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BURMISTRZ CHE£MKA OG£ASZA:
1. II przetarg ustny nieograniczony (licy-

tacjê) na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego Nr 2 po-
³o¿onego w Che³mku przy ul. Brzozowej, na
parterze budynku mieszkalnego wielorodzin-
nego. £¹czna powierzchnia u¿ytkowa 51,00
m2, cena wywo³awcza 40.000,00 z³otych.

Dla przedmiotowej nieruchomoœci pro-
wadzona jest przez S¹d Rejonowy w Oœwiê-
cimiu, Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych KW Nr
34 583. Obecnie przedmiotowy lokal u¿yt-
kowy zajmowany jest przez dotychczasowe-
go najemcê, z którym umowa, zawarta jest
na czas nieokreœlony z trzy miesiêcznym
okresem wypowiedzenia

2.  II przetarg ustny nieograniczony (li-
cytacjê) na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego Nr 3
po³o¿onego w Che³mku przy ul. Brzozowej,
na parterze budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego. £¹czna powierzchnia u¿ytkowa
50,00 m2 , cena wywo³awcza 40.000,00 z³o-
tych. Dla w/w nieruchomoœci gruntowych
prowadzona jest przez S¹d Rejonowy w
Oœwiêcimiu, Wydzia³ V Ksi¹g Wieczystych,
KW Nr 34 583.

3. II przetarg ustny nieograniczony (licy-
tacjê) na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej oznaczonej w ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 2181/4 o pow. 0.2279 ha,
po³o¿onej w Che³mku przy ul. Oœwiêcimskiej
za cenê wywo³awcz¹ 60.000,00 z³otych brut-
to. Cena wywo³awcza do II przetargu zosta³a
obni¿ona o 25 % w stosunku do ceny wywo-
³awczej z I przetargu. W cenie wywo³awczej
mieœci siê podatek VAT w wysokoœci 22 %.
Dla w/w nieruchomoœci gruntowej prowadzo-
na jest przez S¹d Rejonowy w Oœwiêcimiu,
Wydzia³ V Ksi¹g Wieczystych, KW Nr 21 201
W dniu 23 maja 2007 roku up³yn¹³ termin do
z³o¿enia wniosku przez osoby, którym przy-
s³uguje pierwszeñstwo w nabyciu w/w nieru-
chomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004 roku
Nr 261, poz. 2603 z póŸn. zm.).

4. III przetarg ustny nieograniczony (licy-
tacjê) na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej oznaczonej w ewidencji grun-
tów jako dzia³ka 342/55 o pow. 0.2059 ha, po-

³o¿onej w Gorzowie przy ul. Orliska za cenê
wywo³awcz¹ 23.490,00 z³otych brutto. Cena
wywo³awcza do III przetargu zosta³a obni¿o-
na o 10 % w stosunku do ceny wywo³awczej z
II przetargu. W cenie wywo³awczej mieœci siê
podatek VAT w wysokoœci 22 %.  Dla w/w
nieruchomoœci gruntowej prowadzona jest
przez S¹d Rejonowy w Oœwiêcimiu, Wydzia³
V Ksi¹g Wieczystych, KW Nr 29 400. W dniu
29 listopada 2006 roku up³yn¹³ termin do z³o-
¿enia wniosku przez osoby, którym przys³u-
guje pierwszeñstwo w nabyciu w/w nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 usta-
wy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261,
poz. 2603 z póŸn. zm.).

W/w nieruchomoœci s¹ wolne od obci¹-
¿eñ i zobowi¹zañ.

Warunkiem udzia³u w przetargu jest oka-
zanie: dowodu wp³aty wadium, dowodu to¿-
samoœci, aktualnego wypisu z w³aœciwego
rejestru, stosownych pe³nomocnictw, dowo-
dów to¿samoœci osób reprezentuj¹cych pod-
miot zamierzaj¹cy nabyæ nieruchomoœæ.

Wadium:
a) dla nieruchomoœci okreœlonej liczb¹

porz¹dkow¹ 1-2 w kwocie 4.000,00 z³otych
b) dla nieruchomoœci okreœlonej liczb¹

porz¹dkow¹ 3 w kwocie 6.000,00 z³otych
c) dla nieruchomoœci okreœlonej liczb¹

porz¹dkow¹ 4 w kwocie 2.400,00 z³otych
nale¿y wp³aciæ najpóŸniej do dnia 25 paŸ-
dziernika 2007 roku na konto Urzêdu Miej-
skiego w Che³mku Nr 34 8123 0000 0000
1283 2000 0030 Bank Spó³dzielczy Oœwiê-
cim z dopiskiem “wadium – numer lp.”

Przetarg odbêdzie siê w Urzêdzie Miejskim
w Che³mku, ul. Krakowska 11 w dniu                     29
paŸdziernika 2007 roku i bêdzie trwa³ od godz.
10.00 w odstêpach czasu co 15 minut dla po-
szczególnej nieruchomoœci licz¹c od poz. nr 1.

Szczegó³owe informacje zwi¹zane z prze-
targiem uzyskaæ mo¿na w pok. 14 Urzêdu
Miejskiego w Che³mku lub pod nr tel. 844-
90-33 lub 844-90-30 osoba do kontaktu Na-
czelnik Wydzia³u Architektury Geodezji i
Zasobów Komunalnych S³awomir Kalemba.

Inf. UM

02.08. – w Che³mku na ul. Klonowej zatrzy-
mano nietrzeŸwego rowerzystê – 3,2 ‰;

06.08. – w Che³mku na ul. Reymonta zatrzy-
mano nietrzeŸwego kieruj¹cego rowerem
– 1,2 ‰;

13.08. – w Che³mku na ul. Piastowskiej nie-
znany sprawca dokona³ kradzie¿y s³upków
heksametrowych. Straty oszacowano na
400 z³;

18.08. – w Che³mku na ul. Oœwiêcimskiej za-
trzymano nietrzeŸwego rowerzystê – 2,3‰;

20.08. – w Che³mku na ul. Krakowskiej do-
konano kradzie¿y karty bankomatowej,
straty 100 z³;

21.08. – w Che³mku na ul. Powstañców Œl¹-
skich sprawcy usi³owali dokonaæ w³ama-
nia do mieszkania – straty 300 z³;

22.08. – w Che³mku na ul. Piastowskiej za-
trzymano nietrzeŸwego kieruj¹cego rowe-
rem – 1,5 ‰;

22.08. – w Che³mku na pl. Kiliñskiego skra-
dziono rower wartoœci 350 z³;

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

30.08. - w Che³mku na Wojska Polskiego
dokonano przyw³aszczenia powierzonego
mienia wartoœci 90 000 z³;

31.08. – w Che³mku na ul. Pi³sudskiego do-
konano kradzie¿y z w³amaniem do miesz-
kania, straty 1 000 z³;

31.08. – w Che³mku na ul. ¯eromskiego za-
trzymano nietrzeŸwego rowerzystê – 2,2‰.

Likwidacja szkód górniczych
Do burmistrza Che³mka Andrzeja Sater-

nusa wp³ynê³o pismo z Kompani Wêglowej
S.A dotycz¹ce wstrz¹sów pochodzenia gór-
niczego na terenie miasta Che³mek.

W piœmie tym Kompania Wêglowa S.A
informujê, i¿ w maju 2007 roku po wyst¹pie-
niu wstrz¹sów na terenie Che³mka powo³any
zosta³ zespó³ fachowców do oceny powsta-
³ych uszkodzeñ.

Na dzieñ 09.08.2007 przeprowadzono wi-
zjê i dokonano oceny wystêpuj¹cych uszko-
dzeñ na 129 zabudowaniach w Che³mku;

- zawarto ugody na naprawê - 40 budynków,
- zlecono rzeczoznawcy budowlanemu cenê

kontrowersyjnych uszkodzeñ – 5 budynków,
- nie uznano szkód z uwagi na brak uszko-

dzeñ o charakterze górniczym ( uszkodzenia
wynikaj¹ z naturalnego zu¿ycia lub zastoso-
wani niew³aœciwych materia³ów budowla-

nych) – 57 budynków,
- za³atwiono negatywnie bez przegl¹du

(si³a wstrz¹sów w rejonie lokalizacji tych
obiektów by³a bardzo ma³a) – 18 budynków,

- brak adresów na wnioskach (skierowa-
no do UM Che³mek pismo o ustalenie adre-
su) – 7 budynków,

- brak mo¿liwoœci przegl¹du obiektów bu-
dowlanych (w³aœciciele nieobecni) – 2 budynki.

Kompania Wêglowa S.A informujê po-
nadto, ¿e aktualnie wp³ywaj¹ jeszcze poje-
dyncze wnioski o usuwanie szkód górni-
czych, które bêd¹ sukcesywnie rozpatrywa-
ne zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami pra-
wa górniczo – geologicznego.

- Druki z wnioskiem o zg³oszenie szkody
oraz pomoc przy jego wype³nianiu zaintereso-
wani otrzymaj¹ w Urzêdzie Miejskim w Che³m-
ku – zapewnia burmistrz Andrzej Saternus.

Jazz w Che³mku
MIEJSKI OŒRODEK KULTURY, SPOR-

TU I REKREACJI W CHE£MKU

ZAPRASZA NA

KONCERT

KRZYSZTOFA FETRASA

& GITARA ORKIESTRA

20 paŸdziernika 2007 r. godz. 19.00

Sala widowiskowo-kinowa MOKSiR w
Che³mku, Plac Kiliñskiego 3

Bilet 15 z³
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Wizyta przyjació³ z Niemiec
W dniach od 6 do 9 wrzeœnia br. w Che³mku goœci³ Burmistrz Leinefelde Siegfried Klapprodt oraz przedstawiciele tamtejszej rady

miejskiej: Franz Josef Briebach, Klaus Schulze, Ralph Winkler i Asystentka Burmistrza Leinefelde – Worbis - Petra Franke.

Punktem kulminacyjnym wizyty naszych
zachodnich s¹siadów by³o podpisanie poro-
zumienia o wspó³pracy partnerskiej, na mocy
którego Leinefelde- Worbis oraz Che³mek
sta³y siê miastami bliŸniaczymi.

Wspó³praca miêdzy miejscowoœciami ma
byæ prowadzona w szerokim zakresie, doty-
czyæ m.in wymiany kulturowej, edukacji, roz-
woju przemys³u. Przedstawicieli Che³mka
zgromadzonych na konferencji prasowej
szczególnie interesowa³o wykorzystanie wie-
dzy naszych goœci w zakresie rozwoju infra-
struktury miejskiej.

Po zakoñczeniu formalnej czêœci wizyty
goœcie wraz z burmistrzem Che³mka Andrze-
jem Saternusem poznawali uroki naszego
miasta. Zosta³y im przedstawione zabytki,
inwestycje, najciekawsze zak¹tki gminy oraz
sala muzealna w Domu Pamiêci Baty w
Che³mku. Ponadto Niemcy byli zachwyceni
„polsk¹ goœcinnoœci¹”, a szczególnie fanta-
styczn¹ kuchni¹. Degustacja karpia i szczu-
paka podczas spotkania na „stawach” musia-
³a zrobiæ wra¿enie. Na zakoñczenie wizyty
przedstawiciele zaprzyjaŸnionych miast

wziêli udzia³ w Folklorystycznych Spotka-
niach nad Przemsz¹. Wrzeœniowe spotkanie
zakoñczy³o siê wielkim sukcesem. Wszyscy

mamy nadziejê, ¿e ju¿ wkrótce zebrane zo-
stan¹ pierwsze owoce wspó³pracy miêdzy
Che³mkiem a Leinefelde - Worbis.

Ju¿ dziœ wymieñ
dowód osobisty

Informujemy, ¿e Urz¹d Miejski w
Che³mku od 08.10.2007 r. do 31.12.2007 r.
w zakresie wymiany dowodów osobistych
bêdzie czynny codziennie od poniedzia³ku
do pi¹tku do godz. 17.00 oraz w I i III so-
botê miesi¹ca w godz. od 8.00 do 12.00.

Dla osób starszych i schorowanych
Urz¹d Miasta w Che³mku zapewnia pomoc
w wymianie dowodu osobistego w postaci
dojazdu urzêdnika do domu celem za³atwie-
nia sprawy.

Zgodnie z ustaw¹ z 10 kwietnia 1974 r. o
ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych pro-
ces wymiany dowodów koñczy siê 31 grud-
nia 2007 r.  W przyjêtej przez Sejm w dniu 7
wrzeœnia b.r. ustawie wyd³u¿ono okres pos³u-
giwania siê starymi, ksi¹¿eczkowymi dowo-
dami osobistymi do dnia 31 marca 2008 r.

Wnioski o nowy dowód osobisty nale¿y
nadal sk³adaæ do 31 grudnia 2007 roku! Nato-
miast do 31 marca 2008 roku w myœl nowej
ustawy mo¿na pos³ugiwaæ siê ksi¹¿eczkowy-
mi dowodami osobistymi, w celu poœwiadcze-
nia to¿samoœci i obywatelstwa polskiego.

Wszyscy ci, którzy nie wymieni¹ do tego
czasu starych dowodów na nowe, znajd¹ siê w
trudnej sytuacji, poniewa¿ nie bêd¹ mogli m.in.

* za³atwiæ formalnoœci w urzêdach,

* odebraæ listu poleconego na poczcie,

* wzi¹æ kredytu bankowego,

* sprzedaæ lub kupiæ mieszkania, itp.

Jednoczeœnie prosimy o zwrócenie uwagi
na prawid³owe wykonanie zdjêcia u fotografa
- fotografia powinna zawieraæ lewy pó³profil
z widocznym lewym uchem na jasnym tle.

