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Manuli  zainwestuje  w  Che³mku
Firma Manuli Auto Polska Sp. z o. o., o której planach szeroko pisali�my w

poprzednim numerze, zainwestuje w Che³mku. 15 maja zosta³a podpisana umowa
pomiêdzy Z. U. T. Technoskór a w³osk¹ firm¹.

Umowa zak³ada wydzier¿awienie ma-
j¹tku Technoskóru na okres 6 lat, z mo¿li-
wo�ci¹ jego pó�niejszego wykupienia. Tym
samym, jeszcze w tym roku firma podejmie
dzia³ania zmierzaj¹ce do uruchomienia pro-
dukcji. W lecie spó³ka bêdzie przystoso-
wywaæ zak³ad do swoich potrzeb. Produk-
cja powinna zostaæ uruchomiona pó�n¹ je-
sieni¹.

 W czerwcu rozpocznie siê wstêpna re-
krutacja pracowników. I tak, jak zak³ada³ list
intencyjny podpisany przez burmistrza
Che³mka i przedstawiciela spó³ki, prefero-
wani bêd¹ mieszkañcy gminy Che³mek. Dla
w³oskiej firmy bardzo du¿e znaczenie ma
kwestia dojazdu do miejsca pracy, dlatego
ok. 80% za³ogi stanowi¹ ludzie z terenu dzia-
³ania firmy. W tym roku powinno zostaæ

zatrudnionych oko³o 150 osób. W miarê jak
spó³ka bêdzie siê rozwijaæ, w latach 2003/
2004, zatrudnienie powinno tu znale�æ ko-
lejnych 100 osób. W przypadku zwiêksze-
nia ilo�ci zamówieñ  w 2006 roku zatrudnie-
nie powinno doj�æ do poziomu 400-500 osób.
Zasady i sposób rekrutacji to ju¿ jest sprawa
wewnêtrzna firmy- mówi burmistrz- trudno
okre�liæ czym siê bêd¹ ostatecznie kierowaæ
. Na pewno jednakowo bêd¹ traktowaæ ko-
biety i mê¿czyzn, bo w tej pracy, któr¹ siê
tam wykonuje pracowaæ mog¹ zarówno ko-
biety, jak i mê¿czy�ni.

Wszystkie osoby chêtne do pracy mog¹
sk³adaæ podanie bezpo�rednio na bramie
Z. U. T. Technoskór z dopiskiem: �Zatrud-
nienie � Manuli �Che³mek� lub na bramie
zak³adu w Tychach.

BKC

7,8 i 9 maja burmistrz Che³mka
A. Saternus i Przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Z. Jeleñ odbyli robocz¹ wizytê w
Belgii. W³odarze miasta pojechali do
Belgii na zaproszenie firmy Van Genech-
ten, która ma swoj¹ siedzibê w mie�cie
Turnhout, po³o¿onym we flamandzkiej
czê�ci kraju, niedaleko Antwerpi.

ROBOCZA
WIZYTA W BELGII

Podczas wizyty odby³o siê spotkanie
z w³a�cicielem firmy- P. de Somer oraz jego
nastêpc¹. Byli�my bardzo mile zaskoczeni-
opowiada burmistrz- gdy¿ przyjmowano nas
z pe³nymi honorami, ³¹cznie z tym , ¿e na
maszcie przed zak³adem wisia³a polska fla-
ga.

Firma Van Genechten zajmuje siê pro-
dukcj¹ opakowañ dla przemys³u spo¿yw-
czego. Jest to koncern rodzinny, posiadaj¹-
cy wiele zak³adów na terenie Europy, ale
te¿ w USA. Zak³ad macierzysty w Belgii
jest najwiêkszy i najnowocze�niejszy
w Europie.

W³a�ciciel spó³ki jest zainteresowany
szerszym wej�ciem na rynek polski. Obec-
nie polski oddzia³ firmy- VG Polska- ma
swoj¹ siedzibê w Che³mku. Firma dzier¿a-
wi od PZPS czê�æ hali nr 13. W³a�ciciel
chce  poszerzyæ produkcjê w Che³mku
i uruchomiæ nowe linie technologiczne.
Chce te¿ wykupiæ halê i poddaæ obiekt  grun-
townej modernizacji. Wydaje mi siê, ¿e trze-
ba zrobiæ wszystko, aby firma VG mog³a siê
u nas umocniæ i docelowo inwestowaæ w
ten obiekt, a co za tym idzie stworzyæ nowe
miejsca pracy- mówi burmistrz. Dzisiaj
jeszcze trudno okre�liæ, ile osób znalaz³oby
zatrudnienie. Spotkanie w Van Genechten
mia³o bardzo oficjalny charakter. Uczest-
niczy³ w nim J. Micha³owski- doradca han-
dlowy Ambasady Polskiej w Brukseli.

dok. na str. 2

 9 maja w 58. rocznicê zakoñczenia II wojny �wiatowej kwiaty pod Pomnikiem Ofiar
Faszyzmu z³o¿yli: wiceburmistrz Che³mka, stra¿acy z OSP w Che³mku, ¿o³nierze,
uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 2 , Gimnazjum nr 2 i  PZ nr 8 SZ i O oraz kombatanci.
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ROBOCZA

WIZYTA W BELGII
dok. ze str. 1

Drug¹, wa¿n¹ czê�ci¹ tej wizyty by³o spo-
tkanie z w³adzami miasta Turnhout. Jest to 40-
tys. miasteczko, z bogat¹ tradycj¹ i kultur¹.

KRÓTKO  O  GMINIE
Znalaz³y siê pieni¹dze na drogê 780. W

kwietniu burmistrz Che³mka wys³a³ do Mar-
sza³ka Województwa pismo z pro�b¹ o zajê-
cie stanowiska w sprawie remontu drogi 780
(w tym roku zabrak³o pieniêdzy w bud¿ecie
województwa ma³opolskiego na jej dalszy re-
mont). Przysz³a odpowied� pozytywna, dro-
ga remontowana bêdzie z pieniêdzy w ramach
kontraktu wojewódzkiego. Droga moderni-
zowana bêdzie na odcinku od ulicy Mickie-
wicza do torów kolejowych, w ten sam spo-
sób co ju¿ wyremontowany odcinek ulicy Pia-
stowskiej, czyli: utwardzenie podbudowy, ze-
branie starej nawierzchni i po³o¿enie nowej.
£¹czna warto�æ inwestycji szacowana jest na
1,2 mln. z³, z czego 180 tys. da gmina, 420
tys. pochodziæ bêdzie z programu wsparcia i
600 tys. z bud¿etu Ma³opolski. Remont drogi
ma siê przyczyniæ bezpo�rednio do zwiêksze-
nia atrakcyjno�ci inwestycyjnej gminy- pod-
kre�la burmistrz.

* * *

W maju dosz³o do podpisania porozumie-
nia pomiêdzy gmin¹ a starostwem w sprawie
wspó³finansowania przygotowania dokumen-
tacji chodników przy ulicach: O�wiêcimskiej,
Jaworznickiej i Krasiñskiego w Che³mku.
£¹czny, orientacyjny koszt wykonania doku-
mentacji szacowany jest na 62 tys. z³otych.
Po³owê kosztów ma pokryæ gmina. Dokumen-
tacja na wykonanie chodnika wzd³u¿ ulicy
Jagielloñskiej ju¿ istnieje, ale na jego budowê
powiat nie ma na razie pieniêdzy. Po rozstrzy-
gniêciu przetargów mo¿e siê jednak okazaæ,
¿e zostan¹ jakie� �rodki finansowe, za które
mo¿na wykonaæ choæby czê�æ nowego chod-
nika. Ewentualne decyzje w tej sprawie staro-
sta podejmie w III kwartale.

* * *

Nie bêdzie Punktu do rejestracji bezrobot-
nych. W zwi¹zku z pro�b¹ bezrobotnych o
uruchomienie na terenie Che³mka punktu dla
osób bezrobotnych bez prawa do zasi³ku, w
którym mogliby zg³aszaæ swoj¹ gotowo�æ do
pracy, burmistrz Che³mka zwróci³ siê do staro-
sty z pro�b¹ o utworzenie takiego punktu.
Odpowied� z powiatu jest jednak negatywna-
punktu nie bêdzie. Burmistrz nie zgadza siê z
t¹ decyzj¹ i wys³a³ pismo o ponowne rozpa-
trzenie tej sprawy. Podobny punkt funkcjonu-
je w Zatorze i doskonale zdaje egzamin. Wyda-
je mi siê, ¿e jest to temat bardzo wa¿ny w skali
ca³ego powiatu i nie powinien byæ za³atwiany
wybiórczo. Punkty satelickie Powiatowego
Urzêdu Pracy powinny powstaæ w Che³mku,
Brzeszczach i Kêtach- podkre�la burmistrz.

* * *

Bêd¹ nowe tablice pami¹tkowe na Pomni-
ku Ofiar Faszyzmu. Po tym jak 2 tablice pa-
d³y ³upem z³odziei z³omu, pozosta³e by³y �ci¹-
gane  po ka¿dej uroczysto�ci.  Burmistrz pod-
j¹³ decyzjê o odrestaurowaniu wszystkich ta-
blic. Nowe tablice wykonane bêd¹ z kamie-
nia, a nazwiska osób zamordowanych pod-
czas II wojny �wiatowej bêd¹ wygrawerowa-
ne. Pozwoli to uchroniæ je przed z³odziejami.
Koszt tej inwestycji wyniesie 4 tys. z³. Stare
tablice zostan¹ zachowane na pami¹tkê i zde-
ponowane w Urzêdzie Miejskim lub MOK-
SiR. Prace zwi¹zane z wymian¹ tablic powin-
ny zostaæ zakoñczone do koñca lipca. Tak wiêc
obchody 1 wrze�nia odbêd¹ siê ju¿ przed
odrestaurowanym pomnikiem.

* * *

Zosta³ rozstrzygniêty przetarg na wy³o¿e-
nie i wymianê odcinka sieci centralnego ogrze-
wania w rejonie Szko³y Podstawowej nr 2 w
Che³mku. Wykonawc¹ bêdzie firma �Dermex�.
£¹czna warto�æ robót wyniesie 73 tys. 145 z³.

* * *

Rozstrzygniêto przetarg na rozbudowê
Szko³y Podstawowej nr 2 w Che³mku. Roz-
budowa obejmie: budowê sali gimnastycznej,
zaplecza, przewi¹zki, malowanie elewacji
budynków szko³y, przebudowê przy³¹czy
wraz z wykonaniem doj�cia do szko³y od uli-
cy Brzozowej. Wykonawc¹ bêdzie firma
�Monterin� z Katowic. Koszt inwestycji wy-
niesie 1 mln 167 tys. z³.

Dla mamy i taty
Z  okazji Dnia Matki i zbli¿aj¹cego siê Dnia

Ojca dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego
nr 2 w Che³mku przygotowa³y dla swoich ro-
dziców przedstawienie. Przedszkolaki tañczy-
³y- zaprezentowa³y bardzo ciekawe uk³ady ta-
neczne, �piewa³y, deklamowa³y wiersze o
mamie i tacie. Wszystkim rodzicom dzieci z³o-
¿y³y ¿yczenia pomy�lno�ci, u�miechu i du¿o
rado�ci. Wrêczy³y te¿ w³asnorêcznie wykona-
ne bukieciki z polnych kwiatów. By³a tak¿e
niespodzianka. Dzieci namalowa³y portrety
swoich rodziców. Zadaniem opiekunów by³o
rozpoznanie siê w�ród  innych. Portrety nie
by³y podpisane, a dzieci nie mog³y podpowia-
daæ. Jednak rodzice poradzili sobie doskonale.
Na zakoñczenie wszyscy otrzymali s³odycze.
Wystêpy odby³y siê 27 maja w MOKSiR w
Che³mku. Przygotowa³y je dzieci z grupy
�Motylki� i Muchomorki� wraz ze swoimi
opiekunami: J. Wolny i D. Pawlak.  BKC

PRYWATNA   SZKO£A
WY¯SZA

Prywatna Wy¿sza Szko³a Buisnessu i
Administracji w Warszawie informuje, ¿e w
roku akademickim 2003/2004 szko³a wpro-
wadzi³a ulgi w op³atach za czesne. Wszyscy
studenci zakwalifikowani na I rok studiów
dziennych, zaocznych i wieczorowych bêd¹
pobieraæ nauki na tym roku bezp³atnie. Na II
roku zni¿ka z op³at czesnego wyniesie do 20%,
na III roku do 30% i na IV- do 40%. W sumie
daje to mo¿liwo�æ zwolnienia z op³at za stu-
dia przez 2 lata. Wprowadzaj¹c te inicjatywy,
uczelnia chcia³a umo¿liwiæ kszta³cenie m³o-
dzie¿y najbardziej utalentowanej, z rodzin
�rednio i nisko sytuowanych. Szersze infor-
macje o uczelni mo¿na uzyskaæ pod nr tel.
(022) 559 21 05, 559 21 06, 559 21 29, 559
21 33, fax. (022) 559 22 60 oraz na stronie
internetowej www.pwsbia.edu.pl

Mieli�my okazjê z Panem Przewodnicz¹-
cym zwiedziæ miasto i choæ w skrócie zapo-
znaæ siê z jego histori¹. Polecam wszystkim
Muzeum Kart- opowiada burmistrz. Wiele
sobie obiecujê po tej wizycie- dodaje - Roz-
mawiali�my wstêpnie o wzajemnej wspó³pra-
cy na zasadzie miast partnerskich. W trakcie
roku bêdziemy wymieniaæ informacje o na-
szych miastach, a ostateczna decyzja o podjê-
ciu uchwa³y o wspó³pracy bêdzie zale¿a³a od
Rady tego miasta. Turnhout posiada ju¿ kilka
miast partnerskich. W kwietniu przysz³ego
roku w³adze Turnhout planuj¹ prezentacjê
pañstw, które w 2004 roku wejd¹ do Unii Eu-
ropejskiej. I byæ mo¿e wtedy odbêdzie siê
wizyta podczas której zaprezentujemy nasz
dorobbek i kulturyê i byæ kmo¿e podpisana
zostanie umowa o miastach partnerskich. BKC
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STANOWISKO BURMISTRZA CHE£MKA
W SPRWIE PRZYST¥PIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

Ju¿ za kilka dni bêdziemy mogli, poprzez udzia³ w referendum,
podj¹æ decyzjê o miejscu Polski w Europie.

