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Œwiêta Msza Pasterzy
Na wieœ moj¹ bia³¹, moj¹ wieœ dalek¹
Gwiazdy siê zsypa³y niebieskim pokojem.
Przestrzeñ cisz¹ klêczy – cisza wokó³ dzwoni¹ca
Czary skrz¹ po polach – srebrny kr¹¿ miesi¹ca
Od che³meckich œwiatów dro¿n¹ kolein¹
Kolêdowe œwiat³a têcz¹ do mnie sp³yn¹.
Pójdziemy w bór drog¹ – wiejski koœció³ w dali,
Gwiazda Betlejemska na niebie siê pali.
We wiejskim koœciele – bobreckie szumienia…
Tajemnica ¯³obka – Chwila Narodzenia.
A w niebo z serc naszych kolêda uderzy
Oto idzie w Glorii – Œwiêta Msza Pasterzy
Tadeusz Staich, 1938

W Przededniu Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i u progu Nowego Roku
¯yczymy Pañstwu:
- radoœci, która jest si³¹ i potrzeb¹ ¿ycia
- nowych nadziei, wzajemnej mi³oœci, ¿yczliwoœci i zrozumienia oraz spe³nienia codziennych oczekiwañ
- zdrowia, zdrowia i po stokroæ zdrowia
Burmistrz Che³mka Andrzej Saternus, Radni Rady Miejskiej w Che³mku
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Bata wraca do Che³mka
W ch³odne jesienne przedpo³udnie 17 paŸdziernika 2007 roku progi galerii Epicentrum w Miejskim
Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji
w Che³mku przekroczy³ Thomas
Bata, syn wybitnego cz³owieka,
przemys³owca i wizjonera Tomasza
Baty – za³o¿yciela koncernu „Bata”
oraz budowniczego Fabryki Obuwia „Bata” w Che³mku. Mimo swojego wieku - 93 lat - Thomas Bata
wraz ze sw¹ ma³¿onk¹ Sonj¹ z
wielk¹ uwag¹ ogl¹dnêli tablice ukazuj¹ce historyczne zdjêcia Che³mka oraz pocz¹tki fabryki.
Nastêpnie dostojni goœcie wziêli udzia³ w konferencji prasowej.
Ju¿ pierwsze pytanie rozluŸni³o atmosferê:
- Jakiej marki obuwie ma pan
dzisiaj na nogach?
- Buty z Czeskiej Republiki z fabryki „Bata” - odpowiada Thomas
Bata.
Dalsza czêœæ konferencji prasowej up³ywa³a w równie mi³ej atmosferze, a pañstwo Bata ujêli
zgromadzonych dziennikarzy
otwartoœci¹, szczeroœci¹, a tak¿e pogod¹ ducha.
- „Bata” to nie tylko budynki, bo one siê starzej¹. „Bata” to filozofia i wartoœci, które organizacja niesie ze sob¹ w œwiat. Ojciec Thomasa g³êboko wierzy³, ¿e biznes ma s³u¿yæ nie tylko jemu, ale przede
wszystkim ludziom, którzy pracuj¹ w jego zak³adach. W tej chwili na
czele organizacji stoi syn Tomasa Baty. Sonja Bata dodaje, ¿e herb
naszego miasta z butem w centralnym miejscu bêdzie zawsze przypomina³ o Che³mku.
W konferencji g³os zabra³ równie¿ dyrektor „Bata Poland” Waldemar Ciêpka, który omówi³ istniej¹ce i maj¹ce powstaæ inwestycje
rodziny Bata w Polsce oraz burmistrz Che³mka Andrzej Saternus,
który dziêkowa³ rodzinie Bata za wysi³ek w³o¿ony w wybudowanie
fabryki, co w du¿ej mierze przyczyni³o siê do póŸniejszego rozwoju
miasta. Burmistrz przedstawi³ tak¿e firmy dzia³aj¹ce obecnie na terenie zajmowanym niegdyœ przez Fabrykê Bata, a tak¿e plany poszerzenia istniej¹cej strefy przemys³owej o kolejne 15 ha, co pozwoli

œci¹gn¹æ nowych inwestorów, a
tak¿e zwiêkszyæ iloœæ miejsc pracy.
Po konferencji pañstwo Bata
udali siê do sali widowiskowo –
kinowej MOKSiR, gdzie Thomas
Bata przy gromkich brawach p³yn¹cych z sali odebra³ akt nadania
Honorowego Obywatela Gminy
Che³mek.
- Czujcie siê, jak u siebie w
domu, bo ju¿ tak naprawdê jesteœcie obywatelami tego miasta. Zostañcie z nami na zawsze - mówi³
burmistrz.
- Cieszymy siê, ¿e identyfikuje
siê Pan z naszym miastem, które
tak bardzo kochamy – mówi³a
przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w
Che³mku Zofia Urbañczyk
- Jestem wielce wzruszony tym
wydarzeniem. Nigdy nie marzy³em, ¿e bêdê uhonorowany obywatelstwem tego miasta, w którym
mój ojciec za³o¿y³ pierwsz¹ fabrykê – mówi³ wyraŸnie wzruszony
Thomas Bata.
Po czêœci oficjalnej na scenê wysz³a ambasadorka marki Bata w
Polsce, Natalia Kukulska, która uraczy³a zebranych swoim wystêpem wokalnym.
Na zakoñczenie pobytu w Che³mku Thomas Bata podczas wizyty
w Domu Pamiêci Baty dokona³ uroczystego przeciêcia wstêgi, otwieraj¹c symbolicznie Izbê Pamiêci swojego ojca Tomasza Baty. Tu¿ po
otwarciu i podejœciu do pierwszej planszy ze zdjêciami Thomas ze
³zami w oczach zakrzykn¹³: „To jestem ja!” i wskaza³ na ma³ego ch³opca siedz¹cego na kolanach Tomasza Baty. Wzruszenie, a zarazem
wdziêcznoœæ za stworzenie izby poœwieconej dzie³u Baty w Polsce
wydawa³y siê rosn¹æ z ka¿dym nastêpnie zobaczonym eksponatem.
-Moja ¿ona w Toronto w Kanadzie za³o¿y³a i prowadzi muzeum
poœwiecone mojemu ojcu, ale takiej izby pamiêci Tomasza Baty niegdzie na œwiecie nie widzia³em – dziêkowa³ Thomas Bata. Goœæ zadeklarowa³, ¿e wspomo¿e dotacj¹ dzia³alnoœæ Klubu Idei Tomasza
Baty oraz Izbê Pamiêci Tomasza Baty.

Kalendarium wa¿niejszych wydarzeñ
w historii fabryki obuwia w Che³mku
1929 Grudzieñ - czeski przemys³owiec Tomasz Bata rejestruje w S¹dzie Okrêgowym
w Krakowie „Polsk¹ Spó³kê Obuwia”
1931 Tomasz Bata wykupuje od rodziny Sapiehów tereny pod budowê fabryki oraz
osiedla mieszkaniowego. Przeszkolenie w
firmie w Zlinie pierwszych pracowników
z Che³mka.
1932 I kwarta³ - uruchomienie pierwszych
warsztatów produkcyjnych (obuwie gumowe, tekstylno-gumowe i skórzane).
Otwarcie pierwszych sklepów firmowych
na terenie kraju.
1939 PaŸdziernik - ponowne uruchomienie
produkcji od wybuchu wojny. Zak³ad
przejmuje komisaryczny zarz¹d niemieckiej dyrekcji.
1940 Wprowadzenie 10-godzinnego dnia pracy.

1945. 26 luty - uruchomienie produkcji po
zakoñczeniu wojny.
1946Uruchomienie zak³adu w OtmêcieKrapkowicach.
1947 Uruchomienie produkcji czêœci do maszyn dla ca³ego przemys³u obuwniczego zal¹¿ek póŸniejszego Zak³adu Urz¹dzeñ
Technicznych „ Technoskór” w Che³mku.
Upañstwowienie zak³adu, który otrzymuje nazwê Po³udniowe Zak³ady Obuwia
„Che³mek” (PZO).
1950 Wybudowanie kot³owni parowej.
1951Utworzenie Centralnego Biura Fabryki
dla prowadzenia prac projektowych, doœwiadczalnych i badawczych w zakresie
wzornictwa, konstrukcji, konstrukcji i
technologii obuwia - zal¹¿ek Laboratorium Przemys³u Obuwniczego przeniesio2

nego w 1965 do Krakowa. Wybudowanie
nowego obiektu produkcyjnego, hali nr 35,
która pomieœci³a 4 oddzia³y szwalniczomonta¿owe.
1952 Wybudowanie drugiego obiektu produkcyjnego - hali nr 34 dla 4 oddzia³ów
szwalniczo-monta¿owych i budynku zespo³u szkó³ zawodowych, wprowadzenie
systemu dwuzmianowego.
1954 Wybudowanie oddzia³u sklejania tkanin, bocznicy kolejowej i pierwszego hotelu pracowniczego.
1955 Pracownicy „Che³mka” uczestnicz¹ w
uruchamianiu nowego zak³adu obuwniczego w Nowym Targu.
1957 Ponowne uruchomienie sklepów firmowych.
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1959 Utworzenie Wielozak³adowego Przedsiêbiorstwa Garbarsko-obuwniczego PZS
„Che³mek”, w sk³ad którego wesz³y zak³ady obuwia w Che³mku i Bêdzinie, garbarnie w ¯ywcu, £odygowicach, Skoczowie, Oœwiêcimiu i Jaworznie Szczakowej.
1960 Wybudowanie kolejnego obiektu produkcyjnego - hala nr 23 do produkcji obuwia tekstylno-gumowego WEM (system
wulkanizacji spodów gumowych).
196 Oddanie suwnicy bramowej dla wy³adunku materia³ów z wagonów kolejowych.
1963 Rozbudowanie i modernizacja gumowni.
1966 Uruchomienie produkcji wtórnej skóry.
1969 Uruchomienie produkcji kooperacyjnej
cholewek w Jaworznie.
1970 Zainstalowanie wtryskarki „desma” do
produkcji podeszew gumowych oraz oddanie magazynu wyrobów gotowych nr
33.
1971Wybudowanie magazynu maszyn i urz¹dzeñ produkcyjnych nr 48.
1972 Oddanie nowego obiektu produkcyjnopomocniczego nr 27. Uruchomienie
szwalni terenowej w Krakowie.
1974 Oddanie magazynu materia³ów ³atwopalnych.
1976 Oddanie nowego obiektu produkcyjnego nr 13 dla stanowisk rozkroju wierzchów, oddzia³ów szwalniczych, czêœci
oddzia³ów monta¿owych oraz magazynów. Uruchomienie szwalni terenowej w
Kêtach.