Z okazji Dnia Edukacji
Narodowej

Dyrektorom, Nauczycielom
i wszystkim Pracownikom

obs³ugi i administracji
zespo³ów szkó³

sk³adam najserdeczniejsze
¿yczenia

jak najwiêkszych osi¹gniêæ
w realizowaniu misji,

jak¹ jest Pañstwa praca.

Nauczanie i wychowanie  dzieci i m³odzie¿y
to zadania bardzo wa¿ne i trudne, wymagaj¹ce rzetelnej wiedzy,

talentu i osobistego zaanga¿owania.
Proszê przyj¹æ najlepsze ¿yczenia szczêœcia, radoœci zdrowia,

oraz dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Burmistrz  Che³mka Andrzej  Saternus
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Gmina Leinefelde – Worbis
Gmina Leinefelde – Worbis powsta³a w roku 2004 z po³¹cze-

nia dwóch miast (Leinefelde oraz Worbis) oraz siedmiu so³ectw
(Breitenbach, Beuren, Breitenholz, Birkungen, Wintzingerode,
Kaltohmfeld i Kirchohnfeld). Ogólna liczba mieszkañców gminy
wynosi 20 579. £¹czna jej powierzchnia to 9700 ha.

Mieszkañcy (stan na miesi¹c czerwiec 2007r.)

Beuren 1128 rok 1272

Birkungen 1191 rok 1509

Breitenbach 1227 rok 1053

Breitenholz 1544 rok 545

Kaltohmfeld 1418 rok 178

Kirchohnfeld 1217 rok 438

Leinefelde 1162 rok 9878

Wintzingerode1209 rok 580

Worbis 1162 rok 5126

Leinefelde - Worbis 20579

Leinefelde – Worbis usytuowane jest w powiecie Eichsfeld w
pó³nocno – zachodniej Turyngii, w samym centrum geograficznym
Niemiec.

Jak widaæ w powy¿szej tabeli, historia so³ectw siêga XI wieku.
Chocia¿ nie jest to oficjalnie udokumentowane, to pierwsze osady
istnia³y du¿o wczeœniej.

Worbis to miasto, które istnieje od XII wieku. By³o wa¿nym miej-
scem targowym dla okolicznych wiosek. Jego rozwój by³ uniemo¿li-
wiany poprzez wojny oraz inne wydarzenia, np. wojna trzydziesto-
letnia, wielki po¿ar w roku 1632, czy zaraza w roku 1682.

Zmiana na lepsze w gospodarce Worbis zasz³a w XVIII i XIX
wieku, kiedy to powsta³y browary, przêdzalnie, fabryki cygar i me-
bli.

W latach 1802 – 1994 Worbis by³o stolic¹ regionu.

Obecnie wiele osób spêdza wakacje w Worbis oraz pobliskim
Wintzingerode. Miejscowoœci te s¹ bardzo malownicze. Turyœci mog¹
obejrzeæ w Worbis Park NiedŸwiedzi, jeden z pierwszych rezerwa-
tów dla czarnych i brunatnych niedŸwiedzi, za³o¿ony w roku 1997 na
terenie by³ego ZOO.

Miasto Leinefelde nazwê wziê³o od rzeki Leine, której Ÿród³a
znajduj¹ siê na jego terenie. Miejscowoœæ ta doœwiadczy³a wielu
zmian. W dawnych czasach mieszkañcy byli znani z handlu skórami,
nazywano ich „jagniêcymi ogonkami”. Nazwa ta przesz³a do tradycji
handlowych - po zakoñczonej tran-sakcji (handel skór¹) klient otrzy-
mywa³ na pami¹tkê jagniêcy ogonek.

Do pocz¹tku lat 60 ubieg³ego stulecia Leinefelde mia³o strukturê
wsi i 2200 mieszkañców.

W latach 1961 – 1989 miasto rozwinê³o siê dziêki „Planowi Eichs-
feld”. Powsta³o ok. 6000 nowych miejsc pracy w przemyœle tekstyl-
nym, cementowym oraz kopalniach wêglanu potasu.

W s¹siedztwie przêdzalni powsta³a nowa dzielnica miasta Südstadt
Leinefelde (Po³udniowe Leinefelde). W tej czêœci miasta powsta³o
4 850 mieszkañ w blokach z wielkiej p³yty. Populacja Leinefelde
wzros³a w krótkim okresie czasu z  2300 do 16000 osób, z czego 90%
osób zamieszkiwa³o w Südstadt Leinefelde. Kiedy produkcja fabrycz-
na upad³a po roku 1989 w wyniku zmian politycznych w Niemczech,
z 4500 miejsc pracy w przemyœle bawe³nianym zosta³o 450 (mono-
struktura przemys³owa okaza³a siê fatalnym rozwi¹zaniem). Wielu
obywateli, którzy wybrali Leinefelde jako miejsce swojego ¿ycia i
pracy, musia³o opuœciæ miasto. Du¿e osiedle mieszkaniowe zbudo-
wane z „wielkiej p³yty” okaza³o siê trudn¹ urbanistyczn¹ i socjaln¹
spuœcizn¹.

W³adze gminne stawi³y czo³o zaistnia³ym problemom poprzez
wypracowanie koncepcji przebudowy architektonicznej miasta. Pro-
ces ten rozpocz¹³ siê w dobrym momencie, poniewa¿ równolegle za-
inicjowano procesy gospodarcze, które mia³y spowodowaæ wzrost
miejsc pracy.

Miasto Leinefelde otrzyma³o wiele nagród w dziedzinie architek-
tury. Najwa¿niejsza z nich to „The World Habitat Award 2007” –
nagroda w zakresie projektów zabudowy miast.



5

8/2007

Ods³onicie tablicy
W 68. rocznicê walk o przeprawê na Przemszy stoczonych po-

miêdzy hitlerowskim najeŸdŸc¹ a polskimi obroñcami w okolicach
wzgórza Ska³a w Che³mku na koœciele NMP Królowej Polski w
Che³mku zosta³a wmurowana tablica z nazwiskami poleg³ych pol-
skich ¿o³nierzy.

       W Che³mku na koœciele NMP Królowej Polski wmurowana
zosta³a tablica upamiêtniaj¹ca poleg³ych polskich ¿o³nierzy broniach
we wrzeœniu 1939 roku przeprawy na rzece Przemszy w okolicach
wzgórza Ska³a w Che³mku.

       3 wrzeœnia 2007 r. w 68. rocznicê heroicznego czynu pod
koœcio³em na Starym Mieœcie licznie zgromadzona m³odzie¿, miesz-
kañcy, w³adze samorz¹dowe, dostojnicy koœcielni oraz ¿o³nierze
Wojska Polskiego z³o¿yli czeœæ obroñcom naszej ziemi. Oprawê woj-
skow¹ uroczystoœci przygotowali ¿o³nierze z 17. Dywizjonu Obrony
Powietrznej z Libi¹¿a pod dowództwem kpt. Zbigniewa Roso³a oraz
orkiestra si³ powietrznych pod batut¹ kapelmistrz kpt. Jacka Kowal-

skiego. Uroczystoœæ prowadzi³ chór Szkar³at. Mszê œw. odprawili ks.
dziekan Stanis³aw Pasternak, ks. Bogdan Leœniak. Przemówienia wy-
g³osili Burmistrz Che³mka Andrzej Saternus i prezes Zwi¹zku  Kom-
batantów RP i by³ych WiêŸniów Politycznych w Oœwiêcimiu.

       Symbolicznego aktu ods³oniêcia dokona³ Burmistrz Che³m-
ka wraz Bronis³awem Soko³em, bratem jednego z poleg³ych ¿o³nie-
rzy (w uroczystoœci uczestniczy³ równie¿ syn Bronis³¹wa Soko³a,
Andrzej). Kamienn¹ tablicê zaprojektowali i wykonali che³mecy twór-
cy, Urszula i Piotr Cebratowie.

       Dalsza czêœæ uroczystoœci odby³a siê w Domu Pamiêci Baty,
gdzie burmistrz Andrzej Saternus specjalne podziêkowania z³o¿y³ na
rêce cz³onków komitetu spo³ecznego, którzy przyczynili siê do po-
wstania tablicy. Pami¹tkowe dyplomy otrzymali Roman Witkowski,
Halina Hebda, Józef Twardosz, Roman Borowiec, Rafa³ Matyja, Ur-
szula i Piotr Cerbratowie, Dominik Swoszowski oraz Agata Pik.

PW

Stoj¹c przed Tablic¹ Pamiêci Narodowej
Stoj¹c przed Tablic¹ Jednoœci Narodowej umieszczon¹ na murze Koœcio³a NMP Kró-

lowej Polski w Che³mku, upamiêtniaj¹c¹ ¿o³nierzy polskich poleg³ych na Skale 3 wrze-
œnia 1939 roku, trudno jest oprzeæ siê ró¿nym refleksjom i wspomnieniom pewnych
faktów, które poprzedzi³y to wydarzenie.

Najpierw nale¿y uderzyæ siê w piersi i po-
wiedzieæ, ¿e wymienieni na tablicy z imienia
i nazwiska oraz pozostali bezimienni d³ugo, a
nawet zbyt d³ugo czekali na upamiêtnienie ich
ofiary z ¿ycia z³o¿onej na O³tarzu Ojczyzny.

Na pewno wp³yw na ten fakt mia³y zawi-
rowania wojenne, a nastêpnie wrogie nasze-
mu narodowi ideologie i poprawnoœci poli-
tyczne, które sprawi³y, ¿e przez blisko 60 lat
wydarzenia tamtego dnia by³y przemilczane,
zapomniane przez mieszkañców Che³mka
i zupe³nie nieznane m³odemu pokoleniu. Cho-
cia¿ w czasie okupacji i tu¿ po wojnie groby
poleg³ych ¿o³nierzy na specjalnie za³o¿onym
cmentarzyku wojskowym by³y przez naszych
mieszkañców pieczo³owicie utrzymywane i
pielêgnowane. Zlikwidowano wiêc cmenta-
rzyk wojenny rozmyœlnie i z premedytacj¹ na
prze³omie lat 40 i 50 ubieg³ego wieku, aby
zatrzeæ pamiêæ nie tyle o poleg³ych, co o ich
heroicznym czynie, aby ich groby nie przy-
pomina³y nam, ¿ywym Polakom, co to honor
¿o³nierski i poœwiêcenie dla Ojczyzny i aby
uœpiæ w narodzie ducha patriotycznego.

Nie by³o jednak dzie³em przypadku, ¿e
tu¿ przed wybuchem II wojny œwiatowej u
stóp tej go³ej i niezabudowanej wówczas Ska-

³y stanê³a Œwi¹tynia pod wezwanie NMP
Królowej Polski.

To w³aœnie tutaj w czasie tocz¹cych siê
walk o przeprawê przez rzekê Przemszê 3
wrzeœnia 1939 roku na posadzce o³tarza g³ów-
nego przed obliczem Matki Boskiej – naszej
Królowej, umiera³ œmiertelnie ranny jeden z
obroñców tego wzgórza, a obok niego le¿eli
snem wiecznym ukojeni jego towarzysze bro-
ni. Ona zaœ – nasza Królowa - jak dobra Mat-
ka czuwa³a nad nimi w pustym koœciele i
opuszczonym przez mieszkañców Che³mku.

Ona te¿ mimo wywiezienia z naszego te-
renu doczesnych szcz¹tków ¿o³nierzy i up³y-
wu lat nie pozwala³a nam mieszkañcom za-
pomnieæ o przelanej przez ¿o³nierzy krwi,
ofierze ¿ycia i od czasu do czasu przypomi-
na³a o nich przy ró¿nych okazjach - czy to
podczas prywatnych rozmów, czy mniej w
oficjalnych relacjach, jak podczas nawiedze-
nia Parafii NMP Królowej Polski przez jej
Jasnogórski Obraz w 1998 roku.

Przypomina³a mieszkañcom, ¿e tu na
Skale toczy³a siê przed laty jednodniowa, ale
krwawa bitwa, ¿e tu zginê³o 17 polskich ¿o³-
nierzy, ¿e tu jakiœ czas spoczywali na naszym

cmentarzu i my mieszkañcy tej ziemi jeste-
œmy coœ winni obroñcom, bo przez jeden
dzieñ, kiedy zatrzymali napór wojsk niemiec-
kich, my mieszkañcy mogliœmy ujœæ bez-
piecznie z tego terenu i niejeden z nas ocali³
swoje ¿ycie.

Swoj¹ wreszcie matczyn¹ troskliwoœci¹
o swoich poleg³ych ¿o³nierzy oddzia³ywa³a
na nasze powolne umys³y i uœpione sumie-
nia, a¿ doprowadzi³a w dniu 3 wrzeœnia 2007
roku do upamiêtnienia ofiary ¿o³nierskiej
sprzed 68 laty.

Jan Kasprowicz napisa³ kiedyœ takie piêk-
ne s³owa:

„Rzadko na moich wargach

Niech dziœ to warga ma wyzna

Jawi siê krwi¹ przepojony

Najdro¿szy wyraz Ojczyzna”.

My dziœ ¿ywi rozumiemy znaczenie tych
s³ów, dla naszego bytu narodowego i naszej
suwerennoœci. £¹czymy ich treœæ z ¿o³niersk¹
ofiar¹ tych z imienia i nazwiska i tych bezi-
miennych wymienionych na Tablicy Pamiê-
ci Narodowej. Ufni zaœ w macierzyñsk¹ opie-
kê Królowej Polski nad nami wierzymy, ¿e
wyjedna³a Im ³askê u Boga, ¿e wszyscy Oni
polegli tu na Skale i z tego wzgórza – „prosto
do Nieba czwórkami szli” – podobnie jak Ci
z Westerplatte.

