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INFORMACJA
3. Nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 2181/4 o pow. 0.2279 ha, po³o¿ona w
Che³mku przy ul. Oœwiêcimskiej.
4. Nieruchomoœci gruntowa zabudowana po³o¿ona w Che³mku
przy ul. Rzecznej sk³adaj¹ca siê z dzia³ek oznaczonych w ewidencji
gruntów jako 2960, 1646, 1644/37 oraz 1644/38 o ³¹cznej pow. 0.1453
ha. Budynek parterowy z poddaszem u¿ytkowym wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej o pow. u¿ytkowej 99,46 m2. Stodo³a
z przybudówk¹ posadowiona na ³awach fundamentowych o pow. u¿ytkowej 45,48 m2.
Przedmiotowy wykaz zosta³ wywieszony w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Che³mku oraz na tablicach og³oszeñ na terenie ca³ej
gminy na okres 21 dni tj. w terminie: od dnia 11 kwietnia 2007 roku
do dnia 02 maja 2007 roku.
Bli¿szych informacji w sprawie sprzeda¿y w/w nieruchomoœci
mo¿na uzyskaæ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Che³mku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicznie pod numerem telefonu 84490-30 lub 844-90-33 osoba do kontaktu Naczelnik Wydzia³u Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych S³awomir Kalemba.
Inf. UM

Burmistrz Che³mka dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.
U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z póŸn. zm.) oraz w wykonaniu
Uchwa³y Nr XI/81/2003 Rady Miejskiej w Che³mku z dnia 09 paŸdziernika 2003 roku w sprawie sprzeda¿y lokali u¿ytkowych stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Che³mek, Uchwa³y Nr IV/30/2007 Rady
Miejskiej w Che³mku z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie: sprzeda¿y mienia komunalnego, nieruchomoœci po³o¿onej w Che³mku przy
ul. Oœwiêcimskiej, Uchwa³a Nr IV/29/2007 Rady Miejskiej w Chelmku z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie sprzeda¿y mienia komunalnego, nieruchomoœci po³o¿onej w Che³mku przy ul. Rzecznej, przeznacza do sprzeda¿y nastêpuj¹ce nieruchomoœci:
1. Lokal u¿ytkowy Nr 2 po³o¿ony na parterze, sk³adaj¹cy siê z
sali obs³ugi klienta, korytarza, sali napraw sprzêtu, magazynu, WC o
³¹cznej powierzchni u¿ytkowej 51,00 m2, po³o¿ony w Che³mku przy
ul. Brzozowej 6, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 2-kondygnacyjnym.
2. Lokal u¿ytkowy Nr 3 po³o¿ony na parterze, sk³adaj¹cy siê z
sali obs³ugi klienta, korytarza, sali napraw, magazynu, ubikacji i umywalni o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej 50,00 m2, po³o¿ony w Che³mku przy ul. Brzozowej 6, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
2-kondygnacyjnym

W£AŒCICIELE

PSÓW

Prosimy w³aœcicieli psów mieszkaj¹cych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych o nie pozostawianie psów bez opieki (luzem) na terenach publicznych. Psy pozostawione
bez opieki na terenach publicznych stanowi¹ zagro¿enie dla bezpieczeñstwa mieszkañców,
przede wszystkim dzieci. Ka¿dy w³aœciciel psa jest zobowi¹zany do przestrzegania przepisów
Uchwa³y Nr XLV/345/06 Rady Miejskiej w Che³mku z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie:
regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy Che³mek, której wyci¹g przedstawiamy poni¿ej:
2. Utrzymuj¹cy zwierzêta domowe zoboRozdzia³ VIII
wi¹zani
s¹ do sprawowania nad nimi w³aœciObowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta
domowe, maj¹ce na celu ochronê przed za- wej opieki, a w szczególnoœci nie pozostagro¿eniem lub uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi oraz wiania ich bez dozoru.
§ 20
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego u¿ytku
1. Do obowi¹zków w³aœcicieli utrzymuj¹cych zwierzêta domowe nale¿y:
§ 19
1) w odniesieniu do psów:
1. Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe
a) prowadzenie psa na uwiêzi, a psa rasy
s¹ zobowi¹zane do zachowania bezpieczeñuznawanej
za agresywn¹ lub w inny sposób
stwa i œrodków ostro¿noœci, zapewniaj¹cych
zagra¿aj¹cej
otoczeniu dodatkowo w na³o¿oochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoœci¹
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem tere- nym kagañcu,
b) zwolnienie przez w³aœciciela psów ze
nów przeznaczonych do u¿ytku publicznego.
smyczy na terenie nieruchomoœci mo¿e mieæ
miejsce w sytuacji, gdy nieruchomoœæ jest odECHO CHE£MKA
powiednio oznakowana tabliczk¹ ze stosowWYDAWCA: Miejski Oœrodek
nym ostrze¿eniem oraz ogrodzona w sposób
Kultury Sportu i Rekreacji
uniemo¿liwiaj¹cy jej opuszczenie przez psa
w Che³mku
i wykluczaj¹cy dostêp osób trzecich,
Pl. Kiliñskiego 3, 32-660 Che³mek
2) w odniesieniu do wszystkich zwierz¹t
Tel. 033/846-12-96. e-mail: moksir@op.pl
domowych:
REDAKTOR NACZELNY: Stanis³awa Pêdrys-Klia) sta³y i skuteczny nadzór,
siak
b) nie wprowadzanie zwierz¹t do obiekREDAKTOR PROWADZ¥CY: Pawe³ Waligóra
ZESPÓ£ REDAKCYJNY: Sebastian Fedecki,
tów u¿ytecznoœci publicznej, z wy³¹czeniem
Dominik Swoszowski
obiektów przeznaczonych dla zwierz¹t, takich
WSPÓ£PRACOWNICY: Helena Szewczyk, Katarzyna Witkowska-Szafraniec, Marek Palka
RADA REDAKCYJNA: Janina Œwierz, Danuta
Krê¿lewicz, Bogdan Kowalczyk
DY¯URY REDAKCYJNE: od pon. do pt. w godz.
8.00-16.00. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ og³oszeñ. Tekstów nie zamówionych
Redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do
skrótów i zmian tytu³ów.
DRUK: „AKAPIT” sc, 32-600 Oœwiêcim, ul. Bema12,
tel. 033 488 18 03, e-mail:akapit@gobem.net

Wszystkim stra¿akom z okazji
ich œwiêta sk³adamy serdeczne
¿yczenia oraz podziêkowania za
ofiarn¹ s³u¿bê i pracê na rzecz
naszej lokalnej spo³ecznoœci.
Burmistrz Che³mka, Rada
Miejska, Komendant Gminny
OSP, redakcja Echa Che³mka.
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jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to
nie dotyczy osób niewidomych, korzystaj¹cych z pomocy psów przewodników,
c) nie wprowadzanie zwierz¹t domowych
na tereny placów gier i zabaw, piaskownic
dla dzieci, k¹pielisk oraz na tereny objête
zakazem na podstawie odrêbnych przepisów,
d) zwolnienie zwierz¹t domowych z
uwiêzi dopuszczalne jest wy³¹cznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych oraz w sytuacji, gdy
w³aœciciel ma mo¿liwoœæ sprawowania kontroli nad ich zachowaniem; postanowienie to
nie dotyczy psów ras uznanyc za agresywne,
2. Postanowienia ppkt.2 dotycz¹ tak¿e
zwierz¹t nieudomowionych, utrzymywanych
w charakterze zwierz¹t domowych.
Informujemy ponadto, ¿e na terenie gminy Che³mek Schronisko Bezdomnych Zwierz¹t w Olkuszu z udzia³em przedstawiciela
Policji prowadzi akcje wy³apywania psów
pozostaj¹cych bez opieki.
Wy³apane psy s¹ przewo¿one do Schroniska Zwierz¹t w Olkuszu, gdzie mo¿na odebraæ swojego psa, pod warunkiem pokrycia
kosztów transportu, kwarantanny i ¿ywienia.
Nak³adane s¹ równie¿ mandaty i upomnienia.
Inf. UM

Kupiê dzia³kê budowlan¹
lub ma³e gospodarstwo rolne
tel. 014/ 611 – 98 – 22
lub 0604 – 174 - 889
W numerze 3(52) Echa Che³mka w artykule „Wybory w so³ectwach” o wynikach wyborów w so³ectwie Gorzów wyst¹pi³ b³¹d przy liczbie g³osów uzyskanych
w g³osowaniu przez jednego z kandydatów. Pan Józef Czerw otrzyma³ 261 g³osów, a nie jak by³o napisane 26. Za b³¹d
gor¹co przepraszamy.
Redakcja
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Jednog³oœne absolutorium
masza Baty, remont przychodni SG ZOZ, dokoñczenie budowy sali
gimnastycznej z ³¹cznikiem SP nr 1, wspó³finansowanie budowy hali
sportowej przy PZ nr 8 SziO, termomodernizacja budynków szkolnych oraz budynków wielomieszkaniowch, realizacja projektu “Odnowy
wsi” w Bobrku.
W sumie wydatki maj¹tkowe wynios³y ok. 7.5 mln. z³, a ok. 4,5 mln. z³. Gmina pozyska³a ze œrodków pomocowych.
Burmistrz poinformowa³ tak¿e, ¿e planowane dochody od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w 115,2 %, natomiast
wydatki w 97,9 %.
Na zakoñczenie swojej wypowiedzi
Burmistrz przekaza³ podziêkowania dla
obecnych radych RM oraz radych minionej kadencji za wspóln¹ pracê na rzecz
Gminy. Podziêkowania skierowa³ równie¿ dla pracowników urzêdu oraz jednostek organizacyjnych, komendanta policji, przedsiêbiorców, którzy zainwestowali i rozpoczêli dzia³alnoœæ w naszej gminie, przynosz¹c dochód i ok. 500 miejsc
pracy.

W dniu 19 kwietnia 2007 r. odby³a siê VII sesja V kadencji Rady
Miejskiej w Che³mku. Najwa¿niejszym punktem obrad by³o sprawozdanie z wykonania bud¿etu za 2006 r. oraz udzielenie absolutorium.
W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna RM w Che³mku nie stwierdzi³a uchybieñ w gospodarowaniu œrodkami finansowymi Gminy pod wzglêdem celowoœci, gospodarnoœci, rzetelnoœci, jak równie¿ zgodnoœci podejmowanych dzia³añ z
postanowieniami Rady Miejskiej i wnioskowa³a o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Che³mka za rok 2006.
Sk³ad Orzekaj¹cy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
uchwa³¹ z dnia 12 kwietnia 2007 r. równie¿
zaopiniowa³ pozytywnie sprawozdanie z
wykonania bud¿etu.
Podczas obrad sesji Burmistrz Che³mka
Andrzej Saternus przedstawi³ sprawozdanie
z wykonania bud¿etu za 2006 r. W swojej
wypowiedzi zaznaczy³, ¿e rok ubieg³y by³
rokiem wyborczym, w zwi¹zku z powy¿szym realizacja bud¿etu przebiega³a czêœciowo przy wspó³pracy IV kadencji, a czêœciowo V kadencji Rady Miejskiej. Dobra wspó³praca z Rad¹ Miejsk¹ spowodowa³a, ¿e w Gminie
Che³mek uda³o siê zrealizowaæ wiele planów i zamierzeñ zawartych
w Strategii Gminy. Burmistrz omówi³ najwa¿niejsze zadania inwestycyjne prowadzone w zakresie remontów dróg, budowy parkingów,
uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej, Rozwój Miejskiej
Strefy Aktywnoœci Gospodarczej, dokoñczenie Domu Pamiêci To-

5 maja oko³o godziny 18.00 w rejonie
Che³mu Œl¹skiego wyst¹pi³ bardzo silny
wstrz¹s górotworu wynik³y z prowadzonej
eksploatacji górniczej przez KWK Piast.
Wstrz¹s ten by³ odczuwalny na terenie Che³mu Œ¹skiego, gminy Che³mek oraz gminy
Libi¹¿. W zwi¹zku z tym wydarzeniem w
Urzêdzie Miejskim w Che³mku 6 maja zosta³ powo³any zespó³ w celu wyjaœnienia okolicznoœci zdarzenia.
Zespó³ przygotowa³ komunikat, który
zosta³ rozwieszony na tablicach og³oszeniowych na terenie gminy. Komunikat ten zosta³ równie¿ odczytany przez ksiê¿y podczas
niedzielnych mszy œwiêtych w koœcio³ach w
Che³mku, Bobrku i Gorzowie.
W poniedzia³ek 7 maja ju¿ od wczesnych
godziny porannych Urz¹d Miejski w Che³mku informowa³ na bie¿¹co oraz œwiadczy³
pomoc prawn¹ dla mieszkañców gminy, których zabudowania ucierpia³y na skutek
wstrz¹sów (wydawane s¹ karty z wnioskami
odszkodowawczymi oraz pomoc w przygotowaniu pozwu do S¹du Rejonowego).
Burmistrz Che³mka wyst¹pi³ do dyrekcji
KWK „Piast” oraz KWK „Ziemowit” z wnioskiem o wyjaœnienie okolicznoœci zdarzenia.
Je¿eli Pañstwa budynki ucierpia³y wskutek wstrzasu, pomoc prawn¹ i techniczn¹ uzyskacie w Urzêdzie Miejskim w Che³mku.
Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu 033 844 90 30.