1977 Uruchomienie produkcji spodów PU.
1978 Uruchomienie szwalni terenowej w
£odygowicach.
1979 Oddanie nowej przychodni przyzak³adowej.
1982 Modernizacja parku maszynowego do
obuwia pasowego.
1983 Przyst¹pienie do THZ „Skórimpex”Sp.
z o.o.
1985 Uruchomienie produkcji obuwia wtryskowego. Uruchomienie szwalni terenowej w Jastrzêbiu.
1986 Oddanie drugiego obiektu produkcyjnego nr 12, w którym zlokalizowano oddzia³y monta¿owe, rozkrój i opracowanie
spodów, produkcjê opakowañ.
1987 35 milionowa para obuwia na eksport
do krajów zachodnich.
1988 Modernizacja parku maszynowego w
fazie opracowania spodów i monta¿u.
1990 Lipiec - rozpoczêcie realizacji programu restrukturyzacji „Che³mka” wyodrêbnienie siê zak³adów garbarskich w ¯ywcu,
£odygowicach, Oœwiêcimiu, Jaworznie
Szczakowej i zak³adu obuwia w Bêdzinie.
40 milionowa para obuwia na eksport do
krajów zachodnich.
1991. 20 sierpieñ - przekszta³cenie PZPS w
jednoosobow¹ spó³kê akcyjn¹ Skarbu Pañstwa.
Wrzesieñ - wydzielenie siê wydzia³ów
energetyczno-mechanicznego, transportu
i oddzia³u sklejania tkanin i przekszta³cenie w spó³ki z o.o:

~Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej i
Gospodarki Wodno-Œciekowej „Enwos”
~Przedsiêbiorstwo Transportowe „Transderm”
~Zak³ad Us³ugowy „Texlep”
Grudzieñ - rozwi¹zanie oddzia³ów terenowych w Jaworznie i Kêtach.
1992 Czerwiec - rozwi¹zanie oddzia³u terenowego w £odygowicach.
Lipiec – wyodrêbnienie siê wydzia³ów gumowni, produkcji wtórnej skóry i
przekszta³cenie w spó³ki z o.o.:
~Przedsiêbiorstwo Wyrobów Gumowych
„Gumipol”
~Zak³ad Produkcji Wtórnej Skóry.
Grudzieñ - zlokalizowanie produkcji w jednym obiekcie nr 12.
1993 Styczeñ - wyodrêbnienie siê ze struktury „Che³mka” S.A. produkcji obuwia i
utworzenie Przedsiêbiorstwa Produkcji
Obuwia „Che³mek” Sp. z o.o.
Czerwiec - wyodrêbnienie z „Che³mek” S.A.
i przekszta³cenie oddzia³u terenowego w
Krakowie w Zak³ad Produkcji Obuwia Sp.
z o.o. Rozwi¹zanie oddzia³u terenowego
w Jastrzêbiu.
Lipiec - wyodrêbnienie siê z „Che³mka” S.A.
wydzia³u utrzymania ruchu i przekszta³cenie w Zak³ad Produkcyjno-Us³ugowy
„Mechanik” Sp. z o.o.
2004 Utworzenie Miejskiej Strefy Aktywnoœci Gospodarczej.
Oprac. na podst.: „Echo Che³mka”,
wydanie specjalne na 60 lat, s. 3:

GMINNE MANEWRY
Jak na pewno mieszkañcy gminy Che³mek zauwa¿yli, w dniu 16 listopada br. odby³
siê trening Systemu Wykrywania i Alarmowania, którym kierowa³ Szef Obrony Cywilnej Burmistrz Che³mka Andrzej Saternus.
W czasie treningu odby³a siê o godz. 1000
tzw. “G³oœna Próba Syren”, we wszystkich
Ochotniczych Stra¿ach Po¿arnych naszej gminy emitowano sygna³ “Alarm o ska¿eniach”
(przerywany modulowany dŸwiêk syreny).
Na ten sygna³ we wszystkich szko³ach
podstawowych i gimnazjach przeprowadzono
próbn¹ ewakuacjê uczniów i nauczycieli. Ewakuacjê nadzorowali i oceniali druhowie OSP,
którzy dokonali oceny oraz przeprowadzili z
uczniami i nauczycielami krótkie szkolenia.
Ewakuacja zosta³a oceniona pozytywnie. Przeprowadzona praktyczna próba syren wykaza³a kilka mankamentów, z których na przysz³oœæ nale¿y wyci¹gn¹æ wnioski.
W³aœciwy trening systemy wykrywania i
alarmowania odbywa³ siê w godzinach popo³udniowych w budynku Urzêdu Miejskiego przy ul. Krakowskiej 11. W treningu
uczestniczyli:
- komendant dru¿yny wykrywania i alarmowania,
- gminny komendant Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych,
- obsady punktów alarmowania: Bobrek,
Gorzów i Che³mek,

- inspektor ds Obrony Cywilnej i Zarz¹dzania Kryzysowego UM Che³mek.
Za³o¿enie do treningu obejmowa³o zagadnienia rozpoznania i opanowania zagro¿eñ
mog¹cych zaistnieæ w gminie tak chemicznych jak i radiologicznych. Przeprowadzono
szkolenie doskonal¹ce z zasad pos³ugiwania
siê przyrz¹dami rozpoznania ska¿eñ radiologicznych oraz przyrz¹dami rozpoznania chemicznego- PchR.
Omówiono i przeæwiczono praktycznie
zasady u¿ycia indywidualnych œrodków ochrony przed ska¿eniami ( maski p-gaz, odzie¿
ochronna). Trening na szczeblu powiatu ocenia³ st. inspektor Zbigniew Noga z Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, który nie mia³
zastrze¿eñ do sk³adanych meldunków, wysoko oceni³ kompetencjê i wiedzê fachow¹.
W kolejny pi¹tek, tj 23.11.2007 r. odby³y siê æwiczenia obronne pod kryptonimem
“GMINA 07”. Æwiczeniami dowodzi³ Szef
Obrony Cywilnej Gminy Che³mek burmistrz
Andrzej Saternus. Æwiczenia mia³y na celu
sprawdzenie dzia³ania systemu Sta³ych Dy¿urów, Akcji Kurierskiej i punktów kontaktowych HNS.
3

W æwiczeniach brali udzia³ g³ównie pracownicy Urzêdu Miejskiego zaanga¿owani w
prowadzenie Akcji Kurierskiej, organizacjê
Sta³ego Dy¿uru i obsada punktu kontaktowego HNS. Æwiczono wspó³dzia³anie elementów
obronnych gminy z elementami obronnymi
Starostwa Powiatowego i Wojskow¹ Komend¹
Uzupe³nieñ. Wykonywano dokumenty æwiczebne pozoruj¹ce domnieman¹ sytuacjê kryzysow¹ w gminie. Wyznaczone osoby kontroluj¹ce nie mia³y zastrze¿eñ do pracy naszych
zespo³ów i do organizacji dzia³añ.
Prowadzone tego typu æwiczenia odbywaj¹ siê w gminie raz na dwa trzy lata i s¹
najlepszym sprawdzianem umiejêtnoœci zaanga¿owanych w nich osób. Pozwalaj¹ wykryæ mankamenty w dzia³aniu nie tylko ludzi, ale przede wszystkim sprzêtu.
Burmistrz Che³mka oraz MOKSiR
zapraszaj¹ na

plenerowe
powitanie
Nowego Roku
Spotkajmy siê wszyscy w Parku Miejskim w sylwestrow¹ noc (23.00 -01.00),
by bawiæ siê przy muzyce i pióropuszach
sztucznych ogni.
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II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
(LICYTACJÊ) NA SPRZEDA¯:
Nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 842/274 o pow. 0.5730 ha obrêb
Che³mek, po³o¿onej w Che³mku przy ul. Krakowskiej za cenê wywo³awcz¹:1.075.475,84
z³otych brutto (w tym 22 % VAT tj.
193.938,26 z³otych)
Dla przedmiotowej nieruchomoœci prowadzona jest przez S¹d Rejonowy w Oœwiêcimiu, Wydzia³ V Ksi¹g Wieczystych KW Nr
28 575, w której w dziale III ciê¿ary i ograniczenia zosta³a wpisana s³u¿ebnoœæ drogowa
polegaj¹ca na prawie przechodu i przejazdu
przez przedmiotow¹ dzia³kê, na rzecz ka¿doczesnego w³aœciciela i posiadacza dzia³ek
oznaczonych w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 842/267 i 842/245.
Dzia³ka bêd¹ca przedmiotem przetargu
powsta³a w wyniku podzia³u dzia³ki oznaczonej jako 842/246 na dzia³kê nr 842/273, 842/
274 oraz 842/275, decyzja znak: AGK. 74301-3/2006 z dnia 17 stycznia 2006 roku.
Nieruchomoœæ po³o¿ona jest przy drodze
przelotowej nr 780 z Krakowa w kierunku Œl¹ska w obszarze przestrzeni publicznej w samym centrum miasta. Od drogi publicznej oddzielona dzia³k¹ nr 842/273, która stanowi
drogê wewnêtrzn¹. Po stronie lewej nieruchomoœci: stacja paliw i pawilon handlowy, po
prawej: plac targowy, z ty³u stadion sportowy.
Aktualnie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowej
nieruchomoœci. W planie obowi¹zuj¹cym do
dnia 31 grudnia 2003 roku dzia³ka znajdowa³a siê na terenach oznaczonych symbolami: A 2 UC – koncentracja us³ug, oœrodek
us³ugowy II poziomu.
W studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego dzia³ka znajduje siê w strefie C1 - œcis³e centrum miasta.
Zabudowa wymaga uzyskania decyzji o
warunkach ustalenia zabudowy.
Przy sprzeda¿y zostanie ustanowiona nieodp³atna s³u¿ebnoœæ drogowa której treœæ
bêdzie polega³a na tym ¿e w³aœcicielowi nieECHO CHE£MKA
WYDAWCA: Miejski Oœrodek
Kultury Sportu i Rekreacji
w Che³mku
Pl. Kiliñskiego 3, 32-660 Che³mek
Tel. 033/846-12-96. e-mail: moksir@op.pl
REDAKTOR NACZELNY: Stanis³awa Pêdrys-Klisiak
REDAKTOR PROWADZ¥CY: Pawe³ Waligóra
ZESPÓ£ REDAKCYJNY: Dominik Swoszowski
WSPÓ£PRACOWNICY: Helena Szewczyk, Katarzyna Witkowska-Szafraniec, Marek Palka
RADA REDAKCYJNA: Janina Œwierz, Danuta
KrêŸlewicz, Bogdan Kowalczyk
DY¯URY REDAKCYJNE: od pon. do pt. w godz.
8.00-16.00. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ og³oszeñ. Tekstów nie zamówionych
Redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do
skrótów i zmian tytu³ów.
DRUK: „AKAPIT” sc, 32-600 Oœwiêcim, ul. Bema12,
tel. 033 488 18 03, e-mail:akapit@gobem.net

ruchomoœci w³adn¹cej tj. 842/274 przys³uguje prawo przejazdu i przechodu przez nieruchomoœæ oznaczon¹ jako dzia³ka nr 842/273.
W dniu 04 czerwca 2007 roku up³yn¹³
termin do z³o¿enia wniosku przez osoby, którym przys³uguje 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.).
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 100.000,00 z³otych
nale¿y wp³aciæ najpóŸniej do dnia 17 grudnia 2007 roku na konto Urzêdu Miejskiego
w Che³mku Nr 34 8123 0000 0000 1283 2000
0030 Bank Spó³dzielczy Oœwiêcim z dopiskiem “wadium – ul. Krakowska”
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone
na poczet ceny 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 CHE£MKU, UL.
KRAKOWSKA 11 W DNIU 20 GRUDNIA
2007 ROKU O GODZ. 13.00.
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
Miejskiego w Che³mku lub pod nr tel. 84490-33 lub 844-90-30 osoba do kontaktu Naczelnik Wydzia³u Architektury Geodezji i
Zasobów Komunalnych S³awomir Kalemba.

Wszystkim, którzy dzielili ze mn¹
smutek i ¿al w bolesnych dla mnie
chwilach, okazali wiele serca
i ¿yczliwoœci oraz uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej,
odprowadzaj¹c na miejsce
wiecznego spoczynku mojego
Mê¿a

02.09 – W Bobrku na ul. Staromiejskiej zatrzymano nietrzeŸwego rowerzystê – 2,5
promila
04.09 – W Che³mku na ul. Pi³sudskiego dokonano kradzie¿y pieniêdzy w kwocie
1 000 z³. Sprawcê zatrzymano.
08.09 – w Bobrku na ul. Staromiejskiej zatrzymano nietrzeŸwego kieruj¹cego rowerem – 2,1 promila
08.09 – W Che³mku na ul. Andersa dokonano zabójstwa. Sprawcê zatrzymano.
09.09 – W Che³mku na ul. Tetmajera zatrzymani nietrzeŸwego rowerzystê – 2,0 promile
10.09 – W Che³mku na ul. Krakowskiej dokonano kradzie¿y roweru.
11.09 – W Che³mku na ul. Krakowskiej dokonano kradzie¿y z w³amaniem do samochodu marki Citroen – straty 250 z³
14.09 – W Bobrku na ul. Cichej dokonano
kradzie¿y z w³amaniem do gara¿u – skradziono kosiarkê wartoœci 1 200 z³
14.09 – W Che³mku na l. Grunwaldzkiej dokonano w³amania do samochodu marki
Renault – straty 600 z³.
14.09 – W Che³mku na ul. Pi³sudskiego zatrzymano osobê posiadaj¹c¹ œrodki odurzaj¹ce.
16.09 – W Che³mku na ul. Brzozowej zatrzymano nietrzeŸwego kieruj¹cego samochodem marki VW – 1,6 promila
17.09 – W Che³mku na Pl. Kiliñskiego dokonano kradzie¿y z w³amaniem do firmy
„Mechanik” – straty 500 z³. Sprawcê zatrzymano.
25.09 – W Che³mku na ul. Brzozowej dokonano uszkodzenia samochodu marki
Mitshubishi – straty 500 z³. Sprawcê zatrzymano.
28.09 – W Che³mku na Pl. Kiliñskiego zniszczono opony w samochodzie marki Opel.
Straty 2 000 z³.