Czeœæ Ich Pamiêci!
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KONIEC PRAC NAD LOKALNYM PROGRAMEM
REWITALIZACJI MIASTA CHE£MEK NA LATA 2007 - 2015

W styczniu 2007 roku Gmina Che³mek przyst¹pi³a do prac nad Lokalnym Progra-
mem Rewitalizacji Miasta Che³mek na lata 2007 – 2015 (LPR). Zosta³ powo³any zespó³
zadaniowy do opracowania przedmiotowego dokumentu, w sk³ad którego weszli przed-
stawiciele Urzêdu Miejskiego w Che³mku, MZGK sp. z o.o., „ENWOS” sp. z o.o., MSM
„Budowlanka”, ENION S.A. oraz ADM w Che³mku. Nadzór nad przygotowaniem LPR
powierzony zosta³ Zastêpcy Burmistrza – Andrzejowi Skrzypiñskiemu.

Prace oraz spotkania robocze zespo³u ds.
rewitalizacji oraz przedstawicieli Rady Miej-
skiej, jednostek gminnych oraz stowarzyszeñ
i instytucji funkcjonuj¹cych w mieœcie toczy-
³y siê od po³owy lutego bie¿¹cego roku. Pro-
gram powsta³ przy wspó³pracy z Fundacj¹
Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ma³opol-
skim Instytutem Samorz¹du Terytorialnego i
Administracji. Dokument ten bêdzie recen-
zowany przez wybitnego specjalistê z dzie-
dziny rewitalizacji, architekta i urbanistê -
profesora Krzysztofa Skalskiego.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta
Che³mek jest zestawem dzia³añ przestrzen-
nych (infrastrukturalnych), spo³ecznych i go-
spodarczych, które zmierzaj¹ do d³ugotrwa-
³ego i zrównowa¿onego rozwoju ca³ego ob-
szaru miasta.

W poprzednim okresie programowania
Unii Europejskiej Program Rewitalizacji by³
koniecznym za³¹cznikiem do wniosków o do-
finansowanie (np. do Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego).

Program Gminy Che³mek zosta³ opraco-
wany na lata 2007-2015 i zawiera szereg za-
dañ proponowanych do realizacji w ramach
funduszy strukturalnych oraz innych Ÿróde³
finansowania zewnêtrznego.  Wymóg posia-
dania przedmiotowego dokumentu jest zapi-
sany w Ma³opolskim Regionalnym Progra-
mie Operacyjnym na lata 2007 – 2013
(MRPO). Podczas prowadzonych naborów
bêdzie on poddany równie¿ ocenie meryto-
rycznej, podobnie jak wniosek aplikacyjny.
Ponadto zadanie opisane w aplikacji musi byæ
zawarte w Programie Rewitalizacji.

Procesem rewitalizacji objêto obszar ca-
³ego miasta, co wynika z za³o¿eñ MRPO (w

przypadku miejscowoœci licz¹cej do 20 tys.
mieszkañców proces rewitalizacji mo¿e do-
tyczyæ ca³oœci tego obszaru).

Do najwa¿niejszych i najwiêkszych za-
dañ zawartych w opracowaniu nale¿¹:

* kolejne etapy rozwoju oraz poszerze-
nie Miejskiej Strefy Aktywnoœci Gospodar-
czej w Che³mku – dokoñczenie moderniza-
cji infrastruktury technicznej (drogi oraz par-
king) na przedpolu oraz wewn¹trz istniej¹cej
strefy oraz poszerzenie terenu gospodarcze-
go o kolejne 12 ha (od strony pó³nocnej oraz
zachodniej) wraz z jego uzbrojeniem w nie-
zbêdn¹ infrastrukturê techniczn¹,

* uporz¹dkowanie gospodarki wodno –
œciekowej – modernizacja i rozbudowa sieci
wodoci¹gowej oraz stacji uzdatniania wody,

przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz
przywrócenie terenów przebiegu inwestycji
do stanu pierwotnego,

* rekultywacja sk³adowiska odpadów,

* modernizacje dróg i chodników w mie-
œcie w celu wzrostu bezpieczeñstwa pieszych,
zw³aszcza dzieci i m³odzie¿y w drodze do
szkó³ oraz polepszenie jakoœci po³¹czeñ dro-
gowych do Miejskiej Strefy Aktywnoœci
Gospodarczej w Che³mku,

* modernizacja istniej¹cej sieci ciep³ow-
niczej,

* powstanie kompleksu sportowo – rekre-
acyjnego w Che³mku – budowa boisk pi³kar-
skich, zaplecza socjalno – biurowego, miej-
sca dla widowni, boiska do pi³ki pla¿owej
oraz krytego kortu tenisowego,

* modernizacja Parku Miejskiego – prze-
budowa i zadaszenie muszli koncertowej,
powstanie wêz³a sanitarnego, wytyczenie
œcie¿ek rowerowo – spacerowych, budowa
parkingów, wykonanie oczek wodnych, pla-
cu zabaw, skate parku, ogrodu japoñskiego,

* kolejne etapy termomodernizacji bu-
dynków na terenie osiedla mieszkaniowego
„Kolonia”,

* poprawa bezpieczeñstwa poprzez wy-
konanie monitoringu wizyjnego w najbardziej
newralgicznych miejscach miasta,

* kolejne etapy modernizacji SG ZOZ w
Che³mku – wykonanie przewi¹zki miêdzy
budynkami B i C, modernizacja schodów i
pochylni przy budynku C, wykonanie chod-
ników pieszo – jezdnych oraz zieleni wokó³
budynków, modernizacja instalacji wewnêtrz-
nych, komputeryzacja oœrodka, zakup sprzê-
tu medycznego oraz utworzenie Centrum
Odnowy Biologicznej.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta
Che³mek na lata 2007 – 2015 zosta³ uchwa-
lony na paŸdziernikowej sesji Rady Miejskiej
w Che³mku.

Opracowa³: Referat Rozwoju

Projekt amfiteatru

Park miejski - projekt skate – parku.
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ROZMOWA Z BURMISTRZEM ANDRZEJEM SATERNUSEM
NA TEMAT REWITALIZACJI CHE£MKA

Gmina Che³mek posiada ju¿ Lokalny
Program Rewitalizacji Miasta Che³mek.
Czemu ma s³u¿yæ przedmiotowy doku-
ment?

Program zosta³ opracowany na lata 2007-
2015 i zawiera szereg zadañ proponowanych
do realizacji w Che³mku w ramach funduszy
strukturalnych oraz innych Ÿróde³ finansowa-
nia zewnêtrznego. Dokument jest wymaga-
ny jako za³¹cznik do wniosków o dofinanso-
wanie. Podczas prowadzonych naborów bê-
dzie on poddany równie¿ ocenie merytorycz-
nej. Zadanie opisane w aplikacji musi byæ
zawarte w Programie Rewitalizacji.

Jak przebiega³y prace nad stworzeniem
Lokalnego Programu Rewitalizacji?

Prace nad dokumentem rozpoczê³y siê w
styczniu br. Program powsta³ w wyniku sze-
regu konsultacji spo³ecznych. Jest tym bar-
dziej wartoœciowy, poniewa¿ zawiera propo-
zycje zadañ wynikaj¹ce z potrzeb instytucji
oraz ¿ycia codziennego naszych mieszkañ-
ców. W sumie LPR powstawa³ przez okres
dziewiêciu miesiêcy, co œwiadczy o tym, ¿e
zosta³ dok³adnie przemyœlany oraz szczegó-
³owo opracowany. Pracowa³a nad nim du¿a
grupa doœwiadczonych osób, przedstawicie-
li kluczowych dla miasta instytucji – Radni
RM, przedstawiciele UM, ENION, ENWOS,
MZGK, ADM i MSM „Budowlanka”, przed-
stawiciele lokalnej oœwiaty, kultury, pomocy
spo³ecznej, ochrony zdrowia, stowarzyszeñ.

Dla realizacji jakich celów powsta³ do-
kument?

Zadania wymienione w LPR maj¹ s³u¿yæ
m.in. wspieraniu przedsiêbiorczoœci, popra-
wie miejskiej infrastruktury technicznej, za-
sobów mieszkaniowych, rozwojowi kultury,
sportu, rekreacji i oœwiaty, zapewnieniu bez-
pieczeñstwa mieszkañców. Jak widaæ wa-
chlarz mo¿liwoœci rozwoju Che³mka jest bar-
dzo szeroki. Myœlê, ¿e ka¿dy z mieszkañców
znajdzie w Programie jakieœ zadanie godne
zainteresowania.

Które zatem, z zadañ wymienionych w
LPR  s¹ Pana zdaniem najistotniejsze?

Wszystkie zadania wpisane do Programu
s¹ bardzo istotne i uzupe³niaj¹ce siê nawza-
jem. Jednak na dzieñ dzisiejszy najpilniejszy
do realizacji jest projekt zwi¹zany z gospo-
dark¹ wodno – œciekow¹ gminy. Od ubieg³e-
go roku trwaj¹ starania dla pozyskania dofi-
nansowania na ten cel z Unii Europejskiej ze
œrodków Funduszu Spójnoœci. Ciekawym
projektem jest kompleks sportowo – rekre-
acyjny przy stadionie w Che³mku. Jeszcze w
tym roku ma powstaæ jego koncepcja. Jest to
bardzo istotne zadanie zwa¿ywszy na fakt
organizacji przez Polskê i Ukrainê fina³ów

Mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej Euro 2012.
W zakresie kompleksu maj¹ powstaæ 3 tre-
ningowe boiska pi³karskie, boisko wielofunk-
cyjne z infrastruktur¹ do lodowiska sezono-
wego, budynek zaplecza socjalno – biurowe-
go, widownia.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ ponadto
zadania zwi¹zane z dalszym rozwojem i po-
szerzeniem strefy przemys³owej w Che³mku,
rekultywacj¹ sk³adowiska odpadów, moder-
nizacj¹ infrastruktury drogowej, przebudow¹
Parku Miejskiego wraz z zadaszeniem muszli
koncertowej, dalsz¹ termomodernizacj¹ bu-
dynków mieszkalnych, popraw¹ bezpieczeñ-
stwa w mieœcie oraz uporz¹dkowaniem prze-
strzeni miejskiej, w tym budow¹ i przebu-
dow¹ parkingów.

Jak ocenia Pan prawdopodobieñstwo
realizacji zadañ wymienionych w Progra-
mie?

Realizacja zadañ jest uzale¿niona w du-
¿ej mierze od aktywnoœci instytucji, które
zg³osi³y swoje propozycje do LPR oraz po-
zyskanych œrodków finansowania zewnêtrz-
nego, a zw³aszcza funduszy unijnych w ra-
mach Ma³opolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Lo-
kalny Program Rewitalizacji jest pierwszym,
niezbêdnym krokiem do sk³adania aplikacji.
W poprzednim okresie programowania Unii
Europejskiej (lata 2004 – 2006) gmina Che³-
mek znalaz³a siê w czo³ówce samorz¹dów
województwa ma³opolskiego, które by³y naj-
bardziej aktywne i skuteczne w pozyskiwa-
niu œrodków unijnych jak równie¿ krajowych.
Dlatego te¿ wierzê, ¿e rozpoczêty okres pro-
gramowania UE bêdzie dla naszej gminy rów-
nie owocny jak poprzedni.

Che³mek jest jedn¹ z bardziej rozwi-
jaj¹cych siê gmin w naszym regionie. Ja-

kie czynniki wp³ynê³y w przeci¹gu ostat-
nich kilku lat na tak¹ opiniê?

W przeci¹gu ostatnich kilku lat odnoto-
wano du¿y spadek bezrobocia dziêki   inwe-
storom zagranicznym. Jednym z najwiêk-
szych i najprê¿niej dzia³aj¹cych jest „Ma-
flow” sp. z o.o., producent podzespo³ów mo-
toryzacyjnych. Bardzo du¿¹ aktywnoœæ ob-
serwuje siê równie¿ wœród rodzimych przed-
siêbiorców, którzy dynamicznie siê rozwijaj¹.

Jak Pan ocenia zbli¿aj¹ce siê wybory
do Parlamentu RP? Jakie Pan widzi szan-
se dla gminy, w przypadku zdobycia man-
datu Pos³a?

Moja ewentualna praca w Sejmie bêdzie
szans¹ na promocjê naszej gminy i pozy-
skanie kolejnych inwestorów. Z silnej po-
litycznie pozycji Pos³a mo¿na ³atwiej
wspieraæ rozwój Naszej Ma³ej Ojczyzny –
Gminy oraz regionu. Szczególnie wa¿ne
jest wzmocnienie roli samorz¹dów, ponie-
wa¿ to jedyna droga do budowania silnej,
obywatelskiej Polski. Wiêksze kompeten-
cje gmin oraz lepsze finansowanie bezpo-
œrednio przedk³adaj¹ siê na poprawê ¿ycia
wszystkich obywateli.

Decyzjê o kandydowaniu do Sejmu RP
podj¹³em dlatego, i¿ uzna³em ¿e moje do-
œwiadczenie i wiedza, zdobyte przez kilka-
naœcie lat sprawowania wa¿nych funkcji pu-
blicznych pomog¹ w budowaniu sprawnego
Pañstwa, a przecie¿ w tej chwili mamy nie-
powtarzaln¹ szansê na cud gospodarczy, po-
niewa¿ do Polski p³ynie strumieñ œrodków,
który nale¿y wykorzystaæ na zapewnienie
godnych warunków ¿ycia lokalnej spo³ecz-
noœci, na które wszyscy zas³ugujemy.

Bardzo dziêkujê za rozmowê oraz ¿yczê
kolejnych sukcesów.
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Informacja Burmistrza Che³mka z dnia 21 wrzeœnia  2007 r.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rze-

czypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46 poz. 499 ze zm.), podaje siê do
wiadomoœci publicznej informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz wyznaczonych siedzi-
bach obwodowych komisji wyborczych, utworzonych uchwa³¹ nr XXXI/242/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. i
uchwa³¹ nr XI/88/2007 z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Rady Miejskiej w Che³mku w wyborach  do Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ 21 paŸdziernika 2007 r.