Udzia³ w referendum to nasz podstawowy obowi¹zek wobec
ojczyzny. W krajach demokratycznych jest to fundamentalny spo-
sób wyra¿ania opinii w sprawach najwa¿niejszych dla pañstwa.
Dlatego zachêcam wszystkich uprawnionych mieszkañców Che³m-
ka, Bobrka i Gorzowa do udzia³u w referendum w dniach 7 i 8
czerwca 2003r.

Ja osobi�cie bêdê g³osowa³ na tak. Wej�cie do Unii Europej-
skiej daje Polsce szansê na zrównowa¿ony rozwój gospodarczy.
Bêd¹c w Unii, bêdziemy mogli bezpo�rednio uczestniczyæ w kszta³-
towaniu gospodarki w Europie, a tak¿e gospodarki �wiatowej.
Pozostaj¹c poza Uni¹, pozbawimy siê tych mo¿liwo�ci. Unia w
swoich za³o¿eniach d¹¿y do zrównowa¿onego rozwoju wszystkich
krajów cz³onkowskich, dlatego kraje mniej rozwiniête otrzymaj¹
znaczn¹ pomoc na rozwój gospodarczy poprzez budowê infra-
struktury technicznej- dróg, kanalizacji, dostosowanie wielu ga³ê-
zi przemys³u i rolnictwa do struktur i norm unijnych. Kraje piêt-
nastki przez okres prawie pó³wiecza osi¹gnê³y bardzo wysoki
poziom rozwoju, pozostawiaj¹c daleko w tyle kraje by³ego bloku
wschodniego. Jak wielkie dziel¹ nas ró¿nice, mo¿emy sprawdziæ
naocznie wyje¿d¿aj¹c do krajów bêd¹cych ju¿ w strukturze Unii.

Przed nami pojawia siê historyczna szansa powrotu do grona
pañstw europejskich, bo choæ w Europie byli�my zawsze, to po
wielu latach pojawia siê nadzieja, by staæ siê pe³noprawnymi Eu-
ropejczykami.

Wej�cie do Unii jest szans¹, ale tak naprawdê to wszystko bêdzie
zale¿eæ od nas samych, od naszej aktywno�ci i pracowito�ci. Je¿eli

pokonamy apatiê, powszechn¹ niemoc, to odniesiemy sukces.
Wymaga to ogromnego zaanga¿owania ka¿dego z  nas  a w sposób
szczególny, elit politycznych i urzêdników na wszystkich szcze-
blach w³adzy. Po wej�ciu do Unii zachowamy swoj¹ tradycjê,
kulturê i jêzyk, prawo decydowania o nas. Unia równie¿ potrze-
buje Polski, narodu z tysi¹cletni¹ histori¹ i warto�ciami moralny-
mi, które ubogac¹ Europê.

Z 10 krajów kandyduj¹cych do Unii Europejskiej 5 powie-
dzia³o ju¿ TAK, dlatego nie sposób wyobraziæ sobie innej decyzji.
Dla wszystkich tych, którzy maj¹ w¹tpliwo�ci, przytoczê s³owa,
które stanowi¹ najwa¿niejsze przes³anie wypowiedziane
19.05.2003 r. przez Papie¿a Jana Paw³a II  na spotkaniu z piel-
grzymami na placu �w. Piotra: �Polska zawsze stanowi wa¿n¹
czê�æ Europy i dzi� nie mo¿e wy³¹czyæ siê z tej wspólnoty,
która wprawdzie na ró¿nych p³aszczyznach prze¿ywa kryzy-
sy, ale która stanowi jedn¹ rodzinê narodów opart¹ na wspól-
nej, chrze�cijañskiej tradycji...�. Maj¹c na wzglêdzie niepokoje
przeciwników integracji,  Papie¿ podkre�li³: �Wej�cie w struk-
tury Unii Europejskiej na równych prawach z innymi pañ-
stwami jest dla naszego Narodu i bratnich narodów s³owiañ-
skich wyrazem jakiej� dziejowej sprawiedliwo�ci, a z drugiej
strony mo¿e ubogaciæ Europê...�.

Id¹c  w sobotê lub niedzielê do urn wyborczych, pamiêtajmy
o przes³aniu naszego wielkiego rodaka, który przez ca³y pontyfi-
kat udziela cennych rad. Najpierw poprowadzi³ nas do odzyska-
nia wolno�ci, a dzisiaj wprowadza nas do Europy jako cz³onków
wielkiej europejskiej rodziny.

Andrzej Saternus
Burmistrz Che³mka

REFERENDUM    EUROPEJSKIE
Przypominamy, ¿e w dniach 7 i 8 czerwca odbêdzie siê referendum ogólnokrajowe w sprawie wyra¿enia zgody na ratyfikacjê Traktatu

dotycz¹cego przyst¹pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
Poni¿ej przedstawiamy numery, granice i siedziby obwodów do g³osowania, które wyznaczone zosta³y na terenie naszej gminy.
Lokale wyborcze bêd¹ w tych dniach czynne w godzinach od 6.00 do 20.00.

NUMER GRANICE OBWODU SIEDZIBA OBWODOWEJ
OBWODU G£OSOWANIA KOMISJI WYBORCZEJ
1. Che³mek - ulice: S. Batorego, T. Baty, B. Chrobrego, J. D³ugosza, A. Fredry, Jagielloñska, Jaworznicka, Lokal  dostosowany do potrzeb

K. Wielkiego, J. Kochanowskiego, Z. Krasiñskiego, J.I. Kraszewskiego, Krêta, Królowej Jadwigi, wyborców niepe³nosprawnych
Krótka, B. Krzywoustego, Le�na, Lipowa, W. £okietka, A. Mickiewicza, Mieszka I, Na Ska³ce, Remiza OSP w Che³mku
C. K. Norwida, O�wiêcimska, Piastowska, Polna, Przemys³owa, Rzeczna, Sadowa,  J. S³owackiego, ul. A. Mickiewicza 15a
Z. Starego, Staicha, Starowiejska, �l¹ska, J. Tuwima,   ks. E. Wcis³o,  Wrzosowa tel. 846-18-88

2. Che³mek -  ulice:  W. Broniewskiego, M. D¹browskiej, J. Kasprowicza, Krakowska (nr parzyste), Powiatowy Zespó³ Nr 8
W. Orkana, W. Reymonta, L. Rydla, L. Staffa, A. Struga,  K. Przerwy-Tetmajera, Szkó³ Zaw. i Ogólnokszt.
S. Wyspiañskiego, G. Zapolskiej, S. ¯eromskiego w Che³mku  ul. Krakowska 18

tel. 846-11-71
3. Che³mek  - ulice:  T. Ko�ciuszki, Krakowska (nr nieparzyste), Ofiar Faszyzmu, J. Pi³sudskiego, Gimnazjum Nr 2  w Che³mku

Powstañców �l¹skich ul. J. Pi³sudskiego 3
tel. 846-13-86

4. Che³mek -  ulice: Genera³a W. Andersa, Boczna, Brzozowa, G³ogowa,  Klonowa, Kolejowa, SP Nr 2 w Che³mnu
11-go Listopada, 25-go Stycznia, Topolowa, Wojska Polskiego ul. Brzozowa 7 tel. 846-12-97

5. So³ectwo Gorzów Zespó³ Szkolny Podstawowo-
Gimnazjalny w Gorzowie
ul. Szkolna 3  tel. 846-14-75

6. So³ectwo Bobrek Zespó³ Szkolny Podstawowo-
Gimnazjalny  w Bobrku
ul. Nadwi�lañska 9  tel. 846-17-37

7. Dom Pomocy Spo³ecznej w Bobrku Dom Pomocy Spo³ecznej
w Bobrku  ul. Ksiê¿nej
Ogiñskiej 2 tel. 846-13-39

Szersze informacje na temat uczestnictwa w referendum mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w Che³mku, nr tel. 846 12 30.
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DO HODOWCÓW ZWIERZ¥T
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa � Biuro

Powiatowe w O�wiêcimiu informuje hodowców zwierz¹t, ¿e w
zwi¹zku z wej�ciem w ¿ycie z dniem 28 kwietnia 2003 r. ustawy
z dnia 14 lutego 2003 r. o zwalczaniu chorób zaka�nych zwierz¹t,
badania zwierz¹t rze�nych i miêsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2003 nr 52 poz. 450) byd³o,
owce, kozy, konie i �winie mog¹ byæ wprowadzone na rynek, je-
¿eli s¹:

1. oznakowane, z wyj¹tkiem koni
2.zaopatrzone w paszport, w przypadku byd³a i koni
3.wpisane do ksiêgi rejestracji, z wyj¹tkiem koni
4.zaopatrzone w �wiadectwo zdrowia wystawione przez po-

wiatowego lekarza weterynarii
W zwi¹zku z powy¿szym �wiadectwa pochodzenia zwierz¹t

nie s¹ obowi¹zkowe.

KOMUNIKAT
Urz¹d Miejski w Che³mku na podstawie badañ laboratoryj-

nych Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
O�wiêcimiu (art. 4 ust. 1 Ustawy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej
z dnia 14 marca 1985 r. � tekst jednolity Dz. U. Nr 90 z 1998 r. poz.
575 z pó�n. zmianami i Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia
16 pa�dziernika 2002 r. Dz. U. Nr 183, poz. 1530) informuje, ¿e
w k¹pielisku �Na Stawach� w Che³mku � jako�æ wody nie
odpowiada wymaganiom sanitarnym (ska¿enie). W zwi¹zku z
powy¿szym ostrzegamy, ¿e k¹piele w miejscach ska¿onych gro¿¹
nastêpstwami chorobowymi. Apelujemy do rozs¹dku mieszkañ-
ców Che³mka i okolic, aby korzystali z k¹pielisk odpowiadaj¹-
cych standardom.

Nieruchomo�æ gruntowa na sprzeda¿
Burmistrz Che³mka informuje, ¿e uruchomiona zosta³a proce-

dura sprzeda¿y nieruchomo�ci gruntowej po³o¿onej w Bobrku.
Nieruchomo�æ sk³ada siê z dwóch dzia³ek gruntowych o ³¹cznej
powierzchni 0,8636 ha. Osoby zainteresowane niniejsz¹ ofert¹
proszone s¹ o kontakt z Urzêdem Miejskim w Che³mku pokój nr
14, tel. 846 12 30 wew. 40.

Miejski Zak³ad Gospodarki Komunalnej
w Che³mku Spó³ka z o. o.

 informuje, ¿e jako�æ wody wt³aczanej do sieci miejskiej
odpowiada obowi¹zuj¹cym normom. Równocze�nie informuje-
my, ¿e PSSE w O�wiêcimiu, na podstawie analiz fizykochemicz-
nych i bakteriologicznych prób wody pobranych z wodoci¹gu w
I kwartale 2003r., ocenia wodoci¹g jako dobry.

DO   W£A�CICIELI
NIERUCHOMO�CI

Urz¹d Miejski w Che³mku przypomina w³a�cicielom nieru-
chomo�ci o obowi¹zku (co najmniej dwa razy w roku) koszenia
traw i chwastów. Zgodnie z § 2 pkt. 4 Uchwa³y nr XLIV/335/2002
Rady Miejskiej w Che³mku z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie
szczegó³owych zasad utrzymania zasad czysto�ci i porz¹dku na
terenie gminy Che³mek � obowi¹zkiem koszenia traw i chwastów
rosn¹cych na nieruchomo�ciach obci¹¿eni s¹ ich w³a�ciciele.

W zwi¹zku z powy¿szym, prosimy o wype³nienie swoich
obowi¹zków, gdy¿ ich zaniedbanie grozi wszczêciem postêpowa-
nia wed³ug przepisów Kodeksu postêpowania w sprawach o
wykroczenia.

INFORMACJA DOTYCZ¥CA WYBORU £AWNIKÓW W ROKU 2003
1. Warunki, które winien spe³niaæ kan-

dydat:

£awnikiem mo¿e byæ wybrany ten, kto:

-posiada obywatelstwo polskie i korzy-
sta 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 65 lat

-do orzekania w sprawach z zakresu pra-
wa pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych ³awni-
kiem powinna byæ wybrana osoba wykazu-
j¹ca szczególn¹ znajomo�æ spraw pracow-
niczych oraz celów ubezpieczenia i potrzeb
osób ubezpieczonych

£awnikami nie mog¹ byæ:

-osoby zatrudnione w s¹dach powszech-
nych i innych s¹dach oraz w prokuraturze

-osoby wchodz¹ce w sk³ad organów, od
których orzeczenia mo¿na ¿¹daæ skierowa-
nia sprawy na drogê postêpowania s¹dowe-
go

-funkcjonariusze Policji oraz inne oso-
by zajmuj¹ce stanowiska zwi¹zane ze �ci-
ganiem przestêpstw i wykroczeñ

-adwokaci i aplikanci adwokatccy

-radcy prawni i aplikanci radcowscy

-duchowni

-¿o³nierze w czynnej s³u¿bie wojsko-
wej

-funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej
Nie mo¿na byæ ³awnikiem jednocze�nie

w wiêcej ni¿ jednym s¹dzie.

2. Organ dokonuj¹cy wyboru.

Wyboru ³awników do s¹dów okrêgo-
wych i rejonowych dokonuj¹ rady gmin,
których obszar jest objêty w³a�ciwo�ci¹ tych
s¹dów.

3. Zg³aszanie kandydatów.

A. Kandydatów na ³awników do s¹du
okrêgowego i s¹dów rejonowych zg³aszaj¹
radom gmin prezesi s¹dów, stowarzysze-
nia, organizacje i zwi¹zki zawodowe, zare-
jestrowane na podstawie przepisów prawa
oraz co najmniej 25 obywateli maj¹cych
czynne prawo wyborcze, zamieszkuj¹cych
stale na danym terenie, w terminie do 31
lipca 2003.

B. Kandydatów na ³awników do orze-
kania w sprawach z zakresu prawa pracy i
ubezpieczeñ spo³ecznych zg³aszaj¹ w rów-
nej liczbie terenowe organy administracji
rz¹dowej, zwi¹zki zawodowe oraz organi-
zacje pracodawców.

C. Zg³oszenie kandydatów na ³awników
pochodz¹ce od zwi¹zków zawodowych

powinno zawieraæ wskazanie, którzy spo-
�ród nich proponowani s¹ do orzekania w
sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpie-
czeñ spo³ecznych.

D. Zg³oszenia dokonuje organ stowa-
rzyszenia, organizacji, zwi¹zku zawodowe-
go uprawniony do bie¿¹cego kierowania
dzia³alno�ci¹. W zg³oszeniu nale¿y podaæ
nazwê i numer rejestru, w którym stowa-
rzyszenie, organizacja lub zwi¹zek zawo-
dowy zosta³y zarejestrowane.