9 listopada br. na bobreckim
cmentarzu po¿egnaliœmy naszego
kolegê, d³ugoletniego cz³onka
Rady So³eckiej w Gorzowie

Œp. Andrzeja Korycika
£¹czymy siê w ¿alu z rodzin¹
zmar³ego.

Œp. Andrzeja Korycika
sk³adam serdeczne podziêkowania
¿ona Danuta Korycik
4

Burmistrz Che³mka, radni Rady
Miejskiej, so³tys oraz cz³onkowie
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UWAGA KONKURS
Burmistrz Che³mka og³asza konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadañ publicznych w
roku 2008 w szeœciu obszarach wspó³pracy,
okreœlonych w Programie wspó³pracy Gminy Che³mek z organizacjami pozarz¹dowymi w roku 2008, uchwalonym przez Radê
Miejsk¹ w Che³mku Nr XIII/110/07 w dniu
29.11.2007 r.
Oferty przyjmowane s¹ do 27 stycznia
2008 r.
Rodzaj zadañ i wysokoœæ œrodków przeznaczonych na ich realizacjê:
I. Dzia³ania na rzecz osób niepe³nosprawnych:
1. rehabilitacja osób niepe³nosprawnych, w tym prowadzenie zajêæ terapeutycznych, indywidualnych i grupowych – kwota
11.000,00 z³
II. Nauka, edukacja, oœwiata i wychowanie:
2. wspieranie rozwoju i dzia³alnoœci œwietlicy œrodowiskowej dzia³aj¹cej na terenie
Osiedla „Stare Miasto” w Che³mku – kwota
7.000,00 z³
3. wspieranie rozwoju i dzia³alnoœci œwietlicy œrodowiskowej dzia³aj¹cej na terenie
Osiedla „Nowe Miasto” w Che³mku – kwota
15.000,00 z³
III.Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu:
4. upowszechnianie sportu i rekreacji
poprzez organizacjê zajêæ z pi³ki no¿nej dla
dzieci, m³odzie¿y oraz osób doros³ych z terenu Gminy Che³mek – kwota 75.000,00 z³
5. upowszechnianie sportu i rekreacji
poprzez organizacjê zajêæ z pi³ki no¿nej dla
dzieci, m³odzie¿y oraz osób doros³ych z terenu So³ectwa Gorzów – kwota 38.000,00 z³

6. upowszechnianie sportu i rekreacji
poprzez organizacjê zajêæ z pi³ki no¿nej dla
dzieci, m³odzie¿y oraz osób doros³ych z terenu So³ectwa Bobrek – kwota 38.000,00 z³
7. upowszechnianie sportu i rekreacji
poprzez organizacjê zajêæ z pi³ki siatkowej
dla dzieci i m³odzie¿y z terenu Gminy Che³mek – kwota 18.000,00 z³
8. upowszechnianie sportu i rekreacji
poprzez organizacjê zajêæ z pi³ki siatkowej,
tenisa sto³owego, oraz tenisa ziemnego, dla
dzieci i m³odzie¿y z terenu So³ectwa Bobrek
– kwota 2.500,00 z³
IV. Porz¹dek i bezpieczeñstwo publiczne oraz przeciwdzia³anie patologiom spo³ecznym:
9. organizacja zajêæ terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzale¿nionych oraz
pomoc dla osób oraz rodzin w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe – kwota
28.000,00 z³
10. radoœæ z trzeŸwego stylu ¿ycia – zagospodarowanie czasu wolnego poprzez zajêcia aerobiku – kwota 5.000,00 z³
V. Krajoznawstwo oraz wypoczynek
dzieci i m³odzie¿y:
11. organizacja imprez turystycznych i
rekreacyjnych dla osób doros³ych – kwota
8.000,00 z³
12. organizacja imprez turystycznych i
krajoznawczych dla osób doros³ych, zajmuj¹cych siê szerzeniem turystyki i wêdrownictwa – kwota 1.500,00 z³
VI. Upowszechnianie kultury, sztuki
ochrony dóbr kultury i tradycji:
13. promocja sztuki twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych dzia³aj¹cych na
terenie Gminy Che³mek – kwota 5.000,00 z³

Poznaj swojego
dzielnicowego

Nowi ³awnicy
Z dniem 31 grudnia 2007 r. up³ywa kadencja ³awników powo³anych Uchwa³¹ RM
w Che³mku z dnia 9 paŸdziernika 2003 r.
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 lipca 2001 r.
prawo o ustroju s¹dów powszechnych Rada
Miejska w Che³mku na sesji w dniu 9 paŸdziernika 2007 r. dokona³a wyboru ³awników
na kadencjê 2008 - 2011. £awnikami do orzekania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeñ
spo³ecznych zostali:1.Anna Matejek, zam.
Gorzów2.Stanis³aw K¹dzior, zam. Bobrek£awnikami do orzekania w wydziale prawnym i rodzinnym zostali:1.Aneta Czardyban,
zam. Che³mek2.Halina Ptasiñska, zam.
Che³mek 3 .Jolanta Rzymkowska, zam.
Che³mek 4.Barbara Wanat, zam. Che³mek

Sier¿ant
Jerzy Kubisty
Lat 27
Sta¿ w Policji – 8 lat
Dzielnica nr. 3 Stare Miasto
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Pe³ny tekst og³oszenia o konkursie zawieraj¹cy:
- zasady przyznawania dotacji,
- terminy i warunki realizacji w/w zadañ,
- terminy sk³adania ofert,
- terminy, tryb i kryteria stosowane przy
wyborze oferty,
- informacjê o zrealizowanych w latach
2006 i 2007 zadaniach publicznych tego samego rodzaju oraz wzór oferty i innych dokumentów dostêpny jest: w Urzêdzie Miejskim w Che³mku, ul. Krakowska 11, na tablicy og³oszeñ, w pokoju nr 13, w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie internetowej:
www.chelmek.pl
Warunkiem przyst¹pienia do konkursu
jest z³o¿enie oferty zgodnej ze wzorem okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i
Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór oferty dostêpny jest na stronach internetowych
www.chelmek.pl oraz w Urzêdzie Miejskim
w Che³mku, ul. Krakowska 11, pok. nr 13.
Kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿sza od wnioskowanej w ofercie. Burmistrz
zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu
finansowania zadañ w kosztorysie sk³adanej
oferty.
Warunkiem zawarcia umowy jest otwarcie wyodrêbnionego rachunku bankowego
dla przyjêcia dotacji.
Zadanie skierowane jest do dzieci, m³odzie¿y i osób doros³ych z terenu Gminy Che³mek.
Dodatkowych informacji udziela: Janina
Œwierz tel. (0 33) 844 90 20 – Sekretarz Miejski, - pok. nr 112
Burmistrz Che³mka, Andrzej Saternus

Œwietlica
Œrodowiskowa
zaprasza wszystkie chêtne, pe³noletnie
osoby, do wspó³pracy w ramach prowadzenia zajêæ œwietlicowych (wolontariat).
Zainteresowane osoby prosimy o
kontakt osobisty .

Budynek Szko³y
Podstawowej
ul. Brzozowa 9
Tel. 0-33 846 10 25

POSZUKUJEMY ARCHIWALNYCH FOTOGRAFII I MATERIA£ÓW POŒWIÊCONYCH GMINIE - MOKSiR
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Dzieñ Nauczyciela

90 lecie kombatanta

W dniu 12 paŸdziernika w sali kinowej MOKSiR-u w Che³mku
odby³a siê uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Nagrody Burmistrza otrzymali:-p. Zofia Cichy – Samorz¹dowy
Zespó³ Szkó³ w Bobrku, -p. Joanna Czarnota – Samorz¹dowy Zespó³
Szkolno - Przedszkolny nr 2 -w Che³mku,-p. Gabriela Helbin – Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Gorzowie,-p. Ewa Jeleñ – Samorz¹dowy Zespó³ Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Che³mku,-p. Dorota Orzana – Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Che³mku,-p. Jolanta Wolny –Samorz¹dowy Zespó³ Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Che³mku.Nastêpnie dyplom nauczyciela dyplomowanego otrzyma³a p. Katarzyna
¯o³dak.

5 dniu listopada br. swoje 90 urodziny obchodzi³ kombatant
pan W³adys³aw Pliszka. Pan Pliszka w czasie wojny spêdzi³ 4,5
roku w obozach koncentracyjnych w KL Auschwitz i KL Mauthausen-Gusen.
W czasie okupacji Pan W³adys³aw nara¿a³ swoje ¿ycie, ratuj¹c
kolegów. Po zakoñczeniu wojny pan W³adys³aw Pliszka zwi¹za³
siê z Che³mkiem. Rozpocz¹³ pracê w zak³adzie obuwniczym. Wiele
lat by³ zatrudniony na gumowni, gdzie kolejno awansowa³ a¿ do
stopnia mistrza. By³ te¿ pi³karzem KS Che³mek (obroñca). Pan
W³adys³aw Pliszka dochowa³ siê dwójki dzieci, piêciorga wnucz¹t
jednego prawnuka.
Przez wiele lat 5 maja o godz.17.00 w rocznicê wyzwolenia obozu przez Amerykanów spotyka³ siê z kolegami, których ³¹czy³y okrutne prze¿ycia wojenne.
W dniu jubileuszu kwiaty i ¿yczenia panu W³adys³awowi
Pliszce z³o¿yli koledzy ze Zwi¹zku Kombatantów RP i by³ych
WiêŸniów Politycznych – prezes Roman Borowiec i Józef Twardosz.

Burmistrz wrêczy³ kwiaty nauczycielom odznaczonym przez
ministra Medalem Komisji Edukacji Narodowej:-p. Joannie Czarnota,-p. £ucji Dydyñskiej,-p. Andrzejowi Januszykowi,-p. Renacie Ksiê¿arczyk,-p. Bogdanowi Sidorowiczowi.Kwiaty otrzymali
równie¿ przedstawiciele Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, którzy obchodz¹ 50-lecie powstania Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów. Po czêœci oficjalnej uczestnicy obejrzeli film o Gminie Che³mek i zostali zaproszeni na poczêstunek ufundowany przez Burmistrza.W akademii wziê³o udzia³ ponad 100 nauczycieli, pracowników oœwiaty, rencistów i emerytów.

