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INFORMACJA BURMISTRZA CHE£MKA
w sprawie przeprowadzenia wyborów So³tysa i Cz³onków Rady So³eckiej
Dzia³aj¹c zgodnie ze Statutemi So³ectw Gorzów oraz Bobrek nadanymi uchwa³mi nr IV/25/2007 oraz IV/26/2007 Rady Miejskiej w
Che³mku z dnia 25 stycznia 2007 r., informujê, i¿ wybory So³tysa
Gorzowa i Bobrka oraz cz³onków Rady So³eckiej Gorzowa i Bobrka
odbêd¹ siê w dniu 11 marca 2007 r.
Uprzejmie informujê wszystkich mieszkañców posiadaj¹cych
czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszka³ych na terenie so³ectw
Gorzów i Bobrek o zg³aszanie kandydatów na so³tysa i cz³onków
rady so³eckiej.
Gorzów - So³ecka Komisja Wyborcza bêdzie przyjmowa³a zg³oszenia kandydatów w dniach od 27 lutego do 2 marca br. w godzinach od 15.oo do 19.oo w budynku Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³
im. M. Konopnickiej w Gorzowie, ul. Szkolna 3.
Bobrek - So³ecka Komisja Wyborcza bêdzie przyjmowa³a zg³oszenia kandydatów w dniach od 27 lutego do 2 marca br. w godzinach od 15.00 do 19.00 w budynku Samorz¹dowego Zespo³u
Szkó³ im. Kardyna³a Stefana Adama Sapiehy w Bobrku, ul. Nadwiœlañska 9.

Kandydatów mo¿e zg³aszaæ ka¿dy mieszkaniec so³ectwa uprawniony do g³osowania. Wymagana jest pisemna zgoda kandydata oraz
10 podpisów popieraj¹cych kandydata.
W zg³oszeniu nale¿y podaæ PESEL, imiê, nazwisko i adres
zamieszkania kandydata oraz wskazaæ czy jest to kandydat na
so³tysa czy na cz³onka rady so³eckiej - komisja posiada druki
zg³oszenia.
G³osowanie odbêdzie siê 11 marca 2007 r. w godzinach od 8.00
do 18.00
Gorzów - w lokalu wyborczym w budynku Samorz¹dowego
Zespo³u Szkó³ im. M. Konopnickiej w Gorzowie, ul. Szkolna 3.
Bobrek - w lokalu wyborczym w budynku Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ im. Kardyna³a Stefana Adama Sapiehy w Bobrku, ul.
Nadwiœlañska 9.
Proszê mieszkañców o udzia³ w wyborach.
Burmistrz Che³mka, Andrzej Saternus

Zasady zg³aszania kandydatów oraz g³osowania w wyborach
na So³tysa i Cz³onków Rady So³eckiej Bobrka i Gorzowa
* G³osowanie odbywaæ siê bêdzie w dniu
11 marca 2007 r. w godzinach od 8.00 do
18.00.
* Wybory przeprowadzi So³ecka Komisja Wyborcza.
* Wybory bêd¹ wa¿ne, je¿eli weŸmie w
nich udzia³ co najmniej 10% uprawnionych
do g³osowania.
I. Zg³oszenie kandydatów na so³tysa i
cz³onków Rady So³eckiej:
Kandydatów mo¿e zg³aszaæ ka¿dy mieszkaniec so³ectwa uprawniony do g³osowania.
Wymagana jest pisemna zgoda kandydata
oraz 10 podpisów popieraj¹cych kandydata.
W zg³oszeniu nale¿y podaæ PESEL, imiê,
nazwisko i adres zamieszkania kandydata
oraz wskazaæ czy jest to kandydat na so³tysa
czy na cz³onka Rady So³eckiej. Komisja posiada druki zg³oszenia.
Bobrek - So³ecka Komisja Wyborcza bêdzie przyjmowa³a zg³oszenia kandydatów w
dniach od 27 lutego do 2 marca br. w godziECHO CHE£MKA
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nach od 15.00 do 19.00 w budynku Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ im. Kardyna³a
Stefana Adama Sapiehy w Bobrku, ul. Nadwiœlañska 9.
Gorzów - So³ecka Komisja Wyborcza
bêdzie przyjmowa³a zg³oszenia kandydatów
w dniach od 27 lutego do 2 marca br. w godzinach od 15.00 do 19.00 w budynku Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ im. M. Konopnickiej w Gorzowie, ul. Szkolna 3.
II. Zasady g³osowania na so³tysa:
1. Podczas g³osowania na so³tysa wyborca stawia znak „X” w kratce po prawej stronie obok nazwiska jednego kandydata, na
którego oddaje g³os.
2. Za niewa¿ne uwa¿a siê g³osy:
* je¿eli na karcie do g³osowania na so³tysa umieszczono znak „X” przy wiêcej ni¿ jednym nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku „X” przy ¿adnym z nazwisk,
* je¿eli na karcie do g³osowania brak pieczêci Urzêdu Miejskiego w Che³mku,
* je¿eli na karcie do g³osowania dopisano dodatkowe nazwisko.
3. W przypadku zg³oszenia jednego kandydata na So³tysa, kandydat, aby zostaæ so³tysem, musi uzyskaæ minimum 50% wa¿nie
oddanych g³osów.
4. Wybranym na so³tysa zostaje kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê g³osów.

W przypadku równej iloœci g³osów kandydatów So³ecka Komisja Wyborcza przeprowadza losowanie.

Burmistrz Che³mka

Burmistrz Che³mka

zaprasza mieszkañców Osiedla „Stare
Miasto” na zebranie ogólne, które odbêdzie
siê w dniu 15 marca 2007 r. (czwartek) o
godz. 16.00 w Domu Ludowym przy ul.
Chrobrego 77 w Che³mku.
Porz¹dek zebrania przewiduje m.in. wybór cz³onków zarz¹du osiedla oraz przewodnicz¹cego zarz¹du.

zaprasza mieszkañców Osiedla „Nowe
Miasto” (tj. „Koloni” i „Nowopola”) na zebranie ogólne, które odbêdzie siê w dniu
14 marca 2007 r. (œroda) o godz. 16.00
w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Brzozowej 7-9 w Che³mku.
Porz¹dek zebrania przewiduje m.in. wybór cz³onków zarz¹du osiedla oraz przewodnicz¹cego zarz¹du.
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III. Zasady g³osowania na cz³onka Rady
So³eckiej :
1. Podczas g³osowania na cz³onków Rady
So³eckiej wyborca stawia znak „X” w kratce
po prawej stronie obok nazwisk kandydatów,
na których oddaje g³os, w iloœci nie wiêkszej
ni¿ 7 osób.
2. Za niewa¿ne uwa¿a siê g³osy:
* je¿eli na karcie do g³osowania na cz³onków Rady So³eckiej umieszczono znak „X”
przy wiêkszej liczbie nazwisk ni¿ liczba 7
cz³onków Rady So³eckiej lub nie umieszczono znaku „X” przy ¿adnym z nazwisk,
* je¿eli na karcie do g³osowania brak pieczêci Urzêdu Miejskiego w Che³mku,
* je¿eli na karcie do g³osowania dopisano dodatkowe nazwisko.
3. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ kandydaci, którzy otrzymali kolejno najwiêksz¹
liczbê g³osów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma³o równ¹ iloœæ g³osów, a ich
wejœcie do Rady So³eckiej przewy¿szy³oby
jej statutowy sk³ad, So³ecka Komisja Wyborcza przeprowadza losowanie.
INF. UM
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Z³ote Sakiewki 2006
Ju¿ po raz kolejny burmistrz Che³mka Andrzej Saternus wrêczy³
nagrody Z³ote Sakiewki dla firm, które z wyj¹tkow¹ hojnoœci¹ wspiera³y inicjatywy gminy, przekazuj¹c w 2006 œrodki finansowe wartoœci 120 000 z³. Wsparcie firm w 2006 roku by³o o 2,5 razy wiêksze
ni¿ w 2005 roku.
- Dzisiejsze spotkanie jest w³aœciwym momentem do przekazania
szczególnych podziêkowañ wszystkim przedsiêbiorcom, którzy dziêki
swej hojnoœci przyczynili siê do realizacji wielu wa¿nych inicjatyw w
gminie Che³mek. Ka¿da nawet najmniejsza kwota, czy akt dobrej woli
s¹ dla nas bardzo wa¿ne oraz cenione przez spo³ecznoœæ lokaln¹.
Wszystkim darczyñcom sk³adam serdeczne podziêkowania oraz wyrazy najwiêkszego szacunku. Mam nadziejê, i¿ bêdziecie Pañstwo
wspieraæ nadal finansowo i rzeczowo wszelkie wa¿ne przedsiêwziêcia w gminie Che³mek. ¯yczê, aby Pañstwa zaanga¿owanie by³o dla
Was Ÿród³em osobistej satysfakcji i spo³ecznego uznania. W zwi¹zku z
tym, i¿ ludzi dobrej woli w naszym otoczeniu jest bardzo wiele i wspar³o
nas w 2006 roku w sumie ok. 80 osób prywatnych i firm, dlatego
proszê mi wybaczyæ, ¿e nie jestem w stanie podziêkowaæ ka¿demu z
Pañstwa z osobna. Dlatego jeszcze raz serdecznie wszystkim dziêkujê
- mówi³ burmistrz Andrzej Saternus.
W tym roku statuetkê Z³otej Sakiewki przyznano 4 firmom, które
najhojniej wspar³y gminê Che³mek
1. Przedsiêbiorstwo Metali Nie¿elaznych „Bobrek” sp. j., - Panów
Krzysztofa i Macieja Kleszczów oraz Pana Bronis³awa KoŸbia³a
2. Zak³ad Produkcji Obuwia „ANSPOL” - Pani Anny S³otwiñskiej
3. Firma ASFOR Poznañski s.j. - Panów Marka i Rafa³a Poznañskich
4. Firma „Titan Lux” sp. zo.o., - Panów Roberta B¹ka i Roberta
Szafrañca
Do kolejnych 14 przedsiêbiorców z terenu gminy Che³mek burmistrz wystosowa³ podziêkowania pisemne dla:
1. Pana Stanis³awa Mleczka, Przedsiêbiorstwo Handlowo Us³ugowe „STANFORM”,
2. Pana Juliana £aœko – SKOK „Mys³owice”,
3. Pana Krzysztofa Tokarskiego – MZGK Che³mek,
4. Pana Piotra Wilhelma – Nadwiœlañska Agencja Turystyczna,
5. Pana Mieczys³awa Glandysa,
6. Pana Marka Kaszuby – VOITH TURBO sp. z o.o.,
7. Pañstwa Joannê Galistl, Andrzeja Go³êbiowskiego – Cukiernia
„PTYŒ”,
8. Pana Stanis³awa Adamczyka – Kó³ko Rolnicze,
9. Pana Krzysztofa Matyszkowicza – „GUMIPOL” sp. z o.o.,
10. Pañstwa Janusza i El¿biety Szostek,

11. Pani El¿biety Barzyckiej – Bank Spó³dzielczy w Oœwiêcimiu,
12. Pana W³adys³awa Korlackiego – PW „MONTERIN”,
13. Pañstwa Bogus³awy i Wies³awa Szyjka,
14. Pañstwa Janiny Baran, W³adys³awa Zaremby i Zbigniewa Trêbacza – Zak³ad Urz¹dzeñ Technicznych „PROMACH.
Podczas Gali wrêczono równie¿ statuetki Lidera 2006. Wyró¿nienie zostanie przekazane tym, którzy bezinteresownie dzia³aj¹ na
rzecz naszej gminy. Tytu³em tym uhonorowanych zosta³o 5 osób:
- Pan Robert Babiuch, który anga¿uje siê w dzia³alnoœæ kulturaln¹ i artystyczn¹, jak równie¿ w promowanie gminy. Pan Robert
Babiuch zapewnia oprawê uroczystoœci i imprez podtrzymuj¹c tradycje gminne, ka¿dego roku przygotowuje piêkne i niepowtarzalne
wieñce do¿ynkowe, ponadto organizuje zajêcia dydaktyczne dla dzieci
i m³odzie¿y, jest pe³en inicjatyw oraz chêtny do wspó³pracy.
- Pan Krzysztof G¹ska który zaanga¿owa³ siê w pozyskanie znacznych œrodków finansowych od ok. 30 firm na wyposa¿enie Domu
Pamiêci Baty w Che³mku oraz aktywnie dzia³a w OSP Che³mek;
- Ksiêdz Miros³aw Niewiedzia³, który niesie pomoc najbardziej
potrzebuj¹cym grupom spo³ecznym, w tym osobom bezrobotnym,
poprzez pracê na rzecz Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” oraz
„Klubu Praca TAK”. Programy „Klubu Praca TAK” realizowane s¹
dziêki pozyskanym funduszom. Ksi¹dz Miros³aw wspó³tworzy Festiwal Pieœni o Mi³osierdziu Bo¿ym i opiekuje siê Schol¹ Misericordias.
- Ksiêdz Dariusz Talik – za opiekê duszpastersk¹, merytoryczn¹ i
artystyczn¹ nad Schol¹ Misericordias oraz organizacjê Festiwalu Pieœni o Mi³osierdziu Bo¿ym, który w sposób trwa³y wkomponowa³ siê
w coroczny kalendarz wydarzeñ artystycznych w naszej gminie.
Ksi¹dz Dariusz przyczyni³ siê do wydania 3 p³yt Scholi Misericordias. We wrzeœniu ubieg³ego roku zosta³ przeniesiony do pracy duszpasterskiej w Krakowie, jednak zawsze bêdziemy pamiêtaæ o jego
otwartym sercu, pracy z m³odzie¿¹ oraz dzia³alnoœci na rzecz innych.
- Pan Euzebiusz Krupa, który wiele czasu przeznaczy³ na powstanie sta³ej ekspozycji w sali muzealnej Domu Pamiêci Baty, poœwiêconej historii przemys³u obuwniczego na naszym terenie. Pan Euzebiusz Krupa dodatkowo promuje nasz¹ gminê poprzez kontakty partnerskie z miastami na terenie Czech, które ³¹czy wspólna historia z
Che³mkiem;
Ca³¹ galê uœwietni³y wystêpy utalentowanej muzycznie m³odzie¿y z terenu gminy Che³mek ,wystêp solowy uczestniczki telewizyjnej Szansy na Sukces – Weroniki Wronki oraz popisy wokalno taneczne uczniów z Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Bobrku.
PW

Nadzieja dla wielu
Centrum Wparcia Kolping Praca mieœci siê w Powiatowym Zespole nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Che³mku przy
ulicy Krakowskiej. Oferuje osobom bezrobotnym poœrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, doradztwo i wolontariat. W ka¿d¹ œrodê
miedzy 16 a 18 mo¿na skorzystaæ z bezp³atnych porad prawnych, a
we wtorki równie¿ w tych samych godzinach porozmawiaæ i poradziæ siê psychologa.
Obecnie realizowane s¹ dwa projekty pierwszy z nich „Teraz Polka – wyrównywanie szans na rynku pracy” skierowany jest do kobiet
bezrobotnych. – proponujemy darmowe kursy, które potem mog¹ staæ
siê pomocne w znalezieniu zajêcia - mówi Ewa Olejniczak – niedawno zakoñczy³ siê kurs sprzedawcy z obs³ug¹ kasy fiskalnej trwa obs³ugi i zastosowania komputera w ksiêgowoœci i firmie oraz opiekunki do dzieci i osób starszych z jêzykiem angielskim. Ca³e przedsiêwziêcie potrwa do listopada 2007r.
Drugi z projektów „Praca Tak – Twoj¹ drog¹ do pracy” przeznaczony jest dla kobiet i mê¿czyzn zarejestrowanych w Urzêdzie Pracy
powy¿ej dwóch lat.

- Dziêki takim szkoleniom ludzie odzyskuj¹ wiarê w siebie, zwiêkszaj¹ poczucie swojej w³asnej wartoœci, wy³apuj¹ swoje mocne strony i co najwa¿niejsze nabieraj¹ nowych umiejêtnoœci – opowiada Ewa
Olejniczak.
Agata Pik
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Wichura zniszczy³a dach

IV Sesja Rady Miejskiej

Tegoroczny styczeñ nale¿a³ do wyj¹tkowo ciep³ych, ale wysoka
( jak na ten miesi¹c) temperatura i brak œniegu nie by³y jedynymi
anomaliami pogodowymi. 19 stycznia na terenie kraju odnotowano
potê¿ne podmuchy wiatru, którego prêdkoœæ znacznie przekracza³a
100 k/h. Wichury wyrz¹dzi³y w Polsce wiele start materialnych, ale
równie¿ przyczyni³y siê do œmierci kilku osób. Silny watr nie omin¹³
równie¿ gminy Che³mek i jego mocne podmuchy sprawi³y, ¿e w kilkunastu gospodarstwach domowych wyrz¹dzi³ on szkody.
Najwiêksze szkody wichura wyrz¹dzi³a w Gorzowie na budynku
pañstwa Pêdziwiatrów. Mocny wiatr spowodowa³ zerwanie dachu oraz
uszkodzenie jednej ze œcian.

25 stycznia o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzêdu Miejkiego
w Che³mku rozpczê³a siê IV Sesja V kadencji Rady Miejskiej w
Che³mku.
Podczas sesji radni powo³ali nowy sk³ad Rady Spo³ecznej SG ZOZ
w Che³mku. Przewodniczacym Rady Spo³ecznej zosta³ Andrzej Skrzypiñski, przedstawicielelem wojewody zosta³ Marek Gworek pozosta³ymi cz³onkami RS zostali Józefa Ostrowska, Micha³ Bochenek,
Tomasz Austyniuk oraz Zofia Kaleta.
Nastêpnie radni przeg³osowali uchwa³y w sprawie nadania statutu so³ectw¹ Gorzów i Bobrek .
Kolejnm punktem obrad by³o utworznie jednostki pomocniczej
pod nazw¹ „Nowe Miasto”. Proponowana jednostka sk³adaæ sie bedzie z dotychczasowych jednostek „Kolonia” oraz „Nowopole”. Po³¹czenie dotychczasowych jednostek pomocniczych ma usprawniæ
prace oraz zwiêkszy zainetesowania mieszkañców problemami wystepujacymi w dzielnicy domów prywatnych oraz osiedlu bloków.
Radni w g³osowaniu przychylili siê do utworzenia nowej jednostki.
Nastepni radni przyjêli status jednostki pomocniczej „Stare
Miasto”.
Kolejnymi punktami obrad by³a sprzeda¿ mienia komunalnego,
nieruchomoœci, któr¹ gmina objê³a po zmar³ym Stefanie Bernaciku.
Stefan Bernacik pozostawi³ dzia³kê gruntow¹ 0.2279 ha po³o¿on¹
przy ul. Oœwiêcimskej w Che³mku oraz dzia³kê 0,1453 ha zabudowan¹ domem jednorodzinnym i stodo³¹. Œrodki pozyskane ze sprzeda¿y tych dzia³ek maj¹ zostaæ przeznaczone na budowê boiska przy
SZS nr 1 w Che³mku, boisko ma nosic imiê Stefana Bernacika.
Radni w g³osowaniu przyjêli tê uchwa³ê.
Kolejny punkt sesji obejmowa³ projekt sprzeda¿y w trybie przetargowym nieruchomoœci gruntowej. Dzia³ka wystawiona na sprzeda¿ jest po³ozona przy ul. Krakowskiej w Che³mku ( obok placu
targowego) i ma pow. 0, 5730 ha. Gmina Che³mek w roku 2005
zleci³a prace geoezyjne maj¹ce na celu podzia³ w/w dzia³ki. W wyniku prac powsta³y trzy nowe nieruchomoœci, jedna przeznaczona na
potrzeby i prawid³owe funkcjonowanie Placu Targowego, druga s³u¿¹ca jako droga dojazdowa do nowo wydzielonych nieruchomoœci i
trzecia o pow. 0,5730 ha przeznaczona do sprzea¿y w trybie przetargowym.
Radni w g³osowaniu przyjêli ten projekt.
Podczas obrad radni przyjêli projekt w sprawie ustalenia liczby
nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego takówk¹ na
terenie miasta i gminy Che³mek. Chêæ œwiadczenia takich us³ug zg³osi³
jeden przedsiêbiorca.
W intepelacjach i wolnych wnioskach radni poruszali prolemy
czystoœci ulic i chodników na terenie gminy, pada³y równie¿ pytania
dotycz¹ce budowanej hali sportowej przy PZ nr 8 SZiO w Che³mku.
PW

Burmistrz Che³mka Andrzej Saternus powo³a³ komisjê, która uda³a
siê na miejsce zdarzenia w celu oszacowania szkód. W trakcie prac
ustalono, ¿e oprócz zerwanego dachu oraz uszkodzonej jednej œciany
naruszony zosta³ równie¿ komin. Straty oszacowano na 10 880 z³.
Burmistrz zadecydowa³ o przyznaniu 3 000 z³ pomocy z MOPS dla
pañstwa Pêdziwiatr. Do pomocy s¹siadom przy³¹czyli siê równie¿
mieszkañcy Gorzowa, podczas zbiórki przeprowadzonej na mszy w
gorzowskim koœciele na tacê z³o¿yli 2 200 z³. Swoj¹ pomoc dla pokrzywdzonych obieca³ równie¿ Wojewoda Ma³opolski.
Pañstwo Pêdziwiatr sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie wszystkim którzy wspomogli ich w tym trudnym okresie ofiaruj¹c swa pomoc. Szczególne podziêkowania kieruj¹ na rêce burmistrza Andrzeja
Saternusa oraz mieszkañców so³ectwa Gorzów .
PW
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V SESJA
22 lutego w sali sesyjnej Urzêdu Miejskiego w Che³mku odby³a siê V sesja V kadencji Rady Miejskiej w Che³mku.
Po rozpoczêciu sesji g³os zabra³ Burmistrz
Che³mka Andrzej Saternus, który poinformowa³ wszystkich przyby³ych na sesjê o wyborach do rady Ma³opolskiej Izby Rolniczej w
powiecie oœwiêcimskim, które odby³y siê w
lutym oraz przedstawi³ nowego cz³onka wybranego w wyborach pana Piotra Janusza
Pucha³ê. Nastêpnie g³os zabra³a przyby³a na
sesjê nauczycielka z PZ nr 8 SZiO w Che³mku Urszula Guja. Polonistka przedstawi³a grupê m³odzie¿y w sk³adzie:
1. Anna Stelmach - kl.I LO
2. Aneta Ziajka - kl. I LO
3. Patrycja Koczwara - kl. I LO
4. Grzegorz Dzi¹ba - kl. II Technikum
5. Grzegorz Pawlak - kl. II Technikum
Za³o¿eniem grupy jest koordynowanie
podejmowanych przez m³odzie¿ dzia³añ maj¹cych na celu aktywizacjê wszystkich œrodowisk w tworzeniu atrakcyjnej propozycji
spêdzania czasu wolnego. Pod opiek¹ doros³ych m³odzi ludzi chcieliby realizowaæ swoje
pomys³y, móc wspó³decydowaæ o ¿yciu kulturalnym w mieœcie, braæ odpowiedzialnoœæ
za kszta³t i jakoœæ ¿ycia, twórczo wykorzystywaæ swoje mo¿liwoœci.
Aby przedstawiæ swoje plany, zachêciæ do
dyskusji m³odzi ludzie zapraszaj¹ wszystkich
zainteresowanych problemami wychowania na
spotkanie zorganizowane wspólnie z Warsztatami Terapii Zajêciowej Fundacji im. Brata
Alberta w Che³mkuw che³meckim MOKSiR.
Nastêpnie radni przyst¹pili do planowego
porz¹dku sesji. W pierwszym punkcie obrad
radni g³osowali projekt uznania za park gminny nieruchomoœci po³o¿onej w Che³mku.
Uchwa³ê t¹ wprowadzono do programu sesji,
dlatego i¿ w ramach Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 –
2013 gmina Che³mem bêdzie mog³a staraæ siê
o œrodki strukturalne Unii Europejskiej konieczne doprzeprowadzenia prac modernizacyjnych. Dotychczas nie by³o dokumentu, który w sposób formalny tworzy³by park miejski. Radni jednog³oœnie przyjêli tê uchwa³ê.
Podczas sesji zosta³ równie¿ przeg³osowany projekt zmian op³at za pobyt dziecka
w przedszkolu samorz¹dowym. W uzasadnieniu projektu uchwa³y podano wzrost cen noœników energii oraz wzrost p³ac nauczycieli i
obs³ugi. I tak op³ata za pobyt dziecka w przedszkolu czynnym ponad 5 godzin dziennie
wyniesie 75 z³, natomiast dla dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkola czynnego do 6 godzin dziennie op³ata wyniesie 45 z³. Op³ata
bêdzie obowi¹zywaæ od 01.09.2007r. Radni
zag³osowali za przyjêciem tej uchwa³y.
W kolejnych punktach radni g³osowali
projekty ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego
niektóre zasady wynagradzania za pracê oraz
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w
placówkach oœwiatowych w Gminie Che³mek
dodatków do wynagrodzeñ i nagród.

A tak¿e ustalenie najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego i wartoœci w kategorii
zaszeregowania, i wartoœci jednego punktu
w z³otych dla pracowników MOPS, pracowników administracji w placówkach oœwiatowych oraz MZSiP w Che³mku.
Nastêpnym punktem obrad by³ projekt w
sprawie zlecenia MZGK w Che³mku wykonania prac przygotowawczych do pozyskania œrodków z Funduszu Spójnoœci na realizacjê projektu pn. „Uporz¹dkowanie gospodarki wodno – œciekowej Gminy Che³mek”.
Radni przyjêli tê uchwa³ê.
Nastêpnie radni zadecydowali o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Oœwiêcimskiemu na realizacjê nastêpuj¹cych zadañ:
1. Pomocy finansowej ( chodnik przy ul.
Jagielloñskiej, ul. Oœwiêcimskiej i ul. ¯eromskiego w Che³mku oraz przy ul. Nowowiejskiej w Bobrku, skrzy¿owanie ul. Oœwiêcimskiej, Szkolnej i Nowowiejskiej w Gorzowie – projekty i wykonawstwo)
2. Pomocy finansowej (opracowanie dokumentacji przebudowy ulic: Gorzów ul.

Szkolna, Gorzowska i Nowowiejska, Che³mek ul. Mieszka I, Chrobrego, Mickiewicza,
Jagielloñska i Jaworznicka pod przygotowywane wnioski pozyskania funduszy unijnych.
Ca³oœæ œrodków pomocowych dla powiatu
wyniesie 246 000 z³.).
Ostatni¹ g³osowana na sesji uchwa³¹ by³
projekt utworzenia Samorz¹dowego Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Che³mku.
Radni wiêkszoœci¹ g³osów przyjêli ten projekt. ( wiêcej na temat utworzenia Samorz¹dowego Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego
nr 2 w Che³mku na nastêpnej stronie Echa
Che³mka)
W interpelacjach, zapytaniach i wolnych
wnioskach radni dyskutowali m. in. o mo¿liwoœci wykupienia drogi dojazdowej na stawach w Che³mku o sprawie powsta³ej ( nielegalnie) ¿wirowni na Wiœle w okolicach mostu w Bobrku, problemie psów, które biegaj¹
po dzielnicy Nowopole bez nadzoru w³aœcicieli oraz sprawa koñcz¹cego siê ju¿ remontu SG ZOZ w Che³mku.
PW

Kupiê dom lub dzia³kê w Che³mku.
Tel. 504 – 564 – 815

T³umacz przysiêg³y j. niemieckiego Elwira Miter - D¹browska, dojazd do klienta
gratis. Tel. 506 – 077 – 934

Sprzedam M - 4 – 3 pokoje po remoncie
– oraz gara¿ murowany przy ul. Ofiar
Faszyzmu lub wydzier¿awiê. Tel.
033 846 43 64 do 17.00

Praca popo³udniami. Dla starszych i m³odszych. Na terenie gminy Che³mek.
Tel. 509 – 542 – 297

Wkrótce Otwarcie!
Che³mek ul. Brzozowa 6
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REORGANIZACJA SZKÓ£ NA OSIEDLU
I. Zagadnienia
ogólne
Plan reorganizacji oœwiaty w Gminie
Che³mek powsta³ wskutek analizy wiêkszoœci czynników, które maj¹ lub mog¹ mieæ
istotny wp³yw na poziom procesu dydaktyczno- oœwiatowego. Podstawowymi przes³ankami do przeprowadzenia reorganizacji s¹
* sytuacja demograficzna;
* nasilaj¹ce siê problemy wychowawcze
w szko³ach na osiedlu w Che³mku;
* s³abe œrednie wyniki testów kompetencyjnych i egzaminów sprawdzaj¹cych;
* zbytnio rozbudowana baza szkolna;
* negatywne skutki zmniejszaj¹cej siê
liczby uczniów w szko³ach dla nauczycieli
Za³o¿enia, jakie postawiono sobie przy
projektowaniu rozwi¹zania s¹:
* dostosowanie bazy szkolnej do rzeczywistych potrzeb;
* poprawa wyników wychowania i nauczania;
* rozwi¹zanie wiêkszoœci problemów
wychowawczych;
* podniesienie œrednich ocen wyników
testów kompetencyjnych i egzaminów sprawdzaj¹cych;
* wy³¹czenie z eksploatacji zbêdnego
budynku
* minimalizacja skutków sytuacji demograficznej
Po rozpoznaniu problemu oraz skonstruowaniu za³o¿eñ, organ prowadz¹cy prowadzi³
wielop³aszczyznowe rozmowy z dyrektorami placówek oœwiatowych, chc¹c doprowadziæ do wygenerowania projektu docelowej
organizacji oœwiaty na terenie osiedla w
Che³mku. W toku dyskusji i analiz zaproponowano rozwi¹zanie polegaj¹ce na powo³aniu do ¿ycia Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³
i Przedszkoli w Che³mku, z³o¿onego z Przedszkola Samorz¹dowego nr 2, Szko³y Podstawowej nr 2 oraz Publicznego Gimnazjum nr
2. Dowiedziono, ¿e problemy wychowawcze
dzieci i m³odzie¿y maj¹ bezpoœredni wp³yw
na osi¹gane przez uczniów
Sytuacja kadrowa nie uleganie zmianie,
nie ma wiêc obawy o kwalifikacje nauczycieli, którzy bêd¹ stanowiæ grono pedagogiczne szkó³ w ramach Zespo³u.

II. Sytuacja
lokalowa:
1. Przedszkole Samorz¹dowe ulokowane
jest w budynku przy ulicy Brzozowej 2, który zosta³ adaptowany na przedszkole ze
¿³obka. Budynek wymaga wielu remontów i
modernizacji, a rozk³ad jego pomieszczeñ jest

niewygodny dla sprawowania opieki nad
dzieæmi uczêszczaj¹cymi do przedszkola.
Aktualnie PS nr 2 dysponuje oœmioma salami, w których ulokowanych jest 9 oddzia³ów przedszkolnych.
2. Szko³a Podstawowa nr 2 ulokowana
jest w budynkach przy ulicy Brzozowej 7 i 9,
dysponuje 16 salami lekcyjnymi oraz sal¹
du¿¹ i ma³¹ gimnastyczn¹, przy czym budynek nr 9 wyposa¿ony jest w 7 pe³owymiarowych sal oraz ma³¹ salê gimnastyczn¹. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ, w miarê potrzeb
zaadaptowania na potrzeby zajêæ dydaktycznych jeszcze jednego pomieszczenia. Budynek nr 7 dysponuje 9 salami lekcyjnymi i du¿¹
sal¹ gimnastyczn¹. Aktualnie w 16 salach
lekcyjnych SP nr 2 prowadzi zajêcia dla 18
oddzia³ów szkolnych. Budynki 9 i 7 mog¹
stanowiæ funkcjonalnie odrêbne nieruchomoœci, z osobnym wejœciem oraz odrêbnymi placami na zewn¹trz.

l.p.

rok
liczba
liczba
szkolny uczniów oddzia³ów
1.
2000/2001
509
21
2.
2001/2002
527
22
3.
2002/2003
516
21
4.
2003/2004
385
23
5.
2004/2005
420
19
6.
2005/2006
414
19
7.
2006/2007
380
18
8.
2007/2008
350
17
9.
2008/2009
339
17
10. 2009/2010
322
16
11. 2010/2011
315
15
12. 2011/2012
308
15
13. 2012/2013
319
15
Liczba uczniów oraz oddzia³ów w SP nr 2
wraz z prognoz¹
l.p.

3. Publiczne Gimnazjum nr 2 znajduje siê
przy ulicy Pi³sudskiego 1. Dysponuje 14 du¿ymi salami lekcyjnymi, 2 mniejszymi oraz
sal¹ gimnastyczn¹, a tak¿e du¿¹ nowoczesna
kuchni¹ oraz sto³ówk¹. Kuchnia przygotowuje posi³ki równie¿ dla innych placówek w
Gminie Che³mek. Aktualnie w 16 salach lekcyjnych prowadzone s¹ zajêcia dla 9 oddzia³ów.

III. Sytuacja
demograficzna:
Analiza sytuacji demograficznej wykazuje sukcesywny spadek liczby urodzeñ oraz
ustabilizowanie siê ich iloœci na poziomie
oko³o 55 urodzeñ. Znaczy to, ¿e docelowo
szko³a podstawowa bêdzie szko³¹ dwunasto,
a gimnazjum szeœciooddzia³ow¹.
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

rocznik
Liczba urodzeñ
1994
82
1995
67
1996
59
1997
57
1998
64
1999
47
2000
58
2001
52
2002
57
2003
45
2004
55
2005
58
2006
52
Liczba urodzeñ w latach 1994-2006

Liczba oddzia³ów oraz uczniów w szkole podstawowej wraz z prognoz¹ do 2012
roku przedstawiaj¹ tabele poni¿ej:
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rok
liczba
liczba
szkolny uczniów oddzia³ów
1.
2000/2001
275
12
2.
2001/2002
283
12
3.
2002/2003
287
12
4.
2003/2004
260
12
5.
2004/2005
275
12
6.
2005/2006
257
11
7.
2006/2007
218
9
8.
2007/2008
208
9
9.
2008/2009
195
9
10. 2009/2010
202
8
11. 2010/2011
202
8
12. 2011/2012
205
8
13. 2012/2013
184
7
Liczba uczniów oraz oddzia³ów w PG nr 2
wraz z prognoz¹
Liczba dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkola w latach 2007-2012 nie ulegnie zmianie i bêdzie oscylowaæ wokó³ 200.

IV. Problemy
wychowawcze
Od kilku lat obserwuje siê wzrost powa¿nych problemów wychowawczych wœród
dzieci Sp nr 2 oraz PG nr 2. Najczêstsz¹ przyczyn¹ tych problemów jest postawa wielu
rodziców, którzy nie interesuj¹ siê postêpami swoich dzieci w nauce, nie wspó³pracuj¹
ze szko³¹, nie identyfikuj¹ siê z problemami
dziecka i szko³y. Czêsto jest to przyczyna
braku motywacji dzieci i m³odzie¿y, którego
efektem jest ambiwalentny stosunek do swoich uczniowskich obowi¹zków. Problemy
wychowawcze s¹ œciœle zwi¹zane z wynikami testów kompetencyjnych, które plasuj¹
obie szko³y daleko poni¿ej oczekiwaæ i faktycznych mo¿liwoœci.
Po rozpoznaniu problemów oœwiaty w
Che³mku zaproponowano powo³anie Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ i Przedszkoli nr 2
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w Che³mku, w sk³ad którego wejdzie Przedszkole Samorz¹dowe nr 2 w Che³mku, Szko³a Podstawowa nr 2 w Che³mku oraz Publiczne Gimnazjum nr 2 w Che³mku z siedzib¹
przy ulicach Pi³sudskiego 1 oraz Brzozowej
7 i 9. Zespo³em bêdzie kierowa³ Dyrektor,
przy pomocy dwóch zastêpców.
Planuje siê przeniesienie PS nr 2 z Brzozowej 2 na Brzozow¹ 9. Szko³a Podstawowa
oraz Gimnazjum bêd¹ mia³y do dyspozycji
budynki przy ul. Pi³sudskiego 1 oraz Brzozowej 7. Przeniesienie przedszkola bêdzie siê
wi¹za³o z fizycznym oddzieleniem powierzchni zarówno wewn¹trz, jak i na zewn¹trz budynku w sposób uniemo¿liwiaj¹cy kontakt
dzieci przedszkolnych z uczniami szko³y, wraz
z uruchomieniem oddzielnego wejœcia. W ten
sposób zostanie zapewniony komfort pracy
wychowawczej z dzieæmi w wieku przedszkolnym, poniewa¿ zarówno warunki bezpieczeñstwa jak i rozmieszczenie i iloœæ pomieszczeñ
idealnie odpowiada charakterowi prowadzonej w przedszkolu pracy oraz jej organizacji.
Uzyskanie takiego komfortu wydaje siê byæ
niemo¿liwe w dotychczasowe siedzibie PS nr
2 przy ul. Brzozowej 2. Budynki przy ulicach
Brzozowej 7 oraz Pi³sudskiego 1 zostan¹ wykorzystane, zgodnie z planem opracowanym
przez Dyrektora zespo³u, na potrzeby SP nr 2 i
PG nr 2. Zalecanym przez organ prowadz¹cy
jest nastêpuj¹ce rozwi¹zanie lokalizacyjne- SP
nr 2 bêdzie mia³a siedzibê w budynku przy ul.
Pi³sudskiego 1, PG nr 2 zostanie ulokowane
w budynku przy ulicy Brzozowej 7, jednak
ostateczna decyzja bêdzie nale¿a³a do dyrekcji Zespo³u.
Takie systemowe rozwi¹zanie organizacji oœwiaty spowoduje, ¿e powstanie jednostka z³o¿ona z 34 oddzia³ów, w tym 9 przedszkolnych, 17 podstawowych oraz 8 gimnazjalnych w roku szkolnym 2007/2008, a zespó³ bêdzie dysponowa³ 9 salami dla przedszkola oraz 25 salami dla obu szkó³ oraz dwoma du¿ymi salami gimnastycznymi, jedn¹

ma³¹ oraz sal¹ do gimnastyki korekcyjnej,
dwoma sto³ówkami oraz doskonale wyposa¿on¹ nowoczesn¹ kuchni¹. Wynika z tego, ¿e
zespó³ z³o¿ony z 34 oddzia³ów szkolnych i
przedszkolnych bêdzie mia³ do dyspozycji 36
sal lekcyjnych, przy jednoczesnym wy³¹czeniu z u¿ytkowania budynku przy ulicy Brzozowej 2, którego koszty obci¹¿aj¹ bud¿et
gminnej oœwiaty.
Dziêki utworzeniu Samorz¹dowego Zespo³u Szkolnego nr 2 w Che³mku powstanie najwiêksza placówka oœwiatowa w gminie. Objêcie jednym zintegrowanym programem wychowawczo – oœwiatowym powinno doprowadziæ
do zauwa¿alnej poprawy wyników wychowania i nauczania. Wspó³praca szerszego grona
pedagogów mo¿e wydatnie wp³yn¹æ na mo¿liwe metody rozwi¹zywania powa¿nych problemów wychowawczych, których skala z roku na
rok jest coraz wiêksza, a mo¿liwoœæ obserwowania rozwoju ucznia od wieku przedszkolnego do gimnazjalnego przyczyni siê do ³atwiejszego zdiagnozowania przyczyn problemów
zarówno wychowawczych jak i w nauce. Diagnoza taka okreœli, na jakim etapie niezbêdna
oka¿e siê pomoc szkolnego psychologa lub pedagoga.
Podstawowym wiêc celem niniejszego
projektu jest objêcie jak najwiêkszej grupy
dzieci i m³odzie¿y jak najlepsz¹ form¹ jak
najwy¿szej jakoœci warunków dydaktycznowychowawczych. Celem dalszym jest zminimalizowanie negatywnych skutków ni¿u
demograficznego, a co za tym idzie zachowanie jak najwiêkszej liczby etatów nauczycieli- wiêksza liczba godzin zajêæ dydaktycznych daje mo¿liwoœæ bardziej racjonalnego
ich podzia³u na etaty.
Ostatni¹ kwesti¹ s¹ oszczêdnoœci, jakie
uda siê poczyniæ w wyniku wy³¹czenia jednego obiektu z u¿ytkowania, które szacowane s¹ na poziomie 300 tyœ z³ rocznie, z których czêœæ planuje siê przeznaczyæ na finansowanie zadañ wynikaj¹cych z opracowane-

go przez dyrekcjê SZSiP nr 2 programu dydaktyczno- wychowawczego, zatrudnienie
specjalistów oraz zajêcia pozalekcyjne.
Podsumowuj¹c, analiza sytuacji demograficznej w latach 2000-2006 wskazuje, ¿e
PS nr 1 docelowo stanie siê przedszkolem 68 oddzia³owym, SP nr 2 stanie siê szko³¹ 1416 oddzia³ow¹, a PG nr 2 szko³¹ 6-7 oddzia³ow¹, dlatego te¿ 36 sal lekcyjnych dla Zespo³u, który bêdzie siê sk³ada³ z 26 do 31
oddzia³ów zapewnia dostateczn¹ iloœæ sal lekcyjnych do prowadzenia zajêæ dydaktyczno
– wychowawczych w trybie jednozmianowym. Nale¿y dodaæ, ¿e obecny budynek
przedszkola zosta³ zaprojektowany i wybudowany na potrzeby ¿³obka, wiêc jego struktura i aran¿acja przestrzenna nie pozwala na
uzyskanie w pe³ni wartoœciowego obiektu, w
którym mo¿na bez problemów prowadziæ
przedszkole. Patrz¹c przez pryzmat dobra
dziecka, które jest najwy¿szym celem organu prowadz¹cego, mamy na uwadze objêcie
wysokiej jakoœci procesem oœwiatowym dzieci od 3 do 16 roku ¿ycia, stwarzaj¹c im jednakowe, komfortowe warunki do nauki i
wypoczynku. Maj¹c powy¿sze na uwadze,
Rady Pedagogiczne SP nr 2, PG nr 2 i PS nr
2 pozytywnie zaopiniowa³y przed³o¿ony projekt, podobn¹ opiniê wyra¿aj¹ rodzice przedszkolaków i gimnazjalistów. Dyrektorzy
wszystkich jednostek, które wejd¹ w sk³ad
Zespo³u wyrazili swoj¹ akceptacjê dla przedstawionego projektu. Zosta³y równie¿ w tej
sprawie przeprowadzone konsultacje spo³eczne, z których wynika akceptacja lokalnego
œrodowiska dla takiego rozwi¹zania. Konsultacje przeprowadzili dyrektorzy szkó³ i przedszkola, dosz³o tak¿e do otwartego spotkania
Burmistrza Che³mka z rodzicami i pracownikami w dniu 18 stycznia 2007 r. Nowa organizacja szkó³ bêdzie obowi¹zywaæ od
01.09.2007 r.
Zastêpca Burmistrza Che³mka,
Andrzej Skrzypiñski

Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Che³mku zaprasza na spektakl znanego
i popularnego mima

Szanowni Pañstwo !
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku zaprasza do udzia³u w II PRZEGL¥DZIE RÊKODZIE£A ARTYSTYCZNEGO

Ireneusza Krosnego

„NIÆ-W£ÓKNO–MATERIA”

Niezwyk³e widowisko odbêdzie siê 16 marca 2007 roku o godz.
18.00 w siedzibie MOKSiR w Che³mku, Plac Kiliñskiego 3.
Bilety jedyne 22 z³. Rezerwacja miejsc tel. 033 846-12-96,
e-mail: moksir@op.pl
Ireneusz Krosny tworzy autorskie, pantomimiczne, spektakle komediowe. Si³a jego sztuki pochodzi z dwóch Ÿróde³. Po pierwsze
jest to ogromna kreatywnoœæ. W swoich etiudach opowiada zarówno o historii jak i aktualnych przejawach ¿ycia spo³ecznego i towarzyskiego, nie stroni od abstrakcji, absurdu. Ka¿da z etiud posiada
zaskakuj¹c¹ puentê i niesie w sobie jakieœ przes³anie. Drugim Ÿród³em si³y jest oryginalny w³asny styl. Krosny wypracowa³ oryginaln¹ technikê poruszania siê mima w grze komediowej. Jego technika jest przeŸroczysta jak dykcja u aktora - czyni ka¿dy ruch zrozumia³ym, ale nie zwraca uwagi sama na siebie, daje widzowi poczucie ³atwoœci pracy mima na scenie. Krosny nie stosuje makija¿u, w
szczególnoœci nie stosuje pobielania twarzy. Wystêpuje zawsze w
czarnym, neutralnym kostiumie. Chicago Reader uzasadniaj¹c przyznanie wyró¿nienia w³aœnie Ireneuszowi Krosny napisa³: „Œwie¿y,
œmieszny, nie mo¿na mu siê oprzeæ”.

dn. 20 kwietnia 2007
Wystawa odbêdzie siê w DOMU LUDOWYM w Che³mku
przy ul. B. CHROBREGO 77
Udzia³ w wystawie prosimy zg³aszaæ osobiœcie lub telefonicznie
( tel. 033 846 31 43 ) w godz. Od 13.00 – 20.00. do dnia 15 marca
2007 r.
Planujemy przedstawiæ: haft, szyde³ko, druty, tkanina, tkactwo,
koronka, makrama i inne techniki mieszcz¹ce siê w obrêbie rêkodzie³a artystycznego.
Karty zg³oszenia mo¿na odbieraæ osobiœcie w Domu Ludowym
w Che³mku lub na stronie internetowej www.moksir.chelmek.org
Szczegó³owych informacji udziela pomys³odawca, a zarazem
komisarz wystawy Pani Ewa Miszuta
Organizator wystawy zastrzega sobie prawo wyboru prac dostarczanych przez uczestnika wystawy.
Inf. MOKSiR
7
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Wspomnienie o Edmundzie Cholewie
Z ¿alem i smutkiem podajemy wiadomoœæ, ¿e w dniu 31 stycznia
2007 r., prze¿ywszy 85 lat, zmar³ w £odzi mgr in¿. Edmund Cholewa.
Nabo¿eñstwo ¿a³obne odprawione zosta³o w dniu 2 lutego br. w
koœciele parafialnym w Bobrku, po czym nast¹pi³o odprowadzenie
zmar³ego na miejsce spoczynku.
Po¿egnaliœmy Edmunda Cholewe, wybitnego fachowca i specjalistê bran¿y skórzanej, której poœwieci³ 70 lat
¿ycia. Ju¿ jako 14 letni uczeñ zosta³ wys³any przez kierownika Fabryki Obuwia w Che³mku na praktykê i naukê do centrali „Bata” w Zlinie /Czechos³owacja/. W
roku1938 wraca do kraju i do swoich stron rodzinnych.
W Che³mku podejmujê dalsz¹ naukê w wieczorowej
szkole zawodowej i pracê w Fabryce Obuwia Baty.
W listopadzie 1939 roku wraz z ekip¹ rozruchow¹
zostaje Edmund Cholewa wys³any do Radomia, gdzie bierze udzia³ w uruchomieniu nowego zak³adu obuwia / póŸniej „Radoskór”/ w charakterze mistrza oddzia³u rozkroju
skór miêkkich, szkol¹c jednoczeœnie nowych pracowników.
Lata okupacji spêdza w Radomiu. Pracuj¹c w zak³adzie, bra³ czynny udzia³ w ruchu oporu. Pod koniec
1944 roku powraca do Che³mka, gdzie wraz ze zdekompletowan¹ za³og¹ tu¿ po wyzwoleniu przystêpuje do produkcji obuwia wojskowego dla walcz¹cej jeszcze Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego.
W 1946 roku wraz z grup¹ operacyjn¹ Edmund
Cholewa zostaje wys³any do Kapkowic / woj. opolskie/, aby tam przyj¹æ i uruchomiæ zak³ady obuwia „Otmêt”.
W 1954 roku bierze udzia³ w kolejnym rozruchu nowego zak³adu
obuwia „Podhale” w Nowym Targu, zajmuj¹c stanowisko kierownika produkcji oraz nauczyciela zawodu w Technikum Skórzanym, gdzie
przygotowano kadrê techniczno-produkcyjn¹. Edmund Cholewa podejmuje zaocznie naukê w Studium Ekonomii Przemys³u w Krakowie.
Z Nowego Targu w 1959 zostaje przeniesiony s³u¿bowo do Radomskich Zak³adów Przemys³u Skórzanego w Radomiu, gdzie zajmuje siê zorganizowaniem kompleksowego przygotowania produkcji obuwia. Zaœ w roku 1962 zostaje przeniesiony do Instytutu Przemys³u Skórzanego w £odzi w celu uruchomienia naukowo - badawczego zak³adu obuwia, którego jest kierownikiem. W tym samym
czasie Edmund Cholewa podejmuje zaocznie studia w Akademii
Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Produkcji i Obrotu Towarowego, które ukoñczy³ dyplomem magisterskim w 1968r.
Edmund Cholewa by³ dyrektorem do spraw produkcji w Zjednoczeniu Przemys³u Skórzanego w £odzi. W roku 1975 zostaje miano-

wany przez ministra przemys³u na stanowisko dyrektora naczelnego
Resortowego Oœrodka Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.
E. Cholewa jest autorem i wspó³autorem wielu opracowañ programowych dla rozwoju przemys³u skórzanego, programów nauczania dla szkó³ zawodowych, podrêczników szkolnych, jak równie¿ publikacji ksi¹¿kowych o tematyce fachowej.
Jako adiunt wyk³ada³ w Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej
w Radomiu i w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych w £odzi. By³ przez szereg lat redaktorem pism
bran¿y skórzanej i obuwniczej, wspó³pracowa³ tak¿e z
redakcj¹ „Przegl¹du Skórzanego”
Za zas³ugi Edmund Cholewa by³ odznaczony ró¿nymi medalami i orderami. Miêdzy innymi Orderem
Kawalerii Polonia Restituta, Krzy¿em Armii Krajowej
oraz Inwalidów Wojennych. Ostatnim wyró¿nieniem
by³o przyznanie przez Kapitu³ê Politechniki Radomskiej
w roku 2004 Honorowej Z³otej Odznaki „Kolegen” w
kategorii: obuwnictwo za wieloletni¹ aktywn¹
dzia³alnoœæ na rzecz Przemys³u Skórzanego.
Edmund Cholewa by³ zawsze aktywny i
bez reszty oddany swojej pasji, jak¹ dla niego
by³a praca. Do ostatnich swoich dni pracowa³
jako rzeczoznawca w Pañstwowej Inspekcji
Handlowej w £odzi , a tak¿e by³ cz³onkiem
Normalizacyjnej Komisji Problemowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Udziela³ siê w pracy spo³ecznej i organizacyjnej. By³ cz³onkiem
Klubu Absolwentów Batowskiej Szko³y /ABS/ w Zlinie, a od 1994 r.
cz³onkiem Klubu Idei Tomasza Baty w Che³mku.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje cytat ze wspomnieñ Edmunda
Cholewy, zamieszczony w Biuletynie, wydawanym przez Klub Idei
Tomasza Baty. Przez ca³y okres aktywnej pracy stara³em siê wykorzystaæ wiedzê, metody i idee zdobyte w Batowskiej Szkole Pracy,
podnosz¹c jednoczeœnie swoje kwalifikacje, w celu przekazywania
ich naszym nastêpcom.
Wraz z odejœciem mgr in¿. Edumda Cholewy obuwnictwo straci³o wspania³ego specjalistê, cz³owieka legendê, który w ogromniej mierze przyczyni³ siê do wykszta³cenia i wychowania wielu pokoleñ
obuwników oraz wniós³ wa¿ny wk³ad w rozwój przemys³u skórzanego w Polsce.
¯egnamy Ciê Edmundzie z bólem i ¿alem. Do koñca swych dni
zachowamy Ciê w naszych sercach i w pamiêci.
Koledzy,
cz³onkowie Klubu Idei Tomasza Baty w Che³mku.

WYNIKI WYBORÓW DO IZB ROLNICZYCH
W dniu 4 lutego 2007 r. odby³y siê wybory cz³onków do Rady
Powiatowej Ma³opolskiej Izby Rolniczej w powiecie oœwiêcimskim.
Uprawnionymi do g³osowania byli cz³onkowie samorz¹du rolniczego tj. osoby fizyczne i prawne bêd¹ce podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej oraz
cz³onkowie Rolniczych Spó³dzielni Produkcyjnych, posiadaj¹cy w nich
wk³ady gruntowe. W naszej gminie wybory przeprowadzi³a Okrêgowa
Komisja Wyborcza nr 109 w Che³mku w lokalu wyborczym w Urzêdzie Miejskim w Che³mku w godzinach od 8.00 do 18.00. Wybierano
jednego cz³onka do Rady Powiatowej Ma³opolskiej Izby Rolniczej w
powiecie oœwiêcimskim spoœród zg³oszonych trzech kandydatów.
Liczba cz³onków Izby Rolniczej uprawnionych do g³osowania –
2497. Liczba osób którym wydano karty do g³osowania - 134. Oddano g³osów – 134, g³osy niewa¿ne – 4, g³osy wa¿ne – 130
Kandydaci otrzymali nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych :
1.Pani Barbara Lasek – 12
2.Pan Jan Józef Malik – 48
3.Pan Piotr Janusz Pucha³a – 70

Najwiêcej g³osów wa¿nych uzyska³ kandydat Pan Piotr Janusz
Pucha³a, który zosta³ wybrany do Rady Powiatowej Ma³opolskiej
Izby Rolniczej w powiecie oœwiêcimski.
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Prace interwencyjne
Prace interwencyjne to zatrudnienie osoby bezrobotnej, w wyniku umowy zawartej
przez pracodawcê ze
starost¹, maj¹ce na celu
aktywizacjê osób bezrobotnych i wsparcie osób bêd¹cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Podlegaj¹ one czêœciowej refundacji
przez Powiatowy Urz¹d Pracy czêœci kosztów poniesionych na wynagrodzenia i sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne zatrudnionych przez
pracodawcê osób bezrobotnych.
Prace interwencyjne pozwalaj¹ na okresow¹ aktywizacjê zawodow¹ osób:
– bezrobotnych do 25 roku ¿ycia,
– 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 – czyli osób bêd¹cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Organizatorem prac interwencyjnych mo¿e byæ:
- jednostka organizacyjna, chocia¿by nie posiada³a osobowoœci
prawnej,
- osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹, która zatrudnia lub ma zamiar zatrudniæ co najmniej jednego pracownika zgodnie z ustaw¹ o promocji zatrudnienia.
Pracodawca mo¿e byæ organizatorem prac interwencyjnych je¿eli:
- w okresie ostatnich 6 miesiêcy liczba zatrudnionych u niego
pracowników nie uleg³a zmniejszeniu,
- nie jest w stanie upad³oœci lub likwidacji,
- nie zalega z p³atnoœciami na rzecz urzêdu skarbowego i ZUS.
O finansowanie prac interwencyjnych nie mog¹ staraæ siê pracodawcy bêd¹cy:
- partiami lub organizacjami politycznymi,
- pos³ami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich,
- organizacjami zwi¹zków zawodowych, z wyj¹tkiem upowa¿nionych do prowadzenia poœrednictwa pracy zwi¹zkowych biur pracy oraz klubów pracy,
- organizacjami pracodawców, z wyj¹tkiem upowa¿nionych do
prowadzenie poœrednictwa pracy biur oraz klubów pracy,
- urzêdami naczelnych i centralnych organów administracji pañstwowej,
- koœcio³ami lub zwi¹zkami wyznaniowymi,
- przedstawicielami pañstw obcych,
- przedsiêbiorstwami w stanie likwidacji i upad³oœci.
Wniosek o finansowanie prac interwencyjnych pracodawca sk³ada do, w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce wykonywania tych prac,
Powiatowego Urzêdu Pracy. Powinien on zawieraæ:
- nazwê organizatora, adres siedziby i miejsce prowadzenia dzia³alnoœci,
- numer REGON,
- numer identyfikacji podatkowej NIP,
- oznaczenie formy prawnej prowadzonej dzia³alnoœci,
- liczbê bezrobotnych proponowanych do zatrudnienia w ramach
prac interwencyjnych oraz okres zatrudnienia,
- miejsce i rodzaj prac, które maj¹ byæ wykonywane przez skierowanych bezrobotnych,
- informacje dotycz¹ce wysokoœci proponowanego wynagrodzenia dla skierowanych bezrobotnychoraz wnioskowan¹ wysokoœæ (pro-

cent przeciêtnego wynagrodzenia) refundowanych wynagrodzeñ z
tytu³u zatrudnienia skierowanych bezrobotnych.
Wnioski takie s¹ do pobrania w urzêdach pracy lub ze stron internetowych danych urzêdów pracy.
Po z³o¿eniu wniosku starosta w ci¹gu 30 dni rozpatruje wniosek
oraz powiadamia wnioskodawcê o podjêtej decyzji. Po pozytywnym
zaopiniowaniu wniosku zostaje podpisana z pracodawc¹ umowa o
organizacjê prac interwencyjnych, która szczegó³owo okreœla wszystkie warunki, od których uzale¿niona jest refundacja poniesionych
przez pracodawcê kosztów pracy.
Organizator prac interwencyjnych jest zobowi¹zany do utrzymania miejsca zatrudnienia na okres 2 lat w przypadku ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw oraz 3 lat w przypadku du¿ych przedsiêbiorstw.
Obowi¹zek ten dotyczy utrzymania miejsca zatrudnienia, a nie zatrudnienia konkretnego pracownika. Je¿eli pracodawca nie jest zadowolony z pracy osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych,
mo¿e zatrudniæ na to miejsce innego pracownika. Pracodawca dostaje bowiem pieni¹dze na stworzenie miejsca pracy, a nie na zatrudnienie konkretnego bezrobotnego.
Okres, w którym pracodawca bêdzie dostawa³ dofinansowanie
zwi¹zane z zatrudnianiem bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych, jest zaliczany do obowi¹zkowego okresu utrzymania miejsca
pracy, który w tym momencie jest pomniejszony, o czas, na jaki pracodawca podpisa³ umowê z urzêdem pracy na finansowanie prac interwencyjnych.
Szczegó³owych informacji na temat prac interwencyjnych udziela Powiatowy Urz¹d Pracy w Oœwiêcimiu i Oœrodek Integracji Spo³ecznej w Che³mku w dniach: poniedzia³ek,pi¹tek od 8.00 do 15.30 ,
wtorek od 9.00 do 17.00, œrodê, czwartek od 8.00 do 16.00.
Regulacje prawne:
1. Art. 51 i art. 56 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz.U. Nr 99, poz.1001 z
póŸn. zm).
2. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca
2004 roku w sprawie szczegó³owego sposobu i trybu organizowania
prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytu³u sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne (Dz.U. Nr
161, poz. 1683 z póŸn. zm).
Inf. OIS
Biblioteka Publiczna MOKSiR w Che³mku

Zaprasza JU¯ PO RAZ TRZECI
DZIECI W WIEKU
OD 9 DO 11 LAT
Do udzia³u
w MIÊDZYNARODOWEJ IMPREZIE CZYTELNICZEJ

„ NOC Z ANDERSENEM”
Baœniowa NOC rozpocznie siê uroczystym sadzeniem „ mini
Baœniowego Lasu” przed bibliotek¹ w dniu 31 marca o godz. 18.00
i zakoñczy siê 1 kwietnia o godz. 10.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Szczegó³owych informacji nt. imprezy udzielaj¹ bibliotekarze
w godzinach pracy biblioteki
przy ul. Topolowej 8 w Che³mku
lub tel. (0-33) 8461336
Zapisy do 24 marca 2007r.
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Lis
edakcji
Listt do rredakcji
Przedstawione na tytu³owej stronie „Echa Che³mka” nr 1/2007
zdjêcie oddzia³u stra¿ackiego z wozem bojowym nie mo¿e pochodziæ z lat 30 ubieg³ego wieku, jak to podano w opisie, a pochodzi na
pewno z lat powojennych.
Otó¿ Zawodowa Stra¿ Po¿arna utworzona zostan¹ w 1945 roku,
a jej komendantem by³ Franciszek Guja i on widoczny jest na zdjêciu
po prawej stornie. Natomiast komendantem Fabrycznej Stra¿y Po¿arowej BATA od jej utworzenia w 1934 r do 1939 r by³ Stefan Grelowski. Napis na samochodzie dowodzi, ¿e zdjêcie zosta³o wykonane oko³o 1946 roku, gdy¿ do koñca tego roku i stra¿, i zak³ad figurowa³y pod nazw¹ Fabryki Obuwia BATA, natomiast od 1947 roku firma zosta³a upañstwowiona i przyjêto nazwê Po³udniowe Zak³ady Obuwia „Che³mek”, a stra¿ nosi³a nazwê Zak³adowa Zawodowa Stra¿
Po¿arna PZO „Che³mek”

KOLPING zaprasza!!
Centrum Wsparcia Kolping Praca zaprasza do wziêcia udzia³u w
projektach.: „Teraz Polka – wyrównywanie szans na rynku pracy”
oraz „Praca TAK-Twoj¹ drog¹ do pracy”.
Projekt ”Teraz Polka – wyrównywanie szans na rynku pracy”
rozpocz¹³ siê 15 wrzeœnia 2006 roku i bêdzie trwa³ do 15 listopada
2007. Skierowany jest on do kobiet o niskich i zdezaktualizowanych
kwalifikacjach zawodowych chc¹cych podnieœæ swoje kwalifikacje.
W styczniu br. rozpocz¹³ siê projekt, pn.: „Praca TAK-Twoj¹ drog¹
do pracy”, który bêdzie trwa³ do lutego 2008 roku. Jest on skierowany do osób bezrobotnych, kobiet i mê¿czyzn, nieprzerwanie zarejestrowanych w Urzêdzie Pracy od ponad 24 miesiêcy.
Oba projekty wspó³finansowane s¹ ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Projekty te obejmuj¹ bezp³atny, kompleksowy program indywidualny, czyli: doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, poœrednictwo pracy, szkolenia zawodowe.
W Centrum dy¿uruje równie¿ doradca prawny udzielaj¹cy porad
zwi¹zanych z problematyk¹ zatrudnienia. Wszyscy beneficjenci ostateczni mog¹ skorzystaæ z oferowanych form wsparcia.
Dzia³ania projektowe opieraj¹ siê na zindywidualizowanym podejœciu do ka¿dej osoby i zaoferowaniu jej optymalnej oferty zmierzaj¹cej do znalezienia przez ni¹ zatrudnienia.

Widoczne na zdjêciu stra¿ackie he³my s¹ poniemieckie . Mówi o
tym ich kszta³t charakterystyczny dla III Rzeszy, natomiast stra¿ przedwojenna u¿ywa³a he³mów mosiê¿nych i wyszczuplonych ku górze.
Co do samochodu to mo¿e on byæ samochodem przedwojennym
lub poniemieckim albo te¿ samochodem pochodz¹cym z demobilu
wojskowego, przejêtego przez zak³ad od wojska i adoptowanego do
celów po¿arniczych. Takie sytuacje mia³y miejsce i takie samochody
w latach 50-tych ubieg³ego wieku otrzymywa³a OSP.
Osobiœcie sk³aniam siê ku temu ostatniemu przypuszczeniu, gdy¿
wskazuje na to wygl¹d podwozia, kabina kierowcy, przód samochodu (jego maska) oraz uk³ad i wygl¹d kó³.
Tego typu samochody by³y u¿ywane przez armie amerykañsk¹ w
czasie II wojny œwiatowej. Ale tak¿e masowo przez armie radzieck¹
i polsk¹, gdy¿ Stany Zjednoczone dostarcza³y je do Zwi¹zku Radzieckiego w ramach pomocy wojennej. Mówi³o siê popularnie, ¿e pochodz¹ z UNRY – tzw. pomocy USA dla narodów poszkodowanych
przez wojnê.
Roman Witkowski
Bardzo dziêkujemy za cenne informacje dotycz¹ce zdjêcia i czekamy naPañstwa spostrze¿enia i inne uwagi dotycz¹ce ekspozycji i
przesz³oœci naszej gminy.
Red.

Beneficjenci ostateczni mog¹ korzystaæ z bazy ofert pracy dostêpnej w Centrum jak i pomocy zaanga¿owanych tam pracowników
i wolontariuszy przez ca³y okres trwania projektów.
Osoby, które mimo uczestnictwa w programie kompleksowym
nie uzyskaj¹ zatrudnienia maj¹ mo¿liwoœæ dalszej pracy z doradc¹
zawodowym, psychologiem i poœrednikiem. Podczas spotkañ ich niepowodzenia bêd¹ analizowane, okreœlone zostan¹ deficyty i zaproponowane bêd¹ kolejne rozwi¹zania.
Inf. Centrum Wsparcia Kolping Praca

zbiliœmy na zamarzniêtym jeziorze
³ódkê
ko³yskê mi³oœci
w bia³¹ szczêœliw¹ noc
pod ciê¿arem naszych cia³
tafla drgnê³a pêkaj¹c
zbudzona ryba parsknê³a
chcê wierzyæ
¿e nie jest to kolejny zamek zbudowany na ³odzi
Marzanna Danek - Hnelozub - poetka, mieszka w Austrii. Obok dzia³alnoœci artystycznej zajmuje siê prac¹ pedagogiczn¹ oraz krzewieniem
jêzyka i kultury polskiej. Jest laureatk¹ wielu presti¿owych nagród. W
2006 roku goœci³a w naszej gminie prezentuj¹c swój dorobek.
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Czujemy siê spe³nieni

Królowie pochodz¹ z Che³mka

Zespó³ teatralny „¯ó³ta ci¿emka” z Warsztatów Terapii Zajêciowej Fundacji im. Brata Alberta w Che³mku zdoby³ II miejsce w
VII Ogólnopolskim Festiwalu Twórczoœci Teatralno-Muzycznej
Osób Niepe³nosprawnych „Albertiana 2007”. Niepe³nosprawni aktorzy odegrali swój spektakl w olœniewaj¹cym stylu, wzruszaj¹c zarówno publicznoœæ, jak i jury.
W konkursowe szranki etapu regionalnego stanê³y zespo³y z województw: ma³opolskiego, œl¹skiego i opolskiego. Grupa z Che³mka
zaprezentowa³a przedstawienie pt. „Œwitezianka”. W opartej na motywach mickiewiczowskiej ballady inscenizacji wyst¹pi³o jedenastu
aktorów: Katarzyna Dworniczek, Krzysztof Bochenek, Ma³gorzata
Ryszka, Jaros³aw Mi³kowski, Zbigniew Dworakowski, Joanna Wójcik, Krzysztofa Kowalczyk, El¿bieta Piek³owska, Dorota Fyda, Janina Kajm, Grzegorz Drewniak. Widowisko wyre¿yserowa³a Anna
Kasprzyk. Funkcja inspicjentek przypad³a Annie Noculi oraz Karolinie Piêtoñ, która czuwa³a równie¿ nad choreografi¹. Nad widowiskiem pracowano wspólnie przez ponad dwa miesi¹ce. Wielk¹ pomoc¹ s³u¿y³y pracownie krawiecka prowadzona przez Anetê Gomó³kê i ogrodnicza kierowana przez Joannê Czeszek.

Gra¿yna Grabowska i Grzegorz Drewniak z Warsztatów Terapii
Zajêciowej w Che³mku zostali królami VII Balu Przebierañców zorganizowanego w libi¹skim klubie Alcatraz. Zaœ che³mkowski WTZ
zdoby³ nagrodê za najlepsze kostiumy i charakteryzacje.

Na tê zabawê czekaj¹ niepe³nosprawni przez ca³y rok. Poprzedzaj¹ j¹ gor¹czkowe przygotowania: obmyœlanie przebrañ, wyszukiwanie kostiumów, charakteryzacje, wstêpne przymiarki strojów. Organizatorami imprezy s¹ WTZ w Libi¹¿u, Che³mku i Chrzanowie.
Zaœ g³ównymi goœæmi niepe³nosprawni z Radwanowic, Krakowa,
Sosnowca, Trzebini, Jawiszowic, Przeciszowa, Czernichowa, Libi¹¿a, Che³mka, Chrzanowa. Na dyskotece prowadzonej przez zawodowego did¿eja bawi siê blisko 400 osób z Ma³opolski i Œl¹ska. GwoŸdziem imprezy, prócz budz¹cych wiele emocji konkursów oraz wystêpów, jest wybór Króla i Królowej Balu. W tym roku koronê Królowej otrzyma³a przebrana za Diablicê Gra¿yna Grabowska, zaœ ber³o
Króla wrêczono Grzegorzowi Drewniakowi, który przebra³ siê za
Klowna. Koronowane g³owy przyjecha³y z WTZ w Che³mku.
Podczas imprezy nie oby³o siê bez wystêpów podopiecznych. Dla
publicznoœci zaœpiewa³a „Weso³a Kapela” z Libi¹¿a, laureat tegorocznej Albertiany, „Pere³ki” z Chrzanowa oraz tercet Forestboys z Przeciszowa. Ci ostatni zaprezentowali oryginaln¹ kompozycjê Dawida
Kupca, podopiecznego przeciszowskich warsztatów.
Prócz królewskiej pary jury wybra³o równie¿ œwitê mi³oœciwie
panuj¹cych. Tutaj równie¿ triumfowa³ Che³mek. Królewski dwór
tworzy³y cztery osoby, w tym Joanna Wójcik (jako Klown) oraz
Krzysztof Bochenek (jako Œmieræ) z che³mkowskich warsztatów.
Wszyscy otrzymali piêkne nagrody.
Anna Kasprzyk

- Jest to jeden z trudniejszych tekstów festiwalu. Zespó³ jednak
œwietnie sobie z nim poradzi³. Du¿e wra¿enie artystyczne robi piêkna
i graj¹c¹ scenografia, pomys³owe wykorzystanie rekwizytów, adekwatna do scenariusza oprawa muzyczna. Widaæ du¿¹ pracê terapeuty
w³o¿on¹ w przygotowanie aktorów –oceni³o jury, któremu przewodniczy³ ks. Tadeusz Isakowicz -Zaleski, prezes Fundacji.
O tym, jak wielkim prze¿yciem dla niepe³nosprawnych by³ wystêp na deskach chrzanowskiego MOKSiR-u, œwiadczy pe³na napiêcia cisza, która towarzyszy³a aktorom podczas podró¿y do Chrzanowa. Jednak w œwiat³ach rampy trema szybko prys³a. Zespó³ znakomicie odnalaz³ siê na spowitej mg³ami scenie. „Œwitezianka” czarowa³a
bowiem publicznoœæ nie tylko gr¹ aktorów i piêknem muzyki Czajkowskiego, ale równie¿ licznymi efektami specjalnymi.
Wystêp sta³ siê zwieñczeniem terapii. Aktorzy uwierzyli we w³asne mo¿liwoœci. Odkryli w sobie ogromny potencja³.
- W tej roli czujê siê spe³niona. Nareszcie mog³am pokazaæ na co
mnie staæ – stwierdzi³a Gosia Ryszka, graj¹ca postaæ Królowej Œwitezianek.
Obok licznych nagród rzeczowych, dyplomów i pucharu dodatkow¹ nagrod¹ dla laureata jest wystêp podczas Festiwalu Anny Dymnej w Krakowie.
Aktorzy i terapeuci pragn¹ gor¹co podziêkowaæ Waldemarowi
Rudykowi, dyrektorowi MOKSIR-u w Che³mku oraz pracownikom
tej¿e instytucji za pomoc w przygotowaniach do konkursu. Dziêkujemy równie¿ firmie Dela z Krakowa za ufundowanie kosmetyków do
charakteryzacji.
Anna Kasprzyk

3 marzec - "Pulp Fiction"- godz. 18:00
10 marzec - "Pi³a III"- godz. 18:00
11 marzec - "Moja wielka wœciek³a rodzina
- godz. 18:00
16 marzec - Ireneusz Krosny - Teatr Jednego Mima
godz. 18:00
17 marzec - "Deja Vu" - godz. 18:00
18 marzec - "Deja Vu" - godz. 18:00
21 marzec - "Garfield 2" - godz. 09:00
24 marzec - "Dlaczego nie" - godz. 18:00
25 marzec - "Dlaczego nie" - godz. 18:00
31 marzec - "Œwiadek koronny" - godz. 17:00, 19:30
1 kwiecieñ - "Œwiadek koronny" - godz. 17:00, 19:30
Pulp Fiction: 10 z³, Ireneusz Krosny: 22 z³, Garfield:
5z³, Pozosta³e filmy: 12 z³
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W wid³ach Wis³y i Przemszy (31)
Che³mek w drugiej po³owie lat 30-tych XX w. (20)
Druga po³owa lat trzydziestych by³a okresem niezwyk³ego rozwoju Che³mka, co g³ównie zwi¹zane by³o z pomyœlnym rozwojem
firmy Bata.
W ka¿dym z nastêpnych lat po jego powstaniu zwiêksza³a siê liczebnoœæ mieszkañców (w roku 1931 – 1580 osób, a w 1938 ju¿ ponad 2800) co wp³ynê³o na polepszenie warunków materialnych, poziomu kultury i w du¿ym stopniu zmieni³o mentalnoœæ mieszkañców
wsi. Nie oznacza³o to jednak, ¿e przeobra¿enia przebiega³y szybko i
bez oporów. Du¿a czêœæ mieszkañców ¿y³a jeszcze w bardzo skromnych warunkach, by³o wielu analfabetów, wystêpowa³y wyraŸne opóŸnienia kulturowe i zakorzenione negatywne patrzenie na rzeczywistoœæ, przywi¹zanie do dawnego sposobu ¿ycia i gospodarowania.
Równoczeœnie w tym okresie wiele rodzin by³o ju¿, w mniejszym
lub wiêkszym stopniu, zwi¹zanych z prac¹ w fabryce. Dziêki dobrym
zarobkom, przyk³adowi pracowników nap³ywowych i pracy nad sob¹
nastêpowa³a zmiana ich warunków materialnych i sposobu ¿ycia.
W tym te¿ czasie powsta³o wiele nowych domów jedno, a nawet
dwupiêtrowych z ceg³y o pewnym komforcie. Znajdowa³y siê one
g³ównie w tej czêœci Che³mka, gdzie powsta³ zak³ad a tak¿e w innych przysió³kach. Domy te by³y budowane przewa¿nie przez pracowników fabryki, kilka tylko przez ¯ydów zajmuj¹cych siê handlem i w mniejszym stopniu drobnym rzemios³em (miêdzy innymi
Mandelbaun, Wulkan, Hamek, Ring).

Kazimierza Staicha – doœwiadczonego, bardzo oddanego swej pracy pedagoga i znanego spo³ecznika. Wczeœniej by³ on kierownikiem szko³y w P³okach (3 lata), w Bobrku (11 lat) i w Gorzowie (2
lata). Napisa³ w pierwszej, za³o¿onej przez siebie kronice che³meckiej szko³y: „Zasta³em budynek szkolny i jego wyposa¿enie w bardzo zaniedbanym stanie”. Musia³ zaj¹æ siê odremontowaniem
wszystkich pomieszczeñ szkolnych, od suteryn a¿ po dach, wyposa¿yæ w nowe ³awki, oprawiæ nieliczne obrazy, zawiesiæ god³a pañstwowe itd. W szkole w tym czasie oprócz kierownika by³y jeszcze
trzy nauczycielki.
Rozpoczê³a siê wiêc nowoczesna, jak na tamte czasy, praca wychowawcza w szkole, której podstaw¹ by³o wpajanie dzieciom umi³owania Ojczyzny i dumy z tego, ¿e s¹ Polakami. Zorganizowano
ko³o PCK, dru¿ynê zuchów i harcerzy, opiekowano siê ptakami, prowadzono konkurs czystoœci.
Nast¹pi³a bardzo œcis³a wspó³praca szko³y z kierownictwem i pracownikami zak³adu Bata, najpierw w zakresie remontów i innej pomocy materialnej, a póŸniej w ró¿nych dzia³aniach kulturalnych.

Przedstawienie z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci (rok 1934)
W 1937 roku na przewodnicz¹c¹ Komitetu Rodzicielskiego wybrano pani¹ Gabesamow¹, która ju¿ wczeœniej bardzo interesowa³a
siê losem dzieci z Che³mka. Szczególnie bliska jej sercu by³a sprawa
zdrowotnoœci dzieci od najm³odszych lat, systematyczne sprawdzanie czystoœci dzieci, opieka stomatologiczna – profilaktyka i zabiegi
dentystyczne, a nawet kupowanie szczoteczek do zêbów dla biedniejszych dzieci.

Dom pracownika fabryki pochodz¹cego z Che³mka (z roku 1936)
Zmiany w kulturze i zwyczajach przejawia³y siê w urz¹dzaniu
mieszkañ, higienie, sposobie spêdzania czasu wolnego od pracy, w
innych ju¿ zachowaniach oraz w sposobie ubierania.
Bardzo wa¿n¹
rolê spe³nia³a te¿ Publiczna Szko³a Powszechna cztero –
klasowa, realizuj¹ca
wprowadzony po reformie szkolnictwa
w 1934 roku drugi
stopieñ nauczania.
Tego typu szko³a
wprowadza³a program nauczania do
VI klasy, ale nie pozwala³a na przyst¹pienie do egzaminu
umo¿liwiaj¹cego
rozpoczêcie nauki w
gimnazjum.
Istotnym wydarzeniem w szkole
by³o objêcie jej kieRodzina che³mkowian w swym ogrodzie rownictwa przez

Sprawdzanie czystoœci dzieci w szkole przez lekarza
(asystuje p. Gabesamowa)
Oprócz tak ró¿norodnych dzia³añ Komitet prowadzi³ równie¿
akcjê uœwiadamiania rodziców w wielu zakresach.
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W roku szkolnym 1937/38 nie by³o jeszcze VII klasy, jak napisano w kronice by³o to spowodowane zapisywaniem dzieci do tej¿e
klasy w Chrzanowie i w Oœwiêcimiu, co utrudnia³o kierownikowi jej
zorganizowanie. 1wrzeœnia 1938 roku szko³a w Che³mku uzyska³a
III stopieñ organizacyjny, co spowodowa³o utworzenie VII klasy, a
liczba ucz¹cych wzros³a do 6 osób z Katechet¹ w³¹cznie.
Druga po³owa lat trzydziestych by³a okresem rozkwitu fabryki w
Che³mku, jej produkcji, konsolidowania siê pracowników i systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kulturowego rozwoju. W 1938 roku produkcja obuwia wykonywana ju¿ na 10 taœmach monta¿owych wynosi³a 2260 tys. par obuwia gumowego i
skórzanego, przeznaczanego tak¿e na eksport. Wybudowana w tym
czasie jadalnia wydawa³a spor¹ iloœæ obiadów w przystêpnej cenie.
Spe³nia³a te¿ rolê oœrodka kulturowego, w którym odbywa³y siê co
wa¿niejsze spotkania i wystêpy. Istnia³o kino ze scen¹, na której cz³onkowie sekcji teatralnej przy Klubie Sportowym wystawiali sztuki re¿yserowane przez p. Kazimierza Sawicza i p. Romana Liszkê. W naszej fabryce, podobnie jak w innych zak³adach Bata, istnia³a orkiestra uœwietniaj¹ca ró¿ne imprezy i uroczystoœci. Wa¿nym czynnikiem
rozwoju kulturalnego pracowników by³y wycieczki w ró¿ne czêœci
Polski.

decyzj¹ dyr Alojzego Gabesama, od roku 1936 prowadzono tak¿e
naukê na terenie fabryki. Nosi³a ona nazwê „Szko³a Pracy”, a jej pierwszy egzamin odby³ siê po 3. latach, w obecnoœci dyrektora zak³adu.
W 1939 roku zosta³ og³oszony nabór do szko³y dla m³odych ch³opców, która od 1 wrzeœnia mia³a przypominaæ tê, do której do 1938
roku uczêszczali ch³opcy w Zlinie. Niestety te plany siê nie powiod³y
ze zrozumia³ych wzglêdów.
Wraz z buduj¹c¹ siê jeszcze fabryk¹ Bata i zwiêkszaj¹c¹ siê z
roku na rok liczebnoœci¹ Che³mka ju¿ w roku 1934 powsta³a myœl
wybudowania koœcio³a. W „Echu Che³mka” z maja 1934 roku zamieszczono informacjê, ¿e przy okazji poœwiêcenia zak³adu i stadionu wikariusz bobreckiego koœcio³a ks. Bronis³aw Ataman tak zwróci³ siê do obecnych: „Nie mogê przemilczeæ znanego mi faktu, ¿e
kie³kuje pewna myœl, tak wœród kierownictwa jak i pracowników,
budowania choæby skromnej œwi¹tyni, która by zaspakaja³a ich potrzeby duchowe”. W kilka miesiêcy póŸniej z okazji poœwiêcenia
Domu Gminnego zawi¹za³ siê „³añcuch datków” na budowê koœcio³a
zainicjowany przez zastêpcê dyrektora fabryki Bata pana Adama
Kapkê.
I tak siê zaczê³o. Ksi¹¿ê Metropolita Krakowski Arcybiskup
Adam Stefan Sapieha zleci³ ks. Eugeniuszowi Wciœle wybudowanie
koœcio³a i zorganizowanie parafii. Ksi¹dz Wcis³o podj¹³ siê tej misji
z wielkim zapa³em i zaanga¿owaniem, staj¹c siê „dusz¹” wszelkich
dzia³añ organizacyjnych, finansowych, a póŸniej jeszcze budowlanych.
Intensywnie kontynuowano ró¿nymi sposobami zbiórkê pieniêdzy na budowê koœcio³a, w³¹czy³a siê do niej redakcja „Echo Che³mka”, która na swych ³amach wymienia³a osoby bior¹ce udzia³ w „³añcuchu datków”, a równoczeœnie zachêca³a pracowników do systematycznego wp³acania drobnych czêœci swych zarobków („bodaj 50 groszy miesiêcznie”) po zapisaniu siê u swego majstra na oddziale.
Polska Spó³ka Obuwia „Bata” przeznaczy³a na ten cel 16 tysiêcy
z³otych, nie wliczaj¹c w to datków kierownictwa zak³adu. Ksi¹dz
Wcis³o w pocz¹tkach akcji, jak opowiadali pracuj¹cy w tym czasie w
fabryce, w dniach wyp³aty sta³ przed bram¹ zak³adu i oczekiwa³ na
datki. Organizowa³ te¿ dochodowe festyny, przy wydatnej pomocy
zak³adu.
W po³owie roku 1935 zawi¹zuje siê Komitet Budowy Koœcio³a w
Che³mku, na czele którego stanê³a ksiê¿na Teresa Sapie¿yna, ¿ona
Adama Zygmunta Sapiehy, ówczesnego w³aœciciela dóbr bobreckich.
Po zakoñczeniu spraw organizacyjnych takich jak, ustalenie lokalizacji, pozyskanie parceli na Podzagórniu, zakupieniu materia³ów, „gaszeniu wapna”, w dniu 4 czerwca 1936 roku przyst¹piono do
przygotowania wykopu pod œwi¹tyniê i wykonania zarysu murów o
wysokoœci 20 metrów.
Po 10 dniach 14 czerwca 1936 roku wszystko by³o przygotowane
do uroczystego poœwiêcenia kamienia wêgielnego. Uroczystoœæ ta by³a
wielkim prze¿yciem dla mieszkañców Che³mka i jego okolic, nie brakowa³o nikogo – dzieci szkolne z nauczycielkami, wszyscy doroœli nawet ci najstarsi, w³adze gromadzkie i kierownictwo zak³adu Bata.
Poœwiêcenia dokona³ Arcybiskup Metropolita Adam Stefan Sapieha.

Pracownicy z Che³mka z rodzinami przed Kopcem Pi³sudskiego
Donios³¹ rolê odgrywa³y codzienne komunikaty nadawane przez
rozg³oœniê radiow¹, obejmuj¹ce treœci sportowe, spo³eczne i gospodarcze oraz zasady bezpieczeñstwa pracy. Organizowane by³y kursy
jêzyka niemieckiego, francuskiego i angielskiego.
Na szczególne podkreœlenie zas³uguje troska kierownictwa o zdrowie pracowników – do ich dyspozycji by³ lekarz, dentysta. Opieka ta
obejmowa³a dzieci nie tylko pracowników, ale i pozosta³e dzieci z
Che³mka do lat szeœciu w powsta³ej Stacji Opieki nad Matk¹ i Dzieckiem.
Firma Bata postawi³a budynek przedszkola, którego poœwiêcenie
odby³o siê 2 paŸdziernika 1938 roku – by³y tam dwie du¿e sale i dwie
mniejsze – dla wychowawców i ma³a salka gimnastyczna.

Budynek przedszkola i szko³y w 1938 roku
W zwi¹zku z du¿¹ odleg³oœci¹ od szko³y - po³o¿onej w starej
czêœci wsi, a tak¿e z powodu jej przeludnienia, postanowiono jedn¹
wiêksz¹ salê przeznaczyæ dla dzieci z klasy I i II mieszkaj¹cych na
„Kolonii” i w jej pobli¿u. Powsta³a w ten sposób filia Szko³y Powszechnej, maj¹ca charakter prywatny, której kierownikiem by³ p.
Kazimierz Staich.
W firmie Bata od samego pocz¹tku zwracano uwagê na dokszta³canie i uczenie jej pracowników. Oprócz ich kszta³cenia w Zlinie,

Arcybiskup Adam Stefan Sapieha wœród mieszkañców Che³mka
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Dziêki pomocy zak³adu Bata polegaj¹cej na przydzieleniu do pracy
przy budowie sporej grupy robotników i kierownika budowy oraz
du¿emu zaanga¿owaniu mieszkañców Che³mka ju¿ z koñcem wrzeœnia 1936 roku stan¹³ koœció³ (skromniejszy od widniej¹cego na planie), wewn¹trz pobielony, ze skromnym o³tarzem g³ównym, a w nim
obrazem Matki Boskiej Czêstochowskiej i jak napisano w kronice
istniej¹cej wtedy szko³y, w o³tarzu znajdowa³y siê dwa kinkiety zakupione przez jej uczniów.
Poœwiêcenia koœcio³a dokona³ ks. Dziekan Andrzej Mroczek proboszcz z Ciê¿kowic w dniu 11. paŸdziernika 1936 roku.
W koœciele tym odbywa³y siê Msze œw. dwa razy w tygodniu,
odprawiane przez ksiêdza katechetê Eugeniusza Wcis³o, bo Che³mek
nie mia³ jeszcze swej parafii, gdy¿ nie odpowiada³ stawianym przez
Kuriê warunkom – brak cmentarza i mieszkania dla proboszcza.
Dopiero we wrzeœniu 1938 roku decyzj¹ Kurii Metropolitarnej w
Krakowie ks. Eugeniusz Wcis³o zosta³ powo³any na stanowisko proboszcza parafii Che³mek. W tym¿e roku zosta³ poœwiêcony cmentarz
na Skale, a 5 kwietnia 1939 roku z³o¿ono akt erekcyjny w fundamenty bêd¹cej w budowie plebani.
Hah

Koœció³ pw. Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej Polski (w 1938 r.)

Bal Seniorów

Walentynki w SZS nr 1

Roztañczone pary w rytmach muzyki i blasku œwiec. Taki obraz
móg³ zobaczyæ ka¿dy kto 3 lutego uczestniczy³ w balu noworocznym
zorganizowanym na sali tanecznej Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu
i Rekreacji w Che³mku przez Polski Zwi¹zek Emerytów i Rencistów
w Che³mku. Gospodyni balu pani prezes PZEiR Maria Go³yŸniak
powita³a serdecznie przyby³ych goœci, a nastêpnie po krótkim sprawozdaniu z prac i planów zwi¹zku na bie¿¹cy rok zaprosi³a wszystkich do tanecznej zabawy.

W Samorz¹dowym Zespole Szkó³ nr 1 w Che³mku 14 lutego w
dniu Œw. Walentego, czyli patrona wszystkich zakochanych, uczniowie z klas gimnazjalnych zorganizowali „Walentynkow¹” akademie.
Podczas wystêpu uczniowie zaprezentowali bogaty program artystyczny, w sk³ad którego wchodzi³y recytowane przez uczniów wiersze
mi³osne autorstwa m. in. Jana Twardowskiego, Czes³awa Mi³osza i
Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, piosenki mi³osne, a tak¿e
pokaz tañca wykonany przez „Walentynki”, a wszystko to w nastrojowej muzycznej oprawie.
- 14 lutego, czyli dzieñ Œw. Walentego w naszym kraju obchodzimy zaledwie od kilku lat i mimo ¿e s¹ tacy, którzy zarzucaj¹ œwiêtuj¹cym Dzieñ Zakochanych papugowanie obcych tradycji i fanaberii,
nie zra¿ajmy siê. Nic z³ego nie ma przecie¿ w dodatkowej okazji do
powiedzenia komuœ ( przyjacielowi, ukochanemu, s¹siadowi…) „ „lubiê Ciê”, „kocham”, „uwielbiam”. Œwiêty Walenty sprzyja zakochanym, zw³aszcza tym nieœmia³ym, którym brak odwagi, by wypowiedzieæ swoje uczucia – mówili podczas wystêpu uczniowie.

- Ju¿ po raz kolejny mo¿emy siê spotkaæ na tej sali na spotkaniu
noworocznym, w tym roku tak i w latach poprzednich mamy w planach liczne spotkania oraz wyjazdy turystyczne z których to corocznie korzysta wielu cz³onków PZEiR z Che³mka, na znaczn¹ czesæ tych
wyjazdów uzyskujemy z dofinansowania Urzêdu Miasta za któr¹ to
pomoc chcia³abym serdecznie podziêkowaæ panu burmistrzowi Andrzejowi Saternusowi, z tego miejsca chcia³abym równie¿ serdecznie
podziêkowaæ panu dyrektorowi MOKSIR Waldemarowi Redykowi za
u¿yczanie nam tej sali oraz za pomoc, której nam udziela – mówi³a
Maria Go³yŸniak
Oprócz zabawy tanecznej zgromadzeni na na bal goœcie zostali
uraczeni poczêstunkiem przygotowanym przez panie z PZREiR w
Che³mku.
PW

Oprócz walentynkowej akademii w SZS nr 1 w Dniu Zakochanych uczniom rozdano serduszka wraz z numerami, a na du¿ej przerwie zorganizowano loteriê, w której szczêœliwcy mogli wygraæ nagrody rzeczowe.
PW
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Powiew Dzikiego Zachodu
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku 16 lutego mia³ okazjê goœciæ u siebie filmowca i fana Dzikiego Zachodu
Józefa K³yka.
Bojszowianin, JÓZEF K£YK rozs³awi³ sw¹ rodzinn¹ miejscowoœæ w Polsce i wielu krajach przy pomocy... westernu. Jego filmowa trylogia o Dzikim Zachodzie opowiada o losach Œl¹zaków, którzy
za chlebem powêdrowali a¿ do Teksasu.
Swe zami³owanie do filmu Józef K³yk odkry³ w wieku kilkunastu
lat. Jako siedemnastoletni ch³opak zatrudni³ siê w kinie objazdowym,
pomagaj¹c operatorowi. By³o to w 1967 roku. W tym samym czasie
nakrêci³ swój pierwszy film - parodie Charlie Chaplina, póŸniej przysz³a kolej na Harolda Lloyda, Bustera Keatona i inne gwiazdy kina
niemego. Potem by³ 50-minutowy paradokument „Ku Polsce” o losach powstañców œl¹skich. Filmy te by³y krêcone kamer¹ amatorsk¹,
tzw. ósemk¹.
- Dzisiaj mogê powiedzieæ, ¿e realizuj¹c te filmy, nara¿a³em siê
nieraz na œmiesznoœæ. Ludzie pukali siê w czo³o, nie wierzyli, ¿e z
tego mo¿e coœ byæ” - wspomina Józef K³yk - „ale na projekcjach by³a
zawsze pe³na sala i to dodawa³o mi si³.”
W filmach pana Józefa wystêpuj¹ amatorzy – mieszkañcy Bojszów, tak¿e kostiumy i akcesoria aktorów robione s¹ w³asnorêcznie.
Jak mówi³ autor na pierwszy swój film w latach 80 musia³ wy³o¿yæ
pieni¹dze, za które wtedy mo¿na by³o kupiæ nowego Fiata 125, jednak,

Instruktorka MOKSiR-u Agnieszka Ka³a poznaje uroki Dzikiego Zachodu.
jak mówi, nie ¿a³ujê, poniewa¿ ten film po latach znalaz³ siê w muzeum westernu w Stanach Zjednoczonych. W trakcie spotkania filmowiec zaprezentowa³ zgromadzonym swój najnowszy film „Bracia”, który opowiada historiê Œl¹zaków walcz¹cych w Powstaniach Œl¹skich.
Po spotkaniu ka¿dy chêtny móg³ porozmawiaæ z Józefem K³ykiem o jego twórczoœci, a tak¿e potrzymaæ w rêce pistolet Colt oraz
przymierzyæ kowbojski kapelusz.
PW

Z Che³mka na szczyty
Pokryte œniegiem i lodem siedmiotysiêczniki, bezkresne przestrzenie i niezapomniane widoki. Niewielu ludzi ma okazjê spogl¹daæ na œwi¹t z wysokoœci ponad 7 000 n.p.m,
a to wszystko móg³ zobaczyæ che³mecki alpinista i himalaista Wit Zawadzki.
Wit jest cz³onekiem Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego. Od 2001 roku
zacz¹³ mocniej interesowaæ siê wiêkszymi górami i tak w sierpniu 2002 roku stan¹³ na
szczycie Mont Blanc, w lipcu 2003 roku na
szczycie Elbrusa, uczestnik wyprawy naukowej 3x7000 - Pik Lenina (7134m n.p.m.),
Chan Tengri (7010m n.p.m.), Pik Pobiedy
(7439m n.p.m.) - badaj¹cej zachowanie organizmu ludzkiego na du¿ych wysokoœciach.

O tych i o innych swoich przygodach w
górach Wit Zawadzki opowiada³ na spotkaniu 2 lutego w Miejskim Oœrodku Kultury
Sportu i Rekreacji w Che³mku. Podczas spotkania Wit zaprezentowa³ zgromadzonym
na sali goœciom pokaz slajdów ze swoich
wypraw, które uzupe³ni³ fachowym komentarzem.
Po zakoñczeniu oficjalnej czêœci spotkania Wit Zawadzki odpowiada³ na pytania goœci oraz dawa³ pomocne wskazówki
dla osób, które, tak jak on, kochaj¹ górskie
wspinaczki oraz przepiêkne widoki, które
mo¿na zobaczyæ ju¿ w naszych polskich Tatrach.
PW

Dla Babci i Dziadka
W dniach 7,8,9, luty w Samorz¹dowym
Zespole Szkó³ w Che³mku im. Adama Mickiewicza odby³y siê imprezy, w których bra³y udzia³ dzieci z zerówki oraz grup piêcio i
szeœcioletnich.
Pod czujnym okiem pani Katarzyny Kopiasz i Doroty Pik najm³odsi przygotowali
przedstawienie jase³kowe oraz uczcili wierszami i œpiewem Dzieñ Dziadka i Babci.
W ten sposób chcieli podziêkowaæ za
trud , który w³o¿yli w ich wychowanie oraz
opiekê.
- Ca³e przedsiêwziêcie okaza³o siê wielkim sukcesem. Rodzicie i dziadkowie byli zachwyceni wystêpem swoich pociech, niektórzy wychodzili ze ³zami w oczach- opowiadam nauczycielka, Dorota Pik.
Agata Pik
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