E. Zg³oszenie kandydatów na ³awników
przez obywateli musi byæ podpisane przez
ca najmniej 25 osób maj¹cych czynne prawo
wyborcze, stale zamieszka³ych na terenie
gminy. Obywatel podpisuj¹cy zg³oszenie
podaje, czytelnie swoje imiê, nazwisko, datê
urodzenia i miejsce zamieszkania. Upraw-
nionymi do sk³adania o�wiadczeñ w spra-
wie zg³oszenia kandydata s¹ pierwsze trzy
osoby, które podpisa³y jego zg³oszenie.

F. Zg³aszaj¹c kandydata na ³awnika,
nale¿y podaæ jego imiê, nazwisko, datê uro-
dzenia, miejsce zamieszkania i miejsce za-
trudnienia oraz wskazaæ okres zamieszka-
nia i zatrudnienia na obszarze gminy, w
którym kandyduje. Kandydat powinien
swym podpisem potwierdziæ zgodê na kan-
dydowanie.

Wiêcej informacji na ten temat mo¿na
uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w Che³mku.
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KORZY�CI WYNIKAJ¥CE Z DOSTÊPU
DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Jakie fundusze?
Polska jest krajem, w którym rodzi siê

wiele �wietnych pomys³ów. Niestety bar-
dzo czêsto nie s¹ one realizowane z proza-
icznego powodu � braku pieniêdzy. Czy
wej�cie do Unii Europejskiej naprawdê
umo¿liwi nam zrealizowanie projektów,
które dzisiaj musz¹ zostaæ od³o¿one na
pó³kê? Spróbujmy przyjrzeæ siê jak wygl¹-
da w Unii Europejskiej wsparcie finansowe
dla pañstw cz³onkowskich, które s¹ bied-
niejsze od pozosta³ych. A do takich krajów
Polska bêdzie jeszcze przez wiele lat nale-
¿a³a. W celu wyrównywania poziomu ¿y-
cia i likwidowania ró¿nic w poziomie roz-
woju gospodarczego w Unii stworzono tzw.
politykê strukturaln¹. Przyst¹pienie Polski
do tej polityki bêdzie siê wi¹za³o z nap³y-
wem znacznej ilo�ci �rodków finansowych
pochodz¹cych z bud¿etu unijnego. Dziêki
pomocy finansowej, któr¹ dostaniemy
z Unii Europejskiej nast¹pi o¿ywienie go-
spodarki, co w krótkim czasie powinien od-
czuæ ka¿dy z nas.

Pieni¹dze te bêd¹ pochodzi³y z nastê-
puj¹cych funduszy unijnych:

- Funduszu Spójno�ci � przeznaczone-
go na du¿e projekty infrastrukturalne w
transporcie i ochronie �rodowiska oraz

- Funduszy Strukturalnych w tym: Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego � finansuj¹cego miêdzy innymi roz-
wój spo³eczeñstwa informacyjnego, Euro-
pejskiego Funduszu Spo³ecznego � finan-
suj¹cego aktywne programy przeciwdzia-
³ania i zwalczania bezrobocia, Sekcji Orien-
tacji Europejskiego Funduszu Gwarancji i
Orientacji Rolnych � przeznaczonej dla
rolników, Instrumentu Finansowego Wspie-
rania Rybo³ówstwa � przeznaczonego dla
rybaków.

Ile pieniêdzy i na co?
Wstêpne szacunki wskazuj¹, ¿e w pierw-

szych latach cz³onkostwa (2004�2006) pie-
niêdzy w bud¿ecie unijnym bêdzie zarezer-
wowane dla Polski ok. 13 mld  euro. Fun-
dusze strukturalne UE maj¹ charakter pro-
rozwojowy i proinwestycyjny. G³ówne kie-
runki ich wydatkowania zostan¹ okre�lone
w przygotowywanym w³a�nie przez rz¹d
Narodowym Planie Rozwoju (NPR). �rod-
ki te bêd¹ wydatkowane w nastêpuj¹cych
obszarach:

- Wzrost konkurencyjno�ci gospodarki
� ok. 20% ca³o�ci �rodków z funduszy struk-
turalnych (ok. 1,7 mld euro). Oznaczaæ to

bêdzie miêdzy innymi wiêksze ni¿ obecnie
wsparcie finansowe dla ma³ych i �rednich
przedsiêbiorstw.

 -  Rozwój zasobów ludzkich � ok. 20%
ca³o�ci �rodków z funduszy strukturalnych
(ok. 1,7 mld euro). Bêd¹ to �rodki przezna-
czone na aktywn¹ walkê z bezrobociem �
dziêki nim bêdzie mo¿na szkoliæ i kszta³ciæ
bezrobotnych tak, aby zdobyli kwalifika-
cje potrzebne w znalezieniu nowej pracy.

 - Restrukturyzacja i modernizacja sek-
tora przetwórstwa ¿ywno�ci oraz rozwój
obszarów wiejskich � ok. 15% ca³o�ci �rod-
ków z funduszy strukturalnych (ok. 1,2 mld
euro). Te fundusze pomog¹ przeprowadziæ
restrukturyzacjê polskiego rolnictwa w taki
sposób, aby sta³o siê bardziej nowoczesne,
a praca rolników ³atwiejsza i znacznie bar-
dziej op³acalna. W ich ramach bêd¹ te¿
tworzone nowe miejsca pracy na obszarach
wiejskich (poza rolnictwem). Planuje siê
równie¿ rozwijanie systemu edukacji na wsi
oraz rozbudowê lokalnej infrastruktury.

 - Rybo³ówstwo i przetwórstwo ryb �
ok. 1% ca³o�ci �rodków z funduszy struk-
turalnych (ok. 0,1 mld euro). Ta suma po-
mo¿e zmodernizowaæ polskie rybo³ówstwo,
a tym rybakom, którzy bêd¹ chcieli znale�æ
zatrudnienie w innych sektorach gospodar-
ki zapewni odpowiednie wsparcie.

 - Transport � ok. 7,8% z funduszy struk-
turalnych (ok. 0,65 mld euro) � budowa dróg
i linii kolejowych.

 - Ochrona �rodowiska i gospodarka
wodna � ok. 5,4% ca³o�ci �rodków z fundu-
szy strukturalnych (ok. 0,45 mld euro) �
m.in. budowa oczyszczalni �cieków i sys-
temów kanalizacji.

 -  Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego � ok. 30% ca³o�ci
�rodków z funduszy strukturalnych (ok. 2,5
mld euro). To w³a�nie dziêki tym �rodkom
finansowym lepiej bêd¹ siê rozwija³y pol-
skie regiony, miêdzy innymi dziêki inwe-
stycjom w sferze edukacji.

 - Pomoc techniczna � ok. 0,45% ca³o-
�ci �rodków z funduszy strukturalnych (ok.
0,04 mld euro). Ponadto Polska otrzyma
�rodki finansowe na realizacjê programów
Inicjatyw Wspólnotowych (m. in.: INTER-
REG � 48,7% ca³o�ci �rodków przeznaczo-
nych dla nowych krajów cz³onkowskich,
EQUAL � 53,1%). Bêd¹ to miêdzy innymi
pieni¹dze przeznaczone na wsparcie finan-
sowe wspó³pracy transgranicznej, miêdzy-
regionalnej i miêdzynarodowej. Wiêkszo�æ

�rodków z tego programu zostanie skiero-
wanych na wspó³pracê z naszymi wschod-
nimi s¹siadami. Dodatkowo z Funduszu
Spójno�ci zostan¹ przeznaczone �rodki na:

- Ochronê �rodowiska (oczyszczalnie
�cieków, systemy kanalizacji, sk³adowiska
odpadów, recykling) � ok. 2 mld euro,

- Rozwój infrastruktury transportu (au-
tostrady i linie kolejowe) � ok. 2 mld euro.

Pomoc finansowa z funduszy struktu-
ralnych UE bêdzie zasila³a �rodki publicz-
ne. Ich efektywne wykorzystanie bêdzie
mia³o wp³yw na przyspieszenie tempa roz-
woju gospodarczego oraz na tworzenie
nowych miejsc pracy.

W pañstwach, które s¹ najwiêkszymi
beneficjentami pomocy UE � Grecji, Hisz-
panii, Irlandii oraz Portugalii, w latach
1986�1996 poziom PKB per capita wzrós³
z 65,2% �redniej UE w 1986 roku do 78,2%
�redniej UE w 1996 roku.

Jak bêdzie wygl¹da³a polityka struktu-
ralna UE po 2006 roku i jakie �rodki finan-
sowe bêdzie mog³a otrzymaæ Polska?

Polityka strukturalna zostanie w najbli¿-
szych latach zreformowana. Dyskusja na
ten temat zosta³a zapocz¹tkowana tzw.
Drugim Raportem Komisji nt. spójno�ci
gospodarczej i spo³ecznej, opublikowanym
w styczniu 2001 roku.  Ostateczna decyzja
co do kszta³tu polityki spójno�ci w latach
2007�2013 podjêta jednak zostanie ju¿ po
przyst¹pieniu krajów kandydackich do EU.
Oznacza to, ¿e Polska bêdzie mia³a znacz-
ny wp³yw � jako du¿e pañstwo cz³onkow-
skie � na ostateczn¹ postaæ tej polityki w
nastêpnej perspektywie finansowej. Tak
wiêc tym razem nic o nas bez nas. Drugi
Raport nt. spójno�ci sta³ siê impulsem dla
krajów cz³onkowskich, aby czynnie w³¹-
czyæ siê w debatê na temat przysz³o�ci po-
lityki strukturalnej. Najbardziej istotne s¹
tu opinie tzw. p³atników netto, czyli kra-
jów, które wiêcej wp³acaj¹ do bud¿etu unij-
nego ni¿ z niego otrzymuj¹ (zw³aszcza
Niemcy, Holandia). Znane jest co najmniej
kilka wariantów reform europejskiej poli-
tyki strukturalnej, ale dla nas najbardziej
istotne jest, i¿ w ocenie unijnych instytu-
tów naukowych Polska bêdzie jej najwiêk-
szym beneficjentem w latach 2007�2013
 i powinna otrzymaæ w tym okresie ok. 60
mld euro.

Opracowali:
 Katarzyna Madejczyk

i Mariusz Kulasik z  GOIE
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PUNKT  DLA  BEZROBOTNYCH
Je¿eli jeste� bez pracy, potrzebujesz pomocy, wsparcia i nie mo¿esz samodzielnie

rozwi¹zaæ problemów zwi¹zanych z zaistnia³¹ sytuacj¹, zg³o� siê do Punktu Infor-
macyjnego dla osób bezrobotnych.

PUNKT INFORMACYJNY dla osób
bezrobotnych dzia³a w strukturze Miejskie-
go O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Che³m-
ku od kwietnia 2003r. Obs³ugiwany jest
przez osoby przygotowane do pracy z bez-
robotnymi- doradców zawodowych i, poza
siedziba punktu, przez pracowników socjal-
nych (praca w terenie).

Adresatami dzia³añ Punktu Informacyj-
nego s¹ osoby, które ukoñczy³y szko³ê i po
raz pierwszy szukaj¹ pracy (absolwenci),
osoby, które utraci³y pracê, osoby, które
spodziewaj¹ siê, ¿e niebawem utrac¹ pracê,
chc¹ zmieniæ dotychczasowe miejsce zatrud-
nienia i poszukuj¹ pracy. W punkcie Infor-
macyjnym mo¿na uzyskaæ informacje o:
- sytuacji na lokalnym rynku pracy
- sposobach poruszania siê po rynku pracy
- metodach aktywnego poszukiwania pracy
- wolnych miejscach pracy (oferty pracy z

ró¿nych �róde³, równie¿ z PUP w O�wiê-
cimiu)

- mo¿liwo�ciach zatrudnienia przy pracach
interwencyjnych i robotach publicznych

- formach i mo¿liwo�ciach zatrudnienia za
granic¹

- mo¿liwo�ciach nabycia kwalifikacji za-
wodowych, podnoszenia kwalifikacji i
przekwalifikowania zawodowego

- mo¿liwo�ciach prowadzenia dzia³alno�ci
gospodarczej

- innych placówkach �wiadcz¹cych pomoc
osobom poszukuj¹cym pracy

- adresach internetowych zwi¹zanych z ryn-
kiem pracy

- formach pomocy wynikaj¹cych z ustawy
z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i
przeciwdzia³aniu bezrobociu (Dz. U. Z
2003r. nr 58, poz. 514).

W Punkcie Informacyjnym prowadzo-
na jest ewidencja osób zg³aszaj¹cych chêæ
podjêcia pracy w celu bli¿szego rozpozna-
nia ich preferencji zawodowych oraz szyb-
kiego wyszukiwania stosownej oferty pra-
cy. Istnieje mo¿liwo�æ uzyskania porady jak
sporz¹dziæ dokumenty zawodowe zgodne
z oczekiwaniami pracodawców (¿yciorys,
podanie o pracê , list motywacyjny) oraz
jak odpowiednio przygotowaæ i zaprezen-

towaæ siê w czasie rozmowy kwalifikacyj-
nej z przysz³ym pracodawc¹. Ponadto,
mo¿na �ledziæ aktualne oferty pracy wy-
wieszane na tablicy informacyjnej, dostêp-
nej dla wszystkich zainteresowanych.

Miejski O�rodek Pomocy Spo³ecznej
nawi¹za³ wspó³pracê z instytucjami i orga-
nizacjami dzia³aj¹cymi na rzecz osób bez-
robotnych, równie¿ z PUP w O�wiêcimiu i
Wojewódzkim Urzêdem Pracy w Krako-
wie  zakresie po�rednictwa pracy i doradz-
twa zawodowego, organizowania szkoleñ,
w szczególno�ci na temat metod i technik
aktywnego poszukiwania pracy. Planowa-
ne s¹ spotkania z doradcami zawodowymi,
psychologiem, prawnikiem, jak równie¿
inne formy uaktywniania bezrobotnych.
Je¿eli bêd¹ takie mo¿liwo�ci i potrzeby,
organizowane bêd¹ równie¿ gie³dy pracy.