Nr  obw. Granice obwodu g³osowania Siedziba Obw. Komisji Wyborczej

g³osow.

1 Che³mek – ulice: Baty,  Fredry,  Jaworznicka,  Kochanowskiego,   Krasiñskiego,  Remiza Ochotniczej Stra¿y

Kraszewskiego,  Mickiewicza,    Norwida,  Piastowska,  Plac Kiliñskiego,  Po¿arnej  w Che³mku

Przemys³owa,    S³owackiego, Sienkiewicza,   Staicha,  Tuwima, ul. Staicha 3

Lokal  dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych tel. 0  602 – 748 - 146

2 Che³mek -  ulice: Broniewskiego,  D¹browskiej,  Kasprowicza,  Krakowska PZ Nr 8 Szkó³ Zaw. i  Ogólnokszt.

(numery  parzyste ),    Orkana,   Reymonta,   Rydla,   Staffa,  Struga,  Tetmajera, w Che³mku   ul. Krakowska 18

Wyspiañskiego,  Zapolskiej,  ¯eromskiego  tel. 846-11-71

3 Che³mek  - ulice: Koœciuszki, Krakowska (numery nieparzyste), Ofiar Faszyzmu, Sam. Zespó³ Szkolno-Przedszk.  Nr2

Marsza³ka  Pi³sudskiego,  Powstañców   Œl¹skich w Che³mku ul. Pi³sudskiego 1

tel. 846-13-86

4 Che³mek -  ulice: Genera³a Andersa, Boczna, Brzozowa, G³ogowa, Klonowa, Sam. Zespó³ Szkolno-Przedszk.  Nr2

Kolejowa,   11-go Listopada,  25-go Stycznia,  Topolowa,  Wojska Polskiego w Che³mku    ul. Brzozowa 7-9

tel. 0 603 039 301

5 So³ectwo Gorzów Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³

w Gorzowie im. Marii

Konopnickiej,   ul. Szkolna 3

tel. 846-14-75

6 So³ectwo Bobrek Samorz¹dowy  Zespó³ Szkó³

w Bobrku  im. Kardyna³a Stefana

Adama Sapiehy ul. Nadwiœlañska 9

tel. 846-17-37

7 Che³mek – ulice: Stefana Batorego,    Boles³awa Chrobrego,  Boles³awa Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ nr 1

Wstydliwego,  D³ugosza, Flisaków, Galla Anonima, Jagielloñska,Kazimierza im. Adama Mickiewicza

Wielkiego,   Krêta,   Królowej Jadwigi,   Krótka,  Boles³awa Krzywoustego,  w Che³mku  ul. Chrobrego 9

Leœna,   Lipowa,   Mieszka I,   Na Ska³ce,    W³adys³awa  £okietka,  Oœwiêcimska, Tel. 846 – 11 - 04

Polna,   Rzeczna,   Sadowa,   Zygmunta Starego,  Sobieskiego, Starowiejska,

 Œl¹ska,   Ksiêdza  Wcis³o,  Wrzosowa, Wandy, W³adys³awa Hermana,

8 Dom Pomocy Spo³ecznej w Bobrku Dom Pomocy Spo³ecznej

w Bobrku – Nowy Hostel

ul. Ksiê¿nej Ogiñskiej 2

tel. 0 604 – 139 - 463

G³osowanie  odbêdzie  siê  w dniu  21 paŸdziernika 2007 roku   w godzinach   od 6.00 do 20.00.
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Kandydaci do Sejmu RP z terenu gminy Che³mek

ANDRZEJ SATERNUS – lat 51, wykszta³cenie œrednie, zam. Gorzów, zg³oszony przez Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska – lista nr 8 miejsce nr 5

TOMASZ ARKADIUSZ WARZECHA – lat 34, wykszta³cenie wy¿sze, zam. Che³mek, zg³oszony przez
Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL.+PD+UP – lista nr 20 miejsce nr 5

Obchody powstania
NSZZ Solidarnoœæ

31 sierpnia pod pomnikiem grunwaldzkim na wzgórzu Ska³a od-
by³y siê uroczystoœci upamiêtniaj¹ce powstanie NSZZ Solidarnoœæ.
Kwiaty pod pomnikiem z³o¿yli zastêpca burmistrza Che³mka Andrzej
Skrzypiñski, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Zofia Urbañczyk wraz
z radnymi oraz uczniowie z che³meckich szkó³.

Poznaj
swojego dzielnicowego

M³odszy aspirant

Robert
Baran

Lat  36

Sta¿ w Policji 16 lat

Dzielnica nr  1 Osiedle Kolonia

Ulice: Krakowska ( numery nieparzyste), Brzozowa, Kolejowa,
Wojska Polskiego,  Powstañców Œl¹skich, Pi³sudskiego, 11 Listopa-
da, Andersa, Klonowa, Topolowa, G³ogowa, Boczna, Koœciuszki,
Ofiar faszyzmu
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KOMPLEKS SPORTOWO – REKREACYJNY W CHE£MKU
Gmina Che³mek planuje realizacjê kolej-

nego du¿ego projektu przy wykorzystaniu
œrodków unijnych na lata 2007 – 2013. Na
terenie stadionu w Che³mku oraz w bezpo-
œrednim jego otoczeniu, tj. na obszarze po-
miêdzy ul. ¯eromskiego, Broniewskiego i
Krakowsk¹ ma powstaæ Kompleks Sporto-
wo – Rekreacyjny.

Planowany zakres projektu obejmuje bu-
dowê dwóch boisk pi³karskich (jednego o
naturalnej, drugiego o sztucznej nawierzch-
ni), powstanie boiska wielofunkcyjnego wraz
z infrastruktur¹ mro¿¹c¹ dla lodowiska od-
krytego – sezonowego, przebudowê istniej¹-
cego boiska sportowego o nawierzchni natu-
ralnej, powstanie budynku zaplecza socjalno
– biurowego dla Klubu Sportowego Che³mek
wraz z budow¹ „widowni dla VIP – ów” przy
budynku zaplecza.

Jeszcze w tym roku ma powstaæ koncep-
cja planowanego Kompleksu Sportowo –
Rekreacyjnego w Che³mku.

W sk³ad w/w Kompleksu wejdzie rów-
nie¿ budowana od po³owy maja ubieg³ego
roku pe³nowymiarowa hala sportowo – wi-
dowiskowa. Obiekt powstaje przy Powiato-
wym Zespole nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogól-

nokszta³c¹cych im. J. Kiliñskiego przy  ul
Krakowskiej w Che³mku. Ogó³em koszt in-
westycji oszacowano na kwotê ok. 3 600 tys.
z³ brutto. Zadanie jest wspó³finansowane
przez powiat oœwiêcimski oraz gminê Che³-
mek. Koszt tego przedsiêwziêcia zostanie

pokryty tak¿e w czêœci z bud¿etu pañstwa
oraz dotacji Ministerstwa Sportu w ramach
Totalizatora Sportowego. Zakoñczenie inwe-
stycji, jak i przekazanie obiektu do u¿ytku,
ma mieæ miejsce jeszcze w bie¿¹cym roku.

MAFLOW POLSKA Sp. z o.o. jest czêœci¹ miêdzynarodowe-
go koncernu dzia³aj¹cego w bran¿y motoryzacyjnej. W zwi¹zku z
dynamicznym i intensywnym rozwojem naszej Firmy poszukuje-
my kandydatów (do naszego oddzia³u w Che³mku) na stanowisko:

OPERATOR MASZYN

Wymagania
wykszta³cenie zawodowe lub œrednie techniczne

wysoka jakoœæ pracy i odpowiedzialnoœæ

dyspozycyjnoœæ

motywacja do pracy

Oferujemy
stabilne zatrudnienie w prê¿nie dzia³aj¹cej Firmie

umowê o pracê na pe³ny etat

szkolenia w kraju i za granic¹

mo¿liwoœæ rozwoju

Zainteresowane osoby prosimy o przesy³anie CV na adres:

MAFLOW POLSKA Sp. z o.o.Dzia³ Personalnyul. Serdeczna
4243-100 Tychylub e-mail: praca.map@maflow.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyra¿am zgodê na przetwa-
rzanie 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 wybra-
nymi kandydatami.

Aktualizacja ewidencji budynków
i kontrola u¿ytków w Gminie Che³mek

Na terenie naszej gminy prowadzone s¹ obecnie prace zwi¹zane z
aktualizacj¹ ewidencji budynków i u¿ytków. Prace wykonywane s¹
na zlecenie Starostwa Powiatowego w Oœwiêcimiu, natomiast czêœæ
kosztów zwi¹zanych z ca³¹ operacj¹ ponosi gmina Che³mek.

Technicznie procedura aktualizacji ewidencji odbywa siê w ten
sposób, ¿e firma, która wygra³a przetarg, weryfikuje w terenie dane,
które s¹ w zasobach Powiatowego Oœrodka Dokumentacji Geodezyj-
nej i Kartograficznej. Przede wszystkim sprawdza, czy budynki w
terenie (mieszkalne, gospodarcze, gara¿e i inne) s¹ naniesione na mapy.
W trybie wywiadu z w³aœcicielami lub u¿ytkownikami nieruchomo-
œci zbiera te¿ dane odnoœnie roku budowy obiektów, powierzchni za-
budowy itp., a nastêpnie porównuje z tymi, które s¹ w zasobach oœrod-
ka. W przypadku, gdy nie ma na mapie naniesionego jakiegoœ obiek-
tu, geodeci  nanosz¹ obiekt na mapê.

Pracownicy wykonuj¹cy opisane prace na terenie naszej gminy
posiadaj¹ dokument potwierdzaj¹cy, ¿e dzia³aj¹ na zlecenie Staro-
stwa Powiatowego w Oœwiêcimiu i przed wejœciem na posesjê po-
winni go okazaæ w³aœcicielowi.

GABINET
STOMATOLOGICZNY

PE£NY ZAKRES US£UG
- stomatologia zachowawcza

- kosmetyka i higiena

- protetyka

- chirurgia

- leczenie aparatami sta³ymi i ruchomymi

Che³mek pl. Kiliñskiego 2 ( I piêtro)

Tel. ( 0 -33 ) 846 13 65
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SZANOWNI PAÑSTWO

DRODZY MIESZKAÑCY BOBRKA

W ZWI¥ZKU Z OBJÊCIEM PRZEZE MNIE Z DNIEM 1 WRZESNIA 2007 R. FUNKCJI DY-
REKTORA SAMORZ¥DOWEGO ZESPO£U SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W CHE£M-
KU ZMUSZONY JESTEM DO Z£O¯ENIA MANDATU RADNEGO GMINY CHE£MEK. POLSKIE
PRAWO NIE ZEZWALA NA £¥CZENIE TYCH DWÓCH FUNKCJI.

DZIÊKI PAÑSTWA ZAUFANIU, W LATACH 1994 – 2007, CZTEROKROTNIE WYBIERANY
BY£EM RADNYM RADY MIEJSKIEJ. PE£NI£EM Z PAÑSTWA PRZYZWOLENIA ZASZCZYT-
NE FUNKCJE: WICEPRZEWODNICZ¥CEGO RADY MIEJSKIEJ (DWUKROTNIE), CZ£ONKA
ZARZ¥DU ORAZ PRZEWODNICZ¥CEGO KOMISJI REWIZYJNEJ. W SWOIM DZIA£ANIU
STARA£EM SIÊ KIEROWAÆ DOBREM KA¯DEGO CZ£OWIEKA I ROZWI¥ZYWAÆ TE DU¯E
I MA£E PROBLEMY MIESZKAÑCÓW.

DZIÊKUJÊ WSZYSTKIM, KTÓRZY WSPIERALI MOJE DZIA£ANIA NA RZECZ ROZWOJU
NASZEJ GMINY. W SPOSÓB SZCZEGÓLNY  Dziêkujê MIESZKAÑCOM SO£ECTWA BOBREK
ZA OKAZYWANE ZAUFANIE. DZIÊKUJÊ RÓWNIE¯ W£ADZOM SAMORZ¥DOWYM ORAZ
WSZYSTKIM KOLE¯AKOM I KOLEGOM RADNYM ZA OWOCN¥ WSPÓ£PRACÊ W CZASIE
TYCH CZTERECH KADENCJI.

POSTARAM SIÊ NADAL ATYWNIE  PRACOWAÆ NA RZECZ MIESZKAÑCÓW W RADZIE
SO£ECKIEJ I ZARZ¥DZIE KLUBU SPORTOWEGO LKS BOBREK. BÊDÊ CZYNI£ DZIA£ANIA
MAJ¥CE NA CELU USTAWICZNE  PODNOSZENIE POZIOMU ¯YCIA  NASZEJ SPO£ECZNO-
ŒCI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLÊDNIENIEM  OŒWIATY, KTÓRA Z RACJI WYKONYWANE-
GO ZAWODU JEST MI  BLISKA.

Z WYRAZAMI SZACUNKU, MAREK IDZIK

X sesja Rady Miejskiej
23 sierpnia w sali sesyjnej Urzêdu Miej-

skiego w Che³mku odby³a siê X sesja Rady
Miejskiej w Che³mku. Po przywitaniu.

Pierwszym punktem obrad by³ Projekt
uchwa³y w sprawie  zawarcia porozumienia
komunalnego o zorganizowaniu wspólnych
dowozów dzieci niepe³nosprawnych do szkó³
w Katowicach i Mys³owicach. Wzorem lat
ubieg³ych, zgodnie z wymogami ustawy, gmi-
na musi zapewniæ dojazd dzieci niepe³no-
sprawnych do szkó³. W Gminie Che³mek wy-
st¹pi³a koniecznoœæ dowozu   1 dziecka do
szko³y dla dzieci nies³ysz¹cych w Katowicach.
W zwi¹zku z powy¿szym, korzystnie bêdzie
zawarcie porozumienia z Gmin¹ Oœwiêcim i
wspólne dowo¿enie dzieci do szkó³ specjal-
nych w Katowicach i Mys³owicach.

