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Papie¿ Benedykt XVI
W drodze do Oœwiêcimia 28 maja przeje¿d¿a³ przez Bobrek.

To wydarzenie przejdzie do historii naszej gminy. Fotoreporta¿ na str. 3
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ECHO  CHE£MKA

02.04 – W Che³mku przy ul. Brzozowej
sprawcy dokonano krótkotrwa³ego
u¿ycia i zniszczenia samochodu VW
Golf

03.04 – W Che³mku na ul. Wojska Pol-
skiego dokonano kradzie¿y pieniêdzy
z mieszkania. Straty 650 z³

03.04 – W Che³mku na ul. Stacha za-
trzymano nietrzeŸwego rowerzystê –
1,8 ‰

04.04 – W Che³mku na ulicy Wojska Pol-
skiego dokonano w³amania do miesz-
kania straty oszacowano na 3 400 z³.
Sprawców ujêto dwóch sprawców ( je-
den nieletni)

07.04 – W Gorzowie na ul. Nowowiej-
skiej dokonano w³amania do sklepu –
starty 100 z³

08.04 – W Che³mku na ul. S³owackie-
go dokonano w³amania do samocho-
du Chrysler – straty oszacowano na
3 000 z³

08.04- W Che³mku na ul. Stacha za-
trzymano nietrzeŸwego rowerzystê
– 1,6 ‰

09.04 – W Che³mku na ul. Mickiewicza
zatrzymano nietrzeŸwego kieruj¹ce-
go rowerem 2,5 ‰

13.04 – W Gorzowie na ul. Oœwiêcim-
skiej dokonano kradzie¿y siatki ogro-
dzeniowej wartoœci 2 500 z³

14.04 – W Che³mku na ul. Przemys³owej
dokonano kradzie¿y blachy–straty
2 500z³

15.04 – W Gorzowie na ul. Nowowiej-
skiej zatrzymano nietrzeŸwego rowe-
rzystê 2,8‰

19.04 – W Che³mku na ul. Reymonta
zniszczono ogrodzenie dzia³ki straty
150 z³

21.04 –  W Che³mku na ul. Krakowskiej
dokonano zniszczenia kabiny telefo-
nicznej straty 53 z³

PW

ZWALCZANIE KOMARÓW
Gmina Che³mek spisa³a umowê ze Spe-

cjalistycznym Zak³adem Dezynsekcji, De-
ratyzacji Têpienie Szkodników “ ROBAK”
Krzysztof Wieczorek na prowadzenie akcji
zwalczania komarów na otwartych prze-
strzeniach. Celem akcji jest zapobieganie
masowemu wylêgowi zw³aszcza komarów,
które s¹ du¿¹ uci¹¿liwoœci¹ dla mieszkañ-
ców. Akcja odkomarzania bêdzie polega³a
na trzykrotnej wlewce œrodka larwicydowe-
go do rowów o d³ugoœci 18 560 mb i zasto-
isk wodnych o pow. 2,50 ha po³o¿onych na
terenie gminy Che³mek.  Pierwsz¹ wlewkê
œrodka larwicydowego do rowów i zastoisk
wodnych przeprowadzono w okresie od 5
maja 2006 r. do 9 maja 2006 r.

Inf. UM

DNI CHE£MKA 2006
2, 3, 4 czerwca

Szczegó³owy program obchodów
znajdziecie Pañstwo
na ostatniej stronie.

DNI CHE£MKA 2006
2, 3, 4 czerwca

Szczegó³owy program obchodów
znajdziecie Pañstwo
na ostatniej stronie.

Zapraszamy
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Historyczna pierwsza wizyta Papie¿a Benedykta XVI w Polsce.
28.05.2006 r. tak mieszkañcy gminy Che³mek witali Ojca Œwiêtego

podczas przejazdu do Oœwiêcimia.
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Che³mek w koronie
22 maja w Krakowie podczas uroczystej gali burmistrz Che³m-

ka Andrzej Saternus oraz  zastêpca burmistrza Andrzej Skrzypiñ-
ski odebrali g³ówny laur w konkursie Telewizji Kraków i Gazety
Krakowskiej „Trzy Korony Ma³opolski” w kategorii miast do 15
tysiêcy mieszkañców. Kapitu³a pod przewodnictwem Marsza³ka
Województwa Ma³opolskiego doceni³a osi¹gniêcia samorz¹du
gminy w mijaj¹cej kadencji. Cz³onkowie kapitu³y oceniali mia-
sta pod k¹tem gospodarnoœci, inicjatyw spo³ecznych i gospodar-
czych, umiejêtnoœci pozyskiwania œrodków zewnêtrznych, stop-
nia inwestycji. „Celem tegorocznego Plebiscytu by³ wybór miast
Ma³opolski, które w ci¹gu kadencji samorz¹dowej 2002-2006
zas³u¿y³y na miano najbardziej gospodarnych i przyjaznych
swym mieszkañcom - takich, w których ¿yje nam siê najlepiej”.

- Niewiele jest w Polsce miejscowoœci takich jak Che³mek –
ma³ych i uroczych. To tu dziêki niepowtarzalnemu klimatowi do-
brze siê mieszka, pracuje i wypoczywa, a inwestycje, wznoszone
przy wsparciu pieniêdzy z Unii Europejskiej czyni¹ nasze miasto
nowoczesnym i wygodnym. Jednak najwa¿niejsi w Che³mku s¹
mieszkañcy – to ludzie tworz¹ ciep³y charakter tej gminy – mówi³
po odebraniu nagrody burmistrz Che³mka Andrzej Saternus

W plebiscycie bra³o udzia³ 45 miast z naszego województwa.
Laureatem w kategorii od 15-30 tys. mieszkañców zosta³

Libi¹¿, a w kategorii powy¿ej 30 tys. mieszkañców Brzesko.

Most w Bobrku otwarty
25 maja w godzinach popo³udniowych

nast¹pi³o oddanie do ruchu  mostu w Bo-
brku. Tym samym po 3 miesi¹cach znów
mo¿na przejechaæ do Oœwiêcimia wygod-
niej i w o wiele krótszym czasie. Otwarty
most w znacz¹cy sposób zmniejszy  utrud-
nienia komunikacyjne na terenie gminy
zlikwiduje nadmierny ruch przez Che³mek
w kierunku Bierunia.

Ca³kowita d³ugoœæ mostu miêdzy teo-
retycznymi punktami podparcia na przy-
czó³kach wynosi 185,3 m, szerokoœæ mo-
stu 9,89 m, w tym szerokoœæ jezdni 7,0 m.,
chodnik 2 m. Obiekt sk³ada siê z szeœciu

przêse³ zalewowych i jednego nurtowego.
Podpory mostu s¹ betonowe, masywne
równolegle usytuowane do nurtu rzeki.

Ca³oœæ inwestycji wynios³a 10 040 793
z³, a prace wykonywane by³y przez Przed-

siêbiorstwo  Us³ug  Technicznych  INTER-
COR  z  Zawiercia.

Przywrócenie obiektu do pe³nej warto-
œci u¿ytkowej na zasadach skróconej pro-
cedury udzielenia zamówienia publiczne-

go  gwarantowa³o najkrótszy okres prze-
rwy w ci¹g³oœci ruchu na tym odcinku.

Ponadto wykonanie remontu w tak krót-
kim  czasie pozwoli³o na rezygnacjê z bu-
dowy mostu objazdowego na czas prowa-
dzenia zasadniczych robót.

W ci¹g³oœci ruchu co najmniej na okres
14 miesiêcy i zwiêkszy³oby koszty remon-
tu mostu  o ok. 5 mln z³,  z uwagi na potrze-
bê budowy mostu objazdowego oraz zdez-
organizuje ¿ycie mieszkañców tego rejo-
nu poprzez utrudnienie dojazdu do do-
mów, zak³adów prac i szkó³ na znacznie
d³u¿szy okres. Wyniki próbnego obci¹¿e-
nia mostu wskazuj¹, ¿e zosta³ prawid³owo
zbudowany (wytrzyma³ najbardziej nie-
korzystne obci¹¿enie z zachowaniem du-
¿ego marginesu bezpieczeñstwa).

Oprac. PW
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WYKAZ NIERUCHOMOŒCI LOKALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDA¯Y
Burmistrz Che³mka, dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 i 2

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœcia-
mi (Dz. U. z 2000 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸn. zm.) oraz w
wykonaniu Uchwa³y Nr XI/81/2003 Rady Miejskiej w Che³mku
z dnia 09 paŸdziernika 2003 roku w sprawie sprzeda¿y lokali
u¿ytkowych stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Che³mek, przezna-
cza do sprzeda¿y gminne lokale u¿ytkowe z równoczesn¹ sprze-
da¿¹ w czêœciach wspólnych budynku oraz u³amkowej czêœci
gruntu.

1. Nieruchomoœæ oznaczona w ewidencji gruntów jako dzia³-
ka ewidencyjna 836/246 obrêb Che³mek i 1269/38 obrêb Libi¹¿
Wielki  o powierzchni 0.0964 ha zabudowana budynkiem miesz-
kalnym wielorodzinnym  4-kondygnacyjnym, po³o¿onym w
Che³mku przy ul. Wojska Polskiego 8.

Wadium: 38 094
Lokal u¿ytkowy Nr 4 po³o¿ony na parterze, sk³ada siê z

dwóch sal sprzeda¿y, WC, szatni, magazynu, korytarza o ³¹cznej
powierzchni u¿ytkowej 84,98 m2.

Cena: 65.000,00 z³otych
 Sprzeda¿ 84,98/2.566,97 oraz u³amkowa czêœci nierucho-

moœci gruntowej 836/246 oraz 1269/38.
2. Nieruchomoœæ oznaczona w ewidencji gruntów jako dzia³-

ka ewidencyjna 836/246 obrêb Che³mek i 1269/38 obrêb Libi¹¿
Wielki o powierzchni 0.0964 ha zabudowana budynkiem miesz-
kalnym wielorodzinnym 4-kondygnacyjnym, po³o¿onym w
Che³mku przy ul. Wojska Polskiego 8.

Wadium: 38 094
Lokal u¿ytkowy Nr 6 po³o¿ony na parterze, sk³ada siê z sali

sprzeda¿y, WC, umywalni, szatni, biura, dwóch magazynów,
korytarza o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej 91,81 m2.

Cena: 70.000,00 z³otych
 Sprzeda¿ 91,81/2.566,97 oraz u³amkowa czêœci nierucho-

moœci gruntowej 836/246 oraz 1269/38.
3. Nieruchomoœæ oznaczona w ewidencji gruntów jako dzia³-

ka ewidencyjna 836/221 obrêb Che³mek o powierzchni 0.0388
ha zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym 2-
kondygnacyjnym, po³o¿onym w Che³mku przy ul. Brzozowej 6.

Wadium: 34 583
Lokal u¿ytkowy Nr 1 po³o¿ony na parterze, sk³ada siê z sali

sprzeda¿y, WC, magazynu, biura, korytarza, pomieszczenia œnia-
daniowego, o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej 83,50 m2 oraz
piwnica przynale¿na 66,20 m2

Cena: 64.000,00 z³otych
 Sprzeda¿ 149,70/768,48 oraz u³amkowa czêœci nierucho-

moœci gruntowej 836/246 oraz 1269/38.

4. Nieruchomoœæ oznaczona w ewidencji gruntów jako dzia³-
ka ewidencyjna 836/221 obrêb Che³mek o powierzchni  0.0388
ha zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym 2-
kondygnacyjnym, po³o¿onym w Che³mku przy ul. Brzozowej 6.

Wadium: 34 583
Lokal u¿ytkowy Nr 2 po³o¿ony na parterze, sk³ada siê z sali

obs³ugi klienta, korytarza, sali napraw sprzêtu, magazynu, WC
o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej 51,00 m2

Cena: 40.100,00 z³otych
 Sprzeda¿ 51,00/768,48 oraz u³amkowa czêœci nieruchomo-

œci gruntowej 836/246 oraz 1269/38.
Cena nieruchomoœci lokalowych przeznaczonych do sprze-

da¿y zosta³a ustalona przez uprawnionego rzeczoznawcê w za-
kresie szacowania nieruchomoœci i przedstawiona w postaci
operatów szacunkowych.

– Wojska Polskiego 8 operat z dnia 16 marca 2004 roku,
aktualizacja z dnia 01 lipca 2004 roku oraz z dnia 14 kwietnia
2006 roku.

– Brzozowa 6 operat z dnia 31 marca 2004 roku, aktualizacja
z dnia 08 lipca 2005 roku.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o
w³asnoœci lokali (Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 903) przedmio-
towe nieruchomoœci lokalowe uzyska³y ze Starostwa Powiato-
wego w Oœwiêcimiu zaœwiadczenia o samodzielnoœci lokalu u¿yt-
kowego zgodnie z wymaganiami okreœlonymi przepisem art 2
ust. 2 w/w ustawy.

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieru-
chomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2000
r. Nr 46, poz. 543), mog¹ w terminie 6 tygodni od dnia wywiesze-
nia niniejszego wykazu tj. od dnia 14 kwietnia 2006 roku do dnia
26 maja 2006 roku sk³adaæ wnioski o nabycie  przedmiotowych
nieruchomoœci lokalowych.

Bli¿szych informacji w sprawie sprzeda¿y w/w nieruchomo-
œci mo¿na uzyskaæ w pok. nr 14 Urzêdu Miejskiego w Che³mku
ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 846
– 12 – 30 wew. 40 osoba do kontaktu Naczelnik Wydzia³u Archi-
tektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzêdu Miejskiego
w Che³mku S³awomir Kalemba. Przedmiotowy wykaz zosta³
wywieszony w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Che³mku oraz na
tablicach og³oszeñ na terenie ca³ej gminy na okres 21 dni tj. w
terminie od dnia 14 kwietnia 2006 roku do dnia 4 maja 2006
roku. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu zosta³a podana
do publicznej wiadomoœci przez og³oszenie w prasie lokalnej.

Inf.UM

Remont ul. Krakowskiej

w Che³mku

Dziêki staraniom burmistrza Che³mka Andrzeja Saternusa
Zarz¹d Dróg Wojewódzkich wykona³ remont g³ównej arterii
Che³mka - ul. Krakowskiej. Prace remontowe polega³y  na zerwa-
niu wierzchniej warstwy jezdni i wy³o¿eniu na jej miejsce nowej
nawierzchni asfaltowej.

Zakres: w m. Che³mek w km 52+180 do 52+450 (ul. Krakow-
ska) w km 50+140 do 50+750 (droga w lesie)

remont nawierzchni
Rozpoczêcie: 2006-05-04
Zakoñczenie: 2006-05-12
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Nowa sala gimnastyczna przy SZS nr 1 w Che³mku
24 maja nast¹pi³o uroczyste oddanie do u¿ytku sali gimna-

stycznej przy Samorz¹dowym Zespole Szkó³ nr 1 w Che³mku.
Uroczystoœæ otwarcia uœwietnili burmistrz Che³mka Andrzej
Saternus, radni Rady Miejskiej, przedstawiciele w³adz woje-
wództwa, przedstawiciele kuratorium oraz dyrektorzy i nauczy-
ciele z gminnych szkó³ oraz wielu zaproszonych goœci.

Przyby³ych na otwarcie sali przywita³a dyrektor SZS nr 1 w
Che³mku Pani Lucyna Kuligowska. Dyrektorka oprócz powita-
nia z³o¿y³a równie¿ podziêkowania wszystkim osobom i fir-
mom, które przyczyni³y siê do powstania nowoczesnej sali gim-
nastycznej. Szczególne podziêkowania z³o¿y³a na rêce burmi-
strza Che³mka, który, jak ujê³a pani dyrektor, przez swoje zain-

cia zaproszeni goœcie mogli zobaczyæ przedstawienie w którym
udzia³ wziê³o oko³o 100 uczniów.

Po uroczystoœciach na nowo oddanej sali rozegrano mecz
siatkówki pomiêdzy UKS Grunwald a KS So³a. Mecz zainaugu-
rowa³ burmistrz Andrzej Saternus, a UKS nie da³ szans KS So³a
wygrywaj¹c 3:0 w setach.

Prace nad sal¹ gimnastyczn¹ przy Samorz¹dowym Zespole
Szkó³ nr 1 w Che³mku rozpoczêto w marcu 2004 roku. Ca³kowita
powierzchnia u¿ytkowa sali  to 1053,05 m2 w tym:, przewi¹zka
316,25m2,  sala gimnastyczna 562,5 m2, wysokoœæ obiektu 12 m.

Ca³oœæ inwestycji wraz z wykonaniem dokumentacji, robo-
tami budowlanymi oraz zakupem i zamontowaniem wyposa¿e-
nia i sprzêtu sportowego wynios³a 1 828 573 z³. Dyrekcja Samo-
rz¹dowego Zespo³u Szkó³ nr 1 w Che³mku sk³ada serdeczne
podziêkowania za wk³ad w budowê sali gimnastycznej

Komitetowi Wspierania Budowy Sali Gimnastycznej w sk³ad
którego weszli: Dyrektor SZS nr 1 w Che³mku Lucyna Kuligow-
ska, wice dyrektor SZS nr 1 Beata Pawluœkiewicz, radni Rady
Miasta – Zofia Urbañczyk, Jadwiga Radwañska, Adam Stok³o-
sa, prezes UKS Grunwald Mieczys³aw Wesecki, wiceprezes UKS
Grunwald Mariusz Janik, Ma³gorzata Wojtowicz, Marek Sitek,
Sylwia Basta – przewodnicz¹ca Rady Rodziców, Dariusz Bu³-
dak, Kazimiera Knapik, wszystkim firmom oraz osobom prywat-
nym za wsparcie finansowe, rzeczowe i pracê wykonywan¹ na
rzecz budowy. Wszystkim nauczycielom którzy wnieœli ogrom-
ny wk³ad pracy w pracê przy sali, w³aœcicielom sklepów spo¿yw-
czych w Che³mku za trzy kosze s³odyczy przekazane dla
uczniów, radnym Rady Miejskiej oraz Burmistrzowi Che³mka
Andrzejowi Saternusowi za prace, zainteresowane oraz ogrom-
ne wsparcie, którego udziela³ od pocz¹tku inwestycji.     PW

teresowanie budow¹ obiektu, „by³ pierwszym inspektorem nad-
zoru”. Tak¿e burmistrz nie kry³ swojego zadowolenia z otwartej
sali.

- Wreszcie mo¿emy otworzyæ tê jak¿e potrzebn¹ tutaj salê
gimnastyczn¹, w³o¿yliœmy w ni¹ wiele wysi³ku i czasu ale wresz-
cie jest. Chcia³bym tutaj podziêkowaæ wszystkim,  którzy przyczy-
nili siê powstania tego obiektu, a szczególnie pani dyrektor
Lucynie Kuligowskiej oraz Marsza³kowi Województwa Janusza
Sepio³a, który wspiera wiele projektów realizowanych przez
nasz¹ gminê. Mam nadziejê, ¿e ta sala gimnastyczna bêdzie
dobrze s³u¿yæ mieszkañcom i ¿e tu zawsze do póŸnych godzin
wieczornych bêdzie siê paliæ œwiat³o œwiadcz¹ce o tym, ¿e jest
ona dobrze wykorzystywana oraz ¿e to by³a bardzo trafiona
inwestycja – mówi³ burmistrz Andrzej Saternus.

Po przemówieniach burmistrz wraz z radnymi Zofi¹ Urbañ-
czyk, Jadwig¹ Radwañsk¹ i Adamem Stok³os¹ dokona³ uroczy-

stego przeciêcia wstêgi. Nastêpnie pro-
boszcz parafii pw.  Matki Bo¿ej Królowej
Polski ks. Alojzy Str¹czek dokona³ po-
œwiêcenia obiektu.

Po poœwiêceniu dyrektor Lucyna Kuli-
gowska w asyœcie przewodnicz¹cej Rady
Rodziców pani Sylwii Basta wrêczy³a po-
dziêkowania wszystkim zaanga¿owanym
w budowê sali gimnastycznej przy SZS nr
1 w Che³mku

Swoje podziêkowania wyrazi³y te¿
dzieci, obdarowuj¹c burmistrza Andrzeja
Saternusa, Marka Sowê, który reprezento-
wa³ Marsza³ka Janusza Sepio³a oraz przed-
stawiciela Kuratorium Oœwiaty Andrzeja
Szafrañskiego kwiatami. W czasie otwar-
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„Rozwój Miejskiej Strefy Aktywnoœci
Gospodarczej w Che³mku”

W dniu 27 kwietnia 2006 roku odby³a siê sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej  w
Che³mku, na której zosta³y wprowadzone zmiany w bud¿ecie, spowodowane uzyska-
niem przez gminê œrodków unijnych na rewitalizacjê strefy przemys³owej po by³ych
zak³adach PZPS „Che³mek”. W roku 2005 Gmina Che³mek z³o¿y³a wniosek aplikacyj-
ny o dofinansowanie do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego, Priorytet III, Dzia³anie 3.3 – „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemys³owe i
powojskowe”.

Tytu³ projektu to „Rozwój Miejskiej
Strefy Aktywnoœci Gospodarczej  w Che³m-
ku”. Aplikacja przesz³a pozytywnie
wszystkie etapy oceny, uzyskuj¹c 88,46%
mo¿liwych do zdobycia punktów, a tym
samym 4 miejsce na liœcie rankingowej. W
dniu 26 kwietnia br. wniosek zosta³ za-
twierdzony decyzj¹ Zarz¹du Wojewódz-
twa Ma³opolskiego do dofinansowania.

Ca³kowita wartoœæ projektu to
7 830 163 z³.

Ca³kowita wartoœæ dofinansowania
wyniesie 5 028 864 z³, z czego 60 % kosz-
tów kwalifikowanych pochodziæ bêdzie z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego (kwota 4 310 455z³), natomiast
10 % to œrodki krajowe pochodz¹ce z
Bud¿etu Pañstwa (kwota 718 409 z³.).

W latach 2004 – 2006 w ramach reali-
zacji przedmiotowego projektu wykona-
no nastêpuj¹ce zadania:

* Przebudowa Placu Kiliñskiego,
* Powstanie Regionalnego Oœrodka

Szkoleniowego dla Osób Zagro¿onych
Bezrobociem w Che³mku,

* Budowa Domu Pamiêci Baty.
£¹czna kwota poniesionych do tej pory

kosztów to 3 971 074 z³.
Dofinansowanie w ramach ZPORR

wyniesie 2 331 428 z³, udzia³ gminy to
999 184 z³.

Do wykonania w roku 2006 pozosta³y
nastêpuj¹ce pozycje:

* Przebudowa ul. Baty – modernizacja
nawierzchni oraz budowa odwodnienia,

* Przebudowa drogi na przedpolu stre-
fy przemys³owej – modernizacja na-

budowa gazoci¹gu, linii kablowych, od-
wodnienie,

* Powstanie parkingu dla samochodów
osobowych na 20 miejsc w s¹siedztwie
Domu Pamiêci Baty oraz uporz¹dkowanie
placu autobusowego na przedpolu strefy
przemys³owej,

* Przebudowa ul. Przemys³owej – mo-
dernizacja nawierzchni, budowa parkingu
wykonanie oœwietlenia oraz gazoci¹gu.

£¹czna kwota pozosta³ych do ponie-
sienia kosztów to 3 859 089 z³. Zawieraj¹
one równie¿ koszt promocji projektu.

Œrodki UE pozwalaj¹ prowadziæ dzia-
³ania, które prowadz¹ do zmiany wizerun-
ku miasta i gminy poprzez jej rewitaliza-
cjê. Liczymy, ¿e inwestycja w strefie spo-
woduje jeszcze wiêksze zainteresowanie
przedsiêbiorców lokalizowaniem swoich
inwestycji na tym terenie. Dla firm ju¿ ist-
niej¹cych przedsiêwziêcie to stanowi wa¿-
ny element wspó³pracy z samorz¹dem.

wierzchni, budowa chodnika oraz odwod-
nienia,

* Przebudowa ul. Kochanowskiego –
modernizacja nawierzchni, budowa par-
kingu dla samochodów osobowych, prze-
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Jubileusz kombatantaJubileusz kombatantaJubileusz kombatantaJubileusz kombatantaJubileusz kombatanta
Pan ppor Antoni Pos³uszny 27 kwietnia obchodzi³ swoje 90

urodziny. Z tej okazji zacnego jubilata odwiedzili przedstawi-
ciele Polskiego Zwi¹zku Kombatantów i WiêŸniów Politycz-
nych panowie prezes ko³a w Che³mku pan Józef Twardosz oraz
pan Roman Borowiec, którzy oprócz ¿yczeñ i kwiatów wrêczyli
zacnemu jubilatowi list gratulacyjny.  Pan Antoni jest wetera-
nem II Wojny Œwiatowej bra³ udzia³ w Kampanii Wrzeœniowej,
ze zwi¹zkiem kombatantów w Che³mku jest zwi¹zany od jego
pocz¹tków dotychczas bêd¹c jego czynnym cz³onkiem. Spotka-
nie u szacownego jubilata by³o okazj¹ do wspomnieñ, niekiedy
bardzo osobistych i tragicznych wspomnieñ wojennych dni.

Mimo swojego wieku pan Antoni tryska zdrowiem i energi¹,
regularnie zjawia siê na zebraniach a czas wolny spêdza we
w³asnym ogródku.

PW

Dzieñ ZwyciêstwaDzieñ ZwyciêstwaDzieñ ZwyciêstwaDzieñ ZwyciêstwaDzieñ Zwyciêstwa

Data 8 maja widnieje w kalendarzu pod nazwa Miêdzynaro-
dowego Dnia Zwyciêstwa. To w tym dniu w 1945 roku wojska
sprzymierzonych zdoby³y Berlin, przyczyniaj¹c siê do zakoñ-
czenia II wojny œwiatowej. Z tej okazji w Che³mku pod pomni-
kiem Ofiar Faszyzmu w Paprotniku w obecnoœci pocztów sztan-
darowych che³meckich szkó³, stra¿y po¿arnej oraz warty hono-
rowej wystawionej przez jednostkê wojskow¹ z Libi¹¿a delega-
cja samorz¹dowa z burmistrzem Che³mka Andrzejem Saternu-
sem z³o¿y³a wieniec na monumencie upamiêtniaj¹cym pole-
g³ych podczas II wojny œwiatowej mieszkañców Che³mka. Pod
pomnikiem swoje wieñce i czeœæ poleg³ym odda³y równie¿ de-
legacje szkó³, kombatantów i sta¿y po¿arnych.

PW

Pierwsza stulatka w gminie Che³mek
16 kwietnia 2006 roku pani Julia Walaszek z Che³mka ob-

chodzi³a swoje setne urodziny.  Pani Julia jest pierwsz¹ miesz-
kank¹ gminy Che³mek, która œwiêtowa³a tak okr¹g³¹ rocznicê
urodzin.

Burmistrz Che³mka Andrzej Saternus z³o¿y³ szacownej jubilat-
ce ¿yczenia zdrowia, szczêœcia oraz dwustu lat ¿ycia, wrêczy³ bukiet
kwiatów i urodzinowy prezent. Wraz z ¿yczeniami pani Julia otrzy-
ma³a listy gratulacyjne od Wojewody Ma³opolskiego Witolda
Kochana i Prezesa Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza.

W dniu urodzin w koœciele pw. Mi³osierdzia Bo¿ego w inten-
cji dostojnej jubilatki zosta³a odprawiona msza œwiêta, a nastêp-
nie pani Julia Walaszek w gronie rodziny oraz bliskich w setn¹
rocznicê swych urodzin œwiêtowa³a w zajeŸdzie "Józstach". O
setnych urodzinach pani Julii nie zapomnieli równie¿ znajomi
i s¹siedzi, którzy wrêczyli jubilatce kosz owoców.

MIEÆ 100 LAMIEÆ 100 LAMIEÆ 100 LAMIEÆ 100 LAMIEÆ 100 LAT I….T I….T I….T I….T I….
Z pewnoœci¹ jubileusz setnych urodzin Pani Julii

Walaszek przeszed³ ju¿ do historii, a dla Jubilatki to
jeden z tych dni, których siê w ¿yciu nie zapomina. A
ju¿ w szczególnoœci Jubilatka i Jej rodzina nie chcia³a
o nikim zapomnieæ przy podziêkowaniach. I tak:

za wspóln¹ modlitwê, b³ogos³awieñstwo i s³owa
otuchy dziêkuje Proboszczowi Parafii p.w. Mi³osier-
dzia Bo¿ego w Che³mku – ks. Stanis³awowi Strojko-
wi.

burmistrzowi Che³mka – Andrzejowi Saternuso-
wi oraz  z – cy kierownika USC – Pani W³adys³awie
Byrskiej za serdeczne ¿yczenia i upominek,

rodzinie, znajomym i s¹siadom za te wszystkie
mile spêdzone chwile, które sprawiaj¹, ¿e cz³owie-
kowi naprawdê chce siê ¿yæ.
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Nowe wiaty przystankoweNowe wiaty przystankoweNowe wiaty przystankoweNowe wiaty przystankoweNowe wiaty przystankowe
Zakoñczono monta¿ trzech nowych wiat przystankowych

celem uzupe³nienia infrastruktury komunikacyjnej. Wiaty te
zosta³y zainstalowane przy ul. Krakowskiej w Bobrku w nastê-
puj¹cych miejscach:

Remont SG ZOZRemont SG ZOZRemont SG ZOZRemont SG ZOZRemont SG ZOZ
Rozpoczê³y siê prace remontowe w SG ZOZ w Che³mku.

Remont ma obj¹æ modernizacjê budynków oraz zakup urz¹dzeñ
medycznych dla SGZOZ w Che³mku”

Remonty drRemonty drRemonty drRemonty drRemonty dróg w gminieóg w gminieóg w gminieóg w gminieóg w gminie
Ruszaj¹ remonty dróg w gminie Che³mek. W postêpowaniu

przetargowym najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³o Przedsiêbiorstwo
Produkcyjno –Us³ugowo – Handlowe „BITUMIK” z Chrzano-
wa. Po podpisaniu umowy firma rozpocznie remonty na ul. Po-
lnej, ul. S³owackiego w Che³mku, ul. Sportowej i ul. Kolejowej
w Gorzowie, oraz ul. Kwiatowej, Starowiejskiej, ul. Spacerowej
w Bobrku.

1. przy nowo po-
wsta³ym przy-
stanku autobu-
sowym w rejo-
nie koœcio³a i
stacji paliw,

2. w okolicy skrzy-
¿owania ulic
Krakowskiej i
P o d k o m o r -
skiej,

3. w okolicy
Przedsiêbior-
stwa Metali Nie-
¿elaznych Bo-
brek.

Uzupe³niono
równie¿ brakuj¹-
ce elementy wiat
przystankowych
na terenie ca³ej
gminy (wybite
szyby, zniszczo-
ne ³aweczki, po-
giête oblachowa-
nie).

Akcja letniaAkcja letniaAkcja letniaAkcja letniaAkcja letnia
Burmistrz Che³mka og³asza konkurs ofert na wsparcie realiza-

cji zadañ publicznych w roku 2006 zwi¹zanych z organizacj¹
akcji letniej, okreœlonych w Programie wspó³pracy Gminy Che³-
mek z organizacjami pozarz¹dowymi w roku 2006, uchwalonym
przez Radê Miejsk¹ w Che³mku w dniu 21 grudnia 2005 r. Oferty
przyjmowane s¹ do 30 czerwca 2006 r.

Rodzaj zadañ i wysokoœæ œrodków przeznaczonych na ich
realizacjê:

Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i m³odzie¿y:
a. organizacja zajêæ p.n. "Wakacyjne wêdrówki" i inne w

okresie wakacji dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin patologicznych
i dotkniêtych problemami wychowawczymi z terenu Gminy Che³-
mek – kwota 7.000 z³

b. organizacja zajêæ p.n. „Podaruj dzieciom s³oñce” w okre-
sie wakacji, dla dzieci i m³odzie¿y  z rodzin patologicznych i
dotkniêtych problemami wychowawczymi z terenu Gminy Che³-
mek – kwota 6.000 z³

Pe³ny tekst og³oszenia o konkursie zawieraj¹cy: zasady przy-
znawania dotacji, terminy i warunki realizacji w/w zadañ, termi-
ny sk³adania ofert, terminy, tryb i kryteria stosowane przy wybo-
rze oferty, informacjê o zrealizowanych w latach 2004 i 2005
zadaniach publicznych tego samego rodzaju oraz wzór oferty i
innych dokumentów dostêpny jest w  Urzêdzie Miejskim w Che³m-
ku, ul. Krakowska 11, na tablicy og³oszeñ i w pokoju nr 121, w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej:
www.chelmek.pl

Warunkiem przyst¹pienia do konkursu jest z³o¿enie oferty
zgodnej ze wzorem okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra Go-
spodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika
2003 r. (Dz. U. N 193, poz. 1891).

Wzór oferty dostêpny jest na stronach internetowych
www.chelmek.pl oraz w Urzêdzie Miejskim w Che³mku, ul. Kra-
kowska 11, pok. nr 121.

Kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿sza od wnioskowanej
w ofercie. Burmistrz zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu
finansowania zadañ w kosztorysie sk³adanej oferty.

Warunkiem zawarcia umowy jest otwarcie wyodrêbnionego
rachunku bankowego dla przyjêcia dotacji. Zadanie skierowane
jest do dzieci i m³odzie¿y z terenu Gminy Che³mek.

Dodatkowych informacji udziela: Janina Œwierz tel. (0 33)
846 12 30 wew. 26 – Sekretarz Miejski, - pok. nr 112; Agnieszka
Rola tel. (033) 846 12 30 wew. 30 - Wydzia³ Ogólno Organiza-
cyjny i Spraw Obywatelskich Urzêdu Miejskiego w Che³mku
pok. nr 121.          Inf. UM

Œrodki
na inwesty-
cje zosta³y
uzyskane w
r a m a c h
Zintegro-
w a n e g o
Programu
Operacyj-
nego Roz-
woju Re-
gionalne-
go

Dzia³anie 3.5.2 „Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia”
 Remont obejmuje:
- wymianê pokrycia dachowego budynku C
- wymianê posadzek w budynku B i C
- wymianê lamp oœwietleniowych oraz w niezbêdnym zakre-

sie instalacji w budynku B i C
- modernizacjê pomieszczeñ poradni Rentgena , poradni re-

habilitacji,  poradni chirurgicznej, poradni ginekologicznej i
poradni dermatologicznej

- modernizacjê sanitariatów
- malowanie œcian i sufitów budynku B i C
- termomodernizacjê œcian budynku SG ZOZ.
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Prace spo³eczno - u¿yteczne
Nowy instrument rynku pracy „PRACE SPO£ECZNIE U¯Y-

TECZNE” - skierowany jest do osób bezrobotnych bez prawa do
zasi³ku jednoczeœnie korzystaj¹cych ze œwiadczeñ pomocy spo-
³ecznej. Organizowane s¹ przez gminy w:

- jednostkach organizacyjnych pomocy spo³ecznej,
- organizacjach pozarz¹dowych statutowo zajmuj¹cych siê

pomoc¹ charytatywn¹ lub na rzecz spo³ecznoœci lokalnej,
instytucjach na rzecz spo³ecznoœci lokalnej nie dzia³aj¹cych

w celach maksymalizacji zysku, do których nie maj¹ zastosowa-
nia przepisy dotycz¹ce pomocy publicznej, tj. urzêdzie gminy
i jednostkach organizacyjnych utworzonych przez gminê nie
posiadaj¹cych osobowoœci prawnej, je¿eli s¹ one jednostkami
bud¿etowymi lub zak³adami bud¿etowymi np. szko³y, przed-
szkola, ¿³obki.

Gmina Che³mek przygotowa³a plan okreœlaj¹cy rodzaj i iloœæ
prac niezbêdnych dla gminy i przekaza³a go Powiatowemu Urzê-
dowi Pracy w Oœwiêcimiu oraz kierownikowi Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Che³mku. Na podstawie tych informacji starosta
zawar³ z gmin¹ porozumienie i Powiatowy Urz¹d Pracy skiero-
wa³ 63 osoby bezrobotne z terenu gminy Che³mek do wykony-
wania prac spo³ecznie u¿ytecznych w tym 56 osób z Che³mka,
5 osób z Gorzowa  i 2 osoby z Bobrku.

Osoby wykonuj¹ce prace spo³ecznie u¿yteczne na terenie
gminy Che³mek wykonuj¹ je  na terenie miasta Che³mka, so³ec-
twa Gorzów i Bobrek oraz w nastêpuj¹cych jednostkach:

– Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Che³mku,
– Miejskim Osrodku Kultury Sportu  i Rekreacji,
– Samorz¹dowym Zespole Szkó³ w Che³mku,
– Gimnazjum Nr 2 w Che³mku
– Szkole Podstawowej Nr 2 w Che³mku
– Przedszkolu Nr 2 w Che³mku
– Przedszkolu Nr 1 w Che³mku
– Samorz¹dowym Zespole Szkó³ w Bobrku
– Samorz¹dowym Zespole Szkó³ w Gorzowie.
Osoby skierowane do prac spo³ecznie u¿ytecznych na rzecz

spo³ecznoœci lokalnej wykonuj¹ pracê w wymiarze maksymal-
nie do 10 godzin tygodniowo, a wiêc 40 godzin miesiêcznie.
Otrzymuj¹ œwiadczenie pieniê¿ne, którego minimalna wysokoœæ
jest okreœlona

Osoba wykonuj¹ca prace spo³ecznie u¿ytecznie zachowuje
status osoby bezrobotnej.

Jest objêta ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytu³u posiada-
nia statusu osoby bezrobotnej) oraz  ubezpieczeniem wypadko-
wym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 30 paŸdziernika
2002 r. o zaopatrzeniu z tytu³u wypadków lub chorób zawodo-
wych powsta³ych w szczególnych okolicznoœciach (Dz. U. Nr
199, poz. 1674, z póŸn. zm.).

Od œwiadczenia pieniê¿nego z tytu³u wykonywania prac
spo³ecznie u¿ytecznych nie jest odprowadzana  przez gminê lub
podmiot, w którym s¹ organizowane prace spo³ecznie u¿yteczne
sk³adka na ubezpieczenia spo³eczne ani na ubezpieczenie wy-
p a d k o w e .

Pomiêdzy podmiotem, w którym s¹ organizowane prace spo-
³ecznie u¿yteczne a osob¹ bezrobotn¹ na podstawie skierowania
starosty (Urzêdu Pracy) nie nawi¹zuje siê  stosunek pracy oraz
nie bêdzie zawierana ¿adna umowa. Ten rodzaj relacji ma charak-
ter stosunku zobowi¹zaniowego wed³ug prawa cywilnego. Dwie
strony (podmiot i osoba bezrobotna) bêd¹ mia³y wobec siebie
zobowi¹zania wyra¿aj¹ce siê miêdzy innymi:

a) po stronie gminy lub podmiotu jest to zobowi¹zanie do:

- stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków wyko-
nywania pracy spo³ecznie u¿ytecznej oraz przestrzegania prze-
pisów prawa pracy dotycz¹cych wykonywania przez kobiety
prac szczególnie uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia,

- uwzglêdnienia przy przydziale prac spo³ecznie u¿ytecz-
nych wieku bezrobotnego, stanu jego zdrowia oraz w miarê
mo¿liwoœci posiadanych kwalifikacji,

- pouczenia osoby bezrobotnej o koniecznoœci przestrzega-
nia ustalonego w miejscu wykonywania pracy spo³ecznie u¿y-
tecznej porz¹dku i dyscypliny,

- zapoznania bezrobotnego z przepisami dotycz¹cymi bez-
pieczeñstwa i higieny pracy,

- ustalania wysokoœci przys³uguj¹cego bezrobotnemu œwiad-
czenia (z uwzglêdnieniem rodzaju i efektów wykonywanej pra-
cy) oraz do wyp³aty tego œwiadczenia pieniê¿nego w okresach
miesiêcznych z do³u,

b) po stronie osoby bezrobotnej bez prawa do zasi³ku i korzy-
staj¹cej ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej jest to:

- zobowi¹zanie wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych
w miejscu, czasie i w sposób wskazany przez gminê lub podmiot,
w którym te prace s¹ organizowane,

- zobowi¹zanie do przestrzegania ustalonego w miejscu
wykonywania pracy spo³ecznie u¿ytecznej porz¹dku, dyscypli-
ny i zasad bezpieczeñstwa.

Powiatowy Urz¹d Pracy na wniosek podmiotu dokonuje re-
fundacji ze œrodków Funduszu Pracy z tytu³u œwiadczeñ pieniê¿-
nych wyp³aconych osobom wykonuj¹cym prace spo³ecznie
u¿yteczne. Refundacja dokonywana jest w wysokoœci nie wiêk-
szej ni¿ 60% od 6 z³ za godzinê (minimalnej kwoty œwiadczenia
przys³uguj¹cego bezrobotnemu).

Dziêki takiej formie kilka osób bezrobotnych na terenie gminy
uzyska³o pomoc.

Inf. OIS

Powiatowy Inspektor sanitarnyPowiatowy Inspektor sanitarnyPowiatowy Inspektor sanitarnyPowiatowy Inspektor sanitarnyPowiatowy Inspektor sanitarny
w Oœwiêcimiu informujew Oœwiêcimiu informujew Oœwiêcimiu informujew Oœwiêcimiu informujew Oœwiêcimiu informuje

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oœwiêcimiu na
podstawie ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej i Rozpo-
rz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagañ, jakim powinna
odpowiadaæ woda w k¹pieliskach oraz w oparciu o wyniki badañ
laboratoryjnych powiadamia ¿e:

- w rzece Sole w Kêtach jakoœæ wody nie odpowiada wyma-
ganiom w/w rozporz¹dzenia z uwagi na zanieczyszczenia bak-
teriologiczne (bakterie grupy coli typ ka³owy)

- w k¹pielisku „ Na Stawach” w Che³mku jakoœæ wody nie
odpowiada wymaganiom w/w rozporz¹dzenia z uwagi na prze-
kroczenie parametru fizyko – chemicznego: barwa



11

5/20065/20065/20065/20065/2006

60 lat Kiliñskiego
W tym roku Powiatowy Zespó³ nr 8 Szkó³ Zawodowych i

Ogólnokszta³c¹cych w Che³mku obchodzi szeœædziesiêciolecie
powstania. Swoje istnienie szko³a zawdziêcza Tomaszowi Ba-
cie, który w 1931 roku za³o¿y³ w Che³mku Fabrykê Obuwia.
Rozwój zak³adu niós³ ze sob¹ potrzebê szkolenia wykwalifiko-
wanej kadry, dlatego te¿ dyrekcja zak³adu rozpoczê³a starania o
otwarcie placówki przygotowuj¹cej wykwalifikowanych pra-
cowników.

3 listopada 1946 roku powsta³a 3 letnia Szko³a Przemys³owa
Fabryki „Bata” w Che³mku. Do tej pory „Kiliñski” wychowa³
7 000 tys. absolwentów, z których czêœæ przyby³a  na uroczyste
obchody jubileuszu.

Inauguracjê rozpoczê³o posadzenie na dziedziñcu szko³y
drzewa – jesionu. To drzewo, jesion wynios³y, jest jednym z

najwiêkszych drzew w naszej strefie klimatycznej, osi¹ga nawet
40 metrów wysokoœci. Cieszê siê, ¿e w sadzeniu tego drzewa
towarzyszy mi oœmioro uczniów reprezentuj¹cych osiem szkó³
wchodz¹cych w sk³ad naszego zespo³u – mówi³ dyrektor PZ nr
SZiO w Che³mku Micha³ Kaczmarczyk

Dalsza czêœæ obchodów przenios³a siê do budynku. W sali
multimedialnej uczniowie przedstawili historiê szko³y oraz przy-
toczyli wspomnienia rodzinne absolwentów Kiliñskiego. Histo-
ria przeplata³a siê z historiami absolwentów. Opowiadano o pierw-
szych fascynacjach, mi³oœci, szkolnych przyjaŸniach. Podczas
wspomnieñ na twarzach zebranych goœci³ uœmiech, choæ od cza-
su do czasu w oku pojawi³a siê ³za …

Z okazji jubileuszu uczniowie podarowali parafii pw. Mi³o-
sierdzia Bo¿ego w Che³mku  60 ró¿, które ozdobi³y kapliczkê
Matki Boskiej.

PW

PZ8 trzeci w kraju
W warszawskim Centrum Kompetencji Administracji i Edu-

kacji Elektronicznej odbierali uczniowie Powiatowego Zespo³u
Nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Che³mku na-
grody z r¹k pani Brigitte Parry, kierownika projektu „Dzieñ
Wiosny w Europie” w European Schoolnet za zajêcie III miejsca
w kraju w konkursie „Podró¿ po Europie”. Celem konkursu by³o
opracowanie w co najmniej dwóch jêzykach strony internetowej
promuj¹cej jedno z pañstw Unii Europejskiej. Uczniowie z
Che³mka przedstawili swoj¹ pracê na temat Austrii w trzech
jêzykach: po polsku, niemiecku i angielsku. Basia Gurbisz z I LO
wspomina, ¿e gdy pani El¿bieta Kubas, nauczycielka jêzyka
niemieckiego w PZ8 i koordynator projektu, zachêci³a zespó³ do
wziêcia udzia³u w konkursie, d³ugo zastanawiali siê, jakie pañ-
stwo wybraæ. O wyborze Austrii zadecydowa³o m. in.   bogactwo
kulturowe tego kraju i znajomi,  którzy wsparli m³odzie¿ przy
kompletowaniu materia³ów. Praca musia³a zawieraæ m. in. infor-
macje na temat po³o¿enia kraju i jego mieszkañców, gospodarki,
dziedzictwa kulturowego oraz dzia³alnoœci w UE. Kompletowa-
nie materia³ów, ich selekcja zajê³y nam bardzo du¿o czasu, ale
uda³o siê, bo ka¿dy, kto coœ mia³ do zrobienia, wywi¹za³ siê ze
swojego zadania – mówi kolejna uczestniczka projektu Kasia
Biesik, te¿ z I LO. Potem by³o jeszcze trudniej, bo trzeba by³o
zebrane informacje przet³umaczyæ i dobrze, ¿e mog³yœmy liczyæ
na pomoc naszych nauczycieli, pani El¿biety Kubas i pani
Magdaleny Firek, które poprawia³y cierpliwie nasze b³êdy i
motywowa³y do dalszej pracy.

Nastêpnie materia³y otrzymywa³ zespó³ uczniów z klasy I
Technikum Informatycznego, który pod kierunkiem pana Paw³a
Opitka, nauczyciela informatyki opracowywa³ stronê. Takie in-
tensywne prace zespo³owe w ramach zajêæ pozalekcyjnych trwa³y
prawie dwa miesi¹ce, ale op³aci³o siê, gdy¿ uczniowie zajêli III
miejsce w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych wœród 39 szkó³ z
ca³ej Polski i zaproszeni zostali na uroczyst¹ konferencjê podsu-
mowuj¹c¹ projekt, w której, oprócz wspomnianej ju¿ Brigitte
Parry z Francji, udzia³ wziê³y m. in. Karin Resetarits z Austrii oraz
Gra¿yna Staniszewska, pos³anka do Parlamentu Europejskiego,
jak równie¿ zwyciêskie zespo³y szkolne. Uroczystoœæ prowadzi³
znany prezenter telewizyjny Pawe³ Pochwa³a. Dla Micha³a Kowa-
liczka, kolejnego uczestnika projektu, by³o  niezwyk³ym prze¿y-
ciem znaleŸæ siê w towarzystwie tylu znanych ludzi, udzielaæ
wywiadów dla radia i prasy, ale przede wszystkim ogromn¹ zachê-
t¹ do brania udzia³u w innych konkursach proponowanych przez
portal edukacyjny „Interklasa” czy Parlamentu Europejskiego.

Dyrektor PZ8 Micha³ Kaczmarczyk jest dumny ze swoich
uczniów i zapewnia, ¿e zawsze bêdzie ich wspiera³ w podejmowaniu
wyzwañ, dziêki którym poszerzaj¹ swoj¹ wiedzê, doskonal¹ umie-
jêtnoœci jêzykowe, informatyczne oraz  ucz¹ siê pracy w zespole. W
pracach nad projektem, oprócz wymienionych ju¿ uczniów, udzia³
wziêli tak¿e: Sebastian Gabryœ, Marcin Zientara, Wojtek Rostecki,
Piotr Kubas, Konrad Remsak i Janusz Dusza. Pracê konkursow¹
mo¿na obejrzeæ na stronie internetowej szko³y www.jkilinski.edu.pl
lub w portalu edukacyjnym Interklasa www.interklasa.pl.
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Firma „ASFOR” Poznañski Sp. J. z siedzib¹ w Che³mku,
ul. Mickiewicza 46, poszukuje pracownika na stanowisko
KONSTRUKTOR – PROJEKTANT form obuwniczych.

Wymagane s¹:
· wykszta³cenie wy¿sze z dziedziny mechaniki i budowy ma-
szyn,
· podstawowa znajomoœæ obs³ugi systemu CAD/CAM.

Szczegó³owe informacje po nr tel. 0 33 846-38-36.

Walka o godnoœæ i nadzieje

Na grzybyNa grzybyNa grzybyNa grzybyNa grzyby
Pierwsze wiosenne grzybobranie ju¿ za nami. W dniach 28.04

- 01.05 do Brezovicy na S³owacje zjechali siê mi³oœnicy zbiera-
nia grzybów – w tym przypadku pierwszych wiosennych smar-
dzy. Wyjazd na S³owacjê zorganizowany zosta³ przez Interneto-
wy Klub Mi³oœników Grzybów „Darz Grzyb”, którego za³o¿y-
cielem i prezesem jest Wies³aw Kamiñski. Wyjazd na S³owacjê
by³ okazj¹ do miêdzynarodowego spotkania, poza mi³oœnikami
grzybobrania z Polski, których by³o ponad 100 ( w tym tak¿e
kilku mieszkañców Che³mka ) byli tak¿e Wegrzy.

ZaprZaprZaprZaprZaproszenieoszenieoszenieoszenieoszenie
Urz¹d Miejski w Che³mku zorganizowa³ œwietlicê œrodowi-

skow¹ dla dzieci w wieku 7 do 12 lat. Zajêcia odbywaj¹ siê 2 razy
w tygodniu - w œrodê i czwartek w godzinach od 16.00 do 18.00.
Miejscem spotkañ jest remiza OSP Che³mek znajduj¹c¹ siê przy
ul. A. Mickiewicza w Che³mku. Uczestnictwo w zajêciach œwie-
tlicowych jest dobrowolne, ale niezbêdna jest zgoda rodziców.

Œwietlica zapewnia dzieciom w szczególnoœci:
- organizacjê czasu wolnego, rozwój zainteresowañ, organi-

zacjê zabaw i zajêæ sportowych,
- pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych, szkolnych,

rodzinnych, rówieœniczych i osobistych;
- pracê wychowawcz¹ w celu kszta³towania postaw spo³ecz-

nie po¿¹danych i pomocy w prawid³owym rozwoju ich osobowo-
œci oraz nabywanie ró¿nych umiejêtnoœci spo³ecznych.

Ponadto w ka¿d¹ œrodê organizowane s¹ zajêcia przy muzyce
i zajêcia sprzyjaj¹ce rozwijaniu inwencji twórczej, pog³êbianiu
œwiadomoœci w³asnego cia³a, a przede wszystkim dobra zabawa.

W œwietlicy zatrudnionych jest dwóch wychowawców (peda-
gogów) oraz wolontariusze (artysta plastyk, studentka wycho-
wania fizycznego). Wychowawcy œwietlicy zapraszaj¹ wszyst-
kich chêtnych do uczestnictwa w zajêciach. Szczegó³owe infor-
macje udzielane s¹ pod nr telefonu 668 162 304 lub w godzinach
pracy œwietlicy w budynku OSP Che³mek przy ul. A. Mickiewi-
cza. Serdecznie dziêkujemy Panu Robertowi Babiuchowi – w³a-
œcicielowi stadniny koni w Che³mku, ul. B. Chrobrego 81 – za
zorganizowanie zajêæ, podczas których dzieci mia³y okazjê po-
znaæ specyfikê pracy w stadninie koni oraz uczestniczyæ w bez-
p³atnej nauce jazdy konnej.

Dzieci i wychowawcy œwietlicy. Inf. UM

II wojna œwiatowa przynios³a cierpienie i œmieræ milionom
ludzi. Sp³ywaj¹ce krwi¹ pola walki, bombardowane miasta, g³ód,
choroby i strach, a przede wszystkim obozy koncentracyjne –
fabryki œmierci nios¹ce œmieræ niezliczonym rzeszom ludzi to
najbardziej charakterystyczne obrazy tamtych lat.

Hitlerowski obóz koncentracyjny KL Auschwitz – Birkenau
by³ jednym z najwiêkszych obozów koncentracyjnych, okrytym
ponura s³aw¹ miejscem kaŸni. To w³aœnie temu obozowi, a szcze-
gólnie ludziom, którzy zostali zes³ani na nieuchronn¹ œmieræ
poœwiecony by³ wyk³ad dr Œwiebockiego, pracownika nauko-
wego Pañstwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau  pt.„Ruch
oporu w KL Auschwitz”, który odby³ siê 12 maja 2006 r. w
Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku.

W czasie spotkania s³uchacze poznawali historie wiêŸniów,
którzy na przekór wszystkiemu walczyli o wolnoœæ i ¿ycie, na-
ra¿aj¹c siê na œmieræ lub nieludzie tortury. Czêœæ wiêŸniów nie
poddawa³a siê, próbowa³a walczyæ, organizuj¹c ucieczki, czy
te¿ tworz¹c na terenie obozu swoisty ruch oporu.

Ca³oœæ wyk³adu dope³nia³ obszerny pokaz multimedialny
prezentuj¹cy materia³y archiwalne obozu: dokumenty, zdjêcia

wiêŸniów, materia³y konspiracyjne i zaszyfrowane wiadomoœci
kr¹¿¹ce wœród wiêŸniów.

PW

Wyjazd na smardze na S³owacjê nie by³ przypadkowy. W
Polsce smardz jest grzybem bardzo rzadkim i objêtym ca³kowit¹
ochron¹, natomiast u naszych po³udniowych s¹siadów wystêpu-
je powszechnie i nie ma zakazu ich zbierania. Dla nas ten wyjazd
by³ bardzo wa¿ny, poniewa¿ mogliœmy pokazaæ niedoœwiadczo-
nym cz³onkom klubu, jak wygl¹da smardz – grzyb jadalny, bar-
dzo podobny do piestrzenicy kasztanowatej grzyba truj¹cego,
wystêpuj¹cego u nas – mówi grzyboznawca Justyn Ko³ek.

Klub Mi³oœników Grzybów „Darz Grzyb” zrzesza mi³oœni-
ków grzybów i grzybobrania. Zainteresowani klubem wiêcej
informacji uzyskaj¹ na stronie www.nagrzyby.pl prowadzonej
przez Wies³awa Kamiñskiego, grzyboznawcê z Krakowa

PW
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WWWWWakacje !!!akacje !!!akacje !!!akacje !!!akacje !!!
Komenda Hufca ZHP w Che³mku orga-

nizuje obóz harcerski w nadmorskiej miej-
scowoœci Jastrzêbia Góra.

Jest to baza po³o¿ona zaledwie 500 m
od piaszczystej morskiej pla¿y. Wed³ug
najnowszych pomiarów Jastrzêbia Góra
jest najdalej wysuniêtym na pó³noc miej-
scem Polski.

Termin: 19.07 – 3.08.2006 r.
Koszt obozu: 670 z³ + 24 z³
/ 24 z³ to kwota wpisowego; mo¿na j¹

wp³acaæ w sklepie zabawkowym u Pañ-
stwa Firków lub w Szkole Podstawowej nr
2 w Che³mku u dh. Barbary Kani/

Terminy wp³aty:
I wp³ata – do 30 kwietnia 2006 r.
II wp³ata – do 31 maja 2006 r.
III wp³ata – do 25 czerwca 2006 r.
Wp³at nale¿y dokonywaæ na konto:
BPH O/ Che³mek ZKP Komenda Hufca

Che³mek Nr r-ku 55 1060 0076 0000 3300
0041 7639 z dopiskiem „przedp³ata na
obóz” i faktura VAT, je¿eli jest potrzebna

Wiek uczestników: 9 – 17 lat

Uczestnikom zapewnia siê:
- pe³ne wy¿ywienie: 4 posi³ki dziennie
-  wykwalifikowana kadrê pedagogiczn¹
- opiekê medyczn¹ i ratownika
- wycieczkê na Hel
- wycieczkê do S³owiñskiego Parku Naro-
dowego.

Inf. UM

M³odzi aktorzy
Po raz kolejny m³odzi artyœci opanowali scenê sali widowiskowo – kinowej Miej-

skiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku. To wszystko za sprawa Powia-
towego Przegl¹du Teatrów Szkolnych, który che³mecki MOKSiR organizowa³ wraz ze
Starostwem Powiatowym w Oœwiêcimiu.

12 maja na scenicz-
nych deskach swoje
przedstawienia zapre-
zentowa³y grupy z
czterech szkó³ powia-
tu oœwiêcimskiego.
Zgromadzeni na wi-
downi widzowie,
wœród których byli siê
burmistrzowie Che³m-
ka Andrzej Saternus
oraz Andrzej Skrzy-
piñski, mieli okazjê
zobaczyæ insceniza-
cje przygotowane
przez uczniów:

* Zespó³ teatralny
z Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Bobr-
ku prowadzony przez pani¹ Joannê Krzy-
¿ak przedstawi³  spektaklu pt. „Królewna
Œnie¿ka w nowym wydaniu, czyli spojrze-
nie w lustro”,

* zespó³ teatralny ze Szko³y Podstawo-
wej w Grojcu  prowadzony przez pani¹
Ma³gorzatê Chwierut przedstawi³ spektakl
pt. „Legenda o Wawelskim Smoku” ,

* zespó³ teatralny z Samorz¹dowego
Zespo³u Szkó³ nr 1 w Che³mku prowadzo-
ny przez pani¹ Agatê Juszyñsk¹ zaprezen-
towa³ spektakl pt. „Zabawa w Œpi¹c¹ Kró-
lewnê”,

* zespó³ teatralny z Publicznego Gim-
nazjum nr 2 w Che³mku prowadzony przez
pani¹ Mariolê Krzeczkowsk¹ przedstawi³
ciekaw¹ interpretacj¹ znanej bajki  pt.
„Czerwony Kapturek inaczej”.

Po obejrzeniu wszystkich spektakli jury
w sk³adzie: Miros³awa Kocurek, £ucja
Dydyñska i Anna Kasprzyk przyzna³o
wyró¿nienia spektaklom „Legenda o Wa-
welskim Smoku” oraz „Czerwony Kaptu-
rek inaczej”. Ta ostatnia inscenizacja
otrzyma³a równie¿ specjaln¹ nagrodê za
re¿yseriê, która powêdrowa³a w rêce pani
Marioli Krzeczkowskiej.

PW

Widoczny czyli bezpieczny
„Jak œwiate³ka odblaskowe uratowa³y zwierz¹tka” to tytu³

inscenizacji, któr¹ pod opiek¹ wychowawczyñ: Doroty Pawlak,
Jolanty Wolnej i Wioletty Suskiej przygotowa³y dzieci 5 – 6
letnie z Przedszkola Samorz¹dowego nr 2 w Che³mku. Wier-
szem, tañcem i piosenk¹ przedszkolaki przypomnia³y kilka
wa¿nych zasad dotycz¹cych bezpiecznego uczestnictwa dzieci
w ruchu drogowym nie tylko dzieciom, ale tak¿e, a mo¿e przede
wszystkim doros³ym, którzy jak¿e czêsto nie daj¹ najm³odszym
dobrego przyk³adu.

      25.04.2006 r odby³ siê premierowy pokaz dla dzieci 3 –
6 letnich z terenu miasta  i gminy. Mali widzowie otrzymali z rak
burmistrza Andrzeja Saternusa i dyrektorki przedszkola pani
Lucyny El¿bieciak piêkne znaczki odblaskowe. Zosta³y one
zakupione dziêki funduszom Urzêdu Miejskiego w Che³mku,
MOKSiR oraz Pañstwu Rafa³owi i Darii Poznañskim.

      27.04.2006 r. mia³o miejsce przedstawienie dla miesz-
kañców miasta, oczywiœcie najliczniej przyby³¹ grup¹ doro-
s³ych byli rodzice i najbli¿si ma³ych aktorów. Oni, oprócz du¿ej
dawki mocnych wra¿eñ zwi¹zanych z wystêpem swoich milu-
siñskich, w ramach akcji edukacyjnej otrzymali broszurkê
„Dziecko bezpieczne na drodze”

      5.05.2006 r. by³  wystêp dla dzieci z klas 1 – 3 Szko³y
Podstawowej nr 2 w Che³mku, w którym uczestniczyli te¿ przed-
stawiciele Policji Powiatowej w Oœwiêcimiu.

G³ównym celem, jaki przyœwieca³ organizatorkom przedsiê-
wziêcia, by³o:

- rozpropagowanie idei noszenia odblasków wœród m³od-
szych dzieci,

- poprawa warunków bezpiecznego uczestnictwa dzieci w
ruchu drogowym poprzez wyposa¿enie najm³odszych w odbla-
ski,

- uwra¿liwienie doros³ych na potencjalne zagro¿enia wyni-
kaj¹ce z poruszania siê dzieci po drodze.

      Przedstawienie to kolejny etap realizacji du¿ego progra-
mu „Dziecko bezpieczne w swoim œrodowisku” autorstwa Doro-
ty Pawlak, Jolanty Wolnej i Wioletty Suskiej, który zosta³ za-
twierdzony przez MENiS do u¿ytku szkolnego w 2005 roku.
Program jest praktycznym poradnikiem dla rodziców i nauczy-
cieli jak dbaæ o bezpieczeñstwo dziecka, ale przede wszystkim
jak nauczyæ dziecko unikania sytuacji zagra¿aj¹cych jego ¿yciu
lub zdrowiu w ró¿nych obszarach ¿yciowej aktywnoœci – w domu,
na podwórku, w lesie, na ³¹ce, w przedszkolu, w ruchu drogowym.
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Przedszkolaki bezpieczne w swoim œrPrzedszkolaki bezpieczne w swoim œrPrzedszkolaki bezpieczne w swoim œrPrzedszkolaki bezpieczne w swoim œrPrzedszkolaki bezpieczne w swoim œrodowiskuodowiskuodowiskuodowiskuodowisku
Jakich roœlin nie nale¿y zrywaæ i jeœæ, jeœli jesteœmy na ³¹ce

czy w lesie, co robiæ, by  nie zostaæ ugryzionym przez psa, jak
wyci¹gn¹ ¿¹d³o pszczo³y? Aby poznaæ odpowiedŸ na te i inne
pytania, nauczycielki przedszkolne Jolanta Wolna, Dorota Paw-
lak i Wioletta Suska wraz z przedszkolakami z Przedszkola Sa-
morz¹dowego nr 2 w Che³mku zaprosi³y do siebie m³odzie¿ ze
Szkolnego Ko³a PCK z Powiatowego Zespo³u Szkó³ Ekonomicz-
no – Gastronomicznych w Oœwiêcimiu. Dziewczêta z PCK przed-
stawi³y dzieciom pogadankê na temat „Bezpieczne zachowania
wobec roœlin i zwierz¹t”. Przedszkolaki z du¿ym zainteresowa-
niem s³ucha³y o zagro¿eniach jakie niesie ze sob¹ zrywanie czy
zjadanie nieznanych roœlin i owoców,  czym zakoñczyæ mo¿e siê
dra¿nienie zwierz¹t, oraz poznaæ sposoby zachowania w sytuacji
gdy zwierze zaatakuje. Prelekcja przeplatana by³a prezentacj¹
zdjêæ roœlin których dotykanie czy jedzenie mo¿e niekiedy
powa¿nie zagroziæ zdrowiu i ¿yciu.

Wizyta Szkolnego Ko³a PCK nie by³a pierwsz¹ wizyta w
przedszkolu, dziewczêta przedstawi³y juz kilkukrotnie goœci³y

tu z wyk³adami w ramach programu pt. „ Dziecko bezpieczne w
swoim œrodowisku”. PW

Noc z Andersenem 2006Noc z Andersenem 2006Noc z Andersenem 2006Noc z Andersenem 2006Noc z Andersenem 2006
Ju¿ po raz drugi Biblioteka Publiczna Miejskiego Oœrodka

Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku przy³¹czy³a siê do akcji
promuj¹cej czytelnictwo wœród najm³odszych pt. „Noc z Ander-
senem”. W tym roku w imprezie wziê³o udzia³ 20 dzieci w wieku
od 10 do 13 lat. M³odzi uczestnicy sami przygotowali, a nastêp-
nie zainscenizowali dowoln¹ baœñ Andersena. Tym razem wybór
pad³ na „Brzydkie kacz¹tko”, „Calineczkê” oraz „Imbryk”. Jed-
nak poza dzieæmi i paniami bibliotekami tej nocy do biblioteki
zawita³ jeszcze jeden goœæ, by³ nim sam J.Ch. Andersen, w rolê
którego wcieli³ siê zaprzyjaŸniony z bibliotek¹ czytelnik Marek

WWWWWakacje 2006akacje 2006akacje 2006akacje 2006akacje 2006

Mêdela. Goœæ przedstawi³ najwa¿niejsze epizody ¿ycia wybitne-
go baœniopisarza, opowiada³ baœnie  i wskazywa³ na w³aœciwe
wzorce postêpowania, odwo³uj¹c siê do postaw bohaterów przed-
stawianych w bajkach. Podczas tego magicznego wieczoru nie
zabrak³o licznych konkursów i quizów, w których wszystkie
dzieci wykaza³y siê du¿¹ znajomoœci¹ twórczoœci ulubionego
autora. Do atrakcji wieczoru nale¿a³ wybór Ksiê¿niczki Nocy z
Andersenem. Ten tytu³ przyznano jednog³oœnie Katarzynie Mazur.
Po kolacji dzieci przygotowa³y siê do snu,  a przed zaœniêciem
s³ucha³y baœni czytanych przez panie bibliotekarki.

Biblioteka Publiczna MOKSiR w Che³mku jest jedn¹ z 12
placówek w Polsce, które bra³y udzia³ w miêdzynarodowej impre-
zie, a pierwsz¹ bibliotek¹ województwa ma³opolskiego. W „Nocy
z Andersenem” uczestniczy ok. 460 bibliotek z Czech, S³owacji,
Austrii i Polski.

W Nocy z Andersenem w Che³mku wziê³y udzia³: Aleksandra
Hudzik, Justyna Kondzielnik, Paulina Zajas, Renata Trybuœ, Estera
Mastalerz, Paulina Misiek, Dominika Radziun, Katarzyna Swo-
rzeñ, Magdalena Sroka, Agnieszka Sarna, Marta Chwieruta, Ka-
tarzyna Mazur, Justyna Pany³o, Daria Gajc, Sara Bloch, Kornelia
Bloch, Martyna Piwowarczyk, Gabriela Piwowarczyk, Katarzy-
na Mikula, Paulina Kulas. Oprac. SS,PW

Nadchodzi okres letni, zbli¿aj¹ siê wakacje. Dla dzieci to czas
przygody i wypoczynku.

Wakacyjny wypoczynek jest jednym z elementów prawid³o-
wego rozwoju psychofizycznego, dostarcza wielu wra¿eñ, umo¿-
liwia nawi¹zanie nowych znajomoœci, poznanie ciekawych
miejsc. Poprzez kontakt z grup¹ rówieœnicz¹ dzieci nabywaj¹
umiejêtnoœci spo³ecznych, ucz¹ siê wspó³pracy i prawid³owych
relacji miêdzyludzkich.

Warunki spo³eczno – ekonomiczne wielu rodzin naszej gminy
znacznie ograniczaj¹ mo¿liwoœæ zorganizowania wakacji dla
dzieci. Bezrobotni rodzice czêsto rezygnuj¹ z zapewnienia dzie-
ciom wypoczynku na rzecz zaspokojenia niezbêdnych potrzeb
bytowych. Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Che³mku
chcia³by pomóc w organizowaniu wypoczynku letniego dzieci

i m³odzie¿y z terenu naszej gminy, ale œrodki przeznaczone w
bud¿ecie oœrodka na œwiadczenia pomocy spo³ecznej wystar-
czaj¹ jedynie na zabezpieczenie niezbêdnych potrzeb rodzin.
Dlatego te¿ zwracamy siê do osób, którym na sercu le¿y dobro
dzieci, o wsparcie finansowe. Ka¿da przekazana kwota przyczy-
ni siê do spe³nienia dzieciêcych marzeñ. Kwoty pieniê¿ne pro-
simy przekazaæ na konto nr 07 8123 0000 1451 2000 0020 z
dopiskiem „Wypoczynek letni 2006”   Inf. MOPS

Sprzedam szczeniêta
COCER SPANIELE

ANGIELSKIE
rude i czarne,

odrobaczone z ksi¹¿eczk¹ zdrowia.
Tel. 0 661 432 553
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Niæ – w³ókno – materia
21 kwietnia w Domu Ludowym w Che³mku otwarto wystawê

rêkodzie³a artystycznego „Niæ – w³ókno – materia”.  Mimo tego¿
¿e przegl¹d zorganizowany by³ po raz pierwszy swoje prace
zaprezentowa³o 47 mi³oœników robótek rêcznych z Krakowa,
Zabierzowa, Oœwiêcimia, Zatora, Tenczynka, Bobrka oraz Che³m-
ka. Ogrom wystawy, oraz misternie wykonane  eksponaty od
serwetek, po gobeliny, sceny rodzajowe wyszywane na p³ótnie
czy bi¿uterie w postaci naszyjników zadziwi³ odwiedzaj¹cych
wystawê. Podsumowaniem przegl¹du niech bêdzie wpis do kro-
niki Domu Ludowego jednej z odwiedzaj¹cych przegl¹d osób:

- Nigdy nie odwa¿y³abym siê oceniaæ poziomu wystawianych
prac, bo nie to jest najwa¿niejsze. Jest jednak coœ, a w³aœciwie
Ktoœ, komu uda³o siê zebraæ wokó³ siebie tylu fajnych ludzi,
oryginalnych, czêstokroæ tak skromnych, ¿e ich prace „debiutu-
j¹” na tego rodzaju wernisa¿u, a nam widzom ka¿¹ zatrzymaæ na
chwilê w tym pêdz¹cym ¿yciu i pooddychaæ w spokoju prostot¹
i piêknem…….

PW

¯aczki gromi¹
9 maja w Oœwiêcimiu rozgrywany by³ Turniej Pi³ki No¿nej z

udzia³em ¿aczków z powiatu oœwiêcimskiego. W rozgrywkach
wziê³a te¿ udzia³ dru¿yna z Szko³y Podstawowej nr 2 w Che³mku.
Ch³opcy z roczników 1993/94  z che³meckiej  "Dwójki"  rywa-
lizowali z 9 dru¿ynami, daj¹c popis swoich pi³karskich umiejêt-
noœci. Mecze w swojej 3 zespo³owej grupie zakoñczyli na pierw-
szym miejscu, trac¹c zaledwie jedn¹ bramkê na 9 zdobytych.
¯aczki ogrywa³y kolejnych przeciwników a¿ do meczu fina³o-
wego, kiedy to zasmakowa³y pierwszej przegranej z uczniami z
Oœwiêcimia. ¯aczki zajê³y II miejsce w powiecie oœwiêcimskim
przegraj¹c po piêknej i zaciêtej walce 1 – 2.

Che³meckie ¿aczki gromi¹ równie¿ swoich rywali w lidze  20
osobowa kadra zawodników z roczników 1993 – 95 trenuj¹ca
pod okiem doœwiadczonego pi³karza £ukasza Jagody, pokonuje
kolejnych rywali, goni¹c pozycjê lidera

- Odniesienie zwyciêstwa w lidze jest jednym z naszych celów,
jednak nadrzewnym celem jest ukszta³towanie m³odych talen-
tów. Dyscypliny i techniki m³odzi pi³karze musz¹ uczyæ siê od
najm³odszych lat. Ci teraz m³odzi pi³karze za kilka lat bêd¹
przyniesie nam wiele powodów do radoœci, graj¹c w zespole
seniorów KS Che³mek – podsumowuje trener ¿aczków £ukasz
Jagoda

PW

Zmagania uczniów klas trzecich w gminnym kon-
kursie

„ASY Z TRZECIEJ KLASY”„ASY Z TRZECIEJ KLASY”„ASY Z TRZECIEJ KLASY”„ASY Z TRZECIEJ KLASY”„ASY Z TRZECIEJ KLASY”
Dnia 23 marca w Samorz¹dowym Zespole Szkó³ w Bobrku

zosta³ przeprowadzony kolejny gminny konkurs „Asy z trzeciej
klasy”. Wspó³organizatorem tego konkursu by³ MOKSiR w
Che³mku. W rywalizacji bra³o udzia³ 18 uczniów klas III naucza-
nia zintegrowanego z ca³ej gminy. Do etapu powiatowego za-
kwalifikowa³o siê dwóch uczniów ze Szko³y Podstawowej nr 2
w Che³mku. Wszystkim uczestnikom jak i nauczycielom przy-
gotowuj¹cym swoich wychowanków gratulujemy!

Organizator: mgr Lucyna Gontko

10 czerwiec „ Straszny film 4”  - 18:00
11 czerwiec „ Straszny film 4”  - 18:00
14 czerwiec KF „Szpilka II”zaprasza na film pt.:

„Trzy pogrzeby Melquiadesa
Estrady” - 18:00

17 czerwiec „Wyznania Gejszy”  - 18:00
18 czerwiec „Wyznania Gejszy” - 18:00
24 czerwiec „ Jasminum” - 18:00
25 czerwiec „ Jasminum” - 18:00
30 czerwiec ANIME W KINIE: od 18:00

„Appleseed”
„Ruchomy Zamek Hauru”
„Spirited Away: w Krainie Bogów”

CENY BILETÓW
Anime- 18 z³
Klub filmowy „Szpilka II” - 5 z³
Pozosta³e filmy - 12 z³
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W wid³ach Wis³y i Przemszy(25)
BohaterBohaterBohaterBohaterBohaterowie s¹ wœrowie s¹ wœrowie s¹ wœrowie s¹ wœrowie s¹ wœród nas...ód nas...ód nas...ód nas...ód nas...

Przez wiele lat spotyka³am Pana Franciszka Kurzañskiego na
ulicach Che³mka, czêsto widzia³am go na przystankach autobu-
sowych, by³ w pe³nej gali – w mundurze z odznaczeniami – co
oznacza³o, ¿e wybiera siê na jakieœ wa¿ne spotkanie kombatanc-
kie lub jedno z licznych spotkañ z m³odzie¿¹ w szko³ach.

Wiedzia³am, ¿e by³ to „Ktoœ”, niezwyk³y cz³owiek, który,
podobnie jak wielu bohaterskich Polaków, ca³y okres II wojny
œwiatowej spêdzi³ na ¿o³nierskim szlaku.

Dopiero w roku 2006, w 62. rocznicê bitwy pod Monte Cas-
sino, mia³am szczêœcie poznaæ bli¿ej tego skromnego i ¿yczliwe-
go cz³owieka. W ci¹gu kilkugodzinnej rozmowy, podczas ogl¹-
dania pami¹tek z tu³aczego szlaku i s³uchania wspomnieñ wy-
³oni³a siê ca³a droga wojennego losu opisana w prosty i reali-
styczny sposób.

Pan Kurzañki w 1939 roku w wieku 23 lat zosta³ powo³any
do wojska w Wadowicach, nieco póŸniej ju¿ w stanie wojennym
na szko³ê podoficersk¹. 1 dzieñ wrzeœnia zasta³ go tam na warcie,
3 wrzeœnia wraz z ca³¹ za³og¹ wyruszy³ w kierunku Krakowa, do
którego przedostali siê ju¿ pod bombami niemieckich samolo-
tów. Dalsza droga wiod³a przez Tarnów, ¯ó³kiew i Lwów do
Stanis³awowa. 18 wrzeœnia zo-
sta³ internowany w g³¹b Rosji
przez Tarnopol, Nowogród
Wo³yñski, Zaporo¿e, Char-
ków, Moskwê i Gorki do Ko-
tlosowa, a stamt¹d statkami i
barkami w g³¹b tajgi. Tam pra-
cowa³ przy budowie torów
kolejowych i œcinaniu drzew
(drewno by³o przeznaczane
g³ównie do palenia w kot³ach
parowozów).

Krótko po uderzeniu
Niemców na ZSRR odes³ano
ich do Kotlosowa, a stamt¹d
do Moskwy i do obozu „JaŸni-
ki” w Totiszczewie -  w okoli-
cy Saratowa, gdzie zosta³ przydzielony do Wojska Polskiego w
ZSRR. Tam zosta³a zorganizowana 5. Kresowa Dywizja Piecho-
ty, w której znalaz³ siê Pan Franciszek przydzielony do 1. Kom-
panii CKM, a po przejœciu szkolenia wojennego mianowano go
starszym strzelcem (25.08.1941r.).

Z Totiszczewa wyjecha³ przez Taszkient i D¿ambul nad Morze
Kaspijskie do portu Krasnowodsk, sk¹d dop³yn¹³ do portu Pa-
chlevi w Iranie w dniu 30.08.1942. Po przekroczeniu granicy z
Irakiem jego dotychczasowa formacja wesz³a w sk³ad II Korpusu
Polskiego dowodzonego przez gen. W³adys³awa Andersa  jako
5. Dywizja Piechoty 5. Baon CKM wraz z 3. Dywizj¹ Strzelców
Karpackich. Tam  wcieleni do korpusu przeszli przeszkolenia
wojskowe.

Wa¿nym wydarzeniem dla Pana Franciszka by³ udzia³ we
Mszy œwiêtej odprawianej przez gen. Biskupa Polowego Józefa
Gawlinê, który bierzmowa³ go wraz z du¿¹ grup¹ ¿o³nierzy. Bp
Gawlina towarzyszy³ ¿o³nierzom polskim we Francji, Anglii,
ZSRR, na Bliskim Wschodzie, w Palestynie. Bra³ udzia³ w bitwie
pod Monte Cassino. Tak opisuje odprawian¹ przez niego Mszê
œwiêt¹ dla Polaków Melchior Wañkowicz: „Póki by³o mo¿na –
o godzinie 2 w nocy odprawi³ Bp Polowy Gawlina Mszê œwiêt¹
na intencjê walcz¹cych. Klêczeli ³aw¹ ludzie, czekaj¹c, ¿e ich

poderw¹ ³¹cznicy”. Biskup zas³u¿y³ sobie na to, ¿e po œmierci w
1964 roku zosta³ pochowany na cmentarzu ¿o³nierzy polskich
pod szczytem wzgórza Monte Cassino.

Dalsze losy ¿o³nierskie prowadzi³y Pana Franciszka przez
Jordaniê, Palestynê i Liban. W okolicy Bejrutu w ci¹gu miesi¹ca
odbywa³ górskie æwiczenia. PóŸniej nast¹pi³ powrót do Palesty-
ny w rejon Gazy, a stamt¹d 25 grudnia 1943 r. do Egiptu, tam
zwiedzanie zabytków i wyjazd do portu w Aleksandrii sk¹d
okrêtem do w³oskiego portu Taranto (9.02.1944r.). Niebawem
rozpocz¹³ kampaniê w³osk¹ pod Monte Cassino.

Bitwa ta nazywana tak¿e „bitw¹ o Rzym” by³a jedn¹ z naj-
wiêkszych, najciê¿szych, najbardziej za¿artych i przewlek³ych
bitew stoczonych podczas II wojny œwiatowej na frontach za-
chodnich. Trwa³a 5 miesiêcy i kosztowa³a aliantów 120 tysiêcy
ludzi poleg³ych, rannych i zaginionych.

Ostatni¹ czwart¹ bitwê o Monte Cassino, która przypad³a II
Korpusowi Polskiemu, poprzedzi³y 3 natarcia aliantów - w stycz-
niu, lutym i marcu. W pierwszym natarciu brali udzia³ Ameryka-
nie wspomagani przez Francuzów, drugie rozpoczê³o siê od zbu-
rzenia klasztoru przez 255 bombowców, po czym ruszy³ do ataku

Korpus Nowozelandzki. Obserwa-
torzy zburzenia klasztoru tak pi-
sz¹: „Widzieliœmy, jak œciany ol-
brzymiego kompleksu klasztorne-
go wal¹ siê jak domki z kart”.

Trzecie generalne uderzenie po
4 tygodniach rozpoczêto 15 mar-
ca, by³o ono najkrwawsze z prze-
prowadzonych dotychczas, uczest-
niczyli w nim Amerykanie, Nowo-
zelandczycy, Hindusi i Anglicy.

Podczas pó³toramiesiêcznej
przerwy miêdzy trzeci¹ a czwart¹
bitw¹ nast¹pi³o przygotowanie do
ostatniego uderzenia, którego
g³ównym zadaniem by³o zdoby-
cie wzgórza œrodkowej czêœci ma-

sywu Monte Cassino – Monte Cairo  i przypad³o ono Polakom.
Tak oto opisuje swoje uczestnictwo w walce pod Monte

Cassino Pan Kurzañski: „Do podstawy wyjœciowej doje¿d¿ali-
œmy ma³ymi samochodami – willisami Drog¹ Polskich Saperów
(wykonan¹ wczeœniej w bardzo trudnych warunkach przez Pola-
ków). Przygotowuj¹c siê do natarcia, byliœmy czêsto ostrzeliwa-
ni, ale to by³o zero w porównaniu z tym, co by³o póŸniej od 11
maja. O godzinie 23.00 zaczê³y siê kanonady naszej artylerii i
moŸdzierzy, a my biedne piechury, czyli zaj¹ce idziemy do
natarcia.

12 maja 1944 r. sta³ siê pierwszym dniem naszych walk czwar-
tego uderzenia. Podczas odprawy w Korpusie jeden z oficerów
mówi: „za 24 godziny zajmiemy Monte Cassino”, na co dowód-
ca Korpusu W³adys³aw Anders odpowiada: „¯eby to by³o za
kilka dni, to bêdzie dobrze.” – i tak siê te¿ sta³o.

Z naszego baonu tylko nasza 1. kompania bra³a udzia³ w
natarciu, a 2., 3., 6., by³y w obwodzie, gdyby nam siê nie powio-
d³o. Moja kompania sz³a razem z oddzia³ami strzeleckimi. To, co
tutaj przeszliœmy, jest nie do opisania, by³ jeden wielki huk dzia³,
moŸdzierzy, granatów, ró¿nej broni maszynowej  i rêcznej. Od
ognia by³o ca³kiem jasno.
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Natarcie ¿o³nierzy
z II Korpusu Polskiego na Monte Cassino

Idziemy dalej, obok padaj¹ koledzy, wszelka ³¹cznoœæ zosta-
je przerwana mimo ogromnej iloœci kabli.

5. Kresowa Dywizja Piechoty, do której nale¿a³em, sz³a z
prawej strony klasztoru, a 3. Dywizja Strzelców Karpackich na
klasztor podobnie jak inne oddzia³y, gdzie wymaga³a tego sy-
tuacja. Tam gdzie walczyliœmy, z prawej strony by³a olbrzymia
góra – Monte Cairo, z której Niemcy mieli dobry punkt obserwa-
cyjny, nikt nie móg³ siê przeœlizgn¹æ. Ja by³em na stanowisku
celowniczego cekaemu i te¿ otrzyma³em swoj¹ porcjê, lecz chy-
ba mia³em trochê szczêœcia – dosta³em w he³m na g³owie, wygi¹³
siê, ale „nie puœci³”.

Przed natarciem moja kompania liczy³a 120 ¿o³nierzy, a po
wycofaniu by³o nas zaledwie 37 – reszta zabici i ranni.

Na drugi dzieñ, tj. 13 maja, wycofaliœmy siê do du¿ego w¹-
wozu, bo nie byliœmy w stanie biæ siê dalej – by³o nas za ma³o i
praktycznie nie mieliœmy uzbrojenia (z tych, z którymi wyruszy-
liœmy do ataku, pozosta³ tylko jeden).

Po trzech dniach zostaliœmy wycofani do Aewa Fundata,
gdzie uzupe³niono stan osobowy kompanii i uzbrojenie ceka-
emami. By³ tu tymczasowy cmentarz naszej dywizji, póŸniej
przeniesiono poleg³ych na cmentarz pod Monte Cassino.

Tam, po walce robi³ przegl¹d naszych oddzia³ów gen. W³a-
dys³aw Anders. Gdy stan¹³ przed nasz¹ kompani¹, to a¿ siê roz-
p³aka³.

Po uzupe³nieniach pojechaliœmy znów na wzgórze Monte
Cassino, gdy ju¿ Niemcy zostali wyparci, zostaliœmy obsadzeni
na wypadek kontrofensywy niemieckiej.

Przychodzi wreszcie 18 maja, Niemcy ju¿ czêœciowo wyrzu-
ceni, a klasztor zostaje zdobyty, na jego ruinach grupa szturmo-
wa 12. Pu³ku U³anów Podolskich zatknê³a polsk¹ flagê.

Polska flaga na Monte Cassino
Jeszcze bierzemy do niewoli 11 ¿o³nierzy niemieckich i 2

kapitanów, a trupem k³adziemy 30 ¿o³nierzy.
Po zluzowaniu nas pojecha³em na urlop po szpitalach miêdzy

innymi w Taranto, tam gdy popatrzy³em na tych rannych ¿o³nie-
rzy i ró¿nego rodzaju ich kalectwa, to mi siê s³abo robi³o, nie
mog³em z nimi mówiæ – mia³em ju¿ tego dosyæ.

szych dzia³añ. Mimo du¿ych strat nasza dywizja pod dowódz-
twem gen. bryg. Nikodema Sulika otworzy³a drogê do Ankony.
St¹d brzegiem Adriatyku doszliœmy w okolice Bolonii. Przed ni¹
przygotowaliœmy siê do ciê¿kiego szturmu, ale niepotrzebnie,
bo u¿yto tu w walce du¿o samolotów – takich zmasowanych
nalotów jeszcze nie spotka³em. Tu znów Polacy jako pierwsi
zatknêli na ruinach flagê bia³o-czerwon¹, znów cmentarz z ¿o³-
nierzami oddzia³ów II Korpusu Polskiego.

Po bitwie chwilowo stacjonowaliœmy w Bolonii i tam nas
zasta³ koniec wojny.  Znalaz³em siê w ma³ej miejscowoœci pod
Loreto, gdzie te¿ znajduje siê cmentarz ¿o³nierzy polskich.

W³osi ró¿nie odnosili siê do nas, jedni przychylnie, a drudzy
– faszyœci i komuniœci nas nienawidzili. W koñcu udaliœmy siê
pod Neapol, tam pobraliœmy zastrzyki, przygotowawszy siê do
wyjazdu do Wielkiej Brytanii, tam te¿ po¿egna³em siê z dowód-
c¹ kompanii Franciszkiem Sienkiewiczem – wspania³ym cz³o-
wiekiem i serdecznym przyjacielem”.

W Anglii przebywa³ Pan Kurzañski krótko, 2 grudnia 1946
roku zapisa³ siê ju¿ na wyjazd do Polski. Po kilku dniach wyje-
cha³ do Szkocji, gdzie wraz z kolegami zosta³ zdemobilizowany
– dostali cywilne ubrania i kilka funtów ¿o³du. Do domu wróci³
17 maja 1947 z szeœcioma odznaczeniami i medalami, miêdzy
innymi otrzyma³ za sw¹ bohatersk¹ walkê Krzy¿ Pami¹tkowy
Monte Cassino, Krzy¿ Walecznych, Gwiazdê Wojny i Gwiazdê
Italii.

Po wielu latach Pan Franciszek Kurzañski po wielkich tru-
dach by³ pod Monte Cassino,  jak powiedzia³: „By³o to dla mnie
wielkie prze¿ycie”. Na pewno nap³ynê³y wspomnienia strasz-
nych zdarzeñ, w których bra³ udzia³. Poszukiwa³ na krzy¿ach
nazwisk i imion  swych towarzyszy walki. Przystan¹³ i zaduma³
siê nad wydzielonym miejscem cmentarza, gdzie spoczywa gen.
W³adys³aw Anders i gen. Biskup Polowy Józef Gawlina.

Polski cmentarz pod Monte Cassino

Po powrocie wyruszy³em znów na front, po drodze stacjono-
waliœmy w Predapio, tam gdzie urodzi³ siê Mussolini. Miastecz-
ko by³o ma³e, lecz znane z istniej¹cej tu fabryki samolotów.
Podczas pobytu w górach zosta³em pos³any na kurs ³¹cznoœci,
po którym w dalszych walkach ju¿ obs³ugiwa³em radiostacjê
nadawczo-odbiorcz¹.

Pierwszym dzia³aniem II Korpusu Polskiego po bitwie pod
Monte Cassino by³y walki zmierzaj¹ce do zdobycia portu An-
kona nad Adriatykiem, wa¿nej bazy zaopatrzeniowej do dal-

Cmentarz polskich ¿o³nierzy pod wzgórzem 593, gdzie w
lesie dêbowym zginê³o najwiêcej Polaków, sprawia niezatarte
wra¿enie, szczególnie wtedy, gdy patrzy siê na niego z góry
klasztornej. Na zboczu krzy¿ z ¿ywop³otu, w œrodku niego p³a-
skorzeŸba bia³ego or³a o wymiarach 6 na 7 metrów z wapienia
Monte Cassiñskiego. 9 tarasów, na ka¿dym z nich groby z krzy-
¿ami z kremowego trawertytu z wyrytymi na nich napisami, a na
górnym tarasie bry³a g³azu – o³tarz.

Bia³¹ fal¹ schodów idzie siê w dó³ w kierunku ogromnego
placu, poœrodku którego znajduje siê  szesnastometrowy krzy¿
Virtuti Militari i wykonany 2– metrowymi literami, kutymi w
mosiê¿nej blasze, napis biegn¹cy dooko³a placu: Przechodniu,
powiedz Polsce, ¿eœmy polegli wierni Polsce.

Hah
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Spotkanie œwi¹teczne w WTZ Fundacji im. Brata Alberta w Che³mku

Droga  do zmartwychwstania

Cz¹stka Afryki w EpicentrumCz¹stka Afryki w EpicentrumCz¹stka Afryki w EpicentrumCz¹stka Afryki w EpicentrumCz¹stka Afryki w Epicentrum

„Przez krzy¿ idzie siê do zmartwychwstania. Innej drogi nie
ma”- takie motto przyœwieca³o uroczystoœci wielkanocnej przy-
gotowanej w Warsztatach Terapii Zajêciowej Fundacji im. Brata
Alberta w Che³mku. Spotkanie odby³o siê w Wielki Czwartek,
dzieñ bêd¹cy œwiêtem ustanowienia Eucharystii  i Sakramentu
Kap³añstwa.

Z tej okazji podopieczni warsztatów przygotowali widowisko
poetycko -  muzyczne. Motywem przewodnim przedstawienia by³
Krzy¿. To Jego tajemnica i okupiona Boskim cierpieniem wiel-
koœæ przewija³y siê w wierszach recytowanych przez podopiecz-
nych WTZ. Kanw¹ przedstawienia sta³a siê poezja ks. Jana Twar-
dowskiego, poety, który uczy³ w okruchach œwiata odnajdywaæ
¿ywego Boga. Spektakl przygotowali: Józef  Buras, Krzysztof
Bochenek, Zbigniew Dworakowski, Katarzyna Dworniczek, Do-
rota Fyda, Janina Kajm, Paulina Martowicz, Jaros³aw Mi³kowski,
El¿bieta Piek³owska, Ma³gorzta Ryszka. Przedstawienie zamkn¹³
przejmuj¹cy wystêp wokalny Katarzyny Dworniczek, która od-
œpiewa³a pieœñ o przyjmowaniu na siebie Boskiej woli.

Po spektaklu wszyscy z³o¿yli sobie œwi¹teczne ¿yczenia.
Szczególnie ciep³e s³owa skierowano do obecnych na uroczy-
stoœci ksiê¿y: ks. Tadeusza Zaleskiego - prezesa Fundacji im.
Brata Alberta i duszpasterza Ormian, ks. Alojzego Str¹czka -
proboszcza parafii Najœwiêtszej Marii Panny w Che³mku oraz ks.
wikarego Edwarda Pastuszko.

Uroczystoœæ zaszczycili równie¿ sw¹ obecnoœci¹: Andrzej
Saternus - burmistrz Che³mka, Andrzej Skrzypiñski -wicebur-
mistrz, Teresa Jankowska - burmistrz Brzeszcz, Józef Klimczyk
- wójt Przeciszowa, Tomasz £ukowicz - sekretarz gminy Brzesz-
cze, El¿bieta Krzak - dyrektor OPS w Brzeszczach, Bo¿ena So-
bociñska - dyrektor Gminnego Zarz¹du Edukacji w Brzeszczach,
lek. med. Maria Srebro - Przyby³owska oraz wielu innych zna-
mienitych goœci. W spotkaniu uczestniczyli instruktorzy i pod-
opieczni WTZ w Che³mku, Jawiszowicach, Przeciszowie oraz
rodzice i krewni osób niepe³nosprawnych.

Jesteœmy jedn¹ rodzin¹. Powinny nas ³¹czyæ wiêzy wzajem-
nej ¿yczliwoœci i mi³oœci, której naucza³ Chrystus.  W Polsce
mamy zwyczaj dzielenia siê w czasie Wielkanocy jajkiem. Zaœ
chrzeœcijanie na wschodzie stukaj¹ siê jajkami i gdy jedni mówi¹
„Chrystus Zartwychwsta³”, drudzy odpowiadaj¹ „Prawdziwie
zmartwychwsta³” – mówi³ ks. prezes Tadeusz Zaleski. Uroczy-
stoœæ zamkn¹³ poczêstunek przygotowany przez pracowniê go-
spodarstwa domowego WTZ.

Kierownictwo warsztatów pragnie gor¹co podziêkowaæ
Waldemarowi Rudykowi, dyrektorowi MOKSiR-u w Che³mku
za przychylnoœæ i wypo¿yczenie sprzêtów potrzebnych do orga-
nizacji spotkania oraz Janinie Baran, przewodnicz¹cej Ko³a Go-
spodyñ Wiejskich.

Anna Kasprzyk

Dziêkuje za spotkanie po latachDziêkuje za spotkanie po latachDziêkuje za spotkanie po latachDziêkuje za spotkanie po latachDziêkuje za spotkanie po latach
8 IV 2006 r. o godz. 18.00 w zajeŸdzie „Magda” w Bobrku

odby³o siê niecodzienne spotkanie. Przybyli tam po 25 latach
absolwenci SP w Bobrku, koñcz¹cy szko³ê w 1981 r. Gdy otrzy-
ma³am zaproszenie, stara³am siê przypomnieæ uczniów tej klasy.
Niewielu pamiêta³am. W dniu spotkania w obecnoœci absolwen-
tów Wiesi i Piotra uda³am siê pod zajazd. Ju¿ z odleg³oœci zauwa-
¿y³am osoby ustawione w pó³okrêgu. To nie byli dawni 15 –
latkowie, tylko piêkne panie i przystojni panowie. Po serdecz-
nym powitaniu okaza³o siê, ¿e po³owy uczniów nie rozpozna-
³am. No, ale przecie¿ nie widzia³am siê z mini æwieræ wieku. Gdy
dojechali ju¿ prawie wszyscy (Renia nawet z Wiednia) po wej-

Wielbiciele sztuki z Che³mka mieli okazjê do kolejnej uczty
dla ducha. Powodem do tego by³a otwarta 12 maja w Galerii
„Epicentrum” MOKSiR w Che³mku wystawa ceramiki autorstwa
Grzegorza Sitka. Na wernisa¿u autor przedstawi³ ceramiki i insta-
lacje inspirowane sztuka afrykañsk¹, szczególnie kultur¹ RPA
gdzie spêdzi³ ponad 20 lat ¿ycia.

-  Na tworzenie ma wp³yw kultura, w której siê znajdujemy.
Mimo ¿e w dzisiejszych czasach istnieje bardzo du¿y przep³yw
informacji zdjêcia, telewizja, internet to jednak bardzo du¿y
wp³yw na twórczoœæ ma mo¿liwoœæ byæ zobaczenia, dotkniêcia,
czucia, inny klimat inna roœlinnoœæ i inne kszta³ty np. roœlin u nas
niespotykane to natchnienie do tworzenia. Wielki wp³yw ma
równie¿ mo¿liwoœæ czerpania z dziedzictwa afrykanerów, orygi-
nalne kszta³ty i ³¹czenie ze sob¹ gliny, drewna, metalu, szk³a –
jest to coœ zupe³nie innego co mo¿emy zobaczyæ w Europie –
mówi Grzegorz Sitek.

I takie w³aœnie kompozycje mieli okazje zobaczyæ goœcie, któ-
rzy odwiedzili wystawê. Od wydawa³oby siê prostych ceramicz-
nych naczyñ po instalacje z drewna gliny i szk³a tworz¹ce swoiste

totemy czy ceramiczne modele ludzkich g³ów z futurystycznymi
metalowymi dodatkami. Poza wystaw¹ w Epicentrum Grzegorz
Sitek bierze udzia³ w ró¿nego rodzaju artystycznych przedsiêwziê-
ciach oraz warsztatach na terenie powiatu oœwiêcimskiego.

PW

œciu do lokalu nie by³o koñca wspomnieñ. Ka¿dy opowiada³, co
przez 25 lat wydarzy³o siê w jego ¿yciu. Wszyscy przynieœli
albumy ze zdjêciami z lat szkolnych,  a tak¿e fotografie swoich
rodzin. Z barwnych opowiadañ wynika, ¿e wszyscy s¹ szczêœli-
wi, maj¹ kochaj¹ce siê rodziny. Nasze spotkanie te¿ up³ynê³o w
rodzinnej atmosferze. Cieszy³am siê ze spotkania z kole¿ank¹
King¹, która przyjecha³a z Warszawy. Uœcisnê³yœmy siê po 21
latach. Wdziêczni jesteœmy Bogusi Piwowarczyk (nazwisko po
mê¿u niezbyt czytelne) , ¿e pomyœla³a o zorganizowaniu tego
spotkania. Myœlê, ¿e ten wspólnie spêdzony wieczór na d³ugo
zapisze siê w pamiêci nas wszystkich. Moim uczniom 40 latkom
¿yczê, by byli szczêœliwi i dziêkujê za zaproszenie na ten nieza-
pomniany wieczór. Zofia Waluœ
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DZIEÑ DZIECKA

Wszystkim  dzieciom
sk³adamy

najlepsze  ¿yczenia
z  okazji   ich  œwiêta!!!



20

5/20065/20065/20065/20065/2006

SPONSORZY DNI CHE£MKA 2006:  IN-BET Che³mek, Zak³ad Optyczny Renata Flak-Grylewicz, minna Spó³dzielnia
„SCH” w Che³mku, Che³meckie Stowarzyszenie Przedsiêbiorców „Che³mek, Cukiernia „PTYŒ” A. Go³êbiowski,  J. Galistl Sp.
J., £azienki, technika grzewcza - Piotr Figiel, Alma Polska Sp. z o.o.