Po¿egnanie proboszcza
Po 8 latach kierowania parafi¹ i koœcio³em p.w. Trójcy Przenajœwiêtszej w Bobrku
odszed³ ks proboszcz Stanis³aw Maœlanka. Na
uroczystej mszy odprawionej 21 paŸdziernika 2007 ksiêdza proboszcza ¿egnali parafianie z Bobrka oraz Gromca, którzy jeszcze w
tym roku nale¿eli do bobreckiej parafii.
- Odchodzê na w³asne ¿¹danie, poprosi³em kardyna³a Stanis³awa Dziwisza o nowe
zadanie i takim bêdzie teraz dla mnie prowadzenie parafii w Zabierzowie. Stara³em siê
pracowaæ sumiennie i jak najlepiej s³u¿yæ
Panu Bogu. Bardzo mi³o wspominam lata
spêdzone w parafii p.w. Trójcy Przenajœwiêtszej w Bobrku i chcia³bym równie¿ zostaæ
zapamiêtany przez parafian z Bobrka i Gromca – mówi³ podczas po¿egnania ks. proboszcz
Stanis³aw Maœlanka.
W uroczystym po¿egnaniu kap³ana wziêli
tak¿e udzia³ burmistrzowie Che³mka i Libi¹¿a, so³tysi so³ectw Bobrek i Gromiec, cz³onkowie OSP, panie z zespo³ów œpiewaczych
Bobrowianki i Gromcaneczki, nauczyciele i
uczniowie z Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³
w Bobrku.
6
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Kolpingowski Œwiatowy Dzieñ Modlitwy
27 paŸdziernika jest dniem szczególnym dla „Rodzin Kolpinga”
na ca³ym œwiecie, to dzieñ beatyfikacji Adolpha Kolpinga. W tym
dniu „Rodziny Kolpinga” z ca³ego œwiata ³¹cz¹ siê w modlitwie.
Che³mecka „Rodzina Kolpinga” w tym roku tak¿e do³¹czy³a do ich
grona i modli³a siê szczególnie w intencji Dzie³a Kolpinga w Szwajcarii.
Cz³onkowie naszego stowarzyszenia, uczestnicz¹c w nabo¿eñstwie ró¿añcowym oraz Mszy œw. modlili siê za ludzi, którzy bezinteresownie pomagaj¹ dzieciom z rodzin ubogich i potrzebuj¹cych
wsparcia oraz doros³ym, którzy s¹ bezrobotni i zagro¿eni wykluczeniem ze spo³ecznoœci.
Po spotkaniu modlitewnym, w salce parafialnej wys³uchano informacji o dzia³alnoœci „Rodziny Kolpinga” w Szwajcarii, któr¹ przedstawi³ ks. Tomasz B³a¿ejowski – prezes stowarzyszenia, a nastêpnie
przy wspólnym stole omawiano sprawy dotycz¹ce nie tylko naszej
Rodziny, ale tak¿e rozwoju Dzie³a Kolpinga w Polsce i na œwiecie.
By³o to swoiste spotkanie integracyjne, poniewa¿ wziê³y w nim
udzia³ tak¿e osoby, które dopiero w paŸdzierniku zosta³y przyjête do
grona cz³onków stowarzyszenia oraz cz³onkowie rodziny. Mamy
nadziejê, ¿e dzieñ ten pozostanie na d³ugo w pamiêci, a data 27 paŸdziernika bêdzie zawsze przypominaæ b³. Kolpinga i Jego dzie³o.
D.Pietrzyk

INFORMACJA
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 21.08.1997
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 26.02.2004 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. Genera³a
Andersa 5/4 o powierzchni u¿ytkowej 38,88 m2.
2.Lokalu mieszkalnego po³o¿onego w Che³mku przy ul. Powstañców Œl¹skich 2/41 o powierzchni u¿ytkowej 64,00 m2.
3.Lokalu mieszkalnego po³o¿onego w Che³mku przy ul. Wojska
Polskiego 5/45 o powierzchni u¿ytkowej 44,62 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 22.11.2007 roku do dnia
12.12.2007 roku. Bli¿szych informacji w sprawie sprzeda¿y w/w nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ w siedzibie UM 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

Kancelaria Radcy Prawnego

Bo¿ena Bartula

Gminne drogi

Oferuje pomoc prawn¹:
pisma s¹dowe P pisma procesoweP pisma
urzêdoweP sprawy w³asnoœciowe, spó³dzielcze, rodzinne i spadkoweP kompleksowa
obs³uga prawna firm,
Mieœcimy siê w Chrzanowie
przy ul. 3 Maja 14
Tel. 032 753 99 05, 609 497 757

Burmistrz Che³mka informuje, i¿ wszelkie usterki dotycz¹ce oznakowania dróg, dziur w jezdniach, nieœwiec¹cych, b¹dŸ migaj¹cych
latarni, oœwietlenia ulicznego oraz spraw zwi¹zanych z odœnie¿aniem
dróg na terenie gminy mo¿na zg³aszaæ, dzwoni¹c na numer telefonu
komórkowego 603 039 301 w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w godzinach 7.15 do 15.15, we wtorki i czwartki od godziny 8.00 do 16.00, w
szczególnych przypadkach do godz. 20.00. Po zg³oszeniu awarii zawiadomiony zostanie odpowiedni do lokalizacji zarz¹dca drogi lub
jego s³u¿by utrzymania.
Ponadto przypomina siê mieszkañcom, ¿e w myœl art. 5 pkt. 4
ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach, ¿e „w³aœciciele nieruchomoœci zapewniaj¹ utrzymanie
czystoœci i porz¹dku przez: (...) oczyszczanie ze œniegu i lodu oraz
usuwanie b³ota i innych zanieczyszczeñ z chodników po³o¿onych
wzd³u¿ nieruchomoœci”.

DOJAZD DO KLIENTA
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ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA EKSPOZYCJI W DOMU PAMIÊCI BATY - MOKSiR

Praca Tak- Twoj¹ drog¹ do pracy
Zakoñczy³y siê kolejne szkolenia zorganizowane dla beneficjentów w ramach projektu „ Praca TAK-Twoj¹ drog¹ do pracy”
przez Centrum Wsparcia Kolping- Praca w Che³mku.
21 wrzeœnia 2007 r. wrêczeniem zaœwiadczeñ zakoñczy³o siê
szkolenie „Opiekunka dzieci i osób starszych z elementami jêzyka
angielskiego”. Beneficjentki uczestnicz¹ce w tym szkoleniu zapozna³y
siê m.in. z : podstawami jêzyka angielskiego, higien¹ ¿ywienia, zagadnieniami medycznymi (anatomi¹ i fizjologi¹ cz³owieka), elementami pedagogiki spo³ecznej i opiekuñczej, a tak¿e z organizacj¹ czasu wolnego dla dzieci i osób starszych.
26 paŸdziernika 2007 wrêczone zosta³y certyfikaty ukoñczenia
szkolenia „Florysta - Designer, samodzielny kreator, twórca i realizator kompleksowych dekoracji kwiatowych z obs³ug¹ kasy
fiskalnej i komputera” Panie uczestnicz¹ce w szkoleniu pozna³y
zasady tworzenia kompozycji roœlinnych, aran¿acji regionalnych; naby³y umiejêtnoœci wykonywania wi¹zanek fantazyjnych, kompozycji z roœlin zasuszonych i sztucznych, kompozycji roœlinnych we
wnêtrzach i dekoracji przestrzennych. Dope³nieniem szkolenia by³a
nauka obs³ugi kas fiskalnych i komputera.
Zakoñczy³a siê równie¿ druga edycja szkolenia „Sprzedawca z
elementami ksiêgowoœci”. Beneficjenci tego szkolenia zapoznali
siê z zasadami i obs³ug¹ procesów sprzeda¿y, nowoczesnymi technikami sprzeda¿y; zasadami prowadzenia rozliczeñ finansowych,
obs³ug¹ kas fiskalnych, elementami ksiêgowoœci.
Szkolenie zakoñczy³o siê 5 listopada 2007 r. wrêczeniem certyfikatów. Dziêki wspó³pracy Centrum Wsparcia Kolping- Praca z
dyrektorem MOPS w Oœwiêcimiu oraz PUP w Oœwiêcimiu, jak
równie¿ z zaanga¿owanymi tam pracownikami, zrekrutowane zosta³y kolejne osoby kwalifikuj¹ce siê do udzia³u w projekcie

(zarejestrowane nieprzerwanie w PUP od ponad 24 miesiêcy lub
d³ugotrwale korzystaj¹ce z pomocy spo³ecznej) . Osoby te ju¿
wkrótce zakoñcz¹ program projektu, czyli spotkania grupowe z
doradc¹ zawodowym, warsztaty readaptacyjne z psychologiem
oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i rozpoczn¹ wybrane przez siebie szkolenia.
W listopadzie rozpoczynaj¹ siê szkolenia: „ Opiekunka dzieci
i osób starszych”, „Nowoczesny sprzedawca” oraz „ Kierowca
wózków jezdniowych”. Zakoñczenie szkoleñ planowane jest na grudzieñ… Projekt „Praca Tak- Twoj¹ drog¹ do pracy” wspó³finansowany jest przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego.
Jolanta Ryszka, Kierownik Lokalny Projektu
Zainteresowani dzia³alnoœci¹ Grupy Wolontariatu i Rodziny Kolpinga mogli zasiêgn¹æ wyczerpuj¹cych informacji na ten temat,
kimi swoim oryginalnym hobby, wystawiaj¹c a przy okazji dostaæ uroczy pomarañczowy
zdjêcia dzieci, które zbiera ju¿ od 6 lat.
balonik. Na zakoñczenie wszyscy mogli naNa pikniki zaproszono Bractwo Rycerskie uczyæ siê tañca belgijskiego. Nauka przebie„Pos³annicy Chorsa”. Rycerze zademonstro- g³a w tempie b³yskawicznie, a muzyka i tym
wali ekwipunek recerski, opowiedzieli o swo- razem z³agodzi³a obyczaje, gdy¿ belgijskieim zainteresowaniu, ale przede wszystkim go odtañczono kilkakrotnie.
zaprezentowali umiejêtnoœci dotycz¹ce œrePiknik mo¿na wpisaæ na konto sukcesów.
dniowiecznej sztuki walki. Pod piecz¹ ryce- Szacuje siê, ¿e uczestniczy³o w nim ok. 200
rzy osoby z publicznoœci mog³y spróbowaæ osób. Wszyscy wyra¿ali swoje zadowolenie
w³asnych si³ w pos³ugiwaniu siê ogromnym, i aprobatê dla tej nowej tradycji, jaka wpisaautentycznym mieczem.
³a siê w jesienne karty kalendarza naszego
Furorê zrobi³ pokaz sztuki walki Capu- miasta.
eira. Zachwyt wzbudzi³y trudne do wykonaRodzina Kolpinga sk³ada serdecznie
nia, harmonijnie po³¹czone elementy tañca i podziêkowania dla; MOKSiR, Firmy
walki. Odwa¿ni mogli spróbowaæ swoich si³ Marcin £ysak „Foto Image”, Cukierni
i nauczyæ siê figur, tj. gwiazda czy stanie na „Ptyœ” i wszystkich, którzy wsparli przedrêkach. Pokaz zrobi³ wra¿enie zarówno na siêwziêcie.
tych najm³odszych jak i na starszych.