Zapraszamy!
Dok³adny adres Punktu Informacyjnego:

 Miejski O�rodek Pomocy Spo³ecznej
Punkt Informacyjny dla Osób Bezrobotnych
Che³mek, ul. Staicha 1 (budynek SG ZOZ)

Pawilon II, pokój 2/17
W godz. 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00

Tel. 846 13 39

GODZINY PRZYJÊÆ
LEKARZY

STOMATOLOGÓW
W SG ZOZ W CHE£MKU:

LEK. JOLANTA CORA
Poniedzia³ek od 800 do 1300

Wtorek od 1300 do 1800

�roda od 800 do 1300

Czwartek od 1300 do 1800

LEK. MARIA LAMPE
Poniedzia³ek od 800 do 1300

Wtorek od 1300 do 1830

�roda od 800 do 1300

Czwartek od 1300 do 1830

LEK. KATARZYNA
YOUSEFF

Poniedzia³ek od 1230 do 1830

Wtorek od 730 do 1330

�roda od 730  do 1330

Czwartek od 730 do 1330

Pi¹tek od 730  do 1330

SAMODZIELNY   GMINNY   ZAK£AD
OPIEKI   ZDROWOTNEJ

32-660 Che³mek ul. Staicha 1
tel.033/846 14 83, 846 14 61,

fax. 033/ 846 15 90

Serdecznie zapraszamy
do korzystania z naszych us³ug

Oferujemy bezp³atnie pe³en zakres �wiadczeñ stomatologicznych
dla ubezpieczonych w NFZ, a dla wszystkich pacjentów us³ugi po-
nadstandardowe odp³atnie (stomatologia zachowawcza, chirurgia
stomatologiczna, protetyka).

Polecamy szeroki zakres us³ug rehabilitacyjnych, zabiegi elek-
trolecznicze, laser, pole magnetyczne, ultrad�wiêki, masa¿ wodny
wirowy koñczyn, ok³ady ciep³e, zimne, æwiczenia usprawniaj¹ce.

Pacjenci przyjmowani s¹ na podstawie zleceñ od specjalistów.

Istnieje mo¿liwo�æ korzystania z zabiegów bez zlecenia lekar-
skiego za odp³atno�ci¹.

Gwarantujemy krótki okres oczekiwania na zabiegi

Zapraszamy do naszego solarium z lampami nowej generacji
(koszt na�wietlania 1 min. � 0, 70 z³) oraz na masa¿e relaksacyjne.
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ZNOWU  ZAKWIT£Y  KASZTANY...
Jak co roku w maju, uczniowie ostatnich klas szkó³ �rednich

przyst¹pili do egzaminu dojrza³o�ci. W jedynej w Che³mku szkole
�redniej- Powiatowym Zespole nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólno-
kszta³c¹cych maturê z jêzyka polskiego  83 osoby. Matematykê
zdawa³o 49 osób, biologiê 30, historiê pisa³y zaledwie 2.  Do matury
przyst¹pi³o te¿ 30 osób doros³ych z Technikum Wieczorowego.
Wiêkszo�æ z nich wybra³a matematykê, 1 osoba zdawa³a historiê.
Na wyniki przysz³o abiturientom czekaæ tydzieñ. Poniedzia³ek- 12
maja by³ tym najwa¿niejszym dniem. Og³oszenie wyników opó�ni-
³o siê o ca³¹ godzinê lekcyjn¹. Ka¿dy z uczniów otrzyma³ pasek z
ocenami z poszczególnych przedmiotów. Niektórzy siê cieszyli, inni
nie. W szko³ach dziennych (2 klasy liceum i 1 technikum) matury z
jêzyka polskiego nie zda³o 5 osób. Najwiêcej osób obla³o biologiê-
a¿ 8. Za to matematyka i historia wszystkim posz³a dobrze- nie by³o
ocen niedostatecznych. By³y te¿ oceny bardzo dobre: z jêzyka pol-
skiego-3, z matematyki-1 i z biologi-1.

Doro�li maturzy�ci dobrze napisali egzamin z matematyki- nie
by³o ocen niedostatecznych. Jedna osoba pisa³a historiê i otrzyma-
³a pozytywn¹ ocenê. Z polskiego by³o 5 ocen niedostatecznych.
Egzamin dojrza³o�ci powtarzali te¿ niektórzy ubieg³oroczni matu-
rzy�ci. Do egzaminu z  jêzyka polskiego przyst¹pi³o 7 osób i wszy-
scy napisali pozytywnie. Matematykê pisa³y 3 osoby i te¿ wszyst-

kie zda³y. Biologiê zdawa³a 1 osoba i niestety nie zaliczy³a.

To jednak nie by³ koniec maturalnych stresów. Od 13 maja do
koñca miesi¹ca, uczniowie zdawali  ustne egzaminy z poszcze-
gólnych przedmiotów. Ci, którym siê nie powiod³o na czê�ci pi-
semnej równie¿ mogli do nich przyst¹piæ.  Niektórzy bêd¹ te¿
mogli zdawaæ w sierpniu poprawkê z egzaminu pisemnego. Wa-
runkiem jest uzyskanie oceny bardzo dobrej lub dobrej w klasie
III i IV ze zdawanego przedmiotu. Dla tych, którzy nie spe³niaj¹
tych warunków , nic straconego. W przysz³ym roku bêd¹ mogli
zdawaæ ponownie tylko to, co siê nie powiod³o w tym roku. Wiêc
g³owa do góry!

O ocenê tegorocznych egzaminów poprosili�my dyrektora
szko³y M. Kaczmarczyka: Wydaje mi siê, ¿e matura by³a ogólnie
dostêpna i mo¿liwa do zdania przez uczniów naszej szko³y. Zada-
nia, wed³ug mnie, by³y dobrze dostosowane do profilu ogólnego
(u nas w szkole nie ma profili rozszerzonych). Trochê niepokoj¹ce
s¹ zbyt niskie wyniki z biologii. Maturzy�ci pope³nili jednak wiele
b³êdów technicznych. Jednak wszystkim, którym powinê³a siê noga
chcê powiedzieæ: �wiat nie koñczy siê na dzisiejszym dniu. Wszyst-
kiego mo¿na siê douczyæ i zdawaæ ponownie.

BKC

Decyduj¹cy egzamin
Od zesz³ego roku maj jest miesi¹cem stresuj¹cym nie tylko

dla maturzystów, ale te¿ dla gimnazjalistów. 8 i 9 maja ucznio-
wie trzecich  klas przyst¹pili do egzaminu, sk³adaj¹cego siê z
czê�ci humanistycznej i matematyczno- przyrodniczej.

W naszej gminie egzamin zdawa³o 197 uczniów ( w ZSP-G
nr 1 w Che³mku- 55 , w Gimnazjum nr 2  w Che³mku- 89,
w ZSP-G w Gorzowie- 24 i ZSP-G w Bobrku-29).

Gimnazjali�ci musieli odpowiedzieæ na wiele pytañ i rozwi¹-
zaæ wiele zadañ np. napisaæ podanie o wypo¿yczenie kostiumu

INTEGRACYJNE SPOTKANIE

teatralnego czy podaæ ró¿nicê pomiêdzy mas¹ jaja strusia i jaja
kurzego. W ka¿dej czê�ci mo¿na by³o uzyskaæ 50 punktów.

Wyniki z tego egzaminu w du¿ej mierze zdecyduj¹ o tym, do
jakiej szko³y ponadgimnazjalnej uczeñ siê dostanie. Dodatkowo
bêd¹ brane pod uwagê punkty przyznane za oceny na �wiadectwie
oraz specjalne osi¹gniêcia.

Choæ wyniki egzaminu nie s¹ jeszcze znane, ju¿ od 12 maja
uczniowie mog¹ sk³adaæ podania do trzech, wybranych prze sie-
bie , szkó³. O tym, do której z nich zostan¹ przyjêci dowiedz¹ siê
dopiero 25 czerwca.

BKC

13 maja odby³o siê spotkanie integracyjne m³odzie¿y szkolnej
i przedszkolaków oraz wychowanków  Domu Pomocy Spo³ecznej
w Bobrku. Na zaproszenie uczniów z kl. Ia, c i Vc Szko³y Podsta-
wowej nr 2 w Che³mku  oraz ich opiekunów: E. Roli, U. Palki
i U. Kowalskiej do szko³y przybyli cz³onkowie zespo³u wokalno-
instrumentalnego �Bobrowiacy� z DPS w Bobrku oraz dzieci z
grup zerowych Przedszkola Samorz¹dowego nr 1 w Che³mku.

M³odzie¿ szkolna zaprezentowa³a go�ciom spektakl �Niech
za�wieci s³oñce�. Wyst¹pi³ równie¿ zespó³ z Bobrku z repertuarem
m³odzie¿owym. Koncert zespo³u sta³ siê okazj¹ do zabawy. Wszyst-
kie dzieci zaczê³y tañczyæ. Spotkanie nieoczekiwanie przerodzi³o
siê w dyskotekê.

G³ównym celem spotkania by³a integracja �rodowiska gminy
Che³mek. Od lat szko³a wspó³pracuje z z uczestnikami Warsztatów
Terapii Zajêciowej im. Brata Alberta. Chcia³y�my rozwin¹æ wspó³-
pracê na rzecz integracji z pobliskim DPS. Jeste�my zadowolone,
¿e dzieci siê �wietnie bawi³y i nawi¹za³y kontakt ze sob¹- mówi¹
organizatorki. Mam nadziejê, ¿e tego rodzaju spotkania stan¹ siê
tradycj¹ szko³y- dodaje E. �witalska wicedyrektor szko³y.

BKC

Zespó³ "Bobrowiacy" z nauczycielami szko³y
Fot. U. Rola
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III miejsce w Polsce
Paulina Kosowska- uczennica III klasy Zespo³u Szkolno-Gim-

nazjalnego w Gorzowie zdoby³a III miejsce w XXIV Ogólnopol-
skich Spotkaniach z Poezj¹ Marii Konopnickiej. Impreza organi-
zowana jest pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
K. £ybackiej. W ramach spotkañ  odbywa siê konkurs recytatorski
i konkurs poezji �piewanej. Impreza organizowana jest co roku dla
uczczenia urodzin Marii Konopnickiej. Poetyckie spotkania odby-
waj¹ siê w miejscowo�ci Przedbórz- Góry Mokre. W tym roku
trwa³y 3 dni- od 16 do 18 maja i wziê³o w nich udzia³ ok. 150
uczestników z ca³ej Polski. Nasza laureatka do startowania w kon-
kursie ogólnopolskim wy³oniona zosta³a podczas szkolnego kon-
kursu recytatorskiego poezji M. Konopnickiej. Gratulujemy suk-
cesu.

Wieczornica
po�wiêcona patronowi

23 maja Gimnazjum nr 2 w Che³mku obchodzi³o pierwsz¹
rocznicê nadania szkole imienia Cypriana Kamila Norwida. Z tej
okazji odby³a siê uroczysta wieczornica, podczas której uczniowie
szko³y zaprezentowali przedstawienie s³owno-muzyczne. Gimna-
zjali�ci przedstawili zgromadzonym sylwetkê wieszcza, deklamo-
wali jego wiersze. Przybli¿yli twórczo�æ poety, który za swojego
¿ycia nie doczeka³ siê uznania. Jego talent i wra¿liwo�æ doceniono
dopiero po jego �mierci. Spotkanie odby³o siê w �K¹ciku Norwi-
dowskim�- specjalnym miejscu w szkole, po�wiêconym patrono-
wi. Organizatorami tej uroczysto�ci by³y: S. Góralewicz-  nauczy-
ciel jêzyka polskiego i M. Krzeczkowska- bibliotekarz, które wspól-
nie przygotowa³y scenariusz tej wieczornicy. W spotkaniu uczest-
niczyli mi³o�nicy trudnej poezji Norwida. BKC

Jeste�my za Uni¹
22 maja w ZSP-G nr 1 w Che³mku odby³o siê m³odzie¿owe

referendum dotycz¹ce przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej.
Udzia³ w referendum by³ ostatnim etapem szkolnej akcji rozpo-
czêtej we wrze�niu 2002 roku. Wówczas szko³a przyst¹pi³a do
ogólnopolskiego programu edukacyjnego Urzêdu Komitetu Inte-
gracji Europejskiej dla gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych
pt. �Moja szko³a w Unii Europejskiej�. W�ród dzia³añ edukacyj-
no-informacyjnych dla gimnazjalistów znalaz³y siê: warsztaty
organizowane przez Szkolny Klub Europejski �Euro-Jedynka�,
�cienne gazetki informacyjne po�wiêcone m. in. drodze Polski do
UE, korzy�ciom i kosztom po przyst¹pieniu Polski do UE, kon-
kursy plastyczne, turniej wiedzy o UE oraz forum europejskie,
podczas którego zaproszeni go�cie przekonywali m³odzie¿ do
udzia³u w m³odzie¿owym referendum.

Referendum przeprowadzone zosta³o 22 maja. Uczniowie
z niecierpliwo�ci¹ czekali na jego rozpoczêcie. Na 157 uczniów
uprawnionych do g³osowania, swój g³os do urny wrzuci³o 118.
Oddano 80 g³osów na TAK i 38 na NIE. Za przyst¹pieniem Polski
do UE opowiedzia³o siê wiêc 68% uczniów. Referendum zorga-
nizowa³a wicedyrektor szko³y-Beata Pawlu�kiewicz, a nad jego
przebiegiem czuwa³a komisja w sk³adzie: £. Starcza³a (Przew.),
M. Jeleñ (z-ca), N. Bu³dak, M. Kapcia, J. Maj i A. Pucha³a.

Beata Pawlu�kiewicz

Poezja polska po niemiecku
Wieczór poezji polskiej, t³umaczonej na jêzyk niemiecki by³

propozycj¹ nietypowej lekcji jêzykowej, zaproponowanej liceali-
stom przez nauczycielki jêzyka polskiego i  niemieckiego.
26 maja w Powiatowym Zespole nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogól-
nokszta³c¹cych w Che³mku spotkali siê mi³o�nicy poezji. Przy
zas³oniêtych kotarach i p³omieniach �wiec, w skupieniu wys³u-
chali wierszy polskich poetów: Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej,
Iwaszkiewicza, Jasturna, Przybosia i Wyspiañskiego w dwóch
wersjach jêzykowych: polskiej i niemieckiej. Wiersze wybrane
zosta³y przez uczniów, ale ³¹czy³a je wspólna cecha- wszystkie
t³umaczy³ na jêzyk niemiecki Karl Dedecius, zas³u¿ony popula-
ryzator literatury polskiej w Niemczech. Wszystkie wiersze opo-
wiada³y o mi³o�ci. Recytacja przeplatana by³a fragmentami utwo-
rów Vivaldiego i Bacha zagranymi na skrzypcach przez B. Ostra-
deck¹, uczennicê III klasy ZSZ.

