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ECHO  CHE£MKA
Informator Gminny

WYDAWCA: Miejski Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji

w Chełmku
Pl. Kilińskiego 3
32-660 Chełmek

Tel. (033) 846-12-96. e-mail: moksir@op.pl

REDAKTOR NACZELNY: Stanisława Pędrys-Klisiak
REDAKTOR PROWADZĄCY: Paweł Waligóra
ZESPÓŁ REDAKCYJNY:  Sebastian Fedecki, Domi-
nik Swoszowski
WSPÓŁPRACOWNICY: Helena Szewczyk, Katarzy-
na Witkowska - Szafraniec, Marek Palka
RADA REDAKCYJNA: Janina Świerz, Danuta Kręź-
lewicz, Bogdan Kowalczyk
DYŻURY REDAKCYJNE: od pon. do pt. w godz. 8.00
- 16.00. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń.
Tekstów nie zamówionych Redakcja nie zwraca i
zastrzega sobie prawo do skrótów i zmiany tytułów.

DRUK: "AKAPIT"s.c. 32-600  Oświęcim, ul. Bema 12,
              tel. 33 844 57 60, e-mail: jkakapit@wp.pl

ECHO  CHE£MKA

06.02. - w Che³mku na ulicy Krakow-
skiej dokonano pobicia.

08.02. - w Che³mku na ulicy Mickie-
wicza nieznani sprawcy dokonali w³ama-
nia do mieszkania. Straty oszacowano na
1 200 z³ .

09.02. - w Che³mku na ul. Bocznej do-
konano w³amania do mieszkania, straty
300 z³ .

09.02. - w Che³mku na ul. Leœnej do-
konano w³amania do mieszkania.

11.02. - w Che³mku na ul. Wojska Pol-
skiego dokonano kradzie¿y w mieszka-
niu, straty oszacowano na 2 000 z³ .

15.02. - w Che³mku na ul. Piastowskiej
zatrzymano nietrzeŸwego kieruj¹cego sa-
mochodem - 0,8 promila.

16.02. - w Bobrku na ul. Kolistej doko-
nano w³amania do samochodu, straty 800
z³ .

17.02. - w Che³mku na ul. Piastowskiej
dokonano zniszczenia trawnika, straty
oszacowano na 200 z³ .

18.02. - w Che³mku na pl. Kiliñskiego
dokonano zniszczenia samochodu, straty
5 000 z³ .

20.02. - w Che³mku na ul. Mickiewi-
cza zatrzymano nietrzeŸwego rowerzystê,
1,1 promila.

26.02.- w Che³mku na pl. Kiliñskiego
dokonano kradzie¿y telefonu komórko-
wego wartoœci 400 z³ .

28.02. - w Che³mku na ul. Brzozowej
dokonano w³amania do samochodu, stra-
ty 3 500 z³ .

Oprac. PW

•Spo¿ywaj miêso drobiowe, przetwory
drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej
obróbce cieplnej w temperaturze minimum
70oc;

•Myj dok³adnie z u¿yciem detergentu
wszystkie przedmioty, które mia³y kon-
takt z surowym drobiem (deski, no¿e, tale-
rze); pamiêtaj, ¿e zamro¿enie miêsa nie
niszczy wirusa ptasiej grypy;

•Nie dotykaj bez odpowiedniego za-
bezpieczenia, martwych lub sprawiaj¹cych
wra¿enie chorych ptaków dzikich ani ubi-
tego drobiu; przede wszystkim dopilnuj,
aby nie robi³y tego dzieci;

•Zadbaj o to, aby dzieci unika³y miejsc
bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu
oraz innych miejsc jego przetrzymywania;

•Myj rêce po ka¿dorazowym zetkniê-
ciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i

Komunikat
Urz¹d Miejski w Che³mku informuje, o obowi¹zku wymiany dowodów osobi-

stych zgodnie z ustaw¹ z dnia 12 stycznia 2002 roku.
- w 2006 roku przypada termin wymiany dowodów osobistych wydanych
 w latach 1992 do 1995 roku,
- w 2007 roku przypada termin wymiany dowodów osobistych wydanych
 w latach 1996 do 2000 roku.
Po up³ywie wymienionych terminów stare dowody osobiste trac¹ wa¿noœæ.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w Che³mku

w biurze Nr 13 lub w informacji, tel. Nr 033 846 12 30.
Inf. UM

CHCESZ SIÊ USTRZEC PTASIEJ GRYPY ?
STOSUJ SIÊ DO PONI¯SZYCH ZALECEÑ

Goœcie ze S³owacji
23 marca Burmistrz Andrzej Saternus przyj¹³ delegacjê s³owackich architektów,

z prof. Stefanem Szlacht¹- szefem Stowarzyszenia Architektów S³owacji na czele.

Celem wizyty by³o przedstawienie za³o¿eñ projektu „Przysz³oœæ miast monokul-
tury przemys³owej”. Profesor Szlachta interesowa³ siê przede wszystkim architektur¹
„starej kolonii”, osiedla które zosta³o zaprojektowane i wykonane na zlecenie Toma-
sza Baty, a tak¿e powojennymi losami fabryki „Bata” w Che³mku. Celem projektu jest
rozpoznanie przyczyn k³opotów socjalno-ekonomicznych miast monoprzemys³o-
wych, które by³y udzia³em Che³mka w trakcie transformacji ustrojowej. Liderem
projektu jest Stowarzyszenie Architektów S³owacji, a Urz¹d Miejski w Che³mku jest
jego partnerem. Zwieñczeniem prac bêdzie wrzeœniowa konferencja w Bratys³awie,
podczas której zostan¹ zaprezentowane wyniki badañ.

Celem wizyty by³o przedstawienie za³o¿eñ projektu „Przysz³oœæ miast monokul-
tury przemys³owej”. Profesor Szlachta interesowa³ siê przede wszystkim architektur¹
„starej kolonii”, osiedla które zosta³o zaprojektowane i wykonane na zlecenie Toma-
sza Baty, a tak¿e powojennymi losami fabryki „Bata” w Che³mku. Celem projektu jest
rozpoznanie przyczyn k³opotów socjalno-ekonomicznych miast monoprzemys³o-
wych, które by³y udzia³em Che³mka w trakcie transformacji ustrojowej. Liderem
projektu jest Stowarzyszenie Architektów S³owacji, a Urz¹d Miejski w Che³mku jest
jego partnerem. Zwieñczeniem prac bêdzie wrzeœniowa konferencja w Bratys³awie,
podczas której zostan¹ zaprezentowane wyniki badañ.

�

hodowlanym; dopilnuj, aby robi³y to tak-
¿e dzieci;

•Pamiêtaj, aby surowe miêso drobiowe
nie mia³o stycznoœci z innymi produktami
¿ywnoœciowymi;

•Przypominamy o przestrzeganiu za-
kazu przywozu z zagranicy ¿ywego lub
martwego ptactwa, drobiu i wyrobów dro-
biarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich
czêœci, pierza, puchu oraz trofeów myœliw-
skich.

Bezwzglêdnie przestrzegaj zaleceñ
wydawanych przez przedstawicieli in-
spekcji weterynaryjnej i pañstwowej in-
spekcji sanitarnej!

G³ówny inspektor sanitarny
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Problemy z wod¹
9 marca 2006 r w wyniku rutynowego badania wody w sieci administrowanej

przez MZGK Che³mek inspektorzy SANEPID-u u wykryli podwy¿szony poziom
zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Na spotkaniu, które odby³o siê jeszcze w tym
samym dniu, w siedzibie Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Oœwiêcimiu, zosta³a wspólnie podjêta decyzja o wstrzymaniu dostaw wody pitnej dla
mieszkañców Miasta Che³mek.

Dodatkowe badania zlecone przez
MZGK sp. z o.o. w autoryzowanym labo-
ratorium Aqua pozwoli³y na zlokalizowa-
nie Ÿród³a zanieczyszczenia, którym oka-
za³o siê ujêcie wody Gramot na zbiorniku
DŸieækowice. Badania wykaza³y obecnoœæ
w wodzie bakterii beztlenowych, które
pojawi³y siê w zbiorniku z powodu d³ugo
utrzymuj¹cej siê grubej warstwy lodu na
jego powierzchni, co doprowadzi³o do
zmniejszenia siê zawartoœci tlenu w wo-
dzie.

Natychmiast po spotkaniu z Pañstwo-
wym Powiatowym Inspektorem Powiato-
wym rozpoczê³a siê akcja, której celem
by³o poinformowanie mieszkañców
Che³mka o decyzji SANEPID-u, do której
zaanga¿owano pracowników Urzêdu Miej-
skiego w Che³mku, Miejskiego Zak³adu
Gospodarki Komunalnej w Che³mku oraz
druhów Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Nie-
zw³ocznie równie¿ przyst¹piono do akcji
dowozu wody beczkowozami, których w
dyspozycji MZGK by³o 6. W tym samym
dniu, Burmistrz Che³mka, po zasiêgniêciu
opinii sztabu kryzysowego zadecydowa³
o uruchomieniu rezerwy bud¿etowej w celu
zakupu 15 000 szt. – 5 litrowych butelek
wody konfekcjonowanej dla mieszkañców
Che³mka.

W tym samym czasie MZGK rozpocz¹³
proces dezynfekcji stacji uzdatniana wody
oraz intensywnego p³ukania sieci. Trwa³y
prace nad zainstalowaniem urz¹dzenia
poprawiaj¹cego skutecznoœæ procesu
uzdatniania wody, w tym celu zakupiono
specjalistyczn¹ lampê UV, a do oceny sku-
tecznoœci przyjêtych rozwi¹zañ zaanga¿o-
wano dwóch pracowników naukowych
Politechniki Krakowskiej.

Nastêpnego dnia kontynuowana by³a
akcja dowo¿enia wody beczkowozami,
rozpoczê³a siê akcja dostarczania miesz-
kañcom wody konfekcjonowanej oraz
kontynuowana by³a akcja informacyjna.
W rozwo¿eniu wody, ulotek informacyj-

nych oraz pomocy w transporcie zaanga-
¿owanych by³o oko³o 200 osób – pracow-
ników MZGK, stra¿aków z OSP Che³mek,
Gorzów i Bobrek, ¿o³nierzy, pracowników
UM, uczniów Powiatowego Zespo³u nr 8
Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych
w Che³mku. Podobnie by³o w sobotê, nie-
dzielê i poniedzia³ek. 14 marca, uzyskaw-
szy wyniki badañ pobranych na zlecenie
MZGK w sobotê i w niedzielê, po 120
godzinach w Che³mku wznowiono dosta-
wy wody dla celów spo¿ywczych i higie-
nicznych.

- Dziêkujê Pañstwu za wyrozumia³oœæ
i cierpliwoœæ w znoszeniu trudnej sytuacji,
w jakiej znaleŸliœmy siê z powodu mikro-
biologicznego zanieczyszczenia wody. W
ostatnich dniach byliœmy œwiadkami prze-
myœlanej i bezwzglêdnie prowadzonej
kampanii pomówieñ, obliczonej na wywo-
³anie paniki i osi¹gniêcie doraŸnych ce-
lów politycznych, która godzi w dobre imiê
Miejskiego Zak³adu Gospodarki Komunal-
nej sp. z o.o. w Che³mku.