Sk³adaj¹c gratulacje Burmistrzowi Che³mka, ¿yczymy dalszych sukcesów.

Medal dla burmistrza
Koñcem kwietnia odby³o siê zebranie dzia³kowców z Ogrodu Dzia³kowego „Czerwony
Kapturek” w Che³mku.
zostanie podprowadzony ruroci¹g, którym dostarczona bêdzie
woda. Na ten cel w bud¿ecie
gminy zosta³o przeznaczone w
tym roku 80 tys. z³. Teraz pozostaje nam og³osiæ przetarg na
wykonanie tego zadania i wybraæ
inwestora – mówi³ podczas spotkania burmistrz.
Pod³¹czenie wody na teren
ogródków znacznie u³atwi ¿ycie
dzia³kowcom, którzy do tej pory musieli sami
Zebranie otworzy³ prezes zarz¹du ogromartwiæ siê o jej dostarczanie. Ta inwestycja
du Bogdan Kuraszkiewicz, który przywita³
to nie jedyny pozytywny aspekt zmian w czaprzyby³ych na zebranie dzia³kowców oraz zasie kadencji zarz¹du. Prezes Bogdan Kuraszproszonych goœci. Honorowym goœciem zekiewicz podziêkowa³ wspó³pracownikom,
brania by³ burmistrz Che³mka Andrzej Saterktórzy poœwiêcaj¹ swojej pracy wiele enernus, który podczas spotkania odebra³ „Megii i czasu oraz dzia³kowcom, którzy dbaj¹ o
dal Za Zas³ugi Dla Polskiego Dzia³kostwa”.
porz¹dek oraz stosuj¹ siê do regulaminu i
Ju¿ w tym roku w czerwcu pod teren zasad panuj¹cych na terenie Ogrodu Dzia³ogrodów dzia³kowych „Czerwony Kapturek” kowego „Czerwony Kapturek”.
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W g³osowaniu jawnym Radni Rady Miejskiej w Che³mku jednomyœlnie opowiedzieli siê za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi
Che³mka Andrzejowi Saternusowi.
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IV sesja Rady Miejskiej
3 kwietnia w Sali sesyjnej Urzêdu Miejskiego w Che³mku odby³a siê VI sesja V
kadencji Rady Miejskiej w Che³mku. Sesjê otworzy³a przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Che³mku Zofia Urbañczyk, która poinformowa³a radnych o zajêciu III
miejsca przez Dru¿ynê Samorz¹dowców z Che³mka w IX Powiatowym Integracyjnym Turnieju Pi³ki No¿nej Halowej odbytym w dniu 31 marca 2007 r. Przewodnicz¹ca w imieniu Rady Miejskiej w Che³mku z³o¿y³a gratulacje Burmistrzowi jako
przedstawicielowi Dru¿yny Samorz¹dowców z Che³mka.
Nastêpnie przyby³a na sesje nauczycielka Urszula Guja wraz z grup¹ m³odzie¿y “Miêdzy Innymi” podziêkowa³a radnym
Rady Miejskiej w Che³mku za z³o¿one œrodki finansowe przeznaczone na zakup laptopa dla niepe³nosprawnego ucznia Micha³a
Krzana oraz z³o¿y³a zebranym ¿yczenia z
okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkiej Nocy.
Burmistrz poinformowa³ o wynikach wyborów do Zarz¹dów Osiedli i Rad So³eckich.
Gratulacje wraz z ¿yczeniami sukcesów
w pracy spo³ecznej otrzymali cz³onkowie
i przewodnicz¹cy nowo wybranych Rad
So³eckich w Bobrku i Gorzowie oraz Zarz¹dów Osiedli “Nowe Miasto” i “Stare
Miasto” w Che³mku.
Po tych wyst¹pieniach radni przyst¹pili do pracy w zaproponowanym porz¹dku obrad. Podczas sesji radni omawiali projekt uchwa³y w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowych po³o¿onych w Gorzowie przy ul. Ma³owy. Burmistrz poinformowa³, ¿e przeprowadzona inwentaryzacja maj¹tku Gminy Che³mek, polegaj¹ca na wydzieleniu i uregulowaniu w terenie przebiegu ulicy Ma³owy w Gorzowie
wykaza³a liczne przygrodzenia, które dotycz¹ dojazdu do nieruchomoœci osób fizycznych. Sprzeda¿ pozwoli na uregulowanie dojazdu jak równie¿ poprawi warunki
zagospodarowania przyleg³ych nieruchomoœci. Po podjêciu uchwa³y wszystkie osoby zainteresowane zostan¹ powiadomione
o mo¿liwoœci wykupu nieruchomoœci. Radni w g³osowaniu przyjêli tê uchwa³ê.
Nastêpnie radni debatowali nad Projektem uchwa³y w sprawie górnych stawek
op³at ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych i transportu
nieczystoœci ciek³ych. Obowi¹zek ustalenia
górnych stawek op³at netto za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
w³aœcicieli nieruchomoœci oraz opró¿nianie
zbiorników bezodp³ywowych i transport
nieczystoœci ciek³ych wynika z ustawy o
utrzymaniu w czystoœci i porz¹dku w gminach. Górne stawki op³at ponoszonych przez
w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
oraz opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych ustalono w oparciu o dane MZGK sp. z o.o. w
Che³mku. Górne stawki okreœlaj¹ maksymalny poziom op³at, jakie mog¹ byæ pono-

szone przez w³aœcicieli nieruchomoœci za
us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opró¿nianie zbiorników
bezodp³ywowych i transport nieczystoœci
ciek³ych z gospodarstw domowych. Gmina
zobowi¹zana jest zorganizowaæ odbieranie
odpadów komunalnych oraz opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych i transportu
nieczystoœci ciek³ych w przypadku w³aœcicieli nieruchomoœci, którzy nie zawarli
umów z przedsiêbiorstwami posiadaj¹cymi
stosowne zezwolenia. Górne stawki stanowi¹ podstawê do wyliczenia op³at za wykonanie tego zadania.
Przedstawione stawki wygl¹daj¹ nastêpuj¹co:
1. Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i pozosta³oœci z segregowania
51,57 z³ netto za 1m3.
2. Odbiór odpadów segregowanych (papier i
tektura, szk³o bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne, metal) zebranych w przeznaczonych do tego pojemnikach oraz
workach – bezp³atne
3. Opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych
bezodp³ywowych transport nieczystoœci
ciek³ych 19,00 z³ netto za 1m3.

W uzupe³nieniu przedstawionych informacji Burmistrz powiedzia³, ¿e dalsze
funkcjonowanie wysypiska szacuje siê na
ok. 2-3 lata pod warunkiem poniesienia
kosztów zwi¹zanych z dostosowaniem
kwatery do eksploatacji, tj. wyposa¿enia w
niezbêdn¹ infrastrukturê. W przypadku niedostosowania kwatery, nie jest mo¿liwe
dalsze sk³adowanie odpadów na tym wysypisku. Wówczas odpady z terenu Gm.
Che³mek bêd¹ transportowane na sk³adowisko w pobli¿u Gminy Che³mek (Brzeszcze, Oœwiêcim lub Balin), co znacznie podniesie koszty odbierania odpadów.
Burmistrz poinformowa³ równie¿, ¿e
Gmina bêdzie musia³a w przysz³oœci rozpocz¹æ kosztowny proces likwidacji wysypiska. O œrodki finansowe Gmina bêdzie
siê ubiegaæ w WFOŒ Kraków. Na ten cel
zostan¹ przeznaczone œrodki z gminnego
funduszu ochrony œrodowiska. Bior¹c pod
uwagê stawki za usuwanie odpadów komunalnych stosowane w gminach oœciennych, podwy¿ka cen nie jest wysoka i w
zwi¹zku z tym proponuje przyjêcie stawek
jak w projekcie uchwa³y. Radni wiêkszoœci¹ g³osów przyjêli ta uchwa³ê.
Kolejnym punktem obrad by³ Projekt
uchwa³y w sprawie zatwierdzenia taryf na
zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe
4

odprowadzanie œcieków na terenie Gminy
Che³mek. Zgodnie z przepisami ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków przedsiêbiorstwo wodoci¹gowe okreœli³o nowe taryfy
wody i œcieków - na okres od 1 maja 2007
r. do 30 kwietnia 2008 r. Wnioskodawca
zaproponowa³ nastêpuj¹ce ceny:
* wody pitnej – 3,52 z³/m3 netto (wzrost o
0.31 z³/m3)
* wody surowej – 2,10 z³/m3 netto (wzrost o
0.15 z³/m3)
* œcieków – 4,24 z³/m3 netto (wzrost o 0.38
z³/m3)

Przedstawiony wniosek spe³nia wymogi na³o¿one ustaw¹ o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.Rada Miejska podjê³a
uchwa³ê.
Nastêpnie radni debatowali o projekcie uchwa³y w sprawie utworzenia spó³ki z
ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ pod nazw¹
“Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej spó³ka z o.o. w Che³mku. Zastêpca Burmistrza
A. Skrzypiñski poinformowa³, ¿e z uwagi
na koniecznoœæ sukcesywnej modernizacji
maj¹tku stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy
Che³mek, s³u¿¹cego do przesy³u i dystrybucji energii cieplnej, zachodzi potrzeba
utworzenia spó³ki, do której zostanie wniesiony maj¹tek; œrodki trwa³e – tunel do nawêglania, plac wêglowy, sieci ciep³ownicze,
sieæ magistralna, przy³¹cza, a tak¿e nieruchomoœæ gruntowa o pow. 0.5544 ha i
0.2553 ha. Nowa spó³ka, czerpi¹c korzyœci
z dystrybucji ciep³a i gospodarowania powierzonym maj¹tkiem, bêdzie modernizowa³a poszczególne sk³adniki maj¹tkowe,
które Gmina wniesie aportem. Radni jednog³oœnie przyjêli t¹ uchwa³ê.
W interpelacjach, zapytaniach i wolnych wnioskach radni podejmowali tematy zwi¹zane z uporz¹dkowaniem terenów
gminnych, instalowaniem nowych punktów oœwietlenia na terenie gminy, czêstszymi patrolami Policji w godzinach wieczornych i nocnych.
Na zakoñczenie sesji Przewodnicz¹ca
z³o¿y³a wszystkim zebranym ¿yczenia zdrowych i spokojnych Œwi¹t Wielkanocnych
oraz odczyta³a ¿yczenia œwi¹teczne, jakie
wp³ynê³y dla radnych RM w Che³mku.
PW

Z

okazji przypadaj¹cego w maju
edakcja
Dnia Samorz¹dowca rredakcja
Echa Che³mka sk³ada ser deczne
¿yczenia Pañstwu radnym, cz³onkom
rad so³eckich i osiedlowych, pracownikom Urzêdu Miejskiego oraz pracownikom jednostek or
ganizacyjnych
organizacyjnych
gminy. Dziêki Pañstwa codziennej,
wytê¿onej pracy nastêpuje rrozwój
ozwój
naszej lokalnej spo³ecznoœci.
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101 urodziny pani Julii Walaszek
16 kwietnia swoje 101 urodziny obchodzi³a najstarsza mieszkanka naszej Gminy
pani Julia Walaszek. W dniu jubileuszu do
Pani Walaszek przybyli goœcie w osobach
burmistrza Che³mka Andrzeja Saternusa oraz
zastêpcy burmistrza Andrzeja Skrzypiñskiego. Burmistrzowie oprócz ¿yczeñ oraz listu
gratulacyjnego wrêczyli pani Julii kosz ze
smako³ykami.
Mimo swojego wieku pani Julia mo¿e
poszczyciæ siê bardzo dobra form¹ fizyczn¹.
Jej ulubionym zajêciem jest praca w przydomowym ogródku. Dostojna jubilatka nie stosujê równie¿ ¿adnej specjalnej diety, a jak
twierdzi opiekuj¹ca siê ni¹ wnuczka -Babcia
nie stroni od kawy oraz uwielbia ciasta.
Pani Julia Walaszek dochowa³a siê 3 dzieci, 6 wnuków, 9 prawnuków, a nied³ugo na
œwiat przyjdzie praprawnuczek.