Radni jednog³oœnie przyjêli ten projekt.

Kolejnym punktem sesji by³ Projekt
uchwa³y w sprawie zmiany nazwy zespo³u
szkó³ na terenie Gminy Che³mek oraz nada-
nia mu numeru porz¹dkowego.

W zwi¹zku z utworzeniem Samorz¹do-
wego Zespo³u Szkolno – Przedszkolnego nr
2 w Che³mku konieczne jest wprowadzenie
numeracji szkó³ w Che³mku. W zwi¹zku po-
wy¿szym  Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w
Che³mku im. Adama Mickiewicza otrzymu-
je numer porz¹dkowy 1.

Radni przyjêli ten projekt.

Nastêpnie radni g³osowali Projekt uchwa-
³y w sprawie zmiany uchwa³y nr VI/40/2003
Rady Miejskiej  w Che³mku z dnia 27 marca
2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy
Che³mek.

Zmiany w statucie Gminy Che³mek na-
st¹pi³y na podstawie podjêtych uchwa³ Rady
Miejskiej w Che³mku:

1. Uchwa³y nr IV/34/2007 z 25 stycznia
25 stycznia 2007 r. w sprawie obs³ugi admi-
nistracyjnej, finansowej i organizacyjnej
szkó³ i przedszkoli w gminie Che³mek, zgod-
nie z któr¹ z dniem 31 sierpnia 2007 r. likwi-
duje siê jednostkê bud¿etow¹ – Miejski Ze-
spó³ Szkó³ i Przedszkoli w Che³mku.

2. Uchwa³y nr VIII/69/07 z dnia 1 czerw-
ca 2007 r. w sprawie utworzenia Œwietlicy
Œrodowiskowej w Che³mku.

3. Uchwa³y nr V/48/2007 z dnia 22 lute-
go 2007 r. w sprawie utworzenia Samorz¹-
dowego Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego nr
2 w Che³mku, zgodnie z któr¹ z dniem 1 wrze-
œnia 2007 r. ³¹czy siê Przedszkole Samorz¹-
dowe, Szko³ê Podstawow¹ nr 2  i Publiczne
Gimnazjum nr 2  w Che³mku w zespó³.

4. Korekty w nazwie Samorz¹dowego
Zespo³u  Szkó³  im. A. Mickiewicza w Che³m-
ku dotycz¹cej nadania numeru 1.

Ponadto wprowadzono zmianê w statu-
cie, która mówi, ¿e  organem w³aœciwym do
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finan-
sowego Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu
i Rekreacji oraz Samodzielnego Gminnego
Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Che³mku jest
Burmistrz Che³mka. Zgodnie z wczeœniejszy-
mi ustaleniami na posiedzeniach komisji

wprowadzono zmianê do § 6 pkt. 2, zgodnie
z którym zawiadomienie o sesji poœwiêconej
programom gospodarczym, uchwaleniu bu-
d¿etu lub rozpatrywaniu sprawozdania z wy-
konania bud¿etu dorêcza siê najpóŸniej na 7
dni przed sesj¹ – do tej pory by³o 10 dni.

Przewodnicz¹ca RM odczyta³a pozytyw-
ne  stanowisko Komisji bud¿etu (..) z dnia 5
lipca br. do w/w projektu uchwa³y.

W wyniku dyskusji radni wnieœli drobn¹
poprawkê do projektu uchwa³y dotycz¹c¹
wpisania w § 1 pkt. 2 s³owa „dorêcza siê”
zamiast „przesy³a siê”.

Radni przyjêli zmiany w statucie gminy.

W dalszej czêœci sesji radni g³osowali
projekty w sprawie powo³ania zespo³u opi-
niuj¹cego kandydatury na ³awników s¹dów
powszechnych.

Zgodnie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lip-
ca 2001 r. Prawo o ustroju s¹dów powszech-
nych przed przyst¹pieniem do wyborów rada
gminy powo³uje zespó³, który przedstawia na
sesji swoj¹ opiniê o zg³oszonych kandyda-
tach, w szczególnoœci w zakresie spe³nienia
przez nich wymogów okreœlonych w ustawie.
Wybory ³awników musz¹ siê odbyæ najpóŸ-
niej w paŸdzierniku roku kalendarzowego, w
którym up³ywa kadencja dotychczasowych
³awników czyli w bie¿¹cym roku.

 Omawiaj¹c projekt uchwa³y, Rada Miej-
ska w pierwszej kolejnoœci ustali³a potrzebn¹
iloœæ cz³onków komisji ( ustalono 5 osób ), a
nastêpnie wytypowano kandydatury do pra-
cy w zespole: Helena Szewczyk, Jadwiga
Radwañska, Edward Ostapowicz, Mariusz
Sajak, Barbara Maœlanka.

Wszystkie osoby wyrazi³y zgodê na kan-
dydowanie.

Rada Miejska w Che³mku podjê³a jedno-
g³oœnie tê uchwa³ê

Nastêpnie radni g³osowali projekt uchwa-
³y w sprawie  ustanowienia pomników przy-
rody na terenie gminy Che³mek w pobli¿u
osady leœnej na tzw. Nowopolu.

Drzewa wymienione w uchwale spe³niaj¹
formalne i faktyczne warunki do uznania ich
za pomniki przyrody. Stanowi¹ element na-
turalnej przyrody, a tak¿e posiadaj¹ walory
dydaktyczno – naukowe, krajobrazowe oraz
historyczne. W przesz³oœci w s¹siedztwie
dêbów wydobywano ska³y gipsonoœne (szpat
gipsowy). Jesion roœnie na terenie podwórza
leœniczówki, której miejsce zosta³o zagospo-
darowane prawdopodobnie w okresie œre-
dniowiecza. Sta³y tam zabudowania dawne-
go folwarku nale¿¹cego do dóbr bobreckich.
Uznanie drzew za pomniki przyrody zosta³o
pozytywnie zaopiniowane przez zarz¹dcê te-
renu Lasy Pañstwowe Nadleœnictwo Chrza-
nów. Objêcie tych drzew ochron¹ prawn¹
pozwoli zwiêkszyæ nadzór nad ich utrzyma-
niem i pielêgnacj¹.

Radni jednog³oœnie przyjêli ten projekt.

Kolejnym punktem sesji by³ Projekt
uchwa³y w sprawie wspó³finansowania za-
dania „Opracowania projektu przebudowy
parkingów i ci¹gów pieszo – jezdnych przy
ul. Powstañców Œl¹skich i ul. Pi³sudskiego
w Che³mku” oraz wyra¿enia zgody na przy-
jêcie darowizny.

Niniejsza uchwa³a przyczyni siê do bez-
pieczeñstwa i podniesienia komfortu parko-
wania i obs³ugi przyleg³ych terenów miesz-
kalnych o intensywnej zabudowie. Jej uchwa-
lenie jest konieczne do przyjêcia przez Gmi-
nê darowizny pieniê¿nej od MSM Budow-
lanka jako administratora budynków miesz-
kalnych  50 % kosztów realizacji zadania –
budowy parkingów na osiedlu. Wszyscy radni
zag³osowali za przyjêciem tej uchwa³y.

Na zakoñczenie sesji w punkcie interpe-
lacje, pytania i wolne wnioski radni dyskuto-
wali o utrzymaniu terenów zielonych nale-
¿¹cych do gminy a tak¿e mo¿liwoœci wyeg-
zekwowania koszenia traw i utrzymania po-
rz¹dku na prywatnych posesjach, rozwa¿ali
remonty dróg i chodników na terenie gminy,
a tak¿e zwrócili uwagê na koniecznoœæ na-
prawy uszkodzonych lamp ulicznych.
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Do¿ynki w Che³mku 2007

Rozstrzygniêcie konkursu

Che³mek Nowe Miasto
Kategoria najpiêkniejszy ogródek:
1. Wioletta Wanat -bon 200 z³
2. Leszek Ficek i Tadeusz Bebak- bon 150 z³
3. Barbara Doleg³o- bon 100 z³
Wyró¿nieni:
Halina Oleœ
W³adys³aw Toczek
Janina Urbaniak
Krystyna Lenart
Stanis³aw Kalika
Urszula Majerberg

Mieszkañcy ul. Wojska Polskiego 4
Kategoria najpiêkniejszy balkon:
1. Gra¿yna Danielkis -bon 200 z³
2. Henryk Chrz¹szcz – bon 150 z³
3. Zbigniew Skoczylas – bon 100 z³
Wyró¿nieni:
Józef Szyjka
Katarzyna Szczepañska
Bogus³aw Sztogryn
Janina Filipek

Tegoroczny cykl Œwiêta Plonów w gminie Che³mek zakoñczy³y
do¿ynki w Che³mku. 2 wrzeœnia spod Domu Pamiêci Baty w Che³m-
ku do koœcio³a pw. Matki Bo¿ej Królowej Polski wyruszy³ kolorowy
korowód. Przed œwi¹tyni¹ gospodarzy oraz do¿ynkowych goœci przy-
wita³ ksi¹dz dziekan Stanis³aw Pasternak, który poœwiêci³ przynie-
sione plony z che³meckich pól.

Po mszy œwiêtej gospodarze do¿ynek wraz z goœæmi wrócili pod
che³meck¹ remizê, gdzie odby³a siê dalsza czeœæ uroczystoœci. Pod
remiz¹ goœci przywitali: burmistrz Che³mka Andrzej Saternus, prze-

wodnicz¹ca Rady Miejskiej Zofia Urbañczyk oraz kierowniczka ze-
spo³u Che³mkowianki Janina Baran. Uczestnicy do¿ynek poczêsto-
wani zostali regionalnymi specja³ami, to dla cia³a, zaœ uczt¹ dla du-
szy by³y wystêpy zespo³ów œpiewaczych Che³mkowianki, Bobrowian-
ki oraz Malwa.  Goœcie mogli te¿ podziwiaæ wystawê grzybów pre-
zentowan¹ przez Stowarzyszenie Darz Grzyb oraz wys³uchaæ popi-
sów utalentowanych wokalnie dziewcz¹t z terenu gminy Che³mek.
Zakoñczeniem imprezy by³a zabawa taneczna przy muzyce zespo³u
Bravo.

Osiedle “Stare Miasto”
1. Gra¿yna i Jerzy Kumanek -bon 200 z³

2. Aneta i Piotr Lewicki – bon 150 z³
3. Janian i Zdzis³aw Wójcik – bon 100 z³
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Praca - Tak
W Centrum Wsparcia Kolping-Praca w Che³mku trwaj¹ szkole-

nia organizowane dla osób bezrobotnych. Przeszkoleni zostali ju¿ be-
neficjenci w zakresie „Ksiêgowoœci komputerowej”, „Podstaw ob-
s³ugi komputera”, „Kierowca wózków jezdniowych”, „Sprzedawca
z elementami ksiêgowoœci” , „Obs³uga biura z elementami kadr i p³ac”
oraz „Opiekunka dzieci i osób starszych z elementami jêzyka angiel-
skiego”

W naszym Centrum, w ramach projektu „Praca-Tak –Twoj¹ drog¹
do pracy” ze szkoleñ mog¹ skorzystaæ nie tylko osoby bezrobotne
zarejestrowane w Urzêdzie Pracy od ponad 24 miesiêcy od ostatniej
rejestracji, ale równiej osoby d³ugotrwale korzystaj¹ce z pomocy spo-
³ecznej. Dziêki temu coraz wiêcej osób ma szansê na podniesienie
swoich kwalifikacji zawodowych, nabycie praktyki w pos³ugiwaniu
siê technikami poszukiwania pracy czy nabycie umiejêtnoœci radze-
nia sobie ze stresem zwi¹zanym z pozostawaniem przez d³ugi okres
czasu bez pracy.

Ka¿de szkolenie poprzedzone jest cyklem spotkañ z doradc¹ za-
wodowym, dziêki którym  osoba bezrobotna ma mo¿liwoœæ m.in. upo-
rz¹dkowaæ wiedzê o sobie i swoim systemie wartoœci. Dziêki warsz-

tatom readaptacyjnym z psychologiem, osoby bezrobotne nabywaj¹
umiejêtnoœci m.in. w otwartej i bezpoœredniej komunikacji z ludŸmi,
w poznawaniu i rozwijaniu osobistych mo¿liwoœci kontaktu z dru-
gim cz³owiekiem, w poszerzaniu œwiadomoœci siebie czy w umiejêt-
noœci zaprezentowania siebie w kontakcie z pracodawc¹.

Kolejne zaplanowane szkolenia to: „ Florystyka”, „Pracownik
kadrowo-p³acowy”, „Profesjonalny sprzedawca” oraz druga edycja
szkolenia „Opiekunka dzieci i osób starszych”. Zapraszamy wszyst-
kie osoby zainteresowane!

W Centrum mo¿na równie¿ skorzystaæ z porad doradcy prawne-
go czy psychologa dziêki organizowanym dy¿urom.

Do Centrum mo¿e zapisaæ siê ka¿da osoba bezrobotna poszuku-
j¹ca pracy. Poœrednik pracy pomo¿e w znalezieniu odpowiedniej dla
niej oferty pracy czy w napisaniu dokumentów aplikacyjnych.

Wszystkie us³ugi s¹ bezp³atne!

Projekt „Praca TAK- Twoj¹ drog¹ do pracy” jest wspó³finanso-
wany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego.