Nie jest prawd¹, ¿e zanieczyszczenie
wody by³o wynikiem zatrucia wirusem
„ptasiej grypy” ani atakiem terrorystycz-
nym. Nie jest prawd¹, ¿e SANEPID stwier-
dzi³ zanieczyszczenie wody kilka miesiêcy
wczeœniej.

dok. na str. 4
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PRZEBIEG AKCJI

Przejrzysta gmina
W dniu 4 marca 2006 r. Urz¹d Miejski w Che³mku uzyska³

certyfikat za udzia³ w akcji „Przejrzysta Polska”.
W paŸdzierniku 2004 r. gmina Che³mek przyst¹pi³a do akcji

spo³ecznej „Przejrzysta Polska”, która zosta³a zainicjowana przez
„Gazetê Wyborcz¹”, a zorganizowana wspólnie z Fundacj¹
Agory, Polsko-Amerykañsk¹ Fundacj¹ Wolnoœci, Fundacj¹ Ste-
fana Batorego, Fundacj¹ Rozwoju Demokracji Lokalnej, Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej i Bankiem Œwiatowym.

Do udzia³u w akcji zg³osi³o siê 755 gmin i powiatów z ca³ej
Polski, z czego certyfikat otrzyma³y 403 samorz¹dy w tym Che³-
mek. Uczestnicy akcji spe³nili wyznaczone przez ekspertów
zadania, do których nale¿a³o m.in. utworzenie w urzêdach reje-

strów i kart realizowanych w nim us³ug, opracowanie i wdro¿enie
kodeksów etyki urzêdników, przygotowanie i udostêpnienie
mieszkañcom informatorów bud¿etowych czy przyjêcie proce-
dur zatrudniania pracowników urzêdów powiatowych i gmin-
nych. Gmina Che³mek jest  jedn¹ z 3 gmin powiatu oœwiêcim-
skiego, które otrzyma³y certyfikat.

Czêœci¹ uroczystoœci wrêczenia certyfikatów w siedzibie
„Gazety Wyborczej” w Warszawie by³a debata z udzia³em wice-
premiera, szefa MSWiA Ludwika Dorna i Jana Rokity, którzy
wymieniali pogl¹dy na temat walki z korupcj¹ i roli samorz¹dów
w Polsce.

Inf. UM

Nie jest prawd¹, ¿e ukrywano przed
mieszkañcami jak¹kolwiek informacjê o
pogorszonej jakoœci wody w sieci. Nie jest
prawd¹, jak napisa³ nieodpowiedzialny
autor artyku³u w Gazecie Krakowskiej, ¿e
w zesz³ym roku dosz³o do zanieczyszczenia
wody bakteri¹ Coli na koñcówkach sieci
obs³ugiwanej przez MZGK, ani to ¿e do
zesz³ego roku nikt wody nie bada³. Woda
podlega ci¹g³emu monitorowaniu nieza-
le¿nie przez SANEPID i inne laboratoria
na zlecenie MZGK – mówi prezes MZGK w
Che³mku Krzysztof Tokarski .

Po zakoñczeniu akcji  z podziêkowa-
niami oraz s³owami przeprosin za zaistnia-
³¹ sytuacje do mieszkañców Che³mka
zwróci³ siê burmistrz Andrzej Saternus

- Za nami prawie 120 godzin stanu
zagro¿enia na skutek podwy¿szonego po-
ziomu zanieczyszczeniami mikrobiologicz-
nymi wody.

By³ to bardzo trudny okres, czas w któ-
rym prze¿yliœmy prawie stan oblê¿enia stra-
chem, panik¹, niemoc¹, z³oœci¹ i lêkiem o
najbli¿szych.  I choæ decyzja o zakazie
korzystania z wody mia³a charakter g³ów-
nie profilaktyczny to sytuacja by³a powa¿-
na i wymaga³a du¿ej odpornoœci na stres.
Pragnê podziêkowaæ za Pañstwa posta-
wê, z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹  nazwê j¹
bohatersk¹ bo po pierwszych godzinach
strachu wygra³a rozwaga, solidarnoœæ i
zrozumienie, które odbieraliœmy na ka¿-
dym kroku. Jestem przekonany, ¿e po tych
doœwiadczeniach wyszliœmy zjednoczeni i
przekonani i¿ razem mo¿emy wiêcej.

W sposób szczególny pragnê podziêko-
waæ niezawodnej braci stra¿ackiej z OSP
Che³mek, OSP Gorzów i OSP Bobrek, ¿o³-
nierzom Jednostki Wojskowej, Policji z
oddzia³u prewencji, Zak³adom Wodoci¹-
gowym z oœciennych Gmin, uczniom Powia-
towego Zespo³u Szkó³ Nr 8 w Che³mku,
Kierownictwu Zak³adów TITAN – LUX,
ALMY, DERMEXU, pracownikom Urzêdu
Miejskiego, wszystkim mieszkañcom, któ-
rzy w³¹czyli siê  w akcjê dostawy wody.

S³owa uznania i podziêkowania szcze-
gólnie nale¿¹ siê pracownikom MZGK Sp.
z o.o. w Che³mku, którzy byli na posterun-
ku przez 24 godziny na dobê wykonuj¹c

tytaniczn¹ pracê na rzecz przywrócenia
pe³nej sprawnoœci funkcjonowania  wo-
doci¹gów. – mówi³ burmistrz Andrzej Sa-
ternus

09.03.2006

- 14.00 – wyjœcie z PSSE
- 14.30 – 18.00 – rozwieszanie ulo-

tek informacyjnych na terenie Che³mka
- 15.00 – 22.00 – rozwo¿enie beczko-

wozami wody zdatnej do celów spo¿yw-
czych i sanitarnych

10.03.2006

- 7.00 -22.00 – rozwo¿enie beczkowo-
zami wody zdatnej do celów spo¿ywczych
i sanitarnych

- rozwo¿enie butelek z woda mineraln¹
oraz rozdawanie ulotek informacyjnych

- p³ukanie sieci – dezynfekcja stacji
- monta¿ lampy UV na stacji

11.03.2006

- 15.00 – 17.00 badanie wody PSSE –
I próbki

12.03.2006

- 10.00 – 12.30 – Badanie wody PSSE
oraz Aqua Bielsko Bia³a – II próbki

13.03.2006
- wyniki z soboty (dobre)
- 13.00 – zg³oszenie gotowoœci uru-

chomienia
14.03.2006
- potwierdzenie
- 14.00 – uruchomienie

oprac. PW



5

3/20063/20063/20063/20063/2006

Nowa inwestycja w Che³mku
W³oska firma Manuli Auto zdecydowa³a siê na uruchomienie

nowego zak³adu produkcyjnego na terenie strefy przemys³owej.

W³osi, uznaj¹c dobre warunki do inwestowania w Che³mku,

zdecydowali o lokalizacji swojej kolejnej firmy.  Bêdzie to drugi

zak³ad w³oskiego koncernu w Che³mku. Przypominamy, ¿e po-

przedni zak³ad ulokowali oni w halach nale¿¹cych do Zak³adu

Urz¹dzeñ Technicznych Sp. z .o.o.

W³aœciciele przedsiêbiorstwa planuj¹ uruchomienie produk-

cji w lecie tego roku. Firma da pracê oko³o 150 osobom, z czego

50 znajdzie zatrudnienie jeszcze w tym roku.

W poniedzia³ek 13 marca Burmistrz przyj¹³ w³osk¹ delegacjê

i w³aœciciela hal, w których powstanie nowe przedsiêbiorstwo.

�

Rusza budowa
hali widowiskowo

-sportowej w Che³mku
Burmistrz Che³mka Andrzej Saternus podpisa³ 8 marca  umo-

wê z Zarz¹dem Powiatu, na mocy której Gmina Che³mek gwa-
rantuje swój wk³ad w budowê sali widowiskowo – sportowej
przy Powiatowym Zespole Szkó³ nr 8 im. Jana Kiliñskiego w
Che³mku. Umowa przewiduje wydatkowanie z bud¿etu gminy
1 475 000,00 z³ w latach 2006 - 2008.

Obiekt o wymiarach boiska 36 m x 44 m i oko³o 400 miej-
scach dla widzów powstanie przy ulicy Krakowskiej w bezpo-
œrednim s¹siedztwie szko³y, na dzia³ce bêd¹cej w³asnoœci¹ Gminy
Che³mek. Bêdzie to pierwsza w powiecie pe³nowymiarowa hala
sportowa, która w równej mierze bêdzie s³u¿y³a uczniom szko³y
jak i spo³ecznoœci lokalnej Che³mka w czasie  organizacji imprez
sportowych i rozrywkowych. Wymiary hali pozwalaj¹ na orga-
nizowanie zawodów sportowych w grach zespo³owych o zasiêgu
ogólnopolskim.

�

Ubytki
w nawierzchniach

drogowych
Tegoroczna zima okaza³a siê bardzo uci¹¿liwa. Du¿e waha-

nia temperatur powodowa³y zamarzanie i rozmra¿anie wody.
Odbi³o siê to znacz¹co na nawierzchniach asfaltowych w ca³ej
Polsce. Najwiêcej ubytków powsta³o na starych nawierzchniach
asfaltowych w ci¹gach dróg wojewódzkich i powiatowych.
Dodatkowo na drodze wojewódzkiej nr 780 w Che³mku degra-
dacja nawierzchni jest wiêksza z uwagi na objazd remontowa-
nego mostu na Wiœle w Bobrku. Zarz¹dy Drogowe nie s¹ w stanie
nad¹¿yæ na uzupe³nianiu powsta³ych ubytków. Dodatkowo
niskie temperatury i ci¹g³e opady œniegu i deszczu uniemo¿li-
wiaj¹ sprawne za³atanie powsta³ych dziur.

Gmina Che³mek na remonty cz¹stkowe nawierzchni corocz-
nie przeznacza kwotê 30 tys. z³otych. Czêsto zdarza siê, ¿e
kwota ta jest niewystarczaj¹ca i nale¿y j¹ uzupe³niaæ kosztem
innych zadañ remontowych na drogach. Na szczêœcie drogi
gminne w tym roku nie uleg³y tak du¿ym zniszczeniom jak w
przypadku dróg wojewódzkich i powiatowych. Najwiêcej uci¹¿-
liwych odcinków dróg w gminie nale¿y do Zarz¹du Dróg Wo-
jewódzkich w Krakowie – ulica Krakowska w Che³mku i Zarz¹-
du Dróg Powiatowych w Oœwiêcimiu – m.in. ulice Jagielloñska,
Jaworznicka, Mickiewicza, Krasiñskiego.