Życzymy dostojnej Jubilatce wielu, wielu lat w zdrowiu!
Mam nadziejê, ¿e to biuro dobrze przys³u¿y siê mieszkañcom gminy, a pomieszczenie bêdzie spe³niaæ rolê biura poselskiego jak i lokalu ko³a Platformy Obywatelskiej w Che³mku - mówi³ podczas otwarcia pose³ Janusz Chwierut.
W biurze poselskim Janusza Chwieruta bêd¹ prowadzone dy¿ury
w pierwszy i ostatni wtorek miesi¹ca w godzinach od 16.00 do 17.00.
Podczas otwarcia zadaliœmy pos³owi kilka pytañ:
Z jakimi problemami zg³aszaj¹ siê do Pana mieszkañcy z innych
miast naszego regionu?
Czêsto s¹ to problemy dotycz¹ce nie za³atwionych spraw pomiêdzy mieszkañcami a danym samorz¹dem lokalnym. Oczywiœcie gro
spraw dotyczy problematyki ZUS i kwestii zwi¹zanych z emeryturami. S¹ tak¿e osoby, które licz¹ na pomoc w znalezieniu pracy.
Jak czêsto bêdzie Pana mo¿na spotkaæ na dy¿urach w biurze poselskim?
Wspólnie z cz³onkami Platformy Obywatelskiej w Che³mku, którzy s¹ jednoczeœnie radnymi gminy ustaliliœmy, ¿e dy¿ury bêd¹ pe³nione w pierwszy i ostatni wtorek miesi¹ca w godzinach od 16.00 do
17.00. We wszystkich moich biurach w powiecie oœwiêcimskim staram siê bywaæ przynajmniej raz w miesi¹cu, ale je¿eli zachodzi pilna
potrzeba a sprawa nie cierpi zw³oki to staram siê umawiaæ z zainteresowan¹ osob¹ na konkretne spotkanie wczeœniej.

Otwarcie biura poselskiego
30 kwietnia w Che³mku dokonano uroczystego otwarcia biura
poselskiego pos³a na sejm RP Janusza Chwieruta. Biuro poselskie
mieœci na ul. Topolowej 6 w Che³mku. W otwarciu oprócz gospodarza biura wziêli udzia³ burmistrz Che³mka Andrzej Saternus, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Zofia Urbañczyk oraz cz³onkowie ko³a
Platformy Obywatelskiej w Che³mku.

Che³mek piêknieje
Wraz z nastaniem wiosny na czterech rabatkach przy ulicy Krakowskiej w Che³mku posadzono kwiaty. Uprz¹tniêta zosta³a równie¿
skarpa obok przejazdu kolejowego, posadzono na niej kwiaty oraz
uzupe³niono napis „Che³mek”. Na terenie ca³ej gminy, a wiêc w
Che³mku, Bobrku i Gorzowie, postawiono 37 nowych ³awek oraz 40
koszy na œmieci za kwotê 40 000 z³.

MAFLOW POLSKA Sp. z o.o. jest czêœci¹ miêdzynarodowego koncernu dzia³aj¹cego w bran¿y motoryzacyjnej. W zwi¹zku z
dynamicznym i intensywnym rozwojem naszej Firmy poszukujemy kandydatów na stanowisko:

OPERATOR

MASZYN

WYMAGANIA:
- wykszta³cenie zawodowe lub œrednie techniczne
- wysoka jakoœæ pracy i odpowiedzialnoœæ
- dyspozycyjnoœæ
- motywacja do pracy
OFERUJEMY:
n stabilne zatrudnienie w prê¿nie dzia³aj¹cej Firmie
n umowê o pracê na pe³ny etat n szkolenia n mo¿liwoœæ rozwoju
Zainteresowane osoby prosimy o przesy³anie CV na adres:
MAFLOW POLSKA Sp. z o.o.“Dzia³ Personalny“ul. Przemys³owa 2“32-660 Che³mek“lub e-mail: praca.map@maflow.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustaw¹ z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych: Dz. U. nr 133, poz. 883)". Uprzejmie informujemy, ¿e skontaktujemy siê tylko z wybranymi kandydatami.
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Modernizacja budynku przychodni zakoñczona
W dniu 19 kwietnia 2007 r. odby³o siê
uroczyste, symboliczne oddanie do u¿ytku
nowo wyremontowanego budynku SG ZOZ
w Che³mku. Na spotkanie przybyli: Andrzej
Saternus Burmistrz Che³mka, Marek Sowa
Cz³onek Zarz¹du Ma³opolskiego Urzêdu
Marsza³kowskiego w Krakowie, Janusz
Chwierut oraz Stanis³aw Rydzoñ – pos³owie
na Sejm RP, Józef Krawczyk – Wice Starosta
Powiatu Oœwiêcimskiego, W³adys³aw Korlacki – firma „Monterin”, Andrzej Skrzypñski Z-ca Burmistrza Che³mka – Przewodnicz¹cy Rady Spo³ecznej SG ZOZ, Radni Rady
Miejskiej w Che³mku, cz³onkowie Rady Spo³ecznej obecnej i poprzedniej kadencji oraz
pracownicy przychodni.
Zebranych powita³ Janusz Betlej Dyrektor SG ZOZ w Che³mku. W pierwszych s³owach z³o¿y³ podziêkowanie Burmistrzowi
Che³mka Andrzejowi Saternusowi za jego
osobiste zaanga¿owanie podczas prowadzonych prac remontowych, podkreœli³, ¿e dziêki determinacji Burmistrza mamy tak piêknie wykonany obiekt oraz posiadamy sprzêt
wysokiej klasy.
W swoim wyst¹pieniu Burmistrz podziêkowa³ wykonawcy oraz pracownikom przychodni za cierpliwoœci oraz wyrozumia³oœci, za
sprawne prowadzenie prac i funkcjonowanie
przychodni bez zak³óceñ.
Cz³onek Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego p. Marek Sowa stwierdzi³, ¿e po wst¹-

pieniu Polski do Unii
Europejskiej Che³mek
wykorzysta³ swoj¹
szansê, pozyskuj¹c du¿e
œrodki finansowe i sta³
siê jedn¹ ze znacz¹cych
gmin województwa ma³opolskiego.
Pose³ na Sejm RP p.
Janusz Chwierut pogratulowa³ gminie inicjatyw oraz dobrego gospodarza.
Nastêpnie goœcie
udali siê na zwiedzanie
przychodni.
W latach 2001 –
2003 odby³ siê pierwszy
etap modernizacji budynków SG ZOZ, zakupiono specjalistyczny sprzêt medyczny do
gabinetu stomatologicznego, okulistycznego
oraz aparat USG. Zadania wykonano dziêki
otrzymanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
W latach 2005 – 2007 wykonano dobudowê dŸwigu dla osób niepe³nosprawnych
wraz z nadbudow¹ przewi¹zki miêdzy budynkami A i B, przebudowano istniej¹c¹ przechylniê dla osób niepe³nosprawnych prowadz¹c¹ do g³ównego wejœcia przychodni.

Ostatnie lata to kompleksowa modernizacja budynków SG ZOZ – roboty budowlane oraz instalacyjne, termomodernizacja budynków A, B, i C, wymiana pokrycia dachowego w budynku C, zakup specjalistycznego sprzêtu medycznego do gabinetów: dermatologicznego, laryngologicznego, urologicznego, okulistycznego, stomatologicznego oraz wyposa¿enie pracowni RTG wraz z
RTG stomatologicznym.
G³ównym celem projektu jest zapewnienie dostêpu do wysokiej jakoœci podstawowej opieki medycznej w naszej gminie.
Ca³kowity koszt projektu – 1.861.983,64
z³ w tym:
1. Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 1.077.381,66 z³
- Rezerwa celowa bud¿etu pañstwa –
143.650,87 z³
2. Pañstwowy Fundusz Rehabilitacyjny
Osób Niepe³nosprawnych – 69.903,96 z³
3. Gmina Che³mek – 380.802,27 z³
4. Samodzielny Gminny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej – 190.244,88 z³

okazji Dnia Bibliotekarza
oraz Pracownika Kultury
Burmistrz Che³mka oraz Rada
Miejska sk³adaj¹ serdeczne
¿yczenia pracownikom instytucji oraz wszystkim animatorom
i artystom z terenu gminy.

Z

Che³mek ul. Brzozowa 6,

tel. 846 22 11
6

Pragniemy Pañstwa gor¹co poleciæ odwiedzenie wystawy prac che³meckiej malarki Magdaleny Opitek. 17 maja 2007 o
godz. 19.00 w galerii „Tyle Œwiatów” Oœwiêcimskiego Centrum Kultury zostanie otwarta ekspozycja jej najnowszych prac.
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STRA¯ACKIE ŒWIÊTO

ODZNACZENI ODZNAK¥ HONOROW¥ MDP

BR¥ZOW¥ ODZNAK¥ HONOROW¥
MDP
1. ANNA STASZEL
2. MAGDALENA KRUCKA
3. KATARZYNA BARANOWSKA
4. REGINA BO¯EK
5. NATALIA JOCHEMCZAK
6. PAWE£ WIKTOR
SREBRN¥ ODZNAK¥ HONAROW¥
MDP
1. KSENIA ORKISZ
2. ANNA WALUS
3. MARCIN WALICZEK
4. MARCIN KORCZYK
5. RAFA£ G¥SIOREK
6. TOMASZ OPITEK
7. £UKASZ OPITEK
8. ROBERT RYBAK
Z£OT¥ ODZNAK¥ HONOROW¥ MDP
1.MARCIN BO¯EK
2.KRZYSZTOF KORCZYK