Centrum Wsparcia Kolping Praca
Centrum Wsparcia Kolping Praca w Che³mku dzia³aj¹ce przy

Zespole Szkolnym na ul. Krakowskiej 18  realizuje projekt wspó³fi-
nansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego „Teraz Polka-wyrównywanie szans na rynku
pracy”. Projekt rozpocz¹³ siê we wrzeœniu 2006 roku, a koniec prze-
widziany jest na listopad bie¿¹cego roku. Podczas trwania projektu
ju¿ 62 osoby ukoñczy³y kursy zawodowe, które uwieñczone zosta³y
otrzymaniem certyfikatu. Dok³adniej o szkoleniach i kursach infor-
mowaliœmy w poprzednich numerach Echa Che³mek.

Zapraszamy wszystkie kobiety poszukuj¹ce pracy i zarejestrowa-
ne w Urzêdzie Pracy do realizowanych przez nas bezp³atnych szko-
leñ i kursów. Prowadzimy ponadto poœrednictwo pracy, doradztwo
zawodowe oraz  bezp³atne porady prawne i psychologiczne. Posiada-
my aktualn¹, du¿¹ bazê ofert pracy i utrzymujemy sta³y kontakt z
pracodawcami z lokalnego œrodowiska pracy.

Zapraszamy równie¿ wszystkie osoby, które korzysta³y z us³ug
nieistniej¹cego ju¿ Oœrodka Integracji Spo³ecznej do korzystania z
bezp³atnych us³ug naszego Centrum.

Centrum Wsparcia Kolping Praca dzia³a we wspó³pracy ze Zwi¹z-
kiem Centralnym Dzie³a Kolpinga w  Polsce, koordynatorem projek-
tu jest Pani Bo¿ena Micha³ek, wykonawcami lokalnymi projektu s¹:
kierownik Biura dla Bezrobotnych: Urszula Trojañska; doradca za-
wodowy: Ewa Olejniczak; poœrednik pracy: Wioletta Kosowska-
Maca. Centrum Wsparcia czynne jest  codziennie (oprócz sobót i nie-
dziel) od godz.8.00 do godz.18.00       Urszula Trojañska

§
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

BO¯ENA BARTULA
Oferujemy:

- porady prawne w sprawach rodzinnych,

   spadkowych, spó³dzielczych, w³asnoœciowych

- sporz¹dzanie umów

- pisma urzêdowe

- pisma s¹dowe

- reprezentacja przed S¹dami Powszechnymi

- kompleksowa obs³uga prawna firm

 Kancelaria

mieœci siê w Chrzanowie,

ul. 3 maja 14
 tel. 32/ 753 99 05

609 497 757
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Hubert Tintelott w Che³mku
W dniu 24.09.2007 r. Stowarzyszenie

„Rodzina Kolpinga” w Che³mku mia³o za-
szczyt goœciæ Huberta Tintelotta, Sekretarza
Generalnego Miêdzynarodowego Dzie³a
Kolpinga. Pan Tintelott przylecia³ do Polski
na zaproszenie Rodziny Kolpinga w Syco-
wie obchodz¹cej w tym roku 15-lecie za³o-
¿enia. Pobyt w Sycowie by³ zaplanowany na
trzy dni, a w poniedzia³ek Pan Tintelott z
¿on¹, wraz z Sekretarzem Naczelnym Dzie³a
Kolpinga w Polsce, Panem Krzysztofem
Wolskim  postanowili odwiedziæ „Rodzinê
Kolpinga” w Che³mku. Na ten dzieñ zapla-
nowano wizytê w Centrum Wsparcia Kolpin-
ga Praca, gdzie Urszula Trojañska, koordy-
nator jednego z projektów  przedstawi³a go-
œciom pracowników, pracê, jak równie¿ opo-
wiedzia³a o sukcesach nie tylko biura i po-
œrednictwa pracy, ale równie¿ o dzia³aniach
w „Rodzinie Kolpinga”. Kolejnym etapem
wizyty by³o pokazanie goœciom pomnika B³o-
gos³awionego Kolpinga, który jest usytuowa-
ny na murach okalaj¹cych koœció³ pod we-
zwaniem Mi³osierdzia Bo¿ego w Che³mku.
Pan Tintelott pozwoli³ sobie na ¿art, ¿e w
Che³mku brakuje jedynie ulicy B³ogos³awio-
nego Kolpinga i powiedzia³, ¿e na œwiecie jest
wiele miejsc, gdzie ulice zosta³y nazwane
imieniem tego¿ B³ogos³awionego. Po zoba-
czeniu pomnika goœcie przeszli do salek pa-
rafialnych, gdzie dzia³a œwietlica œrodowisko-
wa dla dzieci, któr¹ opiekuj¹ siê Barbara
Koby³czyk i Urszula Trojañska. Goœcie mie-
li okazjê spotkaæ siê z dzieæmi i grup¹ wo-
lontariatu dzia³aj¹ca przy œwietlicy. Pan Tin-
telott  porozmawia³ z wieloma m³odymi ludŸ-
mi, którzy nale¿¹ do grupy i pracuj¹ z dzieæ-

mi. Ci m³odzi ludzie wykonuj¹ swoj¹ pracê
w ramach wolontariatu, s³u¿¹c dobrym ser-
cem i swój wolny czas spêdzaj¹ z dzieæmi.
Opiekun duchowy grupy ks. Piotr i prowa-
dz¹ca grupê Urszula Trojañska s¹ dumni z
tych m³odych ludzi, których ogromn¹ chêci¹
jest niesienie pomocy potrzebuj¹cym. Goœcie
pogratulowali m³odym zapa³u i ¿yczyli w
przysz³oœci du¿o si³y i motywacji do niesie-
nia pomocy. Ks. Tomasz zaprosi³ goœci na
s³odki poczêstunek. Podczas tego spotkania
poruszone zosta³y sprawy wewnêtrzne Ro-

dzin Kolpinga, nie tylko tej dzia³aj¹cej w
Che³mku, omówione zosta³y sprawy rozwo-
ju Dzie³a Kolpinga na œwiecie. Spotkanie by³o
bardzo interesuj¹ce i gdyby nie up³ywaj¹cy
czas i to, ¿e goœcie musieli wracaæ do Krako-
wa, gdzie zatrzymali siê w Hotelu Kolpinga,
mo¿na by by³o z zacnymi goœæmi spêdziæ
du¿o wiêcej czasu. Z ramienia „Rodziny
Kolpinga” w Che³mku udzia³ wziêli: ks. To-
masz B³a¿ejowski, przewodnicz¹cy Pawe³
Legut, sekretarz Dorota Pietrzyk i  Urszula
Trojañska.

Na wakacjach w Pogorzelicy

Tegoroczne wakacje harcerze naszego hufca spêdzili w nadmor-
skiej miejscowoœci Pogorzelica. Harcerzom towarzyszy³a równie¿
m³odzie¿ niezrzeszona. Uczestnicy obozu zwiedzili wiele ciekawych
miejsc. Druhów zainteresowa³a œwiatowa „ parada jachtów” w Szcze-
cinie. Obozowicze zwiedzili tak¿e Ko³obrzeg, a w nim: Muzeum Orê¿a
Polskiego i latarniê morsk¹. Druhny cieszy³y siê przede wszystkim
ze spaceru po molo. Wielk¹ atrakcj¹ okaza³a siê przeja¿d¿ka kolejk¹
w¹skotorow¹ z Pogorzelicy do Trzêsacza. Pogoda i humory dopisy-
wa³y. Frajd¹ by³a k¹piel w morzu oraz budowle z piasku. Wieczory
spêdzane by³y przy harcerskich ogniskach, ale nie zabrak³o tak¿e
dyskotek. Wszyscy przyrzekli sobie, ¿e spotkaj¹ siê na harcerskim
szlaku w nastêpnym roku.

CHE£MEK,
PLAC KILIÑSKIEGO 3,
TEL. (33) 846 12 96
www.moksir.chelmek.pl

15 paŸdziernika "Katyñ" od  12-u lat 18:00

16 paŸdziernika "Katyñ" od  12-u lat 18:00

17 paŸdziernika "Katyñ" od  12-u lat 18:00

20 paŸdziernika "Simpsonowie" od 12-u lat  10:00

21 paŸdziernika "Simpsonowie" od 12-u lat  16:00

27 paŸdziernika "Twarda sztuka" od 12-u lat  16:00

28 paŸdziernika "Twarda sztuka" od 12-u lat  16:00

"Katyñ" - 10 z³ (15,16,17 pa¿dziernika)

pozosta³e tytu³y: 10 z³
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Folklorystyczne Spotkania nad Przemsz¹

Jubileuszowe Spotkania nad Przemsz¹
          Pierwsze Folklorystyczne Spotkania nad Przemsz¹ od-

by³y siê we wrzeœniu 1998 roku, ich celem by³o i jest ukazanie
kultury ludowej regionów Œl¹ska i Ma³opolski. Nadgraniczne po-
³o¿enie Che³mka zdaje siê byæ idealnym miejscem do konfronta-
cji artystycznego dorobku i obserwacji wzajemnego przenikania
kultur, ich  ró¿nic i podobieñstw. Spotkaniom towarzyszy wspa-
nia³a atmosfera. Uczestnicy nie walcz¹ o miejsca i wyró¿nienia.
W scenerii leœnego parku spotykaj¹ siê jako s¹siedzi zafascyno-
wani bogactwem folkloru.

-  W³adys³aw Ortman z Ryczowa (wyroby z wosku pszczelego)

- Krzysztof Zych z Grojca (pszczelarstwo)

-  Krystyna i Andrzej ¯wawa z Zatora (wikliniarstwo)

- Twórcy zrzeszeni w RSTK w Che³mku – Genowefa Wesecka,
Danuta Nowak, Anna Borycka, Aurelia Rudyk, Stanis³aw Najda,
Ryszard Gondek, Antoni Korycik, Andrzej Czerwiñski.

 Podczas Folklorystycznego Spotkania nad Przemsz¹ mo¿na by³o
ogl¹daæ pokaz wypalania ceramiki dalekowschodni¹ metod¹ w „pie-
cu papierowym” przygotowanym przez che³meckiego artystê Grze-
gorza Sitka. Uczestnicy mieli okazjê dosi¹œæ koni ze stadniny rodzi-
ny Babiuchów.  Specjalnymi goœæmi folklorystycznego œwiêta by³¹
delegacja z zaprzyjaŸnionego miasta Leinefelde-Worbis. 

Wystêpom estradowym corocznie towarzysz¹ wystawy i prezen-
tacje rêkodzie³a i tradycyjnej sztuki ludowej. Mo¿na podziwiaæ i zg³ê-
biaæ tajniki kowalskiego fachu, przekonaæ siê, ¿e „nie œwiêci garnki
lepi¹”, podziwiaæ starodawne rolnicze maszyny. W ci¹gu 10 lat na
scenie wyst¹pi³o ponad 2000 wykonawców. Formu³a Spotkañ  stara
siê ukazywaæ folklor nie tylko jako „zabytek i anachronizm”, ale jako
twórcz¹ inspiracjê artystyczn¹. Obok tradycyjnych zespo³ów œpie-
waczych na scenie wystêpowali tak znamienici wykonawcy jak: Jó-
zef Broda, Janusz Kohut, ukraiñski zespó³ „Zwierkad³o”, pierwsza
polska grupa folkowa „Syrbacy”, zespó³ „Grapa”, zespó³ „Œl¹sk”,
„Kwartet Jorgi”, „Brathanki”. Spotkaniom patronuje siedz¹cy na
gnieŸdzie bocian jako symbol przywi¹zania do miejsca i rodzimej
tradycji. 

W X FOLKLORYSTYCZNYCH SPOTKAÑ NAD PRZE-
MSZ¥” 8 wrzeœnia 2007 roku uczestniczy³y zespo³y: „Che³mkowian-
ki” z Che³mka, „Bobrowianki” z Bobrka, „Malwa” z Gorzowa, „Kosz-
towioki” z Mys³owic, „W³osianeczki” z W³osienicy, „Kopciowiczan-
ki” z Kopciowic, „Stawowianki” z Oœwiêcimia, „Libi¹¿anki” z Li-
bi¹¿a, „Ludzie z Gór” z Oœwiêcimia.

Gwiazd¹ wieczoru by³ koncert zespo³u romskiego „Tatra Roma”
z Poznania.  

Swój artystyczny kunszt prezentowali twórcy i rzemieœlnicy:

- rodzina Góreckich z Porêby ¯egoty (wyroby z drewna, ptaki)

- Jan G³uszek z Brode³ (garncarstwo)

-  Jan Techmañski z Oœwiêcimia (kowalstwo)

Zespo³y folklorystyczne „Malwa”, „Che³mkowianki” i „Bobro-
wianki” otrzyma³y od Burmistrza wydan¹ przez MOKSiR p³ytê CD
wraz z albumem zawieraj¹cym ich artystyczny dorobek. Naszym ze-
spo³om ¿yczymy wszystkiego dobrego. 

Imprezie patronowa³a: Gazeta Krakowska i jak zawsze w takich
razach z o³owianego nieba pada³ deszcz. 

Aha! ¿eby wszystko nie wygl¹da³o tak piêknie – pewnego Pana
ochrona kilkanaœcie razy wyprowadza³a z Parku, a on uparcie wraca³
pod scenê. By³ to kolejny niezbity dowód na kulistoœæ ziemi.

Sk³adamy serdeczne podziêkowanie za pomoc organizacyjn¹ i
finansowe wsparcie

- Zak³adowi Produkcji Obuwia „ Anspol” - Anna S³otwiñska
- Aptece  „Nowa” w  Che³mku
- Ma³gorzacie i Stanis³awowi Balonom
- SKOK Mys³owice
- Administracji  Domów  Mieszkalnych w Che³mku
- Grzegorzowi Sitkowi
- Rodzinie Babiuchów
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WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŒRÓD MIESZKAÑCÓW
GMINY CHE£MEK NA TEMAT PLANOWANYCH INWESTYCJI

GMINNYCH I US£UG ŒWIADCZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PUBLICZNE
W okresie letnim br. Urz¹d Miejski w

Che³mku przeprowadzi³ badania ankietowe
wœród swoich mieszkañców. Ankieta trafi³a
do ka¿dego gospodarstwa domowego w gmi-
nie. Wype³ni³o j¹ ponad 160 osób.