�
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Oœrodek Integracji Spo³ecznej
Wraz z pocz¹tkiem 2006 roku w Miejskim Oœrodku Pomocy

Spo³ecznej utworzono Oœrodek Integracji Spo³ecznej. Oœrodek
ma siedzibê w budynku MOKSiR  pl. Kiliñskiego 3  (pomiesz-
czenia po dawnym GCI ). Celem oœrodka jest aktywizacja zawo-
dowa osób bezrobotnych z terenu gminy Che³mek. Z us³ug mog¹
korzystaæ osoby bezrobotne, zagro¿one utrat¹ pracy, poszuku-
j¹ce pracy, absolwenci i m³odzi przedsiêbiorcy wchodz¹cy na
rynek pracy , pracodawcy oraz ci, którzy zamierzaj¹ zmieniæ
miejsce zatrudnienia lub podnieœæ swoje kwalifikacje.

W ramach swej dzia³alnoœci oœrodek:
- organizuje prace spo³ecznie – u¿yteczne, roboty publiczne

oraz sta¿e, przygotowania zawodowe dla mieszkañców gminy
- pomaga zainteresowanym w sporz¹dzaniu dokumentów

aplikacyjnych (typu ¿yciorys, list motywacyjny)
- przygotowuje do rozmów kwalifikacyjnych i konkursów
- diagnozuje problemy i potrzeby zawodowe
- oferuje konsultacje z doradc¹ zawodowym
- posiada katalog ofert pracy z najbli¿szych PUP
- umo¿liwia dostêp do nowoczesnych technologii poszuki-

wania pracy – Internet
W Oœrodku Integracji Spo³ecznej pracuj¹ panie Joanna Smê-

dzik, mgr Aneta £yduch oraz mgr Magdalena Owsiak

MIEJSKI OŒRODEK POMOCY SPO£ECZNEJ

W CHE£MKU INFORMUJE...

W Gminie Che³mek realizowany jest program „Pomoc pañ-
stwa w zakresie do¿ywiania”. Program jest programem wielolet-
nim i realizowany bêdzie w latach 2006 – 2009.

Celem Programu jest:
- wsparcie gmin w wype³nianiu zadañ w³asnych o charakterze

obowi¹zkowym w zakresie do¿ywiania dzieci oraz zapewnienia
posi³ku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem osób z terenów objêtych wysokim poziomem bezrobo-
cia i ze œrodowisk wiejskich,

- d³ugofalowe dzia³anie w zakresie poprawy stanu zdrowia
dzieci i m³odzie¿y poprzez ograniczenie zjawiska niedo¿ywie-
nia, w szczególnoœci wœród dzieci do 7 roku ¿ycia, uczniów do
czasu ukoñczenia szko³y ponadgimnazjalnej, osób z gospo-
darstw o najni¿szych dochodach i znajduj¹cych siê w szczegól-
nie trudnej sytuacji, osób samotnych, w podesz³ym wieku, cho-
rych lub niepe³nosprawnych,

- upowszechnianie zdrowego stylu ¿ywienia,
- poprawa poziomu ¿ycia osób i rodzin o niskich dochodach,
- rozwój w gminach bazy ¿ywieniowej, ze szczególnym

uwzglêdnieniem potrzeb dzieci i m³odzie¿y.
Program realizowany jest na podstawie ustawy o pomocy spo-

³ecznej oraz ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu
programu wieloletniego „Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania”
( Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ). Pomoc w formie posi³ku, ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem posi³ku gor¹cego, mo¿e byæ przyznana
nieodp³atnie, je¿eli dochód osoby samotnie gospodaruj¹cej lub
dochód na osobê w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium
dochodowego, okreœlonego w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej tj. kwoty 691,50 dla osoby
samotnie gospodaruj¹cej oraz kwoty 474 z³ dla osoby w rodzinie.

Œrodki finansowe zaplanowane na realizacjê Programu w
2006 roku wynosz¹ 83 900 z³, w tym œrodki w³asne gminy 33 560
z³. Gmina Che³mek ubiega siê o dotacjê z bud¿etu pañstwa na
realizacjê Programu w wysokoœci 50 340 z³, w tym na pokrycie
kosztów ¿ywienia 42 340 z³ oraz doposa¿enie istniej¹cego punk-
tu przygotowywania i wydawania posi³ków w Bobrku – 8 000 z³.

Sytuacja finansowa wielu rodzin na terenie Gminy jest trudna
i nale¿y przede wszystkim obj¹æ pomoc¹ te osoby i rodziny,
których dochód jest poni¿ej podanych kwot. Planuje siê, ¿e
osoby, które nie bêd¹ spe³niaæ kryterium dochodowego, a któ-
rym pomoc w formie posi³ków zostanie przyznana, zobowi¹zane
bêd¹ do zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

Pomoc w formie posi³ków dla dzieci i m³odzie¿y z terenu
Gminy Che³mek realizowana jest we wszystkich szko³ach pod-
stawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy oraz dla dzieci i
m³odzie¿y niepe³nosprawnej  w Specjalnym Oœrodku Szkolno -
Wychowawczym w Oœwiêcimiu, Specjalnym Oœrodku Szkolno
– Wychowawczym w Chrzanowie, dla dzieci przedszkolnych w
Przedszkolach Samorz¹dowych nr 1 i nr  2 w Che³mku. Liczba
punktów wydawania posi³ków jest wystarczaj¹ca i nie przewidu-
je siê uruchomienia nowych, nie we wszystkich jednak wydawa-
ne s¹ gor¹ce posi³ki – obiady. W Szkole Podstawowej nr 2 w
Che³mku oraz w Samorz¹dowym Zespole Szkó³ w Che³mku
dzieciom  i m³odzie¿y wydawane s¹ œniadania oraz obiady, w
Gimnazjum Publicznym nr 2 w Che³mku obiady, w pozosta³ych
szko³ach na terenie Gminy œniadania.

Osoby zainteresowane pomoc¹ w formie posi³ków dla dzieci
i m³odzie¿y, spe³niaj¹ce kryterium dochodowe – dochód na osobê
w rodzinie poni¿ej kwoty 474 z³ – mog¹ sk³adaæ wnioski w Miej-
skim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Che³mku, ul. Staicha 1.

Telefon: 033/846–13–39.
Inf. MOPS

Centrum SkórzaneCentrum SkórzaneCentrum SkórzaneCentrum SkórzaneCentrum Skórzane

Centrum Skórzane
przyjmie do pracy:

- krawcowe z praktyk¹ oraz do przyuczenia
- ekspedientkê ze znajomoœci¹ jêzyków obcych, znajomo-

œci¹ kasy fiskalnej i komputera
- krojcz¹

Produkcja i Sprzeda¿ Odzie¿y i Galanterii SkórzanejProdukcja i Sprzeda¿ Odzie¿y i Galanterii SkórzanejProdukcja i Sprzeda¿ Odzie¿y i Galanterii SkórzanejProdukcja i Sprzeda¿ Odzie¿y i Galanterii SkórzanejProdukcja i Sprzeda¿ Odzie¿y i Galanterii Skórzanej
STEFAN DUDZIAKSTEFAN DUDZIAKSTEFAN DUDZIAKSTEFAN DUDZIAKSTEFAN DUDZIAK

Che³mek, ul. Mieszka I 4a, Tel. 033/846/13/45Che³mek, ul. Mieszka I 4a, Tel. 033/846/13/45Che³mek, ul. Mieszka I 4a, Tel. 033/846/13/45Che³mek, ul. Mieszka I 4a, Tel. 033/846/13/45Che³mek, ul. Mieszka I 4a, Tel. 033/846/13/45

- Nasz oœrodek odwiedza wielu zainteresowanych nie tylko zna-
lezieniem zatrudnienia, ale tak¿e podniesieniem kwalifikacji po-
trzebnych do zmiany miejsca zatrudnienia – mówi Joanna Smêdzik

- Ka¿dy z przychodz¹cych do nas otrzyma pe³n¹ informacjê, co
do ofert pracy. Doradztwo jest realizowane zgodnie z zasadami
poufnoœci, bezp³atnoœci i dostêpnoœci – dodaje mgr Aneta £yduch

- Porady indywidualne pomagaj¹ poznaæ potencja³ zawodo-
wy, zainteresowania, zdolnoœci i umiejêtnoœci oraz ustaliæ dal-
szy plan rozwoju zawodowego. Rozmowy odbywaj¹ siê w atmos-
ferze akceptacji i otwarcia, dziêki czemu umo¿liwiaj¹ sprecyzo-
wanie rozwi¹zywanie w³asnych problemów zawodowych – koñ-
czy mgr Magdalena Owsiak.    Oprac. PW
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Po katastrofie
Wspomnienia Tomasza Durasiewicza, mieszkañca Che³mka, który prze¿y³ katastrofê zawalenie siê hali wystawienniczej

w Katowicach.

Dzieñ katastrofy
Targi odbywa³y siê jak co roku i jak

zwykle bardzo du¿o ludzi z ca³ej Polski
przyjecha³o podziwiaæ piêkne ptaki. Co-
rocznie targi odwiedza œrednio 15 – 16 tys.
osób, w tym roku zwiedzaj¹cych i wystaw-
ców by³o mniej, pewnie wi¹za³o siê to z
informacjami o ptasiej grypie i odwo³aniu
pokazu lotów. Tutaj równie¿ wzorem lat
poprzednich najwiêcej ludzi hali znajdo-
wa³o siê w godz. od 12.00 do 15.00. Myœlê
¿e w hali w tych godzinach by³o ok. 6000
– 7000 tys. zwiedzaj¹cych. Oko³o godzi-
ny 16.00 targi zaczê³y powoli pustoszeæ,
tak ¿e oko³o godz. 17 w hali nie znajdowa-
³o siê wiele osób. Taka sytuacja mia³a pew-
nie zwi¹zek z odbywaj¹cym siê w tych
godzinach konkursem skoków w Zakopa-
nem i dlatego wiêkszoœæ ludzi ogl¹da³a
transmisje w domu przed telewizorem. Jak
pamiêtam, w ubieg³ych latach hala nie pu-
stosza³a przed 19.

Tu¿ przed sam¹ katastrof¹, ok. godz.
17.00 sta³em na zewn¹trz hali, wtedy pod-
szed³ do mnie znajomy z P³oñska, który
zaprosi³ mnie na swoje stoisko. Na pocz¹t-
ku nie chcia³em iœæ, jakbym coœ przeczu-
wa³, ale jednak uleg³em jego namowie i
poszed³em. Kiedy staliœmy obok jego sto-
iska, do³¹czy³ do nas jeszcze jeden znajo-
my. W hali by³o ciep³o, gwarno, gra³a
muzyka, wiêc musieliœmy staæ blisko sie-
bie, aby móc rozmawiaæ. Gdy rozmawiali-
œmy, us³yszeliœmy jakiœ trzask. Pierwszy w
górê popatrzy³ mój kolega, ja za nim i nie
mog³em uwierzyæ w to, co zobaczy³em dach
hali wali³ siê na nas. Ten moment trudno
opisaæ, dla mnie to by³o jak fikcja, jakbym
ogl¹da³ film… Po chwili by³o ju¿ po
wszystkim, le¿a³em pod gruzami hali.

Kiedy doszed³em do siebie, zrozumia-
³em, ¿e le¿ê we wnêce, nade mn¹ by³a bla-
cha z zawalonego dachu, nie czu³em bólu,
czu³em jedynie, ¿e moja noga jest czymœ
przygnieciona. Nie wiem, w jaki sposób to
zrobi³em i sk¹d mia³em tyle si³y, ale rêko-
ma odgi¹³em kawa³ blach oraz wydosta-
³em nogê spod gruzów, wyczo³ga³em siê
na coœ co jeszcze przed chwil¹ by³o da-
chem hali. Wtedy praktycznie nie myœla-
³em, nie odczuwa³em bólu, chocia¿, jak siê
okaza³o, mia³em otwarte z³amanie nogi.
Przeczo³ga³em siê kilka metrów, siêgn¹-
³em po telefon komórkowy i zadzwoni³em
do znajomego, który w czasie katastrofy
powinien znajdowaæ siê na zewn¹trz hali.
Wtedy te¿ rozejrza³em siê woko³o i moim
oczom ukaza³ siê koszmarny widok, coœ co
jeszcze kilkanaœcie minut temu by³o wiel-

k¹ hal¹, ciep³¹, gwarn¹, weso³¹, z graj¹ca
muzyk¹ zamieni³o siê w stertê gruzu, blach
i bry³ œniegu, wokó³ mnie chodzili ludzie
nawo³uj¹cy swoich bliskich, s³ysza³em jêki
rannych oraz wszêdzie wyp³oszone, zdez-
orientowane ptaki. Kiedy o tym teraz my-
œlê, to by³o koszmarne prze¿ycie, to jed-
nak wtedy nie dochodzi³o to do mnie. Ju¿
na dachu poczu³em, ¿e z moj¹ noga nie jest
najlepiej, bola³a i czu³em, ¿e krwawiê, ba³em
siê, ¿e mogê siê wykrwawiæ. Le¿a³em na
dachu, czekaj¹c na pomoc. Po kilkunastu
minutach pojawili siê ratownicy i stra¿a-
cy, krzycza³em, aby podeszli do mnie.

Zabrali mnie na nosze i zaczêli przenosiæ.
Wtedy naprawdê poczu³em straszny ból w
nodze, jednoczeœnie bardzo mocno trzy-
ma³em siê noszy, aby nie spaœæ, poniewa¿
ratownicy poruszali siê po ruinach, miê-
dzy stertami pogiêtej blachy i bry³ami
œniegu.

Kiedy by³em ju¿ w karetce, zadzwoni-
³em do mojego znajomego oraz do ¿ony,
która dowiedzia³a siê o katastrofie i prosi-
³em, aby jechali za karetk¹. Zosta³em za-
wieziony do szpitala w Sosnowcu. Pamiê-
tam izbê przyjêæ, szpital by³ postawiony w
stan najwy¿szej gotowoœci. Do szpitala
przyjechali nawet lekarze, których nikt nie
wzywa³, po prostu us³yszeli o tragedii i
chcieli pomóc. Z ca³ego ogromu tragedii
zda³em sobie sprawê, kiedy ju¿ le¿a³em w
szpitalnym ³ó¿ku, zobaczy³em w telewizji
ruiny hali, wiedzia³em, ¿e moi znajomi, z
którymi rozmawia³em, nie ¿yj¹ a przecie¿
podczas rozmowy staliœmy tak blisko sie-
bie . Mia³em niesamowite szczêœcie, czu-
wa³a nade mn¹ opacznoœæ….

Spotkanie z Prezydentem
W szpitalu w Sosnowcu na sali le¿a³em

sam. By³o to dzieñ po katastrofie, przy
³ó¿ku siedzia³a moja ¿ona Agnieszka, roz-
mawialiœmy. Wtedy us³yszeliœmy kroki w
korytarzu prowadz¹cym do sali, w której
le¿a³em. Nagle w drzwiach zobaczy³em
Prezydenta Lecha Kaczyñskiego. Podszed³
do mojego ³ó¿ka, za nim pojawili siê lu-
dzie z jego otoczenia oraz lekarze. Agniesz-
ka ju¿ za kilka dni mia³a rodziæ, wiêc by³a
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w widocznej ci¹¿y. Prezydent zapyta³, czy
ju¿ wiemy, co bêdziemy mieæ córeczkê
czy synka, pyta³ o zdrowie, rozmawia³ ze
mn¹, z Agnieszk¹, z lekarzami. Przed wizy-
t¹ Prezydenta odwiedzi³ mnie te¿ minister
Zbigniew Religa.

Narodziny Filipa
Agnieszka mia³a wyznaczony termin

porodu na 8 lutego, jednak stres i wydarze-
nia ostatnich dni przyœpieszy³y przyjœcie

naszego syna na œwiat. Tu¿ po porodzie
dowiedzieliœmy siê, ¿e Prezydent Kaczyñ-
ski ufundowa³ wyprawkê dla Filipa.

Po powrocie do domu odwiedzi³ nas
burmistrz Che³mka Andrzej Saternus, przy-
niós³ kwiaty i prezent dla Filipa, mieliœmy
okazjê porozmawiaæ o tragedii, ale rów-
nie¿ o rodzinie, a tak¿e o naszych planach.

Te trzy dni, które prze¿y³em, zmieni³y
bardzo du¿o w moim ¿yciu. Dzieñ tragedii,

to jeden z najsmutniejszych i najbardziej
tragicznych w moim ¿yciu, póŸniej spo-
tka³em siê z prezydentem RP, a na koñcu
spotka³o mnie najwiêksze szczêœcie, naro-
dziny synka Filipa.

Chcia³bym podziêkowaæ z ca³ego ser-
ca wszystkim ludziom, którzy pomogli
mnie i mojej rodzinie w tym trudnym okre-
sie, wszystkim tym, którzy przesy³aj¹ mi
pozdrowienia, pytaj¹ o zdrowie. Dziêkujê.

Wycieczki z PZERiI
w Che³mku

Polski Zwi¹zek Emerytów Rencistów i
Inwalidów w Che³mku corocznie przygo-
towuje bogat¹ ofertê kulturalno – tury-
styczn¹ dla swoich cz³onków. Nie inaczej
jest równie¿ w tym roku. Dziêki staraniom
Zarz¹du Ko³a w Che³mku w tym roku na
dofinansowanie wyjazdów Urz¹d Miasta
przeznaczy³ 6 500 z³ ze œrodków na orga-
nizacje pozarz¹dowe.

W 2006 rok PZERiI w Che³mku zapla-
nowa³ nastêpuj¹ce wyjazdy:
Czêstochowa, Leœniów – 25.04.2006 r.
Kraków i okolice - 9.05.2006 r.
Tyniec £agiewniki – 30.05.2006 r.
Ziemia Kielecka, Jaskinia Raj - 6.06.2006 r.
Licheñ – Wieluñ – 24 i 25.06.2006
Zakopane – Gorzów – 04.07.2006 r.
Zakopane – Bobrek - 08.07.2006 r.
Sandomierz, Kazimierz i Pu³awy
– 11 i 12.07.2006 r.
Pieniny, Czorsztyn, Przemyœl  - (VIII 2 dni),
Kalwaria Zeb., Wadowice – 5.09.2006 r.
Ojców i okolice  - 19.09.2006 r.
Czêstochowa,  Leœniów  - 26.09.2006 r.

Oprócz imprez turystycznych Zarz¹d
Ko³a w Che³mku zapewnia seniorom bogat¹
ofertê kulturalno – rozrywkow¹, spotkania
kolêdowe, spotkania noworoczne, majówki
czy imprezy zwi¹zane z Dniem Seniora.

PW

DOM LUDOWY MIEJSKIEGO OŒRODKA KULTURY,
SPORTU  I REKREACJI W CHE£MKU

ul. Chrobrego 77
Zaprasza chêtnych do wziêcia udzia³u w kolejnej ju¿  - III edycji kursu koronkarstwa

- FRYWOLITKI
z uwagi na ograniczon¹ liczbê miejsc prosimy o PODJÊCIE SZYBKIEJ DECYZJI

Informacji udziela i zapisy przyjmuje instruktor Ewa Miszuta
– tel. 846 31 43 oraz 846 12 96

(siedziba MOKSiR – plac Kiliñskiego 3)

28 luty 2006

...odszed³ zostawiaj¹c tym, którzy jeszcze zostali, cenny dar -

wzór jak piêknie ¿yæ

œp  Stanis³aw Poznañski
Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia dla ca³ej rodziny i bliskich

pogr¹¿onych w smutku sk³adaj¹ pracownicy firmy

ASFOR Poznañski Sp. J

REPERTUAR KINA „ILUZJA”
CHE£MEK, PLAC KILIÑSKIEGO 3, TEL. (33)846 12 96
1 kwiecieñ -koncert „Saskia Laroo and Funk de Nite” 19:00
2 kwiecieñ „Karol -  cz³owiek, który zosta³ Papie¿em” (wstêp wolny) 16:00
5 kwiecieñ -Inauguracja Klubu Filmowego „Szpilka II” 18:00
7 kwiecieñ „Wszystko zostaje w rodzinie””  17:00, „Siostry” 19:15
8 kwiecieñ „Siostry” 17:00, „Wszystko zostaje w rodzinie” 19:45
9 kwiecieñ „Wszystko zostaje w rodzinie” 17:00, „Siostry” 19:15
21 kwiecieñ „Good Night, and Good Luck” 17:00,

„Tajemnica Brokeback Mountain” 19:15
22 kwiecieñ „Tajemnica Brokeback Mountain” 17:00,

„Good Night, and Good Luck” 19:45
23 kwiecieñ „Good Night, and Good Luck” 17:00

„Tajemnica Brokeback Mountain” 19:15
28 kwiecieñ „Bambi 2” 17:00, „Francuski numer” 19:00
29 kwiecieñ „Bambi 2” 17:00, „Francuski numer” 19:00
30 kwiecieñ „Bambi 2” 17:00, „Francuski numer” 19:00
ZAPOWIEDZI NA MAJ
1 -3 maj „Bambi 2” 11:00
12 -14 maj „Ja wam poka¿e!” 17:00
CENY BILETÓW:
w kwietniu ka¿dy bilet na film w cenie 12 z³List do redakcji

Do napisania tego pisma zmusza sytu-
acja któr¹ nikt z administracji nie wydaje
siê zainteresowany. Gdzie nie spojrzeæ,
psie odchody. To jest niedopuszczalne,
¿eby w³aœciciele swoich pupilków wyka-
zywali siê ca³kowit¹ ignorancj¹ w zakresie
higieny. Je¿eli nie ma takiej si³y ¿eby
zmusiæ w³aœcicieli do sprz¹tania za swo-
imi maskotkami ( co jest praktykowane w
reszcie œwiata), to nale¿y opodatkowaæ w/
w i powo³aæ odpowiednie s³u¿by. Jeszcze
jeden problem, w³aœciciele na wielu pose-
sjach nie zamykaj¹ psów na noc do do-
mów, a te szczekaj¹ jak opêtane. Kiedy
nadejdzie dzieñ, ¿e bêdzie mo¿na bez
obrzydzenia spacerowaæ, nie obawiaj¹c siê
nast¹pniêcia na „minê”?

Czytelnik

Uwaga internauci
Je¿eli chcecie pañstwo otrzymywaæ program MOKSiR i kina „Iluzja” wyœlijcie

wiadomoœæ na adres: moksir@op.pl
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Wybory w OSP

Turniej Po¿arniczy
10 marca w Gimnazjum nr 2 w Che³mku odby³y siê eliminacje

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ za-
pobiega po¿arom”. Tegoroczny turniej jest ju¿ XXVI edycj¹
konkursu, którego g³ównym celem jest popularyzowanie wœród
m³odzie¿y przepisów p-po¿ oraz kszta³cenie m³odych ludzi w
zakresie ochrony œrodowiska naturalnego przed zagro¿eniami
ze strony dzia³ania niesprzyjaj¹cych si³ natury oraz dzia³alnoœci
cz³owieka.

Zawody z wiedzy po¿arniczej zorganizowane zosta³y przez
Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Nad
eliminacjami ju¿ po raz 11 czuwa³ komendant gminny Andrzej
Sarna. Uczniowie rywalizowali w trzech grupach wiekowych: I
grupa – szko³y podstawowe, II grupa – gimnazja, III grupa –
szko³y ponadgimnazjalne.

Turniej przeprowadzony zosta³ w dwóch etapach. W pierw-
szym m³odzie¿ mia³a do napisania test, natomiast w drugim
uczniowie odpowiadali na pytania cz³onków komisji w sk³a-
dzie: przewodnicz¹cy -  Stanis³aw Adamczyk, sekretarz - Ewa
Wêdzina, cz³onkowie: Rados³aw G¹ska, Zbigniew Krawczyk
oraz B³a¿ej Banaœ.

Zwyciêzcami zostali:
I grupa - szko³a podstawowa. 1. Szymon G³ówczyk - SZS

Bobrek, 2. ¯aneta Malik - SZS Bobrek, 3. Karol Karaœkiewicz –
SZS Gorzów

W tym roku koñczy³a siê 5-letnia kadencja zarz¹dów OSP.
19.02.2006 r. w OSP Bobrek i OSP Gorzów, a 26.02,2006 r. w
OSP Che³mek odby³y siê zebrania sprawozdawczo-wyborcze.

Podczas spotkañ zarz¹dy poszczególnych OSP mog³y prze-
analizowaæ swoj¹ pracê przez ostatnie lata, przypomnieæ doko-
nania, przemyœleæ akcje gaœnicze oraz zagro¿enia, z którymi
stra¿acy siê zmagali oraz przygotowaæ plany dzia³ania na kolej-
ne lata.

wódzkie. Ta m³odzie¿ to nasza przysz³oœæ i chluba – twierdzi
prezes OSP Gorzów Andrzej Rybak.

Mijaj¹ca kadencja by³a te¿ bardzo dobra dla OSP Che³mek.
- W ci¹gu tych piêciu lat wiele siê u nas zmieni³o. Mamy nowe

wozy stra¿ackie, nasza jednostka funkcjonuje w systemie Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego, ale najwa¿niejsze dla
nas jest to, ¿e ju¿ w maju tego roku przeprowadzimy siê do nowej
remizy stra¿ackiej, bêdzie to pierwsza z prawdziwego zdarzenia
remiza od czasu powstania OSP Che³mek. Poprzednie nasze
siedziby mieœci³y siê w budynkach, które by³y jedynie adaptowa-
ne do potrzeb stra¿y po¿arnej. Cieszymy siê bardzo, ¿e akurat
oddane tej siedziby bêdzie siê ³¹czy³o z jubileuszem powstania
OSP Che³mek – podsumowuje mijaj¹c¹ kadencjê prezes OSP
Che³mek Józef Jêdrusik.

 Nowe zarz¹dy OSP: Nowe zarz¹dy OSP: Nowe zarz¹dy OSP: Nowe zarz¹dy OSP: Nowe zarz¹dy OSP:
OSP Gorzów
1. Prezes – Andrzej Rybak
2. Naczelnik –  Ryszard Diabe³ek
3. V-ce Naczelnik – Rafa³ Piskorek
4. Skarbnik –Józef Krawczyk
5. Sekretarz – Ksenia Orkisz
6. Cz³onek Zarz¹du –Marcin Staszel
OSP Bobrek
1. Prezes – Stanis³aw Adamczyk
2. Naczelnik – Piotr Chylaszek
3. V-ce  - Dariusz Dêbosz
4. Z-ca Naczelnika – Bronis³aw Ryska
5. Skarbnik – Roman ¯muda
6. Sekretarz – Sebastian Pucha³a
OSP Che³mek
1. Prezes – Józef Jêdrusik
2. Naczelnik – Stanis³aw Smoleñ
3. V-ce – Krzysztof G¹ska
4. Skarbnik – W³odzimierz Œwiderga³
5. Sekretarz – Tadeusz Gondzik     oprac. PW

- Ju¿ za nied³ugo bêdziemy mogli przeprowadziæ siê do nowej
siedziby OSP w Bobrku, poza tym jednostce jest potrzebny nowy
wóz gaœniczy, ten, który mamy, jest bardzo wys³u¿ony i koszty
jego utrzymania w gotowoœci bojowej s¹ o wiele wiêksze ni¿
nowych wozów – mówi³ prezes OSP Bobrek Stanis³aw Adam-
czyk.

- Mijaj¹c¹ kadencjê uznajê za udan¹, chocia¿ prezesem je-
stem od niedawna, to jednak uda³o nam siê wiele. Mamy odre-
montowan¹ remizê, któr¹ ci¹gle doposa¿amy. Nasz¹ duma jest
te¿ m³odzie¿owa dru¿yna stra¿acka, która zdobywa laury na
stra¿ackich zawodach sprawnoœciowych od gminnych po woje-

II grupa - m³odzie¿ gimnazjalna. 1.Przemys³aw Cholewa –
SZS Gorzów, 2. Przemys³aw Choromañski – SZS Gorzów, 3.
Patryk Czarnota – Gimnazjum nr 2 Che³mek

III. grupa - szko³y ponadgimnazjalne. 1. Artur Szczepañski –
PZ nr 8, 2. Przemys³aw Bolek – PZ nr 8, 3. Dawid Bo¿ek – PZ nr 8

Zwyciêzcy otrzymali nagrody w postaci plecaków ufundowa-
ne przez MOKSiR oraz Urz¹d Miasta w Che³mku. Zwyciêzcy 1 i
2 miejsc  bêd¹ reprezentowaæ gminê w eliminacjach powiatowych.

PW
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Premiera teatralna w WTZ Fundacji im. Brata Alberta

Sufler nie by³ potrzebny
W nieca³e dwa miesi¹ce podopieczni Warsztatów Terapii

Zajêciowej Fundacji im. Brata w Che³mku przygotowali trzy
etiudy sceniczne. Owoce swojej pracy  zaprezentowali z okazji
Dnia Kobiet. Niepe³nosprawni aktorzy grali tak dobrze, ¿e sufler
nie by³ potrzebny.

Spektakl oparto na wierszach Juliana Tuwima  i Jana Brze-
chwy. Na kanwie rymowanych opowiastek powsta³ scenariusz
opowiadaj¹cy historiê Zosi Samosi, Grzesiu K³amczuchu i panu
Hilarym.

Prace nad inscenizacj¹ rozpoczê³y siê w styczniu. Najpierw
aktorzy poznali scenariusz inscenizacji. Potem rozpoczê³y siê
próby czytane, a na koniec praca w przestrzeni scenicznej. Gra-
j¹cy musieli zapamiêtaæ nie tylko swoje kwestie, ale równie¿
pracowaæ nad mimik¹ i gestykulacj¹.

- Trudno zagraæ cz³owieka. Szanujê  teatr i nie bêdê go psu³
– stwierdzi³ po zapoznaniu siê z tekstem Zbigniew Dworakow-
ski, jeden z pi¹tki aktorów.

Razem z nim w inscenizacji wyst¹pili: Józef Buras, Jaros³aw
Mi³kowski, El¿bieta Piek³owska oraz Ma³gorzata Ryszka, która
pe³ni³a dodatkowo odpowiedzialn¹ funkcjê asystentki re¿ysera.
Graj¹c na scenie, artyœci dali z siebie wszystko. Byli niczym
prawdziwi aktorzy. Na szczególne wyró¿nienie zas³uguje Jaro-
s³aw Mi³kowski, któremu prócz roli mêskiej przypad³a równie¿
farsowa rola postaci kobiecej. Jarek znakomicie wcieli³ siê w
obie postaci, zdradzaj¹c przy okazji du¿y talent aktorski i zna-
komite wyczucie sceny. Rzêsiste brawa zebra³ te¿ Zbigniew
Dworakowski za postaæ pana Hilarego. Za wielki komediowy dar
rozbawiania publicznoœci Zbigniew otrzyma³ fundacyjnego
Oscara.

Podczas realizacji spektaklu niepe³nosprawni pracowali
wspólnie z grup¹ terapeutów. Czêœæ kostiumów uszy³a Aneta

Gomó³ka. Wielk¹ pomoc¹  i fachow¹ rad¹ s³u¿y³a ca³emu zespo-
³owi Renata Hagno. Jak na teatr przysta³o nie oby³o siê bez
inspicjenta, który czuwa³ nad prawid³owym przebiegiem insce-
nizacji. By³a nim Karolina Szymoniak. Scenografi¹ i re¿yseri¹
spektaklu zajê³a siê Anna Kasprzyk.

Widowisko obejrzeli goœcie z WTZ w Przeciszowie i Jawiszo-
wicach. Po widowisku wszyscy uczestniczyli w konkursach
podporz¹dkowanych tematyce teatralnej i aktorskiej. Marcowa
inscenizacja jest pierwszym etapem pracy nad projektem teatral-
nym zatytu³owanym  „Ka¿dy jest, jaki jest”, w ramach którego
niepe³nosprawni poznaj¹ realia sceny. Œmia³o mo¿na powie-
dzieæ, ¿e to tylko rozgrzewka przed siêgniêciem po bardzo am-
bitny repertuar. W najbli¿szym czasie na tapetê trafi Mickiewicz.

Anna Kasprzyk

BIBLIOTEKA  DZIECIOM  W CZASIE  FERII

Podró¿ do Stumilowego Lasu z Kubusiem Puchatkiem i jego przyjació³mi
Dni przerwy w nauce szkolnej by³y okazj¹ do czêstszego ni¿

zwykle korzystani z biblioteki. Dzieci z przyjemnoœci¹ spêdza³y
wolny czas w bibliotece  na wspólnej zabawie i spotkaniach z
rówieœnikami.

W tym roku biblioteka zorganizowa³a cykl imprez pt. Podró¿
do Stumilowego Lasu z Kubusiem Puchatkiem i jego przyjació³-
mi. Pomys³odawc¹ tej imprezy by³a zaprzyjaŸniona z nasz¹ bi-
bliotek¹ czytelniczka ANNA CIEPIELA. W czasie zajêæ dzieci
opowiada³y o  swoich  ulubionych przygodach Kubusia Puchat-

ka, malowa³y portrety  bohaterów. W czasie licznych konkursów
i quizów dowiod³y, ¿e œwietnie znaj¹ wszystkie przygody Kubu-
sia i jego przyjació³ ze Stumilowego Lasu. Dzieci wspólnie z
pani¹ Ani¹ Ciepiel¹ i bibliotekarkami wykona³y przepiêkn¹
matrycê przedstawiaj¹c¹ Stumilowy Las. Mo¿n¹ j¹ podziwiaæ w
bibliotece dla dzieci do koñca marca br. Nie oby³o siê tak¿e bez
przyjêcia urodzinowego Kubusia, który w tym roku ma 60 lat.
Dzieci zaprosi³y na urodziny Kubusia wszystkich jego przyja-
ció³ i wspólnie zajada³y siê urodzinowym tortem.

Sabina Sukiennik
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Ostatki i Dzieñ Kobiet
u seniorów w Gorzowie
28 lutego br. w ostatnim dniu karnawa³u cz³onkowie Ko³a

Emerytów i Rencistów spotkali siê w sali Domu Ludowego w Go-
rzowie na tradycyjnych „ostatkach” i nieod³¹cznym w tym dniu
œledziku. Poniewa¿ za tydzieñ przypada³ 8 marca – tradycyjnie
obchodzony przez gorzowskie seniorki – Dzieñ Kobiet, Zarz¹d
Ko³a postanowi³ po³¹czyæ obie te okazje i wysz³a z tego ca³kiem
udana impreza, w której uczestniczy³o ponad 100 osób. ¯yczenia
wszystkiego dobrego w ka¿dym dniu roku, a tak¿e dobrej zabawy
z okazji Dnia Kobiet  z³o¿y³ so³tys Gorzowa pan Marek Palka.

Dzieñ Babci i Dziadka
Dzieci z Przedszkola nr 1 w Che³mku zaprosi³y do Domu

Ludowego w Che³mku swoje babcie i dziadków na imprezê z
okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Przedszkolaki œpiewem  i wier-
szami dziêkowa³y za  mi³oœæ, wyrozumia³oœæ oraz za czas, który
im poœwiêcaj¹. Spotkanie to zosta³o przygotowane przez przed-
szkolaki oraz ich opiekunki panie Dorotê Pik i Sabinê Madejczyk.

Zabawa karnawa³owa
W dniu 18.02.2006 r. na Sali w Domu Ludowym w Gorzowie

odby³a siê zabawa karnawa³owa zorganizowana przez nauczy-
cielkê mgr Barbarê Szyjkê oraz Komitet Rodzicielski z Samorz¹-
dowego Przedszkola w Bobrku. Sw¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas
m.in. dyrektor SZS w Bobrku mgr Adam £êkawa z ¿on¹ oraz
so³tys Bobrka pani Helena Szewczyk.

Wspania³¹ zabawê uda³o siê zorganizowaæ m.in. dziêki uprzej-
moœci pana burmistrza Andrzeja Saternusa oraz komendanta

Po toaœcie i tradycyjnym „Sto lat” wyst¹pi³ miejscowy zespó³
œpiewaczy Malwa, który do samego koñca spotkania umila³ czas
piêknym œpiewaniem, a nawet przeprowadza³ swoisty casting na
nowych cz³onków zespo³u Malwa.  Tañce i zabawy przy muzyce
trwa³y do godziny 24.00, bo póŸniej by³ ju¿ Popielec”.

Halina Klima

- Takie du¿e spotkanie mogliœmy przygotowaæ dziêki goœcin-
noœci pani Ewy Miszuty, która to ugoœci³a nas w niedawno wy-
remontowanej sali Domu Ludowego. W tym roku podczas wystê-
pów na sali by³o wystarczaj¹co du¿o miejsca, aby pomieœciæ
wszystkie babcie i dziadków, którzy z wypiekami na twarzach i
w wielkim skupieniu podziwiali popisy swoich wnucz¹t – pod-
kreœli³a organizatorka Dorota Pik.      PW

KOLEJNE SPOTKANIE UCZNIÓW KLAS 2 i 3 NA
KONKURSIE GMINNYM

„MA£Y MISTRZ ORTOGRAFII”
Dnia 10 lutego w Samorz¹dowym Zespole Szkó³ w Bobrku

odby³ siê gminny konkurs „Ma³y mistrz ortografii" adresowany
do  klas 2 i 3 nauczania zintegrowanego. Zosta³  on zorganizo-
wany przez SZS w Bobrku (przy wspó³udziale i pomocy MOK-
SiR w Che³mku). Wziê³o w nim udzia³ 27 najlepszych uczniów
wy³onionych w etapie szkolnym. Reprezentowali oni  swoje
placówki w  kolejnym etapie konkursowych zmagañ. Do etapu
powiatowego zakwalifikowali siê nastêpuj¹cy uczniowie z klas
drugich: Monika Palka z SZS w Gorzowie, Dominika Smalcerz
z SZS w Che³mku  oraz Gabriela Gucwa, Patrycja Bogudziñska,
i  Patrycja Mañkut z SZS w Bobrku.

Klasy trzecie na szczeblu powiatowym reprezentowaæ bêd¹
nastêpuj¹cy uczniowie: Krzysztof Gomó³ka z SP nr2 w Che³mku,
Dorota Ponikowska  Igor £opuszyñski z SZS w Che³mku oraz
Weronika Wiatr i Karolina Twardy z SP nr2 w Che³mku. Wszyst-
kim uczestnikom i zakwalifikowanym do nastêpnego etapu
GRATULUJEMY!

Dziêkujemy wszystkim nauczycielom, którzy przyczynili
siê do tego, aby ten konkurs móg³ siê odbyæ i którzy wytrwale
pracowali i czuwali  nad jego prawid³ow¹ organizacj¹ i spraw-
nym przebiegiem. Zaanga¿owani w przygotowanie podopiecz-
nych do konkursu pedagodzy to mgr Agata Juszyñska, mgr Ur-
szula Palka, mgr Gra¿yna Szyjka, mgr Ewa Raczek,  mgr Katarzy-
na Wojtyczko, mgr Lucyna Gontko. Dziêkujemy równie¿ na-
uczycielom z SZS w Bobrku, pani mgr Zofii Cichy i mgr Annie
Szel¹g za pomoc w pracy komisji podczas sprawdzania prac.
Jeszcze  raz dziêkujemy wspó³organizatorom za pomoc w przy-
gotowaniu i przeprowadzeniu  tego konkursu  jak równie¿  za
atrakcyjne nagrody.  mgr Lucyna Gontko

Stra¿y Po¿arnej w Gorzowie pana Andrzeja Rybaka, którzy udo-
stêpnili nieodp³atnie salê, za co serdecznie dziêkujemy. Swoj¹
cegie³kê na rzecz   przedszkola do³o¿y³ te¿ zespó³ „Rezonans”,
który bawi³ goœci za darmo a¿ do bia³ego rana. Ca³y dochód z
zabawy przekazany zostanie na potrzeby Samorz¹dowego Przed-
szkola z Bobrku. mgr Urszula Szyjka
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W wid³ach Wis³y i Przemszy (24)

Che³mek w okresie miêdzywojennym (14)
 Po uzyskaniu niepodleg³oœci ¿o³nierze z Che³mka wcieleni

do armii austriackiej powracali z ró¿nych stron Europy. Oczeki-
wali ich udrêczeni wojn¹ rodzice, ¿ony i dzieci. Nie wszyscy
jednak wrócili, wielu zginê³o, wielu znajdowa³o siê jeszcze w
szpitalach wojskowych i w niewoli.

Powracali czêsto poranieni, chorzy do zaniedbanych gospo-
darstw bez mo¿liwoœci zatrudnienia w zrujnowanych zak³adach
i bez mo¿liwoœci pracy  na Œl¹sku, który jeszcze przez kilka lat
by³ pod okupacj¹ prusk¹.

Tak napisa³ o tych czasach pan Franciszek Pactwa: „W akcji
propagandowej zmierzaj¹cej do przywrócenia Górnego Œl¹ska
Polsce brali udzia³ tak¿e mieszkañcy Che³mka. W roku 1920 w
s¹siednich Kopciowicach za Przemsz¹ organizowano akcje sa-
bota¿owe. W jednej z takich akcji w Che³mie Ma³ym Niemcy w
odwecie zastrzelili kilku jego mieszkañców”.

Dopiero po maju 1922 roku, gdy Polska objê³a w posiadanie
przyznan¹ jej czêœæ Górnego Œl¹ska, mieszkañcy Che³mka i oko-
licznych galicyjskich miejscowoœci mogli staraæ siê o zatrudnie-
nie w jego kopalniach, hutach i fabrykach.

Z czasem nieliczni znajdowali pracê w kopalniach: Libi¹¿a,
Czechowic-Dziedzic, Brzeszcz i Jaworzna. Przewa¿nie wêdro-
wali do pracy na piechotê, a póŸniej doje¿d¿ali na rowerach.
Pamiêtam, jak kilkanaœcie lat póŸniej dziadek pracuj¹cy w libi¹-
skiej kopalni przy urobku wêgla – kilofem i na kolanach, powra-
ca³ po ciê¿kiej pracy na rowerze. Srog¹ zim¹, ubrany w „co siê
da³o”, w kominiarce na g³owie z otworami na oczy i usta, brudny
od py³u wêglowego.

W pierwszych latach wolnoœci zmniejszy³a siê iloœæ osób
pracuj¹cych w kolejnictwie, które w znacznym stopniu by³o
zniszczone. Nie mo¿na by³o te¿ swobodnie wyje¿d¿aæ do Wied-
nia, ze zrozumia³ych wzglêdów. Trzeba by³o czekaæ jeszcze
kilka lat zanim uda³o siê odbudowaæ dworce, naprawiæ tory,
wyszkoliæ i zatrudniæ nowych pracowników, wskrzesiæ now¹
organizacjê kolejnictwa.

Bezpoœrednio po wojnie sytuacja materialna wsi by³a jeszcze
gorsza ni¿ w czasach zaborów. G³ównym Ÿród³em utrzymania,
jak przez wieki, by³o gospodarowanie na niezbyt urodzajnych
che³meckich glebach, przy bardzo prymitywnej hodowli, przy
ma³ej iloœci koni i prymitywnych narzêdziach pracy (kopaczki,
p³ugi, sierpy, a dopiero póŸniej kosy – uwa¿ano, ¿e przy ich
stosowaniu uzyskuje siê mniejsz¹ iloœæ zbo¿a.

Biedni mogli zbieraæ w ksi¹¿êcym lesie chrust i szyszki dwa
razy w tygodniu. Mo¿na by³o te¿ za zezwoleniem ksiêcia „stro-
iæ” drewno dla niego, a dla siebie za pracê ga³êzie do palenia w
piecu lub postawienia prymitywnego p³otu. „Strojeniem” nazy-
wa siê do dziœ wyr¹bywanie w lesie suchych drzew  i uk³adanie
ich w ca³ej d³ugoœci na jednym miejscu.

Znajdowali zajêcie w lasach ksiêcia Sapiehy jako gajowi,
pilarze, furmani  i „kubikuj¹cy” (mierz¹cy i obliczaj¹cy objêtoœæ
drewna). Ojciec niejednokrotnie opowiada³ o pewnym zdarze-
niu w tych czasach: „W wieku oko³o 18 lat z leœniczym kubiko-
wa³em drewno. Nadjecha³ na koniu ksi¹¿ê, zatrzyma³ siê i z konia
sprawdza³ prawid³owoœæ wykonywanej pracy. Leœniczy pod-
szed³ do konia i poca³owa³ ksiêcia w rêkê, a potem z satysfakcj¹
ojciec dodawa³ – a ja nie poca³owa³em, co leœniczemu mocno siê
nie podoba³o”.

Niewielu z mieszkañców Che³mka znajdowa³o zatrudnienie
„we dworze” ksiêcia Zygmunta Sapiehy, by³y to najczêœciej
kobiety wykonuj¹ce pracê nianiek, pomocnic guwernantek i
kucharek, praczek, sprz¹taczek, a g³ównie  prace polowe.

Z wolna poprawia³y siê warunki ¿ycia i zatrudnienia che³m-
kowian. W 1921 roku Jan Lelito i Józef Piwowarczyk za³o¿yli
tartak parowy, wykupiony póŸniej przez ¯yda Reifera, daj¹cy
pracê kilku mê¿czyznom. Powstawa³y na Skale wiêksze ni¿
poprzednio kamienio³omy, gdzie „³amano” kamieñ wapienny
nale¿¹cy do Wojciecha Sworzenia i Adolfa Mehla - najbogatsze-
go ¯yda w historii Che³mka. Kamieñ ten w du¿ej swej czêœci
transportowano w wózkach po szynach w kierunku Przemszy,
sk¹d galarami sp³awiano go do niezbyt odleg³ych miejscowoœci.
Powstawa³y te¿ nowe, wiêksze „wapienniaki” – piece, w których
wypalano kamieñ wapienny na wapno palone.

W pierwszych  latach po wojnie kwit³o te¿ przemytnictwo na
Przemszy, daj¹ce dodatkowe dochody co sprytniejszym miesz-
kañcom Che³mka, zwi¹zane jednak z du¿ym niebezpieczeñ-
stwem prowadz¹cym nawet do utraty ¿ycia.

Osobn¹ grupê mieszkañców wsi stanowili galarnicy – rodzi-
ny, których cz³onkowie z dziada pradziada trudnili siê wyrobem
galarów i sp³awianiem nimi towarów (flisactwo). Galary, te p³a-
skodenne ³odzie by³y przewa¿nie ich w³asnoœci¹. Wodowanie
wykonanych galarów by³o œwiêtem nie tylko flisaków, ale i
pozosta³ych mieszkañców wsi.

Jeszcze teraz przechodz¹c przez mostek, gdzie przed 30 laty
znajdowa³ siê drewniany most, a wczeœniej od 1927 roku most
¿elazny, mo¿na zobaczyæ ich pozosta³oœci i betonowe nadbrze-
¿e wskazuj¹ce, ¿e znajdowa³ siê tutaj port rzeczny (po œl¹skiej
stronie). Dziœ tylko nieliczni pamiêtaj¹, co dzia³o siê tu na Prze-
mszy niespe³na 80 lat temu.

K³adka na Przemszy
Od dawna, a szczególnie w okresie miêdzywojennym rzeka

Przemsza stanowi³a dogodn¹, tani¹ i nie niszcz¹c¹ œrodowiska
naturalnego drogê transportowania materia³ów. Sp³awiano ni¹
wtedy g³ównie wêgiel ze Œl¹ska, kieruj¹c go przewa¿nie do
Krakowa, rzadziej do Sandomierza i Pu³aw.

Nasza miejscowoœæ zwi¹zana by³a z ³adowaniem na galary
wêgla z kopalni Piast w Lêdzinach, które istnia³o na Przemszy
„pod Che³mkiem” z przeciwnej jej strony od 1 czerwca 1926
roku. Dowóz wêgla z kopalni i ³adowanie go na galary odbywa³o
siê w ró¿ny sposób. Pocz¹tkowo, na terenie kopalni wysypywa-
no wêgiel z wózków na utwardzony plac, sk¹d by³ ³adowany
³opatami na samochody, które zawozi³y go na nadbrze¿ne sk³a-
dowisko, a nastêpnie taczkami na galary.

Taki transport by³ uci¹¿liwy dla kopalni, a tak¿e dla miesz-
kañców miejscowoœci, przez które przeje¿d¿a³y samochody, a
wêgiel kilkakrotnie prze³adowywany ulega³ rozdrobnieniu, co
mia³o wp³yw na jego cenê.

Ten sposób transportowania by³ jedynie korzystny dla bied-
niejszych mieszkañców Che³mka, którzy znajdowali zatrudnie-
nie przy rêcznym za³adunku i przewo¿eniu wêgla taczkami na
galary, a jeszcze dodatkowo po za³adunku mia³ powsta³y po
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przesianiu, mogli zabieraæ do palenia w piecach zamiast drewna
i szyszek.

Aby wyeliminowaæ ten niedogodny i prymitywny sposób,
postanowiono w 1931 roku transportowaæ wêgiel do Che³mka
w wagonikach napowietrzn¹ kolejk¹ linow¹, której budowê
ukoñczono w 1936 roku. Trasa kolejki wynosi³a 9 kilometrów
i uzyskiwano wydajnoœæ 30 ton na godzinê. Do wagonika wcho-
dzi³o 500 kilogramów wêgla, a z niego specjalnym taœmoci¹-
giem bezpoœrednio by³ ³adowany na galary. Galary wêglowe na
Przemszy by³y ró¿nej wielkoœci. Galar o ³adownoœci 70 ton mia³
30 metrów d³ugoœci i 8 metrów szerokoœci, bywa³y tak¿e mniej-
sze, o ³adownoœci 50 ton.

Pieœñ flisaków
Czy to w dzieñ, czy o zachodzie
p³yniemy z pr¹dem fal.
P³ynie nasza pieœñ po wodzie,
niesiona wichrem w dal.

W s³oñcu czy w blasku gwiazd
mijamy wiele miast.
Wis³¹ hen, gdzieœ od Krakowa
p³yniemy do was z gór.

Choæ p³yniemy wci¹¿ w szeregu
przez smutne, d³ugie dnie,
ale ka¿dy gdzieœ na brzegu
zostawi³ serce swe.

I choæ kochania ¿al,
p³yniemy z pr¹dem w dal,
ale ka¿dy wróci z drogi
do swej niebogi znów.

Poprzez lasy, poprzez bory
p³yniemy z biegiem wód,
przez trzy pañstwa, trzy zabory
gdzie ¿yje polski lud.

Od gór a¿ hen, po Tczew
rozbrzmiewa polski œpiew,
a ten lud, choæ nosi pêta,
pamiêta dawne dnie.

Hah

Galary oczekuj¹ce na za³adunek z ³adowni od strony Œl¹ska
(zdjêcie wykonano z metalowego mostu)

W ciekawych wspomnieniach pana Franciszka Madejczyka
z rodu che³meckich galarników, znalaz³o siê stwierdzenie, ¿e
„praca ich by³a ciê¿ka, ale ciekawa”. „Do obowi¹zków galarni-
ków nale¿a³o za³adowanie galaru (przy pojemnoœci 50 ton trwa-
³o ono dwa dni) i bezpieczne dowiezienie ³adunku do Krakowa,
za co p³acono mu 50 z³otych. Roz³adowania galaru dokonywali
robotnicy firmy zakupuj¹cej wêgiel. U¿ywali do tego specjal-
nych wide³, a to, co przez nie przepad³o, galarnicy odwozili do
kopalni, otrzymuj¹c za to ekwiwalent w wêglu. Przy du¿ej wo-
dzie, drogê z Che³mka do Krakowa pokonywa³o siê w jeden
dzieñ, zaœ przy ma³ej– w dwa dni z tym, ¿e na noc cumowa³o siê
galary przy brzegu. W drodze powrotnej, przy ma³ej wodzie
galary ci¹gnione by³y koñmi, a przy wy¿szym poziomie ci¹gn¹³
je holownik Piast”.

W „Echu Che³mka” z 4.12.1938 roku napisano, ¿e do  wyci¹-
gania pustych galarów wêglowych bêdzie u¿ywany nowoczesny
holownik Olza. Kursowa³ bêdzie od Mys³owic do Pu³aw oraz na
Sanie do Stalowej Woli w Centralnym Okrêgu Przemys³owym.

Podczas wysokich stanów wód oraz w okresie od Bo¿ego
Narodzenia do 1 kwietnia ruch galarów ca³kowicie zamiera³.

Starsi mieszkañcy Che³mka pamiêtaj¹ jeszcze pieœni flisac-
kie, a szczególnie tê, która przez wiele lat by³a czêsto œpiewana,
staj¹c siê swego rodzaju hymnem naszej miejscowoœci. „Pieœñ
flisaków” œpiewana od najm³odszych lat wzbudza dziœ wspo-
mnienie galarów p³yn¹cych po Przemszy, a piêkna nastrojowa
melodia przypomina spokój, który udziela³a cz³owiekowi rzeka
i jej otoczenie.

Radio. Aktyv nadaje
Pierwsza w  naszej miejscowoœci rozg³oœnia radiowa ju¿ na-

daje. 20.03.2006  w cyberprzestrzeñ pop³ynê³a historyczna au-
dycja internetowego radia. Aktyv. To niezwyk³e wydarzenie
sta³o siê mo¿liwe dziêki Maækowi Madoniowi znanemu w na-
szym œrodowisku twórcy i administratorowi forum internetowe-
go www.chelmek.org.

/red/

Og³oszenie
Kupiê mieszkanie na „Starej Kolonii”

2 pokoje + kuchnia.

TTTTTel. 0604 395 492el. 0604 395 492el. 0604 395 492el. 0604 395 492el. 0604 395 492

Sprzedam gara¿Sprzedam gara¿Sprzedam gara¿Sprzedam gara¿Sprzedam gara¿

TTTTTel. 607 331 410el. 607 331 410el. 607 331 410el. 607 331 410el. 607 331 410
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Mistrzowie z Che³mka
Od wrzeœnia ubieg³ego roku w Szkole Podstawowej nr 2 w

Che³mku odbywaj¹ siê zajêcia karate prowadzone przez Chrza-
nowski Klub Karate, który zrzeszony jest w Polskim Zwi¹zku
Karate i posiada kilka filii.  Oprócz Che³mka prowadzi zajêcia w
Chrzanowie, Libi¹¿u, Dulowej oraz  w Wêgierskiej Górce.

W Che³mku zajêcia odbywaj¹ siê w dwóch grupach. Grupa
dzieci liczy 20 osób, a grupa doros³ych 15. Zajêcia s¹ prowadzo-
ne z doœwiadczonymi instruktorami.

Samorz¹dowcy wygraliSamorz¹dowcy wygraliSamorz¹dowcy wygraliSamorz¹dowcy wygraliSamorz¹dowcy wygrali
W dniu 5 marca 2006r. odby³ siê w Oœwiêcimiu kolejny

coroczny Powiatowy Integracyjny Turniej Pi³ki No¿nej Halowej
pracowników samorz¹dowych. W dwóch grupach walczy³o 11
dru¿yn wystawionych przez poszczególne samorz¹dy lokalne
oraz przez Urz¹d Marsza³kowski w Krakowie.

go Klubu Karate, a 4 z nich trenuje w Che³mku. Trzech startuj¹-
cych wróci³o z medalami.

Medale zdobyli: Witek Filipek (Che³mek) – w wadze 75 kg
– br¹zowy medal, Przemys³aw Zaj¹c (Che³mek) – w wadze 80 kg
– medal srebrny, Wojciech Winiarski ( Gorzów) – instruktor –
z³oty medal.

Dru¿ynowo klub zdoby³ I miejsce w turnieju.
- Karate to sposób na ¿ycie, uczy dyscypliny, odpowiedzial-

noœci, cierpliwoœci, pewnoœci siebie, kultury osobistej, szacun-
ku. Karate to równie¿  doskona³y sposób na likwidowanie wad
postawy oraz poprawienie kondycji – mówi prezes Chrzanow-
skiego Klubu Karate Zbigniew Zieliñski.

 Oprac. PW

11.03.2006 r. w Siemianowicach Œl¹skich odbywa³y siê
Mistrzostwa Œl¹ska w karate. Ogó³em wziê³o w nich udzia³ 125
zawodników. W tej grupie by³o 5 zawodników z Chrzanowskie-

Nasza dru¿yna znalaz³a siê po losowaniu w najsilniejszej
grupie I i po stoczeniu zaciek³ych pojedynków wysz³a z grupy
na pierwszym miejscu do pó³fina³u. W pó³finale pokonaliœmy
5:0 dru¿ynê Gminy Oœwiêcim, a w finale stoczyliœmy zwyciêski
bój z bardzo m³od¹ wiekowo dru¿yn¹ „dzia³aczy spo³ecznych”
z Przeciszowa. W fina³owej potyczce w regulaminowym czasie
gry by³ remis, jednak w dogrywce pierwsi strzeliliœmy „z³ot¹
bramkê” i wygraliœmy w zmaganiach turniejowych. Puchar dla
naszej dru¿yny odebra³ Burmistrz Che³mka Andrzej Saternus. W
sk³adzie naszej zwyciêskiej dru¿yny grali: Andrzej Saternus,
Andrzej Skrzypiñski, Bogdan Dulêba, Piotr Krzeczkowski, Marek
Idzik, Sebastian Fedecki, Pawe³ Legut, Wojciech Iwanicki, Bog-
dan Kowalczyk.

Prace nad przebudow¹ mostu w Bobrku posuwaj¹ siê zgodnie
z harmonogramem zatem po wyremontowanym moœcie prawdopo-
dobnie bêdzie ju¿ mo¿na przejechaæ w ostatnich dniach maja 2006.

Harmonogram segregacji odpadów - odbiór

BOBREK

Kwiecieñ – 27.04.06, Maj – 30.05.06, Czerwiec – 29.06.06,
Lipiec – 28.07.06, Sierpieñ – 30.08.06, Wrzesieñ – 29.09.06,
PaŸdziernik – 30.01.06, Listopad – 29.11.06, Grudzieñ – 28.12.06

GORZÓW

Kwiecieñ – 26.04.06, Maj – 29.05.06, Czerwiec – 28.06.06,
Lipiec – 27.07.06, Sierpieñ – 29.08.06, Wrzesieñ – 27.09.06,
PaŸdziernik – 27.10.06, Listopad – 28.11.06, Grudzieñ – 27.12.06

CHE£MEK

W ka¿dy ostatni dzieñ roboczy miesi¹ca
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VII Wiosenny Przegl¹d Sztuki Nieprofesjonalnej
Ju¿ po raz VII w Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekre-

acji w Che³mku odby³ siê Wiosenny Przegl¹d Sztuki Nieprofe-
sjonalnej. Mimo ¿e w dniu otwarcia wystawy w kalendarzu
widnia³a data 10 marca, aura na zewn¹trz nie przypomina³a
wiosennej.  Jednak ju¿ tradycyjnie przegl¹d cieszy siê du¿ym
zainteresowaniem w œrodowisku artystów, w tegorocznej edy-

cji swoje prace zaprezentowa³o 45 twórców z terenu gminy
Che³mek oraz Oœwiêcimia, Libi¹¿a, Chrzanowa, Jaworzna,
Babic, Mêtkowa, Krakowa, Wodzis³awia Œl¹skiego, Rybnika,
a nawet z Bornego Sulinowa. Zgromadzeni artyœci zostali uho-
norowani pami¹tkowym dyplomem oraz kompletem profesjo-
nalnych pêdzli . Wychodz¹c naprzeciw wci¹¿ rosn¹cemu zain-
teresowaniu, tegoroczny przegl¹d sztuki nieprofesjonalnej
zosta³ podzielony na dwie imprezy. Na wystawie w MOKSiRze
zaprezentowane zosta³y prace z dziedziny malarstwa, grafiki,
rysunku oraz rzeŸby, natomiast prace wykonane w technikach
dziewiarskich  zostan¹ wystawione 21 kwietnia w Domu Ludo-
wym w Che³mku w I Przegl¹dzie Rêkodzie³a Artystycznego
„Niæ – W³ókno – Materia”.

Oprac. PW

Lista uczestnikówLista uczestnikówLista uczestnikówLista uczestnikówLista uczestników
Andrzejewska Barbara – Che³mek, Bursztyñski Zdzis³aw –

Che³mek, Król Zuzanna – Che³mek, Lechowicz Barbara – Che³-
mek, Pilarczyk Marek – Che³mek, Pustelnik  Gra¿yna – Che³mek,
Radzicka Halina – Che³mek, Wcis³o Anna – Che³mek, ¯urawik
Jerzy – Che³mek, Radzki Andrzej – Borne-Sulinowo, Wojtyna
Stanis³awa – Wodzis³aw Œl¹ski, Sworzeniowska El¿bieta – Che³-
mek, Nosal-Tobiasz Anna – Oœwiêcim, Nowak Danuta – Che³mek,
Mayerberg Urszula – Che³mek, M³otecka Janina – Chrzanów,
Matysik Jadwiga – Gorzów, Krawczyk El¿bieta – Babice, Szmiel
Barbara – Rybnik, Sucherek Konstancja – Kraków, Sucherek Wanda
– Libi¹¿, Skóra Magdalena – Jaworzno, Skuczyñska Danuta –
Libi¹¿, Urbañczyk Barbara – Che³mek, Koneczna Genowefa –
Libi¹¿, Klimczyk-Koneczna Stanis³awa – Libi¹¿, Opitek Magda-
lena – Che³mek, Borycka Anna – Chrzanów, Wesecka Genowefa
– Che³mek, Toma Janusz – Oœwiêcim, Bogdan Król – Mêtków,
Koneczny Wies³aw – Libi¹¿, Skuczyñski Leszek – Libi¹¿, Gawe³
Józef – Libi¹¿, Korycik Antoni – Che³mek, Pawlik Józef – Che³-
mek, Szuszczewicz Kazimierz – Libi¹¿, Majkut Marian – Oœwiê-
cim, Jurek Zdzis³aw – Chrzanów, Ostrowski Janusz – Chrzanów,
Gondek Ryszard – Che³mek, Rudyk Aurelia – Che³mek, Najda
Stanis³aw – Che³mek, Trybalska-Tomaszkiewicz Zofia – Chrza-
nów, Tomaszkiewicz Mariusz - Chrzanów.

„Art. For Che³mek” w Trzebini
W Dworze Zieleniewskich w Trzebini goœci wystawa „Art. For

Che³mek”. Powsta³y  w ubieg³ym roku projekt artystyczny sta³ siê
pocz¹tkiem miejskiej kolekcji sztuki wspó³czesnej. Stu czterech
autorów z 17 krajów i czterech kontynentów ofiarowa³o prace,
które tworz¹ unikalny zbiór poœwiêcony naszej miejscowoœci.

Przez ostatnie miesi¹ce w galerii Epicentrum prezentowane by³y
grafiki, pastele, rysunki, fotogramy, prace malarskie i prace wyko-
nane technikami w³asnymi. 10 marca kolekcja zosta³a zaprezento-
wana  mieszkañcom Trzebini i okolic. Niezwyk³y urok i atmosfera
Dworu Zieleniewskich sprzyjaj¹  kontemplacji kameralnej prac.

Gor¹co polecamy Pañstwu wizytê we dworze. Ten piêkny,
unikalnej klasy zabytek jeszcze kilka lat temu przypomina³
bobreck¹ ruinê. Dziœ têtni ¿yciem i jak na prawdziwy polski dwór
przysta³o jest ostoj¹ kultury i tradycji. Jego historia siêga XIV
wieku, obecny kszta³t zyska³  w osiemnastym stuleciu. Prowadzi
szeroko zakrojon¹ dzia³alnoœæ, organizuj¹c liczne koncerty, re-
citale gwiazd estrady, wystawy, warsztaty plastyczne, spotkania
z ciekawymi ludŸmi. W jego progach goœcili: Danuta Rinn, Grze-
gorz Turnau, Jan Nowicki, Anna Maria Jopek, Magda Umer,
Cezary Pazura, Janusz Olejniczak, Justyna Steczkowska, Stani-
s³aw Soyka oraz ca³a plejada gwiazd, zespo³ów, kabaretów. „Art.
For Che³mek” spotka³ siê z ciep³ym zainteresowaniem mi³oœni-
ków sztuki oraz mediów. Wyœmienity klimat wernisa¿u to zas³u-

ga przemi³ych „Dworzan” oraz krakowskich jazzmanów z zespo-
³u Hot Swing. Powodzenie pomys³u sta³o siê mo¿liwe dziêki
dobrodziejstwu Internetu. Zachêcamy Pañstwa, by korzystaj¹c
z wiosennej aury, odwiedziæ Trzebiniê a internautom polecamy
materia³ o projekcie zamieszczony na stronach www.chelmek.pl,
w w w . d w o r . a r i e s . c o m . p l , w w w . k a s z t e l a n i a . p l / g a l e -
ria.php?galdz=77, www.chrzanow.srodmiescie.comwww.kurier-
chrzanowski.pl

 Uczestnicy wystawy: Miejski Oœrodek Kultury Sportu i
Rekreacji w Che³mku sk³ada serdeczne podziêkowanie  Panu
Dyrektorowi oraz pracownikom Instytucji Kultury Dworu Ziele-
niewskich w Trzebini za wspania³¹ organizacjê wystawy

 w.

„Karol – cz³owiek, który zosta³ Papie¿em”.

W niedzielê 2 kwietnia 2006 roku
o godz. 16.00 w sali widowiskowo kinowej

MOKSiR w Che³mku przy pl. Kiliñskiego 3
odbêdzie siê projekcja filmu pt.

„Karol – cz³owiek, który zosta³ Papie¿em”.
Film poprzedzi spektakl poetycki oparty

na tekstach Karola Wojty³y. Wstêp wolny
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Odszed³eœ od nas. Pozosta³eœ w naszych sercach.Odszed³eœ od nas. Pozosta³eœ w naszych sercach.

Tak przed rokiem mieszkañcy gminy
¿egnali Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.

Fot. Ma³gorzata Jakubas
Pawe³ Waligóra