CZ£ONKOWIE MDP-GORZÓW

ODZNAK¥ „WZOROWY STRA¯AK”
1.ANNA OLEJARZ
2.MARCIN STASZEL

UHONOROWANI STRA¯ACY
ODZNAK¥ ZA WYS£UGÊ LAT
ODZNAKA ZA 5 LETNI STA¯ W OSP.
1.ANNA OLEJARZ
2.MICHA£ ZAMARLIK
3.WOJCIECH ZAMARLIK
4.KATARZYNA BUJAK
5.JOANNA WO£OSZYN
6.DANUTA WO£OSZUN
ODZNAK¥ ZA 10 LETNI STA¯ W OSP
1. £UKASZ KLIMA
2. JAKUB REMSAK
ODZNAK¥ ZA 15 LETNI STA¯ W OSP
1.DARIUSZ KUBAS
2.RYSZARD DIABE£EK
3.DARIUSZ KRAWCZYK
ODZNAKA ZA 25 LETNI STA¯ W OSP
1. DARIUSZ WALICZEK
2. ANDRZEJ RYBAK
ODZNAK¥ ZA 30 LETNI STA¯ W OSP
1.STANIS£AW ZAMARLIK
2.JERZY WIKTOR
3.MAREK MROWIEC
ODZNAKA ZA 45 LETNI STA¯ W OSP
1. STANIS£AW GRZESIAK
2. JÓZEF RYBAK
ODZNAKA ZA 50 LETNI STA¯ W OSP
1.JÓZEF KRAWCZYK
2.STANIS£W ŒNIADEK
ODZNAKA ZA 55 LETNI STAZ W OSP
1. JAN ZAMARLIK

Statuetk¹ stra¿aka i dyplomem uznania za ofiarn¹ pomoc OSP w Gorzowie
zostali uhonorowani :
1. PANI IRENA BEBAK
2. NACZELNIK ZOG ZOSP Dh. ANDRZEJ SARNA
7

odwiedŸ
www.ospchelmek.aanet.pl

Corocznie w dniu Œwiêtego Floriana stra¿acka braæ obchodzi swoje œwiêto. Nie inaczej jest na terenie gminy Che³mek, gdzie
imieniny œw. Floriana obchodz¹ stra¿acy
ochotnicy z Che³mka, Bobrka i Gorzowa.
Tegoroczne obchody stra¿ackiego œwiêta rozpoczêli stra¿acy z OSP Che³mek, którzy 4 maja przed godzinn¹ 18 wyruszyli w
szyku z figurk¹ œw. Floriana i sztandarem OSP
do koœcio³a pw. Najœwiêtszej Marii Panny
Królowej Polski w Che³mku na uroczyst¹
mszê œwiêt¹.
Podczas nabo¿eñstwa prowadzonego
przez trzech ksiê¿y stra¿acy otrzymali b³ogos³awieñstwo oraz s³owa podziêkowania za
ich codzienny trud w walce z ¿ywio³em, gdzie
niejednokrotnie ryzykuj¹ zdrowiem lub
¿yciem, chroni¹c ludzi, zwierzêta, dobytek
oraz œrodowisko naturalne.
Po mszy stra¿acy wraz z goœæmi udali siê
do remizy stra¿ackiej na dalsz¹ czeœæ uroczystoœci. Otwarcia obchodów Dnia Stra¿aka
dokona³ prezes che³meckiej OSP Krzysztof
G¹ska. Prezes przywita³ licznie przyby³ych
goœci, wœród których byli: burmistrz Che³mka Andrzej Saternus, przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej Zofia Urbañczyk, z-ca przew. RM
Henryk Kowalski, ksiê¿a z koœcio³a pw. Najœwiêtszej Marii Panny Królowej Polski w
Che³mku, sponsorzy che³meckiej OSP oraz
stra¿acy ochotnicy.
Podczas spotkania prezes wyró¿ni³ dwóch
druhów za zas³ugi oraz d³ugoletnie cz³onkostwo w OSP, byli to druhowie: Roman Witkowski oraz Tadeusz Gêbo³yœ. Tytu³ honorowego prezesa OSP Che³mek oraz podziêkowania za wieloletnia pracê odebra³ by³y prezes OSP w Che³mku Józef Jêdrusik.
Równie¿ stra¿acy z OSP Gorzów zostali
nagrodzeni za swoj¹ wieloletni¹ pracê. Prezes OSP w Gorzowie Andrzej Rybak wrêczy³
medale, wyró¿nienia i nagrody.
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SUPER SZKO£A

Korzystne kredyty
mieszkaniowe

Szko³a Podstawowa im. Kardyna³a
Adama Stefana Sapiehy w Bobrku przyst¹pi³a do projektu edukacyjnego og³oszonego przez Towarzystwo Oœwiatowe Ziemi Chrzanowskiej w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich finansowanego przez Europejski Fundusz Spo³eczny.
W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej z³o¿onego wniosku placówka znalaz³a siê na liœcie szkó³ zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach tego projektu.
Na realizacjê zadañ szko³a otrzyma³a grant wysokoœci 54 060 z³.
W ramach tej kwoty uczniowie bêd¹ uczestniczyæ w wyjazdach edukacyjnych, zajêciach pozalekcyjnych, ko³ach zainteresowañ, warsztatach i wielu innych przedsiêwziêciach. O wszystkich zadaniach
bêdziemy informowaæ w trakcie realizacji programu, który bêdzie
trwa³ do koñca marca 2008 roku.
Dyrektor, Adam £êkawa

Pojawi³a siê okazja na zakup w³asnego M lub wybudowania domu
jednorodzinnego z atrakcyjnymi ofertami kredytowymi. Preferencyjne
kredyty pojawi³y siê dziêki ustawie z dnia 8 wrzeœnia 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu w³asnego mieszkania oraz rz¹dowego programu „Rodzina na swoim”.
Jako pierwszy swoj¹ ofertê kredytowa zwi¹zan¹ z tym programem przedstawi³ Bank PKO BP. A oto, jakie warunki musi spe³niaæ
ka¿dy, kto chce ubiegaæ siê o ten rodzaj kredytu:
Rodzina na swoim.
Preferencyjny kredyt mieszkaniowy z dop³atami do oprocentowania przez BGK przeznaczony jest dla ma³¿eñstw i osób samotnie
wychowuj¹cych dzieci. Osoby te otrzymaj¹ dofinansowanie do odsetek zgodnie z ustaw¹ o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu
w³asnego mieszkania.
Przeznaczenie kredytu:
- zakup lub budowa mieszkania o powierzchni u¿ytkowej nieprzekraczaj¹cej 75m2
- zakup lub budowa domu jednorodzinnego o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 140 m2
- wk³ad budowlany do spó³dzielni mieszkaniowej
- przebudowa lub adaptacja budynku prowadz¹ca do powstania lokalu mieszkalnego stanowi¹cego odrêbn¹ nieruchomoœæ.
Warunki uzyskania kredytu:
- osoba ubiegaj¹ca siê o kredyt, w dniu zawarcia umowy nie posiada prawa w³asnoœci do domu lub mieszkania
- cena 1m2 lokalu, na który przyznawany jest kredyt nie mo¿e
przekraczaæ wskaŸnika, obowi¹zuj¹cego w danym województwie lub
mieœcie wojewódzkim, publikowanego na stronie internetowej:
www.bgk.com.pl/fundusze/rns/rns_kredytobiorcy.jsp
Dop³aty do odsetek:
- przyznawane na 8 lat
- stanowi¹ 50% kwoty odsetek naliczonych wg stopy okreœlonej w
ustawie
- podstawa naliczania dop³at jest ograniczona do wartoœci kredytu,
przypadaj¹cego na 50m2 przypadku mieszkania oraz 70m2 w przypadku domu jednorodzinnego
Parametry kredytu;
- do 30 lat
- do 100% wartoœci nieruchomoœci stanowi¹cej zabezpieczenie kredytu
- w PLN
W tej chwili jest to najkorzystniejszy kredyt dla osób chc¹cych
zakupiæ mieszkanie na w³asnoœæ. Kredyt przyznawany jest na 30 lat,
a przez pierwsze 8 lat 50% odsetek z kredytu jest dofinansowywane z
bud¿etu pañstwa – mówi prezes ADM w Che³mku Zdzis³aw Kurdybacha.
Poni¿ej przedstawiamy symulacje kosztów kredytu:
Kredyt 100 000 z³ na 30 lat.
Rodzina 4 osobowa
Dochód – 2 000 z³ netto
Rata przez pierwsze 8 lat – 320 z³/m-c
Rata po 8 latach – 570 z³/m-c
Ka¿dy kredyt jest rozpatrywany indywidualnie.

GABINET
STOMATOLOGICZNY
-

PE£NY ZAKRES US£UG
stomatologia zachowawcza
kosmetyka i higiena
protetyka
chirurgia
leczenie aparatami sta³ymi i ruchomymi

Oprac. PW

Serdeczne podziêkowania dla wszystkich,
którzy wziêli udzia³ w pogrzebie

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

œp. Jerzego Jelenia
i za z³o¿one kondolencje
sk³ada ¿ona z rodzin¹

Kupiê dzia³kê budowlan¹
lub ma³e gospodarstwo rolne
tel. 014/ 611 – 98 – 22 lub 0604 – 174 - 889
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TEATRA£KI

Maraton Ekologiczny

W Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku ju¿
po raz XI odby³o siê Spotkanie Teatralne „Teatra³ki 2007”. 20 kwietnia na scenie zaprezentowa³y siê zespo³y ze Szko³y Podstawowej w
Grojcu , Œwietlicy Terapeutycznej Stowarzyszenia „Szansa” w Oœwiêcimiu oraz z Gimnazjum nr 2 w Che³mku.
Jako pierwsze wyst¹pi³y dzieci z miasta nad So³¹. Wraz z nimi
publicznoœæ przenios³a siê do baœniowej krainy Œpi¹cej Królewny.
M³odzi artyœci pod czujnym okiem swoich opiekunów: Aliny Bebak
i Joanny ¯abiñskiej „opowiedzieli” historiê piêknej ksiê¿niczki oraz
pokazali dobre i z³e strony magii.

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 Ekologicznego 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 gromkimi 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

Nastêpnie zaprezentowa³y siê dwie grupy z Grojca przygotowywane przez panie Joannê Sa³ek i Ma³gorzatê Chwierut. Pierwsza z
nich odst¹pi³a od s³ów i skupi³a siê przede wszystkim na gestach i
tañcu. W ich utworze „Wiosna, ach to Ty” g³ówn¹ rolê odegra³a muzyka, która wyra¿a³a nastrój panuj¹cy na scenie. Barwnoœci ca³emu
przedsiêwziêciu nadawa³y rekwizyty, którymi by³y têczowe p³achty
materia³u oraz parasole.

Nowe kursy
W Centrum Wsparcia „Kolping Praca” realizowane s¹ dwa projekty, jeden z nich przeznaczony jest tylko i wy³¹cznie dla kobiet,
drugi z kolei dla osób trwale bezrobotnych. Ich podstawa s¹ kursy,
które mog¹ pomóc w znalezieniu zatrudnienia, a oprócz tego przyzwyczaj¹ do regularnoœci oraz punktualnoœci.