Organizatorkami poetyckiego wieczoru by³y nauczycielki:
E. Kubas i K. Opitek. Program przygotowali i prowadzili ucznio-
wie z I klasy liceum profilowanego i III klasy liceum ogólno-
kszta³c¹cego. Mamy nadziejê, ¿e takie wieczory stan¹ siê tradycj¹
szko³y- podkre�la³y organizatorki.

BKC

Wyró¿nienie  dla  �Bobrowianek�
Nasz gminny zespó³ �piewaczy �Bobrowianki� zosta³ laureatem

�Wst¹¿ki krakowskiej�. Zespó³ wzi¹³ udzia³ w konkursie Kapel, Instru-
mentalistów, �piewaków i Gawêdziarzy Ludowych, który odby³ siê ju¿
po raz XXVII. Konkurs skierowany jest do artystów ludowych z woje-
wództwa ma³opolskiego. Jego celem jest prezentacja najcenniejszych
warto�ci folkloru muzycznego i s³ownego szerokiej publiczno�ci. Ka¿-
da gmina mog³a zg³osiæ tylko jednego wykonawcê. U nas w drodze
losowania wypad³o na �Bobrowianki�. 27 kwietnia w My�lachowicach
odby³y siê eliminacje rejonowe, w których �Bobrowianki� zakwalifi-
kowane zosta³y do konkursu fina³owego. Uroczysty fina³ odby³ siê 3
maja w Mogilanach. Nasz zespó³ zdoby³ wyró¿nienie w kategorii gru-
py �piewaczej.

BKC

NAJLEPSI    DZIELNICOWI
Nasi dzielnicowi okazali siê najlepsi w powiecie. W corocz-

nym, ogólnopolskim konkursie na �Dzielnicowego roku� do eta-
pu powiatowego zg³oszonych zosta³o 30 kandydatów. Zawodni-
cy musieli m. in. odpowiedzieæ na 80 pytañ o policji, wykazaæ siê
umiejêtno�ci¹ celnego strzelania oraz rozwi¹zaæ konfliktow¹ sy-
tuacjê w symulowanym zdarzeniu podczas s³u¿by.

Zawody rozegrane zosta³y 12 maja w Komendzie Powiatowej
w O�wiêcimiu. I miejsce zaj¹³ aspirant S. Guzy- dzielnicowy z
gminy Przeciszów ( ale mieszkaniec Gorzowa), II m.- sier¿ant
sztabowy Robert Baran- dzielnicowy z Che³mka, opiekuj¹cy siê
osiedlem  �Kolonia� i III m.-  m³odszy aspirant Krzysztof Dra-
bik- dzielnicowy osiedla �Nowopole� w Che³mku. Gratulujemy
zwyciêstwa.

BKC
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M£ODZI  RECYTATORZY
Ju¿ po raz kolejny Miejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekre-

acji w Che³mku by³ gospodarzem powiatowych eliminacji Wo-
jewódzkiego Konkursu Recytatorskiego M³odzie¿y Gimnazjal-
nej. W tym roku konkurs odby³ siê po raz czwarty, a wziê³o w
nim udzia³ 55 m³odych recytatorów z ca³ego powiatu o�wiê-
cimskiego. Eliminacje trwa³y kilka godzin. Najbardziej popu-
larnymi tekstami w tym roku by³a poezja ks. Twardowskiego i
W. Szymborskiej.

Oceniano wg regulaminu: dobór repertuaru, kulturê s³owa,
czyli poprawno�æ dykcyjn¹, ogólne walory artystyczne, sposób
podania tekstu i oczywi�cie interpretacjê. Jury w sk³adzie: M.
Zakutyñska- nauczyciel Specjalnego O�rodka Szkolno-Wycho-
wawczego w O�wiêcimiu, J. Toczek- nauczyciel PZ Szkó³ Ogól-
nokszta³c¹cych im. S. Konarskiego w O�wiêcimiu i £. Dydyñ-
ska- nauczyciel Szko³y Podstawowej nr 2 w Che³mku nie mia³o
trudno�ci z wyborem 3 laureatów.

W województwie powiat o�wiêcimski reprezentowaæ bêd¹:
Kamila Fudali z Miejskiego Gimnazjum nr 2 w O�wiêcimiu,
Katarzyna Koperska  z Gimnazjum nr 2 w Kêtach i Aleksandra
Hankus z Gimnazjum nr 1 w Kêatch. Jury przyzna³o 7 wyró¿-
nieñ, które otrzymali: Anna £ysyganicz (G. Nr 1 w Brzesz-
czach), Jan Kubajak (G. Nr 2 w Kêtach), Angelika Mikucka (M.
G. Nr 4 w O�wiecimiu), Szymon Grzybek (M. G. Nr 4 w O�wiê-
cimiu), Weronika Wronka (ZSP-G nr 1 w Che³mku), Magdale-
na Drabek (G. Nr 1 w Kêtach) i Agnieszka Mleczko (G. Nr 1
w Kêatch).

 Zwyciêzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w O�wiêcimiu. Po konkursie jury przekaza³o recy-
tatorom  uwagi i radzi³o jak dobieraæ repertuar. Wyró¿nione
osoby wyra�nie odcina³y siê od pozosta³ych. Widaæ by³o doj-
rza³o�æ recytatorsk¹  w doborze repertuaru, w  interpretacji
tekstu,  w technice samego mówienia- oceni³o  jury. Wa¿ne jest
te¿ to, ¿e pielêgnuje siê s³owo, ¿e uczniowie chc¹ pracowaæ nad
tekstem. To  du¿a zas³uga nauczycieli,  pod których okiem dzieci
pracuj¹ � podkre�li³a  komisja konkursowa.

Laureaci zaprezentuj¹ swoje umiejêtno�ci w Trzebini, gdzie
w czerwcu odbêdzie  siê etap  wojewódzki.

BKC

PRZEDSZKOLAKI
NA  SCENIE

9 maja odby³ siê Festiwal Twórczo�ci Przedszkolaków �Baw
siê razem z nami�. Impreza organizowana jest ju¿ od 9 lat przez
Przedszkole Samorz¹dowe nr 1 w Che³mku. Na pocz¹tku by³a
to impreza lokalna, prezentuj¹ca przedszkola z terenu gminy.
Teraz ma ju¿ charakter miêdzygminny: przyje¿d¿aj¹ przed-
szkola z O�wiêcimia i Libi¹¿a.

G³ównym celem festiwalu jest prezentacja umiejêtno�ci dzie-
ci koñcz¹cych edukacjê przedszkoln¹, dlatego wystêpuj¹ g³ów-
nie sze�ciolatki, ale i dzieci m³odsze.  Dzieci przedstawiaj¹
swoim rodzicom i innym przedszkolakom to, czego nauczy³y
siê podczas pobytu w przedszkolu. Ucz¹ siê te¿ obycia ze scen¹
i wyst¹pieñ przed publiczno�ci¹. Celem by³a  integracja  lokal-
nej spo³eczno�ci i dzieci przedszkolnych. Wiadomo, ¿e dzieci z
du¿ych przedszkoli zachowuj¹ siê inaczej ni¿ te z mniejszych.
Chodzi³o o to, ¿eby zademonstrowaæ co, w którym przedszkolu
siê robi- powiedzia³a L. El¿bieciak, g³ówny organizator impre-
zy. W Che³mku ma³o jest imprez dla takich ma³ych dzieci. Dla-
tego ten festiwal jest okazj¹  do zabawy i do pokazania siê
dzieci. Równie¿ rodzice mog¹ zobaczyæ swoje pociechy na sce-
nie- dodaje.

W tegorocznym festiwalu wyst¹pi³o 10 grup prezentuj¹-
cych program artystyczny. Na scenie zaprezentowa³o siê w sumie
102 przedszkolaków z przedszkoli: nr 1 i nr 2 w Che³mku, nr 1
w Libi¹¿u oraz  nr 4 i 18 w O�wiêcimiu. Ca³y czas towarzyszy³
wystêpom zespó³ �Ba�niowa Kapela�, który na zakoñczenie
festiwalu zagra³ koncert muzyki dzieciêcej.

Uzupe³nieniem twórczo�ci przedszkolaków by³a wystawa
prac plastycznych.

G³ównym organizatorem festiwalu by³a dyrektor przedszko-
la- Lucyna El¿bieciak, której bardzo pomaga³y zarówno na-
uczycielki, jak i personel przedszkola. Ka¿dy mia³ przydzielone
jakie� zadanie- podkre�la inicjatorka festiwalu. Organizatorzy
postarali siê o sponsorów, którzy ufundowali nagrody dla wszyst-
kich dzieci.

W przysz³ym roku festiwal obchodzi³ bêdzie 10-lecie i z tej
okazji ju¿ teraz organizatorzy zapowiadaj¹ liczne atrakcje.

BKC

Tak tañczy³y przedszkolaki
Fot. S. Pêdry - Klisiak

Lureaci i wyró¿nieni
Fot. S. Pêdrys - Klisiak
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Wêdrówki  z Tolkienem
Ciekaw¹ akcjê plastyczn¹  zaproponowa³a dzieciom Ewa Gajda-

nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Che³mku. Akcja
nosi³a tytu³ �Tam i z powrotem- wêdrówki z Tolkienem". Zorgani-
zowana zosta³a 1 maja w Miejskim O�rodku Kultury, Sporu i Rekre-
acji w Che³mku. Cel akcji by³ prosty: chodzi³o o to, ¿eby zachêciæ
dzieci do czytania, np. Tolkiena ( który jest lektur¹ obowi¹zkow¹ w
podstawówce i gimnazjum). ̄ eby zanim zaczn¹ czytaæ, przedstawiæ
im 4 g³ówne rasy wystêpuj¹ce w powie�ciach Tolkiena- mówi autor-
ka pomys³u. Dzieci zosta³y podzielone na grupy. Ka¿da z nich
wylosowa³a fragment opisu postaci, któr¹ przysz³o jej zrobiæ. Zada-
niem dzieci by³o, na podstawie opisu, zbudowaæ postaæ charaktery-
styczn¹ dla danej rasy. Materia³ by³ jednakowy dla wszystkich: tek-
tura, folia, paku³y. Chodzi³o o to, ¿eby tak prostymi �rodkami oddaæ
charakter postaci. G³ównym wyznacznikiem by³a wiêc wysoko�æ i
szeroko�æ pracy-podkre�la organizatorka. Nale¿y dodaæ, ¿e tylko 2
dzieci czyta³o Tolkiena, 2 osoby widzia³y film. Tak wiêc  dzieci, nie
znaj¹c tre�ci ksi¹¿ek, a jedynie pos³uguj¹c siê fragmentami opisów,
musia³y prze³o¿yæ s³owo na wizerunek przestrzenny. I to im siê
bardzo spodoba³o,  wci¹gnê³y siê do  zabawy. Powsta³y 4 ró¿ne
postaci: elf, krasnolud, hobbit i cz³owiek. Ka¿dy, kto czyta³ Tolkie-
na, bez trudu je rozpozna.

Cel zosta³ zrealizowany. Byæ mo¿e dzieci, które w ogóle ma³o
czytaj¹ , bêd¹ ju¿ kojarzyæ autora z tytu³em ksi¹¿ki i byæ mo¿e
zachêci je to do czytania- podkre�la organizatorka.

BKC

Czy kto�  rozpozna bohaterów Tolkiena?
Fot. S. Pêdrys - Klisiak

Dzieñ  drzwi  otwartych
5 maja w che³meckiej filii Fundacji im. Brata Alberta zorganizowany zosta³ �Dzieñ

drzwi  otwartych�. Wszyscy mogli przyj�æ i zobaczyæ jak, ta placówka funkcjonuje.
Mimo ¿e istniejemy ju¿ od 3,5  roku  ma³o osób wie o naszej dzia³alno�ci � mówi³
kierownik placówki Grzegorz Dul - G³ównym celem dni otwartych by³o zintegrowanie
naszej spo³eczno�ci Fundacji z mieszkañcami Che³mka. Chcieli�my te¿ pokazaæ, ¿e
osoby niepe³nosprawne potrafi¹ co� daæ nie tylko sobie, ale i innym,  poprzez to ¿e
wykonuj¹ piêkne prace. Takie spotkanie jest te¿ w³¹czeniem siê w obchody Miêdzy-
narodowego Roku Osób Niepe³nosprawnych.

Pomimo niewielkiego nag³o�nienia,
placówkê odwiedzi³o w tym dniu oko³o 150
osób. Byli to uczniowie z che³meckich
szkó³, wychowankowie Domu Pomocy
Spo³ecznej w Bobrku, uczestnicy �rodo-
wiskowego Domu Samopomocy oraz licz-
na grupa mieszkañców Che³mka. Podczas
dnia otwartego mo¿na by³o zobaczyæ pod-
opiecznych Fundacji przy pracy, ale te¿
spróbowaæ pysznych wypieków przyrz¹-
dzonych w pracowni gospodarstwa domo-
wego. W przysz³ym roku kierownik planu-
je zaprosiæ ca³y powiat. Fundacja w Che³m-
ku jest jedyn¹ tego rodzaju placówk¹ na
terenie powiatu.

Dzia³alno�æ Fundacji skupia siê w
Warsztatach Terapii Zajêciowej oraz �wie-
tlicy Terapeutycznej. Warsztaty dzia³aj¹  w
Che³mku od 1999 roku. Uczêszcza do nich
30 osób niepe³nosprawnych z ca³ego po-
wiatu. G³ównym celem warsztatów jest
przygotowanie tych ludzi do pracy zawo-
dowej. Maj¹ mo¿liwo�æ nauki w 6 pracow-
niach: ogrodniczej, plastycznej, gospodar-
stwa domowego, krawieckiej, hafciarskiej
i stolarskiej. Wszystkie prace wykonywa-
ne s¹ pod nadzorem instruktorów, a ich efekt
mo¿na zobaczyæ na corocznie organizowa-
nych w MOKSiR-e wystawach albo zaku-
piæ  na kiermaszach. Wiele prac prezento-
wanych jest w budynku Fundacji, ale mo¿-
na je spotkaæ równie¿ np. w Senacie RP. W
2001 roku otwarto �wietlicê Terapeutycz-
n¹, do której uczêszczaj¹  niepe³nospraw-
ne dzieci do lat 18. Wszyscy podopieczni
Fundacji objêci s¹ opiek¹ medyczn¹, tera-
peutyczn¹, rehabilitacyjn¹, psychologicz-
n¹ i pedagogiczn¹. W sumie zatrudnionych
jest tutaj 20 osób.