Piknik z Kolpingiem
Dnia 9 paŸdziernika w Parku Miejskim
w Che³mku odby³ siê Piknik rodzinny. M³odzi wolontariusze zadbali, aby uczestnikom
nie zabrak³o wra¿eñ i dobrej zabawy.
Piknik poprowadzi³o wspania³e rodzeñstwo Stelmachów: Ania i Grzeœ, oczywiœcie
pod bacznym okiem pani Barbary Koby³czyk
oraz pani Urszuli Trojañskiej. Uczestnicy pikniku brali udzia³ w licznych konkursach, m.
in. skok na skakance, malowanie ulubionych
postaci z bajek kred¹ na asfalcie, œpiewanie.
Dzieciom bior¹cych udzia³ w zabawach i
konkursach przygotowano mnóstwo nagród.
Dla rodziców zaplanowane zosta³y niezwyk³e atrakcje. Obrazy z wystawy Antestes pokaza³a malarka Magdalena Opitek. Swoje zdjêcia
wystawi³ równie¿ Grzegorz Stelmach, natomiast Katarzyna Biesik podzieli³a siê ze wszyst-
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Z DZIA£ALNOŒCI STOWARZYSZENIA
„RODZINA KOLPINGA” W CHE£MKU
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Che³mku realizuje swoje cele, pomagaj¹c potrzebuj¹cym dzieciom i doros³ym. Na dzieñ 1 listopada 2007 r. w Stowarzyszeniu „Rodzina Kolpinga” w Che³mku dzia³a 35 osób. Ze wzglêdu na koñcz¹c¹ siê kadencjê
zarz¹du na Walnym Zgromadzeniu Cz³onków Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” w
Che³mku 1 paŸdziernika 2007 r. wybrano nowy zarz¹d.
W sk³ad zarz¹du wchodz¹: Prezes – ks. Papie¿u Janie Pawle II w rocznicê œmierci,
Tomasz B³a¿ejowski, Przewodnicz¹cy – Do- na które czêœæ artystyczn¹ przygotowa³a Grurota Pietrzyk, Wiceprzewodnicz¹cy – Urszu- pa Wolontariatu dzia³aj¹ca przy stowarzyszela Trojañska, Sekretarz – Wioletta Kosowska- niu.
Maca, Skarbnik – Emilia Kalita, Cz³onek –
Spotkanie pokoleñ. Goœciem honorowym
Pawe³ Legut, Cz³onek – Aleksandra Pisarek. by³a Halina Hebda zas³u¿ona w wielu dzieDzia³alnoœæ stowarzyszenia skierowana dzinach ¿ycia spo³ecznego i kulturalnego
jest przede wszystkim do dzieci i m³odzie¿y mieszkanka Che³mka, która wyg³osi³a prelekz terenu naszego miasta. Organizowane za- cjê na temat: „Zabytki sakralne gminy Che³jêcia wspomagaj¹ ich wszechstronny rozwój. mek”,
Uroczystoœæ poœwiêcenia figury b³. A.
Przez ca³y rok prowadzone s¹ nieodp³atKolpinga. Obchody rozpoczê³y siê od przednie nastêpuj¹ce kó³ka zainteresowañ:
Plastyczno-artystyczne – 3 h w tygodniu stawienia historii patrona oraz dzia³alnoœci
stowarzyszenia w Che³mku. Nastêpnie uroTeatr Ma³ego Aktora – 2 h w tygodniu
czyst¹ Eucharystiê odprawi³ ks. bp Jan ZaART Studio – 2 h w tygodniu
jac, po której poœwiêcona zosta³a figurka b³.
A. Kolpinga usytuowana na murach okalajaSportowe – 2 h w tygodniu
cych Koœció³ p.w. Mi³osierdzia Bo¿ego w
Informatyczne – 2 h tygodniu
Che³mku. Zaproszeni goœcie: Józef Promny
Zajêcia œwietlicowe przy Parafii Mi³osier- – przewodnicz¹cy Zwi¹zku Centralnego
dzia Bo¿ego odbywaj¹ siê 4 razy w tygo- Dzie³a Koplinga w Polsce, Krzysztof Wolski
dniu (osoby prowadz¹ce otrzymuj¹ wynagro- – sekretarz Zwi¹zku Centralnego oraz cz³ondzenie z przyznanej przez gminê dotacji). W kowie Rodzin Kolpinga z Krakowa, Mys³oœwietlicy przebywa œrednio 20 dzieci. Ka¿de wic, Porêby-¯egoty oraz Sycowa. Potem przy
spotkanie rozpoczyna siê od krótkiej poga- grillu dyskutowano nad kierunkami rozwoju
danki dotycz¹cej, np. bezpieczeñstwa, na³o- Rodzin Kolpinga.
gów, przyjaŸni, wartoœci, norm i zasad wspó³Spotkanie z Hubertem Tintelottem Sekre¿ycia w rodzinie i w œrodowisku rówieœnitarzem
Generalnym Miêdzynarodowego
czym.
Dzie³a Kolpinga, któremu przedstawiliœmy
Spoœród ró¿norodnych zajêæ na szcze- dzia³ania naszego stowarzyszenia.
góln¹ uwagê zas³uguj¹:
Piknik kolpingowski dla dzieci. Grupa
– zabawa karnawa³owa dla dzieci przy- Wolontariatu dzia³aj¹ca przy stowarzyszeniu
gotowana przez Grupê Wolontariatu,
zorganizowa³a w Parku Miejskim gry i zaba– topienie Marzanny, przygotowywanie wy dla dzieci. By³o wiele konkursów z napiêknych prac wiosennych, ozdób przypomi- grodami zakupionymi z funduszy otrzymanaj¹cych wiosnê, wprowadzenie nauki tañca nych od sponsorów.
i walki Capuaira,
V Archidiecezjalny Festiwal Pieœni o
– wspólne œniadanie wielkanocne z udzia- Mi³osierdziu Bo¿ym odbywaj¹cy siê cyklicz³em dzieci i wolontariuszy - przygotowanie nie, którego wspó³organizatorem jest stowaprzez grupê i wychowawców tradycyjnych rzyszenie.
posi³ków wielkanocnych, rozmowy na temat
Kolpingowski Œwiatowy Dzieñ Modlitwy
tradycji wielkanocnych,
- 27 paŸdziernika jest dniem szczególnym dla
– wycieczka z dzieæmi w podkrakowskie „Rodzin Kolpinga” na ca³ym œwiecie, to dzieñ
ska³ki, spacer, æwiczenia z instruktorami Ca- beatyfikacji Adolpha Kolpinga. W tym dniu
puairy oraz grill,
„Rodziny Kolpinga” z ca³ego œwiata ³¹cz¹
– zabawy i gry na œwie¿ym powietrzu, siê w modlitwie. Che³mecka „Rodzina Kolpinga” w tym roku tak¿e do³¹czy³a do tego
grill na terenie parafii,
– przywitanie roku szkolnego, wspólny grona i modli³a siê szczególnie w intencji
grill, przygotowanie gazetki na temat wspo- Dzie³a Kolpinga w Szwajcarii.
W tym roku jeszcze przed nami:
mnieñ z wakacji, dyskoteka,
Spotkanie ze œw. Miko³ajem – aktualnie
– Piknik w Parku Miejskim zorganizowany dla wszystkich dzieci z terenu gminy Che³- zbieramy fundusze na oko³o 120 paczek dla
mek, z udzia³em wielu dzieci z naszej œwie- najubo¿szych dzieci z naszej parafii.
tlicy.
Spotkanie wigilijne dla dzieci i m³odzieCz³onkowie stowarzyszenia byli wspó³- ¿y uczestnicz¹cych w kó³kach zainteresowañ.
organizatorami nastêpuj¹cych imprez i spoSpotkanie pokoleñ z zespo³em folklorytkañ:
stycznym „Che³mkowianki” dotycz¹ce tradySpotkanie pt. „Apostole serc i pasterzu cji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia w naszym redusz do zobaczenia” - wieczór wspomnieñ o gionie.
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Projekty realizowane w tym roku:
1. Centrum Wsparcia Kolping - Praca
projekt „Praca TAK – Twoj¹ drog¹ do pracy” wspó³finansowany ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, w którym na zarejestrowanych 90 beneficjentów 30 osób zakoñczy³o
kurs, a 10 podjê³o pracê na umowê o pracê.
2. Projekt „Teraz Polka – wyrównywanie
szans na rynku pracy” tak¿e wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego,
w którym na zarejestrowanych 119 kobiet 70
zakoñczy³o kurs, a 45 podjê³o pracê na umowê o pracê.
3. Œwietlica œrodowiskowa finansowana
z bud¿etu gminy.
Grupa Wolontariatu dzia³aj¹ca w ramach
Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” w
Che³mku istnieje od roku, jest kontynuacj¹
M³odego Kolpinga. G³ównym priorytetem
Grupy jest praca z dzieæmi w Œwietlicy Kolpingowskiej i wspieranie lokalnej spo³ecznoœci poprzez ró¿nego rodzaju dzia³alnoœæ spo³eczn¹.
Najwa¿niejsze wydarzenia w Grupie
Wolontariatu:
- nawi¹zanie wspó³pracy z zespo³em prowadz¹cym æwiczenia Capuairy z dzieæmi,
- wyjazd z dzieæmi na wycieczkê w podkrakowskie ska³ki,
- organizowanie czasu wolnego dzieci
poprzez ró¿nego rodzaju gry i zabawy,
- organizowanie wspólnych spotkañ przy
grillu oraz wycieczek po terenie Che³mka,
- pomoc w przygotowaniu pikniku dla
dzieci - nie tylko dla tych ze œwietlicy - i czynny w nim udzia³,
- pomoc w przygotowaniu spotkania z
okazji poœwiêcenia pomnika B³ogos³awionego A. Kolpinga, przedstawienie i prezentacja multimedialna,
- pomoc w zorganizowaniu spotkañ pokoleñ.
Wolontariusze mieli okazjê skorzystaæ z
przygotowanych przez opiekunów szkoleñ
dotycz¹cych zabaw i pracy z dzieæmi, by³y
to spotkania z nauczycielem i z psychologiem. Kolejne zaplanowane s¹ z doradc¹ zawodowym, przedszkolank¹, prawnikiem.
Nastêpne szkolenia bêd¹ wynika³y
z potrzeb grupy.
W grudniu 2006 r. Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Che³mku” otrzyma³o Nagrodê Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego „Kryszta³y Soli” dla najlepszych organizacji pozarz¹dowych za dzia³alnoœæ na rzecz
edukacji dzieci i m³odzie¿y. Z powy¿szego
wyró¿nienia jesteœmy bardzo dumni i mobilizuje nas ono do jeszcze wiêkszej aktywnoœci.
Dorota Pietrzyk
Przewodnicz¹ca Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” w Che³mku
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V festiwal piosenki o Mi³osierdziu Bo¿ym
Ju¿ po raz 5 che³mecka parafia p.w. Mi³osierdzia Bo¿ego w Che³mku mia³a okazjê goœciæ jedne z najlepszych schól w województwie
ma³opolskim, które wziê³y udzia³ w festiwalu
piosenki o Mi³osierdziu Bo¿ym. W tym roku w
festiwalu rywalizowa³o ze sob¹ 12 schól i zespo³ów: Jednoœæ, Poprostu, Laudis, Sygnaturka, Ziarenko, Katarzynki, Amicus, San Damiano, Quo Vadis, Schola z Ostrego i Twardorzeczki, Concentus, Schola parafii œw. Rodziny z
Chrzanowa. W trakcie wystêpów uwagê zgromadzonych w koœciele widzów przykuwa³y
profesjonalne przygotowanie wokalne poszczególnych zespo³ów, ale równie¿ ca³a gama kolorowych strojów i choreografia. Tradycyjnie
ju¿ festiwal sta³ na tak wysokim poziomie, ¿e
jury nie mia³o ³atwego zadania z przyznaniem
laurów zwyciêstwa. Jednak po d³ugich naradach
zadecydowano, ¿e I nagrodê otrzyma chór
dziewczêcy ZIARENKO z Podstolic. Kolejne
miejsca zajê³y: II miejsce - Concentus z Oœwiêcimia, III miejsce - Laudis z Choczni. Jury przyzna³o równie¿ wyró¿nienie dla scholi z Ostrego i Twardorzeczki.

