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03.05. – w Che³mku na ul. Ofiar Faszyzmu nie-
znani sprawcy zniszczyli drzwi do gara¿u.
Straty 800 z³.

04.05. – w Che³mku na ul. Grunwaldzkiej doko-
nano kradzie¿y samochodu wartoœci 7 500 z³.

06.05. – w Che³mku na ul. S³owackiego doko-
nano w³amania do samochodu. Straty 800 z³.

07.05. – w Che³mku na ul . Powstañców Œl¹-
skich skradziono rower wartoœci 120 z³.

10.05. – w Che³mku na Wojska Polskiego nie-
znani sprawcy zniszczyli lusterka  w zaparko-
wanym samochodzie. Straty 1000z³.

13.05. – W Che³mku na ul. Kasprowicza niezna-
ni sprawcy zniszczyli domofon, straty osza-
cowano na 500 z³

17.05 – w Che³mku przy ul. Krakowskiej nie-
znani sprawcy zniszczyli szyby w sklepie.
Straty 300 z³.

17.05. – w Che³mku na ul. Krakowskiej zatrzy-
mano nietrzeŸwego rowerzystê – 1,7 promila.

18.05. – W Che³mku na pl. Kiliñskiego skradzio-
no rower wartoœci 50 z³

22.05 – w Gorzowie na ul. Oœwiêcimskiej sprawcy
skradli przewód elektryczny wartoœci 500 z³.

22.05. – w Che³mku na ul. Andersa zatrzymano
nietrzeŸwego kieruj¹cego samochodem mar-
ki skoda – 1,6 promila.     Oprac. PW

Wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y
Burmistrz Che³mka dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z póŸn. zm.) oraz uchwa³y
Nr XLIV/334/2006 z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie sprzeda¿y mienia komunalnego, nierucho-
moœci po³o¿onej w Che³mku przy ul. Mickiewicza, przeznacza do sprzeda¿y ni¿ej opisan¹ nierucho-
moœci stanowi¹c¹ w³asnoœæ Gminy Che³mek.

Lp. Po³o¿enie nieruch. i jej opis Nr KW              Cena nieruchomoœci

1 Nieruchomoœæ oznaczona w ew. 24  296 4.222,42 z³otych w tym:
gruntów jako dzia³ka ewid. – wart. nieruch. gruntowej: 2.461,00 z³
nr 834/89 obrêb Che³mek pow. + 22 % VAT tj. 541,42 z³ = 3.002,42 z³.
0.0152 ha, po³o¿ona w Che³mku – wycena nieruch. grun.: 305,00 z³ brutto,
przy ul. Mickiewicza. – wykonanie prac geod.: 915,00 z³ brutto,

Cena nieruchomoœci przeznaczonej do sprze-
da¿y zosta³a ustalona przez uprawnionego rze-
czoznawcê w zakresie szacowania nieruchomo-
œci i przedstawiona w postaci operatu szacunko-
wego z dnia 22 czerwca 2006 roku.

Dla przedmiotowej nieruchomoœci Gmina
Che³mek nie posiada obowi¹zuj¹cego planu za-
gospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego przedmiotowa
dzia³ka znajduje siê w obszarach zabudowy  jed-
norodzinnej kszta³tuj¹cej siê, w pozosta³ych
obszarach o zdefiniowanym uk³adzie komuni-
kacyjnym i podziale na dzia³ki budowlane.

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu nieruchomoœci na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004
roku Nr 261, poz. 2603 z póŸn. zm.), mog¹ w

terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniej-
szego wykazu tj. od dnia 26 czerwca 2006 roku
do dnia 07 sierpnia 2006 roku sk³adaæ wnioski
o jej nabycie.

Bli¿szych informacji w sprawie sprzeda¿y
w/w nieruchomoœci 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 Architektury Geodezji i Zasobów Ko-
munalnych 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 26 czerwca 2006 roku
do dnia 16 lipca 2006 roku. Ponadto informacja o
wywieszeniu wykazu zosta³a podana do publicznej
wiadomoœci w sposób miejscowo przyjêty.

Inf. UM

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

ROKOWANIA
Burmistrz Che³mka zaprasza do rokowañ na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci lokalowej po³o¿onej w Che³mku.

³u w czêœciach wspólnych nieruch. 5000/76848
oraz u³amkowej czêœci gruntowej 836/221.

Cena wyw. w I przetargu ustnym nieograni-
czonym (licytacja) przeprowadzonym w dniu
07.12.2005 roku wynosi³a 39.071,35 z³  brutto.

Cena wyw. w II przetargu ustnym nieogra-
niczonym (licytacja) przeprowadzonym w dniu
29.05.2006 roku wynosi³a 35.164,21 z³  brutto.

Cena wyw. w rokowaniach wynosi
35.000,00 z³ brutto.

Rokowania zostan¹ przeprowadzone w Urzê-
dzie Miejskim w Che³mku ul. Krakowska 11 w
dniu 27 lipca 2006 roku o godzinie 15.00.

Zaliczkê w wys. 3.500,00 z³ uprawniaj¹c¹ do
uczestnictwa w rokowaniach  nale¿y wp³aciæ naj-
póŸniej do dnia 21 lipca 2006 roku na konto Urzê-
du Miejskiego w Che³mku Nr 34 8123 0000 0000
1283 2000 0030 BS Oœwiêcim z dopiskiem “za-
liczka – Brzozowa 6 lokal nr 3”. Zaliczka pobie-
rana jest tytu³em zabezpieczenia kosztów w przy-
padku uchylenia siê uczestnika rokowañ od za-
warcia umowy. Je¿eli osoba ustalona jako na-
bywca nieruch. nie stawi siê bez usprawiedli-
wienia w miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzeda¿y, Burmistrz Che³mka mo¿e odst¹piæ
od zawarcia umowy, a wp³acona zaliczka nie
podlega zwrotowi. Zg³oszenie udzia³u w rokowa-
niach sk³ada siê w zamkniêtych kopertach najpóŸ-
niej do dnia 24 lipca 2006 roku na dzienniku po-
dawczym w UM w Che³mku ul. Krakowska 11.

Zg³oszenie powinno zawieraæ:
1. Imiê, nazwisko i adres albo nazwê lub firmê
oraz siedzibê, je¿eli zg³aszaj¹cym jest osoba
prawna lub inny podmiot wraz z dokumentami

Nieruchomoœæ lokalowa – lokal u¿ytkowy
Nr 3 po³o¿ony w budynku wielorodzinnym w
Che³mku przy ul. Brzozowej 6. Lokal po³o¿ony
na parterze, sk³ada siê z sali przyjêcia klienta,
korytarza, sali napraw sprzêtu, magazynu i WC
o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej 50,00 m2.

Budynek jest usytuowany na nieruch. ozna-
czonej w ew. gruntów jako dzia³ka ewid. 836/
221 obrêb Che³mek o pow. 0,0388 ha. Dla nie-
ruchomoœci lokalowej prowadzona jest przez
S¹d Rejonowy w Oœwiêcimiu, Wydzia³ V Ksi¹g
Wieczystych, KW nr 51 472. Nieruchomoœæ
bêd¹ca przedmiotem rokowañ nie jest obci¹¿ona
¿adnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi,
wolna jest od praw i roszczeñ osób trzecich.
Sprzeda¿ lokalu nast¹pi wraz ze sprzeda¿¹ udzia-

upowa¿niaj¹cymi do dzia³ania za osobê prawn¹
lub inny podmiot.
2. Datê sporz¹dzenia zg³oszenia,
3. Oœwiadczenie, ¿e zg³aszaj¹cy zapozna³ siê z
warunkami i przyjmuje te warunki bez zastrze¿eñ,
4. Proponowan¹ cenê i sposób jej zap³aty,
5. Na kopercie ze zg³oszeniem nale¿y zamieœciæ
napis „Nie otwieraæ przed dniem 27 lipca 2006 r.”.

Do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ kopiê dowo-
du wp³aty zaliczki lub dowody stanowi¹ce pod-
stawê do zwolnienia z tego obowi¹zku, w przy-
padku osób wymienionych w § 5 ni¿ej wymie-
nionego rozporz¹dzenia. Zastrzega siê, ¿e Bur-
mistrzowi Che³mka przys³uguje prawo zamkniê-
cia rokowañ bez wybrania nabywcy przedmio-
towej nieruchomoœci. Burmistrz Che³mka po-
wierza przeprowadzenie rokowañ komisji prze-
targowej do przeprowadzenia przetargów na
zbycie mienia komunalnego powo³anej zarz¹-
dzeniem nr 0152/68/2003 Burmistrza Che³mka
z dnia 07 listopada 2003 roku. W dniu 21 sierpnia
2005 roku up³yn¹³ termin do z³o¿enia wniosku
przez osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu w/w nieruchomoœci lokalowej na pod-
stawie art. 34 ust. 1 pkt 1  i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo-
œciami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z
póŸn. zm.). Rokowania zostan¹ przeprowadzo-
ne zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 wrzeœnia 2004 roku w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzenia przetargów oraz roko-
wañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2004
roku Nr 207 poz. 2108). Dodatkowych informa-
cji zwi¹zanych z rokowaniami uzyskaæ mo¿na w
pok. 14 UM w Che³mku lub pod nr tel. 846-12-
30 wew. 40 w pon., œr., pt. od godz. 7.15 do
15.15 we wt. i czw. od godz. 8.00 do 16.00.

Inf. UM
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Uroczysta inauguracja Dni Che³mka
W tym roku obchodziliœmy ju¿ 13 Dni Che³mka. Uroczysta

inauguracja Dni Miasta mia³a miejsce 3 czerwca w Miejskim
Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku. Rolê gospodarza
pe³ni³ burmistrz Che³mka Andrzej Saternus, a wœród przyby³ych
goœci by³ pose³ na Sejm RP Janusz Chwierut, burmistrz Libi¹¿a
Tadeusz Arkit, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Zbigniew Jeleñ,
radni, dyrektorzy szkó³ i jednostek administracyjnych oraz szcze-
gólnie zas³u¿one dla Gminy osoby. I to w³aœnie zas³u¿eni dla
rozwoju gminy Che³mek ludzie zostali specjalnie uhonorowani,
bowiem na uroczystoœci zosta³y odczytane akty nadania tytu³u
HONOROWEGO OBYWATELA  GMINY CHE£MEK oraz wrê-
czone medale „ZA ZAS£UGI DLA ROZWOJU GMINY CHE£-
MEK”. Uchwa³¹ Rady Miejskiej w Che³mku nr IX/71/99 z dnia 26
maja 1999 roku zosta³ ustanowiony tytu³ „Honorowego Obywa-
tela Gminy Che³mek”, który jest wyrazem szczególnego wyró¿-
nienia oraz uznania za wybitne zas³ugi dla naszej gminy.

Uchwa³¹ nr XLIV/330/2006 Rady Miejskiej w Che³mku ty-
tu³ „Honorowego Obywatela Gminy Che³mek” zosta³ nadany
panu Micha³owi Sapiesze.

Przez ca³y okres II Rzeczypospolitej miejscowoœci naszej
Gminy by³y zwi¹zane z rodem Sapiehów, do którego nale¿a³a
znaczna czêœæ gruntów, lasów i gospodarstw, gdzie zatrudnienie
znajdowa³o wielu mieszkañców. W 1931 roku Sapiehowie od-
sprzedali czêœæ gruntów czeskiemu przemys³owcowi, a dziêki tej
transakcji mog³a powstaæ fabryka obuwia oraz osiedle mieszkalne
dla pracowników fabryki. Sapiehowie anga¿owali siê w ¿ycie
spo³eczne mieszkañców, a tak¿e prowadzili dzia³alnoœæ spo³ecz-
no -charytatywn¹. Ksi¹¿ê Adam Zygmunt Sapieha by³ jednym z
fundatorów szpitala w Chrzanowie, dzia³a³ w zarz¹dzie Kasy Stef-
czyka w Bobrku, która by³a instytucj¹ zapomogowo-po¿yczkow¹
wspomagaj¹c¹ okoliczn¹ ludnoœæ w razie kataklizmów - po¿arów,
powodzi, wypadków losowych. Ponadto by³ cz³onkiem komitetu
budowy koœcio³a w Che³mku (p.w. NMP Królowej Polski), budo-
wy szko³y siedmioklasowej w Bobrku i Gorzowie. Rodzina Sapie-
hów w 1945 r. opuœci³a kraj i wyjecha³a do Konga belgijskiego.
Pan Micha³ Ksawery Sapieha ¿ywo interesuje siê wszystkim tym,
co wi¹¿e siê z nasz¹ Ojczyzn¹, rozwijaj¹c m.in. promocjê inwesty-
cji zagranicznych, g³ownie europejskich  w Polsce. Wraz z siostr¹
Jadwig¹ zaanga¿owa³ siê w pomoc dla Polski organizowan¹ przez
Uniê Europejsk¹. Na jej zlecenie kontrolowa³, czy dary od Caritas
Catholica trafiaj¹ do potrzebuj¹cych. Poprzez uhonorowanie ty-
tu³em „Honorowego Obywatela Gminy Che³mek” Micha³a Sapie-
hy jako Przedstawiciela Rodziny chcemy wyró¿niæ oraz utrwaliæ
w pamiêci wspó³czesnych i przysz³ych pokoleñ dzia³alnoœæ po-
dejmowan¹ przez rodzinê Sapiehów na rzecz rozwoju wsi Bobrek,
a tym samym i Gminy Che³mek.

Uchwa³¹ nr XLIV/329/2006 Rady Miejskiej w Che³mku ty-
tu³ „Honorowego Obywatela Gminy Che³mek” zosta³ nadany
równie¿ panu Thomasowi J. Bacie. Wyró¿nienie Thomasa Baty

jako przedstawiciela rodu bêdzie dowodem uznania za szczegól-
ne zas³ugi w zakresie rozwoju Che³mka. W latach dwudziestych,
kiedy wielki kryzys gospodarczy ogarn¹³ œwiat, równie¿ dla
mieszkañców Che³mka by³y to bardzo trudne czasy. Wówczas to
czeski przemys³owiec Tomasz Bata za³o¿y³ Polsk¹ Spó³kê Obu-
wia SA w Krakowie i wybra³ nasz¹ miejscowoœæ pod budowê
pierwszego zmechanizowanego zak³adu taœmowej produkcji
obuwia. Zak³ad zacz¹³ siê rozwijaæ, a wraz z nim zmieni³a siê
gwa³townie sytuacja ekonomiczna Che³mka i wzros³a stopa
¿yciowa jego mieszkañców. W fabryce znaleŸli zatrudnienie nie
tylko mieszkañcy Che³mka, ale równie¿ okolicznych miejsco-
woœci. Z ma³ej rolniczej wsi Che³mek przerodzi³ siê w miejsco-
woœæ, która spe³nia³a wymogi do uzyskania praw miejskich i w
1969 r. zosta³a miastem. Do dnia dzisiejszego Che³mek kojarzo-
ny jest z nazwiskiem Bata i jest historyczn¹ stolic¹ polskiego
przemys³u obuwniczego. Nadanie tytu³u Honorowego Obywa-
tela Gminy Che³mek dla syna Tomasza Baty-budowniczego
fabryki obuwia w Che³mku bêdzie mia³o na celu utrwalenie w
pamiêci wspó³czesnych i przysz³ych pokoleñ dzia³alnoœci po-
dejmowanej na rzecz Gminy Che³mek.

Burmistrz Che³mka Andrzej Saternus wrêczy³ medale „ZA
ZAS£UGI DLA ROZWOJU GMINY CHE£MEK”.

Medalem zostali odznaczeni:
Pani Maria Srebro - Przyby³owska. To osoba znana i bliska

mieszkañcom naszej Gminy. Przez wiele lat pracy wnios³a ogrom-
ny wk³ad w dziedzinie ochrony zdrowia na naszym terenie.
Zgodnie ze swoim powo³aniem i zami³owaniem do medycyny
ukoñczy³a Akademiê Medyczn¹ w Krakowie. W czasach dyna-
micznego rozwoju fabryki obuwia rozpoczê³a pracê jako lekarz
zak³adowy. Swoim du¿ym zaanga¿owaniem w rozwój opieki
medycznej, pozyskiwanie œrodków finansowych i dotacji przy-
czyni³a siê do wybudowania nowoczesnego, budynku oœrodka
zdrowia s³u¿¹cego mieszkañcom naszej Gminy i pracownikom
zak³adu. Budynek zosta³ oddany do u¿ytku w 1979 r. Pani Maria
Srebro-Przyby³owska ¿ywo interesuje siê sprawami swojego œro-
dowiska i anga¿uje siê w ¿ycie spo³eczne. W latach 1998-2002
r. by³a radn¹ III kadencji Rady Miejskiej w Che³mku. W tym
czasie pe³ni³a funkcjê Przewodnicz¹cej Komisji Rewizyjnej oraz
by³a cz³onkiem Komisji zdrowia, opieki spo³ecznej i opiniowa-
nia przydzia³ów mieszkañ. W dalszym ci¹gu pracuje zawodowo.
Jest specjalist¹ medycyny przemys³owej II stopnia. Dodatkowo
charytatywnie pomaga osobom niepe³nosprawnym i wspó³pra-
cuje z Warsztatami Terapii Zajêciowej Fundacji im. Brata Alber-
ta w Che³mku. Ma wielkie poczucie obowi¹zku, który ka¿e jej
pomagaæ chorym. Jest cz³owiekiem bardzo sumiennym. Osobi-
ste zaanga¿owanie w ¿ycie spo³eczne naszej Gminy mo¿na od-
czuæ w jej dzia³aniu. Od ok. 5 lat w ramach opieki profilaktycznej
przeprowadza nieodp³atne wstêpne badania profilaktyczne osób
bezrobotnych kierowanych przez Powiatowy Urz¹d Pracy w
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Oœwiêcimiu do prac publicznych i interwencyjnych w jednost-
kach organizacyjnych naszej Gminy.

Pani  Halina Hebda- rodowita che³mkowianka jest z wykszta³-
cenia ekonomist¹ i pedagogiem. Swoj¹ prac¹ zwi¹zana by³a z
Po³udniowymi Zak³adami Przemys³u Skórzanego w Che³mku, a
w szczególnoœci z Zespo³em Szkó³ Zawodowych im. Jana Ki-
liñskiego w Che³mku. Ponad 30 lat pracowa³a jako nauczyciel
szko³y, a równoczeœnie pe³ni³a przez 10 lat funkcjê ogólnopol-
skiego wizytatora szkó³ zawodowych skórzanych w krakowskim
kuratorium. Za t¹ pracê zosta³a odznaczona: Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Zas³u-
¿onego Pracownika Przemys³u Lekkiego, Medalem 40-lecia Za-
k³adów Obuwia w Che³mku. Od 1959 roku osobiœcie anga¿uje siê
w ¿ycie spo³eczne i gospodarcze naszej Gminy. Przez wiele lat
by³a dzia³aczk¹ wszystkich komitetów antyalkoholowych, ³¹cz-
nie z kilkakrotnym prezesowaniem, by³a prezesem Rady Kobiet
przy Gminie Che³mek przez wszystkie kadencje jej istnienia. Za
pracê na rzecz Gminy zosta³a odznaczona: Medalionem 40-lecia
Polski Ludowej, odznak¹ za Zas³ugi dla Województwa Bielskie-
go, Odznak¹ Zas³u¿onego Dzia³acza Frontu Jednoœci Narodu.
Pani Halina Hebda nie kryje swoich korzeni. Jej przywi¹zanie do
Che³mka widzi siê w ka¿dym momencie jej dzia³alnoœci. Swoj¹
osob¹ wnosi ogromny wk³ad w zachowanie dziedzictwa kulturo-
wego. Swoje prywatne zbiory materia³ów historycznych o naszej
miejscowoœci udostêpnia chêtnie osobom zainteresowanym do
zamieszczania w artyku³ach prasowych, wypracowaniach szkol-
nych lub pracach maturalnych. Od ok. 3 lat wspó³pracuje z Miej-
skim Oœrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku, przeka-
zuj¹c cenne informacje, które w odcinkach publikowane s¹ na
³amach „Echa Che³mka”, przybli¿aj¹c historiê naszej Gminy i
zachêcaj¹c mieszkañców do zainteresowania siê „korzeniami”.

Ksi¹dz Stanis³aw Strojek ju¿ od ponad 16 lat jest mieszkañ-
cem naszej Gminy. Dziêki swojej pracowitoœci, wytrwa³oœci i
rzetelnoœci dokoñczy³ budowê œwi¹tyni - miejsca, w którym
ka¿dy z nas mo¿e w pe³ni cieszyæ siê obecnoœci¹ Boga. Pogoda
ducha i serdeczna osobowoœæ Ksiêdza Stanis³awa nie tylko po-
maga odnaleŸæ sens wiary we wspó³czesnym œwiecie, ale przede
wszystkim ¿ywiæ nadziejê na lepsze dni. Jako proboszcz Parafii
p.w. Mi³osierdzia Bo¿ego organizuje ¿ycie religijne i kulturalne
wiernych parafian, integruj¹c mieszkañców, tworz¹c wiêzi wspól-
notowe. Przejawia du¿¹ troskê o dzia³alnoœæ i rozwój organizacji
dzia³aj¹cych na terenie parafii: Stowarzyszenia „Rodzina Kol-
pinga”, Scholi „Miseriocordias”, grup dzieciêcych i m³odzie¿o-
wych oraz wspólnot formacyjnych ludzi doros³ych. Na ka¿dym
kroku swojej dzia³alnoœci wykazuje siê szczególn¹ trosk¹ o piêk-
no œwi¹tyni, zarówno to wizualne, jak i duchowe. W tak trudnych
czasach dba o klimat sprzyjaj¹cy nawi¹zywaniu przyjaznych
kontaktów we wspólnocie Koœcio³a. Trud jego pracy w pe³ni
zas³uguje na przyznanie medalu.

Gminna Spó³dzielnia „Samopomoc Ch³opska” w Che³m-
ku rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ ju¿ w 1948 roku. Rok 1955 oraz
lata 1970-1990 nale¿a³y do prze³omowych. Dla firmy w tych
latach widoczny by³ dynamiczny rozwój Spó³dzielni. Powsta³y
nowe placówki handlowe, gastronomiczne i produkcyjne oraz
bazy magazynowe. Wielkim osi¹gniêciem by³o wybudowanie i
oddanie do u¿ytku w 1976 r. pawilonu handlowego przy ul.
Krakowskiej 26 w Che³mku oraz zak³adu gastronomicznego
„Ci¿emka” wraz z hotelem. W 1978 r. oddano do u¿ytku now¹
piekarniê przy ul. Przemys³owej w Che³mku. Spó³dzielnia pro-
wadzi³a równie¿ dzia³alnoœæ spo³eczno-wychowawcz¹ i kultu-
ralno-oœwiatow¹ w trzech Klubach Rolnika (w Che³mku, Bobrku
i Gorzowie) oraz Oœrodek Nowoczesnej Gospodyni w Che³mku.
W szko³ach na terenie Gminy Che³mek prowadzono 5 spó³dziel-
ni uczniowskich. W czasach œwietnoœci Gminna Spó³dzielnia
zatrudnia³a 190 osób. Zmiany spo³eczne i polityczne, jakie za-
sz³y w latach dziewiêædziesi¹tych, spowodowa³y równie¿ zmia-
ny w dzia³alnoœci Spó³dzielni. Mimo tego Spó³dzielnia w dal-

szym ci¹gu prowadzi na terenie Gminy Che³mek handel w 10
placówkach handlowych, produkuje ró¿nego rodzaju pieczywo
oraz wyroby cukiernicze rozprowadzane na terenie naszej Gmi-
ny oraz okolic. Spó³dzielnia zatrudnia obecnie 70 osób oraz
kszta³ci 7 uczniów w piekarni GS „SCh” w Che³mku, wspiera
dzia³alnoœæ spo³eczno-organizacyjn¹ naszego œrodowiska po-
przez udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej placówkom
oœwiatowym i organizacjom spo³ecznym dzia³aj¹cym na terenie
Gminy Che³mek. W 1998 r. piêædziesiêciolecie swojej dzia³al-
noœci otrzyma³a od Krajowej Rady Spó³dzielczej medal „Za
zas³ugi dla rozwoju spo³ecznoœci”. 58-letnia dzia³alnoœæ Spó³-
dzielni przynios³a bogaty dorobek gospodarczy, spo³eczny i
kulturalno- oœwiatowy na terenie Gminy Che³mek i w pe³ni za-
s³uguje na wyró¿nienie.

Gminne Ochotnicze Stra¿e Po¿arne w Che³mku, Gorzowie
oraz Bobrku. Stra¿acy z naszej Gminy mimo wielu niedogodno-
œci, strachu i zagro¿enia bezpieczeñstwa dla ich zdrowia i ¿ycia
chroni¹ mienie mieszkañców Gminy i terenów okolicznych. Nie-
strudzenie walcz¹ z ¿ywio³ami ognia i wody. Nios¹ ludziom
pomoc w czasie wypadków drogowych lub innych nieprzewi-
dzianych zagro¿eñ. Brali udzia³ tak¿e w du¿ych akcjach ratow-
niczych: np. wielokrotne po¿ary hal i innych zabudowañ na
terenie PZPS-u, po¿ary wielu budynków mieszkalnych i zabudo-
wañ gospodarczych, po¿arów lasów- tak¿e w KuŸnicy Racibor-
skiej oraz w licznych akcjach powodziowych na terenie Gminy.
Stra¿acy OSP  nieustannie nios¹ pomoc w zakresie ochrony ¿ycia
i mienia w czasie po¿arów lub innych klêsk ¿ywio³owych. Dziêki
nim mo¿emy czuæ siê bezpieczni i dumni z ich szybkiego rozwo-
ju oraz niestrudzonej spo³ecznej i ofiarnej pracy. Dlatego w pe³ni
zas³uguj¹ na przyznanie medalu.

Powiatowy Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹-
cych nr 8 im. J. Kiliñskiego w Che³mku. Historia szko³y jest
nierozerwalnie zwi¹zana z powstaniem i rozwojem fabryki obu-
wia „Bata” w Che³mku. Szko³a powsta³a w listopadzie 1946 roku
z inicjatywy Fabryki Obuwia „BATA”. Rada pedagogiczna nie-
ustannie podejmuje dzia³alnoœæ pedagogiczn¹, by podnosiæ
poziom kszta³cenia. Utworzono Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹,
2-letnie Liceum Przemys³u Skórzanego dla Doros³ych z dzia³a-
mi: mechanicznymi i obuwniczymi, które w póŸniejszym czasie
zosta³o przemianowane w piêcioletnie Technikum Przemys³u
Skórzanego dla Pracuj¹cych. Po kilku latach istnienia szko³a
sta³a siê jednym z najwa¿niejszych oœrodków szkolenia obuw-
ników w Polsce. W organizowanych przez Ministerstwo konkur-
sach miêdzyszkolnych uczniowie zdobywali najwy¿sze miej-
sca. Zmienia³a siê historia, przechodzi³y dziejowe burze, a szko-
³a wci¹¿ siê rozwija³a i przybywali nowi uczniowie. W zwi¹zku
z nowymi trendami i potrzebami rynkowymi zdezaktualizowa³y
siê niektóre formy kszta³cenia, a w ich miejsce utworzono nowe
- powsta³o Liceum Zawodowe o kierunku mechanicznym, obuw-
niczym oraz Œrednie Studium Zawodowe Przemys³u Lekkiego.
Nauczanie prowadzono systemem dziennym, wieczorowym i
eksternistycznym. W ci¹gu swojej historii placówka podlega³a
ró¿nym instytucjom zwierzchnim: Ministerstwu Przemys³u Lek-
kiego, kuratorium Okrêgu Szkolnego w Krakowie, a od 1963 r.
by³a to szko³a przyzak³adowa. Wiedza zdobyta w szkole przy-
czyni³a siê do ¿yciowego sukcesu wielu osób. Czêœæ absolwen-
tów szko³y kontynuowa³a naukê w szko³ach wy¿szych i zajmuje
dzisiaj odpowiedzialne stanowiska, a wielu z nich za³o¿y³o w³asne
firmy. Szko³a istnieje ju¿ od 60 lat i w dalszym ci¹gu kszta³ci
m³odzie¿ i rozwija siê. Oferuje szeroki wybór typów szkó³ dla
m³odzie¿y i doros³ych. Stosuje ogólnopolskie standardy na-
uczania. Posiada wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹ oraz
nowoczesn¹ bazê dydaktyczn¹. Prowadzi rozszerzony zakres
nauczania jêzyków obcych oraz zajêcia informatyczne w nowo-
czesnych pracowniach. W szkole organizowanych jest równie¿
wiele zajêæ pozalekcyjnych, co pozwala m³odzie¿y doskonaliæ
ich mocne strony oraz rozwijaæ talenty.
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Otwarcie Domu Pamiêci Baty
Ponad sto lat musieli czekaæ stra¿acy z

OSP Che³mek na w pe³ni funkcjonaln¹  re-
mizê stra¿ack¹, w której dzia³aæ bêdzie rów-
nie¿ Stowarzyszenie Klub Idei Tomasza
Baty oraz Ko³o Gospodyñ Wiejskich.

17 czerwca 2006 roku zosta³ uroczy-
œcie otwarty i przekazany do u¿ytku budy-
nek Domu Pamiêci Baty, w którym mieœci
siê stra¿nica OSP Che³mek. Uroczystoœci
rozpoczê³a polowa msza œw. odprawiana
przez Ksiêdza Dziekana mjr Krzysztofa
Strauba, Ksiêdza Kapelana Ma³opolskich
Stra¿aków kpt W³adys³awa Kuliga oraz
Proboszcza parafii p.w. NMP Królowej
Polski Alojzego Str¹czka.

Uroczystoœæ swoj¹ obecnoœci¹ uœwiet-
nili: burmistrz Che³mka Andrzej Saternus,
pos³anka na Sejm RP Beata Szyd³o, pose³
na Sejm RP Janusz Chwierut, zastêpca bur-
mistrza Libi¹¿a Jacek Latko, Urz¹d Mar-
sza³kowski Województwa Ma³opolskiego
reprezentowa³ Marek Sowa oraz Cz³onek
Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku OSP RP, Dy-
rektor Biura Terenowego Zwi¹zku OSP RP
Czes³aw Kosiba. Cz³onek Zarz¹du Woje-
wódzkiego Zawi¹zku OSP RP, Prezes Za-
rz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku
OSP RP Edmund Kalfas, Starszy Brygadier
Tadeusz Spyra Komendant Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Oœwiêcimiu, radni Rady
Miejskiej w Che³mku oraz mieszkañcy
Che³mka.

Po mszy œw. uroczystego otwarcia do-
konali burmistrz Che³mka Andrzej Sater-
nus wraz z przewodnicz¹cym RM Zbignie-
wem Jeleniem.

Podczas uroczystoœci wrêczone zosta-
³y medale i odznaczenia.

Decyzj¹ Ministra Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji Odznakê Zas³u¿one-
go dla Ochrony Przeciwpo¿arowej oraz
Z³oty Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa
nadany przez Zwi¹zek OSP RP otrzyma³
Burmistrz Che³mka Andrzej Saternus.  Z
kolei Br¹zowy Medal za Zas³ugi dla Po-
¿arnictwa Zwi¹zek OSP RP przyznano
Annie Piecuch za ponad dziesiêcioletni¹
pracê w³o¿on¹ w przygotowanie dzieci i
m³odzie¿y do turniejów wiedzy po¿arni-
czej. Wœród wyró¿nionych zaszczytny
tytu³ „Wzorowego Stra¿aka” otrzyma³
Tomasz Gembo³yœ za ca³okszta³t dzia³añ
ratowniczo – gaœniczych i udzia³ w zawo-
dach „Wie¿owiec.”

Dom Pamiêci Baty jest czêœci¹ sk³ado-
w¹ projektu „Rozwój Miejskiej Strefy Ak-
tywnoœci Gospodarczej w Che³mku” dofi-

nansowanego ze œrodków programu unij-
nego ZPORR. Koszt budowy obiektu wy-
niós³ 1 946 461 z³, na które gmina dosta³a
dofinansowanie w wysokoœci 800 000 z³.

W Domu Pamiêci Baty zlokalizowana
zostanie sala muzealna poœwiêcona cze-
skiemu przedsiêbiorcy, który rozpocz¹³
rozwój przedsiêbiorczoœci w Che³mku oraz
historii przemys³u obuwniczego w Polsce.
Na obszarze gminy istnieje wiele pami¹-
tek, maszyn, które stanowiæ mog¹ zaple-
cze do ekspozycji. Budynek bêdzie pe³ni³
funkcje edukacyjn¹ z zakresu lokalnej
historii i rzemios³a oraz funkcjê atrakcji
lokalnej, gdzie szansê do promocji swoich
produktów bêd¹ mieæ rodzime przedsiê-
biorstwa z bran¿y obuwniczej i skórzanej.
Organizowane tu bêd¹ równie¿ koncerty
oraz inne imprezy okolicznoœciowe.

Oprac. PW
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Stra¿acy dziêkuj¹
W sobotê 17 czerwca br. stra¿acy z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Che³mku

prze¿ywali niecodzienn¹ uroczystoœæ, a by³o ni¹ poœwiêcenie i oddanie do u¿ytku
nowej, nowoczeœnie urz¹dzonej stra¿nicy.

Stra¿acy starali siê, aby uroczystoœæ ta
by³a godnie i po bo¿emu prze¿yta, w gro-
nie zaprzyjaŸnionych jednostek OSP,
w³adz samorz¹dowych, zwi¹zkowych oraz
organizacji i instytucji wspó³pracuj¹cych
ze stra¿akami, a nade wszystko z miejsco-
w¹ ludnoœci¹. To w³aœnie liczebnoœæ tej
spo³ecznoœci na imprezach jest miernikiem
docenienia pracy stra¿aków ochotników.

Wiele godzin stra¿acy poœwiêcili na
przygotowanie samej oprawy uroczystoœci
– dekoracja obiektu, o³tarz polowy, pod³o-
ga i siedzenia dla widzów, monta¿ sto³ów i
sto³ków do sali przyjêæ dla zaproszonych
osób, wyposa¿enie sanitariatów, kuchni w
naczynia kuchenne i zastawy sto³owe w celu
zorganizowania i podania posi³ków, kuch-
ni polowej i zorganizowanie posi³ków w
boksach dla uczestnicz¹cych w uroczysto-
œci jednostek OSP.

Niema³o wysi³ku w³o¿ono w oprawê
wizualn¹ – przygotowano i rozdyspono-
wano oko³o 200 zaproszeñ, rozwieszono
plakaty w wielu czêœciach miasta oraz spe-
cjalnie na ten cel sprowadzono oryginal-
n¹ pompê rêczn¹ tzw. sikawkê na podwo-
ziu ko³owym konnym z 1910 roku. Pom-
pa ta ci¹gniêta przez konie pana Roberta
Babiucha, a obsadzona przez m³odych
stra¿aków w przeddzieñ uroczystoœci jeŸ-
dzi³a po terenie Che³mka i zachêca³a spo-
³eczeñstwo do uczestnictwa w tej uroczy-
stej chwili.

Wszystkie dzia³ania stra¿aków by³y
wspomagane przez ludzi dobrej woli, któ-
rzy wsparli nas zarówno materialnie jak te¿
bezpoœrednio udzia³em w pracach przygo-
towawczych.

Za to bezpoœrednie wsparcie stra¿acy
dziêkuj¹ w pierwszym rzêdzie burmistrzo-
wi Che³mka, panu Andrzejowi Saternuso-
wi, który patronowa³ ca³ej imprezie oraz
sponsorom finansowym, którymi byli:

Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku OSP RP, Kó³-
ko Rolnicze Che³mek, STANFORM – Sta-
nis³aw Mleczek, Glandys Mieczys³aw,
ALMA Polska sp. z o.o. Che³mek, MZGK
sp. z o.o. Che³mek, Bank Spó³dzielczy
Oœwiêcim, ASFOR Poznañski s.c., ONYX
Polska sp. z o.o., SKOK Mys³owice, Za-
k³ad Produkcyjno – Us³ugowy MECHA-
NIK sp. z o.o., ANSPOL Anna S³otwiñska,
EUROSTYL Mi³osz Madeja, Przedsiêbior-
stwo Metali Nie¿elaznych „Bobrek”,
AUTO Œwidergo³, DAGO – Zbucki & Smó³-

ka, GUMIPOL sp. z o.o., Z£OM – MET –
Leonard Postupalski, Sklep Benia, Firma
Handlowo – Us³ugowa „U Waldka”, Za-
k³ad Produkcyjno – Us³ugowy MSM s.c.,
PECiGWŒ „ENWOS” sp. z o.o, Firma Star-
cza³a, Piekarnia JM Dyrcz, Piekarnia Ptyœ,
Moto Complex Oœwiêcim, Bo¿ena Smo-
leñ, Metaloplastyka Krzysztof Wieczorek,
Zak³ad Us³ug Technicznych „Promach”,
M.G. Soft.

Za wykonanie prac plastycznych i de-
koracyjnych dziêkujemy pani Agnieszce
Musze i Joannie G¹sce oraz panu Józefowi
Szyjce, a tak¿e dyrektorowi MOKSiR panu
Waldemarowi Rudykowi.

Pragniemy gor¹co podziêkowaæ tym
osobistoœciom, które zaszczyci³y nas swo-
j¹ obecnoœci¹, a mianowicie:

- druhowi Czes³awowi Kosibie – wice-
prezesowi Zarz¹du Oddzia³u Wojewódz-
kiego Zwi¹zku OSP RP w Krakowie i cz³on-
kowi Zarz¹du G³ównego

- druhowi Edmundowi Kalfasowi –
prezesowi Zarz¹du Oddzia³u Powiatowe-
go Zwi¹zku OSP RP w Oœwiêcimiu

- st. bryg Tadeuszowi Spyrze – Komen-
dantowi Powiatowemu Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej w Oœwiêcimiu

- pani Beacie Szyd³o – pos³ance na Sejm
RP

- panu Januszowi Chwierutowi – po-
s³owi na Sejm RP

- panu Markowi Sowie – Dyrektorowi
Urzêdu Marsza³kowskiego

- panu Zbigniewowi Jeleniowi – prze-
wodnicz¹cemu Rady Miejskiej,

- paniom i panom radnym Rady Miej-
skiej

- panu Adamowi £êkawie – radnemu
powiatowemu i dyrektorowi Samorz¹do-
wego Zespo³u Szkó³ w Bobrku

- cz³onkom Klubu Idei T. Baty

- paniom z Ko³a Gospodyñ Wiejskich

-Robotniczemu Stowarzyszeniu Twór-
ców Kultury – dodatkowe podziêkowania
za pami¹tkowy i symboliczny obraz

- Klubowi Sportowemu KS Che³mek.

Za odprawienie mszy œw. polowej i
poœwiêcenie stra¿nicy dziêkujemy ks. Aloj-
zemu Str¹czkowi i s³u¿bie koœcielnej para-
fii NMP Królowej Polski oraz ksiê¿om
kapelanom mjr. Krzysztofowi Straubowi i
kpt. W³adys³awowi Kuligowi, którzy za-
szczycili nas swoj¹ obecnoœci¹.

Szczególnie gor¹ce podziêkowania
kierujemy do mieszkañców Che³mka
obecnych na uroczystoœci oraz zaprzy-
jaŸnionych OSP, którzy niekiedy z dale-
ka, ale przyjêli nasze zaproszenie, a by³y
to OSP z miejscowoœci: Alwernia, Biela-
ny, Bieruñ Nowy, Bobrek, Bolêcin, Bro-
d³a, Brzeszcze, Bro¿kowice, Che³m Sl¹-
ski, Chrzanów, Gorzów, Harmê¿e, Jawi-
szowice, Libi¹¿, £êki, Moczyd³o, Ma-
lec, Nowa Wieœ ( pow. Dobczyce), Osiek,
Oœwiêcim, Polanka Wielka, Podolsze,
Porêba Wielka, Przecieszyn, Rajsko,
Trzebinia Siersza, W³osienica, Witkowi-
ce, Zator, ¯arki.

Osobno dziêkujemy orkiestrze ze Œwi¹t-
nik Dolnych, która zosta³a laureatk¹ Prze-
gl¹du Wojewódzkiego Orkiestr Dêtych
Stra¿ackich,  jaki mia³ miejsce w Che³mku
tydzieñ wczeœniej – 3 czerwca.

Na koniec pragniemy przeprosiæ
wszystkich tych uczestników naszej im-
prezy, którzy schronili siê w czasie burzy
w holu budynku stra¿nicy, a poczuli siê
ura¿eni, i¿ nie zostali zaproszeni do po-
mieszczeñ wewnêtrznych. Stra¿acy uczy-
nili to z obawy przed mo¿liwoœci¹ poczy-
nienia szkód w wykoñczonych salach, a
tak¿e ze wzglêdów niebezpieczeñstwo,
które w takich sytuacjach mog³yby nast¹-
piæ.

Jeszcze raz przepraszamy i dziêkuje-
my za wyrozumia³oœæ i uczestnictwo w
imprezie.

Zarz¹d OSP Che³mek

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem 11 czerwca 2006 r. po¿egnaliœmy  naszego kolegê

œp. druha Jana Gembo³ysia
d³ugoletniego cz³onka naszej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej odznaczonego za

swoj¹ s³u¿bê Br¹zowym, Srebrnym i Z³otym Medalami za zas³ugi dla Po¿arnictwa.
Rodzinie Zmar³ego

sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia.
Zarz¹d

Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Che³mku
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Dukat
dla burmistrza

Po raz 15 zosta³y wrêczone „Krakowskie Dukaty” - wyró¿nie-
nia dla biznesmenów oraz osób, które swym dzia³aniem przyczy-
niaj¹ siê do rozwoju przedsiêbiorczoœci. Tym razem wœród nagro-
dzonych znalaz³ siê burmistrz Che³mka Andrzej Saternus. Bur-
mistrz odebra³ „Krakowski Dukat 2006” w kategorii Samorz¹do-
wy Kreator Przedsiêbiorczoœci

Nowa hala za 2 lata
W nieca³y miesi¹c po oddaniu do u¿ytku nowej sali sporto-

wej przy Samorz¹dowym Zespole Szkó³ nr 1 w Che³mku wbito
symboliczn¹ ³opatê pod budowê nastêpnego obiektu sportowe-
go w gminie. 9 czerwca w Powiatowym Zespole nr 8 Szkó³
Zawodowych  i Ogólnokszta³c¹cych w Che³mku dyrektor Mi-
cha³ Kaczmarczyk w asyœcie burmistrza Che³mka Andrzeja
Saternusa, starosty oœwiêcimskiego Józefa Ka³y, przedstawicie-
li inwestora oraz zgromadzonych goœci symbolicznie zainicjo-
wa³ budowê nowoczesnej hali sportowej.

Obiekt o wymiarach 44 m d³ugoœci, 36 m szerokoœci oraz
wysokoœci 9 m ma powstaæ w ci¹gu dwóch lat. Inwestycja zosta-
nie sfinansowana ze œrodków powiatu, gminy oraz pieniêdzy
pozyskanych z Totalizatora Sportowego.

W przeprowadzeniu inwestycji nie mo¿na pomin¹æ roli, jak¹
odegra³ samorz¹d gminy Che³mek. Burmistrz wraz z radnymi
przez niemal dwa lata przekonywali Zarz¹d Powiatu o zasadno-
œci budowy hali przy PZ nr 8 w Che³mku.

- Czas ¿ebyœmy zaczêli wychowywaæ kolejne Glinki i Grusz-
ki. Inn¹ dyscyplin¹ mo¿e byæ pi³ka no¿na i kszta³cenie m³odych
¯u³awskich. Taka hala mo¿e pozwoliæ na stworzenie w Che³mku
filii szko³y wy¿szej. Nie wiem w tej chwili, czy mog³aby to byæ
filia Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Oœwiêcimiu, czy te¿ Akademii
Wychowania Fizycznego – mówi dyrektor PZ nr 8 Micha³ Kacz-
marczyk.

Che³mek w kwiatachChe³mek w kwiatachChe³mek w kwiatachChe³mek w kwiatachChe³mek w kwiatach

Na prze³omie maja i czerwca bie¿¹cego roku
wykonano 4 kwietniki przy ul. Krakowskiej w
Che³mku. £¹cznie posadzono 2,5 tysi¹ca sztuk
kwiatów, wœród nich: starce, begonie, sza³wie, ak-
samitki oraz celozje.

Przy ul. Klonowej w Che³mku zakwit³y impo-
nuj¹cych rozmiarów rododendrony.

„Krakowski Dukat" jest organizowany od 1991. Pierwsza
edycjê  przeprowadzili  dziennikarze „Krakowskiego Czasu”,
obecnie imprezê prowadzi Krakowska Izba Przemys³owo-Han-
dlowa, patronat medialny nad imprez¹ obj¹³ „Dziennik Polski”.

Nagroda ma charakter promocyjny, nie honoruje przedsiê-
biorstw lecz ludzi. „Dukaty” przyznawane s¹ za stwarzanie wa-
runków dla rozwoju i upowszechnianie przedsiêbiorczoœci, za
solidnoœæ zawodow¹ oraz wysoki poziom etyki.  „Krakowski
Dukat” przyznawany jest w kilku kategoriach: dla w³aœciciela
firmy, dla mened¿era, dla kreatora przedsiêbiorczoœci i dla samo-
rz¹dowego kreatora przedsiêbiorczoœci.  Przyznawana jest tak¿e
„honorowa statuetka” oraz specjalne „srebrne i z³ote Ery” pro-
muj¹ce przedsiêbiorstwa z szeroko rozumianej bran¿y nowocze-
snych technologii.

W kategorii Kreator przedsiêbiorczoœci nagrodê odebra³ dr
Rudolf Thaler, radca handlowy ambasady Austrii.

Wœród w³aœcicieli firm „Krakowski Dukat” odebrali Stani-
s³aw Alf, Jaros³aw Cha³as, Anna Jêdrocha, Andrzej i Edward
Kuchtowie, Jerzy Wrzecinek, i Stanis³aw Miczek.

Specjaln¹ nagrodê w kategorii odebra³ znany rysownik An-
drzej Mleczko.

Oprac. PW

Otwarcie budowy hali sportowej przy PZ nr 8 zbieg³o siê tez
z innym wa¿nym dla szko³y wydarzeniem. Otó¿ w tym samym
dniu zosta³a otwarta ju¿ kolejna pracownia komputerowa wypo-
sa¿ona w komputery Macintosh.

Oprac. PW
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XLIV sesja Rady Miejskiej
31 maja odby³a siê XLIV sesja Rady Miejskiej w Che³mku.

Po rozpoczêciu sesji radni zapoznali siê z informacj¹ o realizacji
Strategii Rozwoju Gminy Che³mek na lata 2005 – 2015.

Nastêpnie radni g³osowali uchwa³y w sprawie nadania tytu³u
Honorowego Obywatela Gminy Che³mek dla Micha³a Sapiehy
oraz Tomasa Baty. Uhonorowanie Micha³a Sapiehy wi¹¿e siê z
zas³ugami ca³ej rodziny Sapiehów, do których nale¿a³a znaczna
czêœæ gruntów, lasów oraz gospodarstw. Sapiehowie anga¿owali
siê w ¿ycie spo³eczne mieszkañców, prowadz¹c m.in. dzia³al-
noœæ charytatywn¹. Sprzedaj¹c czêœæ gruntów, na których po-
wsta³a Fabryka Obuwia „Bata”, czeskiemu przemys³owcowi, przy-
czynili siê do rozwoju naszego terenu.

Tomas Bata syn Tomasza Baty za³o¿yciela Fabryki Obuwia
„Bata” zosta³ uhonorowany równie¿ za zas³ugi swojej rodziny.
Ród Batów, buduj¹c fabrykê obuwia, przyczyni³ siê do rozwoju
gminy Che³mek, daj¹c pracê mieszkañcom gminy oraz oœcien-
nych miejscowoœci oraz wpisuj¹c w karty historii Che³mek jako
stolicê przemys³u obuwniczego w Polsce.

Radni przychylili siê do przyznania Micha³owi Sapiesze i
Tomasowi Bacie tytu³u Honorowego Obywatela Gminy Che³mek.

Najwiêcej kontrowersji na sesji wzbudzi³ projekt uchwa³y w
sprawie okreœlenia godzin otwierania i zamykania zak³adów
gastronomicznych na terenie miasta i gminy Che³mek. Punkt ten
zosta³ wprowadzony pod obrady z uwagi na czêste skargi miesz-
kañców na zak³ócanie ciszy nocnej i niejednokrotne niew³aœci-
we zachowanie klientów tych¿e lokali, najczêœciej w póŸnych
godzinach nocnych lub te¿ rannych.

W projekcie zaproponowano, aby lokale gastronomiczne
mog³y byæ czynne w dni powszednie, niedziele i œwiêta:

a) restauracje, bary, kawiarnie itp. w godzinach nie wczeœniej
ni¿ od godz. 7.00, nie póŸniej ni¿ do godz. 24.00

b) zak³ady prowadz¹ce dzia³alnoœæ rozrywkow¹ nie wcze-
œniej ni¿ od godz. 10.00 i nie póŸniej ni¿ do godz. 24.00  z
wyj¹tkiem tych lokali, w których do godz. 4.00 organizowane s¹
dyskoteki, wesela, przyjêcia okolicznoœciowe i zabawy

c) ogródki piwne od godz. 10.00 do 22.00.
Po o¿ywionej dyskusji radni doszli do wniosku, ¿e nale¿y

znaleŸæ inne rozwi¹zanie ni¿ proponowane godziny i warunki
otwierania lokali gastronomicznych.

W g³osowaniu radni odrzucili projekt uchwa³y.
Podczas sesji radni zadecydowali o przekazaniu 15 000 z³

na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kra-
kowie z przeznaczeniem na komisariat w Che³mku. Pieni¹dze
te maj¹ zostaæ wydane na pokrycie wydatków inwestycyj-
nych, modernizacyjnych lub remontowych oraz koszt utrzy-
mania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji,
a tak¿e zakupu niezbêdnych dla ich potrzeb towarów i us³ug.

W podczas dalszej czêœci sesji radni rozmawiali równie¿ o
potrzebie powo³ania w szko³ach prowadzonych przez gminê
pedagogów oraz psychologów (w zale¿noœci od placówki), utrzy-
mywaniu terenów zielonych oraz remontach na drogach gmin-
nych, powiatowych i wojewódzkich.

PW,DK

Wykaz dróg w podziale na administratorów
DROGI WOJEWÓDZKIE
Zarz¹d Dróg Wojewódzkich ul.
G³owackiego 56, 30-085 Kraków
Che³mek
1.  Krakowska
2.  Piastowska
3.  Œl¹ska
Gorzów
1.  Krakowska
Bobrek
1.  Krakowska
DROGI POWIATOWE
Zarz¹d Dróg Powiatowych ul. St.
Leszczyñskiej 12 Oœwiêcim
Che³mek
1.  Marsza³ka Pi³sudskiego
2.  Wojska Polskiego
3.  Koœciuszki
4.  11 Listopada
5.  Genera³a Andersa
6.  Brzozowa
7.  Reymonta
8.  Broniewskiego
9.  ¯eromskiego
10.  Mickiewicza
11.  Jaworznicka
12.  Jagielloñska
13.  Krasiñskiego
14.  Chrobrego
15.  Zygmunta Starego
16.  Mieszka I
17.  Oœwiêcimska
Gorzów
1.  Nowowiejska
2.  Szkolna
3.  Gorzowska

Bobrek
1.  Nadwiœlañska
DROGI GMINNE
Che³mek
1. 25 Stycznia
2.  Batorego
3.  Baty
4.  Boczna
5.  D¹browskiej
6.  D³ugosza
7.  Flisaków
8.  Fredry
9.  Galla
10.  G³ogowa
11.  Grunwaldzka
12.  Kasprowicza
13.  Kazimierza Wielkiego
14.  Klonowa
15.  Kochanowskiego
16.  Kraszewskiego
17.  Krêta
18.  Królowej Jadwigi
19.  Krótka
20.  Krzywoustego
21.  Leœna
22.  Lipowa
23.  £okietka
24.  Na Ska³ce
25.  Norwida
26.  Ofiar Faszyzmu
27.  W. Orkana
28.  Kiliñskiego
29.  Polna
30.  Przemys³owa
31.  Rydla
32.  Rzeczna

33.  Sadowa
34.  S³owackiego
35.  Sobieskiego
36.  Staffa
37.  Staicha
38.  Staromiejska
39.  Struga
40.  Tetmajera
41.  Topolowa
42.  Tuwima
43.  Wandy
44.  Ksiêdza Wcis³o
45.  Wrzosowa
46.  Wyspiañskiego
47.  Zapolskiej
Gorzów
1.  Dêbowa
2.  Flisaków
3.  Kolejowa
4.  Krótka
5.  Krzywa
6.  Kwiatowa
7.  Leœna
8.  Lipowa
9.  Ma³owy
10.  Orliska
11.  Oœwiêcimska
12.  Parkowa
13.  Piaski
14.  Polna
15.  Rzeczna
16.  Smugowa
17.  Sportowa
18.  W¹ska
19.  Wrzosowa

20.  •ródlana
Bobrek
1.  Akacjowa
2.  Bagienna
3.  Cicha
4.  Dêbowa
5.  D³uga
6.  G³ogowa
7.  Graniczna
8.  Jarzêbionowa
9.  Kasztanowa
10.  Kolista
11.  Krótka
12.  Ksiê¿nej Ogiñskiej
13.  Kwiatowa
14.  Leœna
15.  Lipowa
16.  £¹kowa
17.  Ma³a Droga
18.  Nowa
19.  Ogrodowa
20.  Parkowa
21.  Podkomorska
22.  Polna
23.  Rolna
24.  S³oneczna
25.  Spacerowa
26.  Spokojna
27.  Starowiejska
28.  Szkolna
29.  Wrzosowa
DROGI POZOSTA£E
Che³mek
1.  Kolejowa
2.  Powstañców Œl¹skich

Inf. UM
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Przygotowanie zawodowe
Jedn¹ z form pomocy kierowanej dla osób bezrobotnych oprócz

prac spo³ecznie u¿ytecznych jest przygotowanie zawodowe.
Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy jest to zdobywanie

nowych kwalifikacji lub umiejêtnoœci zawodowych poprzez prak-
tyczne wykonywanie zadañ zawodowych na stanowisku pracy
wed³ug ustalonego programu uzgodnionego pomiêdzy starost¹,
pracodawc¹ i bezrobotnym bez nawi¹zywania stosunku pracy.

Podstaw¹ prawn¹ jest art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z póŸn. zm.) oraz
Rozporz¹dzenie MGiP z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie
szczegó³owych warunków odbywania sta¿u oraz przygotowania
zawodowego w miejscu pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 185, poz. 1912).
Warunkiem skierowania bezrobotnego do odbycia przygotowa-
nia zawodowego w miejscu pracy jest brak kwalifikacji dostoso-
wanych do potrzeb rynku pracy.

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy adresowane jest do:
- bezrobotnych d³ugotrwale,
- bezrobotnych powy¿ej 50 roku ¿ycia,
- bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych,
- bezrobotnych samotnie wychowuj¹cych co najmniej jedno

dziecko do 7 roku ¿ycia,
- bezrobotnych niepe³nosprawnych.
Okres odbywania przygotowania zawodowego u pracodaw-

cy jest nie krótszy ni¿ 3 miesi¹ce oraz nie przekracza 6 miesiêcy
i odbywa siê wed³ug programu okreœlonego w umowie. Przy
ustalaniu programu powinny byæ uwzglêdnione predyspozycje
psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykszta³cenia oraz do-
tychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego, a program
powinien okreœliæ:

- nazwê zawodu lub specjalnoœci, której program dotyczy,
- zakres zadañ wykonywanych przez bezrobotnego,
- rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejêtnoœci zawo-

dowych,
- sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejêt-

noœci zawodowych,
- opiekuna osoby objêtej programem przygotowania zawo-

dowego.
Pracodawca, który chce zorganizowaæ przygotowanie zawo-

dowe dla bezrobotnych, sk³ada do w³aœciwego starosty wniosek
o zawarcie umowy o zorganizowanie przygotowania zawodowe-
go, we wniosku mo¿e tak¿e wskazaæ imiê i nazwisko bezrobot-
nego, którego przyjmuje na przygotowanie zawodowe. Nastêp-
nie starosta w terminie jednego m-ca od dnia otrzymania wnio-
sku bezrobotnego lub pracodawcy informuje wnioskodawcê o
sposobie rozpatrzenia wniosku. Je¿eli wniosek zosta³ rozpatrzo-
ny pozytywnie starosta zawiera z pracodawc¹ umowê na organi-
zacjê przygotowania zawodowego.

Starosta na wniosek bezrobotnego odbywaj¹cego przygoto-
wanie zawodowe mo¿e rozwi¹zaæ z pracodawc¹ umowê o odby-
cie przygotowania zawodowego w przypadku niezrealizowania

przez pracodawcê warunków odbycia przygotowania zawodo-
wego, po wys³uchaniu pracodawcy.

Tak¿e starosta na wniosek pracodawcy lub z urzêdu, po za-
siêgniêciu opinii pracodawcy, mo¿e pozbawiæ bezrobotnego
mo¿liwoœci kontynuowania przygotowania zawodowego w
miejscu pracy w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnoœci
podczas wiêcej ni¿ jednego dnia pracy oraz naruszenia podsta-
wowych obowi¹zków okreœlonych w regulaminie pracy, w szcze-
gólnoœci stawienia siê do pracy w stanie wskazuj¹cym na spo¿y-
cie alkoholu, narkotyków lub œrodków psychotropowych lub
spo¿ywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub œrod-
ków psychotropowych.

Nadzór nad odbywaniem przygotowania zawodowego spra-
wuje starosta, który wydaje bezrobotnemu zaœwiadczenie o
odbyciu przygotowania zawodowego.

Pracodawca po zakoñczeniu przygotowania zawodowego wy-
daje tylko opiniê zawieraj¹c¹ informacje o zadaniach realizowa-
nych przez bezrobotnego, kwalifikacjach lub umiejêtnoœciach za-
wodowych pozyskanych w trakcie przygotowania zawodowego.

Bezrobotnemu w okresie odbywania przygotowania zawodo-
wego przys³uguje stypendium    w wysokoœci zasi³ku, wyp³acane
przez starostê, a na wniosek bezrobotnego odbywaj¹cego przygo-
towanie, pracodawca jest obowi¹zany do udzielenia mu dni wol-
nych w wymiarze 2 dni za ka¿de 30 dni kalendarzowych odbywa-
nia przygotowania. Za dni wolne tak¿e przys³uguje stypendium.

W naszej gminie ju¿ kilka osób bezrobotnych odby³o przy-
gotowanie zawodowe, a niektóre osoby podjê³y póŸniej pracê.
Osoby zainteresowane t¹ form¹ powinny skontaktowaæ siê z
Powiatowym Urzêdem Pracy w Oœwiêcimiu. Bli¿szych informa-
cji mo¿na uzyskaæ w Oœrodku Integracji Spo³ecznej w Che³mku.

Inf. OIS

Szynobusy
W zwi¹zku z wyst¹pieniem do Marsza³ka Województwa

Ma³opolskiego Janusza Sepio³a w sprawie przed³u¿enia do
Oœwiêcimia trasy przejazdu autobusu szynowego do Urzêdu
Miasta i Gminy w Che³mku wp³ynê³a odpowiedŸ o nastêpuj¹cej
treœci:

„Iloœæ obecnie eksploatowanych autobusów szynowych jest
niewystarczaj¹ca do zapewnienia zadowalaj¹cej gêstej siatki
po³¹czeñ na wszystkich kierunkach. Szacuj¹c zapotrzebowanie
na tego typu tabor na oko³o 19 sztuk, Województwo Ma³opol-
skie zakupi³o cztery szynobusy oraz podjêto decyzjê o zakupie
kolejnych szeœciu, w tym czterech o napêdzie elektrycznym. W
marcu br. wszczêto postêpowanie przetargowe zmierzaj¹ce do
wy³onienia dostawcy szynobusów. Pierwsze pojazdy bêd¹ do-
starczone po dziewiêciu miesi¹cach od chwili podpisania umo-
wy. Ostateczne decyzje o wykorzystaniu nowozakupionych
pojazdów zostan¹ podjête w terminie póŸniejszym”.

Dwa spoœród ju¿ zakupionych szynobusów wykorzystywa-
ne s¹ w obs³udze ruchu aglomeracyjnego pomiêdzy stacjami
Kraków G³ówny, Skawina, Wieliczka Rynek oraz Krzeszowice.
Ponadto kopia wyst¹pienia zosta³a przekazana do Ma³opol-
skiego Zak³adu Taboru Kolejowego celem wykorzystania przy
opracowaniu oferty przewozowej na linii Kraków G³ówny –
Trzebinia – Oœwiêcim.

Inf.UM
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Jestem Polakiem i Europejczykiem
Dnia 2 czerwca 2006 roku w sali kinowej MOKSiR – u w Che³mku odby³a siê

kolejna edycja Festiwalu Nauki organizowanego przez Publiczne Gimnazjum nr 2
w Che³mku.

Od czterech lat dyrekcja szko³y i na-
uczyciele staraj¹ siê wpisaæ festiwal w pro-
gram imprez œrodowiskowych. Ka¿dego
roku przyœwiecaj¹ mu temu festiwalowi
inne idee. Tegoroczny odby³ siê pod ha-
s³em „Jestem Polakiem i Europejczykiem”.
Wspólne spotkanie uczniów i nauczycieli
mia³o ugruntowaæ œwiadomoœæ historycz-
n¹ wspó³czesnych m³odych Polaków –
bycie Polakiem nie przeszkadza nam byæ
równoczeœnie Europejczykiem.

Honorowy patronat nad imprez¹ obj¹³
Eurodeputowany Bogdan Klich oraz bur-
mistrz Che³mka Andrzej Saternus. G³ówna
nagrod¹ by³ wyjazd 3 uczniów ze zwyciê-
skiej dru¿yny do Brukseli.

Program festiwalu obejmowa³ wiele
konkurencji. By³o coœ dla umys³u, jak rów-
nie¿ coœ dla ducha. I tak uczniowie prezen-
towali dwa tañce narodowe krajów UE  -
pierwszy taniec z kraju europejskiego,
drugi z Polski. Jury ocenia³o prezentacjê
tañca jak równie¿ dobór stroju. Mo¿na by³o
na scenie podziwiaæ m. in. „Poloneza” do
muzyki Wojciecha Kilara oraz grecki ta-
niec ludowy „Zorba”.

Nastêpne zadanie to zmagania umys³u
– turniej wiedzy „Wiem wszystko o kra-
jach UE”. Trzyosobowe dru¿yny prezen-
towa³y m. in. zakres wiedzy z kuchni

W³och, Francji, Hiszpanii, Grecji, Polski,
Francji i zwyczaje Œwiat Bo¿ego Narodze-
nia w Anglii, Austrii, Hiszpanii, Francji,
jak równie¿ ró¿nice miêdzy nauk¹ w kra-
jach anglosaskich a szko³¹ niemieck¹.

Potem nast¹pi³a prezentacja najpiêk-
niejszego pod wzglêdem historycznym i
turystycznym regionu Polski, która mia³a
na celu zachêciæ kolegê z innego kraju do
odwiedzenia naszej ojczyzny. Prezenta-
cja mia³a dowoln¹ formê, a jury ocenia³o
zarówno sposób przedstawienia materia³u
i rekwizyty. I tak mogliœmy podziwiaæ „naj-
prawdziwszego” smoka, od którego zaczê³a
siê historia jednego z najpiêkniejszych
miast Polski – Krakowa.

Nastêpnie uczniowie przedstawiali
scenkê w jêzykach angielskim i niemiec-
kim, która mia³a miejsce na lotnisku, w
recepcji hotelu, w sklepie. Co tam siê dzia-
³o ! Zobaczyliœmy, jak pasa¿erowie na lot-
nisku pomylili walizki i tak pani zyska³a
tuzin krawatów, a pan tuzin damskich raj-
stop.

Ka¿da ze szkó³ bior¹cych udzia³ w fe-
stiwalu – Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ nr 1
w Che³mku, Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w
Bobrku i Publiczne Gimnazjum nr 2 w
Che³mku w³o¿y³a wiele wysi³ku , aby móc
jak najlepiej siê zaprezentowaæ. Rywali-

zacja odbywa³a siê w duchu fair play.
Imprezê prowadzi³a Bogus³awa Opala

– nauczyciel historii w Publicznym Gim-
nazjum nr 2 w Che³mku. Podczas przerw
miêdzy kolejnymi eliminacjami mo¿na
by³o podziwiaæ wystêpy uczniów  - cz³on-
ków Teatru Ruchu dzia³aj¹cego przy Pu-
blicznym Gimnazjum nr 2 w Che³mku oraz
przedstawienie „Czerwony Kapturek ina-
czej” jak równie¿ prezentacjê skeczu z re-
pertuaru kabaretu „Ani mru mru”. Ponadto
w przerwie uczestnicy i zaproszeni goœcie
mogli spróbowaæ smakowitych wypieków
przygotowanych przez mamy gimnazali-
stów. Sponsorami poczêstunku byli rów-
nie¿: pani Ma³gorzata Tabaka, pan An-
drzej Leja oraz Pawe³ GuŸdzik.

Zmagania uczestników ocenia³o jury
w sk³adzie:

Anna Grochal – przewodnicz¹ca
Magdalena Obrzud
Andrzej Skrzypiñski
El¿bieta Syska
Renata Ksiê¿arczyk
Ma³gorzata G³owieszko
Agnieszka Kolasa
Ewa Kudra
Zwyciê¿yli uczniowie z Samorz¹do-

wego Zespo³u Szkó³ w Bobrku.
Serdecznie gratulujemy. Wyra¿amy

nadziejê, ¿e za rok znowu siê spotkamy!
Bogus³awa Opala

APEL  DO  MIESZKAÑCÓW
GMINY  CHE£MEK

Celem ograniczenia plagi komarów,
które s¹ du¿¹ uci¹¿liwoœci¹ dla mieszkañ-
ców, Gmina Che³mek zawar³a umowê ze
Specjalistycznym Zak³adem Dezynsekcji,
Deratyzacji, Têpienie Szkodników “RO-
BAK”, której przedmiotem jest wykona-
nie trzykrotnej wlewki do rowów i zastoisk
wodnych œrodka o nazwie Simulin zwal-
czaj¹cego larwy komarów.

Samo zwalczanie larw komarów wy-
mienion¹ wy¿ej metod¹ nie wystarcza,
nale¿y prowadziæ równie¿ dzia³ania profi-
laktyczne.

Prosimy u¿ytkowników nieruchomo-
œci, aby: w okolicach budynków likwido-
wali miejsca, w których rozwijaj¹ siê larwy
komarów, tj. ka³u¿e powsta³e po deszczach,
wodê deszczow¹ zebran¹ w ró¿nych po-
jemnikach, a tak¿e udra¿niali rynny, prze-
rzedzili lub zlikwidowali zbyt gêst¹ ro-
œlinnoœæ krzewiast¹ wokó³ budynków
mieszkalnych,   w której komary znajduj¹
schronienie w ci¹gu dnia.

Inf. UM

Zmiany numerów telefonów w UM
Od dnia 24-06-2006 zostaj¹ uruchomione nowe numery telefonów do Urzêdu Miej-

skiego w Che³mku. W zwi¹zku z tym dotychczasowe numery telefoniczne zostan¹
wy³¹czone, poza numerem obs³ugiwanym przez dziennik podawczy ( 33 ) 846 12 30.

Poni¿sza tabela przedstawia nowe numery telefonów:

NUMER TELEFONU OPIS

( 33 ) 846 12 30 Dziennik podawczy - centrala zakres numerów

od ( 33 ) 844 90 00

do ( 33 ) 844 90 10 Dziennik podawczy - centrala

( 33 ) 844 90 11 Sekretariat

( 33 ) 844 90 20 Sekretarz - Naczelnik Wydzia³u Ogólno-Organizacyjnego

 i Spraw Obywatelskich

( 33 ) 844 90 50 Skarbnik

( 33 ) 844 90 30 Naczelnik Wydzia³u Architektury, Geodezji i Zasobów

Komunalnych

( 33 ) 844 90 40 Naczelnik Wydzia³u Inwestycji i Rozwoju

( 33 ) 844 90 51 Kierownik Referatu Ksiêgowoœci Bud¿etowej

( 33 ) 844 90 53 Referat Ksiêgowoœci Podatkowej

( 33 ) 844 90 19 FAX

Inf. UM



11

5/20065/20065/20065/20065/2006

„Z PATRONEM NA SPORTOWO I PO EUROPEJSKU”
W dniu 21 czerwca 2006 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w

Che³mku odby³a siê uroczysta akademia z okazji Dnia Patrona
szko³y po³¹czona z rodzinnym „Piknikiem Europejskim”. W
organizacjê imprezy w³¹czyli siê nauczyciele, rodzice oraz cz³on-
kowie Szkolnego Klubu Europejskiego „Eurodwójka”. W czasie
akademii w poczet honorowych cz³onków klubu zostali przyjê-
ci: Krystyna Tomczak (specjalny goœæ z Anglii), Jolanta Pud³o,
, Anna S³owiñska, Andrzej Saternus, Andrzej Skrzypiñski, Krzysz-
tof Tokarski i Zdzis³aw Kurdybacha. Osoby te wspó³pracuj¹ z
klubem i czêsto wspieraj¹ jego inicjatywy. Rodzinne œwiêtowa-
nie rozpocz¹³ wystêp profesjonalnej grupy tanecznej Oœwiêcim-
skiego Centrum Kultury „Karo”. W meczach siatkarskich dwu-
osobowa dru¿yna – Bogdan Sidorowicz, £ukasz Jagoda pokona-
³a reprezentacjê uczniów, a uczennice - córki wspomagane na-
uczycielem Markiem Idzikiem pokona³y matki.  Du¿ym zainte-
resowaniem cieszy³a siê loteria fantowa, w której ka¿dy los
wygrywa³. G³ówn¹ nagrodê, rower górski, wygra³ uczeñ klasy V
c – Filip Szypu³a. Akcentów europejskich nie zabrak³o równie¿
w bufecie, gdzie mo¿na by³o zakupiæ ciasta ozdobione europej-
skimi flagami. Wielu chêtnych znalaz³y konkursy przeci¹gania
liny, obierania ziemniaków na czas i rzucania do celu. Zmêczeni
mogli posiliæ siê „europejsk¹ kie³bask¹ z grilla”. Wspólne œwiê-
towanie zakoñczy³a dyskoteka. Zorganizowana impreza mia³a
na celu nie tylko propagowanie wspólnej zjednoczonej Europy.

Pokaza³a, ¿e wspólnymi si³ami rodziców, nauczycieli i uczniów
mo¿na zorganizowaæ coœ ciekawego i mi³ego z korzyœci¹ dla
ka¿dej ze stron.

Wyra¿am przekonanie, ¿e „Piknik Europejski” na sta³e wpi-
sze siê do kalendarza szkolnych uroczystoœci i w przysz³ym roku
bêdzie goœci³ jeszcze wiêksz¹ liczbê uczestników.

Opiekun SKE „Eurodwójka”
Marek Idzik

Rozmowa z Tadeuszem Jachnickim
z „Gazety Krakowskiej”,

przeprowadzona w MOKSiR w Che³mku
Jaki by³ Pana najciekawszy wywiad?

- Na pewno by³a to rozmowa z Halin¹
Birenbaum, by³¹ wiêŸniark¹ KL Auschwitz

Czy kobiety s¹ skazane na pisanie wy-
wiadów o modzie i urodzie?

-  Nie, wcale tak nie jest. Znam wiele
kobiet, które zajmuj¹ siê sportem czy te¿
polityk¹.

Co sk³oni³o Pana do podjêcia pracy
dziennikarza?

- Ju¿ w szkole œredniej zacz¹³em pisaæ,
choæ w¹tpi³em, ¿e coœ z tego wyniknie.
Mia³em kolegê, który poinformowa³ mnie
o pracy w gazecie. Uda³o siê. Dzisiaj jestem
dziennikarzem „Gazety Krakowskiej”.

Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a, Paulina Zajas

„O WYWIADZIE Z PROFESJONALISTAMI”
Wywiad, jedna z najpopularniejszych

form wspó³czesnej publicystyki, by³ te-
matem przewodnim warsztatów dzienni-
karskich zorganizowanych 6 czerwca br. w
Miejskim Oœrodku Kultury, Sportu i Re-
kreacji przez Samokszta³ceniowy Zespó³
Humanistyczny nauczycieli Szko³y Pod-
stawowej nr 2 w Che³mku oraz Szkolny
Klub Europejski „Eurodwójka”. W rolê
ekspertów dziennikarskich wcielili siê
zaproszeni goœcie: Tadeusz Jachnicki
„Gazeta Krakowska”, Piotr Tarczyñski
„Prze³om” oraz Pawe³ Waligóra „Echo
Che³mka”. W pierwszej czêœci warsztatów
uczestnicy wys³uchali referatu pt. „Wy-
wiad prasowy – s³ownictwo i frazeologia”,
w którym Ma³gorzata Radecka, Dominika
Radziun oraz Karolina Skiba przedstawi³y
podstawowe pojêcia i zasady tworzenia

poprawnego wywiadu. Dziennikarze zwró-
cili natomiast uwagê m³odych goœci na
bardzo wa¿ny element, jakim jest odpo-
wiednie przygotowanie siê do wywiadu a
nastêpnie jego autoryzacja. W drugiej czê-
œci spotkania uczniowie podzieleni na
grupy mogli swobodnie porozmawiaæ z
dziennikarzami na temat specyfiki tego
zawodu. Próbowali tak¿e sami przeprowa-
dziæ w³asny wywiad i poprawnie go zapi-
saæ. Spotkanie zakoñczy³o podsumowa-
nie pracy ka¿dej z grup. Okaza³o siê, ¿e
wywiad, jako jeden ze sposobów uzyski-
wania informacji ¿ywej i bezpoœredniej
umo¿liwia poszerzenie wiedzy na dany
temat. Jest czêsto równie¿ doskona³¹ oka-
zj¹ do poznania ciekawych i znanych po-
staci ¿ycia politycznego, kulturalnego czy
naukowego.

Marek Idzik

Wzorem lat ubieg³ych Burmistrz
Che³mka wraz z Zarz¹dami Osiedli oraz
Radami So³eckimi og³asza

konkurs

na

najpiêkniejszy

ogród

lub balkon
Konkurs zosta³ podzielony na 5 re-

jonów: Che³mek Kolonia, Che³mek No-
wopole, Che³mek Stare Miasto, Gorzów
i Bobrek. Organizacj¹, opracowaniem
regulaminu i przeprowadzeniem kon-
kursu zajmowaæ siê bêd¹ komisje po-
wo³ane przez Zarz¹dy Osiedli oraz Rady
So³eckie.

W ka¿dym z wymienionych rejo-
nów zostan¹ wy³onieni 3 laureaci, któ-
rym przy okazji obchodów uroczysto-
œci do¿ynkowych zostan¹ wrêczone
dyplomy i nagrody.

Kupiê mieszkanie
na „Starej Kolonii”
2 pokoje + kuchnia
Tel. 0604 395 492
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W wid³ach Wis³y i Przemszy (26)
Che³mek w okresie miêdzywojennym (15)

W okresie miêdzywojennym do czasu powstania Zak³adu
Obuwia „Bata” niewiele siê zmieni³o w materialnych warunkach
¿ycia che³mkowian oraz w ich mentalnoœci. Je¿eli wyst¹pi³y
zmiany, to g³ównie w dziedzinie nauki, kultury i œwiadomoœci
patriotycznej mieszkañców, co te¿ w istniej¹cych warunkach nie
by³o ³atwe do zrealizowania.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e po uzyskaniu niepodleg³oœci 33% ludno-
œci polskiej nie umia³o czytaæ i pisaæ, tote¿ trudno siê spodziewaæ,
¿e mieszkañcy Che³mka byli pod tym wzglêdem w du¿o lepszej
sytuacji. Przed pañstwem polskim stanê³y powa¿ne problemy
zwi¹zane z tworzeniem nowego szkolnictwa w kraju. Ju¿ w pierw-
szych miesi¹cach po wojnie opracowano program powszechnej,
bezp³atnej szko³y dostêpnej dla wszystkich dzieci. Dekret o obo-
wi¹zku szkolnym przewidywa³ siedmioletni okres nauczania.
Wprowadzenie go nie by³o jednak ³atwe w kraju tak bardzo znisz-
czonym przez wojnê – brakowa³o budynków szkolnych, nauczy-
cieli, mieszkañ dla nich i pieniêdzy na pensje, podrêczników,
pomocy dydaktycznych – s³owem wszystkiego.

Szko³a che³mecka by³a o tyle w lepszej sytuacji, ¿e budynek
stosunkowo nowoczesny, murowany istnia³ ju¿ podczas zabo-
rów, na jego parterze by³y dwie izby szkolne i mieszkanie dla
rodziny kierownika,  na piêtrze dwie dalsze izby, pod dachem
strych. W tym czasie nie by³o jeszcze ubikacji, podobnie jak przy
wiêkszoœci wiejskich chat. Za szko³¹ znajdowa³y siê zabudowa-
nia gospodarcze i pole – ka¿dy kierownik wraz z rodzin¹ zajmo-
wa³ siê te¿ gospodarowaniem.

Trzeba by³o czekaæ wiele lat, aby zmieni³ siê stosunek na-
szych wiejskich ludzi do obowi¹zku szkolnego, wa¿niejsze by³o
dla nich pasienie gêsi czy krów lub praca dzieci w polu, ni¿
pójœcie do szko³y. Nawet u bogatszych, jak na che³meckie warun-
ki, gospodarzy wa¿niejsze by³o dokupienie kawa³ka ziemi ni¿
przeznaczenie drobnej kwoty na kupienie zeszytu dla prosz¹ce-
go o to ze ³zami dziecka. £atwiej by³o w klasach I i II, w których
pisa³o siê rysikiem na tabliczce.

    Pocz¹tkowo w szkole by³y dwie nauczycielki, a póŸniej ju¿
w roku 1927 trzy – samotne, mieszkaj¹ce w wiejskich chatach
czêsto jeszcze krytych s³om¹, w prymitywnych warunkach higie-
nicznych. Najstarsza z nich Maria Iwanicka mieszkaj¹ca z matk¹
u gospodarzy by³a najczêœciej wspominana przez wychowanków
a¿ do ich póŸnej staroœci z wielk¹ serdecznoœci¹. Jak wiêkszoœæ
nauczycielek poœwiêca³a dzieciom du¿o czasu, przejmuj¹c funk-

cje wychowawcze rodziców nawet te najprostsze, uczy³a zacho-
wañ, których nie mog³y wynieœæ z domu, kultury polskiej, patrio-
tyzmu poprzez czytelnictwo wypo¿yczanych ksi¹¿ek oraz orga-
nizowanie przedstawieñ.

Najstarsi ludzie z Che³mka wspominali i wspominaj¹ kierow-
ników szko³y o nazwiskach: B³aszczyk, Nieæ, Rowiñski (tego
ostatniego widzimy na zdjêciach z nauczycielkami i dzieæmi I
– komunijnymi przed koœcio³em w Bobrku).

W latach 30-tych nast¹pi³y du¿e zmiany w szkolnictwie na-
szej wsi za spraw¹ nowego kierownika szko³y Kazimierza Sta-
icha, a g³ównie dziêki za³o¿eniu w Che³mku Zak³adu Obuwia
„Bata”.

  Poziom kultury w ca³ym okresie miêdzywojennym syste-
matycznie siê rozwija³. U progu niepodleg³oœci na ziemiach
polskich funkcjonowa³o w miastach 100 wiêkszych bibliotek, a
oprócz tego mniejsze by³y na wsiach.

W pierwszych latach tego okresu ¿ycie kulturalne skupia³o
siê w Che³mku przy istniej¹cej ju¿ od czasu zaborów bibliotece
prowadzonej przez Towarzystwo Szko³y Ludowej (TSL)

Nauczycielka Maria Iwanicka na spotkaniu ze starszymi ju¿
swoimi wychowankami

Legitymacja Ko³a TSL im. Marsz. J. Pi³sudskiego przy
Zak³adach „Bata”

Biblioteka mieœci³a siê w Gminnym Domu parterowym do
1934 roku, w którym odbywa³y siê  spotkania mieszkañców wsi.
Spotyka³a siê tu i m³odzie¿ „graj¹ca” przygotowywane pod kie-
runkiem nauczycieli proste sztuki teatralne. Odbywa³y siê tu te¿
spotkania „Strzelców”.

W II po³owie lat dwudziestych zorganizowano w Che³mku
dru¿ynê Zwi¹zku Strzeleckiego, który choæ w innych warun-
kach nawi¹zywa³ do idea³ów „Strzelców” z czasów I wojny œwia-
towej. M³odzi mê¿czyŸni w  wieku oko³o 20 lat z zapa³em wstê-
powali do tej paramilitarnej organizacji, która stawa³a siê dla
nich w odzyskanej ojczyŸnie szko³¹ wychowania patriotyczne-
go i wyszkolenia wojskowego daj¹cego przygotowanie do jej
obrony lub obowi¹zkowej s³u¿by wojskowej. Dzia³alnoœæ w
„Strzelcu” by³a dla cz³onków zaszczytem i powodem do dumy.

 Che³mek niemal przez ca³y okres zaborów i póŸniej po od-
zyskaniu niepodleg³oœci nale¿a³ do parafii w Bobrku. Ludzie
naszej wsi byli mocno przywi¹zani do tamtejszego koœcio³a.
Tworzyli wspólnie z mieszkañcami Bobrka, Gorzowa i Gromca
ró¿ne organizacje koœcielne, m.in. Bractwo Ró¿añcowe, Kato-
licki Zwi¹zek M³odzie¿y i „Dzieci Maryi” – organizacjê za³o¿o-
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n¹ przez œw. Jana Bosko prowadzon¹ przez Siostry Mi³osierdzia
z zak³adu opiekuñczego w Bobrku. U pani Bisagowej zachowa³o
siê zdjêcie „Dzieci Maryi” z 1930 r.,  wœród  których znajduj¹ siê
m³ode che³mkowianki.

 „Strzelcy” przed szko³¹ w Che³mku

 „Strzelcy” che³meccy z kierownikiem szko³y panem Rowiñskim w
niezidentyfikowanym miejscu

Na zdjêciu widzimy ks. Józefa Kamskiego z wikariuszem i
Siostrami Mi³osierdzia œw. Wincentego a’Paulo

 Parafianie zaprzyjaŸniali siê na spotkaniach przed i po na-
bo¿eñstwach, na wspólnych pieszych pielgrzymkach do Czêsto-
chowy i Kalwarii Zebrzydowskiej. Brali w Bobrku œluby, chrzcili
dzieci i na bobrecki cmentarz odprowadzali swoich zmar³ych.

Okaza³o siê jednak, ¿e „po utworzeniu w 1925 roku Diecezji
Katowickiej, dekretem jej ordynariusza bpa. Augusta Hlonta,
póŸniejszego Prymasa Polski, wioska Che³mek zosta³a przy-
dzielona do tej¿e diecezji 29 lutego 1925 roku”.

Mo¿na sobie wyobraziæ, jakie powsta³y konflikty na tym tle,
bior¹c pod uwagê ró¿nice kulturowe, materialne, jêzykowe, a

nade wszystko wieloletnie przywi¹zanie che³mkowian do para-
fii bobreckiej. Kronikarz tak to skwitowa³: „Jednak¿e sprzeciw
ludnoœci z Che³mka sta³ siê powodem powa¿nych szkód religij-
nych i zatargów miedzy ludnoœci¹ obu miejscowoœci. W zwi¹zku
z powsta³¹ sytuacj¹ biskup œl¹ski wyda³ nastêpny dekret, na
mocy którego mieszkañcy Che³mka mieli ponownie uczêszczaæ
do koœcio³a w Bobrku a¿ do odwo³ania i uregulowania zaistnia-
³ej sytuacji przez kompetentne instytucje, podlegaj¹c ks. Józe-
fowi Kamskiemu z Metropolii Krakowskiej. Po uzgodnieniu z
ordynariuszem Archidiecezji Krakowskiej i Diecezji Katowic-
kiej Stolica Apostolska zezwoli³a prawem z dnia 22 lipca 1926
roku, na wydzielenie z parafii Che³m wsi Che³mek i przy³¹czenie
jej do parafii Bobrek”.

Przys³owiowa „bieda galicyjska” wynikaj¹ca z uwarunko-
wañ gospodarczych i politycznych zadecydowa³a o konieczno-
œci zorganizowania i rozwijania na terenie Galicji spó³dzielczo-
œci kredytowej, która powsta³a na prze³omie  XIX i XX wieku.
Inicjatorem i twórc¹ systemu wiejskich kas oszczêdnoœciowo –

po¿yczkowych by³ dr Franciszek Stefczyk
– nauczyciel, patriota, spo³ecznik, a przy
tym œwietny organizator. Dla biednych
mieszkañców wsi, wyzyskiwanych przez
lichwiarzy pobieraj¹cych nawet do 500%
odsetek od po¿yczonej sumy, kasy te by³y
wybawieniem z trudnych sytuacji mate-
rialnych, a równoczeœnie umo¿liwia³y za-
oszczêdzenie niezbêdnych sum do ich
rozwoju. Przy wielkim rozdrobnieniu w³a-
snoœci rolnych w Galicji te drobne spó³ki
kredytowe, obejmuj¹ce co najwy¿ej para-
fiê, najlepiej odpowiada³y potrzebom lud-
noœci wiejskiej, tu wszyscy siê znali i wie-
dzieli, komu mo¿na zawierzyæ i przyznaæ
kredyty. Oprocentowanie wk³adów

oszczêdnoœciowych wynosi³o 4,5%, a po¿yczki 6%.
Na terenie naszej miejscowoœci powsta³a taka spó³ka w Bo-

brku jeszcze wtedy, gdy nale¿a³ on do ksiê¿nej Marii Ogiñskiej.
Prezesem spó³ki przez 17 lat by³ kierownik szko³y Kazimierz
Staich. Po kilku latach do kasy tej nale¿a³o oko³o 70% mieszkañ-
ców Che³mka. Gdy w 1924 roku zmar³ Franciszek Stefczyk, kasy
zapomogowo – po¿yczkowe nazwano Kasami Stefczyka.

Z tamtych lat zachowa³o siê zdjêcie Zarz¹du Kasy Stefczyka
w Bobrku, zrobione w 1937 roku z okazji 25 – lecia jej istnienia.

W pierwszym rzêdzie od lewej: komendant policji w Che³mku,
ksi¹¿ê  Adam Zygmunt Sapieha, Kazimierz Staich, W³adys³aw

Szyndler, ks. Bronis³aw Ataman, Jan Mucha nauczyciel z
Bobrku oraz cz³onkowie zarz¹du g³ównie z Bobrku

Hah
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Dzieñ Dziecka ze stra¿akamiDzieñ Dziecka ze stra¿akamiDzieñ Dziecka ze stra¿akamiDzieñ Dziecka ze stra¿akamiDzieñ Dziecka ze stra¿akami

1 czerwca stra¿acy z OSP Che³mek wraz z Komisj¹ Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych i Przedszkolem nr 1 w Che³m-
ku zorganizowali Dzieñ Dziecka ze Stra¿akami. Dzieciom, które
przysz³y do che³meckiej remizy, zafundowano mnóstwo atrak-
cji, wœród których znalaz³y siê ró¿ne gry i zabawy, mo¿liwoœæ
dok³adnego obejrzenia wozów stra¿ackich, sprzêtu, którym
pos³uguj¹ siê na co dzieñ stra¿acy, a na koniec wszystkie dzieci
zosta³y poczêstowane kie³baskami pieczonymi przy ognisku.

“S³uchaj siê r“S³uchaj siê r“S³uchaj siê r“S³uchaj siê r“S³uchaj siê rodziców”odziców”odziców”odziców”odziców”
MetroStacja Che³mek zorganizowa³a kolejny koncert muzy-

ki pobudzaj¹cej przep³yw krwi w ¿y³ach. 17 czerwca w budynku
harcówki pod has³em “S³uchaj siê rodziców” zagrali Advent,
Trash, H.G.W., Seven Lakes, Œnie¿ynki, i Volte-Face. Kapele
przyjecha³y do nas z ró¿nych stron: Kraków, Kêdzierzyn KoŸle,
Ruda Œl¹ska, Chrzanów oraz Oœwiêcim i zagra³y kawa³ek dobrej
muzyki. Ci, którzy nie przyszli, niech ¿a³uj¹, poniewa¿ ostre i
¿ywio³owe granie dawa³o wiele satysfakcji. Zabawa, mimo nie-
wielkiej iloœci osób, by³a znakomita. Roztañczeni ludzie szaleli
pod scen¹, a muzyka, oprócz uszu s³uchaczy, znajdowa³a ujœcie
przez okna harcówki, niepokoj¹c okolicznych mieszkañców, za
co organizatorzy serdecznie przepraszaj¹.

Organizatorzy chc¹ równie¿ podziêkowaæ ZHP, zespo³owi
Bongo Bliss za wyrozumia³oœæ oraz wszystkim kapelom, które
zagra³y. Pozostaje teraz czekaæ na nastêpny koncert, który praw-
dopodobnie odbêdzie siê czasie wakacji.

mSCh

Ksi¹¿ki, którKsi¹¿ki, którKsi¹¿ki, którKsi¹¿ki, którKsi¹¿ki, które mówi¹e mówi¹e mówi¹e mówi¹e mówi¹
Du¿¹ inwencj¹ wykaza³y siê panie pracuj¹ce w Bibliotece

Publicznej MOKSiR w Che³mku. Dziêki ich staraniom powstaje
dzia³ ksi¹¿ki „mówionej”. W tym przypadku klasyczn¹ ksi¹¿kê
zastêpuje kaseta magnetofonowa lub p³yta CD z czytanym przez
aktorów tekstem. Dziêki elektronicznej technice osoby cierpi¹-
ce na schorzenia wzroku bêd¹ mog³y wys³uchaæ interpretacji
dzie³ literackich. Wydaje nam siê, ¿e ksi¹¿ki i kasety œwietnie
sprawdz¹ siê np. w dalekich samochodowych podró¿ach. Za-
chêcamy do odwiedzania biblioteki przy ul. Topolowej w Che³m-
ku. Obecna elektroniczna oferta zawiera literaturê dzieciêc¹,
m³odzie¿ow¹ oraz beletrystykê.

Inf. MOKSiR

Nici¹ wyszywane
Wieczorki z rêkodzie³em artystycznym prowadzone w Domu

Ludowym w Che³mku s¹ doskona³¹ okazj¹ do spotkañ pañ za-
fascynowanych pracami dziewiarskimi. To w³aœnie tam w marcu
ubieg³ego roku kilka pañ wraz z instruktork¹ MOKSiR Ew¹
Miszut¹ zaczê³o dzieliæ siê swoimi doœwiadczeniami, pomys³a-
mi oraz wykonanymi pracami stworzonymi z ró¿nych materia-
³ów.  Z biegiem czasu grono pañ zaczê³o siê powiêkszaæ, a wraz
z tym dosz³y te¿ nowe techniki tworzenia. Obecnie grupa, która
przybra³a nazwê „Niteczka”,  liczy ju¿ 19 osób, a ich aktywnoœæ
i nowe pomys³y zaowocowa³y pierwsz¹ wystaw¹ rêkodzie³a ar-
tystycznego „Niæ – w³ókno – materia”, która mogliœmy ogl¹daæ
w Domu Ludowym od 21 kwietnia 2006 roku.

Spotkania w pañ z grupy „Niteczka” to okazja zobaczenia, w
jaki sposób powstaj¹ piêkne pomys³owe prace, panie ucz¹ siê od
swoich kole¿anek nowych technik, dziel¹ siê swoimi pomys³a-
mi. Podczas naszych spotkañ mamy okazjê tak¿e mi³o spêdziæ
czas na rozmowach zwi¹zanych z naszymi nowymi pomys³ami,
jak równie¿ np. wymian¹ przepisów kulinarnych po³¹czonych z
degustacj¹ pysznych potraw i ciast przygotowanych przez panie
– mówi Ewa Miszuta. Na zajêcia z rêkodzie³em artystycznym
przychodz¹ osoby z ca³ej gminy: z Osiedla w Che³mku, Bobrku,
Starego Miasta, M³ynów oraz Nowopola.

Obecny sk³ad grupy „Niteczka”
1. Maria Weso³owska - szyd³ko
2. Zofia Grabowska – szyde³ko, frywolitki, druty, haft krzy¿yk.
3. Barbara Musia³ – szyde³ko, frywolitki
4. Urszula Sitek – szyde³ko, frywolitki, robótki na drutach
5. Agnieszka ¯ydzik – haft makowski, frywolitki
6. Bo¿ena Adamska - szyde³ko

7. Renata Arendarczyk – haft krzy¿ykowy, szyde³ko, druty
8. Gra¿yna Grabiec – szyde³ko, haft angielski, druty
9. Krystyna Buchta – szyd³ko, druty, frywolitki, haft krzy¿yk.
10. Bernadetta Karweta - druty
11. Barbara Uciecha – szyde³ko, haft angielski
12. Anna Etmañska - druty
13. Katarzyna Piwowarczyk – haft krzy¿., szyde³ko, frywolitki
14. Halina Ganobis – haft krzy¿ykowy, frywolitki, szyde³ko
15. Alicja Adryan – szyde³ko, haft krzy¿ykowy, richelieu, har-
danger, frywolitki,
16. Ewa Miszuta – frywolitki, haft makowski, haft krzy¿ykowy,
richelieu druty,
17. Teresa £ysak – makrama, wisiorki z tworzyw naturalnych,
druty, szyde³ko, malowanie na szkle
18. Sabina Dudek – haft krzy¿ykowy, druty, szyde³ko
19. Bo¿ena Str¹k – szyde³ko, frywolitki

Oprac. PW
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Szanowni Pañstwo!
Zbyt czêsto wartoœæ naszego ¿ycia uœwiadamiamy sobie w

momentach granicznych - kiedy Najbli¿si odchodz¹, kiedy oso-

bom kochanym na naszych oczach zadawane jest cierpienie,

kiedy tragedia dotyka tych, z którymi codziennie pracujemy czy

spêdzamy wolne chwile.

Wówczas rodzi siê pytanie : Dlaczego?

Daniel Bujak, pe³en m³odzieñczych planów, optymizmu i

radoœci z ¿ycia; ¿ycia, które na etapie 21 lat zazwyczaj jest piêkne

i pozbawione wiêkszych zmartwieñ, zdaje w³aœnie najwiêkszy

egzamin. Egzamin z cierpienia i determinacji, egzamin z wytrwa-

³oœci i si³y, egzamin z walki, w której przeciwnikiem jest up³y-

waj¹cy czas….

Wszyscy w Bobrku, gdzie Daniel gra³ w dru¿ynie pi³karskiej

LKS Bobrek, nie maj¹ w¹tpliwoœci, ¿e Daniel tê walkê wygra.

Tragiczny wypadek, nie jest w stanie zabraæ mu tego co naj-

wa¿niejsze – nadziei i wiary w ….nasz¹ pomoc. Sparali¿owany,

z ciê¿kim urazem krêgos³upa wci¹¿ ma szanse na sprawne funk-

cjonowanie w doros³ym ¿yciu. Dziêki systematycznej rehabili-

tacji znów mo¿e stan¹æ miedzy nami. I chocia¿ w roli pomocnika

naszej dru¿yny nie szybko wróci na boisko  – zapewne jego

doping i si³a kibica pomo¿e nam w niejednym spotkaniu rozgry-

Nie mo¿na siê poddaæ
Rozmowa z Danielem Bujakiem, 21 letnim zawodnikiem LKS Bobrek,
który po wypadku samochodowym zosta³ czêœciowo sparali¿owany.

Jak zaczê³a siê Twoja przygoda z
pi³k¹ no¿n¹?

Moje powa¿ne zainteresowanie pi³ka
no¿n¹ zaczê³o siê od meczu GKS Katowi-
ce, na który zabra³ mnie kiedyœ mój tato, od
tamtej chwili kibicujê Gieksie. PóŸniej,
kiedy zacz¹³em chodziæ do Technikum
Budowlanego w Oœwiêcimiu, rozpocz¹³em
treningi,  wiêcej gra³em, nastêpnie by³a ju¿
gra w Bobrku, gdzie zaczyna³em od junio-
rów. Wczeœniej trenowa³em jeszcze sztuki
walki, a w zimie oczywiœcie narty.

Czy mo¿esz coœ powiedzieæ o Twoim
wypadku?

Wypadek mia³em 5 kwietnia 2006 r.
Ju¿ zaczyna³y siê cieplejsze dni, pamiê-
tam samochód,  którym jecha³em, wpad³ w
poœlizg, dachowa³. W szpitalu dowiedzia-
³em siê, ¿e mam z³aman¹ koœæ TH 12 w
krêgos³upie oraz lekko uszkodzony rdzeñ.
By³em sparali¿owany od pêpka w dó³. By³
to dla mnie wielki cios, ale nie za³ama³em
siê, wiedzia³em, ¿e nie mogê siê poddaæ, ¿e
muszê walczyæ o to, aby wróciæ do pe³ni
sprawnoœci, aby móc chodziæ.

Jak wyglada twoja rehabilitacja?

Po wypadku rozpocz¹³em rehabilita-
cjê w oœrodku „Pasternik” w Modlniczce
ko³o Zabierzowa. Tam trafi³em na bardzo
dobrych rehabilitantów, przy których
wylewam masê potu na zajêciach. W Pa-

sterniku spêdzam prawie ca³y tydzieñ, tyl-
ko w niedzielê mam przepustkê,  mogê
jechaæ na dzieñ do domu. Rehabilitacja
prowadzona jest od 8.00 do 13.00,  póŸniej
mam przerwê na obiad i od 14.00 do 18.00
nastêpne zajêcia.  Jednak ju¿ po dwóch
miesi¹cach widaæ postêpy, odzyska³em ju¿
czucie od pêpka  do górnej czêœci uda,
zaczynaj¹ te¿ pracowaæ miêœnie w udach.
Moi lekarze twierdz¹, ¿e bardzo szybko
nastêpuje poprawa zdrowia,  jednak to czy
kiedykolwiek wstanê z wózka inwalidz-
kiego jest wielk¹ niewiadom¹.

A jak po Twoim wypadku zareago-
wali zarz¹d i koledzy z LKS Bobrek?

Od samego wypadku byli ze mn¹, za-
rz¹d, koledzy, trener. Ca³y czas mnie wspie-
raj¹, odwiedzaj¹ mnie, dzwoni¹, pytaj¹ o
postêpy w rehabilitacji, podaj¹ mi wyniki
z ligi, opowiadaj¹ o tym, co siê dzieje w
klubie, jednym s³owem nie zapominaj¹ o
mnie.  Jednak tak jest na co dzieñ w LKS
Bobrek, tam zawsze panuje rodzinna at-
mosfera,  wszyscy bardzo siê lubimy i
mo¿emy na siebie liczyæ, tak na boisku jak
i poza nim. Jeœli by³oby to mo¿liwe, chcia³-
bym jak najszybciej wróciæ do nich, móc
znów zagraæ w pi³kê.

Jak reagowa³eœ na pomys³ rozegra-
nia dla Ciebie meczu pomiêdzy LKS
Bobrek a LKS Nadwiœlanin Gromiec?

Bardzo siê ucieszy³em, to pomys³ pre-
zesa LKS Bobrek pana Marka Sowy. Mecz
bêdzie okazj¹ do spotkania z  kolegami i
chocia¿ ja nie bêdê wstanie graæ sama
œwiadomoœæ, ¿e koledzy s¹ ze mn¹, ¿e ten
mecz graj¹ dla mnie, bêdzie dla mnie bar-
dzo wa¿ne. Wiem, ¿e pamiêtaj¹ o mnie, ¿e
zawsze mogê na nich liczyæ.

Korzystaj¹c o okazji, chcia³bym po-
dziêkowaæ  moim rodzicom, siostrom Asi
i Usi, mojej dziewczynie Iwonce, moim
przyjacio³om, wszystkim ludziom z LKS
Bobrek, moim rehabilitantom, a w szcze-
gólnoœci jednemu, Maækowi Ob³ajowi.

Rozmawia³ PW

wanym nie tylko na boisku w Bobrku. Wszyscy na to czekamy,

myœlê, ¿e Daniel najbardziej.

Dlatego proszê wszystkich kibiców, mieszkañców Bobrka,

mieszkañców gmin Che³mek i Libi¹¿, gdzie Daniel mieszka i

wszystkich, którzy chc¹ wspomóc ducha walki Daniela – dajmy

z siebie to co najpiêkniejsze – nasz¹ pomoc, zainteresowanie i

nasz¹ nieobojêtnoœæ.

Rehabilitacja jest du¿ym wydatkiem finansowym dot¹d op³a-

canym przez rodziców Daniela. Teraz czas na nasz¹ pomoc.

23 lipca dru¿yna LKS Bobrek rozegra mecz z  pi³karzami LKS

Nadwiœlanin Gromiec, stawka tego meczu w ca³oœci zale¿y od

nas! Ca³y dochód ze spotkania przeznaczamy na pomoc dla

Daniela. Czekamy na Was o godz. 16.00 na stadionie LKS Nad-

wiœalnin Gromiec. Niech ten mecz wygra Daniel i jego przy-

sz³oœæ, wierzymy – przysz³oœæ tak¿e w naszej dru¿ynie pi³kar-

skiej.

W imieniu zawodników i cz³onków LKS Bobrek i LKS Nad-

wiœlanin Gromiec zapraszam wszystkich 23 lipca na stadion w

Gromcu. Kibicujemy Danielowi!  PrzyjdŸcie, bo w tej walce liczy

siê ka¿da pomoc!

Marek Sowa

Prezes LKS Bobrek
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INWESTYCJE W GMINIE CHE£MEK

Remontowane budynki SG ZOZ w Che³mkuRemontowane budynki SG ZOZ w Che³mkuRemontowane budynki SG ZOZ w Che³mkuRemontowane budynki SG ZOZ w Che³mkuRemontowane budynki SG ZOZ w Che³mku

Budowana nowoczesna hala sportowa przy PZnr8SZiOBudowana nowoczesna hala sportowa przy PZnr8SZiOBudowana nowoczesna hala sportowa przy PZnr8SZiOBudowana nowoczesna hala sportowa przy PZnr8SZiOBudowana nowoczesna hala sportowa przy PZnr8SZiO

Remontowana ul. Jaworznicka w Che³mku.Remontowana ul. Jaworznicka w Che³mku.Remontowana ul. Jaworznicka w Che³mku.Remontowana ul. Jaworznicka w Che³mku.Remontowana ul. Jaworznicka w Che³mku.

Koszt inwestycji 1 000 000 z³Koszt inwestycji 1 000 000 z³Koszt inwestycji 1 000 000 z³Koszt inwestycji 1 000 000 z³Koszt inwestycji 1 000 000 z³


