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przez znan¹ firmê Zieleniewski w 1927 roku, po³¹czy³ Che³mek z Che³mem. 3 wrzeœnia 1939
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zainteresowanych histori¹ mostu i przesz³oœci¹ naszej ziemi do odwiedzenia ekspozycji
w Domu Pamiêci Baty. Przed wizyt¹ polecamy lekturê naszej strony www.moksir.chelmek.pl
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Statystyka 2007

SZKODY GÓRNICZE
Kolejny raz na terenie gminy Che³mek

odnotowano odczuwalne wstrz¹sy pochodze-
nia górniczego. Wobec powy¿szego burmistrz
Che³ma Andrzej Saternus skierowa³ do Kom-
panii Wêglowej zarz¹dzaj¹cej KWK „Piast”
pismo z proœb¹ o wyjaœnienie w/w zdarzeñ.

W odpowiedzi do Urzêdu Miejskiego w
Che³mku wp³ynê³o pismo, w którym czytamy:

Szanowny Panie Burmistrzu

W odpowiedzi na liczne zapytania miesz-
kañców gmin Che³mek, dotycz¹ce odczuwal-
noœci wstrz¹sów generowanych eksploatacj¹
KWK “Piast” w Bieruniu uprzejmie informu-
jê, ¿e w ostatnim czasie wyst¹pi³ kilka sil-
niejszych wstrz¹sów ( o energii wiêkszej od
105 J), które mog³y byæ silnie odczuwalne na
terenie miasta i gminy Che³mek.

Wstrz¹sy te powstaj¹ na skutek eksplo-
atacji œcian w partii XV pok³adu 207. Aktu-
alnie w tym rejonie kopalni prowadzana jest
œciana 432, której eksploatacja zostanie za-
koñczona w styczniu 2008r. Powy¿sza œcia-
na prowadzona jest w niekorzystnych warun-
kach geologiczno – górniczych, co sprzyja
wystêpowaniu wstrz¹sów o du¿ych ener-
giach.

Kopalnia “Piast” dok³ada wszelkich sta-
rañ, aby uci¹¿liwoœæ eksploatacji by³a dla
mieszkañców jak najmniejsza. Wydobycie
prowadzone jest w sposób uporz¹dkowany a
na etapie projektowania œcian pos³ugujemy
siê opiniami najlepszych fachowców jedno-
stek naukowo-badawczych takich jak: G³ów-
ny Instytut Górnictwa, Politechnika Œl¹ska i

Akademia Górniczo – Hutnicza. Pomimo
tego niektórym zjawiskom sejsmicznym nie
mo¿na zapobiec.

Maj¹c œwiadomoœæ, ¿e wstrz¹sy genero-
wane eksploatacj¹ KWK “Piast” powoduj¹
dyskomfort ¿ycia mieszkañców oraz mog¹
powodowaæ drobne, niekonstrukcyjne uszko-
dzenia budynków, pragnê za to serdecznie
przeprosiæ mieszkañców miasta i gminy Che³-
mek jak równie¿ zapewniæ, ¿e wstrz¹sy te nie
s¹ groŸne dla ¿ycia i zdrowia.

Kompania Wêglowa S.A zleci³a G³ówne-
mu Instytutowi Górnictwa wykonanie pracy
badawczo-us³ugowej pt. “Skala oceny od-
dzia³ywañ wstrz¹sów indukowanych eksplo-
atacj¹ z³ó¿ wêgla kamiennego na powierzch-
niê dla obszarów kopalñ Kampanii Wêglo-
wej. Etap V – kopalnie nadwiœlañskie.

Zgodnie z powy¿szym opracowaniem dla
rejestrowanych w obszarze KWK “Piast”
wstrz¹sów wysokoenergetycznych zg³aszane
przez ludzi uszkodzenia nie powinny byæ spo-
wodowane przez zaistnia³e wstrz¹sy. Anali-
za zebranych danych po najsilniejszym
wstrz¹sie 2x107 J z 4.05.2007 r. wskazuje, ¿e
obserwowano jedynie pojedyncze drobne
uszkodzenia niekonstrukcyjne ( obluzowanie
dachówek, uszkodzenia kominów, rysy w
tynkach).

Proszê wszystkich, którzy zaobserwowali
nowe uszkodzenia obiektów po wstrz¹sach o
zg³aszanie siê z pisemnym wnioskiem do
KWK “Piast” w Bieruniu, 43-155 Bieruñ, ul.
Granitowa 16 – Sekcja Szkód Górniczych.
Ka¿dy pisemny wniosek zostanie rozpatrzo-

ny pod k¹tem mo¿liwego zasiêgu wp³ywów
wstrz¹sów i odpornoœci obiektu, a nastêpnie
kopalnia udzieli zainteresowanym pisemnej
odpowiedzi. W przypadku uznania zasiêgu
wp³ywów wstrz¹su zostanie dokonany prze-
gl¹d obiektu, spisany protokó³ uszkodzeñ
zakwalifikowanych jako uszkodzenia pocho-
dzenia górniczego a nastêpnie zostanie zawar-
ta ugoda na naprawê tych szkód.

W zwi¹zku z tym, ¿e pisemne wnioski,
dotychczas sk³adane do kopalni, czêsto nie
zawiera³y podstawowych danych, które po-
zwoli³yby na zlokalizowanie obiektu i w³a-
œciciela a tym samym dokonanie przegl¹du –
prosimy o korzystanie z za³¹czonego wzoru
wniosku zawartego w obowi¹zuj¹cej nas  “In-
strukcji w sprawie trybu i zasad postêpowa-
nia przy usuwaniu szkód wyrz¹dzonych ru-
chem zak³adu górniczego” opracowanej przez
Biuro Gospodarki Z³o¿em i Ekologii Kom-
panii Wêglowej S.A.

Kopalnia “Piast” prowadzi ci¹g³¹ rejestra-
cjê drgañ gruntu. Na terenie gminy Che³mek
znajduj¹ siê dwa stanowiska pomiarów. W
2008 r. kopalnia zamierza zabudowaæ kolej-
ne stanowisko pomiarowe w rejonie Bobrka.
Na podstawie rejestracji aparatury mo¿na
stwierdziæ, ¿e wystêpuj¹ce wstrz¹sy mog¹
byæ silnie odczuwalne przez ludzi znajduj¹-
cych siê wewn¹trz budynków.

Przepraszam jeszcze raz wszystkich
mieszkañców gminy Che³mek, dla których
nasza eksploatacja jest uci¹¿liwa i zapewniam
¿e wstrz¹sy generowane przez KWK “Piast”
nie s¹ groŸne dla ¿ycia i zdrowia.

Z powa¿aniem
Kompania Wêglowa S.A.

Oddzia³ Kopalnia Wêgla Kamiennego
“Piast”

Dyrektor Techniczny
Kierownik Ruchu Zak³adu Górniczego

Jacek Kudela

W Urzêdzie Miejskim w Che³m-
ku znajduje siê wzór wniosku o od-
szkodowanie do KWK „PIAST”.

„Nie ma go z nami ale zawsze

pozostanie w naszych myœlach”

Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy,

¿e odszed³ od nas na zawsze

  œp. Bogus³aw
Kuraszkiewicz

wspania³y cz³owiek, spo³ecznik,

 bez reszty oddany idei budowania

lokalnej spo³ecznoœci.

Z powodu œmierci wyrazy najg³êbsze-
go wspó³czucia rodzinie zmar³ego

sk³ada

Burmistrz Che³mka Andrzej Saternus

Pragnê z³o¿yæ szczere wyrazy

wspó³czucia rodzinie i bliskim

œp. Julii Walaszek

Odesz³a od nas najstarsza miesz-

kanka Gminy Che³mek.

Burmistrz Che³mka
Andrzej Saternus

GMINA CHE£MEK 2007

Urodzenia 139
Che³mek 101
w tym: Osiedle 65

Stare Miasto 36
Gorzów 15
Bobrek 23

Zgony 100

Che³mek 60
w tym: Osiedle 31

Stare Miasto 29
Gorzów 16
Bobrek 24

Ma³¿eñstwa 211

Che³mek 145
w tym: Osiedle 109

Stare Miasto 36
Gorzów 34
Bobrek 32
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I N F O R M A C J A
Burmistrz Che³mka, dzia³aj¹c na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwa³y Nr XV/120/
2004 Rady Miejskiej w Che³mku z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie sprzeda¿y lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy
Che³mek, przeznacza do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nastêpuj¹ce nieruchomoœci lokalowe, stanowi¹ce w³asnoœæ
Gminy Che³mek:

Przedmiotowy wykaz dotyczy nastêpuj¹cych lokali mieszkalnych:

1. Lokalu mieszkalnego po³o¿onego w Che³mku przy ul. Wojska Polskiego 6/38 o powierzchni u¿ytkowej 33,02 m2.

2. Lokalu mieszkalnego po³o¿onego w Che³mku przy ul. Powstañców Œl¹skich 2/1 o powierzchni u¿ytkowej 64,00 m2.

3. Lokalu mieszkalnego po³o¿onego w Che³mku przy ul. Powstañców Œl¹skich 2/4 o powierzchni u¿ytkowej 48,00 m2.

4. Lokalu mieszkalnego po³o¿onego w Che³mku przy ul. Powstañców Œl¹skich 2/32 o powierzchni u¿ytkowej 48,00 m2.

5. Lokalu mieszkalnego po³o¿onego w Che³mku przy ul. Marsza³ka Pi³sudskiego 8/1 o powierzchni u¿ytkowej 45,62 m2.

6. Lokalu mieszkalnego po³o¿onego w Che³mku przy ul. 25 Stycznia 4/4 o powierzchni u¿ytkowej 42,91 m2.

Przedmiotowy wykaz zosta³ wywieszony w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Che³mku oraz na tablicach og³oszeñ na terenie ca³ej gminy na
okres 21 dni tj. w terminie: od dnia 14 grudnia 2007 roku do dnia 03 stycznia 2007 roku.

Bli¿szych informacji w sprawie sprzeda¿y w/w nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ w siedzibie  Urzêdu Miejskiego w Che³mku, ul. Krakow-
ska 11 pok. nr 14 lub telefonicznie pod numerem telefonu 844-90-30 lub 844-90-33 osoba do kontaktu Naczelnik Wydzia³u Architektury
Geodezji i Zasobów Komunalnych S³awomir Kalemba.

Inf. UM

      INFORMACJA
Urz¹d Miejski w Che³mku informuje, ¿e w zwi¹zku z aktualizacj¹ klasyfikacji gruntów na terenie Gminy Che³mek doko-

nan¹ przez Starostwo Powiatowe w Oœwiêcimiu, pocz¹wszy od roku 2008 zaistnia³a koniecznoœæ weryfikacji informacji
podatkowych sk³adanych przez podatników a bêd¹cych podstaw¹ do wymiaru podatku od nieruchomoœci, rolnego, leœnego
(art. 21  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - tj. Dz.U. z 2000 r. nr 100, poz. 1086 z póŸn. zm.)

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ dostosowania klasyfikacji gruntów figuruj¹cych w ewidencji podatkowej prowadzonej
przez Urz¹d Miejski w Che³mku do ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oœwiêcimiu
uprzejmie informujemy, i¿ wraz z decyzj¹ wymiarow¹ na 2008 rok na podatek od nieruchomoœci, rolny, leœny pracownicy
Urzêdu Miejskiego w Che³mku dostarcz¹ Pañstwu formularz informacji podatkowej, który nale¿y wype³niæ i niezw³ocznie
z³o¿yæ w tut. Urzêdzie.

Informacjê na podatek mo¿na wype³niæ w Urzêdzie Miejskim w Che³mku (pok. 113) lub pobraæ ze strony internetowej
www.chelmek.pl     Inf. UM

Na rêce burmistrza Che³mka Andrzeja Saternusa wp³ynê³y ¿yczenia
od Kardyna³a Stanis³awa Dziwisza. Za poœrednictwem burmistrza

Jego ekscelencja metropolita krakowski sk³ada wszystkim mieszkañcom gminy
serdeczne ¿yczenia na 2008 r.
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SESJA BUD¯ETOWA
20 grudnia 2007 roku w sali sesyjnej Urzêdu Miejskiego w Che³m-

ku przewodnicz¹ca Zofia Urbañczyk otworzy³a XIV sesjê Rady Miej-
skiej. Kluczowym punktem obrad by³o przeg³osowanie projektu bu-
d¿etu gminy Che³mek na 2008 rok.

Na prze³omie listopada i grudnia 2007 projekt uchwa³y bud¿eto-
wej zosta³ omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniach
komisji sta³ych, które obradowa³y:

komisja bud¿etu (…) w dniu 22 listopada 2007 r.

komisja handlu (...) w dniu 3 grudnia 2007 r.

komisja zdrowia (...) w dniu 4 grudnia 2007 r.

komisja edukacji (...) w dniu 4 grudnia 2007 r.,

komisja bud¿etu (...) w dniu 6 grudnia 2007 r.

Wnioski komisji zosta³y przes³ane do burmistrza. Projekt bud¿e-
tu wraz z wnioskami i autopoprawkami burmistrza zosta³ omówiony
ponownie na posiedzeniu wspólnym komisji bud¿etu z udzia³em Prze-
wodnicz¹cej Rady Miejskiej i przewodnicz¹cych pozosta³ych sta³ych
komisji RM w dniu 6 grudnia 2007 r.

Podczas sesji Skarbnik Miejski Gabriela Rosa zapozna³a radnych
z opini¹ projektu bud¿etu Gminy Che³mek na 2008 r  przygotowan¹
przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ w Krakowie. Nastêpnie g³os
zabra³ burmistrz Che³mka Andrzej Saternus, który omówi³ planowa-
ne dochody i wydatki na 2008 r. oraz przedstawi³ informacjê na temat
zadañ inwestycyjnych realizowanych w  Gminie Che³mek w 2008 r.
Burmistrz przedstawi³ zadania wieloletnie, a tak¿e propozycje dofi-
nansowania zadañ realizowanych przez powiat i województwo w
zakresie remontów dróg i innych zadañ inwestycyjnych. Wszyscy
radni zag³osowali za przyjêciem bud¿etu na 2008 rok.

Kolejny punkt obrad obejmowa³ projekt uchwa³y w sprawie za-
twierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe od-
prowadzanie œcieków. Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej „EN-
WOS” zwróci³o siê do Urzêdu o podjêcie uchwa³y w sprawie zmniej-
szenia ceny wody pitnej o 1,38 z³/m3 netto. Cena wody surowej i cena
œcieków nie ulega zmianie. Taryfa bêdzie obowi¹zywa³a od dnia 1
lutego 2008 r. do 31 stycznia 2009 r. Radni zag³osowali za przyjê-
ciem uchwa³y.

Nastêpnie radni zapoznali siê z projektem  uchwa³y w sprawie
ustalenia górnych stawek op³at ponoszonych przez w³aœcicieli nieru-
chomoœci za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci
ciek³ych. W zwi¹zku z nowym Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
zmieniaj¹cym rozporz¹dzenia w sprawie op³at na korzystanie ze œro-
dowiska podwy¿szeniu uleg³y górne stawki op³at za odbieranie od-
padów komunalnych niesegregowanych. Wp³ywy z tytu³u op³at nie
wp³yn¹ do bud¿etu pañstwa ani do bud¿etu gminy. Bêd¹ stanowi³y

dochody Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej oraz funduszy gminnych, powiatowych i wojewódzkich z
przeznaczeniem na cele zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska. Radni przy-
jêli projekt uchwa³y.

Podczas g³osowania projektu uchwa³y w sprawie uchylenia
uchwa³y nr XII/96/2007 Rady Miejskiej w Che³mku z dnia 9 paŸ-
dziernika 2007 r. w sprawie zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego
okaza³o siê, i¿ w zwi¹zku z poczynionymi oszczêdnoœciami w wy-
datkowaniu œrodków bud¿etowych nie zachodzi koniecznoœæ zaci¹-
gniêcia planowanego kredytu w wysokoœci 1 000 000 z³. Radni w
g³osowaniu przyjêli tê uchwa³ê.

W projekcie zmian w bud¿ecie gminy Radni przychylili siê do
udzielenia pomocy celowej SG ZOZ w Che³mku. Dotacja w kwocie
10 000 z³ zostanie przeznaczona na pokrycie prac remontowych wy-
konania centralnego ogrzewania w budynku przychodni.

W interpelacjach, zapytaniach i wolnych wnioskach poruszano
sprawy zwi¹zane z infrastruktur¹, omawiane by³y remonty uszko-
dzonych chodników przy ul. Brzozowej oraz ul. Krakowskiej w
Che³mku, podjazdu dla wózka inwalidzkiego w budynku mieszkal-
nym. Ten punkt programu zakoñczy³ siê bardzo mi³ym akcentem, bo-
wiem przedstawiciel KS Che³mek – Piotr Byrski odebra³ z r¹k za-
stêpcy burmistrza Che³mka Andrzeja Skrzypiñskiego  puchar za za-
jêcie I miejsca w Pucharze Polski na szczeblu podokrêgu oœwiêcim-
skiego w sezonie 2007/2008.

Nowy radny
Miejska Komisja Wyborcza w Che³mku

podaje do wiadomoœci wyborców co nastêpuje:

1. W okrêgu wyborczym nr 6, utworzonym dla wyboru Rady
Miejskiej w Che³mku, wybory uzupe³niaj¹ce dotyczy³y obsadzenia 1
mandatu.

Miejska Komisja Wyborcza w Che³mku zarejestrowa³a jednego
kandydata na radnego.

W zwi¹zku z tym na podstawie art. 188 Ordynacji wyborczej w
okrêgu nr 6 g³osowania w wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miej-
skiej w Che³mku nie przeprowadza siê.

2. Za wybranego na radnego Miejska Komisja Wyborcza w Che³m-
ku uznaje zarejestrowanego kandydata:

lista Nr 1:
Komitet Wyborczy Wyborców

WSPÓLNOTA BOBRECKA

K¹dzior Stanis³aw Jan,
lat 53, Bobrek

Informacja o obowi¹zkowych
kontrolach stanu technicznego

przewodów kominowych
Zgodnie z art. 62 pkt 1 lit. C prawa budowlanego obiekty

budowlane powinny byæ w czasie ich u¿ytkowania podda-
wane przez w³aœciciela lub zarz¹dcê kontroli okresowej, co
najmniej raz w roku, polegaj¹cej na sprawdzeniu stanu tech-
nicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych (dy-
mowych, spalinowych i wentylacyjnych). Kontrolê stanu
technicznego przewodów kominowych powinny przeprowa-
dzaæ osoby posiadaj¹ce kwalifikacje mistrza w zawodzie ko-
miniarskim.

Inf. UM
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I N F O R M A C J A
Burmistrz Che³mka, dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce

nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz w wykonaniu uchwa³y Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Che³mku z dnia
29 listopada 2007 roku, przeznacza w dzier¿awê lub najem w drodze bezprzetargowej na rzecz uprzednich dzier¿awców i najemców nastêpu-
j¹ce nieruchomoœci:

Fragment nieruchomoœæ oznaczonej w ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr:

1. 836/410 o ³¹cznej pow. 0.9452 ha obrêb Che³mek, po³o¿ona w
Che³mku przy ul. Krakowskiej.

2. nr 2603/85 o ³¹cznej pow. 1.0814 ha obrêb Che³mek, po³o¿ona
w Che³mku przy ul. Ofiar Faszyzmu.

3. nr 1158/74 o ³¹cznej pow. 0.0172 ha obrêb Gorzów, po³o¿ona
w Gorzowie przy ul. Nowowiejskiej.

4. nr 2843/11 o ³¹cznej pow. 1.4596 ha obrêb Che³mek, po³o¿ona
w Che³mku przy ul. Krakowska.

5. nr 836/454 o ³¹cznej pow. 0.7713 ha obrêb Che³mek, po³o¿ona
w Che³mku przy ul. 11 Listopada.

6. nr 836/468 o ³¹cznej pow. 0.0162 ha obrêb Che³mek, po³o¿ona
w Che³mku przy ul. Genera³a Andersa.

7. nr 1269/76 o ³¹cznej pow. 0.9880 ha obrêb Che³mek, po³o¿ona
w Che³mku przy ul. Marsza³ka Pi³sudskiego.

8. nr 836/170 o ³¹cznej pow. 2.9046 ha obrêb Che³mek, po³o¿ona
w Che³mku przy ul. Przemys³owej. Nieruchomoœæ zabudowana bu-
dynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 27,65 m2 i budynkiem
mieszkalnym parterowym murowanym o pow. u¿ytkowej 37,58 m2.

9. Nieruchomoœæ oznaczona w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr
721/341, 722/341, 724/341, 717/341, 719/341 o ³¹cznej pow. 0.3944
ha obrêb Che³m Œl¹ski. Zabudowana nastêpuj¹cymi obiektami i urz¹-
dzeniami:

* stacja trafo budynek rozdzielni o kubaturze 806 m3,

* ruroci¹g wody przemys³owej i pitnej rok bud. 1988 r. φ 400
mm, d³. 1.575,5 mb;  φ 2 x 300 /20 d³. 130,5 mb,

* ruroci¹g doprowadzaj¹cy wodê φ 508 mm, d³. 42,70 mb, zasu-
wy 2 szt.,

* ruroci¹g t³oczny zewnêtrzny φ 273 mm, d³. 65 mb,

* ruroci¹g t³oczny zbiorczy,

* budynek pompowni o pow. u¿ytkowej 97 m2 wraz z wci¹gark¹
linow¹ – 2 szt. oraz rozdzielni¹ elektryczn¹,

* ruroci¹g t³oczny pionowy – 54 mb,

* ogrodzenie oraz droga dojazdowa

10. Fragment nieruchomoœæ oznaczonej w ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 834/43 o ³¹cznej pow. 0.5544 ha obrêb Che³mek, po³o¿ona
w Che³mku przy ul. Przemys³owej wraz z sieci¹ ciep³ownicz¹ w sk³ad
której wchodzi:

* sieæ magistralna ul. Brzozowej, przy³¹cze Gimnazjum w Che³m-
ku ul. Powstañców Œl¹skich; przy³¹cze Szko³a Podstawowa nr 2 w
Che³mku ul. Brzozowa,

* zewnêtrzne przy³¹cze ul. Brzozowa CO i CWU,

* sieæ ciep³ownicza preizolowana;

* sieæ zewnêtrzna w Che³mku ul. Powstañców Œl¹skich 2 i 2A;

* sieæ zewnêtrzna w Che³mku ul. 11 Listopada 6;

* sieæ ciep³ownicza w Che³mku ul. ¯eromskiego 1 i Krakowska
16;

11. Dzia³ka gruntowa oznaczona jako p.gr. 834/43 o powierzchni
0.5544 ha po³o¿ona w Che³mku zabudowana tunelem do nawêglania
i placem wêglowym.

12. Fragment nieruchomoœci oznaczonej w ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 836/243 o ³¹cznej pow. 4.6734 ha po³o¿onej w Che³mku
przy ul. Kolejowej, zabudowany 6 gara¿ami murowanymi.

oraz w drodze przetargowej nastêpuj¹ce nieruchomoœci:

1. Nieruchomoœæ oznaczona w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr

172/52  o ³¹cznej pow. 11,5259 ha obrêb Bobrek, po³o¿ona w Bobrku
przy ul. Kolistej.

2. Nieruchomoœæ oznaczona w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr
342/53 o pow. 7.9344 ha po³o¿on¹ w Gorzowie przy ul. Orliska.

3. Fragment nieruchomoœci oznaczonej w ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 342/56 o pow. 0.8800 ha po³o¿onej  w Gorzowie przy ul.
Orliska.

4. Nieruchomoœæ oznaczona w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr
999/1 o pow. 7.3949 ha po³o¿on¹ w Che³mku przy ul. Piastowskiej.

5. Nieruchomoœæ oznaczona w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr
1158/72 o pow. 4.6935 ha po³o¿on¹ w Gorzowie przy ul. Nowowiej-
skiej.

6. Nieruchomoœæ oznaczona w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr
1158/52 o pow. 17.5591 ha po³o¿on¹ w Gorzowie przy ul. Oœwiêcim-
skiej.

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 22 stycznia  2008 roku
do dnia 12 lutego 2008 roku, a ponadto informacjê o wywieszeniu
tego wykazu podano do publicznej wiadomoœci przez og³oszenie w
prasie lokalnej, a tak¿e na stronach internetowych Urzêdu Miejskie-
go w Che³mku.

Bli¿szych informacji w sprawie sprzeda¿y w/w nieruchomoœci
mo¿na uzyskaæ w siedzibie  Urzêdu Miejskiego w Che³mku, ul. Kra-
kowska 11 pok. nr 14 lub telefonicznie pod numerem telefonu 844-
90-30 lub 844-90-33 osoba do kontaktu Naczelnik Wydzia³u Archi-
tektury Geodezji i Zasobów Komunalnych S³awomir Kalemba.

Inf. UM

Informacja
Urz¹d Miejski w Che³mku informuje, ¿e zgodnie z ustaw¹ z dnia

10 kwietnia 1974 r.o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych ter-
min wa¿noœci ksi¹¿eczkowych dowodów osobistych up³ywa z dniem
31 marca 2008 r.

W zwi¹zku z powy¿szym prosi siê Pana/i¹ o jak najszybsze zg³o-
szenie siê do tutejszego Urzêdu / biuro nr 13 / w godz.:

poniedzia³ek 7:15 – 15:15

wtorek 8:00 – 16:00

œroda 7:15 – 15:15

czwartek 8:00 – 16:00

pi¹tek 7:15 – 15:15

celem wymiany dowodu osobistego.

Dla osób schorowanych, maj¹cych trudnoœci w poruszaniu siê
Urz¹d zapewnia pomoc w postaci dojazdu urzêdnika do domu, celem
za³atwienia sprawy.

Inf. UM

Pani Barbarze Urbañczyk

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

z powodu œmierci mê¿¹

sk³adaj¹ kole¿anki i koledzy

z RSTK, pracownicy MOKSiR

oraz pracownicy ŒDS
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Stwórz miejsce pracy
W siedzibie Powiatowego Urzêdu Pracy w Oœwiêcimiu zorgani-

zowano kolejne kilkugodzinne szkolenie dla osób bezrobotnych, które
zamierzaj¹ rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ opart¹ na wsparciu fi-
nansowym ze œrodków Funduszu Pracy Powiatowego Urzêdu Pracy
w Oœwiêcimiu.

Nale¿y przede wszystkim podkreœliæ fakt, i¿ na zasadach partner-
skiej wspó³pracy z naszym urzêdem prowadz¹cymi szkolenie byli
specjaliœci z Urzêdu Skarbowego i Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych. Zarz¹dzaj¹ce wymienionymi instytucjami Panie: Barbara Wolf
i Wanda Cygan zdecydowa³y o partnerskim podejœciu do podatnika
i p³atnika.

Informacja, która miêdzy innymi trafia do osób chc¹cych rozpo-
cz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, pozwoli na unikniêcie wielu b³êdów
w prowadzeniu w³asnej firmy, a jednoczeœnie przyczyni siê do spraw-
niejszej pracy urzêdów.  Maksymalna kwota dotacji mo¿liwa do uzy-
skania wynosi 13 500 z³. Z tej formy aktywizacji skorzysta³o dotych-
czas 365 osób bezrobotnych. W 2007 r. dzia³alnoœæ gospodarcz¹ z
wykorzystaniem bezzwrotnej dotacji rozpoczê³o 131 osób.

Wzrasta op³ata za sk³adowanie odpadów

I N F O R M A C J A
Burmistrz Che³mka, dzia³aj¹c na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 3,

art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004
r. Nr 261, poz. 2603 z póŸn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwa³y Nr XV/
120/2004 Rady Miejskiej w Che³mku z dnia 26 lutego 2004 roku w
sprawie sprzeda¿y lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ Gmi-
ny Che³mek, przeznacza do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na
rzecz najemcy nastêpuj¹ce nieruchomoœci lokalowe, stanowi¹ce w³a-
snoœæ Gminy Che³mek:

Przedmiotowy wykaz dotyczy nastêpuj¹cych lokali mieszkalnych:
1. Lokalu mieszkalnego po³o¿onego w Che³mku przy ul. Mar-

sza³ka Pi³sudskiego 8/57 o  powierzchni u¿ytkowej 45,62 m2.
Przedmiotowy wykaz zosta³ wywieszony w siedzibie Urzêdu

Miejskiego w Che³mku oraz na tablicach og³oszeñ na terenie ca³ej
gminy na okres 21 dni, tj. w terminie: od dnia 03 stycznia  2008 roku
do dnia 23 stycznia 2008 roku.

Bli¿szych informacji w sprawie sprzeda¿y w/w nieruchomoœci
mo¿na uzyskaæ w siedzibie  Urzêdu Miejskiego w Che³mku, ul.
Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicznie pod numerem telefonu
844-90-30 lub 844-90-33 osoba do kontaktu Naczelnik Wydzia³u
Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych S³awomir Kalemba.

Inf. UM

Od nowego roku z 15 z³ do a¿ 75 z³ wzrasta op³ata za korzystanie
ze œrodowiska za sk³adowanie odpadów komunalnych.

W dniu 6 czerwca 2007 r ukaza³o siê ROZPORZ¥DZENIE RADY
MINISTRÓW zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie op³at za ko-
rzystanie ze œrodowiska (Dz. U. Nr 106, poz. 723) zwiêkszaj¹ce op³atê
a¿ o 500%. Przek³ada siê to w sposób bezpoœredni na cenê, jak¹ p³ac¹
mieszkañcy za wywóz odpadów komunalnych. Wed³ug uzasadnienia
rz¹dowego „Rozporz¹dzenie tworzy warunki dla rozwoju przedsiê-
biorczoœci w zakresie gospodarczego wykorzystania wskazanych ro-
dzajów odpadów”.

US£UGA POJEMNIK CENA NETTO CENA BRUTTO CENA NETTO . CENA BRUTTO Wzrost ceny brutto Wzrost ceny
JEDNORAZ. (7%VAT) JEDNORAZ. JEDNORAZ. (7%VAT) JEDNORAZ.           (kwarta³) brutto (miesi¹c)

WYWÓZ 110 litrów 5,67 6,07 6,48 6,94 5,21 1,74
NIECZYSTOŒCI 120 litrów 6,18 6,61 7,07 7,57 5,74 1,91
STA£YCH 240 litrów 12,37 13,24 14,14 15,13 11,36 3,79

1100 litrów 56,70 60,67 64,81 69,35 52,09 17,36
KP – 7 m3 360,00 385,20 412,52 441,39 337,17 112,39

Po procesie konsultacji projekt, mimo jednog³oœnego sprzeciwu
œrodowiska (tj. Zwi¹zku Pracodawców Gospodarki Odpadami), za-
chowa³ zaproponowane stawki op³at.

Udzia³ op³aty za korzystanie ze œrodowiska w dotychczasowych
kosztach wywozu odpadów wynosi³ 3,79%, natomiast po wejœciu w
¿ycie rozporz¹dzenia wynosi on 15,85%.Koszty poniesione przez
mieszkañców Gminy Che³mek zwi¹zane ze wzrostem op³aty za wy-
wóz odpadów bêd¹ stanowi³y dochód Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska oraz funduszy gminnych i przeznaczone bêd¹ na cele
zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska.

Inf. UM

§
Kancelaria Radcy Prawnego

Bo¿ena Bartula
Oferuje pomoc prawn¹:

��pisma s¹dowe

��pisma procesowe

��pisma urzêdowe

��sprawy w³asnoœciowe, spó³dzielcze,

rodzinne i spadkowe

��kompleksowa obs³uga prawna firm,

Mieœcimy siê w Chrzanowie przy ul. 3 maja 14

Tel. 691 511 967, tel/fax. 32 612 18 83

DOJAZD DO KLIENTA
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Noworoczne spotkanie PZERiI

Zostañ Anio³em
W dniach od 4 do 20 grudnia 2007 roku biblioteka szkolna

w Powiatowym Zespole nr 8 Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodo-
wych im. Jana Kiliñskiego w Che³mku sta³a siê centrum akcji Zostañ
Anio³em zorganizowanej przez Kó³ko Wolontariatu wraz ze Szkol-
nym Ko³em PCK. Pocz¹tkowo nasze przedsiêwziêcie mia³o obejmo-
waæ tylko drugi tydzieñ grudnia, jednak w zwi¹zku z du¿ym zainte-
resowaniem darczyñców termin zosta³ przed³u¿ony.

Zebrane rzeczy zosta³y dostarczone do najbardziej potrzebuj¹cych
uczniów z naszej szko³y, ale tak¿e dla rodziny zg³oszonej do ogólno-
polskiej akcji Œwi¹teczna Paczka (www.swiatecznapaczka.pl, sym-
bol rodziny MP-87-1465-P).

Nasza  „Ósemka” pierwsze dary przekaza³a rodzinie, która znaj-
dowa³a siê na ósmym miejscu w spisie osób czekaj¹cych na pomoc w
powiecie oœwiêcimskim. Zebraliœmy kilkadziesi¹t kilogramów ¿yw-
noœci, œrodków czystoœci, ubrañ, zabawek oraz pomoce szkolne. Anio-
³ami naszej akcji stawali siê nie tylko uczniowie, nauczyciele, absol-
wenci, ale przede wszystkim mieszkañcy miasta. Niektórzy przeka-
zywali dary osobiœcie do biblioteki, inni natomiast za poœrednictwem
wolontariuszy dy¿uruj¹cych w dwóch che³meckich sklepach w dniach
19 i 20 grudnia, gdy¿ dziêki uprzejmoœci kierownictwa „Alberta” i
„Biedronki” zosta³a tam przeprowadzona zbiórka œrodków czystoœci,
¿ywnoœci oraz pieniêdzy.

Ofiarnoœæ darczyñców pozwoli³a zgromadziæ kwotê 289 z³ i 74
gr, która zosta³a przeznaczona na zakup kolejnych artyku³ów. Hoj-
noœæ wszystkich anio³ów bior¹cych udzia³ w akcji przesz³a nasze naj-
œmielsze oczekiwania i pozwoli³a obdarowaæ paczkami dziesiêciu
uczniów i ich rodziny.

      Wszystkim Anio³om z ca³ego serca dziêkujemy!
      Opiekun Kó³ka Wolontariatu

      Sylwia Pyrek

W dniu 5.01 br. Polski Zwi¹zek Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów przy wspó³udzia-
le MOKSiR w Che³mku zorganizowa³ w
Domu Ludowym w Bobrku spotkanie nowo-
roczne Seniorów. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczy-
cili nas: so³tys Bobrka p. Helena Szewczyk,
proboszcz parafii Trójcy Œwiêtej w Bobrku
ks. dr Stanis³aw Szklany oraz kapelan DPS
w Bobrku ks. Edward Kapusta. Grupa Dzie-
ci Maryi w piêknych strojach i ciekawej sce-
nerii przedstawi³a scenkê z historii narodze-
nia Jezusa, a zespó³ Bobrowianki œpiewa³ ko-
lêdy i ludowe piosenki.

By³o te¿ dzielenie siê op³atkiem, ¿ycze-
nia i wiele radoœci. PóŸniej trwa³a zabawa
przy muzyce. Wszyscy mi³oœnicy tañca po-
mimo podesz³ego wieku i ró¿nych dolegli-
woœci z uœmiechem na twarzach dzielnie wi-
rowali na parkiecie. Serdecznie dziêkujemy
za pomoc w zorganizowaniu imprezy Dyrek-
torowi MOKSiR w Che³mku panu Waldema-
rowi Rudykowi, który zawsze chêtnie wspiera
nasze inicjatywy.

Zarz¹d Ko³a nr 2 PZERiI

Naszej kole¿ance
PANI JADWIDZE SROCE

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu œmierci ojca sk³adaj¹

pracownicy MOKSiR

Salon Sukien Œlubnych
Plac Kiliñskiego (obok MOKSiR – u), tel. 0 662 124 272

Wykonujemy:

Zdjêcia do dokumentów (ekspresowo)

Zdjêcia amatorskie ( cyfrowe i analogowe)

PROMOCJE!!!
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Otwarcie Szkolnego Centrum Astronomiczno Informatycznego
W œrodê  19 grudnia w Powiatowym Ze-

spole nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólno-
kszta³c¹cych im Jana Kiliñskiego w Che³m-
ku odby³a siê uroczystoœæ otwarcia Szkolne-
go Centrum Astronomiczno Informatyczne-
go. Przedsiêwziêcie to by³o punktem kulmi-
nacyjnym dzia³añ Ogrodu Nauki. W ra-
mach pracpodjêto szereg zadañ  zmierzaj¹-
cych do powstania Centrum Astronomiczno
Informatycznego. Dziêki pieni¹dzom pozy-
skanym z projektu Szko³y Jagielloñskie mo¿-
na by³o zakupiæ sprzêt i pomoce naukowe, a
wœród nich Teleskop Meade LXD 75 wypo-
sa¿ony w kamerê CCD. Zorganizowano rów-
nie¿ dodatkowe zajêcia dla uczniów. W szko-
le powsta³o ko³o astronomiczne, na którym
uczniowie pod opiek¹ pana S³awomira Bin-
ka mogli zg³êbiaæ tajniki astronomii oraz ko³o
informatyczne, gdzie m³odzie¿ mog³a  po-
znaæ elementy obróbki wideo. Uczniowie
z ko³a informatycznego pomogli w przygo-
towaniu mobilnego stanowiska umo¿liwiaj¹-
cego obserwacjê nieba. 

Na uroczystoœæ otwarcia przybyli przed-
stawiciele lokalnych w³adz, kuratorium, jak
równie¿ osoby zaprzyjaŸnione ze szko³¹ i
uczniowie pobliskich gimnazjów i szkó³ pod-
stawowych. W programie uroczystoœci prze-
widziano dwa wyk³ady. Pierwszy z nich wy-
g³osi³a pani Lucyna Gut, opiekun zaprzyjaŸ-
nionego ko³a DENEB z Libi¹¿a.

Du¿y entuzjazm wzbudzi³ drugi wyk³ad
pt. „Dlaczego warto zadawaæ pytania?” wy-
g³oszony przez pana S³awomira Binka.

Po wyk³adach wrêczono nagrody dla lau-
reatów „Konkursu na naj³adniejsze zdjêcie
astronomiczne”.

Po czêœci oficjalnej zaproszeni goœcie
mieli okazjê z bliska obejrzeæ zakupiony

sprzêt. Mogli równie¿ na ¿ywo zobaczyæ pra-
cê uczniów z kó³ astronomicznego i informa-
tycznego, bowiem przygotowane by³y dwa
stanowiska, na których prezentowali dzia³a-
nie teleskopu oraz elementy monta¿u video.

Po tej czêœci wszyscy goœcie zostali za-
proszeni na ma³y poczêstunek.

„ SPRAW
RADOŒÆ INNYM”

W dniach od 10 do 14 grudnia 2007 roku m³odzie¿ z Samorz¹do-
wego Zespo³u Szkó³ w Gorzowie wziê³a udzia³ w przedœwi¹tecznej
akcji charytatywnej na rzecz podopiecznych Domu Dziecka w Oœwiê-
cimiu. Akcja, do której chêtnie w³¹czy³y siê dzieci ze szko³y podsta-
wowej i m³odzie¿ gimnazjalna, przebiega³a pod has³em „Spraw ra-
doœæ innym”.

W czasie zbiórki zgromadzono wiele artyku³ów papierniczych,
s³odyczy oraz kosmetyków, które mamy nadziejê, wywo³a³y uœmiech
na nie jednej twarzy. Kosz z prezentami zosta³ przekazany przez prze-
wodnicz¹c¹ szko³y Magdalenê Krawczyk, zastêpcê przewodnicz¹cej
Katarzynê Baranowsk¹ oraz opiekunów Samorz¹du Uczniowskiego
p. Annê DroŸdziewicz i p. Gabrielê Helbin na rêce dyrektor Domu
Dziecka pani Bo¿eny Bryg.

Wszystkim serdecznie dziêkujemy za w³¹czenie siê do akcji.
Organizatorzy

mgr Anna DroŸdziewicz
i mgr Gabriela Helbin

Dom Ludowy
Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu

i Rekreacji  w Che³mku ul. Chrobrego 77
zaprasza na zajêcia relaksacyjne

CHI KUNG
MIEJSCE ZAJÊÆ: Che³mek, Dom Ludowy, ul. Chrobrego 77

GODZINA: 18.00-19.30

ODP£ATNOŒÆ: 20 z³. - miesi¹c od osoby lub

3 z³. jednorazowe uczestnictwo w zajêciach.

- wskazane wygodne ubranie nie krêpuj¹ce ruchów

 ZAJÊCIA ODBYWAJ¥ SIÊ
W PONIEDZIA£KI  I  CZWARTKI

w GODZINACH OD 18.00-19.30
Je¿eli jesteœ zainteresowany popraw¹

swojej kondycji i samopoczucia – do³¹cz do nas.

Bli¿szych informacji udziela instruktor Ewa Miszuta.

 Z a p r a s z a m y !!!GABINET STOMATOLOGICZNY
PE£NY ZAKRES US£UG

�� stomatologia zachowawcza �� kosmetyka

i higiena �� protetyka �� chirurgia �� leczenie

aparatami sta³ymi i ruchomymi

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

Galeria Epicentrum Miejski Oœrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Che³mku oraz Stowarzyszenie Unia

Kultur w Chrzanowie
zapraszaj¹ na otwarcie wystawy „Na peryferiach miast i miaste-
czek Œl¹ska i Zachodniej Ma³opolski”

Wernisa¿ odbêdzie siê 15 lutego 2008 r. o godz. 18.00 w siedzibie
MOKSiR w Che³mku przy pl. Kiliñskiego 3 (obok dworca PKP).

Wieczór uœwietni koncert Piotra K³eczka i Zdzis³awa Muchy oraz
prezentacja poezji Karola Koryczana.
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Op³atek w Klubie Idei Tomasza Baty
11 stycznia 2008 roku cz³onkowie Klubu

Idei Tomasza Baty spotkali siê na tradycyjnym
op³atku. Honorowym goœciem cz³onków klu-
bu by³ burmistrz Che³mka Andrzej Saternus,
który z³o¿y³ wszystkim zebranym najlepsze
¿yczenia. Po po³amaniu siê op³atkiem przy-
sz³a kolej na wspólne œpiewanie kolêd oraz po-
czêstunek. W dalszej czêœci zarz¹d rozmawia³
o wa¿nym wydarzeniu w historii klubu oraz
miasta, czyli o zesz³orocznej wizycie Thoma-
sa Baty, syna za³o¿yciela Fabryki Obuwia Bata
w Che³mku.

Przypomnijmy, ¿e Thomas Bata z
wdziêcznoœci za dzia³alnoœæ Klubu Idei To-
masza Baty, za gor¹ce przyjêcie oraz wzoro-
we urz¹dzenie Izby Pamiêci przeznaczy³ po-
kaŸn¹ sumê pieniêdzy na dalszy rozwój oraz
wyposa¿enie pomieszczeñ. Szczególn¹ uwa-
gê Thomasa Baty zwróci³a Izba Pamiêci, w
której zgromadzono zdjêcia oraz dokumenty
z historii gminy Che³mek,  maszyny i urz¹-
dzenia wykorzystywane niegdyœ w fabryce
obuwia

- Takiej Izby Pamiêci mojego ojca nie ma
nigdzie na œwiecie – mówi³ podczas wizyty
w Che³mku Thomas Bata – mogê j¹ jedynie
porównaæ do Muzeum w Toronto stworzone-
go przez moj¹ ¿onê dla uczczenia pamiêci
mojego ojca.

Podczas spotkania op³atkowego porusza-
no te¿ sprawê przygotowañ do jubileuszu 15
- lecia powstania Klubu Idei Tomasza Baty
w Che³mku.

Na zakoñczenie wszyscy zgromadzeni
pod obrazem za³o¿yciela Fabryki Obuwia
Bata Tomasza Baty zrobili sobie pami¹tko-
we zdjêcie.

Æwiczenia ratownicze
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna z Che³mka od 2004 zosta³a  w³¹czona do Krajowego Sys-

temu Ratowniczo-Gaœniczego. Jest ot ogromne wyró¿nienie ale i bardzo du¿e oczekiwa-
nia i obowi¹zki.

Nad sprawnoœci¹ techniczn¹ sprzêtu stra-
¿ackiego jak i jakoœci¹ kadry stra¿ackiej JOT
czuwa Naczelnik OSP d-h Stanis³aw Smoleñ
oraz jego z-ca d-h Tomasz Gembo³yœ. To
dziêki ich zaanga¿owaniu i umiejêtnoœciom
organizacyjnym nasza OSP jest wysoko no-
towana w powiecie oœwiêcimskim, czego
dowodem jest ostatnia inspekcja komplekso-
wa sprzêtu, jakoœci kadry oraz systemu alar-
mowania przez Inspektora Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej w Oœwiêcimiu przeprowadzona
3 listopada 2007 r. Jej ocena to wynik bardzo
dobry, co stawia nasz¹ OSP wysoko w ran-
kingu powiatowym tych organizacji.

Che³meccy stra¿acy cyklicznie uczest-
nicz¹ w akcjach ratowniczo – gaœniczych.
Ostania z takich akcji odby³a siê 20 stycznia
na terenie Stacji Rozbiórki Pojazdów Leonar-
da Postupalskiego w Che³mku.

Na potrzeby akcji w³aœciciel stacji prze-
znaczy³ kilka samochodów, na których stra-
¿acy æwiczyli ratowanie ofiar wypadków dro-
gowych.

Pod okiem d-h Stanis³awa Smolenia
m³odsi stra¿acy z OSP Che³mek uczyli siê
obs³ugiwania nowoczesnego sprzêtu bêd¹ce-
go na wyposa¿eniu jednostki.  Przy ratowa-
niu ofiar wypadków drogowych, oprócz cza-
su, wa¿ne jest równie¿ umiejêtne rozciêcie
poszczególnych elementów samochodu w ten
sposób, aby bezpiecznie wydobyæ zaklesz-

czone w nich ofiary wypadku, jednoczeœnie
powoduj¹c jak najmniejsze zniszczenia po-
jazdu. M³odzi stra¿acy bardzo szybko i umie-

jêtnie rozcinali samochody æwicz¹c wszelkie
z mo¿liwych scenariuszy wypadków.

Ca³e æwiczenia obserwowane by³y przez
prezesa OSP Che³mek Krzysztofa G¹skê oraz
w³aœciciela Stacji Rozbiórki Pojazdów Le-
onarda Postupalskiego.
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JAK RYBY W WODZIE
Czworo zawodników z Warsztatu Terapii Zajêciowej Fundacji im.

Brat Alberta w Che³mku zdoby³o czo³owe miejsca w ramach VI Ogól-
nopolskiego Mityngu P³ywackiego Osób Niepe³nosprawnych im.
Krzysztofa Brzêczka. Impreza odby³a siê na Krytej P³ywalni w Chrza-
nowie. Zawodnicy pokazali, ¿e zasady rywalizacji fair play nie s¹ im
obce, a w wodzie czuj¹ siê jak ryby.

Zawody p³ywackie w „Cabañskiej Fali” to tradycja zainicjowana
przez œp. Krzysztofa Brzeczka, kierownika chrzanowskiego Warsz-
tatu Terapii Zajêciowej. Prócz WTZ wspó³organizatorem imprezy by³a
chrzanowska Œwietlica Terapeutyczna, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Chrzanowie, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie oraz
chrzanowski Urz¹d Miasta. Kierownictwu WTZ uda³o siê równie¿
zyskaæ przychylnoœæ grupy darczyñców.

- Wyj¹tkowym ludziom stawia siê czasem pomniki. Ten mityng
jest w³aœnie pomnikiem pamiêci o Krzysztofie Brzêczku – stwierdzi³
Zbigniew Kozub, dyrektor PCPR-u w Chrzanowie.

Mityng cieszy siê spor¹ popularnoœci¹. W tegorocznych zawo-
dach uczestniczy³o oko³o 190 osób z 20 placówek sprawuj¹cych opie-
kê i terapiê nad niepe³nosprawnymi. Rywalizowano w kilku typach
konkurencji. Zawodnicy p³ywali na 12,5 m i 25 m ze sprzêtem, na 25
i 50 m stylem dowolnym i grzbietowym. Wszystkim konkurencjom
towarzyszy³y zagrzewaj¹ce do boju okrzyki publicznoœci i trenerów.
Najwiêcej emocji  wzbudzi³a jednak sztafeta 3x25 m. W sumie roze-
grano a¿ 27 biegów, a ka¿dy wy³oni³ triumfatorów. Spoœród zawod-
ników z Che³mka najwy¿ej na podium stanê³a Joanna Wójcik, która
zdystansowa³a przeciwniczki, p³yn¹c na 12,5 m ze sprzêtem. Drugie
miejsce w tej samej konkurencji, tyle ¿e przeznaczonej dla mê¿czyzn
zaj¹³ Krzysztof Bochenek. Na trzecich miejscach uplasowali siê na-
tomiast Patryk Szpak oraz Grzegorz Drewniak. Ca³a czwórka treno-
wa³a pod okiem rehabilitantki z WTZ - Karoliny Piêtoñ.

Patrz¹c na ogromny wysi³ek i determinacjê, z jak¹ niepe³nosprawni
p³ywacy pokonywali kolejne metry, trudno by³o siê oprzeæ wra¿eniu,
i¿ ka¿dy z nich to podwójny zwyciêzca. Pokonywali bowiem nie tyl-
ko opór wody, ale i opornoœæ cia³a.

Idea, by nagrodziæ i doceniæ wysi³ek wszystkich reprezentacji,
przyœwieca³a równie¿ organizatorom. Ka¿da bowiem z dru¿yn zosta-
³a uhonorowana nagrod¹ oraz dyplomem, które wrêczali Katarzyna
Malara, wiceprezes Fundacji im. Brata Alberta oraz Zbigniew Ko-
zub, dyrektor PCPR-u w Chrzanowie.

Anna Kasprzyk

„Praca TAK- Twoj¹ drog¹ do pracy”

ZAPROSZENIE PRACODAWCÓW DO WPÓ£PRACY

14 lutego Jeszcze raz - godz.20:00

15 lutego Jeszcze raz - godz.18:00

16 lutego Jeszcze raz - godz.18:00

17 lutego Jeszcze raz - godz.18:00

23 lutego Rezerwat - godz.17:00

24 lutego Rezerwat - godz.17:00

Bilet na film - 10 z³

14 luty - 5 z³

 „Jase³ka z humorem”
W dniu 21 grudnia 2007r. w Zespole Szkolno-Przedszkolym nr 2

w Che³mku odby³o siê przedstawienie teatralne pt. ”Jase³ka z humo-
rem”. By³ to debiut Klubu M³odego Aktora dzia³aj¹cego w ramach
Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” w Che³mku.

Wspania³ej publicznoœci, czyli dzieciom i ich nauczycielom, mieli
okazjê zaprezentowaæ siê: Patrycja Król (narrator), Natalia Legut (anio³
I), Natalia Mroczek (anio³ II), Karolina Tenerowicz (anio³ III), Woj-
ciech Szyjka (pasterz I), Gabriela Stok³osa (pasterz II), Mateusz Plata
(pasterz III), Kamil Woszczyna (pasterz IV), Agata Szyjka (Józef),
Gabriela G³ownia (Maria), Natalia Makielak (król I), £ukasz Plata
(król II), Natalia Flejtuch (Jagna), Kacper Œniadek (Herod), Weroni-
ka Œniadek (diabe³), Damian Rychter (Hetman), Katarzyna Lieber
(diabe³ek).

Wystêp wywo³a³ radoœæ i uœmiech na twarzach publicznoœci, a
m³odzi aktorzy zostali nagrodzeni brawami, a nawet s³odkoœciami.

Opiekun Klubu M³odego Aktora
Sylwia Pyrek

PRACODAWCO!

W ramach projektu „Praca TAK-Twoj¹ drog¹ do pracy”, prze-
szkolonych zosta³o 69 osób.

To osoby zmotywowane i chêtne do podjêcia zatrudnienia. Kwa-
lifikacje jakie uzyska³y dziêki ukoñczeniu zorganizowanych przez
Centrum Wsparcia Kolping- Praca w Che³mku szkoleñ, z pewnoœci¹
pozwol¹ na rzetelne i sumienne wykonywanie obowi¹zków zawodo-
wych.

Ukoñczone przez naszych beneficjentów szkolenia to:

1. Ksiêgowoœæ komputerowa

2. Obs³uga biura z elementami kadr i p³ac

3. Kierowca wózków jezdniowych

4. Sprzedawca z elementami ksiêgowoœci

5. Opiekunka dzieci i osób starszych

6. Nowoczesny sprzedawca

7. Florysta-Designer samodzielny kreator i realizator komplekso-
wych dekoracji kwiatowych z obs³ug¹ kasy fiskalnej i komputera.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum!!

Centrum Wparcia Kolping-Praca w Che³mku

tel . 033/846-27-75, tel./fax: 033/ 846-17-10

ul. Krakowska18       32-660 Che³mek

e-mail: chelmek@kolping.pl
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02.11. – w Che³mku na pl. Kiliñskiego za-
trzymano nietrzeŸwego kieruj¹cego rowe-
rem – 0,6 promila.

04.11. – w Bobrku na ul. Krakowskiej Doko-
nano zniszczenia znaków drogowych. Za-
trzymano 3 sprawców.

08.11. – w Che³mku na ul. Mickiewicza za-
trzymano nietrzeŸwego rowerzystê – 0,9
promila.

14.11. – w Che³mku na ul. Krakowskiej nie-
znany sprawca wybi³ szybê w sklepie.
Straty 150 z³.

24.11. – w Che³mku na ul. Przemys³owej do-
konano kradzie¿y kasety z bonami towa-
rowym i pieniêdzmi z jednej z firm. Stra-
ty 70 000 z³.

26.11. – w Che³mku na ul. Krakowskiej w
barze skradziono telefon wartoœci 1 000 z³.

28.11.– w Che³mku na ul. Wojska Polskiego
dokonano kradzie¿y z w³amaniem do
mieszkania. Starty 100 z³.

04.12. – w Bobrku na ul. Nadwiœlañskiej za-
trzymano nietrzeŸwego kieruj¹cego rowe-
rem – 1,3 promila.

07.12. – w Che³mku na ul. Zygmunta Stare-
go dokonano kradzie¿y z w³amaniem do
domu. Straty 2 500 z³.

07.12. – w Che³mku na ul. Klonowej zatrzy-
mano nietrzeŸwego kieruj¹cego samocho-
dem - 1,9 promila.

10.12. – w Che³mku na ul. Krakowskiej do-
konano kradzie¿y tablic rejestracyjnych
z samochodu. Straty 102 z³.

10.12. – w Che³mku na ul Sadowej dokona-
no kradzie¿y z w³amaniem do domu. Star-
ty 3 000 z³..

12.12. – w Bobrku na ul. Lipowej dokonano
kradzie¿y z w³amaniem do domu. Straty
500 z³.

13.12. – w Che³mku na ul. Brzozowej zatrzy-
mano nietrzeŸwego rowerzystê – 2,3 pro-
mila.

13.12. – w Bobrku na ul. Krakowskiej doko-
nano kradzie¿y z w³amaniem do domu.
Straty 400 z³.

18.12. – w Che³mku na ul. Powstañców Œl¹-
skich dokonano kradzie¿y z w³amaniem
do mieszkania. Straty 5 000 z³.

19.12. – w Che³mku na ul. Krakowskiej skra-
dziona psa wartoœci 200 z³.

21.12.– w Che³mku na ul. Powstañców Œl¹skich
skradziono tablice rejestracyjne
z zaparkowanego samochodu. Straty 100 z³.

25.12. – w Bobrku na ul. Krakowskiej doko-
nano rozboju. Straty 300 z³. 4 sprawcy
zostali zatrzymani.

BURMISTRZ CHE£MKA OG£ASZA

 III przetarg ustny nieograniczony (licytacjê)
na sprzeda¿

Nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia³ka
nr 2181/4 o pow. 0.2279 ha, po³o¿onej w Che³mku przy ul. Oœwiêcimskiej za cenê wywo-
³awcz¹ 60.000,00 z³otych brutto.

W cenie wywo³awczej mieœci siê podatek VAT w wysokoœci 22 %. Dla przedmioto-
wej nieruchomoœci prowadzona jest przez S¹d Rejonowy w Oœwiêcimiu, Wydzia³ V Ksi¹g
Wieczystych KW Nr 21 201.

I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) odby³ siê  w dniu 09 lipca 2007 roku.

II przetarg ustny nieograniczony (licytacja) odby³ siê w dniu 29 paŸdziernika 2007 roku.

Dzia³ka ma kszta³t regularny, prostok¹tny. W granicach dzia³ki s¹ nastêpuj¹ce media:
woda, gaz, pr¹d, linia telefoniczna.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: aktualnie brak
planu, plan obowi¹zuj¹cy do dnia 31 grudnia 2003 roku przewidywa³ dla przedmiotowej
nieruchomoœci nastêpuj¹ce u¿ytkowanie: A 57 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na (pas ok. 80 m od ul. Oœwiêcimskiej, A 142 R – obszary upraw polowych i zieleni œródpol-
nej.

W dniu 23 maja 2007 roku up³yn¹³ termin do z³o¿enia wniosku przez osoby, którym przy-
s³uguje pierwszeñstwo w nabyciu w/w nieruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 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.).

W/w nieruchomoœæ jest zwolniona od obci¹¿eñ i zobowi¹zañ.

Warunkiem udzia³u w przetargu jest okazanie:

1. Dowodu wp³aty wadium.

2. Dowodu to¿samoœci.

3. Aktualnego wypisu z w³aœciwego rejestru, stosownych pe³nomocnictw, dowodów to¿-
samoœci osób reprezentuj¹cych podmiot zamierzaj¹cy nabyæ nieruchomoœæ.

Wadium w kwocie 6.000,00 z³otych nale¿y wp³aciæ najpóŸniej do dnia 29 lutego 2008
roku na konto Urzêdu Miejskiego w Che³mku Nr 34 8123 0000 0000 1283 2000 0030 Bank
Spó³dzielczy Oœwiêcim z dopiskiem “wadium – ul. Oœwiêcimska”

Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone
na poczet nabycia nieruchomoœci, pozosta³ym uczestnikom niezw³ocznie zwrócone.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia siê uczestnika, który wygra³ przetarg od
zawarcia umowy.

Przetarg odbêdzie siê w Urzêdzie Miejskim w Che³mku, ul. Krakowska 11 w dniu 05
marca 2008 roku  o godz. 11.00.

W³aœciciel nieruchomoœci zastrzega sobie prawo do odwo³ania og³oszonego przetargu
lub jego uniewa¿nienia.

Szczegó³owe informacje zwi¹zane z przetargiem uzyskaæ mo¿na w pok. 14 Urzêdu Miej-
skiego w Che³mku lub pod nr tel. 844-90-33 lub 844-90-30 osoba do kontaktu Naczelnik
Wydzia³u Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych S³awomir Kalemba.

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

przyjmuje zg³oszenia na KOLEJN¥ EDYCJÊ

kursu koronkarstwa - frywolitki

MIEJSCE ZAJÊÆ - DOM LUDOWY – B. CHROBREGO 77

KOSZT ZAJÊÆ -  60 Z£. OD OSOBY

MATERIA£Y WE W£ASNYM ZAKRESIE: SZYDE£KO, 2 CZÓ£ENKA, NICI

CZAS TRWANIA KURSU - 30 GODZIN

ROZPOCZÊCIE KURSU – po zamkniêciu listy / tylko 10 osób!!!/

szczegó³owych informacji udziela instr.

EWA MISZUTA POD NR TEL. 0 33 846 31 43

W GODZ. 14.00-20.00 OD PONIEDZIA£KU DO PI¥TKU
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W wid³ach Wis³y i Przemszy (38)

Che³mek w pierwszych latach wolnoœci (27)

Minê³y najtrudniejsze dla mieszkañców Che³mka  i  fabryki „Bata”
dni, powia³o optymizmem, ludzie próbowali zapomnieæ o tragicz-
nych czasach okupacji, zaczynali wierzyæ w nadejœcie czasu spokoju
i dobrobytu.

Nieliczni organizowali sobie ¿ycie poza naszym terenem, zatrud-
niaj¹c siê w pobliskich zak³adach i kopalniach, zaœ starsi próbowali
utrzymaæ siê z pracy na roli. Wiêkszoœæ che³mkowian czu³a siê nadal
zwi¹zana z zak³adem, a jego kierownictwo uwa¿a³o siê za nich odpo-
wiedzialne. Rodzi³y siê dzieci, trzeba by³o zadbaæ o „wyprawki” –
bywa³o, ¿e przeznaczano na nie czêœæ tkanin stosowanych do pro-
dukcji obuwia. Istnia³ te¿ w najbli¿szej okolicy sierociniec w Bobrku
i Salezjañski Zak³ad Wychowawczo – Naukowy w Oœwiêcimiu, któ-
re prosi³y o pomoc – trzeba by³o i o nich pamiêtaæ.

W pierwszych miesi¹cach po wojnie Zak³ad Obuwia „Bata” w
Che³mku zorganizowa³ s³u¿bê socjaln¹, do której nale¿a³o systema-
tyczne poprawianie warunków ¿ycia pracuj¹cych tu ludzi. Najtrud-
niejszym z zadañ tej s³u¿by by³ obowi¹zek zaopatrzenia pracowni-
ków i ich rodzin w ¿ywnoœæ, a zak³ad nie otrzymywa³ wystarczaj¹ce-
go jego pokrycia od Ministerstwa Aprowizacji.

Miesiêczne normy ¿ywnoœciowe by³y bardzo niskie,  np:

- chleb      8,5 kg dla pracuj¹cych, 6 kg dla cz³onków rodzin,

- m¹ka      2 kg dla pracuj¹cych, 1 kg dla cz³onków rodzin,

- t³uszcz    1 kg  dla pracuj¹cych, 0,5 kg dla cz³onków rodzin,

- miêso     2 kg dla pracuj¹cych, 1 kg dla cz³onków rodzin,

- cukier     0,5 kg dla pracuj¹cych, 0,25 kg dla cz³onków rodzin.

By³y to normy g³odowe, tote¿ kierownictwo stara³o siê o dodat-
kowe przydzia³y na paczki UNRRA, subwencje z Centralnego Za-
rz¹du Przemys³u Skórzanego oraz zdobywa³o ¿ywnoœæ innymi dro-
gami, np: jajka, miêso, ziemniaki – od gospodarzy. Sumy p³acone za
¿ywnoœæ by³y ogromne, tote¿ zyski z produkcji obuwia w tym czasie
nie by³y zbyt wysokie.

Na zjeŸdzie pracowników akcji socjalnych, który zorganizowa³
19 lutego 1946 roku dyrektor Departamentu Ekonomicznego obywa-
tel Szyr, okaza³o siê, ¿e tylko w naszym zak³adzie wszystkie wyma-
gania im stawiane by³y w pe³nym zakresie realizowane ju¿ od maja
1945 roku.

Innymi dziedzinami, jakimi zajmowa³y siê s³u¿by socjalne w tym
czasie, by³o:

I  Opieka zdrowotna nad pracownikami i ich rodzinami

W pierwszych miesi¹cach po wojnie uda³o siê nak³oniæ do przy-
jêcia pracy w Che³mku Leopolda Krauze, wybitnego doktora, cz³o-
wieka o du¿ym doœwiadczeniu ¿yciowym i medycznym. W krótkim
czasie zorganizowa³ on ambulatorium na terenie fabryki, gdzie przyj-
mowa³ pracowników, a po po³udniu w za³o¿onym drugim gabinecie
w dawnej willi dyrektora Alojzego Gabesama wszystkich ubezpie-
czonych gminy Che³mek. Tutaj te¿ zamieszkiwa³ wraz z rodzin¹.
Dodatkowo do jego obowi¹zków nale¿a³y wizyty domowe we wszyst-
kich wsiach nale¿¹cych do gminy.

II Opieka nad Matk¹ i Dzieckiem

Nawi¹zaniem do okresu miêdzywojennego w tym zakresie by³o
zorganizowanie w drugiej po³owie 1945 roku Stacji Opieki nad Matk¹
i Dzieckiem tam, gdzie w latach 1938 – 39 siê znajdowa³a, tj. w bu-
dynku, w którym obecnie jest poczta. Poradnia posiada³a dobrze wy-
posa¿one, jak na owe czasy, ambulatorium, np. w lampê kwarcow¹.
Korzysta³y z niej dzieci nie tylko pracowników zak³adu „Bata”, ale i
rodzin „pozafabrycznych”. Poradniê tê prowadzi³a z wielkim odda-
niem doktor Janina Paczowska. Obejmowa³a ona opiek¹ 114 dzieci
do lat 6. Oprócz opieki lekarskiej i pogadanek dla matek, dzieci do-
stawa³y mleko, cukier, grysik, mas³o, m¹kê i owsiankê, a jeszcze w
grudniu 1945 roku jako nagrodê za osi¹gniêcia poradni – miano naj-
lepszej w województwie krakowskim – 50 litrów tranu.

III  Opieka nad przedszkolakami

Za³o¿enie przedszkola sta³o siê jedn¹ z wa¿niejszych spraw w
tym czasie, aby daæ pocz¹tek wyci¹gania spo³eczeñstwa z marazmu
okupacji niemieckiej. W pierwszej po³owie 1945 roku kierownictwo
zak³adu sfinansowa³o remont i przystosowanie do potrzeb przedszkola
willi wybudowanej dla niemieckiego dyrektora zak³adu, w malowni-
czym lesie obok kolonii. Zatrudniono przedszkolanki, które oprócz
prac wychowawczych w³aœciwych dla tego stopnia kszta³cenia du¿o
uwagi zwraca³y na kszta³towanie polskiego patriotyzmu. Co charak-
terystyczne – zak³ad zaraz na pocz¹tku zakupi³ kilka strojów krakow-
skich dla dziewcz¹t i ch³opców z pawimi piórami, a krakowiak sta³
siê podstawowym tañcem na ró¿nego rodzaju spotkaniach i akade-
miach w Che³mku.

Przedszkolaki z wychowawczyniami, kierownictwem zak³adu i
osobami wizytuj¹cymi

IV  Akcja kolonijna i obozowa dla dzieci szkolnych

Przez prawie piêæ lat okupacji dzieci polskie pozbawione by³y
prawdziwej radoœci, swobody i sportu. Dopiero po wojnie odzyska³y
prawo do dzia³añ, przynale¿ne ich wiekowi. W krótkim czasie po-
wstawa³y dru¿yny zuchowe i harcerskie prowadzone przez bardzo
oddanych dru¿ynowych, organizuj¹cych liczne obozy finansowane
przez fabrykê „Bata” -  jako jeden  z pierwszych pod ruinami zamku
w Lipowcu, a póŸniej w Otmêcie, Rzykach i Targanicy.

Na obozie harcerskim w Lipowcu.
Nawet zim¹, w grudniu 1945 roku, dzielne zuchy bra³y udzia³ w

obozie harcerskim w Rabce.
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Zuchy na obozie w Rabce.

V  Akcja wczasów pracowniczych

W listopadzie 1945 roku zak³ad zorganizowa³ pierwsze wczasy
w Wiœle dla robotników zatrudnionych przy ciê¿kich pracach.

Pracownicy fabryki „Bata” na wczasach w Wiœle wraz z
odwiedzaj¹cymi ich cz³onkami kierownictwa.

VI  Akcja œwietlicowa i kulturalno - oœwiatowa

Dzia³alnoœæ ta by³a prowadzona g³ównie w sto³ówce fabrycznej,
istniej¹cej od czasów miêdzywojennych. Znajdowa³a siê tu osobna
czêœæ z kuchni¹ i miejscem na spo¿ywanie posi³ków przez pracowni-
ków. W pozosta³ej czêœci odbywa³y siê seanse kinowe, prowadzone
by³y zajêcia œwietlicowe dla m³odzie¿y, a nawet organizowano oka-
za³e bale. Po wojnie by³o to jedyne miejsce, w którym mogli spoty-
kaæ siê i dzia³aæ mieszkañcy Che³mka – dzieci, m³odzie¿ i doroœli.
By³a tu i scena – pamiêtam jeden z pierwszych wystêpów w maju. Na
scenie ukwiecona kapliczka i dzieci z m³odszych klas w strojach kra-
kowskich deklamuj¹ce piêkne wiersze maryjne. W jadalni odbywa³y
siê wszystkie akademie z okazji œwi¹t pañstwowych i spotkania pra-
cowników zak³adu.

Odrodzi³ siê te¿ amatorski ruch teatralny, du¿ym powodzeniem
cieszy³y siê sztuki zespo³u, którego dusz¹ i re¿yserem by³ pan Roman
Liszka z wiernie mu pomagaj¹cym panem Kazimierzem Sawiczem.
Miêdzy innymi 11 stycznia 1946 roku na scenie jadalni zosta³a wy-
stawiona przez Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej sztuka „Jase³ka Polskie”
– recenzja tego wydarzenia znalaz³a siê w „Echu Che³mka” z dnia 1
lutego 1946 roku.

„Jase³ka Polskie” na scenie w Che³mku

Nawi¹zaniem do tradycji z czasów przedwojennych by³o rozpo-
czêcie przez dyrekcjê fabryki „Bata” starañ o zorganizowanie orkie-
stry zak³adowej. G³ównym jej cz³onem stali siê ¿o³nierze zdemilita-
ryzowanej orkiestry II Armii Wojska Polskiego, którzy w swym szla-
ku bojowym dotarli a¿ do Berlina. ¯o³nierze ci, czêsto z rodzinami,
znaleŸli siê w Che³mku, gdzie otrzymali mieszkania oraz zatrudnie-
nie w fabryce. Uda³o siê z trudem pozyskaæ œwietnego kapelmistrza
pana Eryka Karasia, który przez wiele lat dyrygowa³ nasz¹ orkiestr¹.
Pierwsza próba organizowanej orkiestry odby³a siê  4 kwietnia 1946
roku i wkrótce orkiestra sta³a siê wa¿nym czynnikiem tworzenia kul-
tury w œrodowisku che³meckim, uœwietniaj¹c wszystkie wa¿niejsze
wydarzenia swoj¹ gr¹.

Orkiestra zak³adowa po wojnie.
Po wyzwoleniu sport che³mecki znalaz³ siê w trudnej sytuacji –

siedmioletnia ci¹g³oœæ w tej dziedzinie zosta³a w czasie okupacji prze-
rwana. Trzeba by³o prawie wszystko rozpoczynaæ od nowa. Po uru-
chomieniu fabryki znalaz³o siê kilku chêtnych, miêdzy innymi wszy-
scy jej dyrektorzy, wybrano zarz¹d klubu, nadaj¹c mu nazwê RKS
(Robotniczy Klub Sportowy).

Prace rozpoczêto od stadionu, który w okresie miêdzywojennym
by³ centrum dzia³añ sportowych, a zosta³ zlikwidowany przez Niem-
ców, aby Polacy nie mogli siê tam spotykaæ. Zabrano siê  natych-
miast do pracy – wyrównano pokryte pociskami i ko³ami armat bo-
isko, ogrodzono je, postawiono szatniê  i trybunê oraz zgromadzono
sprzêt. Na pocz¹tku uda³o siê skompletowaæ dru¿ynê pi³ki no¿nej i
rozpocz¹æ rozgrywki pod nazw¹ RKS „Che³mek”. Ciekaw¹ historiê
z tego okresu, œwiadcz¹c¹ o wielkim zaanga¿owaniu w tê dzia³alnoœæ
i swego rodzaju patriotyzmie lokalnym kibiców, opisa³ pan Rudolf
Iwanek w swej Kronice: I tak zdarzy³ siê wypadek, jedyny bodaj¿e w
historii sportu polskiego. Mianowicie, po przegranym z Fablokiem
meczu w Chrzanowie, trzej rozgoryczeni kibice przeorali nam w nocy
z niedzieli na poniedzia³ek boisko na krzy¿, umieszczaj¹c zarazem
na bramce tablicê z napisem: „Tu spoczywa œwiêtej pamiêci RKS
Che³mek – nieutuleni w ¿alu kibice”. Sprawcy w osobach A. Jewak,
I. Kopytko i M. Niedzielski zostali ju¿ rano wykryci i posiedziawszy
kilkanaœcie godzin w areszcie, musieli potem w³asnorêcznie odwalaæ
skiby i wyrównywaæ boisko. Upamiêtni³ to wydarzenie w historycz-
nych ju¿ obrazach znany w naszej miejscowoœci malarz pan Józef
Jewak. Oto jeden z tych obrazów:

Nasza praca. Rozpoczêcie sezonu pi³karskiego „Kibice przy pracy”
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Rozwija³a siê sekcja pi³karska, tenisowa i lekkoatletyczna. W zi-
mie 1945 roku rozpoczê³y sw¹ dzia³alnoœæ sekcje: ping – pongowa,
narciarska  i szachowa. Nawi¹zuj¹c do okresu miêdzywojennego, 6
czerwca 1946 roku zorganizowano Œwiêto Sportowe z udzia³em pi³-
karzy i lekkoatletów.

Wojny przewalaj¹ce siê przez Che³mek nie zniszczy³y w znacz¹-
cym stopniu naszego parafialnego koœcio³a pw. Najœwiêtszej Maryi
Panny Królowej Polski, by³ dalej bardzo skromny, taki jak w chwili
poœwiêcenia. Od pocz¹tku jego budowy by³ z nami ks. Eugeniusz
Wcis³o,  ostoja w licznych nieszczêœciach okupacji i po wojnie.

I Komunia Œwiêta po wojnie,  ks. Wcis³o, naucz. Pani Pierwocha i
kier. szk. Pan Zaj¹c

Parafianie, których by³o w tym czasie oko³o 2500, zapamiêtali
pierwsze po wojnie spotkanie z Ks. Arcybiskupem Adamem Stefa-
nem Sapieh¹ – jego pochylon¹, zmêczon¹ postaæ i z wielk¹ we-

Us³ugi transportowe
„LUC” œwiadczy us³ugi transportowe

dla firm i osób prywatnych:

�� przewóz towarów
�� przeprowadzki

Samochodem  dostawczym  LUBLIN

Przestrzeñ ³adunkowa

- d³. 3,4 m

- sz. 2,1 m

- wys. 1,8 m

£adownoœæ – 1,5 t

Przy sta³ych lub wiêkszych zleceniach mo¿liwoœæ negocjacji cen.

Tel. 0 605 215 764

wnêtrzn¹ si³¹ g³oszone kazanie. W 1946 roku w 10 rocznicê poœwiê-
cenia koœcio³a, poœwiêcone zosta³y 2 dzwony ufundowane przez pa-
rafian z pomoc¹ zak³adu „Bata”, które do³¹czy³y do jednego istniej¹-
cego po wojnie. Uroczystego aktu poœwiêcenia   dokona³  ks. Biskup
Stanis³aw  Rozpond,  który  nada³  im  imiona  „Anna”  i „Józef” .

W po³owie 1946 roku nast¹pi³a wzmo¿ona komunizacja Polski,
co zaowocowa³o powa¿nymi zmianami w naszej che³meckiej fabry-
ce. Dyrektorzy zostali wezwani do wojewody katowickiego na roz-
mowê. Zaproponowano im kontynuowanie pracy w nowych warun-
kach – wpisanie siê do PPR-u, wspó³praca z w³adzami komunistycz-
nymi i zgoda na upañstwowienie zak³adu „Bata”. W wyniku nega-
tywnych decyzji wszyscy trzej znaleŸli siê w wiêzieniu Montelupich
w Krakowie, gdzie po kilku miesi¹cach zarzucono im nieprawid³o-
woœci w gospodarowaniu finansami. W wyniku rozprawy zapad³
wyrok uniewinniaj¹cy, ale zostali oczywiœcie pozbawieni swych sta-
nowisk.

Od roku 1947 decyzj¹ w³adz rz¹dowych che³mecki zak³ad zosta³
upañstwowiony, a tym samym zakoñczy³ siê wieloletni okres jego
wystêpowania pod nazw¹ Polska Spó³ka Obuwia „Bata” SA w Che³m-
ku, a fabryka rozpoczê³a nowy rozdzia³ swej historii pod nazw¹ Po-
³udniowe Zak³ady Obuwia w Che³mku.

Koñcz¹c artyku³y o miejscowoœciach Gminy Che³mek z cyklu
„W wid³ach Wis³y i Przemszy”, pragnê podziêkowaæ tym wszyst-
kim, którzy mi pomagali. Zachowujê we wdziêcznej pamiêci nie¿y-
j¹cego ju¿ pana Franciszka Pactwê, który zachêca³ mnie do pomocy,
udostêpnia³ liczne materia³y i wprowadza³ w dawne dzieje miejsco-
woœci tworz¹cych nasz¹ gminê.

Dziêkujê wszystkim tym, u których znalaz³am zrozumienie i ¿ycz-
liw¹ pomoc, a szczególnie pani Marii Klimas, która g³êboko wpro-
wadzi³a mnie w historiê ostatnich 100 lat dziejów Che³mka.

Hah

Op³atkowe
spotkanie seniorów

W sobotni wieczór 5 stycznia w remizie  OSP w Gorzowie spo-
tkali siê seniorzy na tradycyjnym op³atku. Ks. proboszcz Ryszard
Gawe³ pob³ogos³awi³ op³atki i z³o¿y³  ¿yczenia noworoczne. Spotka-
nie uœwietni³ wystêp przedszkolaków, którzy pod opiek¹ p. Alicji
Ma³eckiej przedstawili jase³ka. Radoœæ babæ i dziadków by³a ogrom-
na a po ka¿dej kwestii rozlega³y siê gromkie brawa. Bo¿onarodze-
niowe kolêdy œpiewa³y pieœniarki z zespo³u „Malwa”. Ca³oœæ przy-
gotowa³y cz³onkinie Zwi¹zku Emerytów, któremu przewodniczy p.
Zofia Markiel.

Adam £êkawa

Syska & WoŸniakowska
w Archivolcie

W ostatnim numerze presti¿owego kwartalnika Archivolta, po-
œwiêconego architekturze i budownictwu, ukaza³ siê artyku³ pt.
BAT’A. Ze Zlina do sveta. Ze Zlina do Che³mka. Autorkami opraco-
wania s¹ Anna Syska i Agnieszka WoŸniakowska. Pochodz¹ca z
Che³mka Anna Syska jest architektem zawodowo zwi¹zanym ze Œl¹-
skim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. Dokumen-
tuje i popularyzuje czêsto niedoceniany dorobek architektury okresu
miêdzywojennego. W polu jej naukowych i artystycznych zaintere-
sowañ szczególne miejsce zajmuje krajobraz industrialny. Zachêca-
my do lektury Archivolty oraz artyku³u, który za zgoda autorek pu-
blikujemy na stronie www.moksir.chelmek.pl w dziale „Zabytki i
atrakcje”, podrozdziale „Dziedzictwo Baty”

wr
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OBLICZA WARCHO£A
Grudniowym wieczorem sznur zapalonych

œwiec prowadzi³ od progu Miejskiego Oœrod-
ka Kultury Sportu i Rekreacji do galerii Epi-
centrum, gdzie odbywa³ siê wernisa¿ znanego
oœwiêcimskiego artysty Paw³a Warcho³a. Na
wystawie artysta pokaza³ jedynie ma³¹ czêœæ
swojego artystycznego dorobku, a i tak wpra-
wi³ zebranych w zachwyt. Na wykonanych
rysikiem portretach widoczny jest ka¿dy szcze-
gó³, grymas twarzy, zmarszczki spowodowa-
ne ruchem ust czy zmru¿eniem oczu.

Goœæmi wieczoru byli dwaj s³owaccy ar-
tyœci Milan Mazur i Marek Rybon. Mi³ym

zaskoczeniem by³a wizyta pana Jerzego
Krawczyka uwiecznionego przez artystê w
pracy pt. „Jurek - drukarz” z cyklu „Made in
Poland”.

W galerii Epicentrum Pawe³ Warcho³ za-
prezentowa³ prace m. in. z serii :

 „Holzmachiny” (od 1984) – ok. 40 gra-
fik, które s¹ wizj¹ œwiata pozbawionego kon-
troli, strasznego i ponurego, wizj¹ przedsta-
wion¹ przez artystê w postaci wielkich drew-
nianych budowli, olbrzymich konstrukcji
i gigantycznych machin, uruchamianych

przemyœlnie skonstruowanym
napêdem.

 „Warcho³y” (2001) – s¹ por-
tretami krewnych (wujków) ar-
tysty, Bardzo dok³adna kreska
oddaje wszystkie anatomiczne
szczegó³y. Osoby narysowane
zosta³y z defektami, a twarze w
naturalny sposób pomarszczone.
Cienkie kreski daj¹ niezwyk³y
efekt trójwymiarowoœci i foto-
graficznej dok³adnoœci.

Najnowsze portrety z cyklu
„Made in Poland” oraz „Mówiê
po polsku”’.

Artysta w kolej-
nych ods³onach sto-
suje interesuj¹c¹ me-
todê komponowania
wyrazu twarzy. Do
cyklu „Mówiê po
polsku” w³¹czy³ por-
trety samego siebie
wypowiadaj¹cego
polskie g³oski, jak: ¹,
æ, ê, œ, Ÿ, ¿.

Uwieñczeniem
artystycznego wie-
czoru w Galerii Epi-
centrum by³ koncert
zespo³u Bigos Band.

Pawe³ Warcho³

Urodzi³ siê w 1958 r. W 1984 r. ukoñczy³
Akademiê Sztuk Piêknych w Krakowie.

Swe prace prezentowa³ na 48 wystawach
indywidualnych i ponad 200 wystawach
zbiorowych, w tym na: III i IV Miêdzyna-
rodowym Triennale Rysunku we Wroc³a-
wiu (1988, 1991), II, III, IV, V, VI Miêdzy-
narodowym Triennale Sztuki „Majdanek”
w Lublinie, „1945-1990-2000-Friedensta-
ge” w Cytadeli Spandau w Berlinie Zachod-
nim (1990), na wystawie Grupa D w Art.
Centre Stowe w Vermont (1993), na I Miê-
dzynarodowym Konkursie Rysunku we
Wroc³awiu (1999), na III i IV Triennale
Polskiego Rysunku Wspó³czesnego w Lu-
baczowie (1999, 2002), na XL i XLI Wy-
stawie Rysunku Fundacji Ynglada-Guillot
w Barcelonie (2002, 2003).

Jest laureatem 25 nagród i wyró¿nieñ,
w tym: III Nagrody Graficznej na wysta-
wie „Kunst’91, Haus der Kunst” w Mona-
chium w 1991 r., Grand Prix na VI Miê-
dzynarodowym Triennale Sztuki „Majda-
nek 2000”, II nagrody na Miêdzynarodo-
wym Triennale Rysunku Œrodkowoeuropej-
skiego w PilŸnie w 2002 r., I nagrody na
Triennale Polskiego Rysunku Wspó³cze-
snego w Lubaczowie, G³ównej Nagrody
Ministra Kultury i Sztuki na III Triennale
Autoportretu w Radomiu w 2000 r.
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Wielka Orkiestra znów zagra³a
Na pocz¹tku ka¿dego roku prowadzona jest w Che³mku kwesta

na rzecz Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Tegoroczny 16 Fina³
odby³ siê 13.01.2008r. Che³mek wspólnie z Orkiestr¹ zagra³, by po-
móc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi.

Chcia³bym podziêkowaæ osobom, bez których nasz udzia³ w fi-
nale  nie mia³by miejsca. Dziêkujê 45 wolontariuszom, którzy przez
ca³¹ niedzielê kwestowali na terenie gminy Che³mek, kierowcy busi-
ka Zbigniewowi Majce, panu prezesowi Gminnej Spó³dzielni Samo-
pomoc Ch³opska w Che³mku Tomaszowi Warzesze, pracownikom
Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku, a tak¿e
Magdzie Sikorze za pomoc i  motywacjê do za³o¿enia sztabu.

Daniel Cieœla

Oto fragment listu, który kiedyœ zosta³ przes³any do fundacji:

Witajcie! Mo¿e to banalne, ale musze to napisaæ.

Zawsze byliœmy z ¿on¹ zwolennikami WOSP i uwa¿am, ¿e to, co
robicie, to coœ wspania³ego i nieocenionego. Od wczoraj jesteœmy
rodzicami córeczki, która urodzi³a siê przedwczeœnie i musi le¿eæ w
inkubatorze. Ogarnê³o mnie zdumienie(mo¿e zastanowienie i radoœæ
jednoczeœnie), jak zobaczy³em na inkubatorze serduszko WOSP. Zro-
zumia³em w jednej chwili, jak wielkie jest to, co robicie i jak cienka
linia dzieli to, aby zmieniæ siê z daj¹cego w potrzebuj¹cego….Dodat-
kowo pod³¹czona pompa insulinowa… Tak naprawdê zrozumia³em
to wczoraj, patrz¹c na niemowê, które dziêki Waszemu zaanga¿owa-
niu mo¿e oczekiwaæ na to, ¿e wszystko bêdzie w porz¹dku…

W tych s³owach zawiera siê ca³a idea naszego grania!

Wielka Orkiestra znów zagra³a