„GÓRA GROSZA”
W dniach od 15 do 31 paŸdziernika 2007
r. dzieci z Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego
nr 2 w Che³mku Przedszkole ul. Brzozowa 1
w³¹czy³y siê w ogólnopolsk¹ akcjê pod has³em „Góra Grosza 2007”.
Akcjê organizowa³o Towarzystwo NASZ
DOM. Jej celem by³o zebranie œrodków na

pomoc dzieciom wychowuj¹cym siê poza
w³asn¹ rodzin¹. Nasze przedszkolaki dzielnie zbiera³y cenne groszówki i usypa³y górê
grosza w kwocie 397,17 z³, co w przeliczeniu na jednego przedszkolaka z naszej placówki wynios³o 2 z³. Szczególne gratulacje
nale¿¹ siê rodzicom z grupy „Zaj¹czki” pro-

Wieczorek papieski
Tu¿ po mszy wieczornej 14 paŸdziernika 2007 roku w koœciele
p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Che³mku rozpocz¹³ siê wieczorek papieski upamiêtniaj¹cy 29 rocznicê wyboru Karola Wojty³y
na Papie¿a. Wierni, którzy licznie uczestniczyli w tym wydarzeniu,
mogli podziwiaæ program artystyczny w wykonaniu m³odzie¿y szkolnej, która s³owem czci³a pamiêæ Papie¿a Polaka wyre¿yserowany
przez pani¹ Wiolettê Glandys,. Oprócz s³ów wieczorek wype³nia³
œpiew nowo powsta³ej scholi, prowadzonej przez pana £ukasza Latko, który te¿ œpiewem i gr¹ na organach zapewnia³ oprawê muzyczn¹.
Ca³oœæ uzupe³nia³a przepiêkna scenografia i dekoracja koœcio³a wykonana przez pana Roberta Babiucha oraz pokaz multimedialny zdjêæ
i filmów z pontyfikatu JPII przygotowany i prowadzony przez pomys³odawcê ca³ego przedsiêwziêcia ks Bogdana Leœniaka.
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wadzonej przez mgr D. Szklarczyk i mgr
D.Pawlak, którzy nazbierali grosików w kwocie 100 z³, zajmuj¹c I miejsce na terenie
przedszkola. II miejsce zajê³a grupa „Je¿yki” prowadzona przez mgr J. Wójcik i mgr
A. Fornal, która zebra³a grosików w kwocie
51,79 z³, natomiast III miejsce zdoby³a grupa „Weso³e krasnale” pani mgr R. Zieliñskiej,
sypi¹c górê grosza w kwocie 51,48 z³. Pozosta³e grupy zajê³y nastêpuj¹ce miejsca: IV
miejsce – grupa „Misie” pani mgr J. Wolnej 49,20 z³, V miejsce- grupa „Biedronki” pani
mgr W. £opuszyñskiej, B. Musia³ - 44,99 z³,
VI miejsce- grupa „ Weso³a gromadka Kubusia Puchatka” pani mgr Elizy Pêdzia³ekKrysta - 42,29 z³, VII miejsca- grupa „S³oneczka” mgr Dorota Zoñ - 40,65 z³, VIII miejsce- grupa „Leœne duszki” p. D. Adamczyk39,71 z³, IX miejsce- grupa „Stokrotki” mgr
E. Janaszek – 19,15 z³.
Trzy pierwsze grupy otrzymaj¹ nagrody
rzeczowe, natomiast pozosta³e dzieci otrzymaj¹ s³odycze ufundowane przez Dyrekcjê
Samorz¹dowego Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Che³mku. Gor¹co dziêkujemy wszystkim za w³¹czenie siê w akcjê.
Organizator SZSzP w Che³mku
mgr Renata Zieliñska
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Podziêkowania
Uczestnicy oraz Personel Œrodowiskowego Domu Samopomocy serdecznie dziêkuj¹ Panu Waldemarowi Rudykowi Dyrektorowi MOKSiR i Pani Ewie Miszucie za pomoc w
przygotowaniu pary tanecznej do Ma³opolskiego Turnieju
Tañca Osób Niepe³nosprawnych, który odby³ siê 10 listopada w Nowym S¹czu. Dziêki pomocy w/w osób mo¿emy siê pochwaliæ zdobyciem zaszczytnego III miejsca.

Ogrody Kiliñskiego
Od kwietnia br. Powiatowy Zespó³ nr 8 Szkó³ Zawodowych i
Ogólnokszta³c¹cych im. Jana Kiliñskiego w Che³mku uczestniczy w
projekcie „Szko³y Jagielloñskie”. Projekt ten realizowany jest przez
Uniwersytet Jagielloñski, dzia³aj¹cy poprzez Centrum Edukacji S³u¿b
Publicznych i Administracji UJ we wspó³pracy z Wszechnic¹ UJ oraz
Studium Pedagogicznym UJ.

„Ogród nauki” – skupiaj¹cy uczniów lubi¹cych przedmioty œcis³e. W ramach tego Ogrodu rozwijane s¹ uzdolnienia i zainteresowania uczniów. Zwraca siê tak¿e uwagê na integracjê Szko³y ze œrodowiskiem i samorz¹dem lokalnym oraz z organizacjami pozarz¹dowymi.
„Ogród Serca” – skierowany na przedmioty humanistyczne. Ma
on zapewniæ wszechstronny rozwój ucznia, zwiêkszaæ jego kreatywnoœæ oraz œwiadomoœæ przynale¿noœci do ma³ej i du¿ej Ojczyzny.
Obszar ten jest tak¿e odpowiedzialny za zwiêkszenie kompetencji i
warsztatu dydaktycznego nauczycieli.
„Ogród Duszy” – w swoj¹ dzia³alnoœci¹ obejmuje emocjonalny i
fizyczny rozwój ucznia, kompensacje deficytów rozwojowych i trudnoœci szkolnych, doskonalenie umiejêtnoœci interpersonalnych, promowanie zdrowego trybu ¿ycia i ciekawego spêdzania czasu wolnego. Ogród ten ma tak¿e propozycje dla nauczycieli i rodziców w formie szkoleñ doskonal¹cych umiejêtnoœci wychowawcze.
W ramach projektu „Szko³y Jagielloñskie” zorganizowano dla
m³odzie¿y kó³ka zajêæ pozalekcyjnych, ró¿norodne formy dokszta³cania oraz wycieczki. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dwa innowacyjne przedsiêwziêcia, a mianowicie: Szkolne Centrum Astronomiczno-Informatyczne oraz Szkolny Klub Dyskusyjny „Secesja”. Dla szko³y bardzo wa¿na jest wspó³praca ze œrodowiskiem lokalnym i rodzicami, i w³aœnie z myœl¹ o nich uruchomiona zosta³a „Akademia dla
rodziców” oraz cykl spotkañ otwartych.
W Powiatowej 8 nie brakowa³o ciekawych sposobów nauczania,
ale dziêki projektowi „Szko³y Jagielloñskie” mo¿emy zrealizowaæ
wiele interesuj¹cych i nowatorskich przedsiêwziêæ. Dziêki dotacji
zosta³a zorganizowana wycieczka dla uczniów ca³ej szko³y do Planetarium Œl¹skiego w Chorzowie. To, co tam zobaczono, tak bardzo siê
spodoba³o, ¿e zakupiono w³asny sprzêt astronomiczny. Baza dydaktyczna szko³y wzbogaci³a siê o teleskop MEADE LXD 75-N6 EC,
kamerê CCD Meade Deep Sky Imager oraz dodatkowy sprzêt do
odkrywania nowych galaktyk. Teraz ka¿dy mieszkaniec Che³mka
bêdzie móg³ poczuæ siê „blisko gwiazd”.

Szko³y uczestnicz¹ce w tym projekcie mia³y za zadanie poprawê
jakoœci pracy placówek, jak równie¿ zwiêkszenie szans edukacyjnych
ich uczniów poprzez stworzenie autorskich programów rozwoju.
Powiatowy Zespó³ nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych
im. Jana Kiliñskiego w Che³mku po przejœciu dwóch etapów projektu „Szko³y Jagielloñskie” otrzyma³ dotacjê w wysokoœci 82 200 PLN.
Pieni¹dze te przyczyni¹ siê do jeszcze lepszego rozwoju i kszta³cenia
indywidualnych uzdolnieñ i mo¿liwoœci uczniów.
Projekt inicjuj¹cy realizowany szko³ê rozpocz¹³ siê 1 wrzeœnia i
trwaæ bêdzie do grudnia 2007 roku. Projekt nosi nazwê „Ogrody Kiliñskiego” i ³¹czy w sobie piêcioletni, szkolny program rozwoju i priorytety za³o¿one przez „Szko³y Jagielloñskie”. Prace zwi¹zane z projektem zosta³y podzielone na trzy obszary, ka¿dy z nich nosi nazwê
„Ogródu”. I tak mamy:
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Jednym z wa¿nych zadañ Œrodowiskowego Domu Samopomocy
jest integracja ze œrodowiskiem lokalnym. Jest to wa¿ne z dwóch
wzglêdów. Po pierwsze pomaga osobom niepe³nosprawnym pe³niej
uczestniczyæ w ¿yciu spo³ecznoœci lokalnej, pomimo choroby i zwi¹zanymi z ni¹ ograniczeniami, po drugie pomaga prze³amywaæ bariery i obala stereotypy zwi¹zane z zaburzeniami psychicznymi i chorob¹ psychiczn¹.
¯eby integracja nie by³a tylko szczytnym has³em, potrzebne s¹
spotkania oraz dostarczanie fachowej wiedzy. Okazj¹ do tego by³ obchodzony w paŸdzierniku Œwiatowy Dzieñ Zdrowia Psychicznego.
W Œrodowiskowym Domu Samopomocy uczciliœmy go 9 paŸdziernika, organizuj¹c Dzieñ Otwarty. Niecodziennie bowiem zarówno
zaproszeni goœcie jak i mieszkañcy Che³mka maj¹ mo¿liwoœæ zwiedziæ dzia³aj¹ce w Oœrodku pracownie i dowiedzieæ siê, w jaki sposób
odbywa siê praca terapeutyczna z uczestnikami zajêæ. Podopieczni
byli dumni z tego, ¿e prace, które powstaj¹ podczas zajêæ malarskich,
teatralnych, komputerowych, plastycznych, kulinarnych, zosta³y zauwa¿one i docenione.
Wielkimi owacjami przyjêto spektakl kukie³kowy pt. „Z³oto Króla
Megamona”, nad którym ponad rok pracowano pod kierunkiem pani
Barbary Urbañczyk. Zaproszeni goœcie mogli równie¿ wys³uchaæ prelekcji psychologa i zasiêgn¹æ fachowej porady.
Bardzo cieszy, ¿e spotkanie zaowocowa³o nawi¹zaniem wspó³pracy ze Szkolnym Ko³em Wolontariatu dzia³aj¹cym przy Zespole nr
8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Che³mku. Mamy nadziejê, ¿e dziêki wspólnym inicjatywom uda siê zrealizowaæ wa¿ny
cel, jakim jest integracja.

SPOTKANIA
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Bal seniora

Walne zebranie u seniorów

Do tradycji wydarzeñ kulturalnych gminy na sta³e wpisa³ siê ju¿
organizowany corocznie jesieni¹ - Bal Seniora. I w tym roku organizator, którym jest Zarz¹d Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Che³mku stan¹³ na wysokoœci zadania, organizuj¹c bardzo udan¹ imprezê taneczna dla swoich cz³onków.
Na wstêpie przewodnicz¹ca Zarz¹du Maria Go³yŸniak przywita³a serdecznie przyby³ych goœci. Po odczytaniu obszernego sprawozdania z dzia³alnoœci zarz¹du pani Prezes zaprosi³a wszystkich do zabawy i smacznego poczêstunku przygotowanego przez panie z PZERiI w Che³mku.
Zabawa taneczna przy muzyce serwowanej przez Marka Regu³ê
trwa³a do póŸnych godzin nocnych.

W dniu 10 listopada 2007 roku w Sali Domu Ludowego w Gorzowie odby³o siê Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze cz³onków ko³a Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów w
Gorzowie. W spotkaniu, oprócz cz³onków i sympatyków Zwi¹zku,
uczestniczyli zaproszeni goœcie: pani Marii Go³yŸniak – przewodnicz¹ca Zarz¹du Rejonowego, pan Marek Palka – so³tys Gorzowa, pan
Adam £êkawa – radny powiatu oœwiêcimskiego oraz pan Andrzej
Rybak – prezes OSP Gorzów.