Podopieczni Fundacji bior¹ udzia³ w
spotkaniach integracyjnych z m³odzie¿¹,
uczestnicz¹ w wycieczkach i pielgrzym-

W pracowni hafciarskiej
Fot. B. Kulczyk-Ciecierska

kach ( w zesz³ym roku byli na spotkaniu z
Ojcem �wiêtym na Ukrainie), wyje¿d¿aj¹
na turnusy rehabilitacyjne. Sami te¿ orga-
nizuj¹ wiele imprez okoliczno�ciowych.
Dzia³aj¹  2 zespo³y teatralne. Z okazji Dnia
Matki dzieci ze �wietlicy przygotowa³y
prezent dla swoich mam- przedstawienie pt.
�Ja� i Ma³gosia�. W swoim dorobku arty-
stycznym niepe³nosprawni z  Che³mka maj¹
II nagrodê w kategorii malarstwa i wyró¿-
nienie honorowe w grafice i rysunku na VII
Miêdzynarodowym Biennale Sztuk Pla-
stycznych Osób Niepe³nosprawnych.

BKC

Sklep "AMI" Plac Targowy
Che³mek, tel. 846-12-41

czynne 8.00-16.00, sob. 8.00 - 13.00
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

OC, AC, NW, ZK, Asistans Polska
UNIQA DAEWO NORDEA

- Tryg Samopomoc
Pakiet Bezpieczny Dom 150 z³

- S.U. 121000 z³
Przyk³adowe  sk³adki ubezpieczenia
        Pojemno�æ    Bez   Pe³ne zni¿ki 60%

zni¿ek   sk³. ca³oroczna
do 900 cm3  523 z³  177 z³
od 901-1250cm3  664 z³  204 z³
od 1251-1500cm3  827 z³  254 z³
od 1501-2000cm3  1023z³  315 z³
pow. 2000 cm3  1131z³  348 z³
UNIQA - Polonia Zielona Karta Gratis !

Pakiet na sam. u¿ywane od 3,7%
Mo¿liwo�æ ubezpieczenia w domu klienta

Pomoc przy likwidacji
szkód komunikacyjnych

Skup sam. za gotówkê 0 606 385 393
Ksero, Nape³nianie kartryd¿y, Piecz¹tki,
Agencja PKO, Kiermasz Szkolny od 10.VI.S
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�WIÊTO  FLAG
9 maja na Stadionie Sportowym w Che³mku spotkali siê harce-

rze, zuchy, instruktorzy oraz m³odzie¿ niezrzeszona. Harcerze
zorganizowali w tym dniu ��wiêto flag� � imprezê inauguruj¹c¹
program �Barwy przysz³o�ci�. Program ten ma byæ realizowany
przez ZHP w ca³ym kraju w latach 2003-2005. Zwi¹zany jest z
planowanym przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej.

9 maja og³oszony jest Dniem Europejskim. Harcerze po�wiêcili
ca³y ten dzieñ na zawody sportowe i zabawy zwi¹zane z UE. Zadaniem
dzieci, podzielonych na 15 grup, by³o np. rysowanie kred¹ na asfalcie
flag krajów nale¿¹cych do Unii oraz quiz na temat tych pañstw.Wziê³y
te¿ udzia³ w rozgrywkach sportowych: obrona pola, rzut do kosza czy
przeci¹ganie liny. Uzupe³nieniem programu by³y zabawy integracyjne
oraz �piewanie piosenek harcerskich. Impreza zakoñczy³a siê zbiórk¹ i
wspólnym od�piewaniem hymnu europejskiego.

Spotkanie zorganizowane zosta³o przez Komendê Hufca ZHP w
Che³mku. Nad przebiegiem imprezy czuwa³y: B. Kania �komendant-
ka hufca i W. Syska �z-ca komendanta ds. programowych. W przy-
gotowanie tej imprezyoraz jej  prowadzenie bardzo zaanga¿owali siê
instruktorzy: dh pwd. Katarzyna Je¿, dh pwd. Marek Mendela, dh
pwd. Karolina Kotowska, dh pwd. Agnieszka Wêdzina, dh Jakub

Firek i dh Wojtek Cora. Uwa¿am imprezê za udan¹. Nie spodziewa-
li�my siê takiej frekwencji (przysz³o ponad 70 dzieci). My�lê, ¿e dzie-
ci, które tak wspaniale bawi³y siê z nami, wst¹pi¹ do dru¿yn harcer-
skich i spotkamy siê ponownie przy wspólnym ognisku � podsumowa-
³a spotkanie hm. B. Kania. BKC

Przeci¹ganie liny Fot. Arch.

�NIEPOJÊTA   TAJEMNICO�
Schola parafialna �Misericordias� nagra³a p³ytê. To pierwsza

taka inicjatywa w Che³mku. P³yta nosi tytu³ �Niepojêta Tajemni-
co� i jest zbiorem pie�ni religijnych �piewanych przez scholê pod-
czas Eucharystii. Znajduje siê na niej 14 pie�ni. Czê�æ z nich, w
tym tytu³owa �Niepojêta Tajemnico�, zosta³a napisana specjalnie
na potrzeby p³yty przez ks. Dariusza. Opraw¹ muzyczn¹  zaj¹³ siê
W. Legut. P³yta ma byæ przed³u¿eniem mszy �wiêtej- podkre�la ks.
Dariusz- muzyka ko�cielna zawsze pomaga w modlitwie.

Schola �Misericordias� dzia³a przy Parafii p. w. Mi³osierdzia
Bo¿ego w Che³mku od 10 lat. Jej opiekunami s¹: ks. Dariusz Talik
i W³odzimierz Legut. Scholê tworz¹ dziewczêta  ze  szko³y podsta-
wowej, uczennice szkó³ �rednich, a tak¿e studentki. Nie ³atwo jest
siê do niej dostaæ. Trzeba spe³niæ 2 warunki: mieæ �redni¹ ocen
powy¿ej 4,0 i zdaæ egzamin ze �piewu.

mina ks. Dariusz. Samo nagrywanie g³osu  odbywa³o siê przez 4
dni: od 1 do 4 kwietnia. Natomiast czê�æ instrumentaln¹ zareje-
strowano wcze�niej, bo 20 marca w ko�ciele w Che³mku. Go�cin-
nie na p³ycie wyst¹pi³y te¿: Urszula Guja na flecie, Ma³gorzata
Guja na skrzypcach i Aleksandra Guja równie¿ na skrzypcach.
P³yta ukaza³a siê 3 maja. Dzieñ pó�niej w parafii odby³a siê jej
promocja. Kr¹¿ek zosta³ ciep³o przyjêty. P³yta nagrywana by³a w
studiu Polskiego Radia w Krakowie pod nadzorem Aleksandra
Wilka � realizatora muzycznego Radia Kraków. Wydana zosta³a
nak³adem wydawnictwa Nevada Music, specjalizuj¹cego siê
wydawaniem p³yt katolickich. Ma te¿ wersjê kasetow¹.

BKC

W grudniu zesz³ego roku schola uczestniczy³a w mszy �w. w
£agiewnikach, transmitowanej przez TV Kraków. Ks. R. Tyra³a-
dyrektor ds. muzyki sakralnej w Archidiecezji Krakowskiej, który
zajmuje siê scholami, powiedzia³ po tej mszy, ¿e trzeba pomy�leæ
o p³ycie, gdy¿ bardzo  ³adnie wysz³a  oprawa muzyczna � opowia-
da ks. Dariusz- Pomys³ zrodzi³ siê ju¿ oficjalnie na op³atku z ro-
dzicami scholistek  w styczniu. Wtedy ustalili�my, ¿e nagrywamy
p³ytê, która bêdzie zwieñczeniem 10 lat istnienia scholi. By³a
ogromna rado�æ i niedowierzanie, ¿e mo¿emy czego� takiego
dokonaæ. Scholistki bardzo siê zaanga¿owa³y. Zwiêkszyli�my ilo�æ
prób. Im bli¿ej nagrania, tym czêstsze i d³u¿sze by³y próby- wspo-

Festiwal �Misericordias�
Serdecznie zapraszamy na I Archidiecezjalny Festiwal Pie-

�ni o Mi³osierdziu Bo¿ym �Misericordias�, który odbêdzie siê
14 czerwca w Che³mku. Celem festiwalu jest szerzenie kultu
Mi³osierdzia Bo¿ego oraz prezentacja chórów i schól parafial-
nych. Organizatorami s¹: Archidiecezjalna Komisja ds. Muzy-
ki Sakralnej, Parafia Mi³osierdzia Bo¿ego w Che³mku oraz
Miejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku.

Festiwal bêdzie siê sk³ada³ z dwóch etapów: I- przes³ucha-
nie zespo³ów i II- koncert laureatów. Szczegó³owy program
podany zostanie na plakatach. M
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HISTORIA   SZKO£Y   PODSTAWOWEJ   NR 1
W   CHE£MKU

Lata 1939-1945
Che³mek z dzia³añ wojennych wyszed³ nieco okaleczony. W bez-

po�rednich walkach z Niemcami zginê³o 5 osób, w trakcie ucieczek
przed wkraczaj¹c¹ obc¹ armi¹ 5 osób. Zniszczeniu uleg³o 28 domów
mieszkalnych i 20 zabudowañ gospodarczych. Uszkodzony zosta³
tak¿e budynek szko³y.

Z tego powodu nauka w roku szkolnym 1939/40 w Szkole Po-
wszechnej w Che³mku nie odbywa³a siê. W tym roku dzieci mieszka-
j¹ce zw³aszcza w dzielnicy M³yny chodzi³y do szko³y w Dêbie. Wy-
maga³o to wielkiej odwagi zarówno ze strony dzieci, jak i ich rodzi-
ców. Wiêkszo�æ uczniów jednak do szko³y nie uczêszcza³a.

Kiedy w³adze niemieckie zajê³y gminê zbiorcz¹ i objê³y urzêdo-
wanie w Che³mku (Che³mek znalaz³ siê na terenie wcielonym do
Rzeszy) wydano rozkaz oddania do gminy wszystkiego, co w szkole
przypomina³o polsko�æ (mapy, obrazy, portrety, pieczêcie, ksi¹¿ki).
Jakim� sposobem z owej po¿ogi uratowano jedyn¹ kronikê za³o¿on¹
w 1932 roku i sztandar szkolny. Nie wiadomo gdzie i przez kogo by³y
one przechowywane do czasów wyzwolenia.

Przedwojenna kadra nauczycielska uleg³a rozproszeniu. W ci¹gu
roku szkolnego 39/40 mieszkañcy Che³mka doprowadzili budynek
szko³y do u¿ytku.

Naukê rozpoczêto w nowym roku szkolnym. Dzia³alno�æ placów-
ki zosta³a zatwierdzona przez inspektora Motza. Kierownikiem szko-
³y by³a pani Holzman (m¹¿ Niemiec), nauczycielk¹ by³a pani Cha³at-
ko (Volksdeutsch) i pani Skrocka (Polka z Chrzanowa, której m¹¿
nauczyciel by³ w niewoli). Uczono w szkole religii (prowadzi³ j¹
nauczyciel a nie ksi¹dz), jêzyka polskiego (by³a to jedynie nauka
czytania i pisania), rachunków, �piewu i æwiczeñ cielesnych. Podsta-
wowym i jedynym podrêcznikiem by³a ksi¹¿eczka do modlitwy. Cza-
sem nauczyciel przynosi³ jedn¹ lub dwie kartki (z ksi¹¿ki), na których
znajdowa³y siê teksty króciutkich bajek i opowiadañ. Nauka nie trwa-
³a d³u¿ej ni¿ 3 godziny lekcyjne. Zajêcia odbywa³y siê bez zak³óceñ,
tak¿e zim¹.

Od wczesnej wiosny do jesieni uczniowie zbierali olbrzymie ilo-
�ci zió³. By³y one sortowane i suszone na strychu szkolnym. Nastêpnie

pakowano je do worków. Odbierali je Niemcy. Przy innych pracach
dzieci z Che³mka nie by³y zatrudnione.

Uczniowie nie otrzymywali �wiadectw, jedynie pisemne infor-
macje czy przeszli do wy¿szej klasy. Poniewa¿ w O�wiêcimiu by³y
szko³y tylko niemieckie (Che³mek znalaz³ siê w tej czê�ci ziem wcie-
lonych do Rzeszy, gdzie dozwolona by³a nauka w jêzyku polskim),
czê�æ m³odzie¿y z tej miejscowo�ci uczêszcza³a do tutejszej szko³y
polskiej.

W czasie alarmów lotniczych nauczyciele ukrywali m³odzie¿ w
piwnicy szkolnej, a je�li to by³o mo¿liwe posy³ali szybko do domów.
Nauka w szkole przebiega³a spokojnie, uczniowie nie byli szykano-
wani przez nauczycieli, o kierowniczce szko³y mówiono �dobra
Niemka�. Mniejsz¹ sympati¹ cieszy³a siê pani Cha³atka, do której
przylgnê³o nazwisko �Ho³ota� (sama nazywa³a uczniów ³opaciana-
mi, ho³ot¹). Byli uczniowie nie przypominaj¹ sobie �wizytacji� ¿an-
darmerii czy innych przejawów przemocy.

Dyskryminacje polskiej szko³y, niskie wyniki nauczania w jaw-
nej szkole, opartej na okrojonych programach, brutalne represje ze
strony okupanta zrodzi³y piln¹ potrzebê organizowania tajnego na-
uczania. Rozpoczê³o siê ono pocz¹tkowo w Chrzanowie, gdzie wiel-
kim zaanga¿owaniem wykaza³ siê Ryszard Tschop (pó�niej zwi¹za-
ny ze szko³¹ w Che³mku). Pó�niej powsta³o kilka o�rodków w tere-
nie- do prê¿niej dzia³aj¹cych nale¿a³y: Chrzanów, Gorzów, Bobrek,
Che³mek. W Gorzowie przedstawicielem by³ Kazimierz Balon, w
Bobrku- Jan Mucha. W zakresie programu nauczania gimnazjum
prowadzono tajne nauczanie w Che³mku- nauczyciel Jan Trela. �Taj-
ne nauczanie prowadzi³ w samym �rodku niemczyzny. Naprzeciwko
jego mieszkania by³a szko³a dla niemieckich dzieci i niemiecka ko-
lonia fabryczna�- tak o Józefie Treli wypowiada³a siê Józef Or³owski
kierownik Szko³y Powszechnej w Che³mku.

W dniu 25 stycznia 1945 roku Che³mek zosta³a wyzwolony.
W wyniku ostatnich dzia³añ wojennych budynek jedynej podstawo-
wej szko³y zosta³ kilkakrotnie trafiony niemieckimi pociskami arty-
leryjskimi i doszczêtnie zniszczony.

Dominik Swoszowski

Kobieta   o   kobietach
Nie wyobra¿am sobie, ¿eby w mieszkaniu nie pachnia³o ter-

pentyn¹ � mówi Magdalena Opitek. W efekcie tego, ¿e u Magdy
w³a�nie terpentyn¹ pachnie, jest ona kolejn¹ artystk¹, której twór-
czo�æ  mogli�my zobaczyæ w galerii �Epicentrum� w Miejskim
O�rodku Kultury, Sportu i Rekreacji w kwietniu i maju.

Wystawa zatytu³owana � + � jest zbiorem 16 kobiecych aktów.
Jestem kobiet¹ i dlatego chcia³am  pokazaæ piêkno kobiecego cia³a.
Uwa¿am, ¿e o kobietach mówi siê za ma³o. Za ma³o pokazuje siê ich

odmienno�æ od mê¿czyzn - mówi o
wystawie autorka.

Uzupe³nieniem malarstwa s¹
odlewy gipsowe kobiecych piersi
oraz szkice. O swoich inspira-
cjach Magda mówi: To jest takie
nag³e ol�nienie. Stwierdzam, ¿e
co� namalujê i zaczynam malowaæ.
Najpierw jeden, potem drugi, pi¹-
ty i tak robi siê grupa obrazów.
Zazwyczaj malujê w nocy, wtedy
jest cicho. Czasami s³ucham ulu-
bionej p³yty-zawsze tej samej.

Magda Opitek jest absolwent-
k¹ Pañstwowego Liceum Sztuk
Plastycznych w Nowym Wi�niczu.
Mieszka i tworzy w Che³mku.
Nale¿y do Robotniczego Stowa-
rzyszenia Twórców Kultury, w
którym pe³ni funkcjê wicepreze-
sa. W galerii �Epicentrum� artystka zaprezentowa³a swoje prace
ju¿ po raz drugi. BKC

A¿ ¿al  i�æ  do wojska...
Fot. S. Pêdrys - Klisiak

Wernisa¿  Magdy Opitek Fot. S. Pêdrys - Klisiak
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W wid³ach Wis³y i Przemszy

Obce rzeczy wiedzieæ dobrze jest- swoje obowi¹zek
(Zygmunt Gloger)

Od tego numeru bêdziemy publikowaæ teksty Pani Haliny Hebdy,
która opowie historiê naszej gminy.

P ropozycja z jak¹ wyst¹pi³a do mnie redakcja �Echa Che³mka� wynik³a
prawdopodobnie st¹d, ¿e od lat interesuje siê histori¹ miejscowo�ci wcho-
dz¹cych w sk³ad naszej gminy, tym wszystkim co siê tutaj dzia³o i dzieje. Ale

czy mo¿e byæ inaczej, je¿eli kto� tu siê urodzi³ i z tym �rodowiskiem wi¹¿¹ siê najpiêk-
niejsze wspomnienia z lat dzieciêcych i m³odo�ci. Bo te¿ nie ³atwo mo¿na spotkaæ tak
malownicze okolice.

Wystarczy wyj�æ na wzgórze Ska³a, spoj-
rzeæ i oto- na horyzoncie góry: Beskid �l¹-
ski, Ma³y, a nawet Wysoki, a w niewielkiej
odleg³o�ci nadszybia kilku okolicznych ko-
palñ, ju¿ bli¿ej lasy (ok. 1/3 powierzchni
gminy), widoczny za rzek¹ zalew, a u stóp
wzgórza Przemsza, meandruj¹ca hen, ku
Wi�le, wie¿yce zabytkowego ko�cio³a w
Che³mku, a dalej w Bobrku. Czy to ma³o? A
jeszcze ciekawa historia ludzi, którzy j¹ two-
rzyli. Takim cz³owiekiem, ¿yj¹cym d³ugie
lata problemami naszego �rodowiska, by³,
niestety ju¿ nie¿yj¹cy, pan Franciszek Pac-
twa, cz³owiek wielkiego serca, otwarty na
ludzi, chêtnie dziel¹cy siê swymi wiadomo-
�ciami i materia³ami, którymi i mnie szczo-
drze obdarowa³.

W miarê swych mo¿liwo�ci pragnê po-
dzieliæ siê tym, co uda³o mi siê zgromadziæ
na temat naszych okolic, a równocze�nie
sprostowaæ wiadomo�ci nieprawdziwe, od-
nosz¹ce siê do historii i ludzi tu ¿yj¹cych.

Dzieje miejscowo�ci
Gminy Che³mek (1)

Gminê Che³mek stanowi¹: miasto Che³-
mek, bêd¹cy siedzib¹ Urzêdu Miasta
i Gminy oraz wsie Bobrek i Gorzów. Le¿y
ona na zachodnim krañcu województwa
ma³opolskiego, w wid³ach Wis³y i Prze-
mszy, na przej�ciu  z Kotliny Raciborsko �
O�wiêcimskiej na Wy¿ynê �l¹sko-Ma³o-
polsk¹. Po³o¿enie jej miejscowo�ci nie jest
jednolite. Bobrek i Gorzów, w swej zasad-
niczej czê�ci, le¿¹ na terenie kotliny O�wiê-
cimskiej, w dolinie rzeki Wis³y, za� Che³-
mek na Wy¿ynie �l¹sko- Ma³opolskiej
w zasiêgu Zrêbowych Pagórów Libi¹skich.

Najstarsze historyczne dzieje tych tere-
nów zwi¹zane s¹ z dzia³alno�ci¹  Boles³awa
Chrobrego, bêd¹cego g³ównym organizato-
rem systemu kasztelañskiego w naszym pañ-
stwie. �ród³a historyczne podaj¹, ¿e staro-
dawna kasztelania o�wiêcimska granicami
obejmowa³a tereny ziemi o�wiêcimskiej,
¿ywieckiej i wadowickiej. Pó³nocne za� gra-
nice siêga³y daleko poza brzeg Wis³y i do-
chodzi³y do Chrzanowa, co wskazuje, ¿e
tereny naszej gminy do tej kasztelani wtedy

nale¿a³y. Istniej¹cy w Bobrku we wczesnym
�redniowieczu grodzisko typu sto¿kowego
mog³o podlegaæ kasztelani o�wiêcimskiej
i mieæ znaczenie obronne. Pó�niej na jego
miejscu, w drugiej po³owie XIV wieku, po-
wsta³ murowany zamek typu pallaco in for-
teca, nale¿¹cy ju¿ w 1410 roku do protopla-
sty rodu Ligenzów � Jana. Wtedy jeszcze w
dostêpnych dokumentach Che³mek i Gorzów
nie wystêpuj¹  a pa³ac w Bobrku nale¿a³ ju¿
do kasztelani chrzanowskiej, powsta³ej pó�-
niej ni¿ o�wiêcimska, a bêd¹cej w owym
czasie w³asno�ci¹ Ligenzów.

Od tego czasu a¿ do 1939 roku miejsco-
wo�ci naszej gminy by³y zwi¹zane z w³a-
�cicielami Bobrku. Tereny te, ju¿ od cza-
sów Boles³awa Chrobrego, znajdowa³y siê
w obrêbie pañstwa polskiego, a po jego
podziale testamentem Boles³awa Krzywo-
ustego, sta³y siê czê�ci¹ sk³adow¹ Ksiêstwa
Krakowskiego. Po pierwszym rozbiorze
Polski nasze miejscowo�ci znalaz³y siê w
zaborze austriackim, a rzeka Przemsza sta-

nowi³a granicê pomiêdzy zaborami austriac-
kim i pruskim. Po Kongresie Wiedeñskim
Che³mek wraz z Bobrkiem i Gorzowem
wszed³ do utworzonej w 1815 roku Rzecz-
pospolitej Krakowskiej, która jako neutral-
ne pañstwo znajdowa³a siê pod patronatem
Rosji, Prus i Austrii. Rzeczypospolita do-
trwa³a tylko do 1846r. i wtedy ponownie
nasze miejscowo�ci zosta³y w³¹czone do
Austrii, a¿ do listopada 1918 roku, kiedy to
powsta³a wolna Polska, ale niestety na nie-
spe³na 21 lat. W tym czasie zaczê³o siê
wyra�ne ró¿nicowanie siê rozwoju naszych
miejscowo�ci, w najwiêkszym stopniu
zwi¹zane z powstaniem zak³adu obuwni-
czego w Che³mku, który zacz¹³ wtedy do-
minowaæ na terenie naszej gminy.

Ju¿ od 3 wrze�nia 1939 roku nast¹pi³a
dla mieszkañców tych terenów noc okupa-
cji hitlerowskiej, tym trudniejsza , ¿e znaj-
dowali�my siê w pobli¿u jednego z naj-
straszniejszych obozów koncentracyjnych
w O�wiêcimiu, sk¹d przez kilka lat widnia-
³y ³uny i sw¹d palonych cia³.

Okres powojenny stanowi osobny od-
cinek naszej historii, s³abo jeszcze opraco-
wany, wymagaj¹cy wnikliwego spojrzenia
na to, co siê w tych latach dzia³o.

Halina Hebda

  Redakcja �Echa Che³mka�

Przedszkolaki  w  Palmiarni
Jednym z zadañ programu wychowania

przedszkolnego jest wykorzystanie i two-
rzenie okazji do poznawania rzeczywisto-
�ci przyrodniczej poprzez eksperymento-
wanie, odkrywanie i  wnikliw¹ obserwacjê.
W tym kontek�cie, 13 maja zorganizowana
zosta³a wycieczka dla dzieci 6-letnich z
Przedszkola Samorz¹dowego nr 2 w Che³m-
ku  oraz ich rodziców do gliwickiej Pal-
miarni. Dzieci mia³y okazjê zobaczyæ praw-
dziwe banany, pomarañcze, cytryny oraz
przyprawy stosowane w kuchni. Podziwia-
³y te¿ tropikalne ro�liny, najstarsze histo-
rycznie drzewa oraz ro�linno�æ ze wszyst-
kich stron �wiata- oko³o 2 tys. gatunków.
Ciekawostk¹ by³a paproæ, która zakwita
tylko raz w roku,  w noc �wiêtojañsk¹ i to
tylko na kilka godzin. Du¿¹ atrakcj¹ by³a
mo¿liwo�æ zobaczenia piranii, p³ywaj¹cych
miêdzy papirusami w oczku wodnym.

Dla przedszkolaków spotkanie ze �wia-
tem przyrody,  tak bogatym i niespotyka-
nym na co dzieñ, by³o wielkim prze¿yciem.

Dostarczy³o nie tylko wiele rado�ci, ale i
wiedzy. Mamy nadziejê, ¿e rozbudzone
zosta³o zainteresowanie i, szacunek do
wspania³ej natury ...

Wychowawczynie:
J. Wolna, D. Pawlak
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Szachowa Majówka Dzieci gra³y w tenisa

Powiat  dla Che³mka
W poniedzia³ek, 19 maja na Stadionie Sportowym w Che³mku

odby³ siê Powiatowy Turniej Pi³ki No¿nej Szkó³ Gimnazjalnych.
W turnieju uczestniczy³o siedem dru¿yn: z Brzeszcz, Przeciszowa,
O�wiêcimia, Polanki Wielkiej, Nowej Wsi, Rajska i Che³mka.  Nas
reprezentowa³o Gimnazjum nr 2 , które w eliminacjach gminnych
pokona³o Zespó³ Szkolny Podstawowo Gimnazjalny nr 1 wyni-
kiem 3:0. Podopieczni Mariusza Kozie³a w drodze do fina³u poko-
nali Polankê Wielkê 2:1, Now¹ Wie� 1:1 (4:2k).

W finale spotkali siê z Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach. Mecz mia³
bardzo dramatyczny przebieg, ale to Che³mek zwyciê¿y³ 3:2 i bêdzie
reprezentowa³ Powiat O�wiêcimski w  dalszych rozgrywkach.

SF

Wszyscy mi³o�nicy królewskiej gry mogli wzi¹æ udzia³ w �Sza-
chowej Majówce� zorganizowanej przez Miejski O�rodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Che³mku 2 maja. Swój udzia³ zg³osi³o 30 uczest-
ników. Zawody rozgrywane by³y w 2 kategoriach wiekowych: do-
ro�li i dzieci. W I kategorii najlepsi okazali siê: I miejsce- Wies³aw
Wójcik z Libi¹¿a, II miejsce-Eugeniusz Malik z ̄ arek i III- Alojzy
Szyndler z Brzeszcz. W kategorii dzieci I miejsce zaj¹³ Marcin Kle-
mensiewicz z Bierunia, II- Sabina Ku� z Alwerni i III- Joanna Ku�
z Alwerni. Zwyciêzcy uhonorowani zostali pucharami.

BKC

Zawodnicy w akcji
Fot. S. Pêdrys - Klisiak

Podczas majowych �wi¹t MOKSiR zorganizowa³ na kortach
tenisowych w Che³mkuTurniej Tenisa Ziemnego  dla dzieci .   M³o-
dzi tenisi�ci startowali w dwóch kategoriach wiekowych: od 5 do
10 lat i od 10 do 14.

W  kategorii-�Skrzatów� na pierwszych 3 miejscach uplaso-
wali siê: I miejsce równorzêdnie: Weronika Lidwin i Karol Sza-
franiec, II- Micha³ Gurgul i III- Konrad Cupia³. W kategorii �M³o-
dzików� I miejsce przypad³o Maciejowi Marchewce, II- Karoli-
nie Derendasz i III- Amadeuszowi Ba�cie. Zwyciêzcy otrzymali
nagrody rzeczowe zwi¹zane z tenisem.

 BKC

M³odzi tenisi�ci Fot. S. Fedecki

SIATKARSKI  PIKNIK
W CHE£MKU

W niedzielê, 25 maja Che³mek by³ stolic¹ siatkówki pla¿owej.
Odby³a siê tu najwiêksza impreza siatkarska w po³udniowej Polsce
w tym sezonie, a mianowicie otwarcie V Mistrzostw Ma³opolski w
Siatkówce Pla¿owej Mê¿czyzn. Impreza zorganizowana by³a przez
Miejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku oraz grono
sympatyków siatkówki z Che³mka i Libi¹¿a. Zawody nabra³y cha-
rakteru pikniku siatkarskiego, w którym uczestniczy³y 22 pary: z
Brzeszcz, Kêt, Krakowa, Libi¹¿a, Mys³owic, Trzebini, Jaworzna,
Sosnowca i Che³mka. Zwyciêzcami okaza³a siê para z Krakowa:
Bart³omiej Baniak i Piotr Barciewicz, na drugim miejscu uplasowali
siê Maciej Klimas i Pawe³ Janczyk z Libi¹¿a. Trzecie miejsce  przy-
pad³o zawodnikom z Mys³owic: Rafa³owi  Rekuckiemu i Micha³owi
Szewczykowi. Zwyciêzcy otrzymali  puchary, dyplomy oraz nagro-
dy rzeczowe w postaci sprzêtu sportowego.

SF

 
 - 

sp
on

so
r 

D
ni

 C
he

³m
ka



Echo Che³mka nr 5/2003 strona 15

Amatorski
Turniej

Siatkówki
1 maja odby³ siê Amatorski Turniej

Siatkówki. Rozegrany zosta³ na sali gim-
nastycznej w Gimnazjum nr 2 w Che³mku.
W turnieju wziê³y udzia³ dru¿yny z O�wiê-
cimia, Libi¹¿a, Osieka i Che³mka.

Po zakoñczeniu rozgrywek najlepsza
okaza³a siê nasza dru¿yna �MOKSiR Che³-
mek�, prowadzona przez B. Sidorowicza.
Na II miejscu uplasowa³a siê reprezentacja
O�wiêcimia, a na III dru¿yna z Libi¹¿a.

Organizatorem turnieju by³ MOKSiR
w Che³mku.

KS CHE£MEK - ISKRA UNIA
BRZEZINKA   1:1(1:1)

Bramki: Wójcik 13 min. Ziêba 40 min., Sêdziowa³: J. Zawi³a
z Suchej Beskidzkiej, ¯ó³te kartki: Gembo³y�, Kobus, Kulig,-
Maciesza, Czerwona kartka: Kulig, Widzów ok. 200

 KS CHE£MEK: K. Szewczyk- Hobora, Kobus, Wójcik,
Krok,- Kulig, Bajorek, Sidorowicz, Suszek(57 R. Szewczyk), -
Gembo³y� (71 Ko³aciak), Mleczek (66 Snopko)

ISKRA UNIA: Pêdlowski- Maciesza, Sibik, Malicki, Bukow-
ski (57 Waluszek), Semik , Jasek, Grzegorzek, Joñczyk,- Ziêba,
Barciak.

Mocnym akcentem pi³karze Che³mka rozpoczeli to spotkanie.
Ju¿ w 13 minucie po rzucie ro¿nym egzekwowanym przez Kuliga
najwy¿ej do pi³ki wyskoczy³ Wójcik i piêknym strza³em g³ow¹
umie�ci³ pi³kê w siatce. Od tej pory go�cie zaczeli czê�ciej go�ciæ
pod bramk¹ Szewczyka. Che³mek ograniczy³ siê tylko do spora-
dycznych kontr. Po jednej z nich dogodnej sytuacji nie wykorzy-
sta³ Suszek. W 40 min. Równie¿ po rzycie ro¿nym w zamieszaniu
podbramkowym najwiêcej zimnej krwi zachowa³ Ziêba i pokona³
Szewczyka.

Po przewie nic ciekawego ju¿ siê nie dzia³o. Wygl¹da³o to tak
jakby obu zespo³om zale¿a³o na remisie.

BESKID ANDRYCHÓW
� KS CHE£MEK  2:1(0:0)

Bramki: Sidorowicz 72- Ry³ko 57, Adamus 89, ̄ ó³te kartki:
Sidorowicz- Le�nik, Seuga, Go³ba, Sobaniec, Czerwona kartka:
Sobaniec

BESKIDY: Sobaniec- Jaworski, £abêdzki, Le�niak, Miarka-
Adamus Go³ba, Kuku³kaChowaniec,-ry³ko(81 Ksiê¿ek 88 Ogó-
rek), Malczyk( 55Seruga).

KS CHE£MEK: Szewczyk- Wójcik, Kulig, Ma³ecki, Gem-
bo³y�- Sidorowicz, Bajorek, Klisiak, Suszek( 90 Marek)- Kozie³
(60 Zawadzki), Mleczek( 71 Snopko).

Niestety naszym pi³karzom nie uda³a siê wyprawa do Andry-
chowa. Nie pomog³a nawet obecno�æ w sk³adzie, zawodnika hoke-
jowej reprezentacji Polski Waldemara Klisiaka.

Zabrak³o dos³ownie jednej minuty, aby Che³mek  wywióz³ z
trudnego terenu tak cenny punkt.

KS CHE£MEK � RUCH M£OSZOWA 3:2 (1:1)
Bramki: Sidorowicz 11, Niewita³a 88, Mleczek 90 � Dziuba

7, Piechnik 84, Sêdziowa³: w. Moska³a z Wadowic, ̄ ó³te kartki:
Ma³ecki, Krok, Widzów: ok. 200

KS CHE£MEK: K. Szewczyk � Wójcik, Kulig, Ma³ecki �
Gembo³y� ( 64 Hobora), Zawadzki (57 Mleczek), Bajorek (67
Suszek), Sidorowicz � Klisiak, Krok, Ko³aciak (72 Niewita³a)

RUCH: Jesionka � £ukasik, Filipek, Woszczyna � Duda, P.
Feliksik, D. Feliksik, Dziuba � K³eczek, Tryfanów, Piechnik (88
Florczuk)

Od pocz¹tku spotkanie toczy³o siê pod dyktando gospodarzy
jednak po jednej z kontr ju¿ w 7 minucie go�cie objêli prowadzenie
po strzale Dziuby. Na odpowied� nie trzeba by³o d³ugo czekaæ, bo
w 11 minucie pad³o wyrównanie po ³adnym strzale Sidorowicza.
Taki rezultat utrzyma³ siê do przerwy. Druga po³owa wygl¹da³a
podobnie, z tym, ¿e go�cie od 58 minuty grali w os³abieniu, gdy¿
czerwon¹ kartk¹ zosta³ ukarany Dziuba. Pi³karze Ruchu jednak
skutecznie siê bronili i gdy wydawa³o siê, ¿e spotkanie zakoñczy siê
podzia³em punktów w 84 minucie go�cie przeprowadzili kontrê, po
której pad³a bramka. Nikt ju¿ chyba nie wierzy³, ¿e pi³karze z Che³m-
ka podnios¹ siê po tym ciosie, a jednak zmiany, których dokona³
trener Mazurkiewicz okaza³y siê strza³em w dziesi¹tkê, gdy¿ w 88
minucie Niewita³a umie�ci³ pi³kê w siatce go�ci a dwie minuty
pó�niej Mleczek ustali³ wynik spotkania na 3:2.

ZGODA MALEC � KS CHE£MEK 3:1 (2:1)
Bramki: Krok 23 � K. Drebszok3, Domasik43, £. Naglik 77,

Sêdziowa³: G¹sta³a z Wadowic, ̄ ó³te kartki: Zawadzki, Czerwo-
ne kartki: Gembo³y�, ZGAODA: Gregorczyk � Handy, S. Dreb-
szok, £. Krawczyk, Sokó³ � Domasik, Szczepaniak, W. Krawczyk
(46£. Naglik), Gabry� � K. Drebszok, Ha³at

KS CHE£MEK: Szewczyk � Wójcik, Kulig, Snopko (60Lip),
Zawadzki � Bajorek, Sidorowicz, Ko³aciak, Gembo³y� � Mle-
czek, Krok.

Ju¿ w 3 minucie bramkê dla gospodarzy zdoby³ K. Drebszok,
który znakomicie znalaz³ siê w polu karnym po do�rodkowaniu z
rzutu ro¿nego. Che³mek odpowiedzia³ w 23 minucie bramk¹ Kro-
ka, który uciek³ próbuj¹cym z³apaæ go na spalonym obroñcom
Malca i by³o 1:1. Na dwie minuty przed przerw¹ gospodarze pod-
wy¿szyli na 2:1, natomiast trzecia bramka pad³a po do�rodkowa-
niu w  pole karne gdzie by³ £. Naglik, który ogra³ Szewczyka, a
Che³mek straci³ kolejne punkty.   SF

KLASA �B�

Kolejka 4 maj 2003
COLOSEUM BOBREK
� GÓRNIK II BRZESZCZE 4:1
Bramki: Synowiec 2, Ksiê¿arczyk, G¹ska

Kolejka 11 maj 2003
SO£A £ÊKI � COLOSEUM BOBREK 0:1
Bramki: Synowiec

Kolejka 18 maj 2003
COLOSEUM BOBREK - G£ÊBOWICE  5:0
Bramki: Synowiec 3, £aski, Piwowarczyk

Kolejka 25 maj 2003
COLOSEUM BOBREK
� LKS PRZECIESZYN 2:1
Bramki: Synowiec, G¹ska

Tabela V ligi
1 SKAWA WADOWICE 25 49

2 ISKRA KLECZA 25 48

3 BOLES£AW BUKOWNO 25 48

4 JANINA LIBI¥¯ 25 47

5 B£YSKAWICA MARCÓWKA 25 44

6 ZGODA MALEC 25 44

7 ¯AREK BARWA£D 25 36

8 HEJNA£ KÊTY 25 34

9 STRUMIEÑ POLANKA WIELKA 25 34

10 BESKIDY ANDRYCHÓW 25 30

11 KS OLKUSZ 25 27

12 ISKRA/UNIA O�WIÊCIM 25 26

13 SO£A O�WIÊCIM 25 26

14 KS CHE£MEK 25 25

15 LESKOWIEC RZYKI 25 18

16 RUCH M£OSZOWA 25 17
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Ogólnopolski  Plener  Rze�biarski
Przez 10 dni go�cili w Che³mku rze�biarze z ca³ej Polski. Uczestniczyli w III Ogólno-

polskim Plenerze Rze�by Monumentalnej w drewnie, który odbywa³ siê w naszym mie-
�cie w dniach 22 maja -1 czerwca.

Organizatorami tego artystycznego wyda-
rzenia byli: Robotnicze Stowarzyszenie Twór-
ców Kultury oraz Miejski O�rodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Che³mku. Komisarzem
tegorocznego pleneru zosta³ Antoni Korycik.
Honorowy patronat nad imprez¹ sprawowa³
burmistrz Che³mka A. Saternus  i  Przewodni-
cz¹cy Rady Krajowej Robotniczego Stowa-
rzyszenia Twórców Kultury dr P. Soroka. Ce-

Miejscem pracy artystów by³ plac przed
MOKSiR-em. Przez 10 dni s³ychaæ by³o huk
pi³, siekier i d³ut, wióry lecia³y na wszystkie

strony, a mieszkañcy Che³mka mieli okazjê
�ledziæ jak z olbrzymich kloców drewna wy-
³aniaj¹ siê kszta³ty rze�b. Ka¿dy z artystów
mia³ inny pomys³ na swoje dzie³o. Proces
twórczy z uwag¹ �ledzili uczniowie, których
ca³e pielgrzymki codziennie przychodzi³y pod
MOKSiR. Arty�ci bardzo chêtnie rozmawiali
z m³odzie¿¹, dzielili siê swoj¹ wiedz¹ i do-
�wiadczeniem. Równie¿ mieszkañcy Che³m-
ka z ciekawo�ci¹ przygl¹dali siê nietypowym
dzia³aniom.

Arty�ci mieli okazjê poznaæ i zwiedziæ
Ziemiê O�wiêcimsk¹ na zorganizowanej dla
nich wycieczce krajoznawczej.

Uroczyste zakoñczenie pleneru odby³o siê
31 maja podczas obchodów Dni Che³mka.
Wszyscy arty�ci zostali uhonorowani wyró¿-
nieniami oraz dyplomami. Efekt ich pracy-
10 monumentalnych rze�b- rozmieszczony
zostanie na terenie miasta i stanie siê jego
ozdob¹.

BKC

Artysta z Zaolzia w galerii �Epicentrum�
25 maja w galerii �Epicentrum� w Miejskim O�rodku

Kultury, Sportu i Rekreacji odby³ siê wernisa¿ prac Bronis³a-
wa Firli. Autor zaprezentowa³ prace, które daj¹ przegl¹d ca³ej
jego twórczo�ci.

Autor urodzi³ siê w 1924 roku na
Zaolziu w Czechach. Ukoñczy³ Stu-
dium DecArt w Pradze oraz wydzia³
architektury we Wroc³awiu i Brnie. By³
¿o³nierzem II Korpusu Polskiego we
W³oszech. Prowadzi szerok¹ i ró¿no-
rodn¹ dzia³alno�æ artystyczn¹. Upra-
wia projektowanie architektoniczne,
malarstwo, rysunek, grafikê warszta-
tow¹ i komputerow¹, a tak¿e tkaninê
Art- Protis i formy przestrzenne. Jest
tak¿e poet¹. Wiele je�dzie po �wiecie.
Jego prace wystawiane by³y w wielu

siê te¿ w Polskim Zwi¹zku Kulturalno-O�wiatowym oraz Kole
Polskich Kombatantów w Republice Czeskiej, gdzie pe³ni funk-
cjê prezesa. BKC

krajach Europy. Bra³ udzia³ w ponad 40 wystawach zbiorowych.
W dorobku artystycznym ma 18 wystaw indywidualnych w Polsce
i Czechach. Oprócz dzia³alno�ci artystycznej pan Bronis³aw udziela
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lem pleneru jest prezentacja i popularyzacja
twórczo�ci rze�biarzy nieprofesjonalistów-
mówi dyrektor MOKSIR W. Rudyk. Spotka-
nie artystów z ca³ej Polski mia³o byæ nawi¹-
zaniem i kontynuacj¹ (st¹d III ) tradycji ple-
nerów, które by³y  w Che³mku organizowane
w latach 80. Czê�æ artystów bra³a w nich udzia³
i bardzo ciep³o je wspomina. Do dzi� pamiê-
tamy potê¿ne rze�by, które ozdabia³y nasze
miasto. Niestety, niewiele z nich wytrzyma³o
próbê czasu.

UCZESTNICY
PLENERU:

Robert Garczyñski z Po-
znania, Stanis³aw Milewski
z Piotrkowa Trybunalskie-
go, Józef Gawe³ z Libi¹¿a,
Kazimierz  Szuszczewicz z
Libi¹¿a, Stefan £uczak z
Piotrkowa Trybunalskiego,
Ryszard Gondek z Che³m-
ka, Zdzis³aw Pude³ko z Kêt,
Antoni Korycik z Che³mka,
Kazimierz Pyclik z Libi¹¿a,
Robert Nowak z Brzeszcz i
Ireneusz Wierzba z Bierunia.