Pierwsza czêœæ badania dotyczy³a potrzeb
spo³ecznoœci lokalnej w zakresie realizacji
nowych zadañ na naszym terenie. Bardzo
wa¿ne jest bowiem publiczne zainteresowa-
nie i poparcie dla planowanych dzia³añ. To
mieszkañcy gminy wiedz¹ najlepiej, jakie s¹
jej potrzeby i powinni decydowaæ, w którym
kierunku ma siê rozwijaæ.

W przedmiotowej ankiecie zosta³o wy-
mienionych 10 konkretnych inwestycji, któ-
rych kolejnoœæ realizacji mieli wskazaæ an-
kietowani poprzez przypisywanie im warto-
œci punktowych wed³ug ich subiektywnej
oceny. Najwiêkszym zainteresowaniem cie-
szy³y siê projekty dotycz¹ce uporz¹dkowa-
nia gospodarki wodno – œciekowej (18 %
ankietowanych wskaza³a to zadanie do reali-
zacji w pierwszej kolejnoœci). Na drugim
miejscu znalaz³a siê modernizacja lub budo-
wa dróg, chodników i parkingów w gminie
(14%). Za niezbêdne do realizacji ankietowa-
ni wymienili kolejno dalsze etapy rozwoju

przychodni (12%), powstanie kompleksu
sportowo – rekreacyjnego w Che³mku (11%)
oraz poszerzenie strefy przemys³owej od stro-
ny pó³nocnej i zachodniej (10%). W dalszej
kolejnoœci wskazywano na potrzebê moder-
nizacji Parku Miejskiego z muszl¹ koncer-
tow¹ (9%). Za mniej wa¿ne uznano powsta-
nie monitoringu gminy (7%), rewitalizacjê
miasta (7%), zapewnienie ogólnego dostêpu
do Internetu (7%), jak równie¿ odnowê so-
³ectwa Gorzów (5%).

Wszystkie z wy¿ej wymienionych zadañ
zosta³y ujête w Lokalnym Programie Rewi-
talizacji Miasta Che³mek na lata 2007 – 2013,
który zosta³ przyjêty uchwa³¹ Rady Miejskiej
na sesji  w paŸdzierniku 2007 roku. W przy-
padku pojawienia siê potencjalnych Ÿróde³ ze-
wnêtrznego finansowania, np. w ramach
Ma³opolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO) bê-
dzie istnia³a mo¿liwoœæ sk³adania wniosków
o dofinansowanie na realizacjê zadañ zawar-
tych w przedmiotowym dokumencie. Istnie-
je bowiem wymóg, aby inwestycje opisane
w aplikacji by³y zapisane w Programie Re-
witalizacji. W ankiecie znalaz³o siê równie¿
miejsce na wymienienie przez mieszkañców

w³asnych propozycji zadañ, które ich zdaniem
s¹ niezbêdne. 12% badanych osób wskaza³o
modernizacjê infrastruktury drogowej, jako
konieczn¹ do wykonania w pierwszej kolej-
noœci. Ponadto wœród wymienionych inwe-
stycji znalaz³a siê budowa basenu (9%) oraz
kompleksowa modernizacja stawów (6%),
wytyczanie szlaków rowerowo – spacero-
wych (5%), doposa¿enie placów zabaw dla
dzieci (4%), zapewnienie dogodnych po³¹-
czeñ autobusowych, m.in. z Oœwiêcimiem,
Tychami i Krakowem (4%) oraz remont sta-
cji PKP i peronów w mieœcie (3%).

Druga czêœæ badania ankietowego doty-
czy³a jakoœci us³ug œwiadczonych na rzecz
spo³ecznoœci lokalnej przez Urz¹d Miejski w
Che³mku oraz jednostki podleg³e. Mieszkañ-
cy gminy najbardziej zadowoleni s¹ z pozio-
mu funkcjonowania Urzêdu oraz Miejskiego
Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Naj-
mniej natomiast z pracy spó³ek gminnych,
czyli Administracji Domów Mieszkalnych
oraz Miejskiego Zak³adu Gospodarki Komu-
nalnej w Che³mku. Zg³oszono szereg uwag,
które po wnikliwej analizie w³adze planuj¹
poddaæ korekcie, aby poziom œwiadczeñ by³
wy¿szy od dotychczasowego.

KLUB MI£OŒNIKÓW
ZIEMI CHE£MECKIEJ

Szanowni Pañstwo!

Pragniemy serdecznie zaprosiæ na inauguracyjne spotkanie Klu-
bu Mi³oœników Ziemi Che³meckiej w dniu 17 paŸdziernika 2007 r. o
godz. 16.00 do siedziby MOKSiR w Che³mku, Pl. Kiliñskiego 3.

Celem powo³ania „Klubu” jest troska o zachowanie lokalnej to¿-
samoœci, tradycji i historycznej œwiadomoœci. Chcemy wraz z gro-
nem mi³oœników naszej ziemi poznawaæ dokumentowaæ i populary-
zowaæ znane i mniej znane fakty z jej przesz³oœci.

Mamy nadzieje, ¿e nasza wspólna inicjatywa spotka siê z Pañ-
stwa zainteresowaniem.

Inf. MOKSiR

Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³m-
ku zaprasza do udzia³u m³odzie¿ w wieku 8-17 lat do
udzia³u w zajêciach

M£ODZIE¯OWEGO
TEATRU RUCHU

Zajêcia odbywaj¹ siê we wtoreki i czwartki o godz. 16.00
w siedzibie MOKSiR w Che³mku, Pl. Kiliñskiego 3

Szklanka mleka
W roku szkolnym 2006/2007 prawie 52 tys. dzieci z 419 przed-

szkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjów Ma³opolski uczestniczy³o
w akcji popularnie zwanej „Szklanka mleka”. Jest to Unijny program
”Dop³aty do spo¿ycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach
oœwiatowych”. Program promuje zdrowy styl ¿ycia, a w szczególno-
œci zdrowe od¿ywianie siê i skierowany jest do przedszkoli, szkó³
podstawowych, gimnazjów oraz szkó³ ponadgimnazjalnych (z wy³¹-
czeniem szkó³ wy¿szych). W realizacji programu na dop³aty do spo-
¿ycia mleka wykorzystane zosta³y œrodki finansowe Unii Europej-
skiej oraz dofinansowanie ze œrodków Funduszu Promocji Mleczar-
stwa. Ogó³em dzieci spo¿y³y, po obni¿onych cenach, prawie 650 tys.
kg. mleka i przetworów mlecznych.

      W rozpoczynaj¹cym siê we wrzeœniu roku szkolnym w Pol-
sce uruchomiono dodatkowe œrodki pochodz¹ce z bud¿etu krajowe-
go. W efekcie zaistnieje mo¿liwoœæ bezp³atnego spo¿ywania mleka.
W zwi¹zku z powy¿szym oczekuje siê znacznego wzrostu zaintere-
sowania programem. Z ramienia Polski programem administruje
Agencja Rynku Rolnego.

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w Oddziale Terenowym Agen-
cji Rynku Rolnego

ul. Starowiœlna 13, 31-038 Kraków

tel:   (012) 424 09 40

fax:  (012) 424 09 46

e-mail: krakow@arr.gov.pl

Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku
oraz Powiatowy Zespó³ nr 8 Szkó³ Zawodowych

i Ogólnokszta³c¹cych w Che³mku serdecznie zapraszaj¹
do wziêcia udzia³u w

XXI  Biegu Niepodleg³oœci
Bieg odbêdzie siê w pi¹tek 09.11.2007 r. na Stawach w Che³mku.
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W wid³ach Wis³y i Przemszy (36)

Koniec okupacji hitlerowskiej w Che³mku (25)
Min¹³ piêcioletni okres straszliwej okupacji niemieckiej, czas

bolesnych upokorzeñ i tragedii, nieustannego strachu o ¿ycie swoje i
bliskich. Koñczy³ siê rok 1944, gdy zaistnia³a dla mieszkañców Che³m-
ka nadzieja upragnionej i wyczekiwanej wolnoœci.

Niemcy jeszcze butni, udaj¹cy wiarê w zwyciêstwo szykowali
siê do ucieczki, zamawiaj¹c skrzynie na ³upy zagrabione podczas nie-
s³awnej tutaj dzia³alnoœci.

Z fabryki nie uda³o siê im wiele zabraæ, poniewa¿ produkcja mu-
sia³a byæ kontynuowana, by zaspokoiæ ci¹g³e zapotrzebowanie na obu-
wie wojskowe dla armii niemieckiej. Z tego powodu nie mogli wcze-
œniej wywieŸæ wyznaczonych do ewakuacji maszyn, urz¹dzeñ i mate-
ria³ów. G³ównie jednak o udaremnieniu ewakuacji zak³adu zadecydo-
wa³o szybkie przesuwanie siê linii frontu – Niemcy nie spodziewali siê
tego. Wyje¿d¿aj¹c w poœpiechu, obiecywali, ¿e  „jeszcze tu wróc¹”.

Uciekaj¹c pozostawili w naszej  miejscowoœci liczne schrony i
bunkry, które mia³y chroniæ ich przed nalotami aliantów na Oœwiê-
cim, zapobiegaæ niszczeniu istniej¹cych na naszym terenie urz¹dzeñ
obrony przeciwlotniczej czy te¿ ochraniaæ fabrykê obuwia o znacze-
niu strategicznym dla armii niemieckiej.

W lesie przylegaj¹cym do fabryki od strony po³udniowej znajdo-
wa³y siê schrony ziemne i rowy, w których po og³oszeniu alarmu
kryli siê pracownicy zak³adu. Schron przeznaczony dla Niemców,
pe³ni¹cy tak¿e funkcjê magazynu, znajdowa³ siê w pobli¿u fabryki
obok torów i przystanku kolejowego. Istnieje on do dzisiaj. Rosn¹
przy nim liczne drzewa, œliwy samosiejki. Teraz zosta³ obsadzony od
ulicy kwiatami i ozdobiony napisem „Che³mek” utworzonym z krze-
winek. Tam gdzie powsta³ schron do czasu okupacji znajdowa³o siê
pole uprawne.

Istnia³y te¿ specjalne bunkry na terenie obecnego osiedla Nowo-
pole, gdzie znajdowa³y siê stanowiska ogniowe z systemem umoc-
nieñ  i urz¹dzeniami radiolokacyjnymi baterii przeciwlotniczej Flak
„skrót od niemieckiej nazwy „Fliegerabwehrkanone”. Przed wejœciem
wojsk radzieckich bunkry te zosta³y czêœciowo wysadzone, a po woj-
nie usuniête.

   Do dzisiaj zachowa³o siê jeszcze 7 mniejszych bunkrów, zmniej-
szaj¹cych area³ pól i ³¹k ich w³aœcicieli. Zbudowane by³y dla potrzeb
baterii przeciwlotniczej w Paprotniku na granicy z Libi¹¿em,  w nie-
wielkiej odleg³oœci od wybudowanego przez Niemców basenu.

Schron przy torach
 Na terenie wsi, kolonii i fabryki znajdowa³y siê liczne niewielkie

¿elbetonowe schrony wartownicze, z ciê¿kim zamkniêciem i otwora-
mi na lufê karabinu, dla ostrzeliwania przez Niemców ewentualnych
napastników.

Uczniowie niemieccy z Ludwigsberga na basenie (lato 1944 r.)
W bunkrach przechowywano g³ównie amunicjê do dzia³ przeciw-

lotniczych. W pobli¿u tego terenu znajdowa³a siê te¿ strzelnica, gdzie
przeprowadzali æwiczenia ¿o³nierze i uczniowie.

Zamaskowany ziemi¹ Bunkier odkryty i roœlinnoœci¹ bunkier
W pierwszych dniach stycznia 1945 roku zaczê³y przewalaæ siê

przez Che³mek w kierunku zachodnim d³ugie kolumny furmanek,
rzadziej samochodów i pieszych osiedleñców niemieckich na ziemiach
polskich. Niemcy zamieszkali w naszej miejscowoœci uciekli ju¿
wczeœniej, z wyj¹tkiem kilku, którzy widocznie nie zdawali sobie
sprawy z zaistnia³ej sytuacji lub te¿ mieli tu jeszcze coœ do zrobienia.

Wieczorem 19  stycznia rozleg³ siê ostatni ju¿ jêkliwy g³os syre-
ny fabrycznej og³aszaj¹cy, jak wiele razy wczeœniej, alarm.

Na tle bezgwiezdnego w tê noc nieba rozb³ysnê³y rakiety w kszta³-
cie wielkich, oœwietlonych ró¿nokolorowymi lampionami choinek nad
Libi¹¿em, Oœwiêcimiem i Œl¹skiem. Niemiecka artyrelia przeciwlot-
nicza obsadzona w Paprotniku rozpoczê³a swój piekielny koncert, od
którego dr¿a³y zabudowania. Gdzieœ od strony wschodniej i od Oœwiê-
cimia rozleg³  siê huk spadaj¹cych bomb. Pochowani w domach lu-
dzie oczekiwali na odwo³anie alarmu, które ju¿ nigdy nie nast¹pi³o zBunkier odkryty
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braku dop³ywu pr¹du – tak oto i fabryka zamar³a. Nastêpne dnie i
noce che³mkowianie spêdzali w  solidnych, kamiennych piwnicach
pod domami  - zwykle po kilka rodzin razem. W normalnych warun-
kach s³u¿y³y one do przechowywania p³odów rolnych, najczêœciej
zapasów ziemniaków wsypywanych do utworzonych z desek ogro-
dzeñ zwanych „gruckami”. Teraz na ziemniaki s³ano s³omê, pokry-
wano kocami, a na nich k³adli siê pokotem cz³onkowie rodziny i przy-
krywali przyniesionymi pierzynami. By³o tam przeraŸliwie zimno,
a mrok rozœwietla³y œwieczki, karbidki lub lampy naftowe.

Z ka¿dym nastêpnym dniem s³ychaæ by³o coraz g³oœniejsze dud-
nienie dzia³, szczêk karabinów maszynowych i coraz ³atwiejszych do
zidentyfikowania „tonów” katiuszy. Rodzi³a  siê nadzieja, ¿e nadcho-
dzi wolnoœæ, a równoczeœnie obawa przed nadchodz¹cymi zdarze-
niami, pytanie – co zrobi¹ z nami uciekaj¹cy. O dziwo, nie s¹ to ju¿
Niemcy ze straszliw¹ but¹, któr¹ tak dobrze poznali Polacy w czarn¹
noc okupacji, lecz utrudzeni walk¹ ludzie jeszcze walcz¹cy, ale nie
wierz¹cy ju¿ w swe zwyciêstwo i pragn¹cy tylko odpocz¹æ, a nade
wszystko uratowaæ swoje ¿ycie.

Nasta³ niezapomniany dla mieszkañców Che³mka 25 stycznia
1945 roku. Od strony wschodniej zbli¿a³o siê wojsko radzieckie z 4.
Korpusu Pancernego i 59. Armii I Frontu Ukraiñskiego.

Rankiem tego dnia na Podzagórniu zajmuje pozycje artyleria nie-
miecka kieruj¹ca swój ogieñ w stronê Libi¹¿a i bobreckiej leœniczówki.
Po po³udniu od wschodniej strony nadje¿d¿aj¹ 3 ciê¿kie czo³gi nie-
mieckie, 2 z nich ustawiaj¹ siê na wzgórzu goœciñca (tam gdzie przed
1939 rokiem znajdowa³a siê restauracja „Pod Orze³kiem”), kieruj¹c
lufy na wschód. Trzeci czo³g zapêdzi³ siê a¿ w okolicê koœcio³a, sk¹d
póŸniej z wielk¹ trudnoœci¹ uda³o mu siê wydostaæ. Równoczeœnie
grupa Niemców z „Panzerfaustami” na ramionach skrada siê poln¹
drog¹ do lasu za fabryk¹.

Na g³ównym trakcie krakowsko-œl¹skim ruch coraz wiêkszy, ka-
retki niemieckiego Czerwonego Krzy¿a zabieraj¹ wlok¹cych siê drog¹
rannych ¿o³nierzy, wioz¹ ich w kierunku Œl¹ska i wkrótce znów wra-
caj¹. Jest œnie¿na i bardzo mroŸna zima – pojedynczy ¿o³nierze w
bia³ych ochronnych pelerynach wchodz¹ do przydro¿nych domów,
prosz¹c zalêknionych ludzi o ciep³¹ strawê i zmierzaj¹ w kierunku
mostu na Przemszy. Nie wszyscy zd¹¿yli przedostaæ siê za rzekê.
Oko³o godziny 20. Niemcy wysadzili most, nie zd¹¿y³ przejechaæ
jeden z czo³gów, z wielk¹ trudnoœci¹ przeprawi³ siê przez zamarz-
niêt¹ Przemszê w kierunku po³udniowym od wysadzonego mostu,

do³¹czy³a do niego 12-osobowa grupa zapóŸnionych niemieckich
¿o³nierzy.

Wieczorem tego dnia przyby³y do Che³mka przednie stra¿e Ar-
mii Radzieckiej, a za nimi ca³a potêga machiny wojennej przewala
siê przez wieœ w kierunku Przemszy.

Rankiem nastêpnego dnia, podobnie jak w 1939 roku, rozgorza³
nad Przemsz¹ œmiertelny bój. Czo³gi i karabiny maszynowe zatrzy-
ma³y siê miêdzy domami nad rzek¹ i rozpoczê³y ostrzeliwanie nie-
mieckich pozycji umocowanych po œl¹skiej stronie – w Kopciowi-
cach i Che³mie. Du¿¹ pomoc¹ w tej walce by³a zainstalowana w pó³-
nocnej czêœci Podzagórnia katiusza. Niemcy, ju¿ z prawego brzegu
Przemszy zniszczyli w Che³mku kilka budynków oraz zabudowañ
gospodarczych, g³ównie tych drewnianych i krytych s³om¹. Szcze-
gólnie ucierpia³y zachodnie i po³udniowe stoki Ska³y, tu te¿ spalony
zosta³ murowany z ceg³y, piêtrowy budynek szko³y.

Po wycofaniu siê Niemców wojsko przygotowa³o przeprawê przez
rzekê i ruszy³o w swym krwawym boju dalej, a za 3 dni byli ju¿ nad
Odr¹. W czasie dzia³añ wojennych na terenie Che³mka zginê³o 72.
¿o³nierzy radzieckich, pochowano ich m.in. w ¿o³nierskich mogi³ach
obok kolonii, a póŸniej ekshumowano i przewieziono na cmentarz
¿o³nierzy radzieckich.

Hah

Program „Do¿ywianie dzieci”
      Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Che³mku informuje,

¿e w Gminie Che³mek realizowany jest program „Pomoc pañstwa w
zakresie do¿ywiania”. Program realizowany jest na podstawie usta-
wy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64, poz.
593 z póŸn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowie-
niu programu wieloletniego „Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywia-
nia”(Dz. U. Nr 267, poz. 2259).

W ramach programu istnieje mo¿liwoœæ korzystania z nieodp³at-
nych posi³ków dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin, gdzie dochód na oso-
bê w rodzinie nie przekracza 150% kryterium pomocy spo³ecznej tj.
kwoty 526,50 z³. Osoby zainteresowane mog¹ zg³aszaæ siê do MOPS
w Che³mku w dniach pracy oœrodka /poniedzia³ek-pi¹tek/ w godzi-
nach od 7.00 do 11.00 oraz od 14.00 do 15.00, we wtorek od 8.00 do
11.00 oraz od 14.00 do 16.00.

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Che³mku, ul. Staicha 1.

Telefon 033 846-13-39.

Zarz¹d Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych w Che³mku sk³ada w imieniu

w³asnym oraz OSP – Che³mka, Bobrka, Gorzowa

Pani Teresie Banasik
serdeczne podziêkowanie za wspó³pracê z naszymi

organizacjami i pracê na rzecz Ochrony Przeciwpo¿aro-
wej, ¿ycz¹c zas³u¿onego odpoczynku i d³ugich lat ¿ycia.

Nowy Prezes
Che³meckie Stowarzyszenie Przedsiêbiorców wybra³o nowego

prezesa. Stowarzyszenie dzia³aj¹ce na terenie gminy od marca 2003
roku zrzeszaj¹ce oko³o 20 w³aœcicieli firm i prezesów z terenu gminy
zadecydowa³o, ¿e w najbli¿szej kadencji ich przewodnicz¹cym zo-
stanie Adam £oziñski.

Nasze stowarzyszenie ma
przede wszystkim promowaæ
gminê Che³mek, wspieraæ lo-
kaln¹ przedsiêbiorczoœæ, pro-
mowaæ tutejsze przedsiêbior-
stwa i produkty przez nie wy-
twarzane, jak te¿ wspieraæ
dzia³ania zapobiegaj¹ce bezro-
bociu oraz wspieraæ rozwój
szkolnictwa i sportu w gminie
Che³mek. Jako stowarzyszenie
mamy nadziejê byæ dobrym
partnerem dla rozmów i dzia-
³añ tak dla samorz¹du jak i in-
nych organizacji i stowarzy-
szeñ – mówi³ po wyborze
nowy prezes Che³meckiego

Stowarzyszenia Przedsiêbiorców Adam £oziñski.

W sk³ad nowego zarz¹du Che³meckiego Stowarzyszenie Przed-
siêbiorców wchodz¹: Przewodnicz¹cy – Adam £oziñski, Zastêpca –
Stanis³aw Najda, Sekretarz – Aleksander Koby³czyk, Skarbnik – Cze-
s³aw Krawczyk, Cz³onek zarz¹du – Leszek Czajka.

Likwidowanie jednego ze schronów na terenie fabryki w 1945 r.
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Dzieñ Seniora

Podziêkowanie
Zarz¹d Oddzia³u Rejonowego Pol-

skiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Che³mku sk³ada wyrazy
podziêkowania dla:

- Pana Andrzeja Saternusa Burmistrza
Che³mka, który swoj¹ obecnoœci¹,
¿yczeniami i wi¹zankami kwiatów
uœwietni³ jubileusz cz³onków zwi¹zku,

- Pana Tomasza Warzechy Prezesa
Gminnej Spó³dzielni Samopomoc
Ch³opska za pomoc w zorganizowaniu
spotkania,

- Zarz¹du Rady Osiedlowej MSM
„Budowlanka” w Che³mku za pomoc w
zakupie produktów ¿ywnoœciowych.

Jesteœmy wdziêczni za okazan¹ po-
moc, która jest promykiem s³oñca w
trudnym ¿yciu osób starszych, samot-
nych i chorych.

XXIX Bieg Szewców
W przepiêknej jesiennej scenerii stawów

w Che³mku odby³ siê XXIX Bieg Szewców.
Tradycyjnie ju¿ organizatorami œwiêta biega-
nia byli: Starostwo Powiatowe w Oœwiêci-
miu, Powiatowy Zespó³ nr 8 Szkó³ Zawodo-
wych i Ogólnokszta³c¹cych w Che³mku oraz
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Che³mku.

Na starcie biegu zameldowa³o siê ponad
50 zawodników z Czechowic-Dziedzic, Boj-
szów, Kêt, Brzeszcz, Che³mka, Libi¹¿a.

Zawody by³y podzielone na 4 kategorie
wiekowe: dziewczêta gimnazjum, kobiety,
ch³opcy gimnazjum oraz mê¿czyŸni. Tak¿e
trasa biegu by³a podzielona na dwa dystanse:
ch³opcy z gimnazjum oraz mê¿czyŸni rywa-
lizowali ze sob¹ na trasie o d³ugoœci 3,3 km,
natomiast dziewczêta z gimnazjum oraz ko-
biety mia³y do pokonania dystans 2,4 km.

Na mecie na zwyciêzców czeka³y nagro-
dy rzeczowe oraz dyplomy wrêczane przez
burmistrza Che³mka Andrzeja Saternusa.

NAGRODZENI ZAWODNICY:
w kategorii dziewcz¹t gimnazjum:
I miejsce - Agnieszka Bia³y z  Che³mka
II miejsce - Patrycja Majcherek z Che³mka
III miejsce - Kamila Kuderska z Che³mka
w kategorii ch³opców gimnazjum:

 20 wrzeœnia w Domu Rencisty w Che³m-
ku odby³o siê uroczyste spotkanie z okazji
Dnia Seniora. Przyby³ych goœci przywita³a
przewodnicz¹ca ko³a w
Che³mku Maria Go³yŸ-
niak. Pani przewodni-
cz¹ca przedstawi³a ze-
branym informacje z
bie¿¹cej dzia³alnoœci
Ko³a Emerytów w
Che³mku oraz plany
wyjazdów i imprez w
najbli¿szym czasie. Na
zakoñczenie Maria Go-
³yŸnik wraz z zarz¹dem
ko³a Polskiego Zwi¹z-
ku Emerytów i Renci-
stów w Che³mku z³o¿y-
³a specjalne podziêko-
wania na rêce burmi-
strza Che³mka Andrzeja Saternusa za finan-
sowe wsparcie dzia³alnoœci Oddzia³u Rejo-
nowego PZEiR w Che³mku.

W dalszej czêœci spotkania pani przewod-
nicz¹ca z³o¿y³a serdeczne ¿yczenia trójce
cz³onków ko³a emerytów i rencistów, którzy
w tym roku obchodz¹ swoje okr¹g³e jubile-

usze: pani Emilii Szymutko obchodz¹cej
swoje 90 urodziny, panu Stefanowi Grzyb-
kowi, który w tym roku obchodzi swoje 80

urodziny oraz pani
Kazimierze Cieœli,
która w tym roku ob-
chodzi jubileusz 70
urodzin.

Nastêpnie g³os za-
bra³ burmistrz Andrzej
Saternus, który z oka-
zji Dnia Seniora z³o¿y³
wszystkim obecnym
najlepsze ¿yczenia, a
trójkê „jubileuszo-
wych” cz³onków wy-
ró¿ni³ bukietami kwia-
tów wraz z listami gra-
tulacyjnymi. Bur-
mistrz zapewni³ rów-

nie¿, ¿e w najbli¿szym roku Zwi¹zek Eme-
rytów i Rencistów w Che³mku bêdzie móg³
liczyæ na wiêksze dofinansowanie statutowej
dzia³alnoœci.

Po uroczystych wyst¹pieniach wszyscy
goœcie zostali zaproszeni na s³odki poczêstunek.

I miejsce - Grzegorz Rzeszótko z Che³mka
II miejsce - Kamil Dubiel z Che³mka
III miejsce Kamil - Majcherek z Che³mka
w kategorii kobiet:
I miejsce - Monika Szczygelska  z Czecho-
wic-Dziedzic

II miejsce - Urszula
Majdak z Kêt
III miejsce - Karoli-
na Zoñ z Kêt
w kategorii mê¿-
czyzn:
I miejsce - Mi³osz
Jarczok z Czecho-
wic-Dz.
II miejcse - Bogu-
s³aw Homa z Cze-
chowic-Dz.
III miejsce - Maciej
Bierczak z Kêt
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