Pod koniec kwietnia zakoñczy³ siê „Kurs opiekunek dla dzieci i
osób starszych z jêzykiem angielskim”, który trwa³ przez ponad pó³torej miesi¹ca oraz „ksiêgowoœci komputerowej wspomaganej programami „P³atnik” i „Symfonia”. Zajêcia oprócz wiedzy teoretycznej obejmowa³y praktyki oraz naukê jêzyka obcego. Dziêki takim
programom osoby bezrobotne znowu mog¹ znaleŸæ siê na rynku pracy, a co najwa¿niejsze odzyskuj¹ wiarê w siebie i nabywaj¹ nowe
umiejêtnoœci.
- Obecnie rozpocz¹³ siê Kurs florystyki i wiza¿u, planujemy równie¿ powtórzyæ Kursy ksiêgowoœci i opiekunki dla dzieci oraz osób
starszych, gdy¿ ciesz¹ siê one bardzo du¿ym zainteresowaniem – mówi
Urszula Trojañska –– zapraszamy wszystkie osoby pozostaj¹ce bez
pracy i zarejestrowane w PUP-ie do udzia³u w projektach ,a pracodawców do wspó³pracy w poœrednictwie pracy - dodaje
Agata Pik

Z kolei najwiêcej œmiechu, rad i przestróg dostarczy³ Kozio³ek
Mato³ek, który zawêdrowa³ do kraju Bula – Bula.
Jako ostatni wyst¹pili najstarsi z uczestników czyli Publiczne
Gimnazjum nr 2 ze sztuk¹ „Ksiê¿niczka na popcornie”, która ukaza³a
paradoksalny obraz wspó³czesnego œwiata: Internet, bogactwo, chêæ
zrobienia kariery do przewodnie tematy poruszane w spektaklu. M³odzie¿ zosta³a przygotowana przez Mariolê Krzeczkowsk¹.
Na zakoñczenie ka¿dy zespó³ otrzyma³ pami¹tkow¹ statuetkê.
Warto pokreœliæ, ¿e tegoroczne Teatra³ki wyró¿nia³y siê oryginalnoœci¹ i wielk¹ pomys³owoœci¹ ze strony osób, które wziê³y w ich
udzia³.
Agata Pik
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III – ETAP POWIATOWEGO KONKURSU-

SUKCES
KLASY

„ASY Z TRZECIEJ
KLASY”

UCZNIÓW
TRZECIEJ

SAMORZ¥DOWEGO ZESPO£U SZKÓ£ W BOBRKUNAUCZANIA ZINTEGROWANEGO

- ROZSTRZYGNIÊTY

Dnia 27 marca 2007 roku w Szkole Podstawowej nr 9 w Oœwiêcimiu odby³ siê powiatowy etap konkursu ortograficznego klas 2 i 3
szkó³ podstawowych „Ma³y Mistrz Ortografii”. Do etapu na szczeblu
powiatu zakwalifikowa³y siê trzy uczennice z klasy trzeciej- Patrycja
Bogudziñska, Patrycja Mañkut, Gabriela Gucwa i zosta³y laureatkami konkursu. ¯yczymy im dalszych tak wspania³ych sukcesów, a jednoczeœnie GRATULUJEMY, ¿e tak wspaniale opanowa³y regu³y i
zasady ortograficzne.

Dnia 18 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzeszczach
odby³ siê III, a zarazem ostatni, etap konkursu przeznaczonego dla
uczniów klasy trzeciej nauczania zintegrowanego. W III etapie bra³o
udzia³ z ca³ego powiatu 67 finalistów, którzy zostali wy³onieni z etapu gminnego. Cieszymy siê bardzo, gdy¿ jedna z uczennic z Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Bobrku - Gabriela Gucwa zosta³a V-ce
Asem w tegorocznym konkursie. Jest to wielki zaszczyt, ¿e uczennica tak wiele zdoby³a. Wszyscy jej gratulujemy i ¿yczymy jeszcze
wielu zwyciêstw.

Rodzinna moja wieœ
Tam idzie siê lasem – Œwierki rozszumione

Twoja droga do pracy

Duszê chc¹, zda siê – ponad niebo nieœæ

W styczniu br. rozpoczê³a siê promocja i rekrutacja osób bezrobotnych do projektu „Praca TAK-Twoj¹ drog¹ do pracy”. Objê³a ona
g³ównie powiat oœwiêcimski .
Dziêki prê¿nej wspó³pracy, która nawi¹za³a siê miêdzy Centrum
Wsparcia Kolping - Praca w Che³mku a Powiatowym Urzêdem Pracy w Oœwiêcimiu, wzros³a œwiadomoœæ osób bezrobotnych o dzia³alnoœci Centrum w Che³mku, o mo¿liwoœci udzia³u w projekcie i skorzystaniu z oferowanych form wsparcia.
PUP w Oœwiêcimiu wspiera Centrum w dzia³aniu m.in. poprzez
umo¿liwienie dy¿uru pracownikom Centrum w siedzibie Urzêdu (w
ka¿d¹ œrodê), którego celem jest sprawniejsza rekrutacja BO do projektu.
7 marca w siedzibie PUP zorganizowane zosta³o spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych udzia³em w projekcie. Przedstawiony zosta³ program projektu, formy wsparcia, sposób funkcjonowania Centrum oraz oferowane szkolenia.
W ramach projektu utworzone zosta³y ju¿ 2 grupy BO licz¹ce w
sumie 18 osób, z tego 2 uzyska³y ju¿ zatrudnienie. W dniach 27 i 28
luty oraz 22 i 23 marzec odby³y siê spotkania grupowe z doradc¹
zawodowym.
W dniach 14 i 15 marzec oraz 27 i 28 marzec odby³y siê warsztaty
readaptacyjne z psychologiem, natomiast w dniach 12-16.04.2007
warsztaty aktywnego poszukiwania pracy . Kolejnym krokiem jest
organizacja szkoleñ dla wszystkich osób, które do tej pory przesz³y
program projektu . W pierwszej kolejnoœci planowany jest kurs „Operator wózków wid³owych” oraz „Kurs komputerowy z elementami
ksiêgowoœci”, nastêpnie „Obs³uga biura z elementami kadr i p³ac”, a
tak¿e „ Opiekunka dzieci i osób starszych z jêzykiem angielskim”.
Centrum Wsparcia Kolping-Praca w Polsce
ul. Krakowska18
32-660 Che³mek
tel./fax: 033/ 846-17-10
tel. 033/ 846-27-75
e-mail: chelmek@kolping.pl
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Fundusz Spo³ecznego

Piaszczysta droga – w zapomnian¹ stronê
Bruzd¹ ucieka – Rodzinna w mg³ach – wieœ
Star¹ bia³oœci¹ – krzy¿em pochylonym
Marz¹cy koœció³ – œród pszenicznych pól
Cmentarz p³acz¹cy – znowu las zniszczony
I chaty w rzêdzie – mój rodzinny ból
Wis³a splot³a pieœni¹ w zdrój p³yn¹c¹
Nawilg³e ³¹ki – wonny jaskrów szmat Topole niebem szumne i modl¹ce
D¹browa w dali – mój rodzinny œwiat
Czucie serdecznym, dziecinnym, wspomnieniem
Sypie siê w miedze – serca mego dadz¹ Tutaj siê w szczêœcie – ach – w szczêœcie zamieniê
Tu gdzie bobreckie mg³y w ciszy œni¹
Tadeusz Staich
Wierszem Rodzinna moja wieœ pragniemy Pañstwu przypomnieæ
postaæ Tadeusza Staicha. W tym roku przypada 20 rocznica œmierci
najwiêkszego spoœród mieszkañców naszej gminy poety, literata, animatora kultury, dziennikarza, mi³oœnika i piewcy gór. Nad jego grobem ks. prof. Tischner powiedzia³: „By³eœ s³ug¹ s³owa”. Warto pamiêtaæ, ¿e Tadeusz Staich oraz jego rodzice Maria i Kazimierz tworzyli fundament naszej gminnej oœwiaty i kultury.
Szerokie opracowanie o Tadeuszu Staichu publikujemy na
stronie www.moksir.chelmek.pl
wr

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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Informacja nt. dzia³alnoœci Œrodowiskowego Domu Samopomocy

– Pobyt Dzienny A w Che³mku
Œrodowiskowy Dom Samopomocy – Pobyt Dzienny A w Che³mku dzia³a na terenie naszego miasta od lutego 1999 r. Dom jest oœrodkiem wsparcia dla osób, które z powodu problemów ze zdrowiem
psychicznym maj¹ trudnoœci w ¿yciu codziennym.
Podstawowym zadaniem Domu jest rozwijanie umiejêtnoœci osób
uczestnicz¹cych w zajêciach w ŒDS niezbêdnych do samodzielnego
¿ycia i integracja ze œrodowiskiem lokalnym.
Uczestnikom terapii zapewniamy:
- profesjonaln¹ pomoc i wsparcie - psychologa , terapeutów,
pielêgniarki,
- zajêcia w grupach warsztatowych, takich jak: kulinarne, stolarskie, malarskie, plastyczne, komputerowe, teatralne, muzyczne,
- zajêcia integracyjne prowadzone w formie zajêæ Klubu Integracyjnego ,, BRATEK”, których celem jest podtrzymywanie i rozwijanie wiêzi z rodzin¹ i kontaktów ze œrodowiskiem lokalnym oraz kszta³towanie wizerunku osoby z problemami psychicznymi,
- zajêcia poza warsztatowe – wycieczki turystyczno-rekreacyjne,
wyjazdy towarzyskie do innych ŒDS – ów na terenie województwa
ma³opolskiego, udzia³ w festynach integracyjnych, imprezach kulturalnych i rozrywkowych, zawodach sportowych.
Proponowane formy zajêæ dostosowane s¹ do mo¿liwoœci, potrzeb i zainteresowañ uczestników terapii.
W zajêciach rehabilitacyjnych osoby uczestnicz¹ na podstawie
decyzji kierownika Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Che³mku.
Œrodowiskowy Dom Samopomocy – Pobyt Dzienny A w Che³mku ma siedzibê przy ul. Krakowskiej 16.

Dom jest otwarty codziennie od godz. 7.30 do 15.30. W ka¿dy
wtorek odbywaj¹ siê zajêcia Klubu Integracyjnego ,,BRATEK” w
godz. 15.00-18.00, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych
dzia³alnoœci¹ ŒDS.
Osoby, które potrzebuj¹ wsparcia i pomocy w pokonywaniu trudnoœci, mog¹ zg³aszaæ chêæ uczestnictwa w terapii swojemu lekarzowi psychiatrze, pracownikom Œrodowiskowego Domu Samopomocy
– Pobyt Dzienny A w Che³mku w godzinach pracy Domu lub pracownikom socjalnym Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
Che³mku.

(…) wspominaj¹c, odnajdujemy utracony
czas z mnóstwem drogich sercu pami¹tek
/ J. Twardowski Pokochaæ ma³e pami¹tki/
30 marca 2007 r. w Krakowie odby³o
siê uroczyste podsumowanie Ma³opolskiego Konkursu Humanistycznego dla
uczniów szkó³ podstawowych w roku
szkolnym 2006/2007.
Tytu³ laureata otrzyma³a Dominika Radziun uczennica V klasy Szko³y Podstawowej nr 2 w Che³mku. Ma³opolski Wicekurator Oœwiaty - Agata Szuta z³o¿y³a gratulacje
najlepszym ma³opolskim humanistom i wrêczy³a zaœwiadczenia oraz nagrody ksi¹¿kowe. Poinformowa³a zwyciêzców, ¿e tytu³ laureata zwalnia z pisania sprawdzianu po szkole podstawowej, gwarantuj¹c 40 punktów i
miejsce w wybranym gimnazjum na terenie
ca³ego województwa.
Tematyka tegorocznego konkursu
brzmia³a : Wœród pami¹tek przesz³oœci.
Przebiega³ on w trzech etapach i nosi³
tytu³y:
szkolny
– „Wœród eksponatów muzealnych”
rejonowy
– „W zabytkowych murach”
wojewódzki
– „Na zakurzonym strychu”