Przewodnicz¹ca ustêpuj¹cego Zarz¹du Ko³a z³o¿y³a sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du za lata 2002 – 2007. W swoim wyst¹pieniu zwróci³a szczególn¹ uwagê na realizacjê zadañ statutowych. W
swej pracy zarz¹d du¿o uwagi poœwiêci³ organizowaniu imprez kulturalnych i wycieczek turystyczno – krajoznawczych dla swoich cz³onków i ich rodzin.
Ka¿dego roku organizowane by³y po 4 wycieczki, w tym tak¿e
zagraniczne – do Pragi, Wiednia i Bratys³awy. Organizowane by³y
tak¿e imprezy okolicznoœciowe takie jak: „Op³atek”, „Dzieñ Kobiet”,
„Po¿egnanie lata”, „Dzieñ Seniora”, w których ka¿dorazowo uczestniczy³o od 100 - 140 osób. Dodaæ nale¿y, ¿e w okresie sprawozdawczym nast¹pi³ prawie 50% wzrost iloœci cz³onków.
W imieniu ustêpuj¹cego Zarz¹duprzewodnicz¹ca podziêkowa³a
w³adzom zwi¹zkowym i lokalnym za pomoc w realizacji zadañ, a
szczególnie za przyznane dotacje przez Urz¹d Miasta i Gminy w
Che³mku.
Zaproszeni goœcie w krótkich wyst¹pieniach podziêkowali zarz¹dowi za dotychczasow¹ dzia³alnoœæ i ¿yczyli powodzenia w dalszej
pracy dla dobra zwi¹zkowców i ich rodzin.
Nastêpnie odby³y siê wybory Zarz¹du Ko³a zgodnie z Regulaminem Wyborczym. Zarz¹d ukonstytuowa³ siê nastêpuj¹co: przewodnicz¹ca – Zofia Markiel, z-ca przewodnicz¹cej – Halina Klima, sekretarz – Zofia Kawala, skarbnik – Halina Matyja, cz³onek – Janina
Kapela, cz³onek – Halina Kubas, cz³onek – Krystyna Wa³ach
Wybrano równie¿ 3 delegatów na zjazd rejonowy w Che³mku.
Po wyborach z okazji corocznie obchodzonego Dnia Seniora odby³a siê zabawa taneczna, która trwa³a do póŸnych godzin nocnych.
Spotkanie umila³y wystêpy œpiewacze cz³onkiñ zespo³u Malwa.
Halina Klima

Podziêkowanie

„Radoœæ prze¿ywa siê tylko
wtedy, gdy sprawia siê j¹ innym”
Zarz¹d Oddzia³u Rejonowego Polskiego Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Che³mku sk³ada podziêkowania:
- panu Andrzejowi Saternusowi Burmistrzowi Che³mka – za serdeczne ¿yczenia zdrowia dla seniorów
- panu Tomaszowi Warzesze – prezesowi Gminnej Spó³dzielni
Samopomoc Ch³opska w Che³mku, który uprzyjemni³ spotkanie swoj¹
obecnoœci¹, ¿yczeniami i s³odkim poczêstunkiem,
- prezesom firmy TITAN LUX panu Robertowi Szafrañcowi i Robertowi B¹kowi za pomoc finansow¹ w zorganizowanie spotkania,
- Zarz¹dowi Rady Osiedlowej MSM „Budowlanka” w Che³mku
za pomoc w zakupie produktów ¿ywnoœciowych .
Cieszy fakt, ¿e osoby, które przesz³y na zas³u¿ony odpoczynek,
s¹ doceniane i otoczone szacunkiem przez w³adze miasta, dlatego z
serca dziêkujemy za ka¿d¹ pomoc i troskê okazan¹ ludziom starszym,
samotnym i chorym.
Przewodnicz¹ca Zarz¹du PZERiI w Che³mku
Maria Go³yŸniak

Przedszkolaki pomagaj¹
Dzieci w wieku przedszkolnym ucz¹ siê
poprzez obserwacjê, w³asne doœwiadczenia
i naœladowanie doros³ych. S¹ bardzo ch³onne i ciekawe otaczaj¹cego je œwiata. Wa¿ne
jest, aby tê naturaln¹ ciekawoœæ i chêæ dzia³ania dobrze wykorzystaæ. Nale¿y kszta³towaæ u wychowanków otwartoœæ na potrzeby
innych, wra¿liwoœæ, empatiê, bezinteresownoœæ w myœl zasady: „o wiele cenniejsza od
wielkiego wspó³czucia jest nawet drobna pomoc”. Dlatego po raz kolejny przedszkolaki
z Samorz¹dowego Przedszkola w Bobrku pod

opiek¹ pani mgr Urszuli Mañkut przygotowa³y przedstawienie dla dzieci ze szpitala w
Oœwiêcimiu. W myœl has³a: „Pomagaj¹c innym, pomagamy sobie” 9 listopada 2007 roku
ksiê¿niczki, Kopciuszek, krasnoludek, Jaœ i
Ma³gosia, Czerwony Kapturek, Ksi¹¿ê Krak,
koŸl¹tko, Ksi¹¿ê „¯aba” przedstawi³y wierszem treœæ najbardziej znanych bajek. Wystêpy „maluszków” wywo³a³y radoœæ i
uœmiech na twarzach pacjentów oraz personelu medycznego. Gromkimi brawami nagrodzono aktorów i zaproszono na kolejne spo12

tkanie. Uwieñczeniem by³o wrêczenie ponad
100 woluminów ksi¹¿kowych do biblioteki
szpitalnej. W akcjê zbierania ksi¹¿ek w³¹czy³y siê dzieci ze szko³y, rodzice oraz ko³o PCK
z pani¹ mgr Zofi¹ Cichy.
Dziêki przyk³adowi doros³ych dzieci ucz¹
siê otwartoœci na innych, udzielania ludziom
potrzebuj¹cym wsparcia i pomocy. Udzia³ w
tego rodzaju akcjach sprzyja kszta³towaniu
postaw spo³ecznych u dzieci i jest wspania³¹
okazj¹ do realizacji treœci wychowawczych.
Urszula Mañkut
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W wid³ach Wis³y i Przemszy (37)

Che³mek w pierwszych latach wolnoœci (26)
Natychmiast po wyzwoleniu ludzie che³meccy od lat zwi¹zani z
zak³adem „Bata” udali siê do fabryki, aby tam znaleŸæ oparcie, a do
nich do³¹czyli pracownicy z najbli¿szych okolic. Powracali te¿ fachowcy
z czasów przedwojennych, którzy musieli uciekaæ przed przeœladowaniami niemieckimi w zwi¹zku z ró¿norodn¹ dzia³alnoœci¹. Wyjechali,
czêsto pozostawiaj¹c tu rodziny, do pracy w zak³adach obuwniczych
Radomia i Lwowa. Przed zakoñczeniem dzia³añ wojennych powrócili
do pracy w swojej firmie miêdzy innymi: Jakub Korycik, Julian Janota
i Roman Kowalik. Zostali oni wybrani przez pracowników na stanowiska dyrektorskie natychmiast po przejêciu fabryki.
„Przyst¹piono do pracy. Utworzono zespo³y robocze – jedne budowa³y most na Przemszy, inne remontowa³y kot³owniê, pozosta³e
naprawia³y przewody elektryczne, usuwa³y gruz, uszkodzenia œcian
od pocisków i wprawia³y szyby w halach produkcyjnych. Czas nagli³. Wszyscy wiedzieli, ¿e szybko trzeba wzi¹æ siê do pracy, maj¹c
do dyspozycji, poza martwymi budynkami i maszynami, tylko znikome resztki materia³ów bez kawa³eczka skóry, trochê gwoŸdzi, kleju i tektury. Ale byli ludzie chêtni do pracy w swoim zak³adzie, pracowali bez wynagrodzenia i nie pytali, kto i kiedy bêdzie p³aci³”.
Od pierwszych dni najistotniejszym problemem sta³ siê brak ¿ywnoœci, a jak wiemy, w takiej sytuacji najwa¿niejszy staje siê chleb. Szczêœliwym trafem Niemcy nie zd¹¿yli wywieœæ sporej iloœci zbo¿a, które
znajdowa³o siê w magazynach starego m³yna i piekarni w Bobrku. M³yn
by³ mocno zdewastowany – pozbawiony ³o¿ysk, pasów transmisyjnych
i innych czêœci. Pracownicy dzia³u mechanicznego fabryki podjêli siê
jego naprawy i po 3 dniach m³yn by³ gotowy, co pozwoli³o na zaopatrzenie pracowników i mieszkañców gminy w chleb.
Pracuj¹cy w fabryce od pocz¹tku mieli zapewnione w sto³ówce
zak³adowej po¿ywienie – zupê i chleb. Wraz z pracownikami jedli
te¿ kieruj¹cy zak³adem. „Ju¿ w po³owie lutego nad kominem kotlowni pojawi³ siê dym – fabryka powróci³a do ¿ycia”.
Najwa¿niejszym zadaniem, jakie stanê³o przed kierownictwem zak³adu, by³o uruchomienie warsztatów monta¿owych. Trudn¹ do rozwi¹zania przeszkod¹ w tym wzglêdzie sta³ siê brak materia³ów, a szczególnie skóry. Aby temu zaradziæ, w drugiej po³owie lutego kierownictwo nawi¹za³o kontakt z dowództwem Armii Radzieckiej walcz¹cej w
rejonie Raciborza. Dowództwo zobowi¹za³o siê dostarczyæ wszystkie
materia³y potrzebne do produkcji 50 000 par obuwia dla potrzeb wojska. Ustalono, ¿e robocizna za jedn¹ parê bêdzie wynosi³a 53 z³ote.
26 lutego, a wiêc miesi¹c po przejœciu frontu, rozpoczêto produkcjê obuwia dla wojska radzieckiego i papuci dla szpitali z powierzonego materia³u. W momencie rozpoczêcia produkcji pracowa³o 310
osób. Do koñca lutego przekazano wojsku 4 643 pary obuwia.
W marcu, przy stanie zatrudnienia 1319 pracowników, wyprodukowano 52 625 par obuwia – by³ to pierwszy normalny miesi¹c produkcji.

Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych mieszkañcy wsi przera¿eni
zniszczeniami, bied¹ i nieszczêœciami, które nios³a ze sob¹ okupacja
niemiecka, a równoczeœnie przepe³nieni nadziej¹ na powrót do ¿ycia
w wolnej Polsce zabrali siê z entuzjazmem do pracy. Trzeba by³o
doprowadziæ do u¿ytku okaleczone przez wojnê domy i usun¹æ ruiny
tych spalonych lub zburzonych, przygotowaæ zabudowania gospodarcze (stajnie, stodo³y), aby co rychlej zapewniæ wy¿ywienie rodzinom w tych trudnych powojennych czasach.
Po przejœciu frontu pozosta³a w Che³mku przez kilka miesiêcy niewielka grupa ¿o³nierzy radzieckich, prawdopodobnie dla odpoczynku
po walce lub wyleczenia ran. Zamieszkiwali oni w barakach poniemieckich w lesie bobreckim, a oficerowie w domach prywatnych.
Niemcy, mimo pora¿ki, nie dawali za wygran¹, próbowali dalej
zmieniaæ losy wojny. 14 lutego 1945 roku dokonali zrzutu dywersantów w rejonie lasu „Gruszka”, by zaj¹æ siê sabota¿em na ty³ach frontu. Nie uda³o siê im to jednak dziêki wspólnej akcji wojska i mieszkañców Che³mka, która doprowadzi³a do szybkiego ujêcia skoczków
i wymierzenia im sprawiedliwoœci.
Jednym z najwa¿niejszych problemów po wojnie w Che³mku by³a
oœwiata, a nade wszystko brak szko³y spalonej podczas wojny. Po
przetoczeniu siê walca wojny z piêtrowego budynku zosta³y tylko
zgliszcza. W maju 1945 roku powsta³ Komitet Odbudowy Szko³y, w
sk³ad którego wchodzili przedstawiciele kierownictwa firmy „Bata”
oraz cz³onkowie spo³ecznoœci che³meckiej. Wybudowanie w czynie
spo³ecznym praktycznie nowej szko³y w zaistnia³ych warunkach by³o
bardzo trudne – brakowa³o materia³ów, fachowców i œrodków finansowych. Do czerwca 1946 roku odbudowano tylko czêœæ budynku –
do wysokoœci piêtra, a dopiero w 1949 roku j¹ ukoñczono.
Niezale¿nie od zaistnia³ej sytuacji dzieci musia³y jak najszybciej siê
uczyæ, bo sporo czasu straci³y w czasie okupacji. Nauka rozpoczê³a siê
od 1 maja. Z pomoc¹ przysz³a dyrekcja zak³adu, organizuj¹c zajêcia szkolne na terenie fabryki, a nieco póŸniej w budynku przedwojennego przedszkola nale¿¹cego do firmy „Bata”, gdzie uczy³y siê m³odsze dzieci, zaœ
starsze znalaz³y miejsce na naukê w domach prywatnych.

Szko³a na kolonii (na zdjêciu u góry kier. szko³y W³adyslaw Zaj¹c,
poni¿ej dyrektorzy zak³adu i wizytuj¹cy zak³ad)
Kierownikiem szko³y po wojnie by³ p. W³adys³aw Zaj¹c, cz³owiek niezwyk³y, oddany m³odzie¿y, harcerz, tote¿ zaraz za³o¿y³ dru¿ynê harcersk¹ i zuchow¹, a jego najwiêksz¹ pasj¹ by³ œpiew pieœni
patriotycznych. Wiele osób, ju¿ teraz wiekowych, pamiêta takie pieœni jak: „Patrz Koœciuszko na nas z nieba...”, „Witaj majowa jutrzenko” i „Hymn Armii Krajowej’. Gra³ na skrzypcach, a za fa³szowanie
lub zbyt swobodne zachowanie mo¿na by³o „dostaæ” smyczkiem po
g³owie.
1 maja 1945 roku Che³mek sta³ siê Gmin¹ Zbiorow¹, w sk³ad
której wchodzi³y: Che³mek, Gorzów, Bobrek, Gromiec i D¹b. W³adzê administracyjn¹ stanowili przedstawiciele PPR i PPS. Zajêli oni
budynek, w którym mieœci³ siê zarz¹d gminy niemieckiej, nale¿¹cy
do ¯yda Wulkana.

Kolumna wojskowych samochodów,
które przyby³y po odbiór obuwia.
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26 maja 1945 roku polski pe³nomocnik przy komendanturze 1. i
2. Frontu Ukraiñskiego nakaza³ dyrekcji zak³adu „Bata” w Che³mku
przejêcie fabryki „OTTA”, za³o¿onej w Niemczech przez Batê w
tym czasie, kiedy powstawa³a nasza firma.
W pierwszej po³owie czerwca oddelegowano z Che³mka grupê
fachowców, która przejê³a i zabezpieczy³a zdewastowan¹ w du¿ej
czêœci fabrykê, z po³o¿on¹ obok niej koloni¹ domów dla pracowników. 9 maja 1946 roku nast¹pi³o uruchomienie tej fabryki.

Zespó³ redakcyjny w okresie powojennym p. Nizio³ek, p. Zajas i p.
Iwanek
W czerwcu, po zrealizowaniu produkcji i rozliczeniu z wojskiem,
pracownicy po raz pierwszy otrzymali wynagrodzenie w gotówce.
1 wrzeœnia 1945 roku podczas akademii zorganizowanej z okazji
upamiêtnienia najazdu Niemców na Polskê jednomyœlnie postanowiono przekazaæ ca³odniowy zarobek fabryki dla dŸwigaj¹cej siê z
ruin Warszawy. Suma ta wynosi³a 85 000 z³, powiêkszona przez oddzia³ sprzeda¿y i zarz¹d fabryki wzros³a do 250 000. Tak¹ sumê przekazano na Fundusz Odbudowy Warszawy.
W tym samym miesi¹cu ukaza³ siê pierwszy numer fabrycznego
pisma „Echa Che³mka”. Wychodzi³o ono podobnie jak przed wojn¹
co dwa tygodnie, w identycznym formacie do po³owy 1946 roku, gdy
wyraŸnie zmieni³y siê warunki polityczne w zak³adzie.
W tym te¿ czasie uruchomiono pierwsze po wojnie sklepy fabryczne na wzór tych przedwojennych, zorganizowano te¿ Dzia³
Sprzeda¿y z ekspozytur¹ w Krakowie.
Z biegiem czasu s³u¿by zaopatrzeniowe fabryki ró¿nymi sposobami zdobywa³y materia³y potrzebne do produkcji, co pozwoli³o na
wykonanie do koñca 1945 roku 1 076 000 par obuwia, przy zatrudnieniu 1896 pracowników.
(c.d.n.), Hah
Dokument przekazania zak³adu „OTTA” w Otmêcie n/Odr¹

SIATKÓWKA W CHE£MKU - UKS GRUNWALD
W tegorocznych rozgrywkach wojewódzkiej ligi siatkówki dziewcz¹t nasz klub UKS Grunwald Che³mek reprezentuj¹ dru¿yny m³odziczek oraz juniorek m³odszych. M³odziczki z jedn¹ pora¿k¹ plasuj¹ siê w czo³ówce tabeli i maj¹ szanse na wyjœcie z grupy do dalszych rozgrywek, gdzie bêd¹ rywalizowaæ z takimi dru¿ynami m³odziczek jak Wis³a Kraków, czy Muszynianka Muszyna.
Równie dobrze spisuje siê dru¿yna juniorek m³odszych, która klasyfikuje siê w œrodku tabeli, mimo ¿e jest debiutantem w tej kategorii
wiekowej. Dodaæ nale¿y, ¿e nasz zespó³ rywalizuje z dru¿ynami o
bardzo bogatych tradycjach siatkarskich, miêdzy innymi MKS Andrychów, gdzie w dru¿ynie seniorskiej w sezonie 1997/1998 gra³a
Ma³gorzata Glinka. Dziêki naszym dziewczêtom Che³mek zaistnia³
na siatkarskiej mapie Polski i miejmy nadzieje, ¿e z roku na rok bêdzie coraz lepiej. Zaproszony na mecz naszego zespo³u w³aœciciel
firmy AND BUD, pan Marek Guja postanowi³ zainwestowaæ swoje
pieni¹dze w zespó³ z Che³mka. Dziewczêta otrzyma³y dwa komplety
nowych strojów siatkarskich, dziêki czemu na parkietach Ma³opolski
prezentuj¹ siê wspaniale. W œlad za nowymi strojami idzie coraz lepsza gra naszego zespo³u i wszyscy mamy nadzieje, ¿e na efekty solidnie przepracowanego obozu kondycyjnego w Wiœle i ciê¿kich treningów prowadzonych przez trenera Mariusza Janika nie bêdziemy musieli d³ugo czekaæ. Rzecz¹ wiadom¹ jest, ¿e sport rozwija wytrwa³oœæ, systematycznoœæ, uczy pracy. Sprzyja rozwojowi dzieci i m³odzie¿y. Dlatego chwa³a wszystkim, którzy potrafi¹ zainwestowaæ swój
czas i pieni¹dze w m³odych ludzi z terenu naszego miasta.

Nie jest rzecz¹ ³atw¹ znaleŸæ sponsora dru¿yny m³odzie¿owej,
du¿o ³atwiej przychodzi to dru¿ynom seniorskim, zw³aszcza pi³karskim, dlatego nale¿¹ siê s³owa podziêkowania panu Markowi za to,
¿e pomóg³ i obieca³ na d³u¿sz¹ metê zaopiekowaæ siê klubem siatkarskim UKS Grunwald Che³mek.
Dru¿yna Juniorek M³odszych UKS Grunwald Che³mek
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Œwiêto Chleba w Regensburgu
Zespó³ œpiewaczy Malwa z Gorzowa odniós³ kolejny sukces. Tym razem za spraw¹
swojego wieñca do¿ynkowego, – który zosta³ uznany za najpiêkniejszy w Œwiêcie Chleba organizowanym w Niemczech w mieœcie
Regensburg.
Szczególn¹ atrakcjê stanowi³ upleciony z
czterech rodzajów zbó¿ przepiêkny wieniec
do¿ynkowy w kszta³cie korony królewskiej.
Przywieziony zosta³ on przez pañstwo Dorotê i Henryka Pyrcik z Polski jako symbol królewskiej godnoœci chleba i naszej g³êbokiej
³¹cznoœci z ojczyzn¹ i jej prastarymi tradycjami. Wieniec ów zosta³ misternie wykonany przez panie z zespo³u folklorystycznego
„MALWA“ z Gorzowa. Wyra¿amy im w tym
miejscu nasz¹ wdziêcznoœæ i podziêkowanie
za to piêkne ludowe arcydzie³o, które podnios³o rangê naszej uroczystoœci parafialnej.
Doceniamy trud tych pañ i cieszymy siê, ¿e
mogliœmy doznaæ wielu wra¿eñ, a podziwiaj¹c wieniec wg³êbiæ siê w sens pracy rolników – dziêkowali organizatorzy konkursu.
My równie¿ przy³¹czamy siê do podziêkowañ dla zespo³u Malwa z Gorzowa za trud

15, 16 grudnia 2007
"Nie mów nikomu"
godz. 17:00

W STYCZNIU:
5-6 stycznia 2008
Pana Magorium
cudowne emporium

26-27 stycznia 2008
1408
MOKSiR w Che³mku zaprasza na

koncert muzyki reggae
w wykonaniu
grupy Dzio³o
w³o¿ony w przygotowanie wieñca oraz rozs³awianie Gminy Che³mek poza granicami
kraju. ¯ycz¹c jednoczeœnie nastêpnych sukcesów.

19 stycznia 2008 godz. 1900
Sala kinowo - widowiskowa.
Cena 5 z³
Chcesz byæ na bierz¹co informowany o
wydarzeniach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych zg³oœ akces: moksir@op.pl

Odznaczone pary
Skrzypiñskiego odebra³y medale za d³ugoletnie po¿ycie, listy gratulacyjne, kwiaty oraz upominki. Po odebraniu odznaczeñ wszystkie
pary mia³y okazjê obejrzeæ program artystyczny, w którym wyst¹pi³y
przedszkolaki, m³odzie¿ szkolna, a uwieñczeniem prezentacji by³ wystêp zespo³u œpiewaczego Che³mkowianki.
Po wystêpach obchodz¹ce jubileusz pary ma³¿eñskie zosta³y zaproszone na poczêstunek.

Jubileusz 50 lecia zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego obchodz¹ w
tym roku w gminie Che³mek 23 pary. Dla szczególnego podkreœlenia
i docenienia tych wszystkich lat spêdzonych razem, pracy i wychowania kolejnych pokoleñ 13 paŸdziernika w sali widowiskowo – kinowej Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku
odby³o siê uroczyste spotkanie. Pary ma³¿eñskie z r¹k burmistrza
Che³mka Andrzeja Saternusa oraz zastêpcy burmistrza Andrzeja

Jubileusz 50-lecia obchodzili:
Zofia i Stefan Rachwa³ z Che³mka
Kazimiera i Józef Sitek z Che³mka
Mieczys³awa i Edward Skowroñskich z Che³mka
Amalia i Edward Soszka z Gorzowa
Leokadia i Andrzej Szyjka z Bobrka
W³adys³awa i Ignacy Œwiderga³ z Che³mka
Maria i Józef Wanat z Che³mka
Stefania i Mieczys³aw Wróbel z Che³mka
Kunegunda i Franciszek Zamarlik z Che³mka
Melania i Marian Z¹bek z Bobrka
Stanis³awa i Kazimierz Zoñ z Che³mka

Janina i Zdzis³aw Baran z Che³mka
Antonina i Eugeniusz D³ubisz z Gorzowa
Anna i Emil Ganobis z Che³mka
Danuta G¹ska z Che³mka
Stanis³awa i Antoni Chrobak z Che³mka
Barbara i Ludwik Chwa³ z Che³mka
W³adys³awa i Antoni Kasperczyk z Che³mka
Stefania i Stanis³aw Kruccy z Gorzowa
Maria i Stanis³aw Lignar z Che³mka
Maria i Adam Matyja z Che³mka
Janina i Jan Mieczkowski z Bobrka
Jadwiga i Jan Ponikowskich z Che³mka
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ZAPRASZAMY NA WYSTAWÊ ZNANEGO ARTYSTY PAW£A WARCHO£A. 21.12.07 godz. 1800 - MOKSiR

9/2007

9/2007

FOTOREPORTA¯ Z WIZYTY THOMASA BATY W CHE£MKU

Fot. Pawe³ Waligóra
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