielkim
fanem „Bia³ej Gwiazdy” a moje kibicowanie tej dru¿ynie zaczê³o siê
w najm³odszych latach – mówi³ po spotkaniu Robert Saternus.

Bardzo cieszê siê, ze zwyciêstwa 1:0 z Zatorem na wyjeŸdzie
literuj¹cym rozgrywkom. Ca³y czas chcemy awansowaæ i walczyæ
o to. Przed nami drugi , najwa¿niejszy mecz z Bulowicami, które
s¹ bezpoœrednio przed nami w tabeli. Wierze w nasze zwyciêstwo.
Jesteœmy bardzo blisko celu – mówi trener LKS Bobrek £ukasz
Jagoda
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DNI CHE£MKA 2007

SPONSORZY "DNI CHE£MKA' 2007": Zak³ad Produkcji Obuwia "ANSPOL", Bank BPH, Bank Spó³dzielczy Oœwiêcim,
SKOK Mys³owice, ASFOR Poznañski Sp. J., Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Handlowo Us³ugowe "Stanform" in¿. Stanis³aw
Mleczek, "Autos" S.C. KrêŸlewicz i Œwiat, Apteka "Nowa" w Che³mku,
£azienki, technika grzewcza - Piotr Figiel,
16
Samodzielny Gminny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Che³mku, portal internetowy www.kasztelania.pl, Gazeta Krakowska