W pierwszym etapie z zadaniami konkursowymi zmaga³o siê 8000 uczniów. Do drugiego komisje rejonowe zakwalifikowa³y 848
uczniów, a do fina³u przyst¹pi³o 212 uczestników. Natomiast tytu³ laureata otrzyma³o 49
uczniów naszego województwa
W etapie wojewódzkim uczestnicy musieli wykazaæ siê umiejêtnoœci¹ tworzenia
w³asnego tekstu odznaczaj¹cego siê walorami literackimi. Wysoko punktowana by³a kreatywnoœæ, znajomoœæ lektur, umiejêtnoœæ
korzystania z dostêpnych Ÿróde³ inspiracji (w
tym przeprowadzonej z bliskimi rozmowy na
temat pami¹tek rodzinnych) oraz pos³ugiwanie siê piêkna polszczyzn¹.
Dla laureatów, nauczycieli i rodziców
by³a to wspania³a lekcja, z której na d³ugo
pozostan¹ w pamiêci myœli J. Twardowskiego: Kochamy nieraz ma³e przedmioty. Mog¹
mieæ dla nas wyj¹tkow¹ wartoœæ, choæby inni
tego nie rozumieli. Przypominaj¹ mi³oœæ,
przyjaŸñ, spotkania, zdarzenia, sprawy bliskie
sercu. / Pokochaæ ma³e pami¹tki /
Konkurs mia³ na celu wspieranie
zdolnoœci uczniów i rozwijanie ich zainteresowañ. Pozwoli³ wy³oniæ talenty i promowaæ osi¹gniêcia uczniów w województwie.
J. Ganobis
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,,Jeszcze jedno
wspomnienie...”
Prê¿nie dzia³aj¹ce Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Che³mku zorganizowa³o spotkanie pod tytu³em ,,Apostole serc i pasterzu
dusz do zobaczenia”. Czeœæ artystyczn¹ przygotowa³a grupa wolontariatu dzia³aj¹ca przy
stowarzyszeniu.
-Nie chcemy zapomnieæ naszego Papie¿a i dziêki spotkaniom w gronie mieszkañców
Che³mka wspominamy Ojca Œwiêtegomówi¹ wolontariusze.
W czasie spotkania odczytano wspomnienia osób z ró¿nych stron œwiata, wyœwietlono
zdjêcia o ¿yciu Papie¿a oraz ogl¹dniêto film
,,Credo” o ¿yciu i œmierci Ojca Œwiêtego.
Spotkanie by³o ho³dem dla Karola Wojty³y, a
dziêki wspólnemu wspominaniu nast¹pi³o zintegrowanie do
wspólnych dzia³añ. Rodzina
Kolpinga planuje organizowaæ takie spotkania cykliczne w
drugie œrody
miesi¹ca i
zapraszaæ na
nie wszystkich zainteresowanych.
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W wid³ach Wis³y i Przemszy (33)

Obrona Che³mka w 1939 roku (22)
Po przejœciu wojska przez most w Che³mku oko³o godziny jedenastej pp³k Adamczyk, wed³ug wczeœniejszego rozkazu, kieruje siê
ku Jeleniowi, zatrzymuje siê w lesie bobreckim pod Dêbem, aby daæ
wypoczynek wojsku, a tam o godzinie 13.00 dociera do niego rozkaz,
¿e jego pu³k przechodzi pod rozkazy pp³k Rogalskiego, który znajduje siê w Che³mku na poczcie. Udaje siê wiêc tam samochodem z
kwatermistrzem i oficerem ³¹cznoœci pu³ku. Dalsze wydarzenia odnosz¹ce siê ju¿ do obrony Che³mka tak opisuje w ksi¹¿ce „Przeciw
nawale” Wrzesieñ 1939 rok: „Wje¿d¿aj¹c do Che³mka, pos³yszeliœmy gêste strza³y. Aby siê zorientowaæ, sk¹d strza³y pochodz¹, wjechaliœmy w zabudowania i wysiadamy z samochodu. Wieœ le¿y u
podnó¿a wzgórza nad rzek¹ Przemsz¹. Za rzek¹ wznosi siê znów
wzgórze, a u jego stóp Che³m Ma³y. Droga ³¹cz¹ca obie te miejscowoœci prowadzi przez most na Przemszy. W tej w³aœnie chwili próbuj¹ wjazdu na most z tamtej strony rzeki 3 niemieckie czo³gi. Na
skraju wsi Kopciowice widaæ równie¿ kilka czo³gów, które obstrzeliwuj¹ Che³mek. Nasze dzia³ko ppanc. jest skierowane na most, lecz
stoi bez obs³ugi, która je opuœci³a i ukry³a siê w zabudowaniach. Opodal stoi równie¿ opuszczony cekaem. Nie ma chwili czasu do stracenia, bo czo³gi, choæ bardzo ostro¿nie, wje¿d¿aj¹ ju¿ na most i s¹ ju¿
blisko. Kwatermistrz w mgnieniu oka przyskoczy³ do za³adowanego
dzia³ka i, mówi¹c jego jêzykiem, „wygarn¹³” do wje¿d¿aj¹cych na
most czo³gów. Skutek okaza³ siê natychmiastowy. Pierwszy czo³g
zacz¹³ cofaæ siê pospiesznie do ty³u, a za nim zawróci³y dwa nastêpne. Obaj z oficerem ³¹cznoœci podbiegliœmy do karabinu maszynowego i równie¿ oddaliœmy seriê do czo³gów. Teraz pozbieraliœmy co
prêdzej obs³ugi dzia³ka i cekaemu. ¯o³nierze, widz¹c, ¿e czo³gi siê
cofnê³y, nabrali odwagi. Rozpocz¹³ siê teraz gwa³towny ogieñ niemieckich dzia³ czo³gowych i karabinów maszynowych oraz moŸdzierzy. Z tego widaæ, ¿e s¹ tu i oddzia³y piechoty. W ten sposób rozpoczê³a siê walka o Che³mek trwaj¹ca kilka godzin. Wziê³y w niej udzia³
nieca³e 2 nasze pu³ki. Na razie usi³ujê zorientowaæ siê w po³o¿eniu.
Oddzia³, który zosta³ napadniêty przez czo³gi, to kompania 203. pu³ku z dzia³kiem przeciwpancernym. Ma³a czêœæ tej kompanii by³a rozwiniêta na wysokim wzgórzu tu¿ ponad Che³mkiem, wykorzysta³a
czêœæ okopów poaustriackich (z1914 r) znajduj¹cych siê na wprost
mostu, z widoczn¹ z tego miejsca drog¹ z obu stron rzeki. Stanowisko to by³o pod silnym obstrza³em artylerii. Niemieckie czo³gi nadjecha³y od strony Bierunia Nowego.
Od ognia dzia³ czo³gowych zapali³o siê ju¿ kilka zabudowañ. Jest
to ogieñ na wprost, gwa³towny i bliski, oddawany z dzia³ automatycznych regularnie po trzy pociski. Odg³os tych dzia³ jest charakterystyczny i zdradza z daleka obecnoœæ czo³gów. Widzimy je w zaroœlach za Przemsz¹, nie dalej jak 600 m. S¹ to czo³gi ciê¿kie. Nieco
dalej, wœród zabudowañ Che³mka, spostrzegamy nasze dzia³o polowe bez obs³ugi.
- Obs³uga do dzia³a! – wo³am rozgl¹daj¹c siê doko³a. Spoza
cha³upy wybiega jeden z kanonierów, za nim drugi.
- Patrzcie, macie przed sob¹ czo³gi, tam za rzek¹! – wo³am do
kanonierów.
Przybieg³ w tej chwili oficer, który wyda³ krótki rozkaz ogniowy
do wskazanych mu celów. Wystrzeli³ jeden pocisk, drugi i trzeci.
Skutek by³ nieoczekiwany, czo³gi wycofa³y siê szybko i przesta³y strzelaæ. Kanonierzy nabrali rozpêdu i bij¹ pocisk za pociskiem. Oficer
zaciera rêce z zadowoleniem, my tak¿e.
Spotykam tutaj pp³k Rogalskiego, który t³umaczy mi, ¿e mój
pu³k bêdzie jemu podlega³ z tego powodu, ¿e w Grupie Operacyjnej
nie wiedz¹, co siê ze mn¹ sta³o. Prosi, abym zebra³ swoje wojsko,
uda³ siê do lasu w Paprotniku i trzyma³ je w pogotowiu. Tak te¿ uczyni³em. Na zachodnim skraju lasu Paprotnik jest ju¿ kpt Kowalski ze
zwiadem pu³kowym, jest pluton ³¹cznoœci i pluton pionierów. II
Batalion podobno równie¿ ju¿ maszeruje z lasu Bobrek, w którym
odpocz¹³ kilka godzin. Bitwa przybiera na gwa³townoœci. S³ychaæ
klekotanie wielu naszych cekaemów i huk naszej baterii, zajmuj¹cej
stanowiska na skraju lasu. Wybuchaj¹ granaty niemieckich haubic,
od których ³ami¹ siê ga³êzie drzew i pryskaj¹ od³amki. Konie p³osz¹

Zbli¿a³a siê do naszej Ojczyzny nawa³a hitlerowska. Wczesnym
œwitem 1 wrzeœnia o godz. 4.45 si³y militarne Niemiec skierowa³y
swe pierwsze pociski ze stoj¹cego w porcie gdañskim pancernika
Schleswigh Holstein, które rozpoczê³y najtragiczniejsz¹ wojnê XX
wieku – II wojnê œwiatow¹.
Wojska najeŸdŸców w tym samym czasie przekroczy³y granicê z
Polsk¹ na ca³ej jej d³ugoœci: mas¹ czo³gów, pojazdów opancerzonych
i ciê¿kiego sprzêtu 14-krotnie wiêksz¹ od naszej, swym ogniem artyleryjskim pokrywaj¹c pozycje polskie lawin¹ ognia. Równoczeœnie
samoloty hitlerowskie, w sile 5-krotnie wiêkszej, podjê³y intensywne bombardowanie na terenie naszego kraju, wspomagaj¹c w ten sposób armiê najeŸdŸców.
Wermaht nie zamierza³ atakowaæ rejonu umocnionego na Œl¹sku,
decyduj¹c, ¿e ten obszar przemys³owy musi byæ opanowany bez u¿ycia artylernii, aby mo¿na by³o natychmiast istniej¹ce tam huty, kopalnie i fabryki przeznaczyæ na potrzeby III Rzeszy. Zadanie zdobycia Górnego Œl¹ska wyznaczono ochotniczym oddzia³om dywersyjnym Freikorpusu. W nocy z 31 sierpnia na 1 wrzeœnia grupy dywersyjne, dobrze uzbrojone w broñ maszynow¹, zaatakowa³y zak³ady
przemys³owe, kopalnie, huty, koksownie i elektrownie, próbuj¹c równoczeœnie zaj¹æ miasta i osiedla, co im siê jednak nie uda³o dziêki
dzia³aniom powstañców œl¹skich, harcerzy i rezerwistów Wojska
Polskiego.
Wobec przewagi si³ niemieckich i pojawienia siê dywersantów
hitlerowskich w Katowicach, Pszczynie, Bielsku – Bia³ej i innych
miastach 2 wrzeœnia dowódca Armii „Kraków” gen. Szylling wykorzysta³ zgodê Naczelnego wodza (Rydza Œmig³ego) na odwrót ze Œl¹ska. Na tej podstawie dowódca Grupy Operacyjnej „Œl¹sk” gen. Jan
Jagmin - Sadowski zarz¹dzi³ jej odwrót, a jednym z dwóch szlaków
tego odwrotu by³a przeprawa przez most na Przemszy miêdzy Che³mem a Che³mkiem. Decyzjê gen. Sadowskiego dotycz¹c¹ tej przeprawy wyra¿ono w rozkazie do dowódców, a brzmia³ on tak: „ . . .
trzeba trzymaæ i Che³m, i Che³mek. Odpowiedni rozkaz pos³aæ jeszcze dodatkowo pp³k. Rogalskiemu. Niech trzyma jak najd³u¿ej liniê
Gostyñ pod Bojszowami i niech organizuje przyczó³ek mostowy na
Przemszy pod Che³mkiem, ale tak szeroki, aby obj¹³ te¿ Che³m. Tam
niech czeka na wycofuj¹ce siê oddzia³y . . . ”.
Pierwszego dnia wojny droga prowadz¹ca przez most na Przemszy przepe³niona by³a ludnoœci¹ uciekaj¹c¹ ze Œl¹ska - do granic
mo¿liwoœci, a to dlatego, ¿e na Przemszy do Mys³owic by³y tylko
dwie przeprawy – w Brzezince i w Che³mku. Iloœæ uciekinierów zwiêkszy³a siê jeszcze bardziej 2 wrzeœnia (sobota), gdy do cywilów, rozsiewaj¹cych plotki o okrucieñstwie Niemców do³¹czy³o siê jeszcze
wojsko z rozkazem odwrotu, po potyczkach na terenie Œl¹ska. Do
uciekaj¹cych, ogarniêtych panik¹ do³¹czyli jeszcze che³mkowianie,
tak, ¿e podczas walk o Che³mek pozosta³o ich tylko niewielu. Jedna z
mieszkanek Che³mka zapamiêta³a, ¿e z matk¹ i bratem uda³a siê do
Paprotnika, aby z rodzin¹ tam mieszkaj¹c¹ zabraæ siê na furmankê i
razem uciekaæ. Ko³o kapliczki zobaczyli dwóch polskich ¿o³nierzy,
którzy do nich krzyczeli „Ludzie czemu uciekacie – bierzcie do rêki
cepy i kosy, broñcie Polskê”. To by na pewno nie pomog³o, ale u³atwi³oby wojskom polskim przemarsz i transport sprzêtu bojowego
na szosach.
W obronie Che³mka bra³y udzia³ nieca³e dwa pu³ki:
- 203. katowicki pu³k piechoty rezerwy pod dowództwem pp³k.
Albina Rogalskiego, który broni³ przeprawy na Gostyni w Bojszowach, a stamt¹d wed³ug rozkazu wycofa³ siê na przyczó³ek mostowy
pod Che³mkiem,
- 201. sosnowiecki pu³k piechoty rezerwy pod dowództwem pp³k.
W³adys³awa Adamczyka, którego 55. dywizja bra³a udzia³ w obronie
odcinka Kobiór
2 wrzeœnia, sk¹d po przegranej walce z najeŸdŸc¹ wed³ug rozkazu nad ranem dnia 3. wrzeœnia nast¹pi³ bardzo trudny odwrót - z
pokaŸn¹ iloœci¹ sprzêtu, przepraw¹ przez rzekê pod obstrza³em samolotów i w niewielkiej odleg³oœci od nieprzyjacielskich czo³gów –
w kierunku Che³mka.
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skiego – zanieœli do koœcio³a, miêdzy innymi œmiertelnie rannego
oficera porucznika.
Z relacji pana Emanuela Sworzenia, któremu informacje przekaza³ ojciec bior¹cy udzia³ w tych wydarzeniach, dowiadujemy siê o
tym, co dzia³o siê w nastêpnym dniu po walce. „Adolf Sworzeñ, Józef Syska i jeszcze ktoœ trzeci, w porozumieniu z proboszczem ks.
Eugeniuszem Wcis³o, wykopali na Skale, tu¿ za istniej¹cym cmentarzem, przed kostnic¹ olbrzymi dó³ i znosili do niego poleg³ych na
wzgórzu, po zachodniej jego stronie, cia³a polskich ¿o³nierzy u³o¿one na kocach. Bohaterowie le¿eli w ró¿nych miejscach zbocza, które
by³o mocno zryte lejami po pociskach artyleryjskich. Zapamiêta³, ¿e
trzech z nich le¿a³o w okopie wykopanym w ogrodzie przy domu
Wilhelma ¯ydzika (w pobli¿u mostu). Jeden z ¿o³nierzy le¿a³ niedaleko nie istniej¹cej dziœ gruszy polnej przy drodze prowadz¹cej ze
Ska³y wprost na most. ¯o³nierz ten ulokowa³ siê pod grusz¹ z ciê¿kim karabinem maszynowym i likwidowa³ patrole niemieckie, które
pojawia³y siê na drodze. Zanim go wypatrzono zd¹¿y³ zdj¹æ z podstawy sam karabin i ujœæ ze stanowiska, jednak niedaleko od tego miejsca poleg³”.
Wed³ug relacji pana Sworzenia zginê³o na Skale 14 ¿o³nierzy.
Tam gdzie los wyznaczy³ im granicê okrytego chwa³¹ ¿ycia usypano im z kamiennej ziemi skromny grób i zatkniêto prosty, brzozowy krzy¿.

siê, skacz¹ i rw¹ uprz¹¿. S³ychaæ kwiki koñskie oraz krzyki jezdnych.
Œwiszcz¹ kule niemieckich kaemów.
Szos¹ od Libi¹¿a nadjecha³ dowódca 23. dywizji, p³k W³adys³aw
Powierza ze swoim sztabem, który po zapoznaniu siê z sytuacj¹ kieruje mnie do Trzebini, gdzie oczekuje na mnie gen. Sadowski”.
O walce na terenie Che³mka pisze pp³k Adamczyk jeszcze tak:
„W rozgwarze bitwy, w której przypadkowo tylko znalaz³em siê w roli
widza, spostrzegam, ¿e oddzia³y niemieckiej piechoty przedzieraj¹
siê do lasu na po³udnie od szosy. S¹ to znów wyraŸne próby oskrzydlenia, lecz tam przecie¿ powinien byæ ju¿ 2. batalion z lasu Bobrek,
który skierowa³em na Nowopole przed kilku godzinami. Wysy³am po
nich kolarzy z rozkazem przyspieszenia marszu, bo w lesie Paprotnik
nie ma ju¿ odwodu. Przybywa coraz wiêcej rannych. Zranione konie,
których wiele jest w lesie, rzucaj¹ siê na oœlep miêdzy drzewa. Ogieñ
niemiecki wzmaga siê. Nastêpuje odwrót w kierunku Chrzanowa”.
Wczeœniej, po po³udniu oko³o godziny 16.00 zosta³ wysadzony
most na Przemszy.

Zniszczony most na Przemszy
Rozpoczê³a siê przeprawa wojsk niemieckich przez Przemszê,
czêœæ czo³gów zajê³o stanowiska na Smutnej Górze (niewielkie wzgórze nad Che³mem Ma³ym). Polacy zaœ przygotowali siê do walki na
Skale od strony zachodniej, poni¿ej cmentarza. O godzinie 17. zaczê³a siê wymiana ognia - od strony Niemców z armat, natomiast Polacy
mieli do dyspozycji tylko jeden ciê¿ki karabin maszynowy, karabiny
i granaty. Po obu stronach rzeki zaczê³y siê paliæ domy i zabudowania gospodarcze z tym, ¿e w Che³mku zdecydowanie wiêcej.

Grób poleg³ych na Skale
W ksiêdze zgonów Parafii Królowej Polski ks. prob. Eugeniusz
Wcis³o zapisa³ pod dat¹ 4 wrzeœnia 1939 roku ¿o³nierzy, którzy zginêli w Che³mku na Skale – znanych z nazwiska 7 ¿o³nierzy w wieku
oko³o 30 lat oraz 5 bezimiennych. Trzech polskich ¿o³nierzy zginê³o
w przysió³ku M³yny, pochowani zostali we wspólnej mogile na piaszczystym pagórku tzw. Kopani.
Wed³ug pana Franciszka Pactwy w czasie walki w Che³mku zginê³o 17 ¿o³nierzy polskich. W wojnie wziê³o udzia³ 57 mieszkañców
Che³mka, z których 10 zginê³o.
G³ówne walki obronne na terenie Che³mka w 1939 roku by³y
zwi¹zane z przepraw¹ przez Przemszê w najstarszych jego przysió³kach – Stara Wieœ i Wygie³zów, le¿¹ce nad rzek¹ z równolegle do niej
prowadz¹c¹ drog¹.
Wzd³u¿ drogi istnia³a bardzo gêsta zabudowa w dwóch, a nawet
trzech rzêdach. Wiêkszoœæ domów i zabudowañ starszego osadnictwa by³a drewniana, kryta strzech¹, co spowodowa³o szybkie rozprzestrzenianie siê ognia podczas walki nad Przemsz¹ i na Skale, czego
efektem by³ po¿ar, który zniszczy³ 60% tych zabudowañ. Wed³ug pana
Franciszka Pactwy w tej czêœci Che³mka sp³onê³o 26 domów i 20
zabudowañ gospodarczych.
W pozosta³ych, wczeœniej powsta³ych przysió³kach takich jak:
M³yny, Podzagórnie, Paprotnik czy Zagórcze, zniszczenia by³y du¿o
mniejsze. Domy murowane w okresie miêdzywojennym by³y z regu³y tylko „pokaleczone przez wojnê”. Zak³ad Bata nie uleg³ powa¿niejszemu zniszczeniu, co pozwoli³o Niemcom w krótkim czasie go
uruchomiæ.
Hah

Miejsce walki na Skale
Po przekroczeniu Przemszy przez wojska niemieckie i otoczeniu
walcz¹cych na Skale sytuacja sta³a siê bardzo niebezpieczna, ¿o³nierze zaczêli siê wycofywaæ, zabieraj¹c ze sob¹ ciê¿ko rannych kolegów, których – w relacji naocznego œwiadka pana Alojzego Witkow13
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Noc z Andersenem
Ju¿ po raz siódmy w dzieñ urodzin Andersena zorganizowana
zosta³a miêdzynarodowa akcja czytelnicza „Noc z Andersenem“. Pomys³odawcami tego przedsiêwziêcia s¹ bibliotekarze czescy (Klub
Bibliotek Dzieciêcych SKIP- Stowarzyszenie Bibliotekarzy i Pracowników Informacji). Nazwa imprezy przypomina o œwiêcie ksi¹¿ki dzieciêcej, które obchodzone jest na ca³ym œwiecie 2 kwietnia. Pomys³
imprezy powsta³ spontanicznie w celu wspierania czytelnictwa, propagowania systematycznego i g³oœnego czytania dzieciom, a dziêki
bibliotekarzom i pedagogom pop³yn¹³ w œwiat. Stopniowo przy³¹cza³y siê biblioteki ze S³owacji, Moraw i Polski.

„miejscach spania“ na wspólnej miêdzynarodowej Nocy z Andersenem. Zgodnie z corocznym zwyczajem i w tym roku goœciliœmy u
siebie niezwyk³ego goœcia – Pana Andersena, w którego rolê wcieli³
siê aktor Tomasz Sylwestrzak. Pan Andersen opowiada³ dzieciom o
¿yciu i twórczoœci znanego baœniopisarza. Dzieci ¿ywo reagowa³o na
to, co Andersen mia³ im do przekazania, zadawa³y mu dociekliwe
pytania i same chêtnie odpowiada³y. W czasie imprezy uczestnicy
brali udzia³ w licznych konkursach - quizach, które potwierdzi³y, ¿e
dzieci chêtnie czytaj¹ baœnie Andersena i œwietnie je znaj¹. Dwie
uczestniczki baœniowej nocy Martynka Piwowarczyk i Paulinka Zajas przygotowa³y dla pozosta³ych uczestników zabawy inscenizacjê
baœni Andersena pt. Stokrotka. Nie oby³o siê równie¿, podobnie jak
w ubieg³ych latach, bez g³oœnego czytania baœni. Tu¿ przed snem dzieci
ogl¹da³y wspólnie baœnie na DVD: G³upi Jaœ, Calineczka, Œwiniopas. Nastêpnego dnia po porannej toalecie, œniadaniu i wspólnych
zabawach uczestnicy basniowej nocy wrócili do domów.
Kochane dzieci ! Czy wiecie, co robi¹ ksi¹¿ki noc¹ ? Czy s³yszeliœcie ju¿ o baœniowej nocy w bibliotece? Serdecznie zapraszamy na
kolejn¹ Noc z Andersenem w 2008 roku.
Serdecznie dziêkujemy naszym dobroczyñcom, którzy pomogli i
wsparli nasze przygotowania do Nocy z Andersem 2007:
Cukierni „Ptyœ”, Gminnej Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska”
w Che³mku, Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Che³mku, Zwi¹zkowi Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca w Che³mku, Panu W³adys³awowi Bogus³awskiemu
i Panu Markowi Firkowi.

Koordynacj¹ „Nocy z Andersenem” na terenie naszego kraju zajê³a siê (od 2003 roku) Biblioteka Œl¹ska w Katowicach. Ju¿ w pierwszym roku spêdzi³o noc z bohaterami Andersena w 5 œl¹skich bibliotekach ok. 160 dzieci. W kolejnym roku do Akcji przy³¹czy³o siê 11
bibliotek (w tym kilka spoza terenu Œl¹ska) i a¿ 340 dzieci wziê³o
udzia³ w nocnych imprezach. W 2005 roku jako pierwsza biblioteka
województwa ma³opolskiego przy³¹czy³a siê do tej akcji Biblioteka
Publiczna MOKSiR w Che³mku i od tego momentu co roku organizuje dla dzieci z gminy Che³mek tê magiczn¹ imprezê czytelnicz¹.
Ku wielkiej radoœci inicjatorów impreza cieszy siê wœród dzieci niezwyk³¹ popularnoœci¹ i zainteresowaniem.
Noc z Andersenem 2007 rozpoczêliœmy 30 marca (tj. w pi¹tek) o
godz. 18.00 uroczystym sadzeniem MINI BAŒNIOWEGO LASU
przed budynkiem biblioteki. Dla uczczenia pamiêci najwybitniejszego baœniopisarza H. Ch. Andersena wyrós³ w Czechach, na Morawach i Œl¹sku, na S³owacji i w Polsce ca³y las baœniowych drzew,
które zosta³y w ci¹gu tego dnia wysadzone chyba we wszystkich

ZAPRASZAMY DZIECI I M£ODZIE¯
Celem Che³meckiego Stowarzyszenia Miejscówka jest propozycja alternatywnych form spêdzania wolnego czasu z dzieæmi i m³odzie¿¹. Oœmioosobowy zespó³ wolontariuszy to pedagodzy z che³meckich szkó³: mgr Urszula Bialik, mgr Sylwia Legendziewicz, polonistki mgr Agnieszka Kalemba, mgr Roma Oleœ i cztery osoby spoza oœwiaty: pedagog mgr Joanna PrzewoŸnik, student ASP Seweryn
Pucha³a, socjolog mgr Rafa³ Matyja i koordynator dzia³añ dr Anna
Matyja socjolog psycho i socjoterapeuta.
Miejscówka to miejsce, gdzie dzieci i m³odzie¿ w przedziale wieku od 9 lat do 21 roku ¿ycia od poniedzia³ku do czwartku w godzinach popo³udniowych mog¹ dobrowolnie i spontanicznie porozmawiaæ o wszystkim, odreagowaæ napiêcia, spotkaæ siê z plastyk¹ w
wersji eksperymentalnej, tañczyæ break dance, bawiæ siê i uczyæ w
grupie rówieœniczej.
W najbli¿szej przysz³oœci planujemy udzia³ w Festiwalu Teatrów
i Tañców Korowodowych w Krakowie - maj 2007, paradzie smoków - czerwiec 2007, ogniska, surviwal, paint ball, warsztaty teatralne, warsztat fotograficzny, festiwal masek. Ponadto informujemy, ¿e
poszukujemy wolontariuszy do wspó³pracy.

Fot. 3

Jesteœmy w trakcie zagospodarowywania naszej siedziby w Harcówce przy ul. Kochanowskiego 1. Chêtnie przyjmiemy: sofy, wersalki, fotele, lampy, rzeczy dziwne-nieprzydatne w domu, itp.
Anna Matyja
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Sztuka z nici i koronek
Przegl¹d rêkodzie³a artystycznego „Niæ W³ókno – Materia” doczeka³ siê ju¿ drugiej
edycji. 20 kwietnia w Domu Ludowym w
Che³mku na inauguracji wystawy pojawi³ siê
t³um goœci. Wœród nich byli twórcy jak i mi³oœnicy rêkodzie³a.
Wystawê otworzy³a jej organizatorka instruktorka MOKSiR w Che³mku Ewa Miszuta. Po przywitaniu goœci oraz podziêkowaniach dla osób, które przyczyni³y siê do powstania wystawy, organizatorka wrêczy³a
autorom prac pami¹tkowe dyplomy, z³ote
ró¿e oraz p³yty ze zdjêciami wystawianych
na przegl¹dzie prac. We wrêczaniu nagród
kuratorce wystawy pomagali obecni na wystawie burmistrz Che³mka Andrzej Saternus,
przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Che³mku
Zofia Urbañczyk oraz dyrektor MOKSiR w
Che³mku Waldemar Rudyk. Oprawê muzyczn¹ uroczystoœci otwarcia zapewni³y panie z ¿eñskiego zespo³u „Po³udnica” z Krakowa.
Na wystawie dominuje haft krzy¿ykowy
oraz prace wykonane na szyde³ku, jednak
oprócz tego mo¿na zobaczyæ koronkê brugijsk¹, frywolitkow¹, renesansow¹, patchworki, gobeliny, batiki, haft makowski, haft
p³aski, pisanki, makramy i prace wykonane na drutach.
Kolejnym novum
na wystawie zaprezentowano równie¿
bi¿uteriê oraz wyroby wikliniarskie.

Lista uczestników
II Przegl¹du Rêkodzie³a
Artystycznego

„Niæ - W³ókno
– Materia”:
Renata Arendarczyk – Che³mek,
Danuta Berger – Oœwiêcim,
Jolanta Biedrzycka – Kraków,
Emilia Bo¿ek – Che³mek,
Krystyna Buchta – Bobrek,
Zofia Czosnek – Szczepanik – Oœwiêcim,
Maria Dusza – Che³mek,
Anna Etmañska – Che³mek,
biety to w tym roku mo¿na podziwiaæ te¿ prace trzech panów.
Wystawê mo¿na ogl¹daæ w Domu Ludowym w Che³mku od 20 kwietnia do 20 maja
2007 roku – od poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach od 13.00 – 20.00.

Ryszard Fr¹czek – Oœwiêcim,
El¿bieta Gajdziñska – Poznañ,
Halina Ganobis – Che³mek,
Renata Grabowska – Che³mek,
Monika Jamróz – Che³mek,
Bo¿ena Kamiñska – Che³mek,
Danuta Kamiñska -Chrzanów,
Janina Kijanka – Zagórze,
Danuta KrêŸlewicz – Che³mek,
Ma³gorzata Maj – Libi¹¿,
Iwona Mias – Che³mek,
Ewa Miszuta – Che³mek,

Choæ wœród 42
autorów prac zdecydowana wiêkszoœæ stanowi¹ ko-

Barbara Musia³ – Che³mek,
Irena Napieraj – Oœwiêcim,
Danuta Nowak – Che³mek,
Ma³gorzata Noworyta – Tenczynek,
Teresa £ysak – Che³mek,
Dorota Pik - Gorzów,
Aleksandra Pisarek – Che³mek,
Katarzyna Piwowarczyk – Che³mek,
Irena Polska – Oœwiêcim,
Monika Przeciszowska – Libi¹¿,
Danuta Sitek – Che³mek,
Gra¿yna Spólnik – Che³mek,
Ewa Stec – Oœwiêcim,
Ma³gorzata Stec – Adamus – Wilczkowie,
Katarzyna Szyjka – Che³mek,
Roman Œlêzak – Che³mek,
Alina Urbañska – Chrzanów,
Stanis³awa Uroda – Oœwiêcim,
Sylwia W¹s – Che³mek,
Genowefa Wesecka – Che³mek,
Janina ¯urek – Oœwiêcim,
Andrzej ¯wawa – Zator.
15
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DNI CHE£MKA
CHE£MKA 2007
2007
DNI
Organizatorzy:
Burmistrz Che³mka, Rada Miejska, Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku.

Wspó³organizatorzy:
Szko³y Podstawowe, Gimnazja, Przedszkola Samorz¹dowe, Powiatowy Zespó³ Nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Che³mku,
Ochotnicze Stra¿e Po¿arne, Polski Zwi¹zek Hodowców Go³êbi Pocztowych, Polski Zwi¹zek Wêdkarski – Ko³o Miejskie, Kluby Sportowe,
Rady So³eckie, Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury, Stowarzyszenie „Darz Grzyb”, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.

Patronat medialny:
Gazeta Krakowska oraz portal internetowy Ziemi Oœwiêcimskiej www.kasztelania.pl

1-3 czerwca
czerwca 2007
2007
1-3
1 czerwca (pi¹tek)

3 czerwca (niedziela)

9.30 Mini spartakiada m³odzie¿y szkolnej - Stadion Sportowy
14.00 Uroczysta sesja Rady Miejskiej
W programie:
- nadanie tytu³ów „Zas³u¿ony dla gminy Che³mek”
- inauguracja „Dni Che³mka `2007” - Siedziba MOKSiR
w Che³mku
15.30 Mecz pi³ki no¿nej nauczyciele kontra uczniowie - Stadion
Sportowy
17.30 Mecz pi³ki no¿nej oldbojów KS Che³mek kontra Wis³a Kraków - Stadion Sportowy

9.00 Konkurs wêdkarski dla dzieci - Stawy w Che³mku
15.00 Popo³udnie z folklorem. Wspólny wystêp zespo³ów ludowych:
„Che³mkowianki”, „Malwy”, „Bobrowianki” - Park Miejski
15.30 Prezentacja osi¹gniêæ artystycznych szkó³ i przedszkoli z terenu gminy - Park Miejski
18.30 Niecodzienny pokaz robienia ogromnych baniek mydlanych
w wykonaniu tajemniczej Bubble Lady - Park Miejski
19.00 Pokaz tañca break-dance w wykonaniu grupy tanecznej D.S.C.
z Katowic - Park Miejski
20.00 Wystêp utalentowanych dziewcz¹t czyli TRIO K3 w Parku
Miejskim.
21.00 Noc gor¹cych rytmów - koncert kolumbijskiego artysty EDIEGO SANCHEZA z zespo³em - Park Miejski
23.00 Zakoñczenie Dni Che³mka

2 czerwca (sobota)
7:00

Zawody wêdkarskie ko³a miejskiego PZW o Puchar Burmistrza Che³mka - Stawy w Che³mku
10.00 Turniej Tenisa Ziemnego dedykowany Andrzejowi Nizio³kowi i Tadeuszowi Jewakowi - Korty Tenisowe w Che³mku
10.00 Gorzowska spartakiada sportowa - SZS w Gorzowie
16.00 Pokaz sprawnoœci bojowej jednostek OSP Gminy Che³mek o
puchar Burmistrza - Stadion Sportowy
17.00 Symultana Szachowa – mistrz szachownicy kontra 10 szachistów - Park Miejski
18.00 Pokaz lotu go³êbi pocztowych - Park Miejski
18.15 Pokaz walk i wczesnoœredniowiecznych obyczajów w wykonaniu bractwa rycerskiego „Pos³annicy Chorsa” - Park Miejski
19.00 Mini recital Magdaleny Pi¹tek i Anny Rybarczyk z towarzyszeniem grupy tanecznej CENZURA - Park Miejski
20.00 Koncert popularnej grupy muzycznej LESZCZE - Park Miejski
22.15 Pierwszy w historii Che³mka plenerowy pokaz laserów - Park
Miejski
22.30 do 2.00 Zabawa taneczna - Park Miejski

Imprezy towarzysz¹ce:
* Weso³e miasteczko, stoiska handlowe - Park Miejski
* Wêdrówka chiñskiego smoka – performance w wykonaniu stowarzyszenia „Miejscówka” - Ulice Che³mka
* Przelot go³êbi pocztowych na trasie Œwinoujœcie - Che³mek
* Plenerowa prezentacja dorobku artystycznego RSTK, Fundacji im.
Brata Alberta, Œrodowiskowego Domu Samopomocy – Park Miejski
* Turniej Tenisa Ziemnego Skrzatów - Korty Tenisowe w Che³mku
(31 maja godz. 16.00)
* „Darz Grzyb” – prezentacja osi¹gniêæ i dzia³alnoœci stowarzyszenia grzybiarzy - Park Miejski
* Warsztaty bi¿uterii artystycznej - Harcówka w Che³mku